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K A M E R K I E Z I N G E N .
.  «*

Moi'gen zondag is er Karaerkiezing in vier Provincies op negen. Nooit was het land rustiger en 
uverschilliger, het volk is ten vollen voldaan van al dat rumoer.
De katholieke partij staat sterker dan ooit. De liberalen verliezen veld, niet alleen in de kleine 

'neenten en steden, maar zelfs in de groote centrums en de hoofdsteden des lands en provinciën, 
w eertijds citadellen waren van ’t liberalismus. De socialisten zelve zijn ook verdeeld. Te Gent 

[ Plen de afge.»cheurde socialisten deerlijk de roode partij schenden. Alles doet voorzien dat de 
vütholieke partij versterkt uit den strijd zal komen. Hieronder de lijst der verschillige arrondissementen
fwaar er morgen kiezing is

A rro n d issem en ten
Getal zetels UITTRED. VOLKSVERT.
te betwisten Kath. Liber Sos. Daens VOORGESTELDE LIJSTEN

Charleroi 11 3 2 6 — Katholieke, liberale, socialistische
Thuin 3 1 1 1 — Katholieke, liberale, socialistische
Bergen 7 2 1 4 — Katholieke, liberale, socialistische
Zoningen 4 1 1 2 — Katholieke, liberale, socialistische
Doornijk-Ath 6 3 2 1 — Katholieke, liberale, socialistische
Luik 13 4 3 6 — Kath., lib.,soc , twee afzon. kand.
Hoei*Borgworm 4 2 1 1 — Katholieke liberale, socialistische
Verviers 5 2 1 2 — Kath , lib , soc., afgesch. social.
Gent-Eecloo 12 7 3 2 1 Kath , lib , social , afgesch., soc. 

christen-democratische-flamingant.
Aalst 5 3 1 — 1 Katholieke, liberale, social., daens
Audenaerde 3 2 1 — — Katholieke, cartel, daens
St-Nikolaas 4 3 1 — — Katholieke, cartel, daens^
Oendermonde 4 3 1 — — Katholieke, liberale, sociale, daens
Tongeren-Maeseyk 4 4 — — — Katholieke, liberale, socialistische
Hasselt-St-Truiden 3 3 — — — Katholieke, cartel.

K U N S T .
Niets dat verder van zijn doel is 

afgeweken, dat schandelijker wordt mis
bruikt dan de kunst. Z ij moest den 
mensch eene bronne wezen van adel, 
rust en blijdschap « Elke kunst, zegt 
Schiller, is der vreugd gewijd, en er 
bestaat geen edeler en geen ernstiger 
taak, dan de menschen gelukkig te 
maken. De ware kunst is alleen die, 
welke hoogst genot verschaft ». In eenen 
brief van Haydn lezen w ij. « D ikwijls 
fluisterde een geheim gevoelen in mij : 
Er zijn hier op aarde zoo weinig blijde 
en vergenoegde menschen, overal ver
volgt hen kommer en zorg, misschien 
wordt uw werk somtijds eene bron, 
waarin de man onder den kommer en 
arbeid gebukt, voor enkele oogenblikken 
rust en uitspanning vindt. » Zulke ge
dachten strekken den kunstenaar tot 
eer, het volk tot welzijn en de kunst 
tot vooruitgang.

De kunst wordt niet meer beoefend 
om den mensch edeler te doen denken. 
Geldwinnen is de grootste vraag ; zij 
werpt ons in eene rustelooze bedrijvig
heid, die eene nieuwe ziekte eene moor
denares van eersten rang heeft doen 
ontstaan, de zenuwzwakte, die gansch 
het geslacht beinvloedt.

De middeleeuwsche kunst was diep 
gevoeld, voor elk vatbaar, zij maakte 
het menschelijk hart warm van zalig 
genoegen en bewondering, ze was rein. 
Beschouwt de werken onzer hedendaag- 
sche meesters, waarvan' vÜ ^-ip tonken 
met eene knnst die doet walgen, en, 
ware het mogelijk de oogen zouden 
doen braken.

Het tooneel, dat eene school van be
schaving en verzedelijking zou moeten 
zijn, is, bijzonder in de groote steden, 
een brandpunt geworden van zedenbe
derf : moordaanslag, overspel, verkrach
ting worden er jubelend voor het voet
licht gebracht in name van het réalisme.

De letterkunde is al niet veel beter. 
Vele schrijvers, bijzonderlijk de Fransche 
vinden er waar genoegen in met voor
liefde te grijpen in de zedeloosheid en 
met een oprecht kunstmatig geoefend 
reukorgaan rond te snuffelen aan alle 
soorten en tinten van het zedelijk stin
kende. Zeker het werkelijke moet weer
gegeven worden, echte brokken men- 
schenleven mag men beschrijven en op 
de planken voeren, maar het is tegen het

edele der kunst, daar te putten, waar 
enkel voorbeelden gevonden worden, 
die leiden tot ontaarding en verdierlij- 
king.

Zulke kunst vermoordt niet alleen de 
ziel, zij doodt ook de vreugde. De mensch 
is van natuur het kwaad genegen, mach
tige vijanden voeren hem met geweld 
naar den afgrond : ook is hij groot, 
degene, die zijne driften weet te betoo- 
men en recht b lijft in den woesten 
storm. Reine vreugde is hem beschoren, 
zelfs in kommer en lijden tin te lt zekere 
blijdschap op zijn wezen, daar hij weet 
eens in het rijk  van eeuwig genoegen 
het loon zijner gelatenheid te zullen 
ontvangen.

Z ij, die het hoofd buigen voor den 
storm, hunne driften involgen en zich 
wentelen in de rotheid der wereld, voe
len niet alleen de wroeging van hun 
leven vergalt, zij walgen voor hun zelven, 
in de eenzaamheid weergekeerd, vervloe
ken zij hen, die hun aardappelen boden 
in zilveren schotels, maar met eenen 
tooverstaf hen veranderde in zwijnen. 
De minste moeilijkheid beneemt hun 
den moed, voert hen ten toppunt der 
wanhoop, en zij stellen, als man van 
de wereld, een einde aan hun leven, en 
dompelen hunne familie in oneer en 
schande.

De man van ’t goed alleen kan ware 
kunstenaar zijn, en de christene kunst, 
die, God dank herleeft, schonk de 
grootste meesterstukken.

Kunstenaars, leidende geesten, sta op 
uit de vernedering, richt uwe blikken 
tot het eenig en christen ideaal, gebruikt 
de talenten, u door God geschonken, 
tot het veredelen en b lij maken, uwer 
medemenschen.

D e  K o n i n g  e n  d e  K o n i n g i n  

v a n  D e n e m a r k e n  i n  B e l g i ë .

De Koning en de Koningin van Denemarken 
hebben Engeland en Frankrijk officieel bezocht. Ze 
werden er met groote eere onthaald.

Dinsdag zijn ze te Brussel aangekomen, waar ze 
op de hertelijkste manier door Koning Albert en 
Koningin Elisabeth ontvangen werden. Woensdag 
had er aldaar een wapenschouwing plaats waaraan
10,000 man deelnamen.

Dunemarken is een klein landeke — gelijk België. 
Gelijk ons land is zijne onafhankelijkheid aan bij
zondere gevaren blootgesteld. Daar het, door zijne 
ligging, meester is van den ingang der Baltische 
Zee, waaraan Duitschland en Busland palen, heeft 
het voor die twee landen groot belang, alsook voor 
Engeland, dat, volgens de Deensche zeeëngten in

Duitsclie of Russische handen zijn, zijne zeemacht 
verstekt of verflauwd ziet.

In ,1 8 6 4  werd Denemarken aangevallen door
Duitschland, waarbij Oostenrijk zich aansloot Ge
durende vijf weken verdedigden de Denen zich met
heldenmoed, maar wat konden hunne 35,000 sol
daten tegen de duitsche en oostenrijksche legers? 
Bij diin oorlog verloor Denemarken het vierde van 
zijn gjrondgebied, dat door Duitschland ingepalmd 
werd. J

Denèmarken is zeer vooruitstrevend, vooral op 
gebied; van landbouw. Het zijn de deensche land- 
bouwefs die grootendeels de markt van Londen 
voorzien van boter, eiers en groensel, niettegenstaande 
zij er]veel verder van verwijderd zijn dan wij.

Wij. Vlamingen, kunnen ter gelegenheid der 
komst van den Koning en de Koningin van Dene
marken niet vergeten dat Denemarken aan Vlaanderen 
een zijner geliefdste graven schonk.

’t Was Karei van Denemarken, die over Vlaan
deren regeerde van 1119 tot 1127. Hij was de zoon 
van den Koning van Denemarken, Kanut den Heilige 
genaamd. Graaf Karei van Denemarken was door 
het volk zeer geern gezien ; hij was voor de recht
veerdigheid ; en al wie er te kort aan bleef, of 
de wetten overtrad, riep hij tot orde, zonder te 
kijken naar den rang of de plaats die zij in de 
samenleving bekleedden, ’t Was alzoo dat hij den 
doodelijken haat op zich trok van rijkgeworden 
mannen, wier gedrag en opkooperij hij beteugelen 
wilde. Graaf Karei werd door hen vermoord, in de 
kerk van St-Donaas, op den üurg te Brugge, op 
het oogenblik dat hij er de H. Mis bij woonde en 
aalmoezen aan de arme menschen uitreikte.

Het volk noemde hem Karei den Goede, en de
H. Kerk plaatste den goeden graaf onder het getal 
harer gelukzaligen. De zaligverklaring van Karei 
den Goede werd, over eenige jaren, te Brugge met 
groote plechtigheid on onder ander door eenen on- 
vergatfcHjk schoenen historischen stoet gevierd.

De gebeenderen van den gelukzaligen Karei van 
Denemarken, bijgenaamd den Goede, worden in de 
brugsche hoofdkerk in eene kostelijke rijve bewaard.

Ge ziet het dat Brugge en Vlaanderen door bij
zondere herinneringen verbonden zijn aan het land 
waarvan de vorsten heden onzen Koning en Koningin 
komen bezoeken,

God weet zouden de Koning en de Koningin van 
Denemarken, had men er hunne aandacht opgetrokken 
te Brugge geen bezoek gebracht hebben aan het 
stoffelijk overschot van hunnen doorluchtigen voor
zaat, en aan de plaatsen waar hij loefde, streed 
en bezweek voor de christene rechtveerdigheid.

V o o r  h e t  K a n t w e r k .

« De Nationale kantwerk-vereeniging » (L'Union 
nationale Dentelliere) tot verbetering van den arbeid 
die voor gelukkig gevolg zal hebben eenen grooteren 
loon te verschaffen, komt eenen aanschouwenden 
leergang in werk te stellen, volgens het heden
daags bestaan ingericht.

Zij heeft ook eenen maatregel te werk gesteld 
die veel nut zal bijbrengen aan de kantn ij verheid 
aan hare vertegenwoordigers en aan de kantwerksters.

Zoo is het, dat de « Nationale kantwerk ver
eeniging » eenen oproep gedaan heeft aan eenige 
meisjes van verscheidene streken waar de kanten 
bewerkt worden ten einde hun toe te laten de leer
gangen van kunst en van teekening te volgen, en 
hun verblijf in Brussel waar te nemen voor de koers 
bij te wonen van kunstversiering en gebeurlijk van 
borduurwerk.

Alle de leergangen der« Nationale kantvereeniging» 
zijn kosteloos.

Die meisjes, met de grootste zorg uitgekozen 
zullen na 2 of 3 jaren den koers gevolgd te hebben, 
de vrucht van hun werk in hunne streek kunnen 
te pas brengen ten voordeele van jonge werksters.

Zij zullen op de hoogte zijn om aan deze laatste 
kleine lessen van teekening te geven ; dit zal voor
zeker aan de jonge werksters der provincie, smaak 
tot verfijning geven en hun aanmoedigen tot de 
verbetering van de kantarbeid.

In alle geval zullen de genomen maatregelen 
eene algemeene verbetering te weeg brengen en eene 
verhooging van loon voor eenen beteren arbeid tot 
uitslag hebben.

De Nationale kantwerkvereeniging verheugd zich 
hare nederige middelen te voegen aan degene gebruikt 
door onze minzame vorsten H. M. de Koningin 
Elisabeth, met praktisch te werken tot het opbeuren 
van de kantkunst en tot de verbetering van den 
staat der werksters. — Daarvoor heeft zij het 
volgende ingericht :

1°) de stichting van kantwerksleergangen van 
kunst en van teekening.

2°) de aflevering van diplomas aan de fabrikanten 
bekommerd met een onverbeterlijk werk en aan 
deze die nieuwe kunstteekeningen zullen voorgebracht 
hebben.

3°) de vergunning van prijzen aan de kantwerksters 
die zich zullen onderscheiden door goed afgemaakte 
werken.

4") eenen wetenschappelijken en verbeterden 
aanleer, het oud bestaan van het beroep eerbiedigende.

L i e f d a d i g h e i d s f e e s t .
Het muziekfeest, dat zondag laatst plaats had in 

de zaal « Flandria » ten voordeele van het mensch - 
lievend werk «De bescherming d-r Kindsheid », 
heeft den besten bijval verworven.

Het programma kondigde ons de uitvoering aan 
ven fragmenten getrokken uit « Ernani » van 
Verdi, uit « Faust » van Gounod, uit « Nuit 
d’Orient » van Felicien David.

Wij waren benieuwd om te hooren hoe het orkest 
en het gemengd koor, dat wij in vroegere concerten 
reeds mochten f bewonderen ditmaal hunne zeer 
moeilijke taak zouden kwijten. Voormelde stukken 
zijn immers niet geschreven voor kleine maatschap
pijen bestaande uit kunstliefhebbers, hoe lofweerdig 
ook hunne bekwaamheid moge wezen, maar voor 
volledige operatroepen beschikkende over een groot 
getal uitvoerders van eerste gehalte.

Het mag dus wel een waagstuk geheeten worden 
dat de orkestmeester M. Camiel Ameye had gedurfd : 
op het tooneel van Flandria, met de middelen hem 
ter hand gesteld, die prachtige operastukken uit 
voeren.

Maar hij heeft bewezen dat aanhoudende pogingen 
en hardnekkige moed tot alles bestand zijn, en 
inderdaad de uitslag heeft weerdig zijnen onver- 
moeibaren iever bekroond.

Het was rijkelijk lief en treffend het schouwspel 
die uitgelezen schaar uitvoerders, behoorende aan 
onze beste burgersgezinnen, aldaar vereenigd met 
één gedacht, met één doel: het betrachten eener 
lofweerdige, eener edele zaak, de kunstschoonheii.

En wanneer het eerste nummer van het programma 
aan den gang was, dan gevoelden wij de gerust
stellende zekerheid dat ditmaal hun een tot nu
toe ongekende bijval stond te wachten.

De stukken zelf: Ernani en Faust, zijn genoeg
gekend opdat wij er den inhoud niet moeten van
uitleggen.

De inleiding van Faust is allerprachtigst. Somber 
en langzaam smelten de akkoorden ineen, allerbest 
de vertwijfeling en de onsteltenis van het onrustig 
gemoed beschrijvende van Faust, die, op het einde 
van zijne werkzame levensbaan gekomen, van het 
geluk en de waarheid wanhoopt. Doch weldra brengen 
hemelsche harpeklanken helderheid en klaarte in 
het gespel en leiden eenen snaarzang in, vol 
teerderheid, vol zoetheid, vol genot, malende de 
onoverwinbare macht der zalvende liefde.

Dit voorspel werd op hertelijk handgeklap begroet.
M. C. Ameye nam zelf het woord vódr het begin 

van « Nuit d’Orient », en iu eene eenvoudige en 
gemoedelijke aanspraak lei hij den zin uit van dit 
werk. Het programma had overigens kortbondig de 
verschillige tdeelen beschreven, en dit brengt veel 
bij om de aandacht der aanhoorders, goed ingelicht, 
op de schoonheid der uitvoering alleen in te roepen.

Na eene symphonische inleiding, de zoelte der 
oostersche streken beschrijvende, bezingt het koor 
de kalme rust van den vallenden nacht over het 
geurrijke rozenland. Lalla-Rouck, eene prinses 
verloofd aan den koning van Boukhari hoort de 
stem van den zanger Nourredin. (Zijn lied wierd 
op het concert door den phonograaf weergegeven, en 
M. Ameye vondt dat de timber zelf van dit speel
tuig eene soort van oostersch snaartuig op bijzonder 
treffende manier nabootst.) Lalla-Rouck, getroffen 
door dien zang, besluit aan haren koninklijken 
verloofde hare liefde voor Nourredin kenbaar te 
maken: maar zie, Nourredin is niemand anders 
dan de koning zelf!

Op dit oostersch verhaal heeft Félicien David 
eene wonderschoone schilderachtige en gloedvolle 
partitie geschreven. Jufvrouw Marguerite Godfroid, 
die de lastige rol van Lalla-Rouck te vervullen had, 
heeft de aanhoorders letterlijk verrukt: hare prachtige 
stem draagt tot ’t einden de volle zaal, en zij is zoo 
aangenaam, zoo vloeibaar, zoo zeker en zoo juist 
dat het eene ware vreugde is haar te mogen aan
hooren en bewonderen.

Het dameskoor beschikt eveneens over merkweerdige 
stemmen ; bij de mannen wierden de bijzonderste 
rollen der verschillige stukken verdienstelijk waar
genomen door MM. Joseph Vermeulen en Jori» 
Vandeputte.

Het orkest deed wonderen van dapperheid; dat 
mag gezegd worden, want het is geene kleine zaak, 
met een handsvol leden alles weer te geven wat 
voor een volledig opera geschreven is. Alhier staat 
ieder gansch alleen voor zijne partij, en de minste 
faut, vergetenheid of onjuistheid wordt aanstonds 
opgemerkt. Ook brengen wij geern hulde aan de 
bekwaamheid der ervaren uitvoerders.

Het concert sloot met de « Samenzmeering tegen 
Keizer Karei » uit Ernani.

De finale werd bijzonder warm toegejuicht en op 
herhaald handgeklap hernomen.

En bij het einde van dit wonderschoon muziek
feest viel den talentvollen orkestmeester eene 
welverdiende en geestdriftige ovatie te beurt': Geest
driftig want allen waren ten hoogste verheugd 
over de uitvoering van zulke prachtige stukken 
door onze stadsgenoten onder de vaderlijke leiding 
van den heer Ameye, die geene moeite had ontzien 
om tot zulk eenen schoonen uitslag te komen ; 
welverdiend: want niemand meer dan hij heeft



gewrocht, geschreven, herhaaldelijk repetitien 
gehouden, stappen gedaan, allerlei pogingen 
aangewend om zijne medeburgers vooruit te helpen, 
en ja voort te stuwen op de baan der schoonheid 
en der kunst.

Eene bemerking nochtans. Mogen wij verhopen 
op het toekomende concert eenige vlaamsche zangen 
te hooren? M. Ameye heeft aangekondigd dat als
dan Faust grooter.deels zal uitgevoerd worden. Wij 
weten dat van Faust eene zeer voldoende vlaamsche 
vertaling bestaat, gansch geschikt op het muziek, 
en wenschen dat er van dien vlaamschen tekst 
dan zal gezongen worden. Die eerste uitvoering 
zou ongetwijfeld zeer welkom zijn bij onze vlaamsch- 
gezinde kunstliefhebbers.

Intusschen brengen wij nogmaals hulde aan allen 
die medegewrocht hebben aan dit schoon muziek
feest, gegeven ten voordeele van een menschlievend 
en edel werk : « De bescherming der kindsheid,. »

Wij vernemen dat den heer Doktoor De Poorter 
zondag laatst het Congres over kinderverzorging 
bijgewoond heeft, die te Luik gehouden wierd onder 
voorzitterschap van Dr Lust van Brussel, j

De werking der kinderpolikliniek van Iseghem 
werd met lof op het kongres vermeld.

Het volgende lazen wij verleden Zondag 17 Mei 
in groote letters gedrukt op het voorblad der 
Gazette van Kortrijk, katholieknieuwsblad die 39 
jaar bestaat :

Plichten der Geestelijkheid  
en der Katholieken  

jegens de goede drukpers.
« Do drukpers is een liefdadig werk van het 

grootste belang ». Pius X.
« Ik beschouw de goede lezing als eene voort

durende missie ». Leo XIII.
« Men moet de pogingen der goede drukpers 

tegen die der slechte stellen ». Leo XIII.
« De goede drukpers ondersteunen is even zoo 

verdienstelijk als kerken bouwen ». KI Lavigerie.
Wie goede geschriften helpt verspreiden, is een 

apostel ». P- Roh.
« De goede dagbladen niet ondersteunen is een 

schuldige nalatigheid ». Mgr. Ketteler
« De drukpers was het groote wapen in den 

strijd tegen de katholieke waarheid, door de druk
pers moeten wij dezelve redden ».

Kardinaal Cavrot.
«. De goede dagbladen ontbreken niet ; het is 

de bescherming die ontbreekt ». Mgr. Bessog.
Wie ooren heeft hoore !

O proep  to t de  goed e  re d e .

O p  h e t  o o g e n b l ik  d a t  d e  w e tg e v e n d e  K a m e r s  
g e d ee l te l i jk  h e r n ie u w d  g a a n  w o r d e n ,  d o e t  m e n  o n s  
d e  v o lg e n d e  m e d e d e e l in g  w a a r  a l le  po l i t iek  u i tg e 
s lo ten  is.

H e t  feit  is te  z e ld z a a m  o p d a t  wij n i e t  a a rz e le n  
ze  te  d o e n  v e rsch i jn en .

KIEZERS ! !
Als volks vertegenwoordigers zijn u vlijtige, eer

lijke en doorzichtige mannen noodig.
Stemt voor een krachtdadigen kandidaat aan 

lichaamsoefeningen gewoon : degene die per velo 
rijdt zal zich net de wegen kunnen bezighouden 
waarvan het onderhoud in de Kamers behandeld 
wordt.

Om zijne financieele bekwaamheid te kunnen 
beoordeelen, bestaat er een onfeilbaar middel:

De kandidaat is wielrijder welke banden gebruikt 
hij ?

l 8t* geval -  Buitenbanden van verschillige merken 
op welker prijs hij afgeboden heeft om ze eindelijk 
een twaalftal franken. ... of meer (o betalen.

Mijdt u van hem, het is een onhandig mensch 
die zich slim acht, hij heeft zich kten foppen 
door zijn verkooper en zal niet beter uwe zaken 
besturen als de zijne.

2'ie geval — Michelin buitenbanden met trengels 
die hij 10 franken betaald heeft en roode binnen
banden van fr. 7.50.

Deze man weet wat hij wilt, hij koopt de beste 
banden die hem geen last geven en lang zullen 
dienen voor een prijs die niet betwist wordt, hij 
is behendig en laat zich niet omkoopen.

Kiezers uw keus is gedaan !
ALLEN VOOR ZÜLK EEN MAN GESTEMD.

Avontuur van twee studenten
van  Ise g h e m  en  R u m b ek e .

Een verhaal uit de XIVe eeuw.
I.

Vervolg
Wij verbleven in de landhoeve mijner moei, en 

wij vernachten in dezelfde kamer. Mijn vriend 
viel welhaast in eenen diepen slaap, ongetwijfeld 
veroorzaakt door de vermoeidheid zijner gedwongene 
pandeling. Ik hoorde hem ronken, en het was te 
vergeefs dat ik zelf poogde in te sluimeren. Echter 
sliep ik een weinig omtrent het aankomen van den 
dageraad ; maar het eerste gerucht dat men in de 
landhoeve maakte deed mij ontwaken, en terstond 
was ik uit mijn bed.

Tot mijne groote voldoening, kwam onze vriend 
van Moorslede,' Felix Deturf, welhaast aan. Joseph 
was ook reeds gekleed : de slaap had hem veel 
goed gedaan. Wij namen het ontbijt, ik zegde 
aan mijne moei dat wij waarschijnlijk nog eens 
in haar huis zouden vernachten, en wij stelden 
ons op weg naar de woning van den gewezen 
houtakker.

Niets kan een denkbeeld van mijn verlangen 
geven; ik was altijd vooruit, en mijne twee 
vrienden, moesten mij verscheidene malen terug 
roepen. Op eenigen afstand van de woning des 
ouden, houtakkers zagen wij zijuen zoon die ons 
te gemoet kwam. Deze verschijning verrukte mij : 
mijne nieuwsgierigheid ging eindelijk voldaan 
worden. Hij onthaalde ons met beleefdheid, en

— Mr & Mme Maurice Meyer, bijzondere 
heel en tandmeesters, op den hoek der Moes- 
croenstraat, 2, huis met koetspoort bij het 
gevang, te Kortrijk, kan men raadplegen 
van 9 ure tot ’s middags, en van ? tot 5 ure 
uitgenomen op Zon- en Feestdagen.

Cornelis zette ’t op een loopken,
Raad, vrienden eens waarheen ?
Er eenen pakken van ’t wit S toopken 
Want beter is er geen ! . . . 
Vieux-Systëme, merk ’t wit stoopken 
Jacques Neefs, Antwerpen.

F R A N C I S C U S D A G
voor de Derde-Ordelingen van West-Vlaanderen

te DADIZEELE op I Juni 1914
Wie geen Dirde Ordeling is,wordt ook uitgenoodigd

Om 10 ure plechtige Hoogmis, Gelegenheids- 
sermoen door Pater Renaat. — Na de mis ver
gadering voor de Zusters Derde Ordelingen en 
voordracht over : De franciskaansche geest van 
loetveerdigheid en de onzedige kleederdracht door 
Juf. Irma Spar. — Vergadering voor de mannen en 
voordracht. ^

’s Namiddags om 2 uren Algemeene Vergadering. 
1) Welkomgroet door E. P. Voorzitter. 2) Voor
dracht over de Plicht van eene nare Derde Orde- 
delinge door H. Deprez. 3) Voordracht over Waarom 
Derde-Ordeling in onze dagen door Adv. Deuboeve. 
Om 4 ure plechtig lof.

N. B Wie zulks begeert mag een noenmaal 
op voorhand afvragen mits voorafgaande betaling 
bij juffer Judith Devos te Iseghem, ten laatste 
tegen 23 Mei (Een gerecht 1.50. Twee Gerechten
2 00 fr.

Bijzondere trams voor de Bedevaarders
Iseghem 

Statie 8 30
Krekelstraat 8.33 
Blauwe Kapel 8.36 
Boschmolens 8.41

De commissaris der Derde Orde E. P. Constantinus

Vertrek uit Dadizeele
Plaats 17.20
Aankomst Iseghem
Boschmolens 18 13
Blauwe Kapel 18 21
Krekelstraat 18.24
Statie 18.27

B e d e v a a r t  u it V la a n d e re n la n d
naar

O. L. V rou w  van Lourdes.
Veertiende pelgrimstocht van den 4e" tot den 12on 

Oogst 1914. (zes volle dagen verblijf in Lourdes) 
Onder het eervoorzitterschap van Z. D. H. Mgr 
Waffelaert, Bisschop van Brugge en onder de geeste
lijke leiding van E. H. Pastoor Bruloot.

Prijzen der plaatsen (heên en terug) uit Kortrijk : 
Eerste klas : 148 fr. — Tweede klas 100 fr. — Derde 
klas 65 fr.

Voor inschrijvingen, zich wenden tot E. II. De 
Backer, Pastoor van ’t H. Herte en M. Cam. Van 
Haverbeke Iseghem.

CACHTEM.
De gemeenteraad heeft in zitting van 20 Mei 

met 7 stemmen tegen 2 laan den Heer Alfons 
Rommel) den Heer Jules Vandoorne benoemd als 
gemeente ontvanger in vervanging van zijnen over
leden broeder, wijlen Heer Constant Vandoorne.

S T A D S N I E U W S

T e n to o n s te llin g  d e r  V ak sch o len .
Met de aanstaande Sinxendagen zal er in het 

Gildenhuis alhier eene tentoonstelling plaats hebben 
der vrije vakscholen van Iseghem bestaande in 
schrijnwerken, beeldhouwen, teekenen, schoen
maken, patroonsnijden, bottine-stekken,1 spel
lewerken, naaien, borduren en huishoudwerk.

Voor wat onze plaatselijke nijverheid betreft — 
de schoenmakerij — belooft de tentoonstelling 
bijzonder belangrijk te zijn. Voorzeker zullen de 
bezoekers er al hunne aandacht aan wijden.

De ouders zullen kunnen bestatigen welken voor
uitgang hunne kinderen doen die de lessen van 
schrijn- en beeldhouwwerk volgen. Ook in botti- 
n'estekken, naai- en boiduurwerk zal men over de 
toenemende kundigheid der leerlingen kunnen 
oordeelen.

Het speldewerken wordt nu geheel methodisch 
aangeleerd ; er wordt geene moeite gespaard om 
onze vlaamsche meisjes tot bekwame en bevoegde 
werksters op te leiden en ze alzoo in staat te 
stellen een goeden loon te verdienen, de aloude 
faam der nationale kantennijverheid te behouden 
en hare produkten meer en meer te doen waar- 
deeren.
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leidde ons in het prieel, waar wij zijnen vader 
den voorgaanden dag gezien hadden. — Ik ben 
geheel den dag aan u, zegde hij ons, mijn vader 
en mijne zuster Ida zijn in de naburige landhoeve, 
waar zij tot den avond zullen verblijven. Ik zal 
u dan. volgens mijne belofte, de geschiedenis 
verhalen van de schrikkelijke ongelukken welke 
de oude man uitgestaan heeft en gij zult verwonderd 
zijn dat hij zooveel heeft kunnen lijden, zonder 
te bezwijken onder de kwellingen die hem gedurende 
zoovele jaren gefolterd hebben.

Op dit tijdstip (het was in 1382) leefde mijne 
moeder nog. Wij bewoonden eene hut drie kwar
tier uurs zuid-oost van het dorp gelegen. Ons 
land was in den burgeroorlog gewikkeld ten gevolge 
van de groote belastingen welke Graaf Lodewijk 
van Maele van de Vlamingen eischte. De volkrijko 
stad Gent kwam in opstand. Vijf duizend Gente
naren, met den vermaarden Van Artevelde aan 
het hoofd, begaven zich naar Brugge om den 
graaf aan té vallen. Als Lodewijk van Maele het 
klein getal zijner vijanden vernam, trok hij tegen 
hen op met dertig duizend mannen, niet twijfelende 
of hij zou dezen kleinen hoop geheel verdelgen.

Maar de Gentenaren lieten zich niet verschrikken. 
Zij vielen op de krijgsbenden van den graaf met 
zoo veel koenheid, dat deze laatste de vlucht moest 
nemen. De Gentenaren vervolgden de vluchtelingen 
tot in de stad Brugge, en deden negen duizend 
mannen onder het geweld sneuvelen. De graaf 
zelf had de grootste moeite om te ontsnappen.

Ondertusschen had Lodewijk bijstand aan den 
koning van Frankrijk gevraagd, ten einde de 
Vlamingen te onderwerpen. Van Artevelde vernomen 
hebbende dat de fransche prins zich bereidde om

Niet min tevreden zullen de huismoeders zijn 
te vernemen hoe dat hunne dochters tot bekwame 
huisvrouwen opgeleid worden en bedreven zijn in 
kuisschen, wasschen, koken en schikking der 
woning en huisgerief.

In een woord iedereen zal zich bij een bezoek 
naar de tentoonstelling kunnen rekening geven 
dat er geene moeite gespaard wordt om hot vak
onderwijs op eene praktische en degelijke manier 
aan te leeren ingevolge de noodwendigheden des 
tijds in verband «iet de plaatselijke nijverheden.

De opofferingen doorStaat, Provincie en Gemeente 
gedaan zijn rijkelijk beloond door de vruchten 
die deze .nuttige instellingen te wege brengen.

De tentoonstelling is aan iedereen toegankelijk, 
mits een inkomgeld van 10 centiemen. Zij wordt 
geopend op Sinxendag van 1 tot 7 uur namiddag ; 
den 2en en 3de Sinxendag van 7 ure ’s morgens 
tot 9 ure s’ avonds

Opvoering van Joseph van Mehul te Iseghem.
De bijtreding tot uitvoering van dit meesterstuk 

is algemeen. Tooneel, zang en Orkest zullen uiterst 
bezorgd zijn. Op den vreemde is het nieuws reeds 
gekend talrijke liefhebbers zullen de vertooningen 
bij wonen.

VEROORDEELING.
Bij vonnis van 22 dezer is M Vermaut, drukker

uitgever van het Iseghemsche Volk door den heer 
Vrederechter van het kanton Iseghem verwezen tot 
200 franks schadevergoeding en twee inlasschingen 
van het vonnis in het weekblad ’t Iseghemsche Volk, 
voor laster en schimpredens tegen M. Bral-Donego, 
schepene dezer stad.

Kiekens en Konijnendieften. — In den nacht 
van Zaterdag tot Zondag laatst hebben de dieven 
op ronde geweest op de wijk Geite. Bij Alois 
Kesteloot hebben zij 12 kiekens gestolen, bij De- 
brabandere 4 hennen, een haan en een groot konijn. 
Ten nadeele van Constant Delaere zijn 3 groote 
konijnen gestolen, bij de wed. Lemiere oen konijn 
en linnengoed. Bij Louis Gieleghem wever op de 
Westhoek hebben de nachtschuimers gepoogd het 
duivenkot open te breken, doch zij zijn er niet 
in gelukt.

Ondanks de neerstige opzoekingen van politie en 
gendarmen heeft men tot nu toe de daders niet 
kunnen ontdekken. Sedert eenigen tijd zijn de 
diefstallen in den bniten van langs om talrijker, 
er moeten hier menschen zijn die van diefstal leven 
en afkoopers die hun in dit oneerlijk stieltje helpen. 
Mochten welhaast d’eene en d’andere in d’handen 
van ’t gerecht vallen.

Zelfden nacht hebben Baldadigaards gansch den 
lochting beschadigd van Francois Bourgeois nachtwaker 
wonende in de Krekelstraat. Al de groenten wierden 
uitgetrokken en vertrappeld.

Zondag morgen speelde Alfons Pattyn werkman 
wijk Mol met zijn klein kind. Ongelukkiglijk had 
het kind in zijn hand een scherpen nagel en sloeg 
hem bij ongelukke in zijn vaders oog. Naar alle 
waarschijnlijkheid zal dien braven man het zicht 
van het gekwetste oog verliezen.

Duiven gestolen. — Dinsdag morgen heeft men 
bestatigd dat er bij Emiel Mortier herbergier aan 
de vaart verschilligj duiven gestolen waren. De 
politie die van den diefstal onderricht wierd en 
verdere mededeelingen ontving, heeft de duiven 
gevonden en aangeslagen op den zolder van C. N. 
Proces-verbaal wierd ten zijnen laste opgemaakt.

Stelling gebroken. — In het in opbouw zijnde 
kasteel van M. Emiel Vanden Bogaerde, wijk Mol 
zijn de plafonneurs tengevolge van het breken 
eener staak, van de stelling gevallen. Allen kwamen 
er nog al goed van af uitgenomen Emile Tieusnan 
van Genval die na de eerste verzorging naar het 
gasthuis overgebracht wierd.

GEBOORTEN :
143. Antoine Vanbelle, zv. Jules on Elisa Hulle- 

busch, Rousselarestr. — 144. Maria Herman, dv. 
Jules en Rachel Dehullu, Krekelstr. — 145. Jeröme 
Debusschere, zv. Gustaf en Eugenia Callens, Brugstr.
— 146. Gabriël Vansteenkiste, zv. Arthur en Elisa 
Haeve, Hondstr. — 147. Henri Debel, zv. Cyriel 
en Maria Devos, Kasteelstraat.

STERFG EVA I L  EN :
87. Pharailde Verbeke, huish. 77 j. wed6 Petrus 

Meesscliaert, echt* Constantin Linseele, Nieuwstr. — 
88- Julia Verbeke, huish. 21 j. dv. August en 
Romanie Labeeuw, Kortrijkstr. — 89. Jeanne Buyse
1 j. dv. Ephrem en Romanie Viaene, Mol. — 90. 
Henri Tack, land werker, 63 j. zv. Frederic en 
Rosalie Vynckier, Abeele. — 91. Joannes Verhamme, 
landwerker, 73 j. zv Ivo en Barbara Verpoort, 
Boschmolens.

de overdrevene eischen van deu graaf te ondersteunen, 
bleef niet onledig. Hij verzamelde zooveel man
schappen als hij er kon vinden, doorliep de steden 
en dorpen, en welhaast bevond hij zich aan het 
hoofd van veertig duizend dapperen.

Een fransch leger drong inderdaad in Vlaanderen. 
Van Artevelde, vreezende dat de aanhangers van 
den graaf, die te Brugge in groot getal waren, 
omdat Lodewyk eenige voorrechten aan hunne stad 
toegestaan had, zich met de Franschen zouden 
vervoegen, sneed hen den weg af De Gentenaren 
vonden het fransch leger omtrent Roosebeke bij 
Rousselare gekampeerd, dus voorspelde alles eenen 
aanstaanden en bloedigen veldslag.

Do strijd begon inderdaad den 27 november 
1382. Zekerlijk ontbrak de moed niet aan de Vla
mingen, maar er was geene orde ; niets was 
voorzien. Echter werden de Franschen in den eersten 
aanval terug gedreven. Reeds begonnen zij zelfs 
te vreezen voor eene nederlaag die zoo bloedig zou 
zijn als deze welke zij tachentig jaren te voren 
in den veldslag van Groeninghe, bij Kortrijk, 
geleden hadden en waar zij twintig duizend mannen 
op het slagveld gelaten haddenTMaar de vluchtelingen 
werden ondersteund door nieuwe krijgsbenden die 
de Vlamingen overrompelden De slag begon met 
eene nieuwe woede. Van Artevelde en de zijne 
toonden eene koenheid, eene onverschrokkenheid die 
een beter lot verdiende. Overmand en niet willende 
wijken volgens den eed welken zij aan hun opperhoofd 
gedaan hadden, vonden de Gentenaren ten getalle 
van tien duizend mannen, eene roemvolle dood in 
dezen veldslag die de Vlamingen zoo noodlottig 
was. Alsdan verspreidden zich de overwinnaars, 
gelijk eene bende roovers, door het land, en zij 
verwoesten een groot deel van Vlaanderen, hier 
plunderende, daar brandstichtende, overal gruwelen

H U W ELIJKEN :
39. Jules Raes, borstelmaker, 27 j en Elisa- 

betli Loosveldt, bobijnster, 25 j — 40. Alberic 
Bruggeman, steenoveuwerkman, 23 j en Marie De- 
duitschaever, borstelmaakster, 23 j. — 41. Leo Van
derheeren, werktuigmaker 23 j. en Marguerite Maes, 
borstelmaakster. 26 j. — 42. Camille Uyttenhove, 
schoenmaker 35 j. en Emilie Pattyn, borstelm 24 j.

SC H E E PV A A R T  van ISEGHEM
Jeune llené, met lijnzaad voor Alf. Dassonville 

Lendelede. — Martha, met koolzaad voor do geb. 
Adhe'mar en Edgard Vandemoortele. — Roba, met 
boomen voor de We Jules Vandekerckhove — Elk 
zijn gedacht, met kolen voor de We Conrard Ver- 
straete. — Vroom en Vri] en August, met beurtgoed 
voor verscheidene. — Maurice, met ciment voor 
de We A. Vandewalle — Leon-Marie, met ciment 
voor Fr. De'caigny Emelghem.

STAD ISEGHEM 
Parochie van ’t H. Hert

SIHKSEM-KERMIS
P R O G R A M M A  :

Zondag 31 Mei om 5 ure namiddag 
CONCERT (Stadsfan laren-Mandei koor)

0111 8 \ / l  ure 
GROOTE CINEMAVERTOONING

Maandag tweeden Sinksendag 
0111 3 1/2 ure

GROOTE VELO K O ERSEN
voor beginnelingen zonder licence

100 fr. Prijzen fr. 100
Inschrijving ter herberg De Harmonie bij 

Arthur Declercq — Prijsdeeling ter herberg 
St. Eloi bij Gustaf Fieux onmiddelijk na de koers

Dijnsdag derden Sinksendag
PRIJSVLUCHT UIT BRETEUIL

200 fr. Prijzen fr. 200
Inkorving ter herberg Den Handboog bij 

Cyriel Delaye van 11 tot 1 ure.
’s namiddags WIJK KASTEELKE (Paters)

GROOTE VELOKOERSEN -  100 fr. Prijzen
onmiddelijk daarna allerhande Volksfeesten 

en Vermakelijkheden.
om 8 1/2 uro 

Groote Verlichting en Prachtig Vuurwerk
afgeschoten door den heer De Riemaeker Ardoye 

opgeluisterd door de fanfaren. -

Zondag 7 Juni Koeke Zondag 
om 3 ure

Groote Prijskamp met de TRAB0L 
100 fr. Prijzen fr. 100

WIJK ABEELE — om 4 1/2 ure 
GROOTE VELOKOERSEN voor beginnelingen 

100 fr. Prijzen fr. 100
Opgeluisterd met Muziek 

’s avonds Buitengewone Verlichting

van wreedheid plegende. Eene afgezonderde bende, 
die te Rousselaere verscheidene huisgezinnen in 
den rouw gedompeld had, kwam langs ons dorp 
en drong in onze hut. Op hare verschijning waren 
vader en mooder ten uitersten verschrikt. Ik was 
nog maar tien, en mijne zuster nauwelijks zes 
jaren oud, en ik zag mijnen vader beven en mijne 
moeder weenon: Ëèn van deze razende lieden hief, 
al zwerend, zijnen degen boven het hoofd van 
mijnen vader, eenige woorden, ongetwijfeld bedrei
gingen uitbrakende, in eene taal welke niemand 
van ons verstond. Gelukkiglijk werd hij wederhouden 
door zijnen overste, die hem het zweerd in de 
scheede deed steken, en vader, bij den arm nemende, 
buiten de hut dreef. Wij meenden alsdan te ver
staan dat de Franschen eischten dat vader hen 
tot gids zoude dienen. Hij gehoorzaamde uit bedwang 
en volgde de bende.

Mijne ongelukkige moeder was ondertusschen op 
haren stoel in bezwijming gevallen en had niemand 
om haar te helpen. De naastgelegene woning was 
eene landhoeve die op meer dan een kwartier uurs 
afstand van onze hut stond; ik liep er naartoe. 
De fransche roovers hadden deze richting niet 
genomen. De landbouwer en zijne vrouw volgden 
mij, nadat ik hun alles verteld had. Door de 
zorgen van deze laatste kwam mijne moeder welhaast 
tot haar zolven ; maar als zij zag dat haren man 
zich in de hut niet bevond, begon zij bitterlijk 
te weenen De vrouw van den landbouwer trachtte 
haar te troosten : Stel u gerust moeder Brigitta, 
zegde zij haar ; vader Jakob zal niet lang afwezig 
blijven : zoohaast de franschen op den rechten weg 
gekomen zijn, zullen zij hem laten wederkeeren.— 
Maar mijne moeder had oen treurig voorgevoelen 
dat ongelukkiglijk Verwezentlijkt werd : vader 
keerde niet weder. ’t Vervolgt.


