
DE ACTIE TEGEN DE KATH. VLAAM
SCHE NATIONALISTEN. — Daarover 
schrijft de Maasbode:

« Deze nieuwe op weinig ernstige gronden 
berustende actie tegen een groot deel van 
de Vlaamschgezinde elementen van België, 
maakt in alle Vlaamsche kringen een pijn
lijken indruk en men ont veins I zich niel., 
dat zij voor een groot deel haar oorsprong 
vindt ini het streven van sommige a n t i-  
V la a m s c h e  c la n s  om daarmede de am- 
nestie-kwestie eens te meer in een hatelijk 
daglicht te stellen er» haai- oplossing op deze 
wijze te verdagen o fte  trachten haar geheel 
te doen vervallen.

Het begint op een kleine terreur te gelij
ken, die per saldo geen ander gevolg zal 
hebben diani de rangen der maximalisten te 
versterkten en de Vlamingen van andere mee- 
ning te prikkelen. »

DE TROEP IS GOED, HIJ KAN NIET... 
ENZ. — ’t Is al bezuiniging, wat de klok 
slaat, vooral in het leger, natuurlijk als het 
op de rug der sioldaten is.

Maar, dat men op het brood onzer jongens 
zou besparen, zie, dat zouden we nooit ver
moed hebben. En toch is het zoo. In een 
dienstbevel onderteekend door minister de 
Broqueville (lieveling der Mandelbode) wordt 
gezegd, dat vanaf 1 Juni 1927, de « ménages » 
verplicht zijn een rantsoen brood en vleesch 
te bezuinigen op eiken man en per week, 
evenals het bedrag van een dag ménagever- 
«oedins. Die besparingen zullen ten goede 
komen van den staat... enz. Ziedaar! De 
schachten moeten maar een dag vasten. Te 
Elsenbom was dat echter niet naar hun zin 
en ze weigerden twee dagen lang hun brood 
in ontvangst te nemen. Daarop werd het 
volle rantsoen gegeven, na e r  v o o r  a f een 
b o te rh a m  a fg e s n e d e n  te; hebben .

Ja, ja, de troep is goed...

DE LEVENSDUURTE. — De index is dus 
weder gestegen met 9 p. over heel liet land.

De gevolgen zullen niet uitblijven.
Terecht vraagt men zich af wat toch de 

regeering en de ministers (100.000 fr. ’s jaars) 
doet om den woeker in sommige bedrijven 
te bestrijden? Het antwoord luidt natuurlijk: 
Niets! Terwijl Engeland, Frankrijk. Duitsch- 
land enz. maatregelen treffen om de levens
duurte te verminderen, schijnt de belgische 
regeering zich er niet om te bekommeren. 
Nooit zag men een regeering, als de onze, 
die zich minder 'inliet om de nooden der 
bevolking. Katholieken en socialisten zijin liet 
roerend eens om hun schaapjes bp het droge 
te brengen. Het algemeen belang raakt hun 
koude kleeren niet.

IMMER DE KLEINEN! -  In het arsenaal 
te Mechelen zullen in ’t korte rond de drie 
honderd werklieden afgedankt worden, waar
onder verscheidene oud-strijders, uit... be
sparingen. Hooge ambtenaars worden niet 
afgedankt : men stelt deze op 3 jaar volle 
weidde en dan pensioen.

Art. 1 der grondwet zegt: alle Belgen zijn 
gelijk voor de wet.

HET MONUMENT AAN DE GESNEU
VELDEN TEi LIER. — Incidenten w aren  
gevreesd, daar de natte combattanten (F. N. 
O.) de Vossen bedreigd hadden in de X et lu
ie werpen, daarom waren de Vossen talrijk 
opgekomen, iom de feesten een Vlaamsch 
karakter te geven en hulde te brengen aan 
hunne dierbare broeders.

De dd. burgemeester had een bevel uitge
vaardigd waarin alle redevoeringen verboden 
waren, tenzij; waarvan voorafgaandelijk den 
tekst aan de gemeenteoverheid was voorge- 
legd. De echte Beizen, patriotards en Oorlog- 
woekeraars enz. waren bang te veel harde 
Waarheden te moeten booren van de Vossen, 
daarom hadden zij de hulp ingeroepen van
een 200-tal gendarmen om de stem der waar
heid te smoören.

Bij ’t ingang zetten van de stoet, houden de 
Vossen zich op een 100-tal meters van de 
natte combattanten, zoo trekt de tweeling-* 
stoet door de stad, de Vossen zingen de, 
Vlaamsche Leeuw, roepen leve Borms, enz. 
Op zeer vele plaatsen werden zij flink toe
gejuicht. Tegen dat onze Vossen bij ’t mo
nument komen, is alle officieele kumedict 
afgeloopen. Daarna defileert de stoel voor 
:t monujinent en de officieelen; de Vossen 
zingen de VI. Leeuw bij ’ t passeeren der 
tribune. Ward Hermans en een Vos uit Lier 
treden vooruit en leggen een bronzen krans 
aan den voet van t monument. Ward wil 
het woord voeren. De politiekommissaris 
houdt hem tegen, na wat geparlementeerd 
te hebben, roept Wlard "tot zijne Vossen:
« Mannen, op de knieën ! Wij gaan bidden 
voor onze gesneuvelden! » Hard op wordt 
het «Onze Vader» gebeden. Wiat verschil!! 
De Vossen bidden voor hunne gesneuvelde 
broeders en de belgische vaderlanders ver

heerlijken onze dodden door wapengeweld, 
sabelgekletter en parade.

De stoet der Vossen begeeft zich naar liel> 
lokaal van de V. O. S. De enge straat, waar 
het lokaal gelegen is, is weldra gevuld metf 
Vossen. Doch ziet daar bomen tie gendarmen; 
te paard en chargeeren herhaaldelijk de Vos
sen. Awoert-geroep... kreten van vrouwen 
die hunne kinderen vóór de poolen tier paar* 
den weg trekken. Niemand l>egrijpt, waarom 
de gendarmen hier chargeeren, doch den 
bevelhebber van de gendarmen maant het 
vechtlustig ossefierke tot kalmte. Niettemin 
werden enkele Vossen, die tegenstribbelden, 
opgeleid.

IXv ’T BELG ISCH  
POESJENEEEENKOT

DINSDAG 7 JUNI. — Dezen dag werd hel 
wetsvoorstel betrekkelijk de wedden van de 
beroepsklerken, technische bedienden, poli
tieagenten en in ’t algemeen al de aangestel- 
den der gemeenten en de daarvan afhangende 
besturen besproken; bijl art. 8 werd een amen
dement neergelegd, dat voörstelt de jaar
wedden, die in de wet neergeschreven wor
den tte verdubbelen, zoo dus van 4.000 fr. 
aanvangwedde te brengen op 8.000 fr. voor 
de gemeenten van minder dan 10.000 inwo
ners. De näamafroeping wlolrdt door de katho
lieken gevraagd en onmiddelijk verlaten zij 
de zaal, aldus is de kamer niet meer in getal, 
worden deze heeren, van eene lastige kar
wei verlost en mogen zij naar huis.

WOENSDAG 8 JUNI, als om 2 ure de 
zitting begint zijn er in totaal 3 volksverte
genwoordigers aanwezig en ’t çijn Vlaamsche 
Nationalisten en walar was de heer Sap. 
onze lekkere volkvertegenwoordiger, zult ge 
vragen? Hewel, die was bezig eene tweede 
brochure gereed te maken over de parlemen
taire werking der frontpartij. Na lang bellen 
'en wachten komen nqg eenige al trek hielen 
binnen en ’t komiek begint; er word gestemd 
ovei art. 8: zlott dus over de 8.000 fr. s jaars 
aanvangwedde van een stads werkman, stem
men tegen: al de socialisten, de liberalen 
en de katholieken. De Vlaamsche Nation
alisten alleenlijk stemmen voor het redelijk; 
voorstel. De stadswerklieden, agenten en be 
dienden, hebbten dus veel te danken aan deze 
demdkraten; nu deze sukkelaars zullen wel 
weg kunnen: de koning zal 91/2 millioen ’s 
jaars hebben, waarlijk prachtig! Nu alle bei
gen zijn gelijk voor de wet ! !

Nu komt het ontwerp, dal een spoedige op
lossing vereischt: dat van een overeenkomst 
van den staat met de stad Antwerpen. Mi 
nisterke Jaspar begint de klucht mei zijn 
kinderstemmetje en in weinige oogenblikken 
is de Kamer bijna ledig. Na hem spreken 
de HIl. Van Baemdonck, Standaerl en Van 
Cauwelaert in ’t fransch om de goede be
langen zijner Vlaamsche stad Antwerpen k 
verdedigen. Op dit oogenblik zijn in de ka
mer: 30 katholieken, 8 liberalen, 10 socia
listen, 5 Vlaamsche Nationalisten en 1 com
munist, dus 54 op 186 Volksvertegenwoordi
gers; of er ernstig werk geleverd werd, 
daar twijfelt niemand aan. Als 0111 5 ure lö 
de zitting sluit zijn er nog 15 aaawezig. 
Er. ze klappen dan nog van de parlementaire 
vergoeding te verhoogenü

DONDERDAG 9 JUNI. — Ten 10 um 
gaan zij aan ’t Werk met 12 socialisten.
1 liberaal, 10 katholieken en 4 VLaiamschc 
nationalisten, dus met 26 op 186. Het gaal 
over de gezinstoelagen aan de werklieden, 
die arbeiden voor ondernemers van werken 
voor den staat.

In den namiddag wordt er gestemd in dc 
afdeelingen 0111 de burgerlijke lijsl van Albert 
den Albelover, om zijn schamel loon te bren
gen van 3 V2 tot 9 1/2 millioen ofte 180 dujizend 
frank per week, veel socialisten onthouden
zich omdat ze republikeinen zijn.....  nu ge
moet maar durven. ■Daarentegen wordt het 
ontwerp van de nationalisten om aan de 
dorlogsinvalieden een nieuwen termijn te ge
ven 0111 liun vraag tot geneeskundig onder’ 
zoek binnen te sturen, in bijna al de afdee
lingen verworpen. Nu de invalieden zijn geen 
koningen en de koning geen invalied.

Om 4.30 uur zijn nog 16 volksvertegen
woordigers in de Kamer: 4 VI. nat., 1 1 iI>..
6 kath. en 5 soc.

Bij de bespreking der begrooting van volks
gezondheid Wordt opgemerkt, dat om reden 
van spaarziaiamliekl 1 miljoen min wordt ge
geven aan het verheven werk van kinder-' 
welzijn, daartegen 6 miljoen meer aan den
kbning dus, Huismoeders, vergelijkt.....  en
zeggen daL er 4 salonsocialisten in de re
geering zitten.

DINSDAG 14 JUNI. — Het gaal nu over 
den toeslag der ouderdomspensioenen. Voor 
dit belangrijk jmnl zijn 24 socialisten aan
wezig, dus rond de 60 afwezig, bij de ka
tholieken is het nog slechter, 16 aanwezig 
op 80, de liberalen stellen natuurlijk geen

belang in dergelijk ontwerp; de Vlaam'sch- 
haterij staat op hun programma. Debunne 
spreekt na den minister en vertelt van den 
ouden goen tijd, tot minister Wlauters het 
vervelend vindt en schokschoudert, ’ I bij
zonderste zegt hij in t Fransch, in zulk een 
beklagenswaardig Fransch, dat menig socia
list zou dOen blozen. Van Opdenbosch, de 
kranige voorman, heefl hei over de vrekkig
heid der wiet en beweert, dat hel uitgangs
punt valsch is. Het luidt « Wat kan ik, staat, 
betalen?» Voor de burgerlijke lijst was ’t 
anders ; daar was he t : « Wat moet de koning 
hebben 0111 toe te komen? » Waarom dit 
verschil? Voor de armen wijst men naar de 
ledige staatskas, voor de koning, generaals 
en anderen hutsepot wijst men naar de por
te-monnaie van deze mannen.

VEAMINGEM!
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. enz.

wendt U tot

F. Vanhaiiwaerl-llemeiirisse
Ommegangstraat, 7 F ISEGHEM

Verzorgd werk. — Genadige prijzen

PROTESTMEETING. — De protesbnee-r 
ting van 2 Juli is zooals het te voorzien was 
opperbest geslaagd. De Iseghemsche bevoU 
king had er aan gehouden haren af keer '‘uit; 
te drukken voor de lage strijdmethjode van 
onze staatskatholieken. Niet min dan 750 
personen vulden de nieuwe zaal van t VI. 
Huis, wanneer te 7 3/4 uur voorzitter De- 
poortere de vergadering opent. Na een har
telijk welkomwoord verleent hij hel woord 
aan A. Vandenberghe, die in striemende be
woordingen de staalskatholieke schijnheilig-/ 
heid schandvlekt en aan onze vriend Sarre 
een welverdiende hulde brengt, om de trouw, 
waarmee hij steeds wist zijn ideaal ie dienen.

Spreker werd herhaalde malen door toe
juichingen, en door awoegeroep aan het adres 
der tegenstrevers onderbroken.

Daarop komt J. Declercq aan ’I woord, 
die aan meester Sarre de solidariteit betuigt 
van alle weldenkende arbeiders.

Joris Vanseveren bespreekt daarop kalm 
de vuile daad van broodroof. Zij! getuigt van 
hel karakter van liem, die ze heeft gewild, 
’t Is wonder, betoqgt sprekter, dat juist op 
het oogenblik dat gevaar van een nieuwen 
schooloorlog de gezichteinder benevelt, de 
staatskatholieken ten bate van hun politiële 
gekonkel, zich van de besten onder hun 
onderwijzers ontdoen, en nochtans, zegt spre-v 
ker, wij ook zijn lid, trouw en onderdanig 
lid van de Kerk, wij zijn ledematen van het 
niistiek lichaam van Christus, en als t moet, 
zullen het de VI. nationalisten zijn die zullen 
bereid gevonden wlorden te sterven voor ’t 
geloof, te sterven voor de verdediging der 
Roomsche Kerk (daverende toejuichingen).

Spreker brengt daarop een hulde aan 
vriend Sarre, als onderwijzer, als werker en 
als studax. Hij kent Sarre sedert lang en 
weet met welken durf, met welken moed 
hij; de groote vraagstukken, niet enkel de, 
Vlaamsche, maar Ook deze die de wereld 
beheerschen aanpakt, en in de mate van 
!l mogelijke instudeert. Onze tegenstrevers 
hebben godd gedaan, aldus Vanseveren, met 
vriend Sarre voor o n z e  beweging vrij; te ma
ken, en ik wensch hun een hartelijlk pro
ficiat. (Stormachtige toejuichingen.)

Spreker weidt dan uit over « Wat is Na
tionalisme». Gedurende 3/4 uur weet hij de 
heele vergadering met die leerrijke uiteen
zetting te boeien. Ongetwijfeld zal zijn woord 
de beste vruchten dragen. Dal hij begrepen 
werd bewijst de aandacht, waarmee de op-1 
eengepafcte menigte hem volgde, en de Oor- 
verdoovende toejuichingen, waarmee hij bij 
’t einde van de voordracht werd begroet.

Adv. Jer. Leuridan wordt verontschuldigd,, 
en Frans Sarre aan t woord gevraagd. Ais 
Frans rechtsLaat valt liem opnieuw een mi
nutenlange ovatie te beurt, ten slotte geraakt 
hij aan t woord en begint met een misver
stand, dat rond zijn geval heerscht recht te 
zetten, en de verantwoordelijkheid Dp haar 
juiste plaats te zetten. Hij wakkert verder, 
iedereen aan zich bereid te houden voor de 
naderende dag, waarop Vlaanderen geen pro- 
testvergaderingen maar (Jaden van ons zal 
vragen. Intusschen, zegL de gevierde spreker, 
moeten we werken en organiseeren. Deze 
prachtige vergadering wordL met het zingen 
van de Vlaamsche Leeuw geheven. Een om
haling had de ronde som van 400 fr. opge- 
bracht. Jammer, dat de meesterlijke Specu
lator daar niet geweesl is, om het prachtig 
effect te bewonderen, dat zijne daad in onze 
rangen heeft teweeggebracht.

De actie is ingezet! Zij gaat verder!

Abonneer op De Mandelgalm

Stadsnieuws
Ongevraagde en niet 

betaalde rekFame
Gevraagd voor de V iije  Aangeno 
mene School van ’t H. Hart, Iseghem:

Een Onderwijzer
ÉÉN1GE voorwaa de : Geen Natio- 
list zijn! gewenschte hoedanigheid 
een kruipersziel bezitten.

ZOU T  WAAR ZIJN? — Wij vernamen 
dat het Landelijk Werkersverbond heefl aan
gedrongen opdat Renkin zou naar Iseghem 
een voordracht komen geven over de nood
zakelijke eenheid in de katholieke partij.

Iseghem zou geantwoord hebben, dat ’ t 
beter wiare dat hij naar Rousselare ging om 
daarover te spreken.

’t Kan wel waar zijn!!

DE VIERING 0NZF:R EEUWELINGE. — 
Zondag laatst werd onze eeuwelinge met lui
ster gevierd, nog nooit werd in onze stad 
zoo één eensgezind feest gekend.

’s Morgens werd Adelaide ter kerke ge
voerd, en na de hoogmis op ’t stadhuis ver
welkomd door het stadsbestuur, ’s Middags 
op het banket ging het gezellig, ’t was ple
zierig te zien hoe smakelijk onze eeuwelinge 
nog kan eten.

De stoet was een prachtstuk, onze groep 
was flink vertegenwoordigd en onzen wagen 
moest voor geen onderdoen. De feesten en 
fancy-fair zijn ook goed gelukt en strekt tot 
eer voor de inrichters en leden van ’t feest- 
kömiteit. De bewoners van achter de kerk, 
hebben hun gebuur goed herdacht, geen 
huisje was niet versierd met bloemen of 
spreuken; de volgende Spreuk had veel be- 
ziens :

Adelaide telt een eeuw.
België telt ’t bijna
Maar ’ I krijgt nog eer de reeuwe
Dan onze oude gâ.

Inrichters, feestkomiteit en bewoners van 
achter de kerk, nen harlelijken proficiat, 
ge haalt eere van uw werk!! Adelaide veel 
geluk! tot binnen 5 jaar!!

GI EO E \S I»O IU :*rE E STE \  I »27 
O r ien de y^rgrrofingsv/erken van het Vla imsch 

M u is  volop in gang zijn, en de feestzaal tegen 
dien datum niet in gereedheid geraakt gezian het 
daarbij gedurende den tij J der vergrootingswerken 
onmogelijk_ivas regelmatiffe herhalingen te Jioudiea- 
is het dan ook onmogelijk dat de gewone jaar* 
lijksche feestvergaderingen van «  Eigen Leven »  
en «  Davidsfcnds »  op 11 Juli doorgaan. Ze zullen 
echter niet verloren zijn en later op ’t jaar ge
geven worden.

Gezien op Zondag 17 Juli een machtige stoet 
de straten van stad zal doortrekken, is er ook 
besloten dit jaar bij uitzondering geen optocht te 
houden.

Hier volgt nu het P R O G R A M M A  der 11e 
Juli herdenkingsfeesten voor dit jaar.

ZO N D A G  10 JU LI
1. A L G E M E E N E  C O M M U N IE  voor ’t

geestelijk welzijn van het Vlaamsche Volk gedu
rende de 7 uremis in de St-Hiloniuskerk.;

Iedereen zal er aan houden zijn H. Communie 
op Vlaanderens Hoogdag ter dier intentie te doen.
,, 2. T E  11 U RE voormiddag G E ZE LL IG E  
B IJE E N K O M S T  in t Vlaamsch Huis.|

3. Vanaf 3 U RE namiddag in den hof van 
t Vlaamsch Huis:

G R O O TE  V O L K S S P E L E N
1) Aardappellooping : 40 fr. prijs, verdeeld als 

volgt: 15, 10, 8, 5, 2.
2) Ballonwedstrijd : 200 fr. prijs, verdeeld als 

volgt: 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 10, 5, 5.
, 3) Mastk’irmi ing. Verse’ eidene sch ;one prijzen, 

4) Gebakkraam.
4. Vanaf 7 URE namiddag muziekconcert in 

den hof van t Vlaamsch Huis, door de Vlaam
sche Harmonie.

M A A N D A G  11 JU LI
1. ’s Namiddags vanaf 2 ure 30 doortocht van 
den velokcers, 11e Juliprijs voor onafhankelijken. 
Diie doortochten door Iseghem. De Ie doortocht 
te 2 ure. De coureurs komen van Roeselare en 
moeten langs de mai ktstraat naar Ardoye.
; Bij lederen doortocht 2 premien te verdienen 
voor 't Vlaamsch Huis. 150 fr. premien,
2. s Avonds vanaf 6 ure T A A R T E B A K  in ’t 
Vlaamsch Huis en gezellig' samenzijn,

De inwoners worden vriendelijk verzocht op 
Maandag 11 Juli hunne huizen te bevlaggen en een 
Martelaarsbloempje te koopen aan de Vlaamsche 
méisjes die het hun op Zondag zullen aanbieden.

Het Guldensporencomiteit. 

INH ULD IG ING  VAX HET  
VLAAMSCH III IS OP 17 JUEI A. S. 

Orde der feestelijkheden:
Zaterdag den 16 Juli om 8 ure ’s avonds, alge- 

meene vergadering voor al de aandeelhouders en 
maatschappijen in t Vlaamsch Huis gevestigd. 
De gevierde volksspreker Ad'vokaat Leuridan zal 
er het woord voeren.



Alle Vlamingen nemen deel aan de Feestelijkheden van 17 Juli !
Zondag den 17 Juli, om 2 Va ure, vergadering 

op de groote markt. Otrn 3 ure optocht door de 
bijzonderste straten van sh d, daarna groote mee
ting in de zaal en hol van ’t Vlaamsch Huis, 
Zes sprekers zullen er het woord voeren. (Voor 
verdere uitleg zie aanplakbrieven.)v

Vrienden van Iseghem en omliggende houdt 
dezen dag vrij. Komt allen naar den optocht !, I I

A l onze vrienden worden verzocht hunne hui-, 
zen te bevlaggen op 11 en 17 Juli.

— Ter gelegenheid der bedevaart en der processie 
van Ste Godelieve te Ghistel, zullen volgende 
bijzondere treinen rijden tusschen Thourout en 
Ghistel op Zondag 10 Juli aanstaande.

a) Uit Thourout om 7.40 u., 10.25 u. en 13.20 u,. 
te Ghistel om 8.11 u., 10.56 u. en 13.51 u.

b) Uit Ghistel om 10.58 u„ 14,38 u. en 16.50 u. 
te Thourout om 11.30 u., 15,10 u. en 17.22 u.

S C H E E P V A A R T  V A N  1 tot 7 JU LI 1927.
— Vroom en Vrij en Emile inet beurtgoed voor 
verscheidenen; Régina, Maria en Isola-Doma alle 
drij met kolen voor Eugene Verstraete-Vanlauwe 
Times-is-Money met lijnzaad' voor de gebroeders 
Vandemoortele; Handel en scheepvaart met hout 
voor de gebroeders Verstraete; Deux Frères met 
kolen voor Achille Decock Roeselare;; Parèze 
met kolen voor ’t Kindt, Brugge; La Liberté met 
kolen voor Robert Tanghe, Roeselare;

G E B O O R TE N  : Edgar Gasquet, z. v. Ray
mond en Maria Cras, Gentstr. 26;;

O V E R LIJD E N S : 1. Alphonse Codron, bor. 
stelhoutm., 64 j., echtg. Romanie Heldenbergh.

H U W E L IJ K E N : 1. Cyrillus Verhamme, bor- 
stelm. 59 j. en Octavie Robberecht, huish. 57 j. 
beide alhier; — 2. Ferdinand Caryn, borstelm.
23 j. en Germaine Fraeyman, borstelm. 22 j. 
beide alhier; 3. Remi Olivier, vlasbew. 25 j. 
en Cappelleman, schoeribew. 24 j. beide alhier-
— 4. Maurice Seynaeve, scnalied., 29 j. en Irma 
Verfaillie, kleerm., 22 j. beide alhier.

BER ICH T. — Ter gelegenheid van den Gul 
den Sporenslag zullen de Bureelen van Burgerstand 
en Bevolking op 11 Juli aanstaande gesloten zijn.

De Burgemeester, C. Staes.

K e r k e l i j k ;  H i# iirw s  Ongelooflijk en toch Waar !

W IS S E L K O E R S E N  in  B e la a s
Engeland : 1 pond sterling =  34.91. - 

Frankrijk: 100 fr. =  28.15. — Noiwd-Ame
rika : 100 dollars =  718.(35. — Holland: 100 
gulden =  288.22. — Zwitserland: 100 frank
— 138.35. — Maidrid: 100 pesetas =  122.40,
— Italie: 100 lire =  39.30. — Zweden: 100 
kronen =  192.95. — Noorwegen: 100 kronen 
-- 185.80. — Denemarken: 100 kronen =
192,00. — Tcheko-S lov akij e : 100 kronen =  
21.31. — Duitschland : 100 mark =  170.33. — 
Oostenrijk: 100 kronen =  101.25. — Polen: 
100 zloty =  80.50, — Hongarije: 100 kronen 
=  125.30.

Op te merken valt diat Italie zoakt te sfa- 
biliseeren aan 90 lire vöor een ponid sterling.

W E K E LIJK SC IIE  M ARKTEN
KORTRIJK

Tarwe : 208-212 fr.; Rogge: 185-188 fr. ; Ha
ver: 156-160 fr.; Hooi: 05 fr.; Strot»: 48 fr. 
Aardappelen: 175 fr.; Eieren: 0,85-0,90 fr.; 
Boter: 25fr.; Maïs: 134fr.; Miaïs Cinquantino: 
155 fr. ; Lij nzaad : 230 fr. ; Lijnzaadkoeken: 
173 fr.; Suikerijbbonen nieuwe: 145-147 fr.; 
Suiker ij in poeder: 300-320 fr. ; Vlas-veldrote : 
10-1800 fr.; Blauwi vlas: 14-1000 fr.; Witte 
vlas-Leierote: 18-2000 fr.; tweede kwaliteit: 
22-2500 fr.; beste kwaliteit: 30-3500 fr.

ROESELARE
Tarwe: 212; Rogge: 173; Haver: 173;Aard

appelen: 145; Strooi: 45; Hlotoi: 70; Chicorei- 
boonen: 135; Tabak: 80; Biggen: 9 ’ t kilo; 
Boter: 24.50; Eieren: 0,82; Lijnzaad: 232,50; 
Erwten: 205,

DIXMUDE. — Boter: 23-24; Eieren: 0,84.

UANDELS liELRS  ANTW ER PEN
Tarwe : 205-212, prijzen onveranderd; Rog

ge: vastere markt in ’I begin der week met 
182-185 stock, naderhand Lot 178-180; Haver: 
178-181 in t begin der wleek, kalme stemming 
bracht den prijs op 17Ü-180; Bloem : 27 ti 
LoL 282, kalme stemming; Gekristalliseerde 
suiker: beschikbaar 277-280, Oct.-Dec. 255; 
Ruwe suiker: beschikbaar 235, Oct.-Diec. 220; 
lvcflie: prijzen onveranderd, volgens kwali
teit schommelend tusschen 1130 tqt lilU;, 
Rijst: prijzen onveranderd; Jtaliaaysclre glas- 
rijst: 320; Valencia glasrijst: 340; Burna: 
,285j Brismen: tusschen 205 en 240; Petro
leum : per wagonbak IDü, per vaten 100 1. 
200, in ’t klein 215; Benzine: per 100 1. 295, 
per 100 1. in t klein 305; Maïs: de markt 
schommelde tusschen: voor Vaste Plata
127,50, middenkoers 124, de slots lemming i ets 
vaster, Cinquantino 131-141.

EK O N O n iSC H  NIEUW S
De ijzermarkt in Amerika is kalm gestamd 

bijzonder voor ruw ijzer.
De Amerikaansche Petrolemn-prolductie 

werd in de laatste week1 geschat op gemid
deld 2.510.000 vat per dag, ’t zij ÏOOÓ vat 
meer dan de vorige week.
AM ERIKAANSCH INDEXCIJFER
Volgens berekening van Breadstreets Jour

nal, waarbij de prijzen der belangrijkste ar
tikelen tot basis wlorden genomen, bedraagt 
het indexcijfer op 1 Juli 123803 tegen 124265 
op II Juni.

I>E M AANDINTENTIE  VAN HET  
APO STO LAAT  DES GEREDS

Het apostolaat des gebeds is een verbond van 
ijver en gebeden in vereeniging met het H. Hart 
van Jezus. In dit godvruchtig genootschap zijn 
drie groepen van leden, naarvolgens zij zich ver
plichten tot een of twee of tot de drie graden 
of trappen van ijver.

Om lid te zijn van den ln groep, verplicht men
zich dagelijks al zijn gebeden, werken en lijden
aan God1 aan te bieden, in vereeniging met het
H. Hart van Jezus, tot de inzichten van Jezus
zelf.

Om lid te zijn van den 2n graad', moet men 
daarbij op zich nemen dagelijks één Onze Vader 
en tien Wees Gegroeten te bidden tot het inzicht 
door Z. H. den Paus maandelijks voorgesteld.

De derde trap van ijver vereischt, dat bij de 
twee vorige oefeningen nog een eerherstellende 
Communie maandelijks aan het H. Hart geofferd' 
wordt.

Is men geen lid van dit machtig verbond, dat 
over de gansche katholieke wereldi, in alle landen 
honderdduizenden leden telt, dan nog is het nut
tig de intentie te kennen, die onze H. Vader 
de Paus maandelijks voorstelt. Willen wij ons 
niet verplichten dagelijks een tientje van onzen 
Paternoster tot dit inzicht te bidden, dan kunnen 
wij toch nu en dan die intentie in t gedacht roe
pen en er voor ijveren. W ij mogen immers zeker 
zijn dat ons gebed en offer tot dit inzicht gedaan 
den Heer goedvallig zal zijn. W ij zullen dan in 
’t geestelijk voordeel onzer lezers maandelijks die 
intentie mededeelen.

Voor de maand Juli heeft onzen H. Vader de 
Paus als maandintentie vastgesteld te bidden voor

P E  B E K E E R iN G  D ER H E ID E N W E R E L D .
Mocht ieder onzer lezers, zich dikwijls, ja da

gelijks deze Pauselijke maandintentie, in 't ge
dacht roepen en zoo zich inniger yereenigen met 
de inzichten van onze Moeder de H . Kerk!

E V A N G E L IE  V A N  DE ZONDAG! 
(Mattheus, 5, 20-24)

In dien tijd zeide Jezus tot zijne leerlingen: 
Zoo uwe gerechtigheid niet overvloediger is, dan 
deze der schriftgeleerden en Farizeën (die zich 
met eene uiterlijke onderhouding der geboden ver
genoegden), zult gij het rijk der hemelen niet 
binnengaan. Gij hebt gehoord, dat tot de ouden 
gezegd is: Gij zult niet dooden, en wie doodslag 
begaat, zal schuldig zijn voor het gerecht. Maar 
Ik zeg u: Alwie vertoornd is op zijnen broeder 
(met eene inwendige gramschap) zal schuldig zijn 
voor het gerecht (lichtere misdrijven strafte name
lijk het plaatselijk gerecht). W ie tot zijnen broedier 
zegt: Raca (zot, degene die tot smaadwoorden 
overgaat), zal schuldig zijn voor den Raad (zwaar
dere misdrijven werden door den Hoogen raad 
gestraft.) En wie zegt: Dwaas (godloochenaar; die 
zijnen naaste van zondén beschuldigt), zal straf
baar zijn met het helsche vuur (de zwaarste mis
drijven worden eerst in het ander leven volkomien 
naar verdienste gestraft). Als gij dus uwe offer- 
gaveribrengt naar het altaar, en u daar herinnert 
dat uw broeder iets tegen u heeft, laat dan uw 
offer voor het altaar, en ga u eerst met uwen 
broeder verzoenen; en kom dan en draag uw offer

Ingevolge de « Morgenpost » van 1 April 
1.1., verhaalde, werd onlangs in tegenwoor
digheid van een gezelschap uit de hoogste 
wereld, waarbij Prins 'Karei zich bevond, 
een bij uitstek Fransche voorstelling gqgeven, 
in het Franscjh gezantschap te Brussel.

Een danser en een danseres, beide gehéél 
naakt voerden er allerlei dansen uit, en ten 
slotte nam de danser het naakte wijf in zijn 
armen en... legde het voor de voeten van 
Prins Karei neêr. f

Nu Donderdag 30-6-27, werd in de Kamer 
de verhooging der Burgerlijke lijst aangeno
men. In sappiger Vlaamsch wil dat zeggen, 
dat. onze Koning en de koninklijke familie, 
met hun Karelke er bij, niet meer konden 
rond komen met Kun oude pree! Zij trokken 
immers maar 3.300.000 fr. per jaar. Die pree 
werd zonder veel komplimenten op 9.500.000 
frank gebracht, zegge negen miljoen en half, 
of zoowat het loon van ongeveer 1500 ïnet- 
serdieners. Dien avond zal Albert den Al- 
belover er wel een potje opgepakt hebben.
’t Mag er af ook! En Karelke zal weerom 
drinkgeld genoeg krijgen, om het bal bij te , 
wonen. »

Een beetje eerbied voor ’t gezag zal « Die 
Mandelbode » weeroim pree ken en het btoven- ; 
aangehaalde zal zij aan ons volk niet ver- ' 
tellen, maar met zulk gezag en een zak 
steenen.....  i

Komedie en Vrees j

Onder de ja-stemmers voor de verhooging 
van ’s kbnings armoedig preetje vinden wij 
ongeveer den helft der socialistische volks
vertegenwoordigers, al de staatskatholieken, 
de christen demokraten, Allewaert en Cat- 
teeuw incluis, en al de liberalen.

Wat echter op te merken valt, is dal de 
socialisten uit West-Vlaanderen zich hebben 
onthouden of tegengestemd. De vrees voor 
de Fronters was er de oorzaak van.

We gaan Leopold den kop afwringen, zong 
Anseele destijds, maar nu 'is Anseele van 
meening veranderd.

Andere tijden, andere zeden!

daarin flink geholpen dolor het laffe en goed
keurende stilzwijgen van de minimalisten, 
het naar de daadgroeiende Vlaamsche na
tionalisme den klop in te drukken. Dit lukt 
echter *toch niet! Koren op onzen molen! 
En als de machthebbers nu nog wat mee
blazen, zooveel te beter!

Eigenlijk aaniveerden we zoodoende wel
hulp van den vijand, maar.....  op een keer
meer of minüer komt het er niet op aan! 

Koppen hoog! En harder dan ooit aan 
’t werk! Dat weze onze strijdkreet! 

VLAMINGEN, HOE LANG NOG?

Elk nummer van |

De Mandelgalm
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

op. 1

K E R K E L IJ K E  K A L E N D E R
10 Z. 5e Z. na Sinxen, semid.
11 M. H. Godelieve, mgmr., dup.
12 D. H. Joannes Gualbertus, abt, dup.
13 W. H . Anacletus, pmr., semid.
14 D. H. Bonaventura, bbl., dup.
15 V . H. Henricus, b., semid.- 
16. Z. O. L. V . van Karmelusberg, dup. Maj.

V L A A M S C H E  K A L E N D E R  
Zondag, 10 Juli H . Felicitas.
1584. Johan van Oldenbarnevelt, Hollandsch, 

staatsman, bijgenaamd de «Vader des Vaderlands» 
te Delft vermoord.

Maandag, 11 Juli Vlaamsch-nationaie feestdag 
1302. G U LD E N S P O R E N S LA G  
Dinsdag 12 Juli H. Jan Gualb.
Woensdag, 13 Julï H. Eugeen
1557. Graaf van Egmond behaalt bij Greve- 

ingen de zege op het Fransche leger. 
Donderdag, 14 Juli H . Bonavenl.

Volle maan te 19 u. 22.
1904. Paul Ktüger overlijdt in het Zwitsersch 

;tadje Clareus.
Vrijdag, 15 Juli H. Hendrik
1606. De wereldberoemde schilder Rembrandt 

te Leiden geboren.
Zaterdag, 16 Juli

O. L. Vrouw van den Carmelisberg.

Vattaf het volgend nummer geven we in de rubriek 
‘ Vlaanderens Lijden en Strijden ”

de bijzonderste deeien uit het

Proces Borms
volgens de opname der oiricieële snelschrijvers tij

dens het geding.

De Belgen worden bang !
Een razia  

tegen de Vlaainsclie nationalisten
ZATERDAG 18 JUNI. — Inval van ’t ge

recht in ’t secretariaat der Vlaamsche na
tionalisten te Antwerpen.

ZATERDAG 18 JUNI. — De koningin 
brengt een bezoek aan Mechelen. Bij het 
verschijnen der koningin op de Veemarkt 
wordI aan het lokaal der Vlaamsche natio
nalisten een spandoek met het opschrift 
« Amnestie » aangebraclit. Als een weerlicht 
is er een politiekorps bij1, bestaande uit ge
heime politieagenten van Mechelen en Ant
werpen, en gendarmen aangevoerd door een 
Brusselschen officier. Ze stormen het lokaal 
binnen, scheuren het spandoek af en houden 
de zeven Vlaamsche nationalisten, die er aan
wezig waren, aan.

Bemerk wel, dat de politie daags te voren 
door de Vlaamsche nationalisten op de hoog
te gesteld was van het voornemen en geen 
verbod gegeven had. Een tweede incident 
deed zich nog voor. Bij ’t voorbijtrekken der 
koningin werd uit een ander lokaal der VI. 
nationalisten « Amnestie » geroepen. Onmid
dellijk is er de politie weer bij, ontruimt 
het lokaal en doet het sluiten.

MAANDAG 20 JUNI. -  Ward Hermans 
wordt aangehouden, te 7 uur ’s morgens, en 
gansch zijn huis doorziocht. Naar Antwerpen 
overgebracht wordt hij er onderbooixl, in 
betrek met den brief, waarnaair het gerecht 
Zaterdag gezocht had te “Antwerpen, en 
wordt weer in vrijheid gesteld.

ZONDAG 26 JUNI. — Door de gendarmen 
wordt gechargeerd tegen de V. O. S.-senj te 
Lier. Op een andere plaats van het blad 
vindt men het relaas over dit feit.

MAANDAG 27 JUNI Wordt de onderwijzer 
Frans Sarre, onderwijlzer aain de v r ije (? ) 
aangenomen H. Hartschiolol, T/S op de bru
taalste wijze, en gansch in tegenspraak met 
het statuut der aangenomen onderwijzers, 
statuut opgemaakt door de geestelijke over
heid, door diezelve geestelijke overheid van 
zijn ambt ontheven, otn roden van zijn VI.- 
nationale gevoelens.

Ziedaar enkele staaltjes uit de laatste helft 
der maand Juni. Dat alles maakt deel van 
een goed overwtogen plan: door schrikaan
jaging, overval, huiszoeking, aanhouding en 
broodroof pogen de Belgische machthebbers,

Gevaarlijk voetbalspel.
(Magdeburgische Zeitung.)

XJït c3Le Pers
«  De Volksmacht », het knechtenorgaan van de 

Union Cath. Beige voor West-Vla inderen schrijft 
in zijn laatste nummer:

«  De tijd van vitten onder Vlamingen over deze 
of gene kleinigheid moet tot het verledten behooren. 
Het hoofddoel, ons aller hoofdzaak is en blijft : 
Vlaanderen en zijn zonen het vrije onafhankelijke 
leven terugschenken. Vlaanderen maken wat het 
weleer was : groot en schoon ».,

Als de mannen van De Volksmacht dat eens 
in de praktijk nastreven, zal de vitterij onder de 
Vlamingen dra ophouden, maar dan zal de Volks
macht geen knechtenorgaan meer zijn, maar ook 
onverbiddelijk strijden voor zelfbestuur. Nu ont
breekt daartoe de moed, en de vrijheid! Zij is nog 
steeds slaafsche onderdaan van Belgisch-franskil- 
jonsche meesters, en mag dienst doen als lokaas, 
om de Vlaariisc':e werklieden als trekpaarden voor 
de staatskatholieke Belgisch politieke wagen te 

' spannenJ
Haar oproep naar eendracht is dan ook ge

richt tegen Vlaanderen ten voordeele der Belgische 
verdrukkers./

Haar belooning blijft niet uit: haar knechten 
krijgenn de postjes en zij zelf wordt niet ver
ketterd1, maar door de verdrukkers gesteund.

Laag
«  De Mandelbode »  tracht in haar nummer van

2 Juli, de broodroofmethode die haar Baas er 
op nahoudt, in een klein artikeltje goed te praten, 
’t Gaat lastig en daarom kon zij dat maar door 
anderen met modder te bewerpen. Alzoo stelt 
zij onze vriend' Fr. Sarre voor als een vrijzinnige 
onderwijzer. In hare pharizeeërsche schijnheiligheid! 
beweert zij niet te kunnen dulden, dat de kin
deren in een geest van miskenning jegens ’t geeste
lijk gezag worden opgeleid. Die schrijver heeft 
zich nochtans wel gewacht daarom de naam van 
Frans Sarre te noemen, ’t Vuur had kunnen aan 
zijn schenen gelegd worden. W ij dagen die schrij
ver uit, een feit aan te halen, hoe klein ook, waar
mee hij zijn hatelijk gezegde kan staven. Maar 
hij zal niet, want Frans Sarre was steeds nauw
gezet in het uitoefenen van zijn ambt.

Met het verspreiden van zulke vuiligheden blijft 
dat blad in zijn rol. Honderde politieke hatelijk
heden wist het reed's onder een schijnheilig gebaar 
van bekommering-om-de-Godisdienst te verbergen. 
Monopool? Maar die daad was niet daardoor, 
doch wel door politieke haat en drift ingegeven.

Addergebroed! Pharizeeërs zijn het, van wie de 
Godldelijke Meester heeft gezegd: dat ze zijn 
als gekalkte graven, uiterlijk schoon, maar in
nerlijk vol rotheid! en bederf.

Onze H . Godsdienst moet voor hen in de eerste 
plaats gebracht worden, mag zelfs door de modder 
worden gesleurd om in Vlaanderen een volksver- 
drukkende kaste aan 't bewind te houden. Meer 
stellen zij hun niet voorl



SOCIALE  
EBT S VMM K A M ; It ROM .IK

Het duur Leven en het 
Syndikalisme zijn Uitbuiters

De inzakking der Belgische muntwaarde, met als 
gevolg het duur leven, die geweldig drukken o;: 
de levenstandaard onzer werklieden, heeft onge
twijfeld het syndikalisme in ons land een gfevoelige 
slag toegebracht.

In de meeste der nijverheden hebben de loons- 
verhoogingen met de mindere koopkracht der munt 
geen gelijken tred gehouden, zoodat het voor mos 
der-de-vrouw, moeilijker geworden is de twee eind 
jes der week aan elkander te knoopen. Anderzijds 
wordt door vele werklieden niet ingezien, dat de 
verhooging der bijd'rage in de Vereeniging nood 
zakelijk geworden is, zoodat de leiders der Vak- 
vereenigingen bij hun streven naar de aanpassing 
van de bijdragen en de voordeelen aan de huidige 
levensstandaard eenerzijds botsen op de onwe 
tendheid, en daardoor op de onverschilligheid van 
vele gesyndikeerde werklieden, en ook nog op 
de tegenkanting der huismoeders, die bezorgd on 
de geldelijke toestand van het huishouden, moei 
lijker de noodige penningen in de Vakvereeniging 
storten.

Hoe eene macht verkrijgen?
En nochtans! Een eerste vereischte voor de 

macht der Syndikaten is dat zij beschikken over 
groote bijdragen, om desgevallend groote vergoedin- 
te kunnen uitkeeren. Trouwens groote vergoedingen 
moeten in geval van strijd de moraal onder de 
strijders boog houden, en leveren op den hoop 
toe nog het voordeel, dat zelfs daardoor menige 
staking kan vermeden worden. Het eerste in 
’t voordeel der werklieden, het tweede in ’t voor
deel der werklieden en van de gemeenschap.

Het dunkt ons nochtans, dat sommige vakver- 
eenigingsbesturen van de huidige verwarring ge
bruik maken om hun volgelingen te pluimen.

Misbruiken
Zoo hebben wij hier voor ons de bijdragen en 

de voordeelen der socialistische centrale van 
Bouw- en Ameublement, afdeeling Iseghem, die 
in eene maal een verhooging toepast van 1 fr. en 
1.25 fr. per week zonder dat de vergoedingen 
evenmatig stijgen. Alzoo wordt tegenwoordig eene 
bijdrage ingevoerd van 3.00 fr. per week, waar 
voor tijdens werkloosheid 5 fr. per dag en tijdens 
staking de eerste week 5 fr. per dag, de tweede 
week 6.50 fr., de derde week 8 fr., de vierde 
8.50 fr. en de vijfde week 9 fr. per dag vergoeding 
wordt uitbetaald.:

De vergoeding bij ziekte is 2.00 fr. per dag, 
bij werkongeval 1.00 fr. per dag.

Een andere bijdrage is 3.75 fr. en 4.00 fr. 
per week waarvoor tijdens werkloosheid 8 fr., 
tijdens staking, de eerste week 11 fr., de tweede 
week 12.50 fr. de derde week 14.00 fr., de vierde 
week 14.50 fr., de vijfde week 15.00 fr. per dag 
vergoeding wordt uitgekeerd. 3.75 fr. betaalt bij 
ziekte als 2.00 fr., bij werkongeval 1.00 fr. en 
de bijdrage van 4 fr. geeft bij ziekte 5 fr. en bij 
werkongeval 2.50 fr. per dag.

W ij vinden dat onze socialistjes toch nogal dur
ven, want op dit oogenblik betaalt het Vrij! 
Kristen Syndikaat, voor de hoogste bijdrage 2.90 
frank, 7 fr. per dag bij werkloosheid1, 4 fr. bij 
ziekte, en 13 fr. per dag bij staking, van af den 
eersten dag*

Zoo zou een werkman die 4 weken in staking isi, 
bij de socialisten voor de bijdrage van 4 fr. per 
week, ontvangen 312 fr. ondersteuning, terwijl het 
Vrij Kristen Syndikaat, aan een lid die 2.90 fr. 
per week betaalt, hetzij 1.10 fr. per week min dan 
bij de socialisten, eveneens 312 fr. ondersteuning 
geven.

Een lid, dat bij de socialisten de laagste bij
drage betaalt, t. t. z. 3.00 fr. per week, zou tijdens 
jcle 4 eerste weken der staking ontvangen 168 fr., en 
in het Vrij Kristen Syndikaat zou een lid, dat
10 ctm. min betaalt, 312 fr. ontvangen, hetzij een 
grootere vergoeding van 144 fr. in vier weken. 
Daarenboven zouden dezelfde leden in geval van
4 weken ziekte, bij de socialisten ontvangen 48 fr. 
en bij het Vrij Kristen Syndikaat 96 fr.

Dat is toch te kras! 1

W aarvoor liet geld gebruikt wordt
Wij geven wel toe, dat het Vrij Kristen Syn- 

mikaat ook zijn bijdragen zal moeten wijizigem, 
maar zoo groot zal het in elk geval niet gaan. 
Daarmee in betrek vonden wij een artikel in 
«  Vooruit », die ons leert wat de soc. centrale van 
Bouw- en Ameublement met haar centen doet. 
En ’t is zooals wij honderden malen hebben be
toogd: ondersteuning van de politieke partij. Zoo 
is die centrale gemengd in een cooperatief met 
name « L a  Maison Commune», die nu onlangs in 
Blankertberghe een prachtig Hotel, ook dienstig 
voor partijlokaal heeft opgetrokken. Dat moet 
dienen, zegt «  Vooruit »  om de arbeiders hun 
vacantiedagen langs de zee te laten doorbrengen], 
maar we zijn overtuigd dat dit hotel des zomers 
veel meer zal bewoond zijn door parasieten dan 
door op verlof gestelde arbeiders.

Van een anderen kant weten wij dat al zulke 
centralen beschikken over een leger propagandisten

K
f f i a a

ie de 3/4 van hun tijd aan partijpolitiek gekonkel 
erbeuzelen. Hoeveel centen van de arbeiders daar- 

verloren gaan valt moeilijk te berekenen! j

Daarom  ! ,
En dat alles, om' een partij te ondersteunen die 

Belgisch is, en dus de Vlaamsche volksbelangen 
tegenstaat, een partij die beweert te steunen op 
klassenstrijd en die hare ministers laat zetelen 
aan 3e zijde van de grootste reactionnaire kapi
talisten, met het uitgesproken doel de kapitalisti
sche staat België van den ondergang te redden.

De klaarziende werklieden ten spijt wordt hier 
nogmaals de spreuk bewaarheid, «  de werklieden 
worden met hun eigen vet ingesmeerd ! »

Hoelang zal het nog duren? t Hangt van ons 
af! 't Is onze taak, daar een einde aan te stellen, 
en in alle plaatsen onze Syndikaten tot stand te 
brengen.

Het Vlaamsch werkvolk moet van die dema
gogische (volksverleiders bevrijd worden!

Aan 't werk dus!

Taktiek van Christene 
Syndikatenleiders

de vlasbewerkers
De Volksmacht van 11 Juni, onder een hand 

teekening, die geweldig riekt naar een laag stin 
kend arrivisme, valt bovenarms op de Iseghem- 
sche Vlasbewerkers, omdat deze naar ’t werk 
gegaan zijn aan een loon van 3.75 fr. per uur. 
f (Voor de zooveelste keer is t een betaalde 
knecht, die er op los gaat, en zijn bazen kan hij 
het meest vleien met op de kappe te zitten van 
de VI. Nationalisten, die zegt M. Bossuyt, de 
flagge gestreken hebben voor dë vlasbazanj

M. Bossuyt vergeet waarschijnlijk, dat juist die 
vlasbazen meestal zijn politieke vrienden zijn en 
als eeuwige vlaggestrijker k a n  M. Bossuyt daar
over nogal meespreken. Trouwens M. Bossuyt 
had, dank zij de macht der christene S y n d ik a te n  

den toestand der vlasbewerkers in zijn handen, 
en wat is er van het indexcijfer en de loonsver- 
hoogingen per 10 punten geworden? M. Bossuyt 
bewerkte in Lauwe, Wevelghem, Gulleghem en 
omstreken een loonsverhooging van 20, 30 en 40 
centiemen, terwijl wij hier 45 ctm. verhooging 
bekwamen. Hij had nochtans geen onderkruipers 
te duchten, terwijl wij hier letterlijk door onder
kruipers van andere gemeenten werden overrom
peld. Maar bij M. Bossuyt is dat alles van geen 
tel...

Dank zij die senator zullen de vlasbewerkers nu 
op hun duimen mogen schuifelen tot het index 
cijfer met 50 punten geklommen is, en als ’t goed 
gaat zullen ze dan wel iets krijgen, maar als t 
slecht gaat, worden ze dan met een paar kluitjes 
naar huis gestuurd. En de senator zal dan weer 
al zijn sprekerstalent voor den dag halen om de 
vlasbewerkers wijs te maken, dat dank aan hem 
zij nog niet van honger omgekomen zijn. Maar... 
naar Iseghem moet hij niet meer komen! Hij is 
er gekend. Dat weet hij wel... en uit vrees dat 
er nog zulke plaatsen kunnen komen, tracht hij 
ons zwart te maken vooraleer dat wij er zijn. 
Dat gaat niet als hij zijn volk niet verkeerd voor
licht. Dat was de knoop niet waar, M. Bossuyt?

Jaren lang was hij slim genoeg om met de vlas
bazen van Gulleghem, Wevelghem, enz... akkoor
den af te sluiten, waarin de loonen 20 tot 50 ctm 
lager werden vastgesteld dan de loonen die de 
bazen in feite betaalden, en toch wist hij zijn volk 
te paaien. Nu echter begint hij te toonen dat hii 
vrees heeft, vrees dat wij ons over de Vlasstreek 
zouden kunnen uitbreiden...) 

t Is goed dat we t weten 1

De laatste staking  
onder de metaalbewerkers

Wat nooit gebeurde, gebeurde nu! Het chris
ten syndikaat had de Metaalbazen overhaald om 
tuet het Vr. Kr. Syndikaat niet te onderhandelen. 
Belgen verstaan zich met Belgen! Maar als ’t op 
kluiten aankomt, dan kan ’t verkeeren. ’t Was 
hier ook zoo: de patroons waren over dit uit
sluiten nog al rap akkoord1, alzoo waren zij ge
durende een zestal maanden van loonsverhooging 
af, tot wanneer de werklieden het moe werden 
en het Chr. Syndikaat tot optreden verplichten.

R. Declercq uit Brugge zou nu ne keer zijn 
schade inhalen en er met den groven borstel door
gaan. Hij vroeg 15 t. h. verhooging gedeeltelijk met 
terugwerkende kracht in te voeren. De bazen ge
baarden van geen pijkens en M. Rene Declercq 
zag zich genoodzaakt de hulp van ’t Vrij Kr. Syn
dikaat in te roepen, 't Was goed, maar t Vriji 
Kr. Syndikaat zei: we doen mee, ’t doet ons 
plezier, dat ge U roert, maar waar vaart gij met 
uw akkoord over onze uitsluiting bij de onder- 
ïandelingen ?

Daarmee had R. D. wijwater gelekt en hij 
jegon te schelden en te verwijten dat t een 
plezier was. Intusschen kreeg hij met zijn Bazen 
een onderhandeling en op de volgende vergadering 
met dë werkledien, stak hij zijn vraag naar 15 
t. h. op zak en verdedigde het voorstel der bazen|,
5 ctm, tot 25 ctm. toe te passen naar goesting der 
patroons.1

Tegen zijn goesting werd de staking toch ge
stemd en doorgevoerd.

t Vrij Kr. Syndikaat hielp meestrijden, maar
R. D. uit Brugge maakte er kort spel mee. ’t Was 
genoeg, dat hij nog ’ne keer bij zijn bazen geweest 
was en kost wat kost moest de staking eindigen, 
t Volk werd van alles wijs gemaalù, t ging
crisis komen, na twee maanden staking gingen
ze misschien nog min hebben dan nu, in een
woord al wat kon dienen om de leden benauwd
te maken werd gebruikt. Alzoo eindigde die loon-

1 strijd, dank zij de kranigheid van R. D. met als 
uitslag, dat er misschien in heel Iseghem 6 jongens 

I zijn die met staken 5 of 10 ctm. opslag kregen.
Binnen een paar maanden, als ze wat aan be-

i kwaamheid hebben toegenomen, mogen ze dan weer 
j op hun vingers schuifelen.
j En toch! in de oogen van Rene en zijn vrienden*

!is er niemand die van syndikale leiding verstand
heeft, of ’t en is zij zelf.

’t Siskessyndikaat was nog ne keer 't beste!
J. D.

Kort antwoord
Dat de «  fronters »  den toestand bij de Bor

stelmakers uiteenzetten heet bij de leiders van de
siskes : alles uiteenzetten om dë christenen te be- 
nadeeligen. Dat is zeggen dë siskesleiders V  r ijl 
Kristelijk.

Neen f este siskes, wij zetten den tcestand uiteen 
om der klaarheids- en om der waarheidswille. Als 
U dat ergert is t maar een slecht teeken voor U,

«  Schrijven is ons beste werk, zeggen de/elfda 
siskesleiders. Surieus werk doeÀ. kunnen wij niet!»

Zoo zoo ! ! ! Als schrijven ons beste werk is. 
wat zou dan wel ’t beste werk zijn van dë voor
mannen uit dë siskes??? Hum!!

A l de chefs der fronters zijn de ergste wer- 
kersvijanden en de meeste opzoekers van onder
kruipers, zegt R. Blomime in een strooibriefje.

Tiens! Tiens It
En wij die dachten, dàt de kliek waaraan de 

siskesgroep, lijk een hond aan zijn kot, gebonden 
ligt, uit de grootste reactionaire volksvij nden was 
samengesteld of wat zouden Jaspar en Renkin wel 
zijn? En hoe ver zou t wel staan met de een
dracht tusschen de siskes en die mannen?

NUTTIGE  W ENKEN
Om te voorkomen dat verf afbladert mengt 

men er wat glycerine door.
Een beetje snuif in de spleten van den aard 

gestrooid .verjaagt dë krekels.
Papier maakt men onbrandbaar door het te 

drenken in een 'zeer sterke aluinoplossing.
, Dik worden van slaolie voorkomt men door 
een weinig zout in de flesch te doen.

Likeurvlekken verwijdert men door te was- 
schen met verdunde spiritus. Naspoelen met warm 
water.

Na sterke lichamelijke of geestelijke inspanning 
neme men eerst eenigen tijd rust alvorens aan 
tafel te gaan.
, Als appels door ouderdom moeilijk zijn te 
schillen), dompelt men ze gedurende een minuut

Abonneer op 
«De Mandelgalm»

in heet water.
Bezitsters van aluminumpannen zullen wel doen. 

deze nooit anders dan met heet water schoon te 
maken. Door gebruik van soda worden ze zwart.

Om aan gummi voorwerpen de elasticiteit te lie. - 
geven legge men ze in eea mengsel van 1 deel 
ammonniak op 2 deelen wate .

Een mes, dat slecht nekt, naar visch bijv., houde 
men eenige oogenblikken in een vlam. Do reuk 
verdwijnt dan geheel.

Ter voorkoming van dof worden kan zilver 
worden ingesmeerd met olijfolie. Vóór gebruik 
goed afwasschen met zeepsop.

Aankondigen
in D E  M A N D E L G A L M

\is zaken doen !
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LAC IIK R U ID
T  E E N  W A S  B E TE R  D A N  T  A N D E R E

Dokter: Ge moogt voortaan niets dan water 
drinken, want als ge nog meer bier drinkt, zult 
ge geheel doof worden.

Patiënt: Wat? En zou ik daarom water moeten 
drinken? Nu dan wil ik liever doof zijn, want 
wat ik drink, is beter dan wat ik hoor!

K O M T  M E ER  V O O R
—  Maar Fiksen hoe is ’t mogelijk? Heeft uw 

oom werkelijk geen geld nagelaten? En hij stond 
nog wel voor schatrijk te boek.

— Dat zal ik u verklaren. Om rijk te worden 
heeft hij eerst zijn gezondheid verbruikt en toen 
heeft hij weer zijn geld1 Verbruikt om gezond 
te worden.

«  Er is niets nieuws onder de zón », zei de 
bedelaar, toen hij een versleten broek kreeg.

V O O R  DE R E C H T B A N K
Rechter: Waarom geeft beschuldigde geen ant

woord op mijn vraag?
Advokaat: Hij is doofstom.
Rechter: Waarom zegt hij het dan niei.

U Cai,l»»j*«"

«W at, ge gaat op karwei zonder bessern? Wat 
zoudt ge zeggen van een soldaat die zondër geweer 
ten oorlog trok ? »

«  Ik zou zeggen, dat het een officier is. »
(L e  Rire — Parijs.))

Grasinrichtingen
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  /;

Waarom ?
spaart ge niet in de Vlaamsch,-Nationale 

Spaargilde?

VLAAMSCH ULIS , ISEGHEM

‘t Wordt ongezien 

met een kleintje bijeengegaard 

Met kermis uitkeerbaar1 
Jaarlijks een of meer lotingen 

Vraagt inlichtingen aan de Boden 

Dit jaar werd reeds 50.000 fr. gespaard

Centrale verwarming

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

j
j A. Seynhaeve

Roeselaerstraat, 133, ISEGHEM

1-------- -
Telefoon 222

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

W AARM EE KAN ME \  G E LD  VERDIENEN?

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

J f l a v c a l  Y J a n t 'h o v r n o u t ~ 2 ) à f i '9 'lîso x%
J f f a g a z i in  : R o o s o la a r s t r a a t  121. ^ e r R h u i z o n  :  'fc o o s e la a rs tra a t, 2 6 3

Iseghem
Altijd verkrijgbaar: slaapkamers, eetzalen, bureelmeubels, salons, kleerkassen, buffetten, 

tafels, stoelen, enz., enz. i , i . • ' ! ,

Bijzondere uitvoering Alles gewaarborgd

ON M OGELIJKE  CONCURRENTIE


