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o InGE HE KIJK-UIT, 
bij l!8I,gndleid en appetijt., en opgesteld 
door BER.· RDUS POMPE. 

. " 

AI lalt de w:a.meid in bet enf. 
AI wal haar (.huL.t, dat moel er ar . 

.lIet.omea IHJ de. druU.er "10'· ,",\:. EEC .. IIOHT! aiO tO ceotiemen Pft' aa_mer. 

Q 

IIUIiE J1EDEBUCERS. • 

lIij .. bmJ-IiedeIIoT.., .. tij. IOeb "'1 .. me.
srbe1t! .Q. .,.1f'eIWI lIIf't o ..... atd" • .aar IIIJ
••• Kijk-UK,.... j.lI. 11,., 1IIo1IooiI1I. 101 iel. -
' .... plleb. ___ ....... ~ 

tau. ~ •••. Ce moet toeh peizen, beste Ie· ~ 
-.. .... lOf al.". ..... af'pzleJ met dNl 'feI'-
!ilhDS t Iu_ ..... 111 dRa IDI'I. .• mijDe'1Httl'ICh-
bi~ 1. ..... tea.laire! 

NI, _epedehvev .... llluD 

-lioe 11' dal ,ebeuN. mijn kiad? 
- Ecr"'ierde nder. 'k ui " u ,aan "mlaren : 

ik zat ia de mi"5e achler .... ties ft jllSI .. I 
'I ~ an;:elle werd ik iets le"w dal °k lOdl ziell 
lIoclllcvoelen kon; .,r ... meemle eeuM, dit 
'k CinC steeodood vallea: 'L glnl etedeIlJt !OO 
verre dal 'l Daar de verscbe lucbl lftOtat ea 11; en 
keerde ni et mtlt weêre. 

-11 "jU d:1l eeD mijner Sussen! 
- JI , eerwe"rde \"ader. 

~ 111 met ~"eD _--' ZeIl 'L ,elooye~. wall ft __ wa 
1IiPl=:,-, 

noor Iwce personen Daar lijneQ biechlsloel 
~CQ : 'I was IlIIlDers dca paasdlpeoniOlle QOlfa.
il"ert, Wat het Jtld loch doel! En die menschelf 
lc-erCD gebetie date. dat Ie 't wereldscb goed Diet 
moog;t betracLtten, - Jamaar , z'bebbe. 'I tieler 
I{'h'e. 

D:lt '11. ik menIteer Verstrlete ware, "k IOU Ik eODe 
tiloken; op mijo, patilorij zelleo ,'oor mijne l usier 
en ZC 10U ,'oorzeker lacheo van blijdsehap. 

I~ '( W33r Remlj 0 010, dat u', fabrt eterolk, 
niettcgcnstaaade het ,'erlles "3n eenen wer~dag, 
de "elledene week ~forceerd Is gC'lccst elk cene 
hal\'e rellere houillie IC nemen en op hunne kleine 
IJa{l:buur Ie lalçn afbouden, omd:!.1 lij niel weel 
W;'Iar mei uw laalste sel,ip I..olen varen! - Als 
'I \\'33r is, 'I is niet Ic schooDe! 

Will g'cens welen boe men te Izegem op bet 
sI311huis te werk ~a31 ! Ue CCI'le uoel eene aan
lHl.:Ig Ofcr ,·er:.clullige m:llwtlcn cn 101 nu toe heb
ben ze oog ~cen alltwoord gezien; CII dc loooeci
lU3alschaPIlij naagt statIs goedkeuring voor hel 
s~\"en ,'30 eeuen p,iH.amjl cn als ze een Ilen l:.1 
~~crcn om bel :!.utwoord hebben p:eloopen , zet men 
lIen \ ricDocliJ" aiD de poort: men herkende dic 

-". 
I- Beraardus beeft ook lM!tbertt dit bel voll 

allena:5keas verstandiger wordt ft dil er ,eelmll 
bode\'aarders waren din o,erjau. 

6e Bij die bcévurt ZOR meB eene depeehe .. ar 
Romen om !O,OOO benedictien 'Ooor de pillclrimsel 
ze krelen ze dadelijk, bmur IQ plaaU vao to,OOO 
wareo er leene 1S,OOO noodlg en mee had er 
len minsten 5000 over. BcrnatUull 100 wlilea we
teo waar dat te die &000 benedielicn pgGteft beIJ
ben eo zoo ze kunneo lood blijven loDder Ie 
sprio&1outcn tOJ 'oe naaste keef· 

Bij gebrek aan plalb is lemanlu~ ,erpliebt 
ecnise k.leine uOlook.eolDpD BIlt lijn lOIieOO 
oummertje te verzenden. 

Dij ,'erha3s1 zich ook lIjne medeburgers het 
a:el ukkig nieuws te brenien dat bij in', bezit is 
van eene flJDC slaalplaie YeMeeldcode de cÎlque 
Lonne,'iIIe 03ar eene fo tografie, wclli.e kostelijke 
a:ranlUr, \'e~eleld van eeue ~ÎjdlooIM.::e be.schrij
"ing, dc lezers \':10 den Kijk-On zicb binolm eeni
ie d:lgen lullen tunnen verscb3'en aaa deP elvje
len prijs f3n '10 centiemeu. 

• 



woont die knlanl' 'k En rou ik mij p ,~rcie~ niet ,'cel 
moei IC ontzien, hndd'C men heer \'andcndrie'Sschc 
mij ten minstcn gc'Z('p;d waar hem "inden, in wclke 
slr:!:I! cn welke numero; maar dat is nu al ecn 
blind zoeken ,'oor BeJ'Oanllls, 

lIaddc Bernal'llus loch ~ewclcn uat " ,"oordeel 
zou geweest zijrtmet 'nen hèklOlitel' :\ssche ell e<:1l 
"an Pols guanozakjC's op zijn hoofd (pona\!!) n:lar 
de biechtte gaan, hij zou hel wel j!;eJaali bebueD; 
maar zic, " is nu Ic la,l!. 

M, SLOSSE EN ZIJ~E SEHMOE~TJES, 

De ":lstentijd was oprecht geestig "ao dees jaar 
CIl Dernardus ging alle zOlld'lil'ell naar de "esllers 
om de passie-sermoentjes "ao meobeel' Slosse te 
hoorcn, 'K 'I\'èdd~ ual cr te Sin!. Anne niet.. één 
,li.wàzOl te dnden is, die 't betcr doet: het sprin
gertje spoog \'Uur en \'Iam co sloeg op zijnen pI'aal
stoel om belll sluk Je slaan, 'K zal, zeij:dc hij 'nen 
lieer. bij al de liiezingcn legen de liberalen werken 

.- mat banden CD landen en \'an deur 101 deur gaan 
om deste.;mlen afle persen. - Slei u, mijn man
neke, (;0 kunl inch niels meer doen dan gijlieden 
101 nu loe Godaan hebt en wij zullen u niel OlP\'or
re loopeo. Slaap dus maar l)èrUal op uwe twoe 
oorclI. 

l=' l.!! 'I " ......a:tE-' , .. -f' i l .,~ -,, ' ~", ... 'ii~1 .: ~ .. ' 

hielt! ze geeuc rekening \'ao ooze twee gendal'men 
en dro zouaaf. Zoo werden zondas gcledea ackl 
d"cen de makarom'crkoopers \'an deo knok gedre
yen door Slosse eQ.A,l6 arUle du.tsen gehoonaamden 
aJet spijt en al tegenmorrendo! 8ernardllS zou wil
lr.:n weten wal Slosse daar te zCRgen beeft CD wat 
er boegenaamd wie iU!l Ie zeggen been, als meD 
Iten beletsel nu pusa;ic of oorzaak \'an slooring 
is! Bernardus I"dadt de m'lkaronverkoopcrs tbar 
londa, nogmaals 1e gaan en Slosse, zoohaast hij 
er zicb durft vertooneu om hen aan te spreken, 
filet kraclll CD gezwindheid de \'ij,'e op zijn uak
huis I'applikeeren efhem eenibe lieert:n eenen wel
;-cpa&leo' voellne Ie dienen daar waar zijne ru,~ 
,raat eindigt: ls zi.i.v liruinenken gewijd, zijn ootje 
î, hel uÎel, Zoo ceuise Icskcs zouden dien sloute-
rik wel Ic pas komen, "Is jammer dat hij met 
Bernardus niet af I~ rekenen beeft! 

De gebenedijde vrouwe uit de Markstrate is 'iol 
bel.D"dbeid voor bet ,,"eh'arell \'an hare medemell
~hen, bijlMtderiijk ,'oor de geoen die ba:n en ha
rCD man n~l bewierooken, 'I Is alzoo dat zij o\'er~ 
tijd onderduim w31,al been gespouwen legen een 
~fti, buis dezer stad. Zij heen willen I.:waad doen 
maar " heeft Diet gepakt. 

• IIctgccn ook menigmaal liet mikpunt ziin ~r str:1. -
tc-~el'moenen \\':1.<;, dat waren de eoncert.s ~c~(' \'e ll 

door den Cercle Musical, die rail I!U;cell, lot zdj~ 
\an de \'crklecftlstc k::lIholicken, alJ; eeMe kunst
feesten ~c\\'aal'dccrd zijn. t: En daar komen SOIll
" 'ijlen chanlClIzen, riel) hij uit, dièliCcJle beloften 
"an zur.'erJlciti gednan Jll,1Jbeo! • 

lIaddc zijne moeder ook betonc ' van zui\'erheid 
... gedaan cn zou die onwecl'tlil:)c priester dom ~enocg 

zijn om zijne mocder daarom VOOI' srocht uit Ic gt! ~ 
_ ren, lIeeft zijne maarlc- en 't is cen :;11 el dingskè! 

iris dat men heer Slosse zeel' gemakkelijk ka.n lle
kooren! - ook belofte van zuirèbehl gedaan? 

• _ Iloor, dwaa~kop, Bel'nal'(\us kent vele menschcll 
~dic geene belorte ,'ao zuivcrheid geiJ.:!3n hebben cn 

die daarom nielte mio eerlijk f'.o· lfclfdljk zijn, en 
hij kent cr ook rele die ze zoowel.;eda:m hebben 
alli ~ij en die noeh hel ecn 'nolJl! her. andere zijn, 

HOE SCliANOEl.IJK11l 

.... F.enige hoeren, ware kunstliefhebbers, van "raIl 
hebben hier op hunne kosten eeue muzie~$chool 

... ingericilt, waar elkeen, grool en k.lekt, k.lel'ilulal eu 
liberaal, zich gratis in de kunst mag oefenen (Iln 

I '!- Ialcr zoo\\'el io de kerke als io dell Cerelc muzid;. 
, te doeD. Vooreerst weigert de sl:td aan dat edel 

.......... _.t- ~'~' ~ i • , ... ~~_ ..lli.J .. 4_ 

alzoo uat men hier den werkman het lUes op de 
keel zet CD dommigheden doet \'erbeeld\!D, 

Ge moet i;ij niel peizen d:'!1 onze geestelij'ken CII 
deze \'ao ons omlil;'geude nict in IP,Irede levcn; zie 
'fle keer, 

·te Onre pastoor heet François cn bet hondje valt 
menheel' Slosse heet l'rançoh;je! Dal is als om te 
zeçgen; mijn hond is tcn minst~D zoo \'ele weenl 
als mijn meester. - Is dat stel k genoot?. 

2- Over ecn ûrij~1 weken dee'd lJul)anloup \aft 
Emclghem een sermoentje en als bij ten hoogslen 
in zijAe ,,'clsprckcodlteid was, ,'en'echle hij looda
ni{; menuecl'e pa;;loor, tla( deze tIen ;Julaar opging 
en maar begon zingen; Credo in UlIWlt IJeum., 
Uupanlonp kwam natuurlijk ar,l!n wil Uil \'oor dit 
alTrOllt Emclghcm "criatrIl : hij soliciteert ,'oor 
't posljc van biskop in IJQrtibll8 (zeil/IJl in p\:lats 
,'an jnfidelillllL cn als dat lIict lukl, zegt men, stccll.! 
hij zich kerkewillc'r, 

3" Oe Ingclmunstersche biermatchand ran uit de 
slouterikslralc \'an Handzame doet 'I nog IJder. 
Sedert de pa sloor hem eenige pinten deed w'I'Jie~ 
zen, wil hij naar geene bedcvaarten meer ;laau; 
zoodat mcnhecr VandewaUe g~rusl is În den ge· 
"angene van Romen: !let kan hem oicl meer \'CI'· 
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En ,ij, sladbttiWeren, zult gij ~nneo uwe 
oogCQ openCIl co zieD wat \'00" kerel t&ij, ia sirijd 
fld de wet, onlsl3~t \':10 '( abonnement! lull gc 
bcgiDllcn W'sL13n W3:1I'100 al zijne schoa'be werken 
"icocn, \V33nncc Ilij u cn lIel ,'Dik schaamteloos 
onder de \oCleo ltJpl! Zuil gij bC8ioucO zorGen 
\oor CCII cit;:cn cn sollet! onucrwij.i roor m.eisjcs CD 
'-oor J.ncclileu! Zuil gij u ecu ci;,;-cll hospitaal, een 
cij{cu olltlmallsltuis bClOq,!CII, waar mea IUCI OIlD 
tlrDlC CII ougcltl~~i,e medeburgel's niet Daar wille. 
keur tlcn aap kali houden!.. Zuil gij ••.. maar 
'I!. zwijge ... wanl ge lILt! toch niels doen: ge zijt er 
Ic JarhCr1ig cn Ic4Pm toc, Berllardus zeg' u dat. 

Nikodccm bceO J icb laten «,czCJ;gtn dal de Ver'"' 

nlm.Hger "30" liedje vaD tie Kijt.·Uil G. Ilo •... 
i:s CD dal de ~roote.admiratcur en ,'oorsla .. ndcr der 
verspreidins r1D dil klapuh~werk den becr Olieao
der Vercl1lysse-Ruseel is. Beide mannen zijl Ie 
,rOOie kaki, opda, ik er mtj zoo meê belil bou
den; ik dekoreer ze met 'I order van Xueer en 
dat ze hU8ne utedalie iu zalire dommiKbeid rer
stijten. 

KliKJES. 

De. Burltuvrieod • beeR dikwijllfIUIlid dal 
- .,;i··""IMM<III/! ..... ~,._~.-...,.. 
..... eB werd Lowtebot. llij ycrtlaarde (hoe 
"licillead !) dil hij POl met zijn eerst. flor bijut .. 
dal MGr. 'Deo keer Ie Urugge zekere MOl ....... ateI: 
name code fame SIO!'.>e. lO~ eo bem ze;de: la 
naar boos lzelelD. daar lult ,ij de wereld Iceretl 
kennen; CD bij \'erzeli.ertle dat M«r. allezioll waar .. 
heid "prak. - 'I is IIU la zieD or die sDolmuil Riel 
te dom lal zijn om de wereld Ic leereo LeDDen, 

Die nieuwe ,'laaK Iing voorbij en bij keerde 1.01 

lijDen BOnDDleD !SIUI weder co droomde DU wêer 
,'ao anders Diets daa vin liberalen en nD sJeehle 
gazeucD. Hij ,'erUaarde zelrs dal bij Bemardus 
Pompe .. dea nailm vao booswichl linl' bestcm. 
pelen iHitli hij nOl één Ittler tegen hem durfde 
schrijveo. - Nu Ut Ilern31dus io 'I Z\yeea, zRhle. 
- Als I u belien. meubeer Sloise. eD zege 'I tecb 
pietT", 'K zal licyer io tie SUS.~b caau, 

la zijn sermoen un!! molarl ,'erklaarde hij dRI 
dc rraucmaçODs metsersbaUD wareR. de nijdeo
kers metsers en de liberaielI melscrdieoa.tI; mur 
,clieo meR ulel bou"'1 zooder houlwerk. pei51 
Beroardull dat de ~wijoo~eos. zooals Sloise co 
kootr:uers. de timmerlieden zijn el Bemardu1 
weoscbl door ben wat min ,'crmolmd boUI Ie zica 
levereD. 

) 

Eh",,'. ! Bemard", en "Indt dal gocu beelje \.I'i,
Il'lijk "oor eene IICbepeninne. prcsiuentc ":I1t den 
o.ultlttlen 3rmen, meier \':In 'ne Uoil.ke. coz. 

Beroardus heen Amelie ,ebcel wel \3.11 jouas ar 
~ekeod co daarom w3re hel \'eel beIer dal uj een 
weinig h.:rrCIi sna ler Idcld. Anders •... I.it'gcn, l,l1~ 
leren en den erellmcn~ch sch ... tlc toebrengen is 
ecoe wraaLroepeodc :toude. ell die dal doen. krij. 
S'en "oorzcker de hemc11loorlc t('gell den Ileus. 

Dal is '1 gcloClre \'30 8crnardus. 

M. SI3111113c,"er, g'bebt hcl gd,re,;;cn mel d'eer· 
Sle kommunie, eh~., Dal lal u-Iecft:u deo pa"leur 
1'111115 1:llcu, Waarom loch dieo heer Daar ow feesL
maai oiet Kcn,3ai)d! !Jij eet zoo leerDC la:arlCD! 

M. de bargemetslcr. is het wI.r dal ge dc twte 
oDsicrlijkc lIotL.en aao de nit'uwe st!llicllll'3at bI!· 
houdl voor kaLbuizekes! Wij hebben nu al pishoe
keu geooeg ia stad, niel waar, me.beer!', M~c. 
nu wel taU.oeken begionen lIJD I 

Wilt ge welco boc IUeIl bk!r ciMes .13U! lll
wel. 'k gl 'I u ztgcen: er is DieL ééo pacbter ''30 
den baron, die in de groute gulde olel moel liJI 
met or tegen wille. Vraag 'oca keer lao G. Awyc. 
waarom hij \'3D dca baron de deur tflgco dca BeUS 
kreeg lis bij liDi ,·r.:rCeD OID eeo zijller bUlzeD Ie 
_tcn : 'I WIS omdat bij naar de SU~SCII oicl ;:UQ 

..,.IA """o'II\!11I'·,*,·6Mo",io!.~.' .lI'I/>_&·~:&. 'L 
I • liD onze sladhuispul'en OOIJ verge'ell, 0.111 zij 

alzoo baodeleD Dil dommiKbeid eo dwaDI, - Hier 
op "'" ceue reeks sermoentjes, welke ceslotco 
worden mei de oDleboordste.... vaD d.wioge
landij en J..waadllardilbcid I 

t- Alwic Daar de muzlebcbooJ •• " werd uil de 
Longrel3tie en de zondagscbool cedreven eo Itzoo 
bel heel ,,.einig ouder'Wljll dat erbier te ycrllrij
(l'en is, OOlzeld , - !" Dal w .. OI'oldonde: bel 
~haodaal moest kompletLzQn! EeD brave west· 
mao, die twee zonen en twee me&jes beeft. welt. 
laatste naar de meisjesscbool VlU Depelieby laao, 
~Il'mde DltO zijne zouea loe vaD '*-ziet te leeren, 
en niel .IOObaasl komt dl' aan de ooreo vaD dca 
~maal miljocuaireo edelmu al: !rij schupt de 
Iwee zustertjes op straat, oatzeat 18 alOAderwfj!t 
en stoot zc hel ongeluk ID. I'Clleo wij peDe lIdera 
school h('bben!~! IlO dat wt:l:akroepend ca bloedend 
hooneod lenoel 1. •.. , En die kerel draagl bel 
priesterkleed CII mea noemt daL tdflmaa !.. En ia 
zijne handen be\'iodeo zich al de IDI&eIUapa. Wri
kc de noodweadigbcden VIn bet.mellJClldom vra· 
beo: scOOlen, bospitaal CD OIIdauuallluizeo, ea 
Ollze !'ilad bezit niets eu been aet;eU iOb IC zec· 
geD! t;rOOle God! waar I'UD wit-,DUrloe!,. 

•• 
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sellillcn of de Paus op zijnen troon zil of nicl: hij 
\'aagl cr \'icrkanl zijnc Ilolle"icn aan. 

Nog iets "oor den burGemeestel: 'k zie in het 
Ilrgtmsch wee"blad dal de sommc welke de stad 
rolgens uwe belofte Ic goed heen als sCbildeloo5-
slloJling, omdat ~'ij de fjt;3Z niet krijgen, reeds lol 
fiO,OOO frs. beiooIlI, en 'k zou ,'an u willen weten of 
pjj dil) somme, welke gij ons zedelijk "erplicht zijl, 
7.00 wij ze :Inders niet krijgen, zult aan de stad 
ancggen. Belone is schuld eo ge zoudt ge tocb ze-
ker ,'oor die l'ijng duizend frallks naar d'belle oiet 
'lillen gaan! .. 'tls I110peo voor uwe eere en wel
zijn dal "dj 'I later in uw tCSlament, zullen ,jnden. 

7.ou menheer ")'Ilcke nlO Ingelmunster niel na; 
'ne keer Blondoal.s dochtcrtje oro,'efte loopen ! Dal 
was schoone roor 'nen gecsl..:Iijke! 

Hoe zit hel nu met de Sint Annascbole, kunt ge 
d:iar nog W31 ,'an bedicd in uwen zak krijgen'! Dat 
~:IM. eb! de oDlIOOzele lullen exploileeren1 

l:n gij, ties ex-moleoaar.K'hebt daar bij de kic
,jng der gardHirieken wat armeD praat uil uwe 
boUeo geschud, eh! Dat was; me eene Lrijgsrede~ 
\"oeriog \'Ia papa broL.ken, un leve deo lap! en 
lC\e Cies! .. 

Sedert lang Llln de eer",. heer pastoor van Emel
ghi'IIl , die oud en gebrekelijk is, geeDe biccbt meer . •• " ....... _ •• , fali'" ""'neft 1"ru!'I"I'nnT! toe;-

am.rda. die pene "ijaDden heen, londert Die
m:aDd bil; Doch deo pasteur, noch dea bUfKemees
let, noeb deo 'oontllnder v.n SlImper, nocb Slot. 
!>c. DOclt HIIt ... direkteur van de CÎskes niet en 
noch veel min den willer vaD EmellJbem... Pax 
I'obi •• nede zij mei 0 ..... en met bulder maarte 
ooi. 

Apropos liD plaschbiecht, wilt gij iels weten, 
'k ui • Iets vertellen : Bernarou!! adresseerde zich 
~IOI' die IlWIeaak bij den louaar. 'K zal pelcics 
adllter ee111TOUwmensch, die in haren kapmanlel 
,edrllid . Iliebl baren toor kreeg en 'k dacbl: 
'k zal dal bier.1 lauw kaol en klaar maken; maar 
de zwane kap 121 en bleefzillen. Er liep een baH 
uur "oorblj en nag maar altijd mondje "01. Einde
lijt,eruktr de rok buiten en hoe slond n.. te zien 
als Ik eea oozer lrootsle dibben, '( is te zes~eQ een 
onzer groOl.ite tommeeren herkende. 

ï W;IS nu mijnen lOer! Mijn n:ond was noch niet 
open cu 'I was al. mijn Lind alhier en mijn kind al
d •• r, eo 'k ben, djanler! veerlig jaar ouder dan de 
zouaaf. I, ik bitchte 1000315 el Leen bieeM: een 
.... ccle reek [traai te dinne om met lepels l'eteD CD 
ik slooI met den Grootsteo steen, die op mijn hcnc 
!:lK, ,~r te wCDleleq; te WeleD. dit 't oe teer lJetDe 
misse bad geboord, 

maatscb:.ppij niet! Jamaar, bU'lemecster, ge ken
de ze perlang :l.ls ze diende om UWI! hoo\'eetdij t. 
...Ieien met deel te nemen in deo stoet bij uwe io· 
slelling als burgrOleester, en ~ij weet wel dat 1& 

daar legen"'oordig was, wanl lij zondt baar UH 
,·ergeldiog. - Ware Lounel'iUt bier niet, eb'! 

Zondag trokLen onze SU!sea wêcral naar Rou!
sclare yoor 'nrn bêe\"ul t ; ""j ginleo achter cn 
wal hebben wij bemerkt! 

1- AI de groote sussen, zOGaIs onze regeneie. 
m:lDncn, waren de stad onlloopen om niclle moe
Ien mèegaan , Die ~rOGte gaaien zijD besch:\:l.mJ 
,.:1." hun eigen lell'cn en BcrnM'ilus 1.0U bet ook 
ZijD, dal bij dom genoeg ware om zich alzoo onder 
de \·octen Ie laten trappelen ,el~k zij. 

,. Fr3l1ciscus was ... an dees maal ni~t meê, om
dat hij Iie verledene ket~r met zijneu kop door hel 
lensier der \'olluur \'Ioog, nicttr-Iensla:Jndc de "ier 
~endarD1en die erbij lalen en dlè geilst wareD cr. 
"oor te lOfiCO, 'T schijnt dat die ,"'raneiscl1s et. 
geheel ,'les man is en ua3rom 13al lOen beol !Hl 
lie,'er I'huis. 

3" lIen had de sussen ycrbodw te Rousselare 
Daar den Café de Commerce te (aan omdat er daar 
somtijtls soirêes worden Se;;:even en Inen H'êes ug 
van \'erleidiltl; en toen ze aldr.rr toekwamen, kOD
Dcn de deuren der kleine herber(Ûcs, zooals Sainl
Luc. eu. ODze susseD nicl lenOOI slikken! 

4' EeD yaD hen wao". toen hij fbui, kwam, 100-
.llöl'·.llliI.l;~"\It·WIIoi;Wil·"'''''~~~1b_ 

1elt dal aan IlÎtm:and. ea re kUIL 'Del 1_ twee 
missen boUl'co. Lees' ge pzetleD, -.ija "Id, e. 
welke? 

- Ik leeA, eenveerde ndetj dea ~rk"d, 
den Kijk-uil, den Êtoile co dM SUlthuml \"In 
Bru,,;e. 

- Wal zegt (e, mijD kiad! ea rijt ce daarop 
a'abonneerd ! 

- Neen, eerweerde rader. 
- Op de drij eerste mOOGI .. u nooit abonnee-

ren en bijzonderlijk niet op den Élolle: ze zij n 
aUe drij slecht. Neemt ge een abonnement op den 
Sti,,4'aal'd en ge moogt ze dan alle ,ter gerust 
voorllezen. 'k Ga u DU d'abslulie gel'cn, 1100 Is uw 
naam, mijn kind! , 

-- 'k beet ik Bcrnardlls Pompe, eenv. vader. 
-'t Is ongelooOijk! "En is (och lij niet die 

deu Kijk-uit sch rijft! 
- 'I Is dezch'e. 
- Wcl ! wel! Onze lieve ""we tan 'I hijt'teka-

pelleke, zou 'I waar zijn! Vertrek maar lauw \':'. 
hier cn loop naar d ~n duit'el ! 

}:o daarmee .10Cl!: hij de schuif naar mij De. 
Deus. 

Bernardus is daar:ll gehcel sletht mell J Geent 
abslulic co naarden dlli\'cl mOclen! .. lIaar ":lar 


