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’t blad binnengezonden zijn.

Nu zes maand geleden, werd een 
groot offensief geopend ten bate van 
het Bormsfonds, met het resultaat dat 
sedertdien zoowat honderdduizend fr. 
werden ingezameld.

Er wordt mij nu gevraagd, dat ik 
ook een hand zou uitsteken, nu er op 
de groote trom moet geroffeld, ten 
bate van de tweede honderdduizend 
franks. Ik heb alle redenen om gaarne 
aan dit verzoek een gunstig gevolg te 
geven, geen enkele om er afwijzend 
tegenover te staan.

Is een kleine persoonlijke herinne
ring toegelaten? Zij zal er misschien 
toe bijdragen om hier en daar eenig 
misverstand op te ruimen.

Het was op den dag van Borms’ 
aanhouding, dat ik mij voornam een 
poging te wagen om het steeds was
send getij der patriotardische furie te 
keer te gaan. Ik droeg nog mijn sol
datenplunje. Sedert een paar maand 
had ik mij links en rechts laten ver
tellen hoe het hier tijdens den oorlog 
was toegegaan —■ in bijzonderheden 
natuurlijk, want algemeenheden wa
ren mij bekend. Vrienden, voor wier 
onbaatzuchtigheid ik durfde borg 
staan, waren ofwèl uitgeweken ofwèl 
gebroodroofd ofwèl in de gevangenis 
opgesloten — en het gevangenisre
giem van heden is hemelsch vergele
ken bij dit van 1918-1919.

Onder degenen, doöf Wie Hf mij liet 
inlichten, waren er die schuld wierpen 
op het activisme. Ik dacht steeds aan 
de Engelsche leuze: Right or wrong, 
it's my coutry. En daar viel niet te 
aarzelen: Gelijk of ongelijk, zij zijn onze medestrijders ! Vanaf het oogen
blik, dat wij geen redelijke schuld in 
het activisme erkennen, aan heeft heel 
dit gebazel over dit of dat verkeerds 
of niet verkeerds geen belang meer. 
Alleen de toekómst komt in aanmer
king. En wij worden er niet sterker 
door wanneer wij in ons eigen vleesch 
snijden, en medestrijders van ons af- 
stooten omdat deze meer speciaal tot 
mikpunt zijn g-eworden van onze vij
anden.

Het was een benarde toestand. Er 
werd te vergeefs gewacht op een 
schijn van een Vlaamsch contra-offen- 
sief. Er heerschte algemeene schuw
heid en ontreddering. Toen hfet bericht 
kwam, dat Borms te Brussel was aan
gehouden — wat werd er toen al niet 
gekletst over Borms, die door zijn 
eigen beste vrienden in de handen van 
het gerecht zou zijn overgeleverd ge
worden ! — begreep ik voor mijn part, 
dat er niet langer mocht getalmd wor
den. Het was nu of nooit het oogen
blik om de zoo lang verwachte en 
reeds ontworpen Vlaamsch nationale 
partij te Antwerpen te doen stichten, de partij die in de eerste plaats om het Vlaamsch belang zoo bestaan, en dit 
als een element van gisting in de Bel

gische politiek zou brengen. De feiten 
hebben intusschen bewezen, dat niets zoozeer gevreesd wordt door de Bel« gische politici als de zelfstandige Vlaamsch Nationale partij — en dat 
niets zoo de Vlaamsch Nationale ge
dachte wakker en levendig heeft ge
houden. Het debat b. v. over de amnes- 
tie-kwestie, dat déze week door onzen 
vriend De Clercq werd uitgelokt en 
dat van zeer groot belang zal blijken 
te zijn, is een treffend bewijs voor de 
ontzaglijke rol die een Vlaamsch na
tionale partij heeft te vervullen.

Niets heeft trouwens zoozèer het 
offer van Borms nader tot de massa 

ebracht, als deze partij van het VI. ationaal solidarisme.N

Want het offer van Borms vereischt 
organisatie. Men heeft wel eens ge
zegd, dat Vlamingen geboren anar
chisten zijn. En daar is zeer veel waar
heid in. Wij zijn een tuchteloos volk. 
Maar ondanks àlles Komt daarin toch 
een keering. Zoo is er dan ook, na een 
langen sukkelgang, eindelijk een 
Bormsfonds ontstaan dat, zooals hoo
ger medegedeeld, zijn eerste honderd
duizend franks heeft ingezameld.

Zeer velen weten echter nog niet 
precies wat het Bormsfonds is. Het 
weze daarom herhaald, dat het hier een blijvend fonds betreft, waarvan de 
intresten tijdens Borsms- leven aan 
hem en zijn familie worden uitgé- 
keerd, vermits Borms, ook na in vrij
heid te zijn gesteld, zich nog in een 
moeilijken toestand zal bevinden. En 
mochten de omstandigheden zich 
soms ànders voordoen dan wordt ge
vreesd, of mocht er later verandering 
in komen, dan zullen de intresten aan 
Viaamsche werken ten goede worden 
gebracht. Hierom alleen reed» verdient het Bormsfonds alle vertrouwen.

Het Bormsfonds heeft ook een wet
tig  erkend beheer, dat regelmatig over 
het gebruik van de gelden versla] 
moet uitbrengen en daardoor vanze' 
aan de algemeene controle is on
derworpen. Orde, regelmatigheid, controle zijn immers bet alpha en omega der organisatir !

In alle opzichten verdient dus het 
Bormsfonds ook in zijn beroep op de 
tweede honderdduizend te worden ge
steund. Uit de wijze waarop wij op 
dit beroep ingaan zal weldra blijken 
dat wij VOOR BORMS MEER OVER 
HEBBEN DAN WOORDEN. De nieu
we inzameling zal een manifestatie 
zijn van Vlaamsch solidariteitsgevoel. 
Dat niemand op dit appel ontbreke.

H. V. P.

11 JULI 1928

«à» A F  !
De minimalisten die op dezen dag den slag op den Groenihghekouter zul« len herdenken spelen tegenover hun volgelingen de lafste komedie die denkbaar is : op 11 Juli 1302 stond Vlaanderen in 't gelid om ten koste van leven en goed de zelfstandigheid van het Viaamsche graafschap tegen het zuidelijk imperialisme te verdedigen.' Op het oogenblik dat de minimalistische leiders het spreekgestoelte be« stijgen om voor hun toehoorders den lof van het oude Vlaanderen en de noodzakelijkheid van Vla andere ns her« wording te betoogen, hebben allen die verantwoordelijkheid dragen zich ver« bonden om de bevrijdingsdaad van 1302 te verloochenen, om Vlaanderens volledige zelfstandigheid voor tal van jaren achteruit te stellen : De heele Katholieke Viaamsche Kamergroep is bereid gevonden om de militaire wetsvoorstellen te stemmen die van Vlaanderen een Fransch wingewest ofte ver« lengstuk moet maken.' Dank zij de lafheid van de Katholieke VL Kamergroep zal bet Fransch imperialistisch militarisme datgene veroveren wat het vruchteloos zoovele keeren met de wapens in de hand heeft beproefd.De minimalisten hebben ’t recht verbeurd nog 11 Juli 1302 te herdenken.Hup herdenking is een onteering van de beteekenis n e  wij als een kostbare relikwie bew&Ti'n.Op 11 Juli moéf cnze leuze zijn : HANDEN AF VAN DEZE DAG, HANDEN AF VAN DAT HEER- LIJKE VERLEDEN,HANDEN A F!

De heer Van Cauwelaert 
op den rooster

BEREIDT U VOOR OM 11 JULI TE VIEREN.

Onze vriend Staf De Clercq heeft 
Donderdag 28 Juni den heer Van Cau
welaert eindelijk weten te dwingen het 
masker af te werpen.

Men mag gerust zeggen dat de bur
gemeester van Antwerpen ditmaal de 
volgzaamheid jegens een kabinet, dat 
nochtans elke seconde van zijn leven 
dank aan hèm, heeft gedreven tot een 
punt, waar ze van naam verandert, en 
eenvoudig alleen nog knechtschap ver
dient te heeten.

Wat vroeg de Vlaamsch-nationalis- 
tische voorman ?

Niet meer dan dat de indieners van 
het amnestie-voorstel er bij de re
geering zouden op aandringen, dat dit 

! voorstel öog voor het verlof zou in 
behandeling komen, 

i Wordt trouwens in de memorie van

En 11 Juli 1928 moet staan overal in een teeken van scherp verzet tegen de Belgische politiek die geen andere is dan de trouwste voortzetting van de leliaertspolitiek van 1302.Wat we ook inrichten, wat we ook doen, overal moeten we nadruk leggen op het gevaar dat dreigt uit de militaire wetsvoorstellen die langs Brussel om uit Parijs worden gedikteerd.11 Juli 1928 is geen feestdag, geen gelegenheid tot vroolijk samenzijn :11 Juli 1928 moet staan, overal, in het teeken van den bittersten strijd.Strijd tegen de vreemde dwingelandij.Strijd tegen Brussel.Strijd vooral tegen de onverschilligheid en de bangheid die schuilt in Viaamsche harten.' 11 Juli is een nationale dag, een dag die ook zou geweest zijn zonder 1302, omdat het de belijdenis is in het «Vlaanderen is ons Vaderland».11 Juli is een nationale dag die moet 
staan in een teeken van bitteren strijd tegen wat ons nationaal bestaan bedreigt, tegen wat het «Vlaanderen aan de Vlamingen» in den weg staat.

De huidige regeeringsvoorstellen 
wijzen er op : er is geen andere keuze België of Vlaanderen dienen.Er is geen verzoening mogelijk tusschen België of Vlaanderen als Vaderland.

Wij hebben Vlaanderen gekozen.
De minimalisten kiezen België.
Er is geen gemeens tusschen hen en ons en daarom zeggen we nogmaals :
HANDEN AF !

toelichting, die dat voorstel vooraf
gaat, niet betoogd dat het tijd is, hoog 
tijd, de verbittering, die de politieke 
vervolgingen van na den oorlog in het 
land hebben gewekt, weg te nemen? 
Hebben de minimalistische bladen/is 
op alle ‘minimalistische propaganda- 
meetings dat liedje niet op alle tonen 
gezongen ?

En wat antwoordde nu de heer Van 
Cauwelaert ?

1. Dat het zijn PERSOONLIJKE 
wensch was dat het voorstel nog dezen 
zomer uit de baan gerake. Zijn PER
SOONLIJKE wensch ! De heer Van 
Cauwelaert durft dus niet eens te spre
ken uit naam van zijn groep ?... Is hij 
dan geen leider meer van die groep ? 
Of is het amnestievraagstuk nu ook 
al voor degenen die zich noemen en

roemen de «verwezenlijkers» van de 
Viaamsche verzuchtingen... een vrije 
kwestie geworden, waartegenover ie
der, PERSOONLIJK, het standpunt 
inneemt dat hij verkiest of... dat zijn 

belangden _het. bçstPERSOONLIJ 
Vrijwaart ?

nil ve 
JTKE

7T1JW
2. «Er zijn maar twee uitwegen : of

wel zal de regeering een standpunt 
aannemen, en dan is de tijd aangebro- 
broken ; ofwel zal zij de zaak aan het 
parlement overlaten, en DAN BE
HOORT HET AAN DE KAMER den 
tijd en de wijze der bespreking te be- 

S palen ».
j Natuurlijk, natuurlijk. Dat wist 
i iedereen, ook zonder het uit den mond 

van den heer Van Cauwelaert te moe- 
I ten vernemen. Maar de vraag is, hoe- 
i veel tijd de minimalistische verzame

laars van niet gehoudefi verkiezings- 
en andere beloften de regeering nog 
gunnen om «een standpunt aan te ne
men». D.w.z. hoelang ze zich ervan 

I zullen laten weerhouden hun macht 
te gebruiken om den Vlaamschen 
volkswil door te zetten, onder voor
wendsel van te wachten op iets... 
waarvan ze volstrekt niet weten hoe 
het er zal uit zien, dat ze zelfs waar
schijnlijk vierkant zullen moeten ver
werpen, willen ze hun gegeven woord 
getrouw blijven.

Want, wie zegt dat het standpunt 
! dat de regeering dan zal «aannemen», 

door de Vlam ingen zal kunnen wor
den bijgetreden ? De samenstelling van 
ons tegenwoordig ministerieel team, 
het feit dat een Janson het departe
ment van justicie beheert, wettigt zelfs 
de vrees, ja, de quasi-zekerheid van 
het tegenovergestelde. Het staat zoo 
goed als vast dat, wanneer ook, om 
de amnestie — zelfs om de geminima
liseerde amnestie, waarmee men op de 
Viaamsche banken van de rechterzijde 
vrede neem t — zal moeten gevochten 
worden tegen de reactionaire en frans- 
kiljonsche kliek waarvoor zij, die die 
kliek de wet konden stellen als ze 
wilden, zoo deemoedig het hoofd bo
gen, buigen en zullen buigen. Alles 
komt dus neer op het oogenblik op de 
omstandigheden, waarin die strijd 
wordt aangegaan. De heer Van Cau
welaert had de keus. Het hing van 
hem af te beslissen dat slag zou wor
den geleverd terwijl hij zijn tegenpar
tij nog in zijn macht heeft en hij haar, 
in ruil van wat ze van hem verwacht, 
kon dwingen tot een capitulatie. Dat 
ware een eerlijke toepassing geweest 
van de hooggeroemde minimalistische 
taktiek, en we hadden ze als dusdanig 
kunnen erkennen, al aanvaarden we 
die taktiek niet. De regeering wil de 
militaire ontwerpen gestemd krijgen 
vóór het parlementair verlof. Daar
voor heeft ze de minimalisten noodig. 
Welnu, als de minimalisten zich dan 
toch politiek te koop stellen, dan kon
den ze zich best voor een deel laten 
betalen m et w at tenslotte een voldoe
ning zou zijn van den meest-aetueelen, 
den brandendsten Vlaamschen vollcs- 
eisch.

En dàt zelfs, dàt zelfs, wou de heer 
Van Cauwelaert niet.

Het derde argument was ons reeds 
bekend: «hoe groot onze wensch ook 
zij om de amnestie-kwestie zoo spoe
dig mogelijk opgelost te krijgen, wil
len wij toch bij deze gelegenheid niet

de speelbal van de oppositie worden».
Maar wèl : de speelbal van de anti

vlaamsche hof- en regeerings-cama-. 
rilla, zouden we daar dadelijk willen 
op antwoorden, of zooals de heer Bour 
çheryzei: .

— TJ weigert, mijnheer Van Cau 
« welaert, op te treden ten voordeele 
« van de amnestie, die door de Vla- 
« mingen wordt gevraagd, maar U zijt 
«bereid om het legerontwerp te be- 
« spreken, dat door de Vlamingen 
« wordt verworpen ».

En er is méér.
De burgemeester van Antwerpen 

verwijt de sociaal-democraten vroeger 
de amnestie te hebben gesaboteerd. 
Laat zijn. Hij verdenkt er hen wel
licht van dat in de toekomst weer te 
zullen doen, als dat in hun politiek 
kraam te pas komt. Laat allemaal zijn. 
Dat is echter de zaak niet. De zaak 
is, dat de heer Van Cauwelaert er de 
amnestie niet door krijgt zonder den 
steun — ofwel van de franskiljons uit 
het katholieke en het liberale kamp, 
ofwel van de sociaal-democraten. De 
eersten kan hij tot het verleenen van 
dien steun dwingen — en hij wil niet. 
De laatsten vragen niet beter dan met 
hem, thans de amnestie te stemmen. 
En hij weigert weer.

Waarom? Welke belangen staan 
toch op het spel, die hem dan ontwa
penen, juist nu, als hij maar heeft toe 
te slaan? Belangen van hoogere orde? 
Men noeme er ons één, dat ZELFS 
van een minimalistisch standpunt, die 
volledige, onvoorwaardelijke overga
ve wettigt!

En dus dringt het besluit zich op: 
een hoogere liefde wordt weer eens 
verloochend om wille van lagere doel
einden.

Priester Cyriel Verschaeve heeft, 
voor de rechtbank, die Borms ter dood 
veroordeelde, voor dergelijke verloo
chening een hard, maar wààr woord 
gevonden.

De h. Van Cauwelaert had tot plicht, 
persoonlijk incident een uitweg ge
zocht uit zijn hachelijke positie Staf 
De Clercq zou hem hebben aangeval
len tijdens zijn afwezigheid, en wel, 
terwijl hij in den loop van het debat,' 
de Kamer had verlaten. Onze vriend 
bevestigt integendeel dat, terw ijl hij 
zijn onthouding motiveerend, het mo
reel portret van de «trekpaarden van 
het Viaam sche Belgicisme» schetste, 
dezer leider aan de ministerbank te 
praten stond.

Ons is het om het even.
De h. Van auwelaert had tot plicht, 

uit elementaire beleefdheid, het debat, 
dat met een verzoek tot hem was in
gezet, tot het einde bij te wonen. En 
deed hij dat niet, dan bewijst dat al
leen... dat het hem een beetje te warm 
begon te worden. Het zou al te ge
makkelijk zijn, moest iemand, die de 
pretentie heeft het Viaamsche volk te 
vertegenwoordigen, zich aan de ver
antwoording voor zijn daden kunnen 
onttreken, door... op den loop te gaan.

Ondertusschen telde Dr Borms in 
zijn gevangeniscel zijn 3428n dag. De 
heer Van Cauwelaert zal ’t nog wèl 
eens voor Hem opnemen, als er geen 
gevaar voor bestaat dat het Hem iets 
zou kunnen baten.



I « De heer Van Cauwelært gebruikt hier in dit parlement enkel zijn 
I ezag en zijn invloed om de anti-Vlaamsche en antidemokratische drijve* 

I i je n  der regeering te steunen, iets waarvoor hij verleden week de geluk- 
1̂ wenschen der « Nation Belge » heeft gekregen.

« Het blijkt meer en meer dat voor hem en zijne volgelingen, de zware 
' rekpaarden van het Vlaamsch Belgicisme, het zetelen in gezelschap der 
grootste Vlaamschhaters van het land in beheerraden van financieele in- 
I -ichtingen, en het bekomen van allerlei gunsten, van meer belang schijnt 
;e zijn dan de trouw aan het gegeven woord en de christene edelmoedig

heid tegenover de Vlaamsche idealisten !»
Staf De Clercq, in de Kamerzitting van 28 Juni 1928.

’t  Bedrog van de Katholieke 
Vlaamsche Kamergroep

Bereidt overal en met zorg
de 11 Juli-herdenking voor

De Katholieke Vlaamsche Kamer
leden, die in de laatste dagen meer 
dan ééns blijk gaven van dienstbaar
heid tegenover de regeering, en Ja s
par éénparig in de hand werken om

• de legervvetsontwerpen der regeering 
! te steunen, zullen meer en meer gaan 

bevroeden, dat Vlaanderen niet aan 
Frankrijk wil verkocht worden. Wij 
ontvingen afschrift van den tekst van 
een plakbrief, die door katholieke Vla
mingen op 25.000 exemplaren — naar 
men beweert — over het gansche 
Vlaamsche land wordt verspreid.

Hier gaat hij :

LEVEN OF DOOD

Vlamingen !
Men is bezig U te bedriegen in zake 

Legerkwestie en Amnestie
De Standaard, het orgaan van de 

heeren VAN CAUWELAERT, RUB
BENS, BAELS, BLAVIER, RAMAE- 
KERS, heeft herhaaldelijk geschre
ven, DAT DE AMNESTIEKWESTIE 
MOEST OPGELOST WORDEN en 
DAT T  LEGERONTWERP DOOR
SLECHT IS.

DE Katholieke Vlaamsche Lands
bond, met algemeenheid van stemmen, 
heeft uitdrukkelijk verklaard, dat het 
legerontwerp volstrekt geen voldoe- 
ning geeft en ONAANNEEMBAAR

1S De VLAAMSCHE LEGERKOM- 
MISSIE heeft een ALARMKREET 
het Vlaamsche land ingezonden.

WAT ZIEN WE NU REEDS ?
De Standaard zwijgt, of doet open

lijk  met de regeering mee. Zie nummer 
van Vrijdag 22 Juni inzake amnestie.

De Katholieke Vlaamsche Lands
bond ZAL zwijgen, omdat hij MOET.

De Tijd, het orgaan van de VI. chris
tene democratie, VOLGT IN ALLES
HET ORDEWOORD VAN DE RE
GEERING.

DE VLAAMSCHE AMENDE
MENTEN VAN DE HEEREN VAN 
CAUWELAERT EN MARCK ZIJN 
ENKEL ZAND IN DE OOGEN.

Verschillende Vlaamsche volksver
tegenwoordigers werden bij den Ko
ning geroepen, o. a. VAN CAUWE
LAERT, MARCK, VAN DE VW E 
RE, POULLET.

Het is BESLIST, dat de legeront* 
werpen MOETEN gestemd zijn, ter
w ijl de Koning nog afwezig is, en 
minstens zes maanden voor de aan
staande verkiezingen, opdat de katho
lieke Vlamingen ondertusschen zou
den vergeten hebben.

KATHOLIEKE VLAMINGEN,

DAT ZAL GEBEUREN, INDIEN 
GIJ NIET DOORTASTEND OP
TREEDT.

EISCHT, dat de Standaard getrouw 
blijft aan het ideaal van honderden 
onder u, die hem gesticht hebben, en 
aan de politieke lijn, die de eerlijke 
Dokter VAN DE PERRE getrokken 
heeft.

EISCHT van den heer VAN CAU
WELAERT dat hij getrouw blijve aan 
zijn verleden en een DAAD stelle, 
waarvoor heel het Vlaamsche volk 
hem dankbaar zal zijn.

EEN GROEP KATHOLIEKE 
VLAMINGEN.

OPROEP
Ter gelegenheid der herdenking van j

den GULDENSPORENSLAG,

A. Gedenkt uw roemrijk Verleden j 
Den 11 Ju li 1302 vochten de. Vlamin- , 

gen hun land vrij in de moerassen van 
Groeningen, bij Kortrijk. Dit was het 
toppunt hunner gemeentemacht. Zij 
waren vervuld met Vlaamsche fierheid 
met vrijheidsliefde en ook met een- 
drachtszin.

De overwinnaars van 1302 waren 
onze voorvaderen, en het leger dat ze 
versloegen was het sterkste dat men 
tot dan toe ooit op de been bracht.

Het vijandelijk leger bestond uit 
Franschen en franschgezinden uit 
Vlaanderen.

De Vlamingen verrichten er wonde
ren van dapperheid. En alhoewel maar 
slecht gewapend en half zoo talrijk 
als de vijand, toch wonnen zij den 
bloedigen slag en vochten er Vlaande
ren vrij.

De Vlamingen vonden er na den 
slag, enkele honderden gulden sporen 
van gesneuvelde fransche ridders ; 
vandaar « Slag der Guldensporen ».

* * *

Dat men ons niet verkeerd begrijpe. 
Wij herdenken bewust die verleaen 
Vlaamsche macht en grootheid, niet 
in een geest van vijandschap tegen
over iemand of wat het ook moge 
wezen. Alleen in onze Vlaamsche 
geesten en harten willen wij met fier
heid terugdenken aan die groote ge
beurtenis, om er de lessen uit te ha
len, voor nu en morgen, die er in op
gesloten liggen.

En niet alleen ons roemrijk verleden 
van 1302 maar geheel dat groote en 
grootsche verleden waarop het Vlaam
sche Volk mag bogen, willen we in 
trouwe herinnering brengen.

Al onze Vlaamsche heldenfiguren uit 
vroeger tijden en eeuwen: de De Co- 
nincks, de Breydels, de Zannekins, de 
Van Arteveldes en zoovele anderen, 
tot de IJzerzonen toe en de Van den 
Reeks, de Dosfels, de Hainauts, de 
Meerts, enz., willen wij uit hun graf 
heroproepen om ons te wezen als zoo
vele toonbeelden van Vlaamsche fier
heid en Vlaamsche offervaardigheid.

En niet alleen zij, die Vlaanderen 
hebben gediend met de wapens, willen 
wij heden herdenken. Ook zij die on
zen vadergrond hebben beroemd ge
maakt door hunne kunst, hunne we
tenschap, hunnen handel en nijverheid 
willen wij doen heropleven. Onze 
Vlaamsche schilders, schrijvers, mu
zikanten, bouwmeesters, enz., allen 
zonder uitzondering, die onze Moeder 
Vlaanderen hebben verheerlijkt en 
lief gehad in ’t verleden en Vlaande- 
rens grootheid hebben verspreid over 
de gansche beschaafde wereld, allen 
omsluiten wij in eenzelfde gedachte 
van innige hulde en erkentelijkheid.

Hier zouden wij kunnen noemen :

Doch wij, wij geven den moed nog 
niet op. Wij willen zijn Vlaanderens 
trouwe zonen en dochters. Wij willen 
in ons vergaren en bewaren al de ras
eigenschappen die ons volk eigen zijn. 
Wij willen onze Vlaamsche Volksziel 
ongeschonden Vlaamsch behouden : 
met hare Vlaamsche moedertaal, hare 
schoone Vlaamsche zeden, met geheel 
haar Vlaamschen volksaard en haar 
diep Vlaamsche geloof.

Wij willen aan Vlaanderen weerge
ven geheel dat leven dat hem alleen 
eigen is, en hem maken zal tot een 
volk en land, dat schoon en welvarend 
en beschaafd is te midden de andere 
volkeren die het omringen.

Uit de herdenking van het Vlaam
sche grootsche Verleden en het Vlaam
sche diep vervallen heden, putten wij 
de noodige kracht en de voldoende 
liefde om voort te ijveren voor eene 
schoone Vlaamsche Toekomst.

Eene Toekomst, die stralend moet 
zijn van Vlaamsche schoonheid, van 
Vlaamsche volkskracht, van Vlaam
schen rijkdom en Vlaamsche welvaart.

En dan alleen zullen wij den Gulden- 
Sporenslag ophouden te herdenken, 
maar heni vieren met al de blijdschap 
onzer Vlaamsche zielen.

; Verschil van Uitgaven 
in ons Land van Belofte

Rubens, Van Dyck, Gezelle, Benoit en 
zoo veel anderen, die Vlaanderen, door 
hunne kunst of wetenschap, over ge
heel de wereld Vlaanderen bekend 
maakten.

* * I '

B. Gedenkt uw diep vervallen Heden
Maar eilaas wat blijft er nu van al 

dat grootsch verleden nog over ? ! 
Tenzij verval en verdrukking, achter- 
uitstelling en versukkeling, minder
waardigheid en ontaarding, verfran- 
sching en verbastering in leven en 
zeden.

Beschouw den Vlaming vóór het Ge
recht, in de openbare besturen, in zijn 
vak- en hooger onderwijs, in het le
ger: overal is hij de sukkelaar, de 
tweede rangsburger, de minderwaar
dige, de verschopte, de verdrukte.

Waar is het nut van het bloed, dat 
hij zoo overvloedig vergoot in den 
oorlog ? Waar is de «gelijkheid in 
rechte en in feite» die hem zoo plech
tig werd beloofd ?

Zijne groote leiders worden ver
volgd, verbannen en opgesloten. Dr 
Borms, de groote figuur, tot dewelke 
wij opzien als tot eene bezielende hel
denfiguur, zucht steeds in de Belgische 
gevangenis te Leuven, waar hij dage
lijks bidt voor Vlaanderen.

Vlaanderen heeft zijn lijdensweg ge
trokken met het bloed zijner schoon
ste zonen en hem doordrenkt met dé 
heete tranen zijner moeders en kinde
ren, zijner weduwen en weezen.

Het Vlaanderen van heden is het 
«Arme Vlaanderen» van E. P. Stracke, 
het Vlaanderen dat kwijnt en zucht, 
en gebukt gaat onder de zwaarste ver
drukking op alle gebied.

* * *

Redt uwe toekomst !

DE FILM DER IJZERBEDEVAART

Een praktische wenk. 

Liederuitvoeringen ter illustratie.

Onvermoeid doet de beruchte Film 
der Ijzerbedevaart de ronde van 
Vlaanderen : elke gemeente wil ten 
minste éénmaal de gelegenheid waar
nemen om dit Vlaamsch propaganda
stuk te zien, waarvoor de Staat zich 
zoo onveilig voelt dat hij hem op den 
index heeft doen plaatsen. Schuldbe
sef tegenover het Vlaamsche volk. De 
duisternis schuwt het Licht. Daarom 
hebben de Vlaamsche Nationalisten uit 
iedere stad of dorp den nationalen 
plicht deze eenige gelegenheid tot de 
gelijke propaganda aan te vatten. 

Velen echter gaan verkeerd te werk 
met dezen, uitsluitend documenta
rischen film, als een sensationeele 
nieuwigheid op het filmgebied te be
schouwen, en als dusdanig ook aan 
het publiek aan te kondigen. Wij krij 
gen dan affiches, strooibiljetten en 
aankondigingen te lezen in dezen zin : 

«Komt zien naar den gekenden Film 
van den I jze r!»  
of nog erger :

«De Vlaamsche Oorlogsfilm komt!» 
Bij het lezen van dergelijke reklaam 

komen natuurlijk de kinema-abonnés 
met belangstelling kijken. Sensatie 
trekt het filmpubliek onweerstaanbaar. 
En voornamelijk dan nog wel als 
bloedroode letters op de affiches spre
ken van «Oorlogsfilm» en dies meer.

En dan wordt vóór de oogen van het 
op sensatie-beluste publiek een film 
afgerold, éénig in zijn soort, en uiter
mate belangwekkend om zijn $pcu- 
mentarische waarde, doch voor hun 
geprikkelde nieuwsgierigheid te wei
nig «Amerikaansch-sentimenteel» en 
te onbloedig naar hun zin, dat ze de 
zaal verlaten met een onvoldaanheid 
die soms zeer luid tot uiting komt.

Wat is er natuurlijker dan dat? En 
mij dunkt dat het publiek zeer in zijn 
recht is door te protesteeren tegen 
het feit dat men hen lokt naar een 
bloedige IJzerfilm, en hun op het doek 
slechts een uitteraard droge documen
tatie voorschotelt. Dit neemt natuur
lijk niets weg van de waarde van den 
Film. Hij is en blijft wellicht het beste 
Vlaamsche propagandamiddel dat wij 
op het oogenblik bezitten.

Maar het komt er op aan dit propa
gandamiddel met verstand en methode 
aan te wenden.

En aldus bewijzen zij, die, om een 
volle zaal te fokken, van bovengemelde 
Barnum-reklàam gebruik maken, een 
slechten dienst aan de Vlaamsche ge
dachte in het algemeen, en aan de ver
heven zaak van ons Ijzermonument 
in het bijzonder.

De IJzerbedevaartfilm is géén Oor
logsfilm. Laten wij hem dan ook niet

als dusdanig aankondigen. Laten wij 
integendeel het publiek op voorhand 
vrank en vrij verwittigen dat wij hun 
een actueele documentatie ten aan- 
schouwe geven, die échter van enorme 
geschiedkundige beteekenis is en die 
ze maar éénmaal de kans zullen heb
ben te mogen zien. Zoo lokken we 
misschien niet zooveel volk naar onze 
zaal, doch we zullen, — en dat is van 
enorme beteekenis in onze beweging,
— geen onnoodige decepties verwek
ken, de deur niet sluiten vóór onzen 
eigen neus als we nadien nog over 
het Ijzermonument spreken, propa
ganda maken voor de Bedevaart of 
geld inzamelen voor het IJzerkruis.

Dit voor de Propaganda.
Nu is er een andere faktor dien de 

inrichters van IJzerfilmvertooningen 
-i> jreTertëndeelè ui* het oog mogen ver- 
liezeh: de illustratie.

Tot zelfs in het kleinste dorpje wor
den igeen films meer gegeven zonder 
welverzorgde aanpassing van muziek. 
De aanpassing benaderen heel dikwijls 
het artistieke, en we treffen bioscopen 
aan waar niet zoozeer de film, als wel 
het piek-fijnverzorgd orkest het pu
bliek lokt-. Het is- zoowat een opvoe
ding. En gelukkig ook wel ! Met dit 
feit heeft rekening te houden eenieder 
die een bioscoop of een film uitbaten 
wil. De IJzerbedevaartfilm nu, leent 
zich uitstekend tot muzikale aanpas
sing.

Doch het is evenzeer een feit dat 
de Kringen die zich doorgaans gelas
ten met het inrichten van IJzerbede- 
vaartavonden, eerstens niet kapitaal
krachtig genoeg zijn om een degelijk 
orkest te engageeren, en tweedens, er 
slechts op uit zijn om zooveel moge
lijk voordeel te halen uit de vertooning 
omdat de IJzerfilm juist geld opbren- 
gen moet otn den bouw van het 
Vlaamsch Gedenkteeken te Diksmuide 
te helpen bekostigen.

Er zal nu niemand aan denken een 
Filmvertooning te geven zonder eeni- 
ge muziekbegeleiding. Wanneer we 
van den anderen kant bemerken dat 
het filmpubliek uiterst kieskeurig en 
veeleischend is op gçbied van muziek- 
aanpassing, en dat voornamelijk de 
bevolking der demokratische zitplaat
sen niet lang draalt om twee vingers 
in den mond te steken als de muziek 
hen niet voldoet, is het roekloos den 
IJzerbedevaartfilm te geven met een 
geïmproviseerd liefhebbers quartert.

Het Vlaamsch Gemengd Koor van 
Lier heeft voor eehl^naand een zeer 
gelukte proefneming gedaan om den 
IJzerbedevaartfilm aantrekkelijk te 
maken door hem te begeleiden met 
passende Vlaamsche liederen.

Iedere gemeente beschikt nu niet 
over een Zangerskoor, akkoord, doch 
zeer zeker is liet voor de meesten ge
makkelijker enkele zangeressen en 
zangers te vinden dan muzikanten, en 
voor kleine zalen volstaan vier zan
gers om een gelukkig effekt te be
komen bij de illustratie van den film, 
dan evenzooveel muzikanten. Naast 
het onbetwistbaar voordeel dat het 
«iets nieuws» is, blijft nog dit: het 
publiek kent de meeste liederen en 
voelt zich bij het hooren onvermijde
lijk meegaan vermits de «aanpassing» 
veel gepaster kan gebeuren met liede
ren, t.t.z. WOORDEN met muziek, 
dan met muziek alleen.

Wij laten hier de liederen volgen in 
de volgorde waarin het Vlaamsch Ge
mengd Koor hen te Lier op 16 Mei j.l. 
uityoerde als begeleiding van den 
IJzerbedevaartfilm. Dit ten gerieve 
van de Zangmaatschappijen die zou
den w'enschen deze heerlijk-geslaagde 
proef te volgen, of van hen die zouden 
aarzelen den Film op hun gemeente 
te vragen omdat ze over geen orkest 
of over geen geschoold zangerskoor 
beschikken. Het is natuurlijk wel ver

staan dat ook andere liederen kunnen 
aangewend worden met denzelfden 
goeden uitslag. Deze lijst is slechts 
een aanwijzing, ingedeeld vol'gens de 
opeenvolgende tafereelen van den film.

Deel I. — «Vlaanderen» van Vere- 
mans (1 stroof), of een ander zange
rig lied als opening.

«Onze Lieve Vrouw van Vlaande
ren», 1 stroof (liefst in solo).

«Nu een lied van VI. zonen» of een 
andere stapmarch.

«Vaarwel mijn Broeder» (bij de 
dood der Gebr. Van Raemdonck).

«Mijn Vlaanderen heb ik hartclijk 
lief», 3 à 4 strofen.

Deel II. — «O Kruise den Vlaming»
2 strofen.

«Mijn Vlaanderen hoelang nog?» 
«W aar Maas en Schelde vloeien» of 

een andere stapmarch. 
ï «Trouw aan Vlaanderen».\ «Onze Lieve Vrouw van Vlaande-
I ren» 2 stroof, gezamenlijk.

Deel III. — «Waarom ik voor geen 
vreemden buig» of andere stapmarch.

«Wees gegroet Maria» van Wam
bach,, vierstemming.

«Het Vlaamsche heir staat immer 
pal».

«Daar is maar één land», van Jef 
Van Hoof.

Deel IV. — Een à vier stapmarchen 
liefst verschillende met één stroof van 
elk b. v.

«Ja knapen, ’t hoofd omhoog» vier
stemmig.

«Wij stappen geren zingend» vier
stemmig door P. Van Wassenhove.

Daarna : «Hangt nen truisch hem
over ’t hoofd» van Jef Van Hoof in 
solo met inval van koor.

«O Kruise den Vlaming», 1 stroof. 
Deel V. — «Geen land is zoo won

derbaar».
«Trouw aan Vlaanderen» bij den' 

Eed aan Vlaanderen.
«Gedachtenis».
«De Vlaamsche Leeuw» in vierstem

mig koor als slot.
Met deze liederlijst, veranderd vol

gens omstandigheden, is dunkt me een 
prachtige uitslag te bekomen. De on
dervinding te Lier heeft zulks trou
wens ten volle bewezen.

R.

Kerkelijk nieuws
KERKELIJKEKALENDER

Zondag 8 Ju li, 6e Zondag na S lnxer, 
M aandag 9, HH. Leonardus en gez. 

Laatste kwartier. 
Dinsdag 10, H. 7 Gebroeders. 
Woensdag 11, H. Godelieve. 
Donderdag 12, H Jonnnes|Gualbertus. 
Vrijdag 13, H. Anadetus.
Zaterdag 14, H. Bonaventura.

STADSNIEUWS
’s Zondags is maar eene apotheek 

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

Maandag avond hadden we in ’t VI. 
Huis een grootsche meeting uitgaan
de van het K.V.N.V.

Bert. D’Haese en Joris Vanseveren 
spreken elk een uur voor een 500 tal 
toehoorders, die door donderend hand
geklap hunne instemming betuigden.

Goed zoo ! Mannen ! Dat is den inzet 
van een verwoede actie die we zullen 
voeren tegen de legerontwerpen. De
zen die Vlaanderen verraden e n ’t volk 
aan ’t Fransch militarisme en imperi- 
alsme verkoopen, zullen hun verraad 
door hunne meesters goed beloond, 
maar door ’t volk duur betaald wor
den.

Het actiekomiteit besloot tot het in
zetten van eene reeks wijkmeetingen. 
Ook de gemeenten uit den omtrek zul
len bewerkt worden.

berTcht
Ter gelegenheid van den 11 Juli zul

len de bureelen van Burgerstand en 
Bevolking Woensdag a.s. gesloten 
zijn.

De Burgemeester,
C. STAES.

De Mandelbode.
Onze oude tante, zal in haar oude 

dagen ook nog Nationalist worden. 
Het hoofdartikel van verleden week 
toont aan dat ze daarvoor op de goede 
weg is.

Pas op, Mandelbode, of ge wordt 
straks ook in den ban geslagen. Of 
zouden de banslagers soms weten dat 
uwe doening slechts taktiek is?

GULDENSPORENFEESTEN.
Zondag 8 Ju li, te 5 uur namiddag, 

opvoering van PIASKE van Juf. Hel
leman s, door de R. K. VI. Vrouwen
en Meisjesbond.

Kaarten op voorhand te bekomen, 
alsook vóór de vertooning.

Prijzen : 3 en 5 frank.
Daarna, Amnestiemeeting door Juf. 

Hilda Hellemans, schrijfster van Pi- 
aske.

’s Maandags van af 7 uur, pintjedek, ■ 
en muzieconcert.

Dinsdag te 8 uur, muziekconcert

door de VI. Harmonie in den hof van 
’t VI. Huis. Daarna reusachtige licht- 
stoet (fakkeltocht).

De stoet wordt gevormd aan ’t  VI. 
Huis en doortrekt volgende straten : 
Markstr., Gent en Papestr., Meenen
str., Dweersstr., Vandenbogaerdelaan, 
De Gelichystr., Rousselarestr., Omme- 
gangs tr., H. Hartstik, O. L. Vrouwstr. 
Rousselarestr., Ameyestr., Nederweg, 
Kruisstr., Rousselaerestr. Wijngaard- 
str., Hondstr., Zegepraalstr., Wolven- 
str., Bruystr., Markt en Marktstraat, 
om intrek te nemen in ’t VI. Huis.

De lichtstoet zal alle voorgaande 
overtreffen. Het komiteit nam daartoe 
schikkingen. We rekenen ook op het 
initiatief van al onze aangeslotenen. 
Elk zorge voor iets bijzonders.

Bemerk wel : — Aangezien de in
richting van den stoet uitgaat van het 
Guldensporenkomiteit, dient alwie, 
iets bijzonders vertoont of nabootst, 
de goedkeuring van zijn ontwerp bij 
het sporencomiteit aan te vragen.

Ongewenschte of niet aangevraagde 
bijdragen zullen uit de stoet geweerd 
worden.

BU RGERLIJK E  STAND 

Geboren :
André Mortier, z.v. Jozef en Ger- 

niana Guillemyn, Zuidkaai.ll.
Raphaëlla Pattyn, d.v. Gerard en 

Elisa Brabant, Ouckenstr. 424.
Carlos Vandermeulen, z.v. Alfons en 

Magdalena Buyse, Heye, 44.
Leona Vangryperre, d.v. Cyriel en 

Maria Lietart, Nederweg, 559k.
Odette Vercaigne, d.v. Geeraard en 

Irma Horré, Mol, 190.
Overliidens:

Julien Landuyt, 2 <1. z.v. Allions en 
Valerie D’hont.

Maria Vanhaelewyn, huish. 47 j. vr. 
Charles Buyse.

Huwelijken :
Mauritius Deraeve, metser, 31 j. en 

Elodie Wittouck, herbergierster, 36 j. 
b. h. w.

Hector Vandeweghe, schoenm. 26 j. 
en Zulma Leenknecht, borstelm. 24 j. 
b. h. w.

Jozef Bruyneel, borstelm. 30 j. en 
Helena Dethoor, dienstmeid, 23 j. b.
h. w.

Jozef Snauwaert, handelsvert. 26 j. 
won. te Elsene en Gabrielle Wybo, 25 
j. h. w.

ARDOYE

Maandag avond in «De Zalm» komt 
André Van den Berghe spreken over 
de legerwetsontwerpen en de houding 
van de verschillende Belgische politie
ke partijen er tegen over. ’t Zal uiterst 
leerrijk zijn. Al de vrienden worden 
dringend verzocht er aanwezig te zijn.

11 Julif eesten.
Ter gelegenheid van 11 Juli hebben 

wij te Ardooie volgende feestelijkhe
den waartoe al onze aangeslotenen 
dringend worden uitgenoodigd.

11 Juli. — Te 6 u. namiddag optocht 
met muziek naar den gedenksteen der 
Vlaamsche oudstrijders. Bloemenhul
de.

Te 8 u. 30 concert onder de leiding 
van den heer J. Tinei.

Concert : Hoe-zee, Rubens-marche, 
Groeninghe-marche, en Vlaamsche 
Leeuw.

Daarna uitvoering van Vlaamsche 
liederen onder de leiding van den heer 
Markey.

Koor : Nood leert deugd, Daar is 
maar één land, Woudgedachten, Strijd
kreet en Mijn Vlaanderen heb ik har
telijk lief.

Als slot : Fakkeltocht.
Iedereen op post. De inwoners van 

Ardooie moeten zien dat Vlaanderen 
herleeft.

Soci^e yndikale

KRON IJK
Bij de vlasbewerkers.
Het Vlaamsch Nationaal Vakver

bond verspreidde onder de vlasbewer
kers, ook bij deze van de Leiestreek, 
een circulaire waarin den huidigen 
toestand van loonen en werkvoor- 
waarden alzijdig wordt besproken.

Een propaganda werd gevoerd, om 
het stellen van den looneisch 4,50 fr. 
per uur te bevorderen. Gezien de le
vensduurte is deze eisch meer dan 
redelijk.

Intusschen vernemen wij dat de so
cialistische en christene vakvereeni- 
gingen in de streek van Meenen een 
kontrakt hebben afgesloten waarin de 
loonen op 4,25 fr. bepaald worden.

Bij de Borstelmakers.
De besturen der drie vakveren igin

gen besloten tot het voeren eener ge
zamenlijke propaganda om de laatste 
onvereenigde werkman voor de veree- 
nigde werkman voor de vereeniging te 
winnen.

Bij de textielbewerkers.
Hier en daar heerscht een lichte 

werkloosheid. Alhoewel de loonen 
reeds zeer laag zijn, maken sommige 
patroons van de gelegenheid gebruik 
om slechte grondstoffen zonder bij- 
vergoeding te doen verwerken. In de



Op 11 Juli zou de Leeuwenvlag de eereplaats moeten bekleeden 
aan alle openbare gebouwen.

Laten wij er voor zorgen dat ze ten minste aan onze woningen
wapper e
firma Van Wtberghe klagen de werk
lieden over de ontoereikendheid der 
tarieven in verband met het te maken
werk.

Wij raden onze leden aan, op het 
gepaste oogenblik het bureel in te 
lichten om de noodige actie te voeren.

Leugenaars op heeterdaad betrapt.
In den laatsten tijd maakten chris

ten en socialisten van hun syndikale 
werking gebruik om hun politieken 
winkel door een echte demagogische 
actie te doen draaien.

Met reden of zonder reden, de fron- 
ters-bazen krijgen het te verduren. 
Inzonderheid den heer Declercq te 
Rousselare, alhoewel het schijnt dat 
hij nagenoeg de hoogste loonen be
taalt uit het bouwvak.

’t Is onze taak niet de patroons te 
verdedigen en wij zeggen : de loonen 
der bouwwerkers zijn te laag, veel te 
laag, maar ’t is onzinnig daarvoor één 
patroon afzonderlijk verantwoordelijk 
te stellen. Dat is nu juist wat christe
nen en socialisten regelmatig deden, 
bijzooverre dat hun eigen leden, werk
zaam bij den heer Declercq, naar hun 
vereeniging een gepeperd briefje zon
den met het zeer dringend verzoek 
den laster te staken. Het briefje is 
geteekend door 42 werklieden waar
van er minstehs 30 lid zijn van het 
christen en socialistisch syndikaat.

Sedertdien is «De Volksmacht» 
evenals «De Ontwaking» nogal ge
koeld. Nu ’t is precies zoo plezierig 
niet als leider, door uw volk voor leu
genaar en lasteren verweten te wor
den.

Toekomende week geven wij af
schrift van den brief die deze werklie
den naar hunne wederzijdsche veree- 
nigingen stuurden.

De staking bij Vanneste-Verwee 
te Deerlijk.

Verleden week wezen wij op de on- 
aanneembare houding der heeren pa
troons betreffende de wegzending van 
werklieden, en het eenzijdig onder
zoek het patroonsverbond aan de 
werkliedenorganisaties wil opdringen.

Op aanvraag van het Vlaamsch Na
tionaal Vakverbond greep Donderdag
1.1. onder het voorzitterschap van den 
heer Christiaensj ten bureele vaji het 
patroonsverbond een onderhandeling 
plaats.

Alhoewel de heeren patroons geen 
enkele steekhoudende reden voor weg
zending kunnen opgeven, eisch zij dat 
de wegzending aanvaard wordt door 
de werklieden. Na lange discussie deed 
den heer Christiaens het voorstel, een 
onpartijdig onderzoek in te stellen* in- 
tusschen zou het werk hernomen wor
den. De werklieden afgevaardigden 
amendeerden het voorstel in dezen 
zin: dat de werkherneming zou alge
meen zijn.

Na wat tegenstribbelen aanvaardde 
de sekretaris van het patroonsverbond 
beide voorstellen aan net patroonsver
bond te onderwerpen.

De beslissing van het patroonsver
bond zal aan het arbeidsopzicht en 
langs dezen weg aan de werkliedenor- 
gatiisaties kenbaar gemaakt worden.
------------------- --------------------------■-----

KORTRIJK
Zaterdag 7 Juli in den Stadsschouw

burg te 7.30 uren, Kunstcorcert door 
« Etgen Schoon ». Opvoering van 

« De Leie », ^an P. Benoit. 
« Jacob Van Artevelde », van Gevaert. 
« De Klokke Roeland », van Edgar 

Tinei. 

Zondag 8 Juli, Kunstcortceit als hier 
boven. 

Zondag 15 Joli, om 11 uur in de O 
Vrouwkerk, H. Mis opgeluistPfd door 
St. Antonius zanggilde met kanselrede 
door E. H. Van der Espt. 

Om 3 uur volk8">ptocht ; bijeenkomst 
aan het Vlaamsch Huis, optocht naar het 
G^oe^inghe Standbeeld. 

Rede door volksvertegenwoordiger 
Viidevot»el. 

Te3uurTurnwe strijd om den Grce- 
ninghebeker. 

Te 4,30 uien, na den optocht, oper- 
luchttooneel door de Vlaamsche Meisjes 
en Studentinnenbond. Opvoering van 
Lotje van A. Van de Velde, met klein 
orkesten *>ailetten onder legle van den 
heer V. Bulcke,

11 Julibeiijdenié.
Aan U, m’n Land,
— Aan Vlaanderland —
Aan U met ziel en hart,
Aan U in vreugd en smart,
Aan U m’n gansche leven,
Aan U— en aan niets anders neen, 
Dan U — heb ik het al gegeven — 
Aan U, aan U alleen.

Alle ware Vlamingen 
abonneeren zich 

op ons blad

Vlamingen doen mee aan al de Guldensporenfeestelijkheden :

ZONDAG 8 JULI, opvoering van
P I A S K E

IN 'T VLAAMSCH HUIS
’s Maandags Pintjedek en Muziek.
Dinsdag Muziek, LICHTSTOET.
Woensdag Muziek en Zangfeest.

NOORD-BRABANT
Van waar het verbod komt weten 

we niet. maar een feit is zeker, wan
neer VI. Nationalisten, al zijn ze ook 
nog katholiek, hun vlag mhuldigen, 
dan weigert de geestelijkheid het te 
wijden. Waarom ? Zoo hebben we het 
zien gebeuren te Opwijk, Lier en el
ders. Nu nog te Turnhout waar de VI. 
Nat. het vaandel der St Jans-Harmo- 
nie inhuldigen. Ja  waarom. Enkel en 
alleen omdat ze Vlamingen zijn ge
looven we. Maar we hebben beleefd 
hier in on2e streek dat vaandels van 
oud-strijders — F.N.C. — (geen V.O.
S.’sen a.u.b. — die vliegen buiten) ge
wijd werden al stonden er symbolen 
op van haat en menschenmoord, en 
geen enkel kristelijk zinnebeeld.

Maar die Belgen met twee gezich
ten doen het dan ook beter, als ze in 
de processie stappen dan hangen zij 
er een wimpel aan met een H. Hart op 
en als zij naar socialistische feesten 
gaan dan doen zij er er dien wimpel 
af. Goed gevonden heeren Belgieke- 
naars.

De Kath. VI. Nationalisten echter 
durven op hun vaandel door zinnebeel
den hun geloof belijden, en toch vlie
gen ze buiten. Zoo handelt men met 
hun geloofsgenooten, wanneer zij geen 
Belgen zijn, maar VI. Nationalisten.

Wat moet daar van komen ?
Sedert dien kanunnik te Gent Bel

gische lintjes uitdeelde is die besmet
telijke ziekte ook overgewaaid naar 
onze streek. Zoo zien we dat er geen
H. Hart of flambeeuwen meer mogen 
gedragen worden of er moeten Bel- 
gieksche strikjes aanhangen.

Die fanatiekers dienen eerst den 
Belgiek, en dan denken ze aan wat 
anders.

In andere dorpen mag de 
vlag van den Kath. Vlaamschen bond 
( Leeuwenvlag met kruis) niet meer in 
de kerk of er moet een Belgisch striks- 
ken aan. Wat gebenren er toch toeren 
tegenwoordig.

Te Leuven waar een nieuwe biblio
theek is opgericht door de Amerika
nen voor de Roomsch Katholieke Hoo- 
geschool, gaat men buiten dien be
vochten steen van «Afgebrand door de 
Duitschers enz....» nog wat anders 
plaatsen. Ge denkt misschien dat er 
boven op het gebouw een kruis, zoo 
als behoort, zal prijken. Volstrekt niet, 
maar integendeel zal ’t een windwijzer 
zijn gevormd uit een Belgiekschen 
leeuw en de pijl is gevormd door eene 
Fransche leke. De zinnebeeldige taal 
is niet duister. De Belgische leeuw 
draait naar alle winden, waarheen de 
Fransche lelie hem zal dwingen. Maar 
van een kruis dus geen spraak. Dat 
is nog niet alles.

Er zal een Madonnabeeld de Univer
siteit komen versieren. Het beeld is 
te zien in «De Standaard* van 22 Juni, 
en dit blad zegt zoo beteuterd «zou ik 
of zou ik n iet» : «dat is nu precies 
geen liturgisch beeld». Dat H. Maria
beeld draagt een militaire Wapenuit
rusting en draagt het Kindje Jezus — 
de God van den Vrede — m aar in de 
rechterhand houdt de Madonna een 
reusachtig zwaard. Hoe rijmt men dat 
te saam ? Langs den eenen kant het 
zinnebeeld van vrede, langs den ande
ren kant ’t zinnebeeld van haat en 
moord. Dit heidensch beeld geeft goed 
den geest w eer van die moderne k a
tholieke Belgen.

Of het gewijd werd, weten we niet,

maar het heeft toch meer kans dan de 
vlaggen van Opwijk en van Lier en 
Turnhout der Kath. VI. Nationalisten.

Wie geraakt er nog wijs uit ?
Kath. Belgen, wat doet ge veel 

kwaad aan den godsdienstzin van zoo
vele eenvoudige kath. Vlamingen.

Ergenis geven is groot kwaad !
O. WEE.

---------- -----------------

VILVOORDE 
ROND DE GULDENSPOREN. 

HERDENKING.
Er komt geen driekleurige band In de leeuwenvlag die door ons gemeen* tebestuur, op verzoek van het onpartijdig Guldenaporenkomiteit, werd aangekocht en die op 11 JuH, voor de eerste maal, officieel aan den gevel van het stadhuis aal wapperen I
Dit bericht werd ons, van officieele 

zijde, medegedeeld.
Het verslag over het besluit van het 

Vilvoordsche schepencollege, was dan 
door het liberaal blad, met opzet, zoo 
opgeblazen, zoo aangedikt, dat het niet 
anders kon of onze eerlijkheid, ons 
gevoel moest in opstand komen zoo
als het dan ook is gebeurd.

Waar wij verleden week tegenover 
onwaarheden stonden, krijgen wij nu 
de zuivere waarheid onder de oogen 
en, dienvolgens, zijn wij als eerlijke 
menschen, verplicht onze houding in 
dien zin te wijzigen.Verdient het onpartijdig komiteit onze medewerking ?Ja ten volle IWat heeft bedoeld komiteit bekomen ?

11 Juli zal voortaan in onze stad
beschouwd worden als een officieelen 
feestdag.

De scholen en stadsdiensten zullen 
’s namiddags gesloten zijn

In den voormiddag zullen de onder
wijzers voor hun leerlingen een voor
dracht houden over den Slag der Gul- 
densporen.

(Ook de vrije scholen doen mee).
Naast de Belgische en Vilvoordsche 

vlaggen, zal de Vlaamsche leeuwen
vlag aan den gevel van het stadhuis 
wapperen.

De stad geeft een toelage van 1000 
frank en stelt al het stadsmateriaal, 
het park en de groote feestzaal ter 
beschikking van het komiteit.

DAT IS OFFICIEEL.
Dat onze franskiljons hier een ge

voelige nederlaag hebben geleden 
hoeft niet gezegd, ook niet dat zij 
alles in het werk stellen om het on
partijdig Guldensporenkomiteit te sa- 
boteeren, om onze plannen te doen 
mislukken.

Zullen ze daarin slagen ? Zullen wij 
hun die vreugde gunnen? Zullen wij, 
om wille van die Belgische vod, die 
wij niet erkennen, onze medewerking 
weigeren ?

NEEN ! Naast het gevoel dient het 
gezond verstand zijn plaats te hebben 
en onderstaand programma bewijst op 
afdoende wijze, dat wij niet thuis mo
gen blijven, dat wij niets opgeven van 
onze Vlaamsch Nationale overtuiging.Dus, makkers, ook gij, vrienden van buiten de stad, mannen van de gewestelijke vergadering, allen op post! Wij 
verwachten U ten minste, Woensdag,
11 Juli, te 7 u. 30 in ons lokaal, Gul- 
denschaapstraat, 25, om op te stappen 
in de betooging.

VARIËTEIT
Jefken, ’n paar maanden oud, ligt 

in zijn wiegje te schreeuwen en geen 
middel om nem te doen zwijgen.

I — Moeder, vraagt kleine Emma, 
komt ons Jefken uit den hemel?

— Ja, zeker.
— Dan verwondert het me niet dat 

men er hem heeft buiten gezet.

Dat doet mij denken aan Fientje 
Nelis, die niet naar de congergasie was 
geweest. — Ehwel, Fientje, vroeg de 
pastoor, daarna, waarom zijt ge niet 
gekomen?

— Meneer, zei Fientje, omdat mijn 
hoed te leelijk was.

— Och, kind, hernam de pastoor, 
we zien naar het uitwendige niet, we 
zien enkel naar de inwendige gestelte
nis.

— Ja, meneer, maar de voering was 
ook kapot.

— Mie! zei Pladijs, ge moet hier 
buiten.

— Goed,zei Mie, en welke maatre
gelen hebt ge daarvoor getroffen?

— Maatregelen? Wat wilt ge zeg- 
gen?

— Wel, zei Mei, er waren zes gar- 
devils noodig om mij uit mijn laatsten 
post te krijgen, en nu liggen er nog 
altijd twee van in het gasthuis.

Te Korkow, in Gallicië, is dezer da
gen zekere Samuel Frommer gestor
ven, die — en geenszins ten onrechte
— bekend stond als «Samuel de Zwij
ger». De man had in dertig- jaar tijd 
geen woord gesproken. Dertig jaar ge
leden had hij zich in een twist met 
zijn vrouw de verzuchting laten ont
vallen «Naar de hel met u». En, ziet, 
een paar uur daarna brandde zijn huis 
af en de vrouw kwam in de vlammen 
om.

Samuel werd aangegrepen door be
rouw en daar hij Israëliet was, ging 
hij naar den Rabbijn, vertelde wat er 
gebeurd was en verzocht den geeste
lijke hem een boetedoening op te leg- 
gen.

De rabbijn sprak : «Met uw tong
hebt gij gezondigd. Doe dat nooit 
weer».

Frommer vatte dit letterlijk op en 
heeft sindsdien gezwegen. Thans 
zwijgt hij voor immer.

P U R O L
het Beste voor de 

Huidverzorging vanBébés

SPROETEN
verdwijnen gewaarborgd door

Crème Splendid
Prijs 12 fr. 

Te koop in alle apotheken.
Apotheek LALEMAN te Iseghem.

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

Te koop in alle apotheken. 

ISEGHEM : Apotheek LALEMAN.

FAffllLIEZIEKEBOnO VOLKSHELDIN
UllMiCI HUIS ISEIHER
Verzekert tegen Ziekte 

Invaliditeit 
X-stralen 
Opereratie 
Geboorte 
Sterfte 

En telt reeds m<*er dan 2000 leden. 
WEES OOK VOORUITZIENDE !

Nieuwe geïllustreerde Uitgave
DER

VOLLEDIQE WERKEN

VAN

Hendrik CONSCIENCE
schoone boekdeelen in octavo-formaat 

Het volledig stel 58 boekdeelen, 

üi eens genomen, 400 fr.
■ *

I' REEKS. -  INGENAAID 5 FR.
1. De omwenteling van 1830, 139 blz.
2. Een slachtoffer der moederliefde; Eene stem uit het graf, 143 blz.
V Mengelingen: De zending der

vrouw : Het boetende meisje ; De 
moordenaar: De maagd van Vlaan
deren: De brandende schaapherder; 
De grootmoeder. 113 blz.

4. Baas Ganzendonck, 142 blz.
5 De ioteling, 149 blz.
6. De baanwachter, 126 blz.
7 Eene O te veel. 132blz
8. Wat eene moeder lijden kan : Redevoeringen, 128 blz.
9. Siska van Roosemael; Hoe men schilder wordt, 127 blz.
10. Eene welopgevoede dochter,

118 blz

II« REEKS. — INGENAAID % FR.
1. Eene gekkenwereld, 155 blz.
2. Menschenbloed, 169 blz.
3. Eene verwarde zaak, 180 blz.
4. Een seemanshuisgezin; De dichter en zijn droombeeld; Eene uitvinding des duivels, 166 blz.
5. De keus des harten, 170 b!z.
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 Hensmans, 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.

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

IV’ REEKS. — INGENAAID 8 FR.
1. De arme edelman, 188 blz.
2. Avondstonden, 19/ blz.
3. Bavo en Lieveken, 195 blz.
4. Het wonderjaar, 195 blz.
5. Het geluk van rijk te zijn, 185 bis.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 Darlingen, 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 Clothildis, 483 blz.
207 hlz

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

Prochievrijer*,
Landelijk spel in 4 bedr. (11 h.
6 d. bijz.) 2« prijs «Noordstar», 
Staatspremie 12.00

Dorpsgezag, 3,50
Blijspel 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. Prijs 5 fr. Joxef Boon. — Van een Nonnetje dat 

wonderen Balsem wou koopen, 
Een spel met een beetje droom en 
een beetje werkelijkheid in 1 bedrijf

Prijs 7 fr.
Paus Van Haegendonck, 3,50

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

Leentje uit ’t Hemelrijk, 2,50
Blijspel in 1 bedrijf (3 h. 3 d.)

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

The Golden River, 5,00
Tooneelspel in 4 bedr. Staatspre
mie (11 h. 3 d.)Asbjoerason. — Vertellingen uit het 

hooge Noorden fr. 4,50 ; geb 5,50 
August Cuppens 9,00
Constance Teichmann 12,00Joris Baers. — De Bibliothecaris als 
Opvoeder 5,00
De Catalogen ' 3,75M. E. Bel paire. — Antwerpen voor 
honderd jaar 5,00
Wonderland. 8 deelen, elk 8,00 Steph. Claes-Vetter. — Stil Leven, 
Roman 16,00
Vertelsels uit het schoone Hemel
rijk fr. 4,50; geb. 5,50H. Cruysberghs. — Onze verlossing

.  . .. 6-°° Louisa Duykers. — Zij die getrouw
bleef, roman 18,00Joris Eeckhout. — Litteraire Profie
len, 2® deel 20,00
Onze Priestersdichters

fr. 7,50; geb. 9,00 
Proza van Vlaamsche Priesters

. fr. 8,50; geb. 9,00Francis Finn. — Diamanten ring 9,00 
Sneeu witje 12,00
Zijn beste jaar 11,00Lod. Lavki. — Fonske 7,00

Autobusdienst tusschen Ingelmunster en Roeselare Zon- en feesdagen 
alléén

Iseghem Statie 7,11 7,56 8,41 9,26 10,11 10,56 11,41 12,26 13,11 13,56 1441 15,26 16,11 16.56 17.41 18 26 19,11 20,11 20.41 21,26 22 11 22.56
Iseghem Post 7,13 7.58 843 9,28 10,13 10,58 11,43 12,28 13,13 13,58 14,43 15,58 16,13 16,58 17,43 18,28 19,13 20,13 20,43 21.28 22,13 22,58
Iseghem Abeele 7,17 8.02 8,47 9,32 10,17 11,02 11,47 1232 13,17 14,02 14,47 11,32 16,17 17,02 17,47 18,32 19.17 20,17 20,47 21,32 22,17 23 02
Roeselare Statie 7,30 8,15 9,00 9,45 10,30 11,15 12,00 12,45 13,30 14,15 15,PO 15,45 16,30 17,15 18,00 18,45 19,30 20,30 21,00 21,45 22,30 23,15

Roeselare Statie 7,45 8,30 9,15 10,00 10,45 11,30 12,15 13,00 13,45 14.30 15.15 16,00 16,45 17,30 18.15 19.00 19,45 20,30 21,15 22,00 22,45 23,15
Iseghem Abeele 7 58 8,43 9,28 10,13 10,58 11,43 12.28 13.13 13.58 14,43 15 28 16.13 16,58 17,43 18,28 19 13 19.58 20,43 21.28 22 13 22 58 23 43
Iseghem Post 8,02 8,47 9,32 10,17 11.02 11,47 12.32 13,17 14.02 14,47 15,32 16 17 17,02 17.47 18.32 19,17 20,02 20.47 21 32 22,17 23,02 23,4
Iseghem Statie. 8,04 8,49 9,34 10,19 11,04 11,49 12,34 13.19 14,04 14,49 15.34 16,19 17,04 19,49 18,34 19,19 20,04 20,49 21,34 22.19 23,04 23,4

Stilstand op aanvraag : Eroelghem-Dam (St Cecilia) — Iseghera-Pate sklooster — Cachtem-Statie — Rumbeke-Altertstraat en Vierweg.

nDMroL iwnw . 1  1.) 50 centemen opslag voor iedere stilstand buiten de aangeduide standplaatsen.
UPMEKK1NUN : 2 ) Na 10 uren ’s avonds zal de prijs verdubbeld worden voor nachtdienst.
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M  hericht ! Gij allen die min of meer "onderhevig 
zijt aan borstkwalen : Brorchiet, Griep 
Asthma, Keelontsteking, Hoesten, Ku
chen en Fluimen, indien gij tot hiertoe 

alles beproefd ht bt zonder afdoend effekt te bekomen, indien gij hopeloos zijt en tnismoe 
dig, vergeet niet dat er eer, middel is dat sinds 50 jaren duizenden en duizenden hopelooze 
gevallen genezen heeft. Neemt ook dit middel :

Borsthaisém Mariln Toms, Resina zalf, Microbaiipiiien
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 ’t zekere geneesmiddel van
Schrijft om Inlichtingen aan MARTIN TOMS, Apotheker-Specialist, 112, Wetstraat, Brussel A S M  

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

PRIJZEN  :  Zonder Zalf 17,50 fr ., met Zalf 25 fr ., Microbenpillen 12,50 fr., Maagdrank 20 fr., Behandeling voor 18 dagen 85 f r . ,  Serie van 6 weken 185 fr .

H e t  O u d  B i e r  d e r

is gekend voor

't gezondste,
Miniem l e  arend „

kloekste, aangenaamste

Ä. Louwaege-Verstraete, Gortemarck
M C — i l l  W i l  II llllll III II I M l  i1 1  —  it— w m n i ------------

PECTOIDS
Overtreffen alle andere zwarte pilldkerss tegen den hoest !

. ZIJ KOSTEN ENKEL 4  FRANK ! 
U W  APOTHEKER HEEFT ER !

Pectoïds geven U voortdurend een klare stem, 

een frisaciiî mond, een aangename adem.

ZORG DAT GIJ ALTIJD UW DOOS OP ZAK HEBT

Leest aandachtig ! IZANNEKIN
Voor uwe elektrische inrichtingen van drijfkracht, 

verlichting, verwarming, bellen, telefoon en 
radloinstellingen, wendt u tot 't huis

HENRI SIMOENS-S C H A C H T
HONDSTRAAT, 14 ISEGHEM

Aankoop, verkoop en huur van 
nieuwe en okasie motors.

Alle herstellingen Spoedige uitvoering
Inlichtingen en beschrijvingen zonder verbintenis 

Voordeelige prijzen

DUBBEL BLOND BIERj 

gezond, kloek natuurlijk

Brouwerij S t Louis
L. VERLENDE LOO

Alleenverkoop voor Iseghem en omliggende :
S.M . VLAAMSCH HUIS, ISEGHEMj

Allergunstigste prijzen voor 
herbergiers en koffiehuizen C 3

Neringdoeners, zoekt uw profljtj.l

De schoonste kinders....

zijn deze die dagelijks

gepoederd worden met

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

DE DOOS 1,50 FR.

DE V A L L E N D E  
ZIEKTEN !

EEN ENKEL OENEESMIDDEL 
zult gij vinden dat doelmatig is tegen deze 

wreede kwaal

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

die van af den eersten dag de aanvallen tegenhoudt — de 
genezing brengt aan allen die het goîd 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 b\j den bereider
Apotheker Vandenbussche - Meenen

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

H O N O
POEDERS

Onfeilbaar geneesmiddel tegen :
Hoofd- en Schele Hoofdpijn, Zenuwlijden, 

Hevige Tandpijn, Rheumatiek, Grippe

O M O R T

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

zij onmiddelijk de hevige pijnen stillen, 
zij altijd genezen daar waar alle andere geneesmiddelen mislukt 
zij de maag nooit vermoeien. [hebben,
zij door maeslal de voornaamste geneesheeren voorgeschreven 

worde;), om hunne menigvuldige genezingen, zelfs in de 
hardnekkigste gevallen, 

zij, dank aan hunnen aangenamen smaak, door de moeilijkste 
personen gem akkelijk  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 :

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

Alberic Debruyne-Devolder
Rousselarestraat, 18, ISEGHEM

Artikelen voor St Niklaas, Paaschartikelen en Nieuwjaarsgeschenken.

Kruidenierswaren
Conserven, Specerijen, Chocolade, Dessert, Biscuits, Pralines, Fondants, 

Suikers, Doopsuikers, Chocolade in reepen en in pakken.

^Qroote keus van Spekken, escence. acidulé, forré.

Eierkleursel voor broodbakkers.

In ’t groot SUIKERHANDEL In 't klein

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 s

P I A N O S
B. Van Hyfte

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

Oudste fabriek van België en ook de 
goedkoopste.

Altijd keus van 100 tot 150 pianos.

M ' .
MET ZEKERHEID VOGft ALTIJD GENEZEN /

OI£P£5TRfli-.T, Ss:Q, ENTWERFEN .
BtOEDVËRZüiVEMM

VOO-! BRAND,HAARWORM [
BAARDZIEKTE , J t V  KTS t u  a l u  ANDERE

VEL2 IEKTEMI
TE VERKRIJQEN

in alle Iseghemsche Apotheken

MUZIEK
H UI S

A. Van Hee-Fonteyne
Brugstraat, 17 Iseghem

Qroote keus van Phono’s 
(spreekmachienen) 

en platen (disques) van alle 
merken alsook allerhande 

muziekinstrumenten, zooals Harmonicas, 
Violen, Mandolinen enz.

— : Alletoebehoorten :—

VOOR uw

Schilder* & Behangpapier
WENDT U TOT HET HUIS

J. LEFEUERE-IUVSEITRUVT
Roeselaerestraat, 168, Iseghem

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

Tro uw s badlenlng Lage prijzen

BLOEDTHEE
OVERTREFT PILLEN, POEDERS EN CACHETTEN

voor het zuiveren van ’t bloed
GENEEST ALLERBEST EN OP RADIKALE WIJZE :
uislag, puisten, speen, gemis aan eetlust, 
verstopping, draaiingen, gal, slijmen, enz.

IN ALLE GOEDE APOTHEKEN OF RECHTSTREEKS BIJ DEN UITVINDER

A p o th e k e r  V andenbussche
49, R IJS ELS TR A A T, 49, MEENEN

Prijs 4,50 frank Prijs* 4,50 jrank Prijs 4,50 frank

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

uw water maken ?
Is uw water troebel oj te sterk gekleurd ? 
Lijat gij aan jicht, heup- oj lendenjicht ? 

Zijt gij door Rheumatiek gekweld ? 
Zijn uwe voeten gezwollen ?

Is geheel uw lichaam ontsteld 
door een vuilen brand ?

1
Dit alles zijn de zekere 

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

?

Dalila Pillen
EN

Samsom’s Qllebalsem
Ontelbare getuigschriften van genezin

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

VERKRIJGBAAR IN ALLE 

: GOEDE APOTHEKEN :

QOEDE WAAR PRIJST ZICH ZELF 

Voor uwe

Sloven, xachels en Gasvuren
wendt u tot

Germ. SheKiere - uyck
Roeselaerestr. 88, Iseghem

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

Gazinrichtingen Zink & Loodwerk 
Spoedige bediening Matige prijzen

Schoenmagazijn 

e. vandenuergne-Bourgeois
Marktstraat 17, ISEGHEM

Groote keus van mans-en vrouwschoenen 
30 t. h. goedkooper dan de konkurentie.

Ook verkrijgbaar aan de voordeeligste 
prijzen : kinderschoenen, pantoffels,
schoenkreem der beste merken.

Dwells, borstels, zeemvellen, sponsen 
en alle kuischgerief.

Het buis gelast zich met herstellingen.

Laat uwe GeldzäUan verzorgen door de

Fondsenbank
Naamlooze Vennootschap 

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
WETSTRAAT, 84 BRUSSEL

Bljöanheo: nt werpen ft Korlrljk
Agentschappen ;

Brugge, Grombeke, Poperinghe, 
Harelbeke, Moeskroen, Thielt.

’• Fondsenbank maakt deel uit 
'van de groep Fondsenbank- 

Handelsbank-N oordstar.
Kapitaal en Reserven : 50.000.000 frank

BIJHUIS T E  ISEGHEM  
ROESELAERESTRAAT, 38

7a u i
Waarom hoesten als BORSTPILLEN LALEMAN 

U radikaal genezen ?
Waarom koorst of tandpijn lijden als CACHET

TEN KEPHIL die doen verdwijnen ?
Waarom uwe kinderen niet vrijwaren tegen borst, 

ziekten als DROSELS BORSTBALSEM 
der apotheek Laleman daartoe de ge
schikte middel is ?

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

;(DUS VOORj ALLES NAAR DE
me***

Apotheek Florent Laleman
Brugstraat, 2 Iseghem

(bij de Gendarmerie)

Men draagt ten huize Telefoon 63

KOSTRIJKSCHE BOUW 
- EK VrOTHEEKKAS •

035
U iBUREEL :

Groote Markt, 1, Kortrijk
Spreekdraad 382. Spreekdraad 382.

Kantoor open alle werkdagen van 9 tot 
12 en van 2 tot 5 uur.

ALLERHANDE INLICHTINGEN 

over ’t koopen, verkoopen van gronden 
en hulzen, over 't overnemen van pacht
hoeven in Frankrijk.

O pmaken van P lans en B estekken 
voor - 't bouven van hulzen, villa’s, 

fabrieken, enz.
—  A llerhande ^ erzekerinqen —  

Brand - Leven • Ongevallen
GELDLEENINGEN 

op vaste eigendommen aan de meest 
voordeelige voorwaarden.

Drukkerij < Volksverheffing > Aalst. 
Onderwijsstraat, 14.

Voor uwe Drukwerken
wendt U tot de Urukkerij “ Volksverheffing „

Onderwijsstraat, 14, Aalst

Men gelast er zich met al wat het vak betreft : Boeken, aanplak- 
brieven, omzendbrieven, strooibrieven, allerhande handelswerk, enz. 

Pracht- en gewoon drukwerk, in een of meer kleuren


