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door Richard de C neudt.

TORENS RIJZEN..,
'oren* rijzen in de verte, 
lokken klagen stil en vroom, 
n verlangend klopt mijn herte, 
rvend in een wondren droom...

'reemde mencchen lang« mijn «regen, 
chimmen, «ckuivend in den nackt, 

ruischen van den stille(i regen, 
o mijn hert, dat droevig wacht...

Aan alle VL bannelingen, mijn brçrf;ders.

Vlaanderen, Moeder uitverkoren, 
aeh, mijn hart vergoot n niet, 
dolend, in mijn leed verloren, 
zing ik a mijn eenzaam lied.

’k Zie uw toren«, 'k koor uw klokken, 
en mr ziel ruUcht om mij heen, 
duizend verre «temmen lokken, — 
arme balling, ween...
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AAN MIJN BROEDERS

DIE STRIJDEN VOOR ON8 VOLK.

Dit U de aanvang «1er heilmare voor Vlaan- 
W ij zijn de boden, [deren...
die wegen banen voor on* volk, 
wegen die naar lichte verte leidet», 
waar éénmaal openbloeit 
de dageraad der dagen dag, 
de dag waarop wij broeder« sullen wezen, 
vereenigd ook met hen, die nù niet mét on«

[zijn.
W ij zijn degenen die de paden mogen effenen 
waarop on» volk éénmaal aal treden.

W ij zijn het ook,
die al te vaak nog prediken
het oog om oog, net tand om tand,
en dat wij haten moeten, «Ue on* haten.
Maar ik zeg U, mijn broeders,
dat daden die haat verwekken
ala zw a a rd en  zijn waarop wij zelf ons zullen
dat woorden die anderen grieven [storten,
ook gif zijn voor onze geest,
dal nijdige gedachten, nijdige gevoelen«,
lichte glan* der zielen dooft
W ij zijn het, die al te vaak nog durven pre-
dat wij haten moeten die ons haten, [diken,
Maar ik zeg U, mijn broeders
dat in «Ie haat ligt onze zwakheid^
dies in de liefde onze kracht,
eu onze kracht ligt in het offer,
dat wij in stilte en eenvoud zullen doen.
Eenmaal zullen zij die na ons komen
niet eens meer weten wat haten is,
het zullen zachte menschen zijn
mächtiger dan wij,
zij zullen de hemelen zien scheuren,
de geest zien nederdalen op on« volk,
zij zullen on* volk bevrijden,
het leiden lang* de wegen die wij hielpen

[banen,
zij zullen het leiden naar lichte verte.,,

EDGARD IvEMAIRE-DENS. 
Sçhoondijfce (Zeeland).

VRUHEID

«V rijheid , vrijheid , v rijh e id ! Gij 
zu lt uw  volk bezielen».

P eter Benoit.

De behoefte aan de vrijheid  is den 
V lam ing ingeboren, zij is hem even 
onontbeerlijk a ls de lucht die hij in
ademt. De Vlaam sche B ew eging is in 
den hoogsten zin een strijd voor v rij
heid.

O stel u goed voor hoe b itter het is 
om -gedwongen te worden, om mach
teloos te staan  tegenover gew eld, om 
te moeten bukken en te weten dat men 
ge lijk  heeft, dat men recht heeft. O 
de storm in m ijn binnenste, de opstand 
van heel m ijn wezen 1 Borms in uw 
cel, V laam sche soldaten aan den Yzer, 
Brusselsche kinderen op school, en g ij, 
duizenden en duizenden Vlaam sche 
vroeters op het veld en in de fabriek, 
rij voelt het mee, g ij begrijp t het. niet- 
vaar ?

W elnu, ik zeg het als m ijn innige 
overtuiging : de w eg  naar vrijheid 
oopt n iet over .dwang. Onderwerpt u 

nooit blindelings aan leiders, w ant het 
djn slechte menschen. R ekent niet op 
geweld, en doet n iet aan anderen w at 
^ij n iet w ilt dat men u doe.

W at gebeurt door vrijheid is het 
blijvende, het onvergankelijke. Ik 
>verschouw het w erk  der ak tiv is ten : 
iun groo te daad was het w ekken der 
gedachte: V laanderen een eigen, zelf
standige staat, B elg ië de vijand. Die 
gedachte heeft zich verspreid als een 
olijde boodschap, vrij heeft eenieder 
besloten of hij die tot de zijne wilde 
-naken. W elnu, het w erk  der vrijheid 
b lijk t bestand tegen  dw ang: B elgië
;taa t thans machteloos tegenover den 
2froei der jonge V laam sche gedachte.

M oet er dan geen tucht z ijn ? — 
Tucht is de eendracht, de gehoorzaara- 
le id  aan zelfgekozen wetten. Tucht 
kan nooit van buiten opgelegd worden, 
tucht moet groeien u it onszelf. W an
neer w ij tezam en iets besloten hebben, 
dan moeten w ij dat uitvoeren en als 
mannen ons woord gestand doen, 
ieder. Dat is tucht 1

Daarom zijn  vrijheid  en tucht beide 
onontbeerlijk. W ie in wanhoop de 
eene of andere opgeeft, wordt het 
slachtoffer van dw ingelandij of Ver* 
valt tot anarchie.

M. MINNAERT,
Bilthoven.

■SAVNA.y-

Een nieuwe eigen woning, een eigen 
dak, en de tinnen gekroond door eigen 
V laam sche handen! W at a l strijd , w at 
al verw achtingen voor de toekom st !

Eén raad slechts, vrienden u it het 
A alstersche, houdt uw huis zuiver. 
Dat ieder die zijn steen heeft b ijge
bracht er zich thuis gevoele ; niet a l
leen nu dat er feest gevierd wordt 
m aar ook la te r a ls er de strijd  zal g e 
voerd worden. Uw huis weze en blijve 
het ouderlijk  huis voor het groote 
Vlaam sche gezin u it het Land van 
A alst. En verschillen de kinderen uit 
dit gezin dan ook soms door karak ter, 
denkw ijze of gevoel, bedenkt ten allen 
tijde dat ze hetzelfde V laamsche hart 
erfden van dezelfde moeder : V laan
deren. En moest het zijn dat sommi
gen verdwaalden van den w eg dien 
w ij den eenigen rechten denken, dat 
z ij ook uw haard verwarm d vinden en 
rust onder uw dak wanneer ze weer 
naar huis verlangen. A lleen zoo kan 
den strijd  gewonnen. Tweedracht is 
zwakheid m eestal u it ijdelheid gebo
ren. W ie aan de redding van V laande
ren mee w il werken kan zich noch 
zwakheid noch heerschzucht veroor
loven. Ook w ij zullen na onze lange 
vermoeiende reis eens uw nieuwe huis 
binnen treden. Dan zullen w ij U v ra
gen : W ijst ons de p laats die U voor 
ons open lie t opdat w ij te midden van 
a lk n  die het goed met V laanderen 
meenen den strijd  zouden kunnen 
m eestrijden.

DR MARTENS.

Vlaamsche mede-burgers, 

Vlaamsche strijdgenooten.

Allen w ie of w at we ook zijn mogen, 
weten dat het goed recht voor het 
V laamsche Volk op een uit het V laam 
sche volk zelf organische gegroeiden
Staa t, onomstootbaar vast is.

De diepgevoelde nood eraan, spreekt 
uit de onstellende onrechtvaard ighe
den tegenover ons volk, dat geen m in
derheid is ;  dat een cultuur bezit, die 
steunt op onveranderlijke grondsla
g en ; schier eiken dag gepleegd w or
den.

Die nood schreeuwt in ieder van ons 
omwille van de onm ogelijkheid ons te 
vervolm aken en daardoor ons volk te 
verheffen en aan onze roeping te vol
doen.

Die onm ogelijkheid en die onrecht
vaardigheid spruiten allebei voort uit 
het feit dat w ij gedwong'en worden te 
leven in een staatsvorm  die in wezen 
en oorsprong tegen strijd ig  is met ons 
wezen, met onzen aard  en met onze 
cultuur.

W ij, die hier in Nederland verb lij
ven, zien als het w are dage lijks w at 
ons volk kan zijn , w at ons volk nog 
voor de Dietsche cultuur kan betee- 
kenen, w at voor ons in de sam enstel
ling der volkeren is w eggelegd .

Dat levend beeld, ons door Neder
land voor oogen gehouden rech tvaar
d igt onze hoop.

Verder de vele offers door ons volk 
gebracht, de levens en de dood van 
zooveel onzer voormannen, hebben 
voldoende onzen levensw il kenbaar 
gem aakt.

W aarop wordt er dan nog gewacht, 
om ons op te nemen in de rij der v rije  
volken van Europa?

W at moeten w ij nog doen, om ten 
volle als volk erkend te worden.

Er wordt ons steeds voor de voeten 
gegooid :

Er valt met een V lam ing niets te 
beginnen, hij is tuchtloos, onernstig. 
Het V laam sche volk is tw istz iek  en 
tot zelfregeeren onbekwam.

D aar zijn  natuurlijk , veel verzach
tende omstandigheden, bij het w eder
leggen  van die beschuldiging in te 
roepen.

M aar dat w il ik  nu niet meer doen.
W ij moeten nu eindelijk eens voor 

ons volk, een geheel zuiveren toestand 
scheppen, het losmaken van het ver
politiekte Europa.

W ij moeten, w ij V laam sche N atio
nalisten, geste rk t door ons w aarach
t ig  vertrouwen in het nieuwe V laan
deren, tuchtvol, nauwaaneensluiten, 
ons-zelf vergeten  en een diepdoor
dacht besluit nemen.

Daarom moeten w ij a l onze daden 
zoo stellen dat zij enkel V laanderen 
en het V laamsche volk ten goede kiin- 
nen komeD.

Eerst wanneer w ij n aast ons goed 
recht, de macht zullen p laatsen van 
onze herwonnen kracht, zullen w ij a f
dwingen bij andere volken, eerst dan 
zullen w ij ook het recht hebben te 
eischen dat men met ons reken ing 
houdt.

M et andere woorden, er wordt a l
leen nog gew acht op onzen gezam en- 
lijken  w il tot zelfstandigheid.

Schept dus eigen zuiver V laamsche 
organ isaties — die zullen het m ateri
aa l vormen — waarm ede de komende 
generatie  — het eigen —- Vlaam sche 
Huis voor geheel V laanderen zal kun
nen opbouwen.

Hoe dat huis er za l uitzien — daar 
moeten w ij ons hoofd niet over bre
ken.

Een goeden stap in de goede rich
ting  is neden door A alst gesteld . 
M eerdere moeten volgen.

V. HAESAERT.

De ware W eg
Proficiat m ijn A alstersche broeders 

en zusters ! Uw voorbeeld bew ijst 
eens te meer dat de VI. Nationalisten, 
die w illen, die durven en w erken, ook 
kunnen. Er wordt nog te  veel gev it 
onder de onzen, zoowel bij de zooge
naamde radicalen als bij de zooge
naamde gem atigden. Ik meen dat de 
grenslijn  tusschen de VI. N ationalisten 
niet te scherp moet getrokken  wor
den : in dit euvel vervallen soms de 
radicalen ; doch de grenslijn  moet zeer 
scherp getrokken  worden tusschen de
VI. Belgicisten en de VI. N ationalis
ten ; daarin schieten soms de g e 
m atigden te kort. Er wordt ook 
w el te veel nadruk gelegd op 
het terrein , waarop de VI. B el
g icisten  en VI. N ationalisten elkaar 
kunnen ontmoeten en te w ein ig  aan 
dacht besteed aan de oplossing w aar
door de VI. N ationalisten e lk aar defi
n itief kunnen vinden. M ijn bewonde
ring  gaat naar de W est-V lam ingen, 
naar Thomas De Backer, S taf De 
Clercq en hunne strijdgenooten en last 
not least naar Ü , mannen en vrouwen 
u it het land van A alst. Zij a lien  too
nen ons den waren w eg, die voor som
migen nog te veel verdoken b lijft 
achter kran tenartike ls en leuzen.

Mogen de A alstersche vrienden 
door hun prachtig  voorbeeld ertoe b ij
dragen de langverw achte en vu rig  ver
langde eendracht onder de VI. N atio
nalisten te verwezenlijken. Voor hen 
zelf, ik voel het, zou het de schoonste 
belooning zijn en daarom slu it ik, vol 
dankbaarheid voor w at z ij DEDEN, 
met dien wenscb-

HECTOR HALSBAND.

Toen tien ja a r  geleden, bij het einde 
van den oorlog, de activ istische poli
tiek  m islukt bleek, ju ichten velen, om
dat zij meenden, dat nu ook de geest 
van het activism e was neergeslagen. 
Het duurde niet lang, of zij moesten 
inzien zich deerlijk  te hebben verg ist 
en de doorw erking van den geest van 
het activism e is nog steeds groeiende. 
De fout van de vijanden van V laande
ren en van hen, die, m isschien V laan- 
deren’s vrienden zijnde, door hunne 
zw akheid voor hun land w ein ig  of 
niets vermogen te doen — en die zich 
nu moeten schamen zoo g re tig , bij 
de m islukking der activ istische poli
tiek , den vijand spandiensten te neb
ben verleend om hunne volksgenooten 
te helpen vervolgen — is gew eest dat 
zij n iet inzagen, dat de activ istische 
politiek slechts ééne, zij het zeer be
langrijke , u iting  w as van den geest 
van het activism e, die men zou kunnen 
beschrijven als de geest van het 
V laam sche zelfbew ustzijn  en ïe lfv e r-  
antwoording.

Het besef, dat de plicht, voor V laan
deren te zorgen, op óns, V lam ingen 
drukt, dat w ij dus zelf hebben te  be
palen, w at w ij nu ttig  en goed voor ons 
achten, besef, dat tijdens den oorlog 
op zoo kernachtige w ijze tot u iting  
kwam  in het vers van René De Clercq :

«S taa t in den S taa t nu stout genoeg,
«V laanderen is w ijs en oud genoeg,
«W eg  met de voogden» 

is ook nà den oorlog de V lam ingen 
bij gebleven.

Overal zien w ij de V lam ingen zelf 
den ploeg ter hand nemen om naar 
eigen zeden en sm aak hun m aatschap
pelijk leven op te bouwen.

W anneer ik hier de aandacht op ves
tig  bij deze gelegenheid, komt dit om
dat ik meen, dat de bew eging van 
A alst reeds vóór den oorlog bew ijzen 
van dezen activistischen geest g eg e 
ven heeft, dat zij m isschien de eersten  
zijn gew eest, bij w ie dit activ istisch  
besef zich het eerst in daden heeft om
gezet. Dit is n iet te verwonderen. Het 
zijn steeds de boeren, die de trad ities 
van een volk het best bewaren, en het 
is door steun te zoeken bij onze tr a 
ditie, dat w ij onze taak  van d it oogen
blik zullen leeren kennen. In de 19* 
eeuw hebben, onder leid ing van den 
Belgischen S taa t, vele krachten sa
m engew erkt, om de V lam ingen van 
hun verleden te vervreemden, vele in- 
tellectueelen zijn in hun plicht, hun 
volk te leiden, daardoor te kort g e 
schoten, m aar de boeren hebben, a l
thans op het gebied dat zij bestreken, 
zich nooit laten  verleiden. De nieuwe 
intellectueele krachten in Vlaanderen 
zelf, voor een goed deel u it den kring  
der boeren voortgekomen, en die daar
door den sam enhang met het voorge
slacht in zich levendig voelen, moeten 
in de toekom st het V laam sche zelfbe
sef op een breeder terre in  verwezen
lijken.

Terecht schreef kort geleden , een 
jonge Hollandsche geleerde in de ste l
lingen die hij voor de U niver6iteit te 
Am sterdam verdedigde :

«De Vlaam sche vrijheidsbew eging 
zal haar doel slechts kunnen bereiken 
door de bew uste sam enw erk ing van 
boeren en intellectueelen>:

L aat het ons beiden voor gezegd 
zijn.

R. VAN GENECHTEN

----— --- ----------

V andaag komen honderden u it alle 
hoeken van V laanderen in uwe trouwe 
stad samen, vooreerst om uwen arbeid 
voor het herste l van V laanderen te 
bewonderen en te huldigen, m aar ook 
om met U samen plechtig te erkennen, 
dat het heden u it het verleden i$ g e 
groeid, door een p ijn lijke periode uit 
onzen roemvollen strijd , die men lang 
in V laanderen n iet met eerbied beeft 
durven noemen.

Het verleden voor mij in de stad 
A alst is :  toen ik  als student in uw  
oude S t M aartenskerk  met die hon
derden studenten z on g  en bad voor 
een volk, dat al die jeugd ige schreeu
w ers nog zoo vreemd aan keek ; toen 
ik  in het oude Jezu ïetenco llege, de 
geestd riftige  vergaderingen bijwoon
de en dan zingende door uwe straten  
trok, n iet vermoedende dat d it alles 
de voorbode was van een trag iek  die 
ons leven zou doorgroeven.

Het heden is :  dat nu honderden u it 
het volk, dat ons toen niet begreep, 
door dezelfde straten  trekken , n iet 
meer om de roem van het oude V laan
deren te bezingen, m aar om de toe
kom st van ons geliefd  vaderland te 
verzekeren.

D aar tusschenin lig t de geschiedenis 
van ons die heden met U  niet kunnen 
meevieren, m aar toch b lij z ijn , dat 
trouwe kinderen van V laanderen ons 
een openlijk getu igen is geven, dat w ij 
ook V laanderen ee rlijk  hebben lie fge 
had.

Allen zullen A alst verlaten  met veel 
geestd rift en dat is goed, m aar V laan
deren heeft meer noodig dan geest- 
drift, w ant onze strijd  zal lang  en 
p ijn lijk  zijn en geestd rift is een feest
vuur dat in tijd  van grooten nood niet 
branden kan. V laanderen heeft kracht 
en moed noodig voor het offer. M aar 
V laanderen kent ge lu kk ig  nog de bron 
van kracht en moed voor het offer, de 
bron die door a lle  eeuwen Vlaanderens 
levenskracht is gew eest, de onuitput
te lijk e  bron, Christus.

Ook in ons geliefd  land w il men ze 
verstoppen en toch, V laanderen, is uw 
trouw  aan Christus het onderpand van 
uwe overw inning en van uw bloei. 
Daarom roep ik U toe met den groo
ten Vlaamschen priester dichter, Gui
do Gezelle, die God aan  V laanderen 
ten leven schonk, in het b ittere jaajr, 
1830, toen het door z ijn  vijanden ten 
dood werd opg*schrevçn :

! «Mijn Vlaanderen I dat en moogt gij, noch 
en zult gij nooit veranderen, 
onleugenachtig heet gij oog ;
«Het Kristelijke Vlaanderen b

Christus moet de levende kracht van 
V laanderen blijven, zijn leven moet in 
U, Vlaanderens edelste zonen, g e 
vormd en tot bloei gebracht worden.

Een leven van broederliefde, recht
vaardigheid en reinheid waardoor Hij 
echt geluk in de wereld en g ij in 
V laanderen zult brengen.

Een leven van offer, waardoor H ij 
de wereld en g ij V laanderen zult red
den.

A lles ten offer voor ons geliefde 
V laanderen, en V laanderen voor den 
aanbeden Christus, opdat nog eens een 
stuk geluk  aan ons arm e volk worde 
gegeven en een straa l van vrede over 
die wereld die geluk  en vrijheid zoekt 
buiten Christus en slechts bitterheid 
vindt.

Raymun du* Karei Van Santé O. P.
Zwolle-ïsbialni naeT*

W ie de stille  hoop gekoesterd  heeft 
en vooral zij, die het onomwonden 
hebben u itgejubeld  dat met de kerke- 
ring  van Dr A  Borms en zoovelen 
zijner strijdgenooten, de verbanning 
van tien tallen  V laam sche leiders en 
het broodrooven van zoovele V lam in
gen de zaak van het activism e gclikw i- 
deerd w as, moeten thans wel vreemd 
opkijken. Nooit is door het steeds 
scherper uitdiepen van de tegen ste l
ling  V laanderen-België, de drang naar 
Vlaam sch Nationale Zelfstandigheid 
zoo sterk  gew eest a ls nu. Nooit neeft 
de Vlaam sche bew eging kunnen bo
gen zooals nu, op een zoo ta lr ijk e , tot 
een leger u itgegroeide, schare aan 
hangers van de rad ikale durvende ge
dachte. Nooit heeft de stem van het 
herlevende V laanderen du idelijker 
w eerklank in het buitenland gevonden. 
Het is niet meer zooals jaren  her, een 
preeken in de woestijn  of het wekken 
van sym pathie voor een eng omschre
ven pogen tot regeling  van de ta len 
kw estie . Het V laam sch Nationalism e 
is thans gegroeid  tot een bew eging, 
die ju is t door haar streven zoowd op 
politiek a ls op cu ltureel, sociaal en 
economisch terrein , steeds dieper in 
de breede lagen van ons volk door
dringt en daardoor in het buitenland 
steeds meer indruk m aakt I

Er was geen mooiere hulde aan het 
activism e denkbaar dan het voortzet
ten en het verder uitbouwen van het 
w erk  der bevrijd ing van Vlaanderen, 
dat de activ isten  met zooveel durf en 
bezieling hadden gep lant en krach tda
d ig  hadden a an g ev a t W aar tijdsom 
standigheden, de verkrach ting  van alle 
mooie leuzen om trent het zelfbeschik
kingsrecht der kleine volken en de 
tekortkom ingen van de Vlaam sche 
Belgicisten  het heerlijk  gebouw deden; 
instorten, dat de activ isten  tijdens de 
oorlogsperiode hadden opgetrokken
— Vernederlandsching der Gentsche 
Hoogeschool, bestuurlijke scheiding 
en uitroeping der politieke zelfstan
digheid — w as er w erke lijk  een dosis' 
moed noodig om, onder de zoovele on
gunstige omstandigheden, onvermoeid! 
en met geestd rift den str ijd  verder 
aan te hinden. W el groot moet de in
vloed van het activism e gew eest zijn , 
dat er in a lle gouwen van ons V laam 
sche vaderland, overal mannen opeton- 
den, die w eer moedig voor hun volk 
in de bres dorsten te staan , verdacht
m aking en laster negeerend, steeds: 
meer aanhangers om rich  heen scha
rend.

Niet overal echter g in g  dat in het 
tèmpo en met de noodige k rach tdad ig 
heid, die door eert zuivere doelstelling 
worden gevergd. V aak nog werd er 
te veel reken ing gehouden met zoo
genaam de p laatse lijke  om standighe
den en om opportunistische redenen 
ju is t datgene verdoezeld w at de 
scherpte van onzen strijd  doet u itko
men en k arak te r isee rt ! M aar ju is t 
A alst heeft het zóó goed begrepen dat 
ook nu, bij e lk  konflikt tusschen 
V laanderen en B elg ië slechte é é n  be
g inse l onaantastbaar dient voorop te - 
worden geste ld  : het belang van V laan
deren ! Het pleit dan ook voor uw o r ' 
gan isatieverm ogen, mannen van A alst, 
voor Uwe doorzettingskracht, voor 
U w ijver en toew ijd ing en vooral voor 
Uw helder inzicht dat U  ondanks alles, 
in zulke korte tijdspanne, zulke prach
tige  resu ltaten  hebt künnen bereiken, 
als in het A alstersche thans kunnen 
worden vastgesteld .

Uw w erk  heeft het bestaan geleerd 
van  het V laam sch practisch idealism e, 
dat de vormen van het dienen van dat 
ideaal terugbrengt binnen het kader 
der w erkelijkheid , zonder daarvoor in 
compromissen of toegevingen te moe
ten Vervallen. De durvende kracht 
voor de beredeneerde daad, die u it 
U w w erk  straa lt , weze voor allen die 
het nog n iet zóó ver brachten, de vin
gerw ijz in g  en een aansporing om het
zelfde te bereiken.

Goed heil dan, vrienden van A alst, 
en onverpoosd verderf V andaag een 
dag van vreugde, gew ettigd  door een 
terugb lik  op a l w at verw ezen lijkt 
werd, m aar morgen terug  aan den a r 
beid met dezelfde toew ijd ing, m et de
zelfde bezieling, met dezelfde k rach t
dadigheid, voor ons eigen vaderland : 
V laanderen !

KAREL WATERNAUX, 
&e<?r. Verbond Vl-HolL Vçr&caigitcg:. 

Rotterdam. - , -  æ,



DeiLegerhervorming
30,000  maanden meer of

de diensttijd - 4 ‘ verkorting ,,
Het zal wel b lijken  dat onze bereke

ningen in zake m ilitianen die ! 2 . 13 ó f 
14 maand zullen moeten dienén, niet a l  
te verkeerd waren.

Volgens de officieuze Fransche «Le 
Temps» Sullen 30,000 man op de 44.000 
rneer dan acht maand moeten dienen :
dat is a l n iet ver vjtn 70 ten diànderd te u r ig s tç  beoordeeling toe-, verm its' 1 ~ ! 'f-? Tiüf • I n-oriH a • r\ t h f̂Tdie m eer dan 8 maand moeten iri de 
kazernen zitten.

Die 30,000 zullen als volgt verdeeld 
z ijn :

2.300 man zullen 14 maand dienen
3.650 » »  13 » »

24.000 » » 12 » »
14.000 » » 8 » »
Onder de huidige legerw et is de toe

stand zoo :
8,640 man dienen 12 maand - ■ 

of te zamen 103,680 niSand.: "•*
12,36<> man dienen 13 maand 

o f te zamen 160,680 maand
23,000 m an dienen 10 maand 

of te zamen 230,000 maand.
V oegt;daarb ij drie weken wederop- 

roeping>Voor deze 44,000 man en men 
k r ijg t  nog 33,000 maanden bij.

A lles te  zamen t Iu s  onder de huidige 
legerw et 527,360 maanden.

M et de nieuwe legervvet wordt dat :
2.300 m aal 14 of 32.200 maanden
3.650 m aa l 13 of 47.450 »

24.000 in aa i 12 of 288.000 »
14.000 k a a l  8 of 112.000 »
Daarbij komen vöór 44.000 man

schappen 6 weken wederoproeping of
66.000 rt^aaiïdfen 'én iets m eer dan de 
helft van het contingent: z a l nog 2 
weken buitengewone wederoproeping 
te  verduren hebben of minst’ens 12.000 
maanden.

T rek t dat alles bij m ekaar en de 
nieuwe legerjvet eischt van de 44.000 
man 557.650s maanden d ien st tegen
527.360 of 30i000 maanden m eer; §

< Voor waaneer die 
«diensttijdverkorting» ?

Duß volgens de officieelen zuUeu 
slechts 14:000 man op 44.000 profttee- . 
ren van een d iensttijd  van 8 maand 
plus een wederoproeping van 6 weken 
plus tw ee van acht dagen of te  zamen
10 maand.

De m éést bevoorrechten zullen dus 
«s lech ts» 1Ó maand moeten dienen.

M aar wanneer zal die «dienstver- 
m indering» in voege treden.

A dvokaat IT 'P icard antwoordt d aar
op in «De

Die diehstverm ifldéring zal echter I meening en schrijft : 
n iet VANZELF in 1930 in treden ; zij a D J m ilita f r#* wM

aan verschillende voonvaarden onus
derworpen. Het' beantwoorden van de 
vraag , of de gestelde voorwaarden 
vervuld zijn 'en de dienst op 8 maan
den, of beter — met de terugroepingen
— op 10 maanden kan gebracht w or
den, zal u itslu itend afhangen van het 
advies van den staf. ^ 3 ?  Kif II

De vo lksvertegenw oordiging zal 
daartegen  a l.w lin ig  in te brengen heb-, 
ben, omdat, teft eerste, het ja a r  1930 
er een zal zij^ ;'W n; paffiot'isch‘eh ïees 1̂ : 
roes en verder, omdat de, parlem en

ta ire  verkiezingen in 1929 dan im m ers j 
het Verleden zullen zijn. -: -v

Men zal ten andere ook de motivee- 
ring  hooren : «H et is een tehnische 
kw estie».
— i De vqor^’aarden,* w aarover w jj het- 
hier hebben, laten  immers de w ille-

zij gaan  over ^iet “ volgërtdë : of het 
leger over een voldoend aan tal v r ij
w illigers beschikt, of ér één voldöè- 
ning-gevend kader aanw ezig  is. of de 
bewapening aangepast is, of het for
tensysteem  voldoende u itgew erk t is 
en of.de algem eene opleiding van den 

-*<l!daat'niot langer te  wenschen over
laat.

Na bevinding aan m ilita ir hooger- 
han Jf dat er voldaan is aan die 5 ge- 
steldfe voorwaarden, zullen enkele dui
zenden soldaten in 1930 «slechts» ge- 

ld u r^ d e '8  maanden, 6  weken en 16 
dagen dienstplichtig zijn.

Een oordeel over de houding der 
socialisten

W e zijn  n iet alleen om te w ijzen  op 
dé zeer zachfee apppositie — een oppo
sitie van m edeplichtigen — van de so
cialisten  tegen  het regeeringsvoorstel.

W e hç^ben er bij de vçirming van 
het m inisterie Jasp ar onm iddellijk op 
gew ezen ; de partijen  zijn  overeenge
komen. De socialisten treden u it de 
regeering  om toé te làten het m ilita ire 
v raagstuk  op te lossen naar den 
wensch van den Franschen generalen 
staf. Ze zullen een zeer slappe oppo
s i t i e  Voeren oçj hun k iezers zand ,in  
de oogeu te strooien. Na de oplossing 
van j  de m ilitaire kw estie , of hoogstens 
na de verkiezing, zullen ze \veer in het 
m inisterie treden om verder de kolo
niale boterkoeken te zamen op te 
eten.

AlleÈ w ijs t er op dat het dien kant 
u itgaaf.
- rGe zult vruchteloos in de socialis
tische pers een begin zoeken van een 
grootsche actie tegen het m ilita ir re- 
geèritigsvoorstel. A lleen nu en dan, au 
com pte-gouttes, een gem atigd  a r tik e l
tje  zender geur of kleur. Van volks- 
actie eveneens geen spoor: geen open
bare vergaderingen , geen betoogin
gen. J  .............  1 ■ 1 '■■■■ ■■■......

H et Viaam sche volk met de mede
plichtigheid van de drie Belgische par
tijen  en van de V iaamsche knechten 
van die partijen , u itgeleverd  als huur
soldaat van F rankrijk .

Zelfs de «Nation b e lge» is van die

.£88 àsiiM *«-!.}« S8Ê feBMî

ZE ZWIJGEN DAT ZE ZWEETENI

In de zitting, van v^rle&en Dinsdag 
wees de lfèér Vos é r  op' in de Kalmer* 
dat in tegen strijd  met de wet, de heer 
Thiebaud, voorzitter der commissie 
van Koloniën — w aarin  de VI. Nat. 
groep n iét Vertegenwoordigd is * - » te-,* 
vens béheerder is van de Banque du 
Congo Belge, w aarvan dé S ta a t als 
aandeelhouder ‘vefnréld s ta a l. kahw jjA

Het w as een incident van belang en 
Ja sp a r  was buitengewoon ,w,qest, te r
w ijl Thiebaud en zijn vrienden er erg  
bedremmeld uit zagen. Korten tijd  na
dien ontving Vos Onrechtstreeks be
richt d arT h iëbâud  zou ontslag  nemen' 
a ls  beheerder der Banque du Congo 
Belge, daàr hij — Voorzitter der Kom
m issie van Koloiën — niet wist dat 
de Staat aandeelhouder was ! ! !

W ij hébben dezen morgén a l de b la
den eens ingekeken, A lle — de socia
listische evengoed als de andere met 
uitzondering van «De Standaard» — 
zw ijgen  erover als vermoord. De VI. 
Nat. groep laa t de zaak niet los ! Of
wel uit de Bank ofwel uit de Kamer!

De kuisch b eg in t!
S. D.

«Dé m ilita ire  wetsvoorstellen zijn 
door ;de afdeelingen gegaan  als een 
hrief «n de post, De oppositie van de 
socialisten heeft zich slechts tegen 
een deel van de voorstellen gericht en 
w as dan nög eerder p laton isch... W at 
het e igen lijk  m ilita ir ,g edee lte  van de 
wetsvoorstellen betreft, de socialisten 
zullen daartegenover hun formuul van 
de zes maand stellen m aar met even 
w ein ig  geestd rift als overtu iging».

W e moeten de oogen van onze 
V iaam sche menschen openen voor dit 
dubbel spel van de socialisten.

MARKTEN
u

VERONTSCHULDIGING

We verontschuldigen ons bij de heeren 
Mr Heynderickx, J. Wannijn, J. Ursi, Leo 
Augusteijns en a. omdat we — wegens plaats
gebrek — hunne bijdragen niet hebben kun
nen inlasschen. Voor de keuze : in de bij
dragen snoeien of een deel in het volgend 
nummer opnemen, meenden we best het 
laatste te doen.

We hebben te veel vertrouwen in hooger- 
genoemde heeren om een oogenblik te den
ken dat ze ons deze noodzaak ten kwade 
zouden duiden.

De Opstelraad.

A 13 Z  M3 3H SO J 
w o  „{ BEDANKING .h ab flo w  
nwd Us af nsiabnb l > sxiWmaBfV * 

Op den vooravond van de groote feeste
lijkheden stellen we er . ten zeerste prijs op 
onzen hartelijken dank te zeggen aan al de 
Strijdgenooten van binnen- en buitenland, 
aan al degefte die door* Hun toetreding tot 
onze betooging, door hun medewerking aan 
onze tentoonstelling ons plan hebben helpen 
ü i t w e r k j ç j g - f w„ aRE

Een byzonderen dank zijri we verschuldigd 
aan dé heeren Waternaux, secr. der VI. Hol- 
LandsChe veréenigingèn, Dr M. Minnaert. K.. 
Possey die ons met de meeste .bereidwilüg- 
heid ORschatbare hulp. hebben verleend.

Hét toriclïti%ïtomftèSt Vl. Huls.’

ANDERLECHT. — Te koop gesteld 
343 ossen tegen 5.15 tot 7.35; 248 tftléren 
tegen 5,05 tot 6,35; 978 koeien tegen
4,95 tot 6 35.

* CUREGHÉM. — Varkensmarkt : Te 
koop gesteld 2851 tegen 7,40 tot 8,40 het 
kilo. r  M 3 « 0 3 6 1  ,Y I  iM w a J j l« «

ASSCHE. — Strooi 300 à 350; aard 
appelen 65 à 70; haver 170 à 175; hop 
50 kil. 500 à 5 5 0 ; boter 30à 31; eieren
0,72 à  0,74; kiekens 20 à 30; konijnen 20 
à  30; vfggens 275 à 350.

BRUSSEL (Vroesjmarkt). — Aardap
pelen, de 100 kilos 55 à 75; bloemkoolen 
de 100, 600 à 650, (’t stuk 6.50 à  7,00); 
witte kooien, id. 120 à 190 (’t stuk, 1,25 
2,20); roode kooien, 11.450 à 500 (5,00 
à  5,25); savooien, ’t stuk 1,75; spruiten 
het kilo 0,00 à 0 00; wortelen de 100 kilos 
250 à 270 (het kilo 2,40 à 3,00); veldsla, 
het kiÔP.%.à 12;kropsla, ’t stuk 2,00 à 
2,25; fctei'nè kropsla, het kilo 12 à 15; ge
friseerde, het s»uk 1,50 à 3,00; ajuin, de 
100 kilos 400 à  425 (het kilo 4,26 à 4.50); 
porei,den bundel 3 à 6,00; selder, idem
4 à 15; kervel^ het kfto 3 à 5; peterselie 
id. 15 à 25; zurkel, id. 4 à 6; spinazie, 
id. 2 à 4; rapen, den bundel 0,50 à 1.00; 
a ' d ilv le ,’t8tuk 2 à 3; tomaten, het kilo
14 à IS; 'Wth'of, id. 1 50 à 3,00; schorse
neer, id. 4,50 à 5,00 (den bundel 3,00 à 
3 .50);hó<*ref>botöf 29 à  35; eieren, ’tstul<
0 70 à  0 8 0 : Î19V 3 sn 0  - -

MECHELEN. — Bloemkoolen 0 90 ; 
seMe' 60 à 75 en tot 135 de 100 stu^s; 
po'ri 6<> à 90 Jd.; salaao 6; ajuin 4,00; 

n savónier- 0 00; a< dijvie 1,75; 'vitte koo- 
'  en 1,50 à  2,25; korvet 5; peterselie 13 

à 22; *4>dappelen 50 à 58; wortelen 2 .8“> 
à 0 0 ' ;  «oruite' 10 à  11 00; rapen 0,90; 
» ItU'ot 3,00 à  3 50; vt ldsalaad 8.0»> à 
9.00; scho»s-,tieër 5,50; sjalotten 2,75.

M êRCHTEM. — Hoeveboter, 20-22 ; 
Melkerijboter, 24 ; eieren, 0,70 0,75 ; 
jonge kiekens, 60 75 het koppe' ; hennen,

; 22,00 33 het stuk ; jonge duiven. 11-12 
*t koppel; oude duiven, 3,25 3,75 ’t stuk ; 
jonge koniinen, 20 30 id. : volwassen ko- 
nijnen, 35 50 id. ; jonge konijnen, vette, 
45-50 niggen, ’t stuk, 260 350.

naar Aaisi

Kerkelijk nieuws
KERKELIJKE KALENDER

Zondag 10 Juni. 2* Zondag na Sinksen. 
Maandag 11, Maandag van de oct. laatste 

kwartier.
Dinsdag 12, Dinsdag van de oct. 
Woensdag 13, Woensdag van de oct. 
Donderdag 14, octdag van het Allerh. Sa

crament.
Vrijdag 15, H. Hert van Jezus.
Zaterdag 16, O.L.V.

STADSNIEUW S
Spaarkas.
Nög zoovele leden uit onze vereenigingen 

weten niet dat er in het Vlaamsch Huis
sedert een half jaar een Spaarkas is opge
richt, die geld aanneemt aan de voordeelig- 
ste voorwaarden.

Talrijke leden hebben nog een Spaarboekje 
in de^post en ze. beseffen niet eens dat ze 
hun gespaarde centen ten dienste stellen aan 
de verdrukkers van ons volk.

Andere sparen hun duiten in eigen beurs, 
zoodat de zoo moeilijk vergaarde spaarpen
ningen geen intrest kunnen opbrengen.

De Spaarkas van het Vlaamsch Huis
neemt geld aan tegen 4 ^  t.h . zuiver.

De volstrekte geheimhouding wordt ver
zekerd. Het Vlaamsch Huis draagt de vol
ledige verantwoordelijkheid der gestorte gel
den. Stortingen kunnen gedaan worden iede- 
ren Zondag van 8 tot 10 uur. ’t Afhalen 
van gestorte gelden kan ook iederen Zondag 
geschieden.

Waaróm langer wachten lid te zijn onzer 
EIGENE SPA AR K A S ? Dat iedereen on
verwijld een spaarboekje neme! Vraagt nog 
Zondag inlichtingen aan den zaakwaarnemer

STORT IN EIGEN SPAARKAS !

11 Juli nadert.
De aandacht van de bestuursleden aller 

inrichtingen wordt gevestigd op 't naderen 
van onze groote feestdag.

Dit jaar moet hij grootsch worden ge
vierd. Leden en bestuursleden moeten daar- 
aanÿmeêwerken.

De wind blaast in onze zeilen!
Voorwaarts dan !

BURGERLIJKE STAND 
Geboren: »

Roger Sabfst, z.y. Georges ' en Marcella 
Vermeulen, Ncderweg, 548.

Henri Desmet, z.v. Jules en Barbara Van- 
dorpe, Molstr. 197.

I.eona Rostotn, d.v. Camiel cn Maria Van- 
ysackeij Schaapd. 59.

Rafael Vannieuwenhuyse, z.v. Edmond en 
Julienne Decroix, Nederweg, 87.

Denise Barbier, d.v. Georges en Maria 
Haerinek, Kruisstr. 35.

Overli jdens :
Marie L. Vandendriessche, z.b. 74 j .  wed. 

Emile Vandommele.
Marie L. Verbeke, z.b. 74 j. wed. Edmond 

Pattijn.
Emilia Vermaudt, huish. 43 j. vr. Camiel 

Demeytre.
Maria Monteyne, z.b. 58 j. vr. Henri Grys- 

peerdt.'
Juliaan Verbrugghe, metser, 62 j., z.v. Jan  

en Rosalia VandeKerckhove.
Huwelijken :

Gustaaf Dedeyger, vlasw. 27 j. te Lende- 
lede eu Gabrielle Casiet, borstelm. 23 j.

Françiscus Vonck, spoorwegbed. 23 j. won. 
te Ledë en Julia Hoste, schoenfabriekw. 20 j. 
h. w. ;

Sociale Syndikate

KRO_NI<JK
De samenwerking bij de borstelmakers.
Als gevolg aan een artikel verschenen in 

het dagblad «De Tijd» van 25 Mei J.l. cn ge- 
teekend L. Demeyere, ontstond een groote 
mistevredenheid onder het bestuur der soci
alistische vereeniging.

Door deze laatste werd dan ook een bij
eenkomst der drie besturen aangevraagd, die 
plaats had op Woensdag 6 Juni 1.1. Önder- 
tusschen verscheen vanwege socialistische 
zijde een circulaire die over het artikel han
delde en beschuldigingen opstelde tegenover 
deze vervat in gezegd artikel van De Tijd.

De verhoudingen werden dus vrij moeilijk, 
tot wanneer Woensdag avond besloten werd, 
alle discussies te stoppen en de gebroken 
potten té hermaken.

W ij noemen dat een wijs besluit, trouwens 
ïiet verleden heeft ons geleerd, en het heden 
leert nog meer en meer, dat de borstelmakers 
de samenwerking noodig hebben willen ze 
komen tót; iets wat reeds lang moet bestaan, 
te weten een eerlijke toepassing der geslo- : 
•tene bvereenkomst.,

Dezelfde vergadering besprak den toestand 
in de firma .Gheysens. Et werd besloten aan 
te dringen om het opmaken in duidelijke 
tekâten van de afgeslotene overeenkomst.

Onze vakbeweging.
Dat ze vooruitgang boekt valt ten duide

lijkste af te leiden uit de verkiezingen van 
3 Juni. Dartk zij een leugencampagne en val- 
sche beweringen als zou onze vereeniging 
in de staking der bouwwerkers te Rousselare 
onderkruipers hebben geleverd, zijn dç zeer 
christene leiders erin gelukt ten overstaan 
der, yverklieden in Rousselare onze beweging 
verdacht te maken. Desniettegenstaande be- 
liaaiSëri we in Rousselare meer dan 200 stem- 
tnen, terj^’ÿlçwe op dat oogenblik slechts eeu 
iionderdÏaf gesyndikeerden teilen. - »ton-'.)

In Iseghem, Emelghenï, ’ Ga'chtem, ' R um -: 
beke, Hooglede, Ardooie, enz. boekten^we 
integendeel een reuzensukses. De kantons 
Iseghem, Rousselare gaven oiis niet min'dan 
216? geldige stemmen, hetzij nagenoeg 1000 
stemmen meer dan we tedèn tellen. Voegen 
wij erbij dat zeer vele onzer leden geen 
stemrecht hadden, gezien op menige plaats 
dy kiezerslijsten formidabel slecht en alles
zins niet ten onzen voordeele werden opge
maakt.

Christenen en socialisten behaalden inte
gendeel niin stemmen dan ze leden hadden. 
BijzonÜÈiŸ'voof deze laatste is de verkiezing 
verpletterend.

In Tielt en Kortrijk hebben de verkiezin
gen wonderen veropenbaard. Terwijl ons 
Vakverbond op dat oogenblik in de kiesom
schrijving Thielt ongeveer 150 leden telt, be
haalden we 594 stemmen. De socialisten be
haalden hier ook min stemmen dan leden, en 
de christenen boekten gezien de samenstel
ling der. kiezerslijsten op de kleine gemeen
ten een zeer broos succes. Kortrijk,- belooft 
voor de toekomst. 1886 stemmen werden ver
kregen.: Deerlijk, Sweveghem, Marcke en 
andere gemeenten zijn rijp voor ’n uitbrei
ding van onze vereeniging. De vrienden al
daar drukken we bijzonder op ’t hart dat ze 
de kiezingsuitslagen dienen na te gaan om 
hiln propaganda te orienteeren. Met die uit
slagen in de hand, kan een zeer vruchtbare 
propaganda worden gevoerd. Binnen het 
eerste jaar moeten wij het aantal leden van 
ons Vakverbond in West-Vlaanderen, öp het 
aantal onzer stemmen brengen. Dus verdub
belen. Ondanks de geringe krachten voor
handen, is dit mogelijk als iedereen werkt en 
niet alleen ?ijn plicht, maar het dubbel van 
zijn plicht doet.

Yper leverde ons een bewonderenswaardi
ge uitslag .De vereeniging is er pas eenige 
maanden gesticht. Nog_ zeer vele werklieden 
kennen haar bestaan niet. Tijdens den zomer 
is er het propagandawerk moeilijk en lastig. 
Yper als stad gaf ons mçer stemmen dan 
aan socialisten en christenen. De 9amenstel-

* ling der kiezerslijsten heeft de christenen 
J zeer vele bevoordeeligd, zoodat zij^in de ge- 
i meenten aldaar een zeer breekbaar sukses 

hebben geoogst. Zonnebeke en Passchen- 
daele b.v. telden nagenoeg gèen andere kie- 
'zers dan christenen. Voegen we nu daarbij 
dat de propagandist aldaar al de weken voor 
de verkiezingen is moeten afwezig zijn en 
we besluiten :

Ons Vakverbond is niet alleen leefbaar, 
maar ’t kan 'n macht worden, niet enkel op 
eene plaats, maar over de heele lijn. ,

Mannen aan 't werk dus!

Een congres.

Ter gelegenheid van de inhuldiging van 
’t Vlaamsch Huis op Zondag 1 Juli, is er te 
Rousselare een Provintiaal Congres belegd, 
waar al de bestuurleden en propagandisten 
welkom zijn en uitgenoodigd worden.

Ook gewone leden zijn er verwacht.
’t Is de irizet van een vernieuwde actie, met 

het oog op de wintermaanden.

EN NU V O O RU IT  !

VI. Nationaal Vakverbond.
Aan onze bestuursleden en propagandisten.
Het Vlaamsch Nationaal Vakverbond acht 

het zich tot plicht U allen, die meegewerkt 
hebt om onze Vereenigingsgedachte op 3 
Juni zulke schitterende zege te bezorgen, op
recht en vaii harte dank' te zeggen.

Het mag gezegd, de eenige overwinnaar 
van den dag is voor ’t Kortrijkschc, ’t Roe- 
selaersche, het Thieltsche, ’t Vpersche en ’t 
Brugschc,. ons VI. Nat, Vakverbond

W aar de anderen feesten, zooals de chris
tenen te Iseghem, heeft hun feest alleen tot 
doel . de oogen hunner volgelingen te ver
blinden. Oprecht is het niet gemeend, want 
overal, behalve in Thielt, kregen de christe-' 
nen, socialisten en liberalen min stemmen 
dan ze werkelijk leden in hunne organisatie 
tellen.

Wij, integendeel, we tellen over de pro- 
vintie ongeveer 2450 leden en we behaalden 
in Iseghem-Roeselaere alleen 2169 stemmen, 
550 stemmen in Brugge, 600 stemmen in 
Thielt. 1820 stemmen in Kortrijk, en onge
veer 700 stemmen in Yper; dat maakt nage
noeg 5250 stemmen hetzij meer dan het dub
bel van ons ledenaantal. En dit ondanks de 
lage leugencampagne onzer tegenstrevers.

Het besluit moet dan ook luiden : organi- 
seeren ! Al onze sympathisanten moeten voor 
onze organisatie gewonnen worden. W ij 
steunen op de echte beginselen van Recht 
en Waarheid. Dank zij onze standvastige en 
onvermoeibare werking, moeten wij ons VI. 
Nationaal Vakverbond van de eene zege
praal naar de andere, tot de eindzege leiden.

Dat is niet het werk van één, maar het 
werk van allen ! Dus ook het werk van U !

Daarom met yereenigde krachten vooruit !
Voor het VI. Nat. Vakverbond,

J. DECLERCQ,

PROGRAMMA DER

F e e s te lijk h e d e n  :
.Jc r̂O TE- AALST. ■
Zaterdag] 9 Ju n i.

Om 8 uur KUNSTFEEST, met de wel
willende medewerking van den beer J. 
Platteau, declamator, de VI. Symfonie en 
den Melsjesbond «Excelsior».

Opvoering van :

Vrije Zielen
drama In twee bedrijven.

Prijzen der plaatsen : 5, 3 en 2 fr. 
Vermindering van 1 fr. voor da leden. 

Zondag 10 Ju n i.
Om 10 uur aan ’t station on tvan gst dsr 

deelnemende maatschappijen.
Om 10 u. 30 in den Vlaamschen 

Schouwburg, Verwelkoming der maat 
schappijen en P lech tig e  overhand ig in g  
der v la gg en  van ’t Vlaamsch-Nationaal 
vakverbond en van den Kr. Vlaamschen 
Vrouwenbond.

O pening • en Bezoek der Vlaamsch 
Nationale D ropagandatenloonsfelling en 
in rich tingen , kosteloos toegankelijk.

Om % u. 30 Bijeenkomst der deelne
mende maatschappijen in de Molenstraa». 
Bisschopstraat, Vaartplein en aanpalende 
straten.

Om 3 uur *
VLAAMSCH-NATIONALE

B E T O O G I N G
in het teeken van hulde aan het ac’ivisme, 
hulde aau Dr Borms, hulde aan aüe over
leden, gevangen en verbannen leiders, 
onmiddellijk daarna in de feestzaal

HU LDEBETOON
van alle Vlamingen en aanspraken»door 
de heeren Adv. M. de Koning uit Utrecht, 
Adv. Leuridan u it Yper, Volksv. Vos uit 
Antwerpen.

Maandag 11 J u n i ,  om 7,30 uur. 
Familiefeest kosteloos slier Heden aange 
boden met de medewerking van het 
gezelschap van Tuyskom, klucht, zaog, 
tooneel, dans.

Het Inrichtingskomiteit dringt aan op 
orde, tucht en waardigheid. Het verzoekt 
om geestdriftige spandoekenen veel volk.

SCHIKKINGEN :
1. — VermMdering op het spoor :

De deelnem ers die de reis per groep 
niet hebben ingericht en dus niet g e 
nieten van de verm indering op het 
spoor (35 t .h .) ,  vragen een week-eind 
b iljet dat een verm indering van 25 t.h. 
toekent.

2. — Auto» : De autos kunnen g e 
p laatst worden op de G raanm arkt (3 
minuten van ’t v laam sch Huis, de

f Groote M arkt, ’t S tation ) en zullen 
aldaar onder bew aking van de politie 
staan.

3. — Herkenningsteekens, verkoop
van bloempjes, enz. : Het Inrichtings
kom iteit der betooging vestig t de aan 
dacht op de hooge onkosten dié een 
betooging als deze medebrengen en 
verzoekt dan ook alle bijzonderen en 
afdeelingen zich van verkoop te w illen 
onthouden. -H et Inrichtingskom iteit 
ziet zich verplicht, gezien de vetschil- 
lendç vragen die ons. reeds gewerden, 
de verkoop van om hët even Wat in de 
lokalen of afhankelijkheden zelve te 
verbieden. .ïdoiina-rsJsH-ïn

I Door het Inrichtingskom iteit zal, ter 
j „bestrijding van de u itg ayea  worden 
j aangeboden :

a )  een foto van het Vlaamsch Huis ;
b) het zw art-gee l bloempje ;
c) het Bormsport ret .
4. — Liederen : We verzoeken alle 

deelnemers zooveel rnogelijk satnen te 
zingen en hun best te doen. W ie de 
liederen niet van buiten kenf brenge 
z ’n tekstboekje mede.

Nogmaals vestigen we er de aan 
dacht op dat schreeuwen of roepen 
geen bew ijs is van overtu iging en dat 
we veel meer indruk zullen maken 
door een tuchtvolle, w aard ige betoo- 
g iug  dan door een ordelooze stoet. 
Iedereen die dat begrijp t neme dien 
dag z ’n verantw oordelijkheid en ves
tig t ér de aandacht op van allen die in 
zijn onm iddellijke om geving zijn.

5. — Bloemen : B ij een huldebetoon 
a ls 'd it passen zeker bloemen. W e k re 
gen reeds de verzekering dat Mevr. 
Borms, namens Dr Borms, aanw ezig  
wezen zal.

6 . — De tentoonstelling : De ten
toonstelling van V laamsch-Nationaal 
leven en Vlaam sch-N ationaal propa
gandam ateriaal zal open zijn van 10 u. 
30 voormiddag tot 12 u. 30 en van 1 u. 
3Q tot 6 u. 30.

Gedurende de stoet echter zal a lles 
gesloteh blijven.

Het Inrichtingskom iteit vestig t de 
aandacht van alle deelnemers en be
zoekers hi *o p  :

a ) Dat deze tentoonstelling saam-* 
gebracht \verd dank zij de medewer- ■ 
k ing van zeier veel particu lieren  die 
zeer kostbare en voor hen zeer d ier
bare hérinneringen en dokumentatie 
zeer bereidw illig  in leen gaven ;

b) Dat het Inrichtingskom iteit ver
antw oordelijk is voor a l deze voor
werpen. en daarom ze mede onder de 
hoede ste lt van alle bezoekers.

De tentoonsteling zal worden g e 
houden in de bovenzaal van het lokaal 
(boven de ge lagkam er), de bureelen 
der vakvereen ig ing, ziekenbond, be
heer, sociale werken, kleedkam er, bil- 
jardzaa l enz. D rukkerij, b akkerij, enz., 
zullen diet\ dag  toeganelijk  zijn.

7. — Spandoeken : De afdeelingen 
worden verzocht zooveel m ogelijk 
spandoeken mede te brengen, de tekst 
in overeenstem m ing te brengen met 
het k arak ter  der betooging en naar 
vorm als inhoud te verzorgen.

8. — Eetgelegenheid : In het VL
Huis zullen broodjes met hesp en met 
kaas te verkrijgen  zijn.

9. — Eerekomiteit : Het eerekomi- 
te it vormt het hoofd van den stoet. 
Op de Groote M arkt zal deze door 
het eerekom iteit in oogensChouw w or
den genomen.

10. — .Huldebetoon : De toegang tot 
de feestzaal is langs de achterzijde 
van het lokaal. De betoogers worden 
verzocht niet langs de gelagfkamér bin
nen te dringen. Geen betooger zal bin
nengelaten worden voor de stoet er is. 
De eerste rijen zullen voorbehouden 
blijven voor het eerekom iteit en de 
bijzonder uitgenoodigde dames en hee
ren, alsook aan de pers.

11 . —-Gedurende het huldebetoon 
blijven de deuren gesloten. Niemand 
zal, om geen enkele reden in en u itge
laten worden ten einde alle storingen 
te vermijden.

12. * De Maatschappijen gelieven
zooveel m ogelijk in den voormiddag 
aan- te komen ten einde de morgen- 
z itting  te kunnen bijwonen. Zé g e lie 
ven ons van uur van aan ko m stte  ver
w ittigen.

13. — Zeer belangrijk : Degene dit 
in betrekk ing wenschen te treden me 
Vlaamsch Nationaal Vakverbond, Zie 
kenbond, Sam enw erking, Propagan
da of D rukkerij, gelieveri hun naam 
en adres op een k aartje  te schrijven, 
met den aard van de verlangde inlich
tingen en dit in een daartoe bestemde 
brievenbus te steken. Er zal in de 
eerste dagen gevolg worden aangege-

ArtJstieke Prentenboeken
Albumformaat. gekartonneerd 

J enny DE BLOEME.
De Water k indertjes. Een sprookje van 
twee heel kleine kindertjes. Gekleurde 
platen 27,00

A lf r e d  LISTAL.
Wat Lisette droomde 15,—
Gouden R egen  15,—
yt Is lan g g e led en  15,—
Andere mooie Prentenboeken. 

Annie HOMAN.
Grieksche Sagen voor kindereu  7,50 
Het nieuwe Dierenboek

stevig gekartonneerd 15,—
Idem, kleine uitpave 10,—

H. N. DE TREMERY 
Dik en Knuppie, een kaboutergeschle- 

denl*, ingenaaid 4 ,—
P iet d e Sm eerpoets, groot formaat 

gekartonneerd 12,50
Hanna d e S lodd ervo s ,% root formaat 

gekartonneerd 12,50
Kan. Am aat JOOS.

Om deze boeken, benevens vele an
dere te ontvangen,hoeve men slechts het 
bedrag ervan, plus 0 60 fr. voor verzen
dingskosten, met de aanvraag naar het 
bureel t*> sturen

KLEUR- EN TEEKENBOEKEN. 
B on ten  Blauw, kleurblok fr. 4,50
De B riefkaartenschilder, reeks van 4 

boeken. Per deel 3 ,—
Ons Teekenboek, reeks van 4 boeken

per deel 1,80 
Briefkaartenkkurboeken, per deel 1,80
In de uitgeverij EXCELSIOR verscheneu:

A. DE COENE, In 's K onlngs dienst.
Prijs 5 fr.

Dr Raphael RUBBRECHT

'B egrippen over Ontleedkunde en 
V errichtlngsleer (2« druk) 

Prijs 5 fr.
E. H. A. MONNI

G eest van den H eiligen Joannes 
Baptista Vlanney, Pastoor van Ars 

Prijs 4,55 fr.
RENÉ DE CLERCQ.

Een Wijnavond bij Dr A ldegraaf.
18 fr.

Te Lande 16 fr.
Edw. VERMEULEN.

Trimards 10 fr.
Het leven onzer Franschmans.

V  .

P U R O L
het Beste voor de 

Huidverzorging van

Bébés

ven.

InlichtingsbureeL
Een inlichtingsbureel z a l ingericht 
worden , in  ’t bureel van den zieken- 
bond, boven de 'ge lagkam er.

? « la a iid e r e W  Economische 
O M k k è l ln g

De Boekhandel Volksverheffing, On
derwijsstraat 21, Aalst, stelt het boek te 
koop tegen fr. 12 in plaats van 2.75 
gulden.

INHOUD.
Eerste d eel. — Vlaanderen’s  econom isch e 

ontwikkeling in h et verleden .
I. Het landbouwtijdvak. — II. Het 

ontstaan van de steden. ~  III. De Viaam
sche lakennijverheid. — IV. Dé ambach
ten. — V. De werkwijze. — Vl. Het 
krijgsbedrijf van de ambachten. — VII. 
Het maatschappelijk leven. — VIIL De 
Viaamsche bloeitijd. — IX. De ondergang 
der lakennijverheid. — X. Vlaanderen en 
Brabant in de 16e eeuw. — XI. Het tijd
perk van verval.
Tweede deel. — Vlaanderen’s  econom i

s ch e  ontwikkeling in het heden.
I. Algemeene beschouwingen. — II. De 

n ijverheid .- III. De landbouw. -  IV. 
De handel. — V. De scheepvaart. — VI. 
D- zeevisscherij. — VIL De Viaamsche 
vischersbevolking. XIII. Viaamsche 
« Captains of industry ». — IX. Bevol- 

! kindscijfer en stambelang. — X. Een 
economisch programma voor de Viaam
sche Beweging. XI. Viaamsche vragen 
van den dag. — XII. De Vlamingen onder 

i  de nieuwe Regeering.
I

SPROETEN
verdwijnen gewaarborgd door

Crème Splendid
Prijs 12 fr.

Te koop ln alle apotheken.
Apotheek LALEMAN te Iseghem.

ECZEMA
huiduitslag, roode vlekker, jeukingen, 
springende handen, haarworm bij kinde
ren, genezen door het gebruik van

Cadeline-zeep
Te koop in alle apotheken. 

ISEGHEM : Apotheek LALEMAN.

FAIMLIEZIEKEBOND VOLKSBELANG
ULAARISCH HUIS ISE6HERI
Verzekert tegen Ziekte

Invaliditeit 
X stralen 
Opereratie 
Geboorte 
Sterfte

En telt reeds meer dan 2000 leden. 
WEES OOK VOORUITZIENDE !

*



I f t l Q U n U B S l f  h n n i n h f  I  QiJ al,en die min of meer onderhevigB I h I  I I  I I I  I  Zlft aan borstkwalen : Bronchiet, Griep
U b lU IIH I 1111 U lli l l f l l l  ! Asthma Keelontsteking, Hoesten, Ku-

•  chen en Fluimen, indien gij tot hiertoe
alles beproefd hebt zonder afdofnd effekt te bekomen, indien gij hopeloos zijt en mismoe-, 
dig, vergeet niet dater een middel is dat sinds 50jaren duizenden en duizenden hopelooze 
gevallen genezen heeft. Neemt ook dit middel :

eorstöalsem manin Toms, Resina zali, fïlicrobenpillsn
Volgt d e v o lled ig e  behandelin g voor z es weken waarvan h et r e g e lm a tig  geb ru ik  d e d iep st in gew orteld e borst
ziekten u itroeit en g en e e s t , en a ldus 't b e s t voorb ehoedm iddel is  teg en  d e ter in g  en 't zekere g en eesm id d e l van 
Schrijft om inlichtingen aan MARTIN TOMS, Apotheker-Specialist, 112, W etstraat, Brussel A STM A  

of wendt U rechtstreeks tot uw apotheker d l«  U het gevraagde zal bezorgen.

P R I J Z E N  : Zonder Zalf 17,50 fr., met Zalf 25 fr., Microbenpillen 12,50 fr., Maagdrank 2ê fr., Behandeling voor 18 dagen 85 fr . ,  Serie van 6 weken 185 fr.

Met Oud Bier der
is gekend voor broHuiem “De trend,,

't gezondste« kioekste, aangenaamste

A. Louwaege-Verstraete, Cortemarck

P E O T O I D S
Overtreffen a l le  a n d e re  zwarte pil!®k<?rs t e r e n  den hoest !

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

Pectoïds geven U voortdurend een klare stem, 

een frisse i ;  mond, een aangename adem.

ZORG DAT GIJ ALTIJD UW DOOS OP ZAK HEBT

MONO
POEDERS

O nfeilbaar geneesm iddel tegen :
flU.y •- f f Itbnam
Hoofd- en Schele Hoofdpijn, Zenuwlijden, 

Hevige Tandpijn, Rheumatiek, Grippe

W A A F L O M  ?
zijn d e MONO POEDERS verkieslijk  

i  ^aïsh-rs o fw  dan a^e  and ers produkten van gelijk en  aa rd  ?
zij onmiddelijk de hevige pijnen stillen, 
zij altijd genezen daar waar a lle andere geneesmiddelen mislukt 
zij de maag nooit vermoeien. [hebben,
zij door meestal de voornaamste geneesheeren voorgeschreven 

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

zij, dank aan hunnen aangenamen sm aak, door de rnoeilijkste 
personen gemakkelijk ingenomen worden, 

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

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

TE KOOP IN ALLE GOEDE APOTHEKEN 
in doozen van :

Leest aandachtig ! ZANNEKIN
[ Voor uwe elektrische inrichtingen van drijfkracht, 

verlichting, verwarming, bellen, telefoon en 

< radioinstellingen, wendt u tot ’t huis

ijj

HENRI SIMOENS-SCHACHT
'HONDSTRAAT, 14 ISEGHEM
I

Aankoop, verkoop en huur van 
nieuwe en okasie m otors.

lAlle herstellingen Spoedige uitvoering

ilnllchtingen en beschrijvingen zonder verbintenis 

i Voordeelige prijzen

DUBBEL BLOND BIER 
gezond, kloek natuurlij^

Brouwerij S t rLouis
L. VERLENOE LOO

Alleenverkoop voor I^Vegheoj en omliggende :

S .M . VLAAMSCH HUIS, ISEGHEM

A llergu n stig s te  prijzen voor 
h e rb e r g ie r s  en koffiehuizen  CTI

Neringrüoeners, zoekt uw profijt.M

•De schoonste k in d e rs ....
J zijn deze die dagelijks 
t gepoederd worden met

DULCIOR POEIER

DE VAUÜQNDE 
ZIEKTEN!

T e Icooop in alle goede Apotheken. 
DE DOOS 1 ,50  FR.

EEN ENKEL GENEESMIDDEL 
zult g ij vinden dat doelmatig is tegen deze 

wreede kwaal

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

die van af den eersten dag de aanvallen tegenhoudt — de 
1 • genezing brengt aan allen die het go ïd  gebruiken
i en nooit of nooit schadelijk is
1 M enigvu ld ige g e tu ig s ch r i ft en  van g en ez in g  z e lfs  van g ev a llen  d ie  r e ed s  m eer 
1 dan 20 iaar duurden .
Te koop in alle goede apotheken of rechtstreeks bjj den bereider j
i Apotheker Vandenbussche - Meenen

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

S u iK E R B A K K E R IcJ

Alberic Debruyne-Devolder
Rousselarestraat, 18, ISEGHEM

Artikelen v o o rS t N ik laas, Paaschartikelen en N ieuw jaarsgeschenken.

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

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

Eierkleursei voor broodbakkers.
In ’t groot SUIKERHANDEL In ’t klein
Bijzondere Prijzen voo r V oortverkoopers

P I A N O S
B. Van Hyffte

Gent, NederkoutSr, 32 Gent
(dicht bij net Paleis van Justitie)

Oudste fabriek van België en ook de 
goedkoopste.

Altijd keas van 100 tot 150 p ianos.

L-Mvg-r-T»rgTfc.»  ÏË3.7SSX2

I EHa
MET ZEKERHEID VOOR ALTIJD GENEZEN '

DEWEfiasSÖSOEMBe

M U Z I E K
HU I S

A. Van Hee-Fonteyne
Brugstraat, 17 Iseghem

Groote keus van Phono’s 
(spreekmachienen) 

en platen (disques) van alle 
merken alsook allerhande 

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

voor uw

^ O T H I E ï r iÉ v t o i s a ^
fU£y£3TjR<V»T fiNTWEaPEN.

SPECIAAL 
VOOR a«ANO,HAARWORM!

RAAJ3D2.JEKTE , JEUKTE cms u :  AMOESC

ïSEm
TE VERKRIJGEN 

in alle Iseghemsche Apotheken

WENDT U TOT HET HUIS

J. IEFEVERE HUYSEHT1UYÏ
Roeselaerestraat, 168, Iseghem

Magazijn van kleuren en vern issen , 
Qroote keus van sp on sen  en zeem vellen , 
matten, tapijten, trap loopers en karpetten

Trouw e bediening Lege prijzen

BLOEDTHEE
OVERTREFT PILLEN, POEDERS EN CACHETTEN

voor het zuiveren van ’t bloed
rr' ' ~ f: " ‘ ***' • Cfx'rrr*

GENEEST ALLERBEST EN OP RADIKALE WIJZE :

u is la g , pu isten , sp een , g em is  aan eetlu st, 
verstopp in g , d raa iin gen , g a l ,  slijm en , enz.

IN ALLE GOEDE APOTHEKEN OF RECHTSTREEKS BIJ DEN UITVINDER

A .p o th e k e r V an d en b u ssch e
49, RIJSELSTRAAT, 40, MEENEN

P rijs 4,50 frank  P rijs , 4,50 jrank  P rijs 4,50 frank

Hebt g i j  p ijn en  in d e lenden  ?
Kunt g i j  m oeilijk  o f  pijnlijk  

uw water maken ?
Is uw water troebel o j  te sterk gek leu rd  ? 
Lijat g i j  aan jich t , heup- o f  lend en jich t ? 

Zijt g i j  d oor Rheumatiek gek w eld  ? ’
Zijn uwe voeten  gezw o llen  ?

Is g e h e e l  uw lichaam  on ts te ld  I
door een  vu llen  brand  ?

?
Dit a lle s  zijn d e zekere 

kenteekens dat uwe
Nieren, Blaas of Lever
ziekelijk zijn en g i j  zoohaast 
m ogelijk  uw  toev lu ch t m oet 
nemen tot een e e rn s t ig e  r en  
nauwkeurige b ehandelin g m et

7

Dalila Pillen
EN

Samsom's Oliebalsem
Ontelbare getuigschriften van genezin

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

VERKRIJGBAAR IN ALLE 
: GOEDE APOTHEKEN :

0 0 EDE WAAR PRIJST ZICH ZELF 

Voor uwe

Sloven, licn iis  m SasvuroB
wendt u tot

Germ. Gheklere-Duvck
Roeeelaereetr. 88,' Iseghem

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

Q azlnrichtlngen Zink & Loodwerk 
S poed ige b ed ien in g M atige prijzen

Laat uwe Geldzaken 
verzorgen door de

Fondsenbank
Naamlooze Vennootschap 

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

WETSTRAAT, 84 BRUSSEL

BUUaokOB : Antwerpen ft H enrijk
Agentschappen :

B ru gge , Orombeke, P op erin gh e, 
Harelbeke, M oeskroen, Thlelt.

Fondsenbank maakt deel lilt 
van de groep Fondsenbank-.. 

Handel sbank-Noord star.
Kapitaal en Reserven : 50.000.000 frank

SIJH UI8 TE  ISBQHEM 
ROESELAERESTRAAT, 38

■ ■■

Waarom boesten al» BORSTPILLEN LALEMAN 
U radikal genezen ?

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

Waarom uwe kinderen niet vrijwaren tegen borst
ziekten als DROSELS BOR£TBALS£M 
der apotheek Laleman daartoe de ge
senkte middel is ? . .

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

DUS VOOR! ALLES NAAR DB

AS9M Florent Laienn
Brugstraat, 2 Iseghem

(bij de Gendarmerie)

Men d raa gt ten huize T elefoon  63

KMÎIIJMCHE 80UIU-
FPfll

Schoenmagazijn 

R. vaBdMberois-BsHnBois
Marktstraat 17, ISEGHEM

ff J-,.. f. <C f)ffC ' ï ;> Hf  T if&u
Groots keus van mans- en vrouwschoenen 
30 t. h. goedkooper dan de konkurentie.

Ook verkrijgbaar aan 4e voordeellgste 
prijzen : kinderschoenen, pantoffels,
schoenkreem der beste merken.

Dwells, borstels, zeemvellen, sponsen 
en alle kuischgerief.

Het huls gelast zich met herstellingen.

BUREEL :

Groots Markt, 1, Kortrijk
Spreekdraad 382. Spreekdraad 982.

Kantoor open alle werkdagen van 0 tot
12 en van 2 to^S nar.. . .

over ’tkoopen, verkoopen van gronden 
en huizén, over ’t overnemen van pacht
hoeven InFrankrijk .

O pmakbn  van P lans bh  B estekken  
voor ’t bouwen van buizen, v illa 's , 

fabrieken, e n tw ..
* —  A llerhande V bkeekbrinobn —  
•rand - Leven • Ongevallen

GELDLEENINGEN 
op vaste eigendommen aan de meest 

voordeelige voorwaarden.

Drukkerij < Volksverheffing > Aalst. 
Onderwijsstraat, 14.

Nieuwe geïllustreerde Uitgave 
d e r

VOLLEDIGE WERKEN

VAN

Hendrik CONSCIENCE
schoone boekdeelen in octavo-fonnaat

Het volledig stel 58 boekdeelen, 
in eens genomen, 400 fr..

Ie REEKS. — INGENAAID 5 FR.
1 . De omwenteling van 1830, 139 blz.
2. Een slachtoffer der moederliefde; 

Eene stem uit het graf, 143 blz.
3. Mengelingen: De zending der

vrouw » H et boetende m eisje ; De 
m oordenaar; De m aagd van V laan
deren ; De brandende schaapherder, 
De grootm oeder, 113 blz.

4. Baas Ganzendonck, 142 blz.
5. De loteling, 149 blz.
6 . De baanwachter, 126 blz.
7. Eene O te veel, 132blz.
8. W at eene moeder lijden kan: Rede

voeringen, 128 blz.
9. Siska van Roosemael; Hoe men 

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

118 blz.
II» REEKS. — INGENAAID 6 FR.
1. Eene gekkenwereld, 155 blz.
2. Menschenbloed, 169 blz.
3. Eene verwarde zaak,  ̂180 blz.
4 . Een zeemanshuisgezin; De dich

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

5. De keus des harten, 170 blz.
6. De gierigaard, 164 blz.
7. Moeder Job, 167 blz.
8. Graaf Hugo van Craenhove,

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

10. Lambrecht Hens mans, 163 blz.
11. De ziekte der verbeelding, 175 blz.
12. De twee vrienden; Rikke-tikke- 

tak, 171 blz.
13. Een goed hart; Houten Clara,

183 blz.
111° REEKS. — INGENAAID 7 FR.
4. Batavia, 268 blz. n
5. De boerenkrijg, 307 blz.
6. Everard T’SercIaes, 264 blz.
7. Valentijn, 271 blz.
8. Geschiedenis mijner jeugd, 310 blz
9. De jonge dokter, 310 blz.

IVe REEKS. — INGENAAID 8 FR.
1. De arme edelman, 188 blz.
2. Avondstonden, 197 blz.
3. Bavo en Lieveken, 195 blz.
4. Het wonderjaar, 195 blz.
5. Het geluk van rijk te zijn, 185 blz.
6. Koning Oriand; Blinde Rosa,
7. Gerechtigheid van hertog Karei, 

195 blz.
8. De minnezanger, 187 blz.
9. Schandevrees, 190 blz.

10. Het wassen beeld, 255 blz.

V . REEKS. -  INGENAAID 9 FR.
1. De geldduivel, 322 blz.
2. De burgemeester van Luik, 347 blz
3. Simon Turchi, 320 blz.

4. Bella Stock, 317 blz.
5. Geld en adel, 315 blz.
6. De burgers van Darllngen, 321 blz.
7. De koopman van Antwerpen,

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

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

316 blz.
VI* REEKS. — INGENAAID 10 FR.

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

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

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

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

NIEUW I
Renier Ysabie. — V iva Chcisto R e y ! 

M issiespel in 3 bedrijven, actueel en 
boeiend. — Spannende volkskunst.

1500 fr.
Gaston Martens.

H et gouden Jubelfeest,^  15.ÜÜ
Töoneelspel in 3 bedrijven 

Sdnt-Pietersnacht, 12.00
Drama in 3 bedrijven.

De Groote Neuzen,
B lijspel in 3 bedrijven

T ,Q -C *
blijspel in 1 bedrijf 
e S terke  Man,
B lijspel in 1 bedrijf, 

Kerm isleven,
B lijspel in 1 bedrijf

In één bundel

15.00

De

12.00

A ugust Cuppens 
,Teic

P rochievrijers,
Landelijk  spel in 4 bedr. (11 h. 
6 d. b ijz .) 2* p rijs «N oordstar», 
S taatsprem ie 12.00

D orpsgëzag, 3,50
B lijspel in 1 bedrijf (6  h. 4 d.)

J. Van de Steen. — In den Tempel, 
Tooneelstukje in 1 bedrijf 1.50 fr. 

Herman Van Overbeke. — Roeping, 
Drama in 3 bedrijven 7 50 fr.
Fantazie in 1 bedrijf. P rijs  5 fr. 

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

Een spel met een beetje droom en 
een beetje w erkelijkheid  in 1 bedrijf

P rijs  7 fr.
Paus Van Haegendonck, 3,50 

Tooneelstuk in 3 bedr., S taa tsp re
mie. M et d it stuk werd in  1922 't 
«L and juw eel» gewonnen (7h. 3d.) 

Leentje uit ’t H em elrijk , 2,50 
B lijspel in 1 bedrijf (3 h. 3 d )  

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

The Golden Rrver, .5,00
Tooneelspel in 4 bedr, Staatspre* 
mie (11 h. 3 d.)

Asbjœmson. — V ertellingen  u it het 
hooge Noorden fr. 4,50; geb. 5,50

9,00
Constance Teichm ann 12,00

Joris Baers. — De Bibliothecaris als 
Opvoeder 5,00
Dö Catalogen 3,75

M. E. Belpaire. - r  Antwerpen voor 
honderd ja a r  5,00
W bnderland. ,8 deelen, e lk  8,001 

Steph. Claes-Vetter. — S til Leven, 
Roman 16,00
V ertelsels uit het schoone Hemel 
r ijk

H. Cruysberghs. — Onze verlossin

Louisa Duykers.
bleef, roman 

Joris Eeckhout.
len, 2* deel

^ 4 , 5 0 ;  geb. 5,50 
mg, 

6,00
Zij die getrouw  

18.0Q
L itte ra ire  Profie- 

20,00
Onze Priestersd ichters

fr- ,7,50 ; geb. 9,00 
Proza van Vlaam sche P riesters

fr. 8,50; geb. 9,00 
Francis Finn. — Diamanten ring 9,00 

Sneeuw itje 12,00
Zijn beste ja a r  11,00

Lod. Lavki. — Fonske 7,00

Kinderboeken :
H. VAN TICHELEN. SPROOKJES EN VERTEL- 

LINOEN UIT DEN VRBEMDE I. F1EDELD1DON,

h . j a a r  en de  b o o n s ta a k  (7,50 fr. gen. en 
9 fr. gekartonneerd).
Verholen  Krachten

novellen door Stephanie Claes Vetter
*  s* t* '

Van Duimpje en andere wondere 
Kinderen 1,58

LOBBE EN SEFA
een wonderlijk g ee s tig  boek over 
tw ee V laam sche kinderen en a l hun 
lief en leed. De, Antwerpsche Volks- 
romantielc. ' de kerm ia, ; de haven, de 
w orste ltent, heel h et' land van Breu- 
ghel en P a llie ter, in een k leur e -  
die u nimmer vergeten  z u lt  De us-

____ cr ótieT

28.


