
Vlaariisch-nationale broeders en zusters,
Gij allen klie gekjomen zij l Van einde en ver

re, uit ide streken van Vlaandrens rijk© gou
wen, gij die hier met ons komt deelen in de 
vreugde, die onze harten1 overweldigt bij de 
inhuldiging van ons huis, ’ t Vlaamsch f luis 
met al wlat er in roert en leeft! IJ allen 
zoovelen ge hier zijl, van de nederigste, arm
ste Vlaiamsche wroeter tot de best gekende, 
de meest voor;ianstaande leider, tot u allen 
roept liet Vlaaniscli-natkuKde Iseghem met 
eenzelfde dankbaarheid : Welkom ! Duizend
maal welkom ! !

Wij allen hier, op misschien één enkele uit
zondering na, waren eens volgelingen van de 
minimalisten, die thans de besten onder oins 
volk brood moven, naïef genoeg om ons dooi
de politieke true’s van een paar Van’s on 
de goocheltoeren van andere berekenende 
benauwderikken te laten verleiden. Zooials 
de moesten onder u hadden wij de kloiotf 
niet gemerkt, die Vlaanderen van Bolgië 
scheidt en eeuwig scheiden zaî, en ’I was 
ten slotte dank aan onze iniög-diepe en 
warm-briiisehende liefde voor Vlaanderen en 
voor ons volk, dat we loerden merken, dat 
langs de wegen van steeds meer on meer 
geminimaliseerd minimalisme Vlaanderen 
mei rasse schreden ten grave ging.

Jaren trouwens hadden wij, hunkerend 
naar rechtsherstel, ons I»elrouwen gesteld 
in menschen, die Vlaanderen beweerden te 
dienen langs de wegen van een Belgisch 
patriotisme, maar Op ieder beslissend oogen- 
blik werd onze hoop te niet gal aan, ons 
betrouwen teleurgesteld tot we eindelijk gin
gen zien, dat Belgie Vlaanderens doodsvijand
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wlaren als knechten in liet 'huis valn Vlaan
derens beul.

i 4;
Iloe de strÿd begon

Zolo Wtas v|o|or een paar jarenl onze goede 
stede nog een burcht voor de franskiljons, 
en ’t wtas om hen te behagen en misschien 
Wel op hun aandringen, dat Onze reactionaire 
madame « De Mandcllx)de » met haan* tand
loos en verrimpeld wezen, weken lang haar 
gal ging uitspuwen op het Vlaamsch niation- 1 
al isme en dezes leiders, zoodat wij! in dienst 
van Vlaanderen, en tegen Belgie met al Wat 
er naar riekt, onze jonge koppen bijeensta
ken, om na veel hoofd breking over aller
hande moeilijkheden toL de uitgave van een 
van tijd tot tijd verschijnend « Verweer
schrift » te besluiten.

Nu onlangs gebaarde die oude l)abb'elkbtus, 
dat ze t evreden was, omdat wij1 thans öins 
eigen weekblad hebben gesticht, en ze vertelt, 
voor de lezers die haar geloloven willen, dat 
ze tijdens de verschijning vain « ’I Verweer-* 
schrift » onzeglijk veel. abonné’s heeft Ixij- 
gewonnen. Mlaar Zondag 10 Juli laatst, zijln 
hare volgelingen door de straten gegaan, en 
’i  Wa!s als een trein zonder wagens, twee 
muzieken, de lokomotief met de bagage Waar
op amper 2S menschen hadden plaats ge
nomen. Ziedalar de nog bestaande invloed 
Van die minimalistische kwakzalvers.
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Korts daarop werd een afdeeling van het 
Dtavidsfonds geslicht, die zich over een groot 
aantal leden en een flinken bloei kan ver
heugen.

Intusschen werd overgegaan tot de inrich
ting van een Vlaamsche Wacht die reeds in 
zooveel stoeten en optochten het meeste suc
ces oogstte. Een meisjesbond kwam tot stand, 
en wist, zooals de gestichte harmonie reeds 
in menige omstandigheid de beste diensten 
te bewijzen.

De beheerratad van ’t Vlaamsch Huis be- 
. slistte tot het uitroeren van dranken ten 
huize, en ook dat werk boogt reeds op een 
schoenen bloei en boekt nog dagelijks voor
uitgang.

Ons Wapen
I)e werkkracht scheen nog niet heel in 

beslag genomen, en nu sedert 2 Juli ver
schijnt ons weekblad. Hoe het daarmee gaal 
blijke uit het feil, dat we, in do beste voor
uitzichten bedrogen, Zondag 11. ongeveer een 
paar honderd nummers te -kort hadden.

Nu Wordt uitgezien naar het in leven roe
pen van een bestendige spaarkas, als ’n soorl 
volksbank, dit benevens de reeds bestaande 
spaargilde.

Dat alles heeft zijn zetel in ons Vlaamsch 
Huis, w-aar werkzaamheid en strijdlust voort
durend heerschcn.

Ilun nÿ<l
Moet liet u dan verwonderen, dat Vlaan

derens vijanden in Iseghem knarsetanden;? 
Begrijpt ge waarom slag op slag wondt ge
slagen nu het blijkt, dat alle ander pogen 
mislukt en afstoot op onzen onverzettelijken
w il  n aar o p rech te  groothe id  en  m ach t! 
é ïT l jVBl'Voiie u iiu ij vvij/jcu, ^—- —

De verdere ontwikkeling  
I van den strqd

Tot jaan de kiezingen van April ’25 had 
ons « Verweerschrift » het voorbereidend 
werk geleverd, het terrein klaar gemaakt. 
Nu kwam! de daJadwerkelijko actie. De kie
zingen van April ’25 hadden, dank zij den 
invloed van lans bladje, de klaarziende werk
lieden geleerd hoe hunne organisatie gebon
den Was en tot welke daden hunne- leiders 
in staat bleken. Immers, ziji die tot dan toe 
de radikaalsten, de besten gebleken waren, 
werden verplicht klem* te bekennen en het  ̂
scheen laldra, dat ze in feite de ergste ach- / 
teruitkruipers waren. De uitslag der kiezing 
en de manier, Waarop de strijd werd ge
voerd, had tusschen de Vlamingen en de 
Belgen de lijni getrokken, zoodat de alge- 
meene Vlaamsche feestelijkheden van 11 Juli 
daarop volgende in het teeken van het Na
tionalisme ging staan. Den vierenden werd 
dan ook'de gildezàal lont/egd, ze kregen geluk
kiglijk heft kleine zaaltje der Boerenbanders,s 
wier leiders daardoor van méér Vlaamsch* 
heid, dan de wterkliedenleiders blijk gaven. 
Maar intusschen was de nood aan een eigen 
Vlaamsch Huis gebleken. ’L Zou er dus ook 
kbmen!

Het Chr. Werkersverbond was als boycot 
van de algemeene feestelijkheden van 11 Juli 
op eigen houtje gaan vieren, en wanneer dit 
feest gebleken was een schromelijke misluk
king te zijn, schoven zij de schuld op hun
E. 11. Proost; wien zij! daarenboven nog be

schuldigden de zijde der VI. nationalisten 
te hebben gekiözeni.

Die edelmoedige priester en symphatieke 
volksvriend werd eenvoudig aan de deur ge
zet, daar de leiders van ’t christen Werkers- 
verbond beslisten in zijne aanwezigheid niet 
meer te vergaderen.

Wlat nu gebeurde was effenaf onlogisch: 
zij die steeds de nationalisten van misken
ning van het geestelijk gezag beschuldigen, 
en die in die zaak als plicht hadden  een 
priester tegenover belagers te verdedigen, 
kozen de zijde dezer laalsten, en onze « Man
delbode », mOnopoolhoudster van ’t kalholi- 
ehisme, vond geen plaats in haar kolom
men, om zelfs maar een kort briefje van een 
beleedigden priester op te nemen.

Broodroof!
O rider tusschen hadden de klaarziende 

werklieden uit htet Werkersverbond, in de 
zalen en in de schoot van dit verbond een 
Werkmansbond gesticht met VI.-Nationale 
grondslag, ter verdediging van hun bedreigde 
demokratische overtuiging. Een paai* propa
gandisten uit de syndikale beweging, die deze 
Stichting hadden bevorderd, kozen logisch 
met hun christene en Vlaamsche overtuiging 
de zijde van hun Proost, en daar zij wei
gerden den Bond te ontbinden ondergingen 
zij Op 10 Oogst 1025 liet lot van E. II. Sprayt- 
te en vlogen Ook do straat op. Of er thuis 
zou te eten zijn, ttf een patroon hun zou 
willen werk geven, gezien hun onver poosden 
ijver in de Syndikate beweging, daarom be
kommerde ’t Werkersverbond zich niet. Zij 
liepen in den weg voor hun politiek van 
platbroekerij en dat Was alles, zij moesten 
dus verdwijnen.

De sociale inrichting
Doch de werklieden kozen ten groioten ge

tal Ie de zijde der gebroodrOofden en zoo 
werd op 20 Oogst daaropvolgende reeds het 
Vrij* Kristen Syndikaat gesticht op Vlaamsch, 
nationalen grondslag, dat nu ruim 1000 leden 
lelt, zijn vertakkingen heeft over verschil
lende gemeenten en steden van ons arron
dissement, alwaar dag uit, dag in gezorgd 
Wordt Voor de alzijdige belangen der leden.

Den 27 December daaropvolgende werd 
de Familieziekenbond "H et Volksbelang„ ge
sticht. Een degelijk bestuur maakte de. me
dedinging met andere mutualiteiten, zoowel 
op gebied van bijdragen als vOordeelen, mo

gelijk, en dank zij den onverpöosdem ijver 
van een schare jonge flinke propagandisten, 
tlie hier ook openlijk dank worden gezegd, 
lxxigl die inrichting thans Op een gezonden 
finantieelen toestand en op meer dan 1500 
leden.

Den 29 December Werd de pensioengilde 
'■ St Lutgardis „ gesticht. Die inrichting groe
peert nagenoeg 1000 aangeslotenen en deed 
dit jaar reeds voor 25.000 fr. geldelijke ver
richtingen. «

Dat alles na min dan twee jaar hiard 
werken en wroeten. Wanneer ge bedenkt 
dal al wat Belg is of hel meent te zijn, 
socialistische en christene werkliedenorga
nisaties, in verstandhouding veelal met ka
tholieke — maar liberaal georganiseerde — 
patroons, zich daar tegen te weer stelt, Vormt 
gij u een gedacht .van deze bedrijvigheid, 
en van de Iseghemsche kieikoppigheid.

Ondertusschen liadden de politiekers uit 
ons Vl.-nationale kanip zich dapper te weer 
ges leid, zoodat hun getal volgelingen en ge- 
dachlenaanhangers gedurig groeide, en ieder 
min of meer verstandige inwoner met de 
Vl.-nationale verzuchtingen en met ons stre
ven bekend geraakte.

Het Vlaanisch Huis
Tusschen die verschillende stichtingsda

tums in, werd het plan gesmeed tol de op
richting van een Vlaamsch Huis, het eerste 
van het arrondissement "Roeselare-Thielt. 
Een der prachtigste gelxniwen werd daartoe 
aangekocht en in een gezellig lokaal her
schapen, en den 21 Januari 1926 geopend. 
Na korten tijd bleek het — hoe groot ook
— te klein, en de beheerraad zag zich ge
noodzaakt de verschillende zalen, café en 
vergaderzaal te vergrooten.

Economie cn Cultuur
De Vlaamsche bond «Eigen Leven » met 

zijn sterke symphonie had zich sedert die 
fameuze 11 Julidag van ’t jaar ’25 in de 
Gildezaal niet meer thuis gevoeld. Mei al
gemeene stemmen, min 17, besloot hij, als 
Vlaamsche bond in ’t Vlaamsch Huis zijn 
intrek te nemen. Een loensche werking om 
dit te voorkomen bleek ook hier ten volle 
mislukt, en wij herinneren ons nog hoe on-r 
der liet zingen van een dreunenden uitlar- 
tenden Vlaamschen Leeuw in een overwel
digende geestdrift het Gildenhuis werd ver
laten.

in het vervullen van zijn ambt, werd daarvan 
het slachtoffer. Onmeedoogend en op de bru
taalste wijze werd iiij broodloos gesteld zon
der dat een enkele klacht over de uitoefening 
van zijn ambt werd in het midden gebracht ! 
Doch die slag evenals alle andere zullen we 
weten onze strijd en Vlaanderen ton nutte 
te maken.

Onoverwinbaar
In de sterke burcht, die heden wordt in

gehuldigd, het huis van gezelligheid en 
vrie radschappelijken omgang; het huis van 
werken en zwoegen, van denken en beraden, 
het huis van waar uit de aanvallen der 
tegenstrevers glorierijk worden afgeslagen, 
de eigene aanvallen worden ontworpen, voor
bereid en doorgevoerd, in dit Huis, hel 
Vlaamsch Huis staan al onze mannen ge
pantserd en gewapend, tdag uil dag in tol 
offer en strijd bereid. Eene leus bezield al
len! Overwinnen! Vlaanderen en ’t Vlaam
sche Volk doen w|eton en voelen, dat Belgie 
zijn doodsvijand is, en dat al Wat Belgisch is 
vermeden, verguisd, vernietigd moet worden !

In Vlaanderen kan en zal alleen Vlajan- 
deren leven!

Broeders en Zusters!
Wat Iseglieml kian, diat moet gij! kunnen, 

dat zult gij kunnen! Daartoe is enkel WOodig, 
liefde voor Vlaanderen, Voor Vlaanderens 
volk, VOor Ons volk, onwrikbaren wil, be
sliste werkzaamheid, manmoedig© durf!

Wendt die 'deugden aan ! Laat ze ons meer 
en meer beoefenen, in eöiizelfden werkzamen 
ijver, en wat onze tegenstrevers ook .pogen, 
dat alles ten spijt, Vlaanderen wordt het 
onze, en neemt in de rij der natiën de plaats 
in, die hem toekoint!

Laat uwe Geldzaken 
verzorgen door de

Naamlooze Vennootschap 

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL 
Wetstraat, 84, BBUSSEL. 
Bijbanken: Antwerpen & Kortrijk 

Agentschappen: Brugge, Crombeke, Ha- 
relbeke, Moeskroen, Poperinghe, Thielt. 
FONDSENBANK MAAKT DEEL UIT 
VAN DE GROEP FONDSENBANK- 
HANDELSBANK-NOOBDSTAR. 
KAPITAAL EN RESERVEN: VIJFTIG 
MILLIOEN FRANK.
Vandaag opening van het bij
huis te ISEGHEM, Marktstr., 49

K A T IIO L IE H -V L A A M S C II -M T IO  M A L  W E E K B L A D  VOOR ISEGHEM  EI¥ OM LIGGENDE

INSCH R IJV ING  OP ALLE  POSTKANTOREN
Een jaar: 15 fr. 6 maand: 8.00 fr.
3 maand : 4.00 fr. Buitenland : 25.00 fr.

AAN K O ND IG ING EN
Ie blad en tusschen stadsnieuws : 1 fr. de regel — 3e en 4° 
blad en aanbevolen huizen : 0.75 fr. — Notarieele : 0.50 fr. —
10 °lo korting per 100 regels, 25 %  per 500, 50 %  per 1000

Leve het Vlaamsche 
Vaderland I

Wij hebben er geen ander !

O P S T E L  & B E H E E R  '
marktstraat, 22 ISEGHEM

Alle mededeehngen moeten ten laatste den Don
derdag avond voor ’t verschijnen van ’t blad 
binnengezonden zijn, —  Verantwoordelijke uit
gever: Robert VerJiaeghe, Iseghem.



Het Gezag

W ANNEER ge 's avonds laat langs 
een eenzamen weg een herkuul 
ontmjoet Idie u minzaam groetend 

een revolver op uw li;u*t drukt, met de tee- 
dere woonden « uw geldbeugel a. u. b. » en 
ge weigert hem dien te geven, dan zijt gij 
een vrijzinnige en een oproerling tegen het 
gezag en het is dus maar goed dat gij als 
een hond wondt neergeschoten.

.Wanneer zoo’n sloort gezagbekleeder u nu 
een bezoek brengt in uw: huisje, of! hij laa1( 
tl roepen in zijn statige Woning, waar hij 
u, het spook van den broodroof voor de 
dogen tjooverenld, die liarlél ij ke wioorden toe
stuurt : « Mijn vriend ik moet uw ziel hebben 
en uw geweten... en dat nog rap!... eu geeft 
gij die prullen niet aanstonds, dan zijl gij 
in opstand tegen het gezag, en het is dan 
ook maar recht en redelijk dat gij op straat 
vliegt met vrouw en kind om er van lilon- 
ger te gaan kreveeren.

ÏWat is immers het gezag?... Het is de 
macht van het groote om het kleine te ver
pletten, de macht van het sterke om het 
zwakke te verwurgen, de kracht van het 
oude om het nieuwe te versmachten.

Maar van waar komt dit gezag?... Vraagt 
het niet aan de snotneuzen die anders dur
ven denken dan « de Mandelbode », want dat 
zijn belhamels. Vraagt het liever aan dit 
soort gezaghebbers zelf, zij alleen immers, 
zijn bevoegd.

Zij zullen zqggen:
— Het gezag komt van God, Hij' heeft het 

ons gegeven.
— Maar, zal de vrijzinnige afbreker zeg-- 

gen, als het gezag van God klamt, dan moet 
het toch goed en mild en liefderijk zijn en 
een steun voor het zwakke.

— Zwijg, kwâjongen, zoo luidt het ant
woord, God heeft ons liet gezag gegeven, 
wat wij gekregen hebben is het onze, en ïnot 
het onze doen wij wat wij willen.

Dat is zoo klaar als de dag niet waar ? 
Wie kan daaraan twijfelen? E,lk doet toch, 
met het zijne Wat hij wil, en als hij die het 
gezag bezit er .nu mee doet wat hem lust, is> 
het dan niet onverdraaglijk die eeuwige vilv 
ters te hooren ziagen van mach (misbruik, 
gezagsmisbruik, enz.... Neen! voor wie die
per in de Zalaik schouwt, met het philosloH 
fische oog van « de Mandelbode», zal dadcü 
lijk blijken dat al die dingen als laster* 
bedreiging en broOdnotof niets anders zijn 
dan de eerbiedwaardige zegeningen van een' 
noodt vloilprezon macht die het gezag voor
alle eeuwigheid en in aïlle omstandigheden 
in pacht heeft.

En kom nu maar niet beweeren dat zulke 
macht voor alleman liet leven onveilig maakt, 
de feiten zijn daar 0111 te bewijzen dal alleen- 
idiegenen worden aangevallen die 
en dat de anderen integendeel met alle plat
te voorkomendheid worden behandeld.

Indien het die macht dus gelieft haaroogen 
uit de hoogten neer te slaan (op uwe klein
heid om u met de schroeven van dit « heilig 
gezag » de keel toe te nijpen, dan is dat v|o)or 
u een reden van vreugde alzoo te worden 
opgemerkt spijts uwe onwaardigheid.

En indien men u met een kwispel, verscli 
gedompeld in het wSjiwater, met een gods
dienstig gebaar en met een heilig woord, 
den klop inslaat, dan is dat' toch Wel een 
Ware zegening, zou ik denken, want het • 
geschiedt toch met wijwater... en met den 
kwispel, niet waar? TYLl

Binn enland
IN ’T BELG ISCH  

POESJENELLENK O T
W O E N S D A G  15 JUNI. -  Nog min aan- 

wezigen dan gisteren namiddag. Minister Houtart 
verklaart geen enkel amendement aan te nemen, 
dat iets van dë financieele liant van ’t ontwerp 
mocht wijzigen, dus al o f niets!! Debunne legt 
niettemin een amendement neer, dat voor het 2e 
kind der weduwe 30 fr. meer voorziet dan voor 
het eerste: een goed voorstel dus. Hij verdédigt 
het goed, doch dë minister tikt hem op dë vin
gers en hij haast zich het in te trekken. Zijn het 
grappenmakers of te niet?

In den namiddag gaat het over het veranderen 
van het statuut der buurtspoorwegen. Nu is er 
wel volk, want ’t belang der kapitalisten staat op 
t spel. Daarna komt de begrooting van binnenland- 
sche zaken. Meester Butaye houdt eene flink gedo- 
menteerde rede, over dé houding dter gendarmen, 
politie, enz. tegenover de bedevaarten der oud
strijders. De minister natuurlijk stelt er geen be
lang in, vermits het Vlamingen geldt.)

D O N D E R D A G , 16 JU NI. —  De bespre
kingen gaan voort over de gezinstoelagen. Daarom 
zijn ze met een dertigtal aanwezig: ’t is trouwens 
een demokratisch voorstel en ’t grootste deel der 
trekpaarden van den bond der talrijke gezinnen 
zijn afwezig. O f ze de belangen van ’t volk goed' 
behartigen toont hunne standvastige afwezigheid.

D IN S D A G  N A M ID D A G , 21 JU NI. —
De bespreking der verschllende amendementen van 
het wetsontwerp voor het vermeerderen der oudfer- 
domspensioenen begint. De minister stelde zich 
reeds verleden week tegen elke wijziging, die ver
hooging zou bijbrengen, daarom zijn het grootste 
deel der kamerleden thuis gebleven. Bij den aan
vang zijn er 18 aanwezig, toch groeit het getal 
tot een honderdtal. Het schijnt dat stemmingen

bij naamafroepingen zullen gevraagd worden en 
dat is een heilzaam middel om ze te doen komen. 
De socialisten dienen verschillende amendementen 
ten in, doch de minister wil van niets weten, alles 
wordt verworpen bij zitten en opstaan door katho
lieken, liberalen en een deel socialisten. De mi
nister zegt: honderd en twaalf miljoen, geen knop 
meer, zoo niet het heele wetsvoorstel naar de kar
tons ! 1

T e 4 uur heeft een stemming plaats over een 
amendement van Melckmans (soc.J dat zegt, dit 
de gepensionneerden van staat, provincies en ge
meenten insgelijks van de aanvulling zullen 
genieten.

Minister Wauters wijst af; maar Delattre (soc.) 
stelt er bij ook de mijnwerkers die een pensioen 
hebben, te laten genieten van dezelfde voordeele.i, 
de stemming heeft plaats;, en die 4 stemmen van De-/ 
clercq, Vanopdenboscli, Debacker en Butaye allen 
Nationalisten, geven den doorslag: 64 stemmen 
voor, 62 tegen, waarbij verschillende vooraan
staande socialisten.

W O E N S D AG , 22 JU NI. -  Op de dagorde 
komt het wetsontwerp tot wijziging van de saam- 
geordende wetten van 19 Aug. 1921, op het herstel 
van schade veroorzaakt aan de burgerlijke oor
logsslachtoffers. Niettegenstaande het groot aan
tal brieven en telegrammen gezonden door het al
gemeen verbond der weggevoerden aan de volks
vertegenwoordigers is de opkomst bitter klein. Wij 
tellen 6 socialisten, 2 liberalen, 3 Vlaamsche Na
tionalisten, 2 komimunisten, 12 katholieken, nader
hand worden deze getallen een weinig gewijzigd. 
De minister van de portemonnaie spreekt eerst: 
’t zijn al bloemen voor de weggevoerden maar-- 
geen geld. Melckmans, socialist, zegt dat de 
eischen der opgeeischten onredelijk zijn, zoodus 
kan hij ze niet aannemen.

De opgeeischten hebben waarlijk geen kans, 
al hunne hoop was gevestigd op de socialisten 
en de eerste van de zes, die zijn mond opervdoet, 
Iaat ze in de steek. Jacquemotte de kommunist 
dient een amendement in en verdedigt het, ferm 
onderbroken door de socialisten*

W O E N S D A G  N A M ID D A G . — Het gaat
over de gezinstoelage bij de werken van den 
staat, de provincie en de gemeenten. Van Hoeek 
komt aan ’t woord en spreekt fransch, niettegen
staande de minister Vlaamsch verstaat. Als hij 
gedaan heeft, roep Thomas Debacker «  Vliegt 
de Blauwvoet ! Fons ! »  Mijnheer V an Hoeck is 
uit zijn lood geslagen en antwoordt niet, terwijl 
de VI. Nationalisten zitten te lachen. Enkele frans
kiljons kijken woest. De minister antwoordt en de
Vlaamschgezinde Van Isacker slikt zijn moeder- luui oiciJtvciL vtctii m ui uösciscii fransen, inu

daarom zijn ze minimalisten., (
De komimunisten hebben ’t aan het klokzeel 

gehangen, dat niet enkel de pree van Berte:i zal 
worden verhoogd, maar dat het beslist is aan de 
ministers 100 duizend en aan dë volksvertegen
woordigers, als ze braaf zijn en stemmen, nog
maals 5000 fr. ’s jaars te geven. En ze vitten 
om het pensioentje van oude menschen !j (

Daarna komt het ontwerp van de buurtspoor
wegen. Er bestaat een ,heel rumoer omtrent de 
kwestie van vereenbaarheid der verschillende man
daten van lid van den beheerraad. De zaak wordt 
ter stemming gelegd; de reactie van rechts en links 
stemt voor de voorrechten der rijken; de socialis
tische ministers stemmen tegen de demokratie. Wat 
zitten die menschen in nauwe schoentjes!

Daar wordt gestemd voor het voorzitterschap 
van den beheerraad van buurtspoorwegen, er is 
keus tusschen de minister Anseele of een rechter, 
de kamer is woelig en de socialisten zijn in min
derheid.

De VI. Nat. stemmen voor, omdat ze geen 
vertrouwen in Anseele kunnen stellen, die op 
zoo’n ongehoorde wijze de werklieden der spoor
wegen in den steek liet. Aangenomen met 82 stem- 
stemmen tegen 60. Heerke Anseele is zeer ner
veus na die stemming, want een postje ontglipt hem.

D O N D E R D A G , 23 JUNI. —  De begroe
ting van wetenschappen en kunsten wordt be
sproken. De belangstelling is groot! er zijn reeds
7 volksvertegenwoordigers aanwezig, voorzitter en 
ministers inbegrepen, en op ’t einde van dè ver
gadering zijn ze mét 14 in ’t geheel; er wordt 
weinig bijzonders verteld.1

D IN SD AG , 28 JU NI. — Voortzetting van 
bespreking der begrooting van kunsten en weWh- 
schappen, niets bijzonders vandaag}

DE VLAM INGEN  
ZUIVEREN HUNNE MUREN

Zaterdag morgen was in ’t centrum van Gent, 
de fransche tekst weggerukt van alle officieele 
aanplakbrieven. Het lijdt geen twijfel of deze 
daad zal druk besproken worden onder de bevol
king en zeker zal het besluit zijn naar ’t voor
beeld van Luik -- waar de Vlaamsche teksten 
af gescheurd werden!'

lOp de voorgevel der bureelen van «  La Flan
dre liberale» werd in zeer groote letters geverfd: 
Amnestie o f Revolutie ! en op geringen afstand van 
daar (in ’t parkje van St Annakerk) is het stand
beeld van Mechelynck (afgestorven liberaal frans
kiljon) van zijn voetstuk geruktJ

Daar komen natuurlijk weer een reeks huis
zoekingen van. W ie weet zelfs)... opleidingen f i

Om het even: het was een daad die niet alleen*

te voorzien was —- een daad die door de Waal- 
sche uitdagingen van de jongste weken was uit
gelokt, en het was een daad van: Vlaamslöha 
waardigheid!. ( ' ! 1 i i 1 I

Velen zullen met ons zeggetl « ’t werd tijd !»
, Te Brussel en voorsteden, verders in nog een 
200tal steden en gemeenten werden dë tweeta
lige opschriften door de Vlamingen overschilderd 
met zwarte banden, te Brussel alleen rond dë 3000. 
'  De franschdolle pers zwijgt natuurlijk <leze 
Vlaamsche daad dood.

En laat nu maar de Walen en franskiljons een 
andere uitvinding doen, wij zijn gereed ze te 
vergelden ! ! !

BIJ DE NAGEDACHTENIS  
VAN EEN M A R T E L M R

Het was op 11 Juli zeven jaar geleden dat te 
Antwerpen onzen makker Hestan van den Reeck 
sneuvelde op de groote markt, getroffen door 
een kogel, geschoten op bevel van Strauss (on
zaliger gedachtenis) liberaal schepen,
' Herman is het symbool van een bewogen pe
riode uit de geschiedenis van ’t Vlaamsch Na-| 
tionalisme, de kogel afgevuurd op Strauss’ bevel, 
door de borst van dezen heerlijken jongen man 
heen, heeft nieuwe duizenden den weg dier red
ding voor hun volk gewezen.|
' Aan de wonde die hij sloeg is één der onzen) 
doodgebloed:. Maar nog een andëre wondé sloeg 
hij. En aan die wonde sterft het regiem, dat 
zich eens meende te moeten redden door |een 
moord, een tragen, roemloozen, zekeren dood. i ' 

Herman Van den Reeck werd en wordt eni 
zal worden betreurd. België zal bij zijn val, geen 
traan worden gçgundj

DE SCIIKIK VOOR W A R D !!
De Guldensporenviering lokte te Veurne zoo

als alle jaren tal van Vossen uit heel Veurne-Am- 
bacht. En den belgiek stond op sprieten, toen hij 
vernam dat de staatsgevaarlijke Ward1 Hermans 
in Veurne zou spreken* .
\ Maar luister hoe erg den belgiek met een ei 
op zat.

[Bij ministerieel bevel moest de vorige week, de 
bereden brigade dër rijkswacht 24 man sterk, 
worden afgeschaft. En ’t was genoeg dat zé ver
namen dat Ward spreken zou om het bevel te 
schorsen tot na den dag van Wardis kornste. 
Bovendien moesten er nog een heele brigade te 
voet bij komen, waarvan een deel in stilte ver
scholen werd in de schuur recht waartegenover 
Ward zou spreken. O f er gelachen werd! Ent 
of ze wat hebben moeten hooren over hunnen

—LtJmekl En of ze t warm hebben gehad in die 
schuur! Het ziet er maar Plecht uit met het bel-
gieksche, Wanneer de simpele komst van Ward1
Hermans een ministerieel bevel kan stop zetten
en vier dagen lang de demobilisatie belet van een
heele brigade bereden gendarmen. Denken deze
sukkelaars dan waarlijk als de Vlamingen dën
belgiek naar de keel zullen grijpen, dat zijl het
zullen aan ’t klokzeel hangen !!!|

Laat de P P  maar gerust hun zondagverloij
doorbrengen. Hunne hulp is overal overbodig! I

W A T  M INIM ALISTEN Z IJN !!
Op Zaterdag 9 Juli 1.1. greep te Brussel in 

de Pletinckstraat lokaal der Kristene democraten 
(genre siskes) een guldensporenviering plaats. Aan 
den ingang hadden enkele Vlaamsche Nationalis
ten post gevat om Vlaamsch-Nationalistische ma
nifesten uit te deelen en bloempjes te verkoopeni 
ten voordeele van het martelaarsfonds. Toen op 
zeker oogenblik een bevoegde dame hen heell 
vriendelijk in het F r a n s c h  a. u. b. kwam ver
zoeken het portaal van hoogergenoemd lokaal te 
verlaten, zij bleven, ondanks de fransche ver
maning op post, toen kwam een heer, iemand van 
het Guldensporenkomité hen in het Nederlandse^ 
hetzelfde verzoeken waaraan ze voldeden: \

Ze bleven dan op het gaanpad het werk voort-, 
zetten. Maar de bevoegde dame, heel waarschijn-j 
lijk zich nog niet veilig genoeg voelende, Jiad 
telefonisch de politie verwittigd en twee agenten 
daagden op, om het opruierswerk te doen stop
zetten. v

Vier onzer makkers moesten natuurlijk hun 
eenzelvigheidskaart in de handen van de politie 
laten.' ( ’ I \
1 Ziedaar nogmaals, hoe eerlijk sommige Vlaam
sche Belgicisten het meenen met de Vlaamsche 
zaak.'

Merkelijk Hi@iws
K E R K E L IJ K E  K A L E N D E R

I 17 Z. 6e Z. na Sinxen, semid. ; 18 M. H. Ca- 
millus de Lellis, b., dup.; 19 D. H. Vincenitius 
a Paulo, b., dup.; 20 W . Wijding der Hoofdkerk 
van Brugge, dup., 1 cl. met gewone oct. ; 21 D. 
Van (de oct., semid., com. van H . Praxedës. 22. 
V . H. Maria Magdalena, Boetelinge, dup.; 23 Z.
H. Apollinaris, bmr., dup.

EVANGELIE VAN DEN ZONDAG 
(Marcus, 8, 1-9)

In dien tijd, toen er veel volk bij Jezus 
was en zij niets te eten hadden, riep Hij. 
zijne leerlingen bij zich en zeide tot hens. 
Ik heb medelijden meL de schajre, want reeds 
drie dajgen zijn zij bij Mij, en zij hebben

niéts te cteh; en zOö Ik hen zonder eten 
naar huis laait gaan, zullen ze op den weg 
bezwijken, want sommigen hunner komen 
vtan verre. Doch zijne leerlingen antwbard- 
den Hem: Hoe zou men dezen hier met 
brood kunnen verzadigen in eene wlocstSjin? 
En Hij vroeg hen: Hoeveel baiotoden hebt gij ? 
Zij zeiden):; Zeven. En Hij beveelt het volk 
Zich neder te zetten op den grond. Toen 
nam Hij de zeven broaden, dankte, brak en 
gaf ze aan zijne leerlingen om VOor te leggen. 
En zij1 legden ze aan hel volk volar. Ook 
hadden zij enkele vischjes, en na ze gezegend 
te hebben, beval Hij! ook deze Moor te leggen. 
En zij aten en werden Verzadigd; en als 
overschot Zamelden zij zeven manden bnotk- 
kelingen op. Zij! die nu gegeten hadden, wa
ren omstreeks vier duizend. En Hij; zond 
hén weg.

V L A A M S C H E  K A L E N D E R
Zondag, 17 Juli, H. Alexius. 1920. Plechtige 

begrafenis te Antwerpen van den student Herman 
van den Reeck, tijdens dë Sporenviering aldaar 
door de politie neergeschoten. —  Maandag, 18 
Juli, H. Thomas van Aquino. — Dinsdag, 19, 
Juli, H. Vincentius a Paulo. —  Woensdag 20 
Juli, H. Jeroom. ’1919. Prof. Dr. J. Verdam 
overleden. — Donderdag, 21 Juli. H. Victor. 
Laatste manekwartier te 14 u. 43. 1809. Ge
boortedag van den Vlaamschen strijder Dr F.
A. Snellaert. — Vrijdag 22 Juli, H. Maria Mag
dalena. 1812. De Prins van Oianje (liter Koning 
Willem II ) onderscheidt zich in den slag bij 
Salamanca tegen de Franschen. '—  Zaterdag, 23 
Juli, H. Apollinarius. 1880. De Vlaamsche dich
ter Albrecht Rodenbach overlijdt.,

W agens plaatsgebrek verschoven tol vol
gend nummer: Bij liet driehonderdste num
mer van «De Wiest-Vlaming » ; 21 Juli; Het 
Proces Borms; Uit de Pers: Het Geval Sarre 
(uit hel weekblad Jong Dietschlamd); Pu
bliciteit; China roept; Hoe zal de naaste 
Oorlog er uit zien?

Stadsnieuws
IN H U L D IG IN G  V A N  T  V L A A M S C H  

H U IS  N IE T  V E R B O D E N . Onze tegen
strevers strooien sedert eenige dagen uit dat den 
stoet zal verboden zijn, dat een 200tal gendarmen 
aangekondigd zijn, enz. enz.

A l deze praat is uit den lucht gegrepen!!
Onze twee gemeenteraadsleden bij het hooren 

van deze geruchten, hebben Woensdag om 6 ure 
p rn  n n d n rh n n d  w h ad i m et d e n  H e e r  B u rg c a ie o s - 
ter die stellig verklaarde:’

[1 ) er niet aan te denken den stoet te ver
bieden ;
' 2 )  in geval er gendarmen zouden komen, hij 
als hoofd der politie er kennis zoude van hebben, 
en tot nu toe weet hij van niets!

Zoodus strijdmakkers allen in dën stoet. Houdt 
U  deftig en kalm! Laat de tegenstrevers razen!
' O N S  IE V E R IG  P R O V IN T lE R A A D S L ID i 
JU U L  D E N Y S  is erg ziek geweest, gelukkiglijkj 
is hij nu aan de beterhand en wij hopen hem wel-j. 
dra in goede gezondheid terug in ons midden, 
den te zien.1 |

O N T V A N G E N . — Steun voor ’t blad: 23 fr.
! W A A R  B L IJV E N  DE ISEG H EM SCH E 
F A S C IS T E N ?  In meer dan 200 Vlaamsche* 
steden en gemeenten werden in den sporennacht 
1927, in navolging wat te Luik en andere steden 
van ’t Walenland gebeurde, de officieele bekend
makingen, teekens van vernederende bastaardij,' 
vernietigd.1 ;

Iseghem onderging hetzelfde lot! Enkele onzer 
Iseghemsche windhanen, waaronder een uitmun
tend oorlogswoekeraar, die bij ’t verschijnen dér 
eerste duitsche voorposten zijn gardeciviekkostuum, 
in het W . C. liet terecht komen, gaven lucht aan 
hun verontwaardiging in een deftig café nabij 
het station, waar zij als naar gewoonte hun bël- 
gische koleire aan ’t koelen waren, op enkele 
onschuldige flesschen champagne.; 
f  Daar werd besloten al de leeuwenvlaggen, er 
waren er meer dan zeventig, die dè huizen der 
Vlaamsche Nationalisten versierden zonder meer 
te verbranden!! Van hun heldenmoed is natuurlijk 
niets in huis gekomen. Zondag echter hëbben, zij 
een kans. De Vlaamsche Nationalisten zullen ze 
weten te onthalen.
DE  M A N D E L B O D E  O P  H A A R  P L A A T S  

G EZE T! —- Onze eerlijke «Mandelbode» meen
de slim te spelen door dë afwezigheid van 
Jerome Leuridan op de protestvergadering be-i 
treffende ’t geval Sarre, te doen doorgaan als 
een afkeuring vanwege onze vriend aan de plaat
selijke organisatie der Nationalisten, en als eert 
solidariteitsbetuiging met de broodroovers.

Slimmer of slim, mocht niet baten. Zij ontvir 
van Meester Leuridan volgend briefje ter opnar nc: 
( Heer Uitgever,

Ik verzoek U te willen volgende terechtwijzing 
opnemen, in uw nummer van Zond'ag aansta/ande :

In uw nummer van Zondag 10 Juii zegde dë 
schrijver van het artikel «  Droevige Mentaliteit »  
dat «het hem geenszins verwonderde, dlat op de 
protestmeeting bij de Nationalisten de? voornaam
ste aangekondigde redenaar niet verschenen is, 
dat bedenkelijk werk overlatende aan politiekers,



die door politieleen drift gansch verblind zijn. »  
Spijts de behendigheid' van den steller, 

die mij niet duidelijk genoeg vernoemt, vólgensl 
de wettelijke vereischte, om mij recht op ant
woord te geven, vraag ik U  toch te willen zoo 
vrank zijn, mijta antwoord aan uwe geëerde lezers 
mee te deelen:
' Ik heb met grooten spijt de aanvaarde spreek
beurt te Iseghemi moeten onvervuld laten, dewijl 
onvoorziene bezigheden mij elders riepen. Spaar 
uwe lezers het ongenoegen, ze, tegen hun beter 
weten in, een onbeschaamden leugen te ■ willen 
opvijzen. Moet ik U zeggen dat ik vooral die 
«  droevige mentaliteit »  bij uw medewerker be
treur?
' Aanvaard Heer Uitgever, de verzekering mij
ner hoogachting. Jer. Leuridan.

De Mandelbode zal dtos t naaste keer nog 
slimmer moeten spelen!

V L A M I N G E N !
V O O R  U W E  E L L E G O E D E R E N  

E N  K O U SSE N  
G E W O N E  E N  F A N T  A S IE  A R T IK E L E N  
A L L E  S L A C H  V A N  O N D E R G O E D . 

SC H O R TE N , K IE LS , enz. ei«.
wendt U tot

F. Vanbiwafirt-Deineiiim
Oiiimegiingstraat. 7 F ISECïIIEN

Verzorgd werk. — Genadige prijzen

( E X A M E N . Maandag 11 dezer heeft de
jongeheer Gaston Mannes met de grootste onder
scheiding zijn exaam in de lagere graad van C E L 
L O  afgelegd, ter Muziekschool van Roeselare.

Benevens de studiën 38 van L É E  en studiën 
11-17 van Deswert muntte hij bijzonder uit in 
zijn R O N D O  uit de concerto van K L E N G E L j 

Aan den jeugdigen cellist onze beste geluk- 
wensehen/

11 JU L IV IE R IN G . De Belgische 11 Ju-
liviering is ten prachtigste geslaagd. Hun op-; 
tocht bevatte, twee muzieken, en ongeveer 25 
man. ‘D e rede door den H., Burgemeester aan ’t 
standbeeld zwijgend uitgesproken heeft de mcesta 
ontroering verwekt.,

De bevolking had, ten teeken van spijt om 
de miskenning van ’t Guldensporenkoi iteit, er aan 
gehouden niet te bevlaggen.

Daarentegen we. d 11 Juü door de Maatsc'iap- 
pijen uit het Vlaamsch Huis geestdriftig gevierd. 
Op dezen dag was de bevlagging nagenoeg al
gemeen. De Zondag namiddag van af 4 uur werd 
het Vlaamsch Huis druk bezocht, t Brabbelde 
van ’t volk, en de pintjedek maandagavond £n 
t Vlaamsch Huis gehouden, scheen al de in
woners van stad naar ’t VI. Huis te hebben ge
lokt. Daar heerschte de levendigste stemming en 
tot laat in den avond werd' bij muziek en zang 
naarstig gefeest.

.WISSELKOERSEN in B e lg a s
Engeland : 1 pond sterling . 34.91 1/2
Frankrijk : 100 frank . 28.15 3/8
Vereenigde Staten : 1 dollar . 7.18 5/8
Holland : 100 gulden 288.11
Zwitserland : 100 zw. frank 138.42
Spanje : 100 pesetas 123
Italië : 100 lire 39.10
Zweden : 100 kronen 192.55
No'orwegen : 100 kronen 185.75
Denemarken : 100 kronen 192.10
TchecO-Slowakye : 100 kronen . 21.31 1/4
Duitsehtand : 100 mark 170.70
Oostenrijk ; 100 kronen . 101.25
IPolen : 100 zloty 80.35
Hongarie : 100 kronen 125.25

tW EK EE IJK SC IIE  M ARKTEN
KORTRIJK : Tarwe 205-212 ; Rogge 178-180 ; 

Haver 150-151 ; Bloem 275- ; Hooi 60-70;
Strooi 47-50 ; Maïs : Plata 130, Cinquantino 153; 
Lijnzaad 227- ; Boter 25- ; Eieren 0.80-0.85 ;
Aardappelen 130 ; Konijnen 9.00 ; Kiekens 15-20; 
Jonge hennen 5.00 ; Koeien 6.00 kgr. ; Vaarzen 
7.50 fr. ; Chicoreiboqnen 135 ; oogst 1927: 146. 
VLASMARKT : Veldroote per 100 kgr. : 16-1800 ; 
Blauw vlas 15-1700 ; Witte leieroote 18-2000, 2de 
kwaliteit 22-2500, fijnste kwaliteit 3-3500 ; Vuile 
klodden 4-500 ; Gezwingelde klodden 7-900.

ROESELARE : Tarwe 210 ; Rogge 190 ; Haver 
168 ; Aardappelen 110 ; Strooi 45; Hooi 70 ; Chi- 
coreiboonen 135 ; Tabak 800; Boter 24.50; Eieren
0.82 ; Biggens 9.00 ’t kilo.

BURGERSTANDEN
Iseghem

GEBOORTEN. — Maria Miaertens, tl. v. 
Michel en Gaibrielle Vunldacle, Rousse l ares I r. 
254 ; Michel Quagebeur, z. v. Alberic en M!ag- 
clalena Declercq, Abeele 454; Godelieve Se-» 
gen’s, Id. v. Joseph en Elisa Maes, Winkel sir. 
247; 'Andre Vunbeile, z. v. Camille en Maria 
Decoutere, Statiestr. 33; Gabrielle Eeckhout, 
ü. v. Emile en Magdalena VerfallIio, Rousse
larestr. 220; Herman De Jager, z. v. Juliaan 
en Joanna Garrevoets, Nieuws tr. Î).

IIÖWIELWKEN. — Achille Claeys, bor- 
stelm., 23 j. en Alice Mortier, boiltimst., 19 j.; 
Henri Noppe, vlajsbew., 24 j. en Julienne 
Vereeckie, z. b, 22 j.; André Staes, schoenisn., 
24 j. en Helima Coemelck, boitionsI:., 18 j.

Bericht. — Ter gelegenheid vian hei na
tionale feest zullen de bureelen van Burger
stand en Bevolking op Donderdag 21 Juli
a. s gesloten zijn. C. ST AES, burgem.1

SCHEEPVAART
fVjan 7 tot 14 Juli 1927. — Célina en Andrea 

de Zulte, beide mot beurtgoed volar verschei- 
denen; Zwerver en Perle, beide met 'lijnzaad 
voor Alf. Das Ion ville; Augusta-Maria inet le
dige vaten voor de gebr. Vandemoortele en 
Alf. Dlastonville. i

Polemiek:
NOG AAN SPECULATOR
E IT  DE M ANDELBODE

Verleden wieék hebben we den welkom
groet, die S p e c u la to r  in «De Mandel
bode » aan ttns blad bracht wat eenzijdig 
bpg evat. Vandaag echter keerem we nog- 
maials tot zijn geschrijf terug en zullen dan 
orik eensi van meer dichtbij: zijn gezegdens 
en beweringen onlderzöeken.

Om er zijn lezers rtu eens voor goed; vast 
van te overtuigen, schrijft Speculator, dat 
de Mandelbode a l l e e e n l i jk  de k a th o 
l ie k e  princiepen verdedigt, en hij: verheugt 
zich reeds bij voorbaat over den gedachten- 
strijd, die wij, naar hij denkt, tegen die 
zoogç^egde katholieke princiepen zullen voe
ren, en die (zooals hij! zegt (wat wij ten andere 
Ooik denken) « de waarheid klaarder zal djoen 
nitklomen ». Zoo weten we dus waaraan ons 
te houden. Waarschijnlijk heeft Speculator, 
bewtust vlan zijn zooi buitengewone philoso
phische geschooldheid — d. i. van zijn kunst 
om, dioior allerlei kunstenmakersredeneering, 
'appelen Voiotr citroenen te verkoopen — er 
aan gehouden Ons te verwittigen, dat we 
met hem af te rekenen zullen hebben. Dank, 
beste confrater, een verwittigd man is er 
twtee waard, zegt het spreekwoord. E,n Wat 
nu den strijd aangaat, dien gij met uWI pro- 
fetischen blik vóórziet, tegen die katholieke 
princiepen, houden wij er aan u voöraf ook 
het volgende te zeggen:

Nauwgezet zullen wij waken, dat in ons 
blad xle katholieke princiepen steeds vOor̂  
gehouden worden, en vast moogt gij er van 
overtuigd' zijn, dat we in godsdienstige zaken 
steeds met u aan een zeel zullen trekken. 
D|och als u Ook als 'katholieke princiepen 
zult pogen vtolor te stellen uwe politieke op
vattingen, uwe partij-politiekb doeleinden, 
dan, ja dan1, zult gij' ons otp uwen weg vin
den, en zullen wij trachten de waarheid, 
de volle maar dan soms onverbiddelijke 
waarheid, aan ons volk voor te houden, vast 
overtuigd, dat op deze manier onzen heer
lijken godsdienst en de katholieke princiepen 
op hun best zullen gediend worden. Als gij 
onder katholieke princiepen verstaat poli
tieke vraagstukken en opvattingen, op welks 
gebied naar het woord van Paus Leo XIII 
« liet do katholieken toegelaten is van mce
iling te verschillen » ; als gij onder don dek
mantel van1 katholieke princiepen, zult trach
ten partijpolitieke doeleinden na te streven, 
ja dan zullen we zeker soms in gedachten- 
strijd komen en zullen we trachten het gods
dienstig masker van uw politiek wezen af 
te rukken. Dan zullen wie u maar tot ver
velens toe herinneren aan het wijze en klaar
ziende wioorld; van dénizelfden grooten Paus, 
dat door den huidigen opperherder van 
Christus’ Kerk, maar steeds in alle omstan
digheden, met vollen nadruk', in alle om
standigheden en o]) alle tanen herhaald 
wondt, en als speciaal votar u en uwe partijr 
genooten geldt dat: «het den godsdienst on- 
hescheidelijk misbruiken is, de kerk in deze 
partijtwisten te willen betrekken en liet zoo 
voor te stellen zich van haar steun te be
dienen om gemakkelijker over zijn tegen
standers te zegevieren. »

In die gevallen, waar ge zult pogen den 
godsdienst te misbruiken om u\v vermolmd 
staatskatholiek 'kraam recht te houden, en 
ons lomder den dekmantel van katholiciteit 
in onlze politieke gedachten, die gansch en 
geheel op katholieke princiepen opgei louwd 
zijn, te bestrijden, daar zullen wij; met u den 
gedachtenstrijd, onbeschriolomd aanvatten, 
omdat we het als een duurbaren plicht aan- 
zien de waarheid, maar dan ook de geheele 
waarheid bekend te maken.

« * *
En om n|u eens de degelijkheid en voor

treffelijkheid van zijn wel Ingerichten in
lichtingsdienst te bewijzen, stelt Speculator 
bet voor alsloif de verschijning van ons blaft 
reeds vanaf het begin van ’t jaar beslist was, 
en de vastenbrief van Z. D:. H. den bisschop 
ons had doen besluiten het uitgeven van 
’t blad uit te stellen.

Eerlijk gezegd, beste Speculator, hier is 
uw speculatie mis uitgevallen en hebt ge- 
deerlijk den bal misslegen. Uw! spionage^ 
dienst heeft u dezen keer slecht ingelicht! 
Bij ’t begin van ’t jaar en met ’t verschijnen 
Van ideni Vastenbrief van zijne Dj. H. den 
bisschop was nog niets vastgesteld1 lover het 
uitgeven van ons blad. Van langs om meer 
echter deed zich voor ons den nood voelen 
aan een weekblad, en zoo is « De Mandei-» 
galni » stilletjes aan gegroeid uit den drang 
dien wij voelden om onze menschen met 
wlat moer rechtzinnigheid in te lichten .over 
de velerhande in ’ t politiek leven voorko
mende vraagstukken, die zich ten huidigen 
dage stellen. Ons blad is gegroeid uil helt 
klaar besef dat het wel behoorde dat onze 
menschen Wat beter ingelicht werden over. 
de velerhande konkelfoezerijen die op po
litiek en sociaal gebied, alsook op Vlaamsch 
èn gemeentelijk gebied zich voordoen, en 
waarover gij! Mandelbode met de uiterste 
zorg Waakt, dat uw lezers n ie t  ingelicht 
worden, uit vrees dat wellicht veler ologen 
zouden Opengaan, en velen een walg ziouden 
krijgen van uw kruiperig politiek staalska- 
tholiek geldtote.

De vrees, dat ons blad de menigvuldige 
politieke knoeierijen, van mv zjoio hoog ge-i 
prezene politieke leiders het Volk zulten voioi* 
oogen brengen; do vrees votor hot openljaar 
maken van alles wat achter de schermen 
der politiek jgeschipperd en gekonkelfoesd 
wondt; de vrees voor het kenbaar maken-, 
vian de platbroekerij en de pilatushouding 
uwer politieke gunstelingen; de vroos voor 
hel voor oogen stellen van uwe kapelleljes-

en kliekj espolitiek; die vrees is het die u 
dan ook dien wireveligen tolon ingeeft, en u, 
weerom doet grijpen naar uw laatste, maar 
ook laagste argument, namelijk : ons blad als 
antikatholiek bij! uw lezers te bestempelen.

Dit lasterlijk en gemeene verwijt laten wij 
dan ook ten vlolle aan uwe verantwoorde
lijkheid over, en de M a n d e lb o o d s c h e  
banvloeken nemen We dan ook voor wat ze 
Waard zijn.

Wat aangaat het heroprakelen Van de ver- 
loölrdeeling der Vlaamsch-nationalistische po
litiek door den laatst verschenen Vastenbrief 
van Z. 1). H. den! bisschop van Brugge, 
daaraan zullen wij in het volgend nummer 
een artikel wijden. Dit laten we dus heden 
onverlet en gaan over tol dit deel van uw 
epistel waar gij het hebt over de medewer
king ider geestelijkheid aan) ons blad.

Rechtzinniger w!are het van uwentwege 
gewteest te vermelden, waarin die medewer
king bestond. Wij vroegen immers enkel, 
dat de geestelijkheid ons had willen weke
lijks de orde der kerkelijke diensten mede- 
deelen. Zoo vernemen we door uw geschrijf, 
dat dit dan ook al niet kan.

Gewetensbezwaren vanwege de geestelijk
heid, moeten dan totok! weeral dienst doen 
om een politieke reden te verbergen. Wiant 
ieder die onbejvtoioïioordeeld denkt, ziet het 
klaar in, dat dit alleen geschiedt, omdat ge 
bevreesd zijt voor een afname van uw lezers
aantal. Ten andere klaar is het ook, dat 
moest gij alleenlijk om den godsdienst be
kommerd zijn, en niet, zooals gij het ten 
onrechte wilt doen uitschijnen, om het die- 
.nen op de eerste plaats van de staatskatho- 
lieke partij:, dan zoudt gij ötok zelfs den schijn 
niet willen hebben, een p o l i t i e k  blad hier
in te willen bevoordeeligen ; dan zloudt ge 
er een evenzwaar gewetensbezwaar van ma
ken den schijn aan te nemen alsof den gods
dienst het mono pool is van een politieke 
partij ; dan hadt ge reeds lang een parochie
blad uitgegeven, dienstig voor alle kerkelijke 
mededeeli ngen, zOOals er redds in zlolo me
nige stad en gemeente bestaan.

En a propOs van uwe zoogezegde gewe
tensbezwaren nog. Kunt ge ons even geen 
uitleg geven hoe liet toch koimt, dat diezelfde 
gewetensbezwaren, die gij tegen ons uitspieelt, 
niet schijnen te gelden voor een « abbë Die- 
voghel » die, onder den deknäam « Galltoi », 
regelmatig in het ullra-nationalistische, re
actionnaire, franschgezinde dagblad « La Na
tion Belge.» zijn venijn en zijn getneenem 
laster uitspuwt tegen al wat Vlaming en 
democraat is? Of gelden diezelfde gewetens
bezwaren dan niet voor die menigvuldige 
naamlooze priesters-schrijvers, die zich re
gelmatig in de « Libre Belgique » verschui
len onder het anonymaat Van « un curé du 
Brabant » enz. ?

Droevig om bestätigen is het, dat z|o|o ge
makkelijk gewetensbezwaren gevonden Wor
den als het geldt ons Vlaamsche wolk te 
dienen, als het geldt dit onmondige volk te 
helpen in zijn strijd tegen het verdrukkende 
en zieldoödende Belgische regiem!

Dit weze nu genoeg voor vandaag en gelda 
als een antwoord op het speculeerdersproza 
van Speculator, waardoor hij, onverbeterlijke 
spéculateur die hij! is, nogmaals speculeert) 
op de godsdienstige gevoelens van ons ka-, 
tholieke onmondige volk, om ons blad bij dife 
volk in een valsch daglicht te stellen, en 
daarom onder een hèelen hoop schijn-gods- 
dienstige redenen en rédeneeringen zijn po
litiek streven en doel tracht te verbergen.

K W E S T IE  VAN VER D EELD H EID
Tot sllolt van zijn artikel Over 11 Juli stort 

de Mandelbode niojg eens krokodillentranen 
over de verdeeldheid der Vlamingen, ’t Is 
een ge makkelijk en dankbaar onderwerp. 
Wij zouden er terlioloips toch eens willen op 
wijzen, dat we liever daden hebben dan 
woorden. En dit juist kunnen wij niet ver
wachten van menschen die in en vóór en 
boven alles het belang eener politieke partij! 
op het voorplan brengen Een paai* voor
beeldjes maar: Toen de kultureele bonld «'"Ei
gen Leven » met een overweldigende meer
derheid besloot van lokaal të veranderen^ 
omdat het als de natuurlijkste zaak der wen 
reld gold, dat een Vlaamsche bond in een 
Vlaamsch huis behoort, waarom moest die 
bond, Waar iedereen samenwerken kttn, zijn, 
proost Ontnomen worden en door lage prak
tijken tegengewerkt worden? Waarom die 
stelselmatige onthouding en tegenwerking te
genover het 'Davidsflonds en de Vlaamsche 
Toeristenbond, twee bij! uitstek Vlaamsche 
bonden waar iedereen kan samenwerken? 
Waarom die , moedwillige miskenning van 
het bestaande Guldensporencomiteit doorliet 
stadsbestuur, verleden jaar en nu bij de 
inrichting der Guldensporenfeesten?

Och kooi! wees eens rechtzinnig en dan 
zult gij moeten erkennen, dat al die ver
deeldheid die moedwillig do >r u gezocht 
wöndt, voortkomt uit politieke drift en kort-* 
zichtigheid.

Zoolang kultureele topleiding en economi
sche organisatie enkel gebruikt Worden bot 
uwe 'jx>litieke doeleinden, zoolang deze in 
’ t gareel laopen der staats katholieke partij 
is alles opperbest.

O p  den mtfcijk
JAPAN. — Nuttig katholiek werk. 

Onlangs verscheen een levensbeschrijving van 
den H. Franciscus van Assisi in ’t Japaansch. 
’t Is het boek van Pater Cuthbert, dat door Prof. 
Miyazawa van de kei ze l’jkc universiteit te Tokio, 
samen met den beroemden katholieken adimiraal

Yamamoto en den dichter Kyoya vertaald wercL 
Ook een vertaling in ’t Bengaalsch is in voor
bereiding.

AMERIKA. — Wat de filmsterren 
opstrijken. f

Over de overmatige bezoldiging van de Ame- 
rikaansche filmsterren werden volgende gegevens 
bekend: Harald Lloyd trekt .wekelijks 1200.000 
goudfrank, Douglas Fairbanks en Mary Pickford 
lCO.GOO fr. (goud) wekelijks, Charlie Chaplin 'be
kwam voor den film «  Goldgeranseh »  6 millioen 
goudfrank. Niet minder hoog beloopt het Salaris 
der regisseurs; de voornaamste, zooals Henri King 
en Gubitsch, ontvangen voor ieder filmregie
300.000 tot 500.000 goudfrank.

ENGEEAND. — 7 Katholicisme gaat 
vooruit.

Volgens een laatste statistiek tellen Engeland. 
Wales, en Schotland tegenwoordig 30 bisschoppen 
en aartsbisschoppen. In 1925 waren er 29. ’t Getal 
priesters is gestegen van 4713 tot 4742. In Enge
land en Wales zijn 22 tot 30 en in Wales alleen
8 kerken, kapellen en openbare bidplaatsen meer 
dan in ’t vorig jaar. Voor Engeland en Wales 
zijn er 4 katholieke hoogere scholen en 7 middel
bare scholen meer; terwijl een vermindering van 
’t leerlingsaantal met 1361, op t einde nog ruim
schoots vergoed werd door een aanwinst van 2742 
nieuwe leerlingen in de lagere scholen.

De bevolkingsstatistieken per bisdom geven voor 
Engeland en Wales een gezamenlijke katholieke be
volking aan van 2.055.860 d. i- 13230 meer dan 
in ’t vorig jaar. In 't jaar 1925, waarvan nu 
reeds nauwkeurige cijfers te bekomen zijn, werden 
11948 bekeerlingen in de Kerk opgenomen tegen
over 12355 in 1924.

In gansch het Britsche rijk wordt het getal 
der katholieken op 15.289.660 geschat; het getal 
der Engelsch-sprekende katholieken over gansch 
de aarde wordt geschat op 43.919.765.

OOSTENRIJK. — De bisschoppen over 
de moderne dansen.

Naar hetgeen wordt vermeld in het blad van 
het bisdom Weenen, hebben de Oostenrijksche 
bisschoppen in de jongste conferencie (Herfst 
1926) besVen het in 1923 uitgevaardigd verbod 
op de modeino zedelcoze dansen staande te houden.

Derhalve is het aan alle katholieken verboden 
deze wereldsche dansen uit te voeren, die van uit- 
heemschen oorsprong zijn, die uitsluitend de p ik- 
keling der zinnelijkheid op ’t oog hebben, en dit 
doel openlijk laten blijken in de houding der dan
sers, de kleeding der danseressen, de bijzondere 
dansfiguren door een negermuziek die d - zinnelijk
heid opzweept of door aanstootelijke liederen die 
den dans begeleiden.

Onder het verbod vallen niet: de nieuwe moder
ne dansen die vrij zijn van ergerlijke en zinnelijke 
danshoudingen en die zonder opzwepend Jazz
muziek en zon3er begeleiding door aanstootelijke 
gezangen, als deftige gezelschapsdansen uitgevoerd 
worden. j

MEXICO. — De “Osservatore Romano,t 
over de jeugd.

Onlangs verscheen in de «  Osservato: e Roma
no »  een lang hoofdartikel, waarin het blad db 
heldenmoed der kath. Mexikaansche jeugd prees.

Wat is de katholieke jeugd? Een blik op Mexi
ko geeft ons het antwoord. Zoo groote voorbeelden 
van heldenmoed hebben ginds die jonge soldaten 
van Christus gegeven, dat men hun met recht als 
bewaarders der kerkelijke martelaarstraditie be
stempelen mag. De martelaren van Séon staan 
vooral op den voorgrond, in dè kerkvervolging van 
Mexico. Allen hebben op den dag hunner marteling 
de H. Kommunie ontvangen. De vader van één 
der martelaren zei tot de weenende bruid : «  AI 
had ik tien zonen, nog gaf ik ze allen aan God. »  
Een andere verklaarde aan zijn moeder : «  Ik ver
lang te sterven, omdat ik weet dat God mijn bloed 
verlangt om mijn vaderland te redden ». José Gal
lardo, zijn makkers opbeurende, riep voor zijn dood 
koning ’ Christus en de Allerheiligste Maagd aan, 
waarvoor men hem de tong uitrukte. Nicolaus 
Navarro riep in het aangezicht der dood: «  Ja, 
ik sterf, doch voor Christus, die nimimer sterft. »

Deze voorbeelden toonen ons wat de katholieke 
jeugd is. Ze bevestigen haar innerlijk wezen.

W e zijn in een tijd, waarin de internationale 
jeugd de groote geestelijke waarden niet meer 
waardeert, de groote ideeën en machtige strevingen 
niet meer kent welke ' de waardevolle bladzijden 
der geschiedenis hebben opgewekt. Nu huldigt de 
hedendaagsche jeugd slechts het overdreven maat
loos sport. Haar bewondering wordt maar alleen 
meer opgewekt, wanneer ze in hun geliefd sport
blad, de belachelijke en duizelige rèkorden lezen 
van boksers, voetballers, vliegers, wielrijders en 
cirkusclowns.

In het duister van zulk een tijdsgeest, bewijst dit 
voorbeeld van deze Mexikaansche jongelingen, die 
voor hun geloof met zulke sterkte, met zulke groote 
vroomheid en blijheid gestorven zijn, den hoogsten 
menschelijken adel, de schoonste belijdenis van de 
hoogste geesteswaarde, den sterks lep stormloop te
gen allé Verval, een nieuwe bewonderingswaardige 
bestatiging voor de bekwaamheid der H. Kerk 
tot het voortbrengen en, opkweeken van sterke 
mannelijke karakters, tot het opvoeden der katho
lieke jeugd in alle tijden.

(U it «Schonere Zukunft» Weenen.)



Sociale en Syndikate Kronijk
C r is is fo n d s

Zoo er ooit staatsuitgaven aan beknibbeling on
derhevig waren, dan mogen deze van het Nationaal' 
crisisfonds wel op de eersten rang vermeld wor
den. Liberale en ook katholieke (? ) bladen als 
het «  Nieuws van den Dag », «  La Libre Belgi
que », enz1... hebben die uitgaven betiteld als zijnde 

. een ondersteuning aan de luiaards, een instelling 
die den opstand' onder de werklieden geldelijk 
ondersteunde, die de arbeiders van het zoeken 
naar werk afhield, enz., enz.'

Dat die prietpraat in sommige middens, en best 
in patronale middens ingang vond, kunnen de 
voorstaanders uit de syndikale bewegingen best 
getuigen. Persoonlijk kennen we b. v. patroons 
die nooit hun werklieden in gevS van werkloos
heid een bewijs zullen aan de hand doen zonder 
eerst moeilijkheden te hebben gemaakt. Die men
schen kunnen ’t niet verkroppen, dat hunne werk
lieden bij gemis aan arbeid, in hunne vakvereeni- 
ging ondersteuning vinden. A l wat mogelijk is 
zullen ze uitvoeren om hun van die ondersteuning 
te kunnen berooven. Nog onlangs gebeurde het in 
onze stad, dat een firma gedurende een crisis
periode van minstens 6 maanden, nooit meer dan 
35 uren per week haar werklieden aan den ar
beid hield. De maandag werd* niet gewerkt en 
de overige dagen werkte men 7 uren zoodat de 
werklieden ruet meer dan één dag de officieele 
kontrool konden volgen, en dus ondanks het groote 
loonverlies, die zij ondergingen, noch van hunne 
vereeniging, noch van het crisisfonds de onder
steuning waarvoor ze wekelijks in hunne vereeni
ging aanbetalen konden genieten, ’t Moet gezegd, 
die werkregeling was fijn berekend, zoodat onge
twijfeld degene die ze 'invoerdb van reglementen 
aangaande de vereeniging en de openbare in
stellingen goed op de hoogte Was. \ I {

’t Heeft ons dikwijls verwonderd d&t die mach
tige en werkzame gilde daar nooit is voor opge
treden. Ongelukkiglijk voor de werklieden mis
schien: de Baas was geen ‘Fronter, maar iemand 
waarmee 'de gilde nog al eens in betrek komt. 
Ware het_een fronter geweest dan had het christen 
syndikaat al lang geschreven: zie wel dat de 
chefs der fronters de ergste werkersvijanden zijn. 
Nu zal ze daarover zwijgen als vermoord, want 
als ’t nog ne keer gemeentekiezing is, zal derge
lijke man als Ie kandidaat op de lijst verschijnen 
en de werklieden zullen mogen doppen. Andere 
patroons die evenmin fronter zijn, stellen met voor
liefde hunne gesyndikeerde werklieden werkloos, 
zoogezegd uit liefde en medelijden voor de on- 
vereenigden, die voor geen verzekering tegen werk
loosheid (betalen en dus van nergens vergoeding 
ontvangen. Maar de liefde voor dezen vindt haar 
oorsprong in een haat tegen de vereenigde werk
lieden die —- zoo redèneeren de patroons —  eene 
ondersteuning genieten, waarvoor wij patroons jaar
lijks te meer lasten betalen.1 ; i f

, En nochtans, wat is er redelijker en eenvoudiger
dan dat de werklieden die door onvrijwillige werk
loosheid getroffen worden, in hunne vereeniging 
ondersteuning vinden en dat die openbare besturen 
dit vooruitzicht aanmoedigen? ! 1

Hoe groot die ondersteuning beloopt blijkt uit 
de verslagen van het Nationaal crisisfonds. Zie
hier de uitgaven over de 4e trimester van 1926. 

October 809.007.71 frj 
November 1.008.829.22 frj 
December 1.291.208.71 fr.

Te samen 3.109.045.64 fr.i
Die cijfers geven ons een beeld van de uitgaven

over de lastigste periode van het jaar, zoodat we 
kunnen zeggen, dat de totale jaarlijksche tege
moetkomingen ongeveer 12 miljoen bedragen. En 
dat om die wreede geesel, die werkloosheid1 noemt, 
en die zoovele werkërsgezinnen teistert, te keer 
te gaan.

Aan ’t leger werd jaarlijks ongeveer 60 maal 
meer uitgegeven, en juist deze die over db nutte- 
looze uitgaven van ’t crisisfonds klagen, zijn de 
eerste om de uitgaven, ide ons ten oorlog voeren, 
en ons land en ons volk ruineeren goed te keuren.

Syndikalismen en politiek
Steeds hebben wij betoond dat het koppelen van 

partijpolitiek aan syndikalisme de eenheid van dit 
laatste te niet doet er, dus de vakorganisatie ver
zwakt. Zulks wordt b. v. duidelijk zichtbaar in 
de socialistische Syndikaten waar de volgelingen 
van Marx’ leer op commando der Belgische Werk-j 
liedenpartij, de deur worden gewezen.

Het Alg. Christen Vakverbond stond steeds 
daarin, theoretisch ten minste, op ons stand
punt.

Zoo liet het den 20 Maart 1925, met het oog 
op de naderende verkiezingen van April daarop
volgende, zijn propagandisten een omzendbrief ge
worden, waarin het de toepassing eischt van art,
2 zijner standregelen. In dat art. wordt duidelijk 
gezegd, dat het A. C. V . als dusdanig aan geen 
politieke werking kan deelnemen. Deze regel zegt 
genaamde omzendbrief is niet alleen verplichtend 
voor het A. C. V . maar ook voor al de groepen, 
die het A. C .. V . uitmaken en die zijn : de cen
tralen, de gewestelijke verbonden en de plaat
selijke afdeelingen.

Daaruit volgt natuurlijk, dat de syndikale groe- 
peeringen als dusdanig verplicht zijn zich te ont
houden van alle kieswerking en van alle politieke 
actie. Tot daar die brief.

Dat belet nochtans niet, dat in de practijk al 
de gewestelijke verbonden van West-Vlaanderenj 
hunne aangeslotenen verplichten tot het lidmaat- 
maatschap eener politieke partij en tot het on
dersteunen van een weekblad die ‘ in alle om
standigheden, door dik en dun, door waarheid 
en leugen, met zin of met tegenzin deze politieke 
partij en de kieswerking dezer partijl voorstaat.

Hoe ver die verplichting soms gaat, en hoe zij 
desnoods opgedrongen wordt, blijkt uit de feiten, 
die zich twee jaren geleden in Iseghem hebben 
voorgedaan en wel meer nog uit hetgeen zich 
enkele maanden geleden in Ardoye voordeed, waar 
iemand die langs de rug van die partij de daar 
bestaande Syndikaten beheerscht, de loden ver
plichtte, met bedreiging van hun lidmaatschap in 
de vakvereeniging te ontnemen, tot ontslag in een 
onschuldige muziekmaatschappij. In die beide plaat-i 
sen hielden de leden aan hun vrijheid, maar moeten 
deze met hun lidmaatschap in de vakvereeniging 
bekoopen zonder dat het A. C. V . zich om 
de verkrachting van art. 2 zijner standregelen 
bekommerde.!

’t Schijnt dus al meer en meer, dat het fameuse 
art. 2 uit de standregelen van het A. C. V . enkel 
van tel is, waar het gaat om den opgang van — 
van katholiek standpunt uit geoorloofde politieke 
groepeeringen —  in ons geval hier de Vlaamsch 
Nationale Beweging te stremmen. Nog nooit werd 
een lid of een propagandist verontrust om, op 
grond van zijn politieke overtuiging, zijne afdee- 
ling o f zijn verfxmd, met haar en huid ten dienste 
te hebben gesteld aan de Belgisch staatskatho
lieke oartii.

Dat artikel heeft in elk geval de fameuse i>e- 
teekenis, waaruit blijkt dat de inzichten van het
A. C. V . noch met de tekst, noch met de geest 
van art. 2 zijner standregelen overeenstemmen^ I

Waar zoo wordt gemanoeuvreerd ten bate eener 
reactionaire politiek kan de verdeeldheid1 en de 
scheuring niet uitblijvenfi

Inderdaad, welke klaarziende Vlaamsche ar
beider zou willen, dat hij langs de weg zijiner 
vereeniging de Belgische volksverdrukking helpt 
in stand houden !(

Scheuring
De socialistische centrale van Bouwwerkers ge

vestigd te Brussel, heeft naar verluidt besloten/ 
zich los te scheuren van de Belgische Werk
liedenpartij I

Er zijn dus ook al socialistische groepeeringeii, 
die met de politieke theorieën en daden der Werk- 
iledenpartij niet instemmen, ’t Schijnt dat dit voor
beeld op andere organisaties aanstekelijk zou wer
ken. Bedrog en konkelfoes blijven niet duren K

Mutualistenbelangen Iseghem I

I Sedert 1 Juli is het nieuw stadsreglement betref
fende de toelagen aan de Mutualiteiten in voege. 
De eenige merkbare verandering is deze bij ge
boorte, daar deze toelage voor de eerste en twee
de geboorte wegvalt. Deze voor de derde ge
boorte wordt echter van 25 fr op 50 fr. gebracht 
met 25 fr. meer voor elke volgende geboorte.i ; 
f Naar onze bescheiden meening zal die ver
andering de stedelijke uitgave aan de Mutuali
teiten weinig of niets verhoogen.

Werkloozenfondseni
Ondanks de merkelijke daling der muntwaarde 

bleven tot nog toe, de stedelijke toelagen bij 
werkloosheid hier voor onze stad dezelfde: Dat 
is 35 t. h. op de persoonlijke vergoedingen dbor 
de werkloozenkassen uitbetaald, echter met een 
maximum van 1.50 fr. per dag en dit van af 
den vierden betaalden werkloozendag.

In Thielt werd die vergoeding, die nooit hoo- 
ger was dan 50 ctm. per dag voor de 25 eerste 
werloozendagen van het kalenderjaar, nu op 1 fr. 
gebracht met in standhouding der vorige bepa
lingen.

In Roeselare is die vergoeding thans 2.00 fr. 
per dag voor iedere betaalde werkloozendag, on
verschillig o f de uitbetaling geschiedt ten laste 
der kas of ten laste van het Nat. crisisfonds, ’t 
Wordt tijd dat onze stederaid'en zich ook eens 
herinneren, dat de frank met meer dan den helft 
in waarde gedaald is. Voor wat de belastingen 
betreft, daaraan moeten ze niet herinnerd wor
den. W ij hébben het reeds ondervonden.! 1

AAN A LLE  
VLAAM SCHE G ETE ISTER D E^

/die nog geen voldoening hebben bekomen der Oor
logsschade, titels en obligaties hebben, o f ook nog 
interesten te goed hebben laat ondergeteekenkdfo 
weten, dat er een bond (D E  V E R E E N IG IN G  
D ER V L A A M S C H E  G E T E IS T E R D E N ) ge-,
sticht is te Oost-Nieuwkerke met het doel, alle 
belanghebbenden der streek te vereenigen, en dbor 
tusschenkomst der H H . Volksvertegenwoordigers 
en Senatoren voldoening te bewerken, voor zoo
vele arme geteisterden die in nood verkeeren, daar 
ze hunne oorlogsschade niet bekomen, o f titels 
bezitten, waarmee o f waarvan ze toch niet kunnen 
leven...) ,

Iedereen die er belang in stelt, en zijn plicht 
begrijpt, trekke zich de zaak aan, en doe mede, 
en zoo zal hij zijn plicht vervullen tegenover zijn 
eigen en ook tegenover zijn evenmenschen.i ' | 

Ondergeteekende is bereid in iedere gemeente 
te gaan om vergaderingen te houden en zoo db 
werking onzer Vereeniging bekend te maken:. 

Voor de Bond der VI. geteisterdenl, 
L E O N  K E R K H O F .

NUTTIGE  W E N K E N
Oom Sam, gezien door Latijnsch Amerika.

(Critica — Buenos-Ayres.)

• * *
V E R T E E R B A A R H E ID  D ER SPIJZEN
Velen hebben, voor wat de verteerbaarheid van 

voedende stoffen betreft, een zeer verkeerd! ge
dacht. Worden oesters, soep, kalfsgebraad, ge
bakken eieren, niet veelal als lichte kost geteld? 
Opdat eenieder zou kunnen zien, wat er eigenlijk 
van de verteerbaarheid der spijzen is, laten we ; 
hier een lijst volgen, waarin we opgeven welken tïjjd 
verschillende spijzen in de maag vertoeven, al
vorens hunne vertering aldaar geëindigd is. De 
inzage daarvan mocht nog al een en ander lekker
bek verbazen*

Op één uur tijds verteren:
Rijstpap, geKooKfe worsten, varkenspooten.
Op één en halve * uur verteren ; ,
(Rauwe eieren, versehe zalm, gekookte hersenen. 
Op twee uren verteren: ij
Gebraden rundslever, lichtgekookte eieren ert-- 

melk.1 I
Op twee uren en half verteren;
Gebraden kiekens, gekookt rundsvleesch.
Op drie uren verteren i
Biefstuk, gebraden hamelsvleesch, groenlensoep, 

oesters, gebakken eieren.
Op vier uren verteren:,
Gebraden zalm en rundsvleesch, gekookt ge

vogelte (hen, eend).;
I Op vier uren en half verteren :i 

î Gebraden varkens- en kalfsvleeschj 
( [Meer dan vijf uren zijn noodig om sterk door
spekt varkensvleesch, dat in de pan gebraden werd 
geheel te verteren.

BIJ D E N  P O E L IE R

Heer: Ik zou gaarne een vette gans zien. 
Bediende: Een oogenblikje, de juffrouw komt 

dadelijk voor.

Abonneer op 
«De Mandelgalm»

LACH K K UID

A A N  H E T  A N D E R E  E IN D E

Een koopman die zeer ongeduldig was, had 
een gesprek per telefoon met een bediende van 
een handnelshuis/

Daar deze hem gedurig niet verstond, werd de 
koopman kwaad, en riep:
• — Staat er een ezel aan het einde van de te
lefoon?

—  Niet aan dit einde! klonk het kalmpjes! 
terug: j ,

E E R STE  V R A A G

En nu, dames, zei een spreekster op een ver 
gadering voor vrouwenkiesrecht, ben ik bereid 
uwe vragen te beantwoorden.!

Zou u ons dan eerst even willen vertellen zei 
een aandachtige toehoorster, waar u die schoo- 
nen hoed gekocht hebt?!

Engeland’s ^machtspositie is steviger dan ooit. 
(Wiener Arbeiterzeitung — Weenen.)

Q a s i & r i e i i ' t ï & g e n

G A S V U R E N  van alle merken en prijzen.

G O ED E H O E D A N IG H E ID

Centrale verwarming

G E Z O N D H E ID S IN R IC H T IN G E N

A. Seynhaeve
Roeselaerstraat, 133. ISEGHEM

Telefoon 222

G E W A A R B O R G D  W E R K  30/7

Elk nummer van

W AARM EE K AN  M E N  G ELD  VERDIENEN?

Met in geval men zich wil meubeleeren, zich recht streeks te wenden tot de welgekende meubelfabriek

De Mandelgalm Jflavcol 7̂ )ant'houmout~jÿèllQ'gsor
zal de belangrijkste 

actueele vraagstukken 
behandelen. Wilt ge over 

alles nauwkeurig ingelicht 
zijn, neem eene inschrijving of 

laat U het blad wekelijks thuis be
stellen. Geef u aan in het VI. Huis

J f f a g a z i in  : 'f to e s e la a rs tT a a t 12%. 'TJ^er'k 'hu izan : 'fö o e s a la a rs tra a t, 2 6 3

Iseghem
Altijd verkrijgbaar: slaapkamers, eetzalen, b ureelmeubels, salons, kleerkassen, buffetten, 

tafels, stoelen, enz., enz.

Rÿzondere uitvoering Alles gewaarborgd
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