






































































































t. 

4'01. .1935 .‘ Het ntmh... 

or 
HétNInkentp,Ort 
11efi.iebberij..,vdh',rd 
kleien" °Werkmi 

	  OX5NNWS)NiNtS  

E . eren • - Verschijnende den Donderdag 

0 
IMM11~111111111~11~ 
.2,,t112 	 IROMIPteet 

EIGENAARS : 

Luitenant Verstraete 

Aug. Tang he 

STICHTER 
Hooustraat - Rumbeke 

DRUKKER 
Hoogstraat - Rumbeke 

Itzmnimin ..inraig eva winitin>i net im 
111111~1~111111111MMIMMI 

W ,straat 44-45, Rumbeke 
I,:ostcheck 96210 

—  

INZENDINGEN 
ten laatste tegen den dinsdag-avond 

bij Alb. DEMUYNCK, bloemenstr. Rumbeke 

77, 

ral  -Ilieb1:ipp!-,pn,/37yijci5Vgláteld.: het. gázelig 	e. Gentenaar,p 	 e 
kt&e.0 DE 	rlat'd•ii‘•"Vié7schlirién 	 lieven n gs e 

'Ons oordeel is ad At h'et meer toemade 	in,ceszejvigheldskapieáicf2,-geven-1:"T zij - 
ngs,onder,+ de'v~nlseni~ers;zal~ be erken; dat 	borg Astor, en zdó at °Vee, 

t tg..055'ijk;.a!ïóiicififiiiét,Triiérdi•de'L'i 	:/édti!eéïéi0'gtl'i;•::'d95110,1rèï11111.ztilléii 

r MI 

tvan' én;', zuilen wiJ het per 10 of 20;tt'i'aan,- tàk 

.ze 

tn, ledenlijsten mochten opsturen ,zullen wij ' 
brij  

• 

- A

ti

ljr HALF rO~GSTt om ^, 
4914100410,5010L„MCI!iéik4SgfgOe 	nen.,,t,,,inededeelep.-,;()Ve '' • 	r"'' - 	f 

Ibb1ilirté4••• kC) 

beslissingen te vellen. 
Wij stellen ons voor om over de punten 

die mogelijks door onze bescheidene leden 
tot betere regeling van het sport moChten 
aangehaald worden, een Algemeen Congres 
in een stad of dorp uit ''t center onzer ver-
eenigingen te houden, tijdens de herfstmaan-
den en dan in algemeene vergadering deze 
kwesties onder broederlijke min en innige 
gezelligheid af te handelen. 

Waar blijft gij met den prijs zal zich 
iedereen wellicht afvragen ? 

't Abonnement tot 31. December a.s. zal 
beloopen tot de som van 15 fr. welke Ued 
niet hoofdzakelijk hoeft van zelf te storten, 
maar die na de inschrijving ten huize 'ont-
vangen zal worden met de Post, in den loop 
der maand Mei. Deze prijs vermindert naar 
gelang 't verloop der maanden. 

Wij zullen ook 't onmogelijke doen voor 
dezen die door de crisies zwaar getroffen zijn 
opdat zij op een eenvoudiger manier in het 
bezit van DE VINKENBODE zouden gesteld 
worden. Wij zullen zorgen dat voor omschrij-
vingen van twee of drie gewesten, een' dra-
ger gevonden worde die de thuisbestelling 
zoude doen, mits 50 cent. per gazet. 

Wij verzekeren dat 'die prijs zal vermin-
deren van 't oogenblik dat wij vaststellen dat 
het getal onzer lezers merkelijk vermeerdert. 
Dat niemand terugwijke voor den prijs, 't is 
amper de opoffering die ge u moet getroos-
ten, van een glaasje bierJ 

Dat iedereen zich inspanne om eendrach-
tig mede te werken tot het verspreiden van 
DE VINKENBODE, opdat het bladje voort 
kunne in 't leven blijven, en opdat door 't 
groot getal inschrijvingen de abonnements-
prijs voor heel 't toekomende jaar, de 18 fr. 
niet overtreffe. 

Onze oproep gaat bizonderlijk uit naar 
de maatschappijleiders, om ons hierin met 
hun onverpoosden ijver bij te staan, en onze 
gewaagde onderneming te helpen steunen en 
bekroonen. 

Voor dees jaar zullen, voor de' gilden 
die minstens tien afnemers van 't weekblad 
tellen, de zettingen die hun aanbelangen, gra- 

%; overgedrukt worden. 
• Om aan alle onze lezers wat sportieve 

ntrekkelijkheid te.' bezorgen, hebben wij op 
ë 'derde bladzijde een 

PRONOSTIEK WEDSTRIJD 
lgeschreven. Het zij genoeg de vraag te be*-

,,,Ptwoorden en uw naam en .adres leesbaar 
i• onder neer!te schrijijen. 

Dit uit te knippen stukje, van grootte 

Zondag 7 April 1935. 

De liefhebbers uit het omliggende, zagen 
met blij gemoed den dag naderen om aan 
het proefstuk te kunnen medekampen, maar l 
hoe groot was hunne ontgoocheling niet, den 
dag te zien aanbreken met slecht weder, wind 
en regen. 

Nochtans waren er reeds liefhebbers op 
post, die hoope hadden dat er toch zou ge-
speeld worden ; het bestuur besloot de zet-
tingen in te trekken, en de tegenwoordige 
liefhebbers ten getalle van 7, stelden toch 
hun, vogels onder malkaar ; door den Heer 
Voorzitter. werden dan prijzen en bloemen 
beloofd, wat -aan de liefhebbers moed gaf. 

Onder de toeschouwers die nog redelijk 
in getal waren, bemerkte ik een ware lief-
hebber uit Becelaere, den heer RAMON. 

Om 9 u. werd begonnen met den wed- 

de vinkeniers wenschen. 
25 fr, aan den eerste en een abonnement 

op « De Vinkenbode » zal aan. elk der vijf 
volgende beste opgaven toegekend worden. 

Als slotwoord vragen wij verschooning 
indien wij mochten. in ongenade. vallen bij 
u door 't niet mededeelen uwer zettingen ; 
weet wel dat wij uw kalender niet ontvangen 
hebben. Wij zouden ons zeer gelukkig ach-
ten indien .wij bij de tweede aflevering onze 
lijst mochten volledigen. Herinner u dat die 
opname kosteloos geschiedt. 

Wij zullen ons uiterste best doen om 
ons blad zoo aantrekkelijk mogelijk te maken 
en moge de, spreuk « Ondank .is 's werelds 
loon » in ons die beroering niet doen ont-
staan die reeds zooveel leed in de herten 
schiep. 

Werken wij uit al onze macht om de kroon 
op dit begonnen werk te zetten ; « De Vinken-
bode » en zijn leiders zullen er u rechtzinnig 
dankbaar voor zijn. Wij wenschen u allen 
die 't met ons wel meent, Heil I lang leven l 
gelukkige dagen en veel succes l 

Luitenant VERSTRAETE, • 
Rumbeke. 

Alle verzendingen moeten geschieden' aan 
't adres van den bezorger 

ALBERIC DEMUYNCK 

strijd ; het begin was schoon om hooren, 
zang en veel zang, en na het half uur stonden 
aan, kop : 

Jules Ingels, met 169 liedjes (jaarling). 
Hector Vermeersch met 135 liedjes (4 jaar). 
De vogel van Werbrouck was onregel-

matig, en Borry's was nog niet gansch op 
zijne macht. Maar 1 wat mij niet ontgaan is, 
is de zang van Maddens vogel, want 't is 
iets dat belooft voor de toekomst. Het einde 
brak weldra aan, en den uitslag was dan 
als volgt : 

1) Jules Ingels, Roeselare, 	346 • liederen 

2) H. Vermeersch, lseghem 	260 
3) J. Werbrouck, Roeselare 	179 
4) Maddens, Bisseghem 	130 

5) E. Borry, Rumbeke 	109 

6) Schellens, Roeselare 	43 
VERITAS. 

delf 	-aird 
vtiij 	hët bij ieder verschijning min studie kunnen maken over 't verloop hunner, 

meer 't zelfde kleedjen 'aanpassen als van- sedert jaren ingespannen zangvermogens. 
ag ; 't zij op de eerste, bladzijde 'n hoofd- 	• Wat nu verder in het algemeen belang van 
Mei, een onderrichting of een verslag ; op 't vinkensport mocht voorgesteld worden, wij 
tweede zijde de Aankondigingen en de zullen er ons, voor het oogenblik, van ont-

orbehouden dagen ; op de derde bladzijde. houden om er besluiten uit te trekken en 
Uitslagen, de briefwisseling ; -en op de 

atste zijde de Reklaamultbatingen. 	• 
Enkel voor de 2« bladzijde zal er een 

kostje te betalen vallen : 
Voor twee opeenvolgende verschijningen 

n 8 cm. hoogte, dus in den aard van de- 
die de zetting van Ingelmunster, Rumbe-

, enz. aanmelden, zal de prijs 8 franken 
'dragen ; verders zullen de kosten zijn naar 
lang de grootte der, in beslaggenomen 
it. 

Wie kaarten van zettingen of kalenders 
at drukken bij den drukker Aug. Tanghe, 
1 't voordeel hebben de verschijning in de 
:zet g•ratis te zien geschieden. 	• 

De kosten van de aankondigingen zullen 
't sluiten van het seizoen in één som 

et de post geind worden. 
Bijzondere artikels, photos, verslagen, 

• ededeelingen, uitslagen, worden kosteloos 
ergenomen., ---•• Hier doen wij een beroep 
n van onze aanhoorigen te bekomen dat 
• veel goeden wil zouden aan den dag leg-
n om aan onze krant mild hunne mede-
erking te verleenen ; onderwerpen zijn er 
. noeg aan de hand : naamlijsten, verslagen 
-n vergaderingen, feestelijkheden, inhuldigin-
n, koningsvieringen, uitstappen, ziekelijk-
den of sterfgevallen, huwelijksfeesten enz. 

Laat ons allen samenwerken uit al 
nze krachten om ons blad aantrekke-
jk te maken : 't cachet ervan moet zijn 
inkensport ! Vinkensport vooral ! en 
iets meer dan Vinkensport ! 

Geen plaats voor politiek of polemieken, 
t e aanleiding geven tot scheuring en twist 

't bestaan Van ons blad zouden bedreigen. 
ij beroepen ons op ieders goeden wil om 
ch naar deze grondwet te schikken en uit 
de vermogens mede te ijveren om den 

oei en de verspreiding te verzekeren en te 
•stendigen. 

Wij zouden ons zeer gelukkig achten 
ochten wij bij deze aflevering bekomen dat 
liefhebbers hun vinkjen doppen, wij noemen 

is katjen Mina, Grippo, Katrien of Karel, 
is 'dgifjen, de witte pen, de geschelpte, ook 

«Plas» 
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Oergelijke wedstrijden zullen wij maan-
éCiritCri jkéCiltj1-1elijkirj.'geven en mogelijks nog in meerdere 

elpepasSingávar dezen maatregel veel, ; vanaf' 	MEI zal geld aan prijzen be- 
géMOLObriak.:,:kiidétifengch;:daïrAregdrk;',t,;steed worden ; 't bedrag zullen de winnaars 

den post ontvangen ten huize. 
:gen:::*ij.iiOei;,,eénbei4é:F;;;.0;07:0..iïiiéden:epi'- Aan onze medebioeders die in de on- 
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En mierhdé.., 	 i:pqbJcIden wij hun antwoord met tien of meer.. 

Wij ..'zotidetiOintti.gelnk2iliChietiksanden,19P ,t einde van dit artikel vermeld wordt, 
ij` dezen oproep keantwoord zien in delCeráll (,ten laatste tegen, den Zaterdag avond, 2edezer. 

komende prijskampen ? 	 R. 	gif„ Wij `sluiten de mededingers uit, wier naam 
gis, Na ietteltj t jáïen::•ztilleiftwif de's•ëchbon-z•V fwee maal voorkomt, dit, om aan te bonen = 

	

st wij 't maximum van, verspreiding, onder 	Bloemonstraat, I I6 — RUMBEKE 
•	  

bELANGRIJK BERICIIT 

De liefhebbers moeten zich onverwijld In orde stellen met de wet : zij 
moeten zorgen drager te zijn van een geleidbrief voor vrijen toegang tot de 
zettingen met hun muitje. Dit bewijsschrift is te verkrijgen op het bureel van 
den heer Commissaris voor de steden en groote gemeenten ; voor de kleine 
gemeenten bij den heer 'Secretaris. 

Wij raden aan voor 'alle gemak dat één persoon van goeden wil in 
elke societeit zich daarmede zou gelasten : deze moet de eenzelvigheids-
kaart der belanghebbende leden mede hebben. 

Voor Rumbeke zijn aangesteld : de HH. Bourry, Gerard Verbeke en 
Alberic Demuynck. Dus allen in regel voor 14 April. 

UIT KOESELARE 

Wij doen een dringenden oproep bij alle maatschappijen ten einde 

de uitslagen hunner zettingen in te zenden 

Indien we allen, als één man samen- 
werken, wordt " De Vinkenbode " de 
macht onzer liefhebberij en ons een- 
heidsfront over geheel West- en Oost- 
Vlaanderen. 

• f 
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AANKONDIGINGEN 
	

BRIEVENBUS 	Y001111E11011DEN DAGEN 

IT RUMBEKE. 

itslag van den Monster-Prijskamp 
op 24 Juni 1934, aangeboden 

oor den Heer Luitenant Verstraete, 

Ruim 5.000 toeschouwers uit de bei-
Vlaanders volgden met belangstelling 

n wedstrijd. 
Er waren 289 mededingers en de 60 
ijzen, te samen 1.000 fr., werden in 
volgende orde gewonnen. 

Aantal Liederen, 

DERMAUX, Meulebeke, 	559 
Bourry E., Rumbeke, 	527 
Deboeuf A., Ingelmunster, 	471 
Popelier, Thielt, 	 448 
nolle, Tielt, 	 ,443 
Sagaert Fel., Meulebeke, 	439 
Demeulenaere, Roeselare, 	435 
Desmedt H., Pitthem, 	425 
Schillens Alf., Roeselare, 	422 
Verbeke J., Iseghem 	415 
Vanhoorne L. Oost-Nieuwk. 412 
Windels, Tielt, 	 408 
Bruwier G., Rumbeke 	404 
Dhaenens T., Wareghem 	404 
Willyn C., Rolleghem-Cappelle 397 
Mullier, Wareghem, 	396 
Cools M., Iseghem, 	388 
Houthoofd G., Ardooie 	382 
Willyn C., Rolleghem-Cappelle 370 
Demaitre D., Rumbeke 	) 
Sarteel 0., Tielt 	 ) 361 
Deheer P., Hooglède 	) 
Willyn C., Rolleg.-Capp. 	357 
Van Craynest H. Rumbeke 356 
Deschepper, Deynze 	347 
Dhaenens A., Wareghem 	344 
Vandewiele J., Rumbeke 	343 
Kimpe Julien, Rumbeke, 	338 
Maertens G., Iseghem 	• 	334 
Deforce J., Cachtem 	333 
Debacker Alb., Oost-Rooseb. 332 
Vandenvondel H. Meulebeke 330 
Naessens Fr. Iseghem • 	• 330 
Barbier H. • Avecapelle 	328 
Vannieuwenburg Alb, Oost- 
Roosebeke 	 323 

Borry D., Rumbeke 	321 
Willyn C. Rolleg.-Capp. • 	315 
Nuyttens J., Rumbeke 	311 
Deroo Fr. Rumbeke 	309 
Sagaert A. Meulebeke 	309 
Vanden Boumhede, Iseghem 308 
Degryse R. Deinze 	 308 
Melisse J. Iseghem 	307 
Sagaert F. Meulebeke 	307 
Lambert, Tielt 	 306 
Deceuninck, Rumbeke 	'302 
Kerckhof, Ardooie 	 298 
Devoldere C. Iseghem 	297 
Vanoverschelde C. Rumbeke 293 
Verfaillie Art. Meulebeke 	292 
Naessens Fr. Iseghem 	291 
Gryspeerdt L. Rumbeke 	290 
Mulliez; Wareghem 	283 
Vercamst, Wareghem 	279 
Dhondt R. Deynze 	 275• 
Victoor C. Ardooie 	274 
Loosveldt, Wareghem 	271 
Decoutere H. Cachtem 	268 
Denys, Meulebeke 	• 265 
Delaere R. Rumbeke 	264' 

ISEGHEM. 

Maatschappij « De Snelzangers ». 
slag van den 15 April bij P. Seys. 

38 Vogels. 

SORRY E., Rumbeke 	367 
Desmedt, Emelgliern 	3.25 
Vereecke, Iseghem 	 317 
Vandenbouwhede, Iseghem 

	
301,  

Devoldere A. Cachtem 
	

299 
Vandaele, Iseghem 
	

267 
Loncke,' Iseghem 
	

266 
Debruyne, Cachtem - 	255 
VuyIsteke, Gulleghem 	177 
Vanderheeren J. Iseghem 

	
155 

Deforche, Cachtem 
	

145 
Willyn, Rolleg.-Capp. 	144 
Lauwers, Rolleg.-Capp. 	117 
De Bo, Iseghem 
	

109 • 
Porteman H., Iseghem 
	

105 

Uitslag van den 16 Juni bij Jufvr. Julia 
Rousseau, in Café « Abeele », Iseghem. 

98 Vogels. 

1. DEVAERE A. Ingelmunster 541 
2. Bourry E. Rumbeke 

	
539 

3. Delaere R. Rumbeke 
	

523 
4. Claus E. Cachtem 
	

500 
5. Onbekent J. Iseghem 

	
460 

6. Sagaert F. Meulebeke 
	

457 
7. Naessens F. Iseghem 

	
452 

8. Vermeersch H. Iseghem 
	

444 
9. Cools 0. Iseghem 
	

443 
10. Verfaillie G. Iseghem 

	
425 

11. Crombez J. Cachtem 
	

420 
12. Werbrouck, Roeselare 

	
418 

13. Defoice J. Cachtem 	398 
14. Gekiere J. Rumbeke 	376 
15. Melisse J. Iseghem 	367 
16. Vereecke, Iseghem 

	
366 

1 7. Herman C. Iseghém 
	

362 
18. Vandaele, Iseghem 	 356 
19. Bruneel, Cachtem 
	

350 
20. Naert J. Cachtem 
	

342 
21. Parmentier A. Iseghem 

	
333 

• 22. Defour G. Iseghem 
	

332 
23. Maertens G. Iseghem 	324 
24. Verplancke J., Cachtem 	322 
25. Hendron J. Iseghem 	318 
2 6. Eeckhout A. Iseghem 	315 
2 7. Sagaert F. Meulebeke 	299 
28. Naert M. Iseghem 	 298 

Hoogste getal :' Cachtem 15 vogels. 

Verstkomende : Gulleghem. 

Uitslag van 15 Juli bij J. Onbekent. 
Iseghem. - 49 Vogels. 

1. VANACKERE, Iseghem 
	

620 
2. Veirfaillie G. Iseghem 	549 
3. Parmentier A. Iseghem 	501 
3. Lauwers E. Cachtem 

	
469 

5: Dedeurwaerder, Gulleghem 	461 
6. Lagae A. Rolleg.-Capp. 	447 
7. Onbekent • Iseghem 

	
441 

8. Duyck Iseghem 
	

425 
9. Cools 0. Iseghem 
	

406 
» 10. Naessens F. Iseghem 	388 

11. Naessens F. Iseghem 	387 
12. Verhelle J. Iseghem 	339 
1 3. Debuyck G. Gulleghem 	321 
14. Dewitte E. Gulleghem 	278 

Hoogste Getal : Iseghem 6 vogels. 

Verstkomend : Gulleghem 

MMIEMIMIO 

UIT RUMBEKE. 

Uitslag der zetting van 20 Mei 
aan 't Voske. - 77 Vogels. 

1 COOLS 0. Iseghem 
	

504 
2. Barry E. Rumbeke 
	

493 
3. Delforce, Cachtem 
	

458 
4. Herman, Iseghem 	• 

	
448 

5. Lauwers. Cachtem 
	

442 
6. Vandermeersch. Roeselare 

	
377 

7. Verplancke. Cachtem 
	

366 
8. Schelhuis. Roeselare 

	
351 

9. Cools, Cachtem 
	

350 
10. Demaitre D. Rumbeke 

	
350 

11. Bruwier, Rumbeke 
	

348 
12. Delaere, Rumbeke 

	
331 

13. Houthoofd, Cachtem 
	

325 
14. Herman, Iseghem 
	

315 
15. Vercaigne, Oost-Nieuwkerke 

	
307 

16. Vandewiele, Rumbeke 
	

287 
17. Crombez J. Rumbeke 

	
280 

18. Verhaeghe M. Rumbeke 
	

270 
19. Vermoudt, Rolleg.-Capp. 	263 
20. Onbekent J. Iseghem 

	
239 

21. Deceuninck, Rumbeke 
	

218 
22. Debruyne, Cachtem 

	
207 

23. Knockaert, Vlamertinge 
	

202 
24. Ducasteele, Rumbeke 

	
200 

1) Meeste getal : Cachtem 19 vogels. 

2) Meeste getal : Roeselare 7 vogels. 

Verstkomende : Vlamertinghe. 

Naar het schijnt 
dat... er al liefhebbers zijn die al met 

hun vogels in tip-top forme zijn. 
dat... het er zal luwen in de zettingen. 
dat,.. ze er gaan moeten 500 kunnen 

voor nen prijs te hebben. 
dat... het vinkensport over begint te 

bloeien, 
dat... er vele zettingen zijn in den om-

trek. 
dat... Rumbeke ook niet ten achteren 

zal blijven. 
Guillaume met zijn kinders moet 

spelen. 
Jef van Ouckene n'en match doet 

voor n'en blauwen brief. 
dat... er n'en zekeren Warden zijn beste 

verkoopt en zijn brokken houdt. 
dat... onze nieuwe gazet zal draaien. 
dat... Ingelmunster een schoon seizoen 

heeft. 
dat...ergeen Zondag vrij valt. 
dat... ze content zijn van de gazet die 

gaat verschijnen. 
dat... Iseghem veel goede vogels heeft. 
dat... de schrijver van de snelzangers 

zijn beste doet om alles te zenden. 
dat... ze hem daarvoor zullen dankbaar 

zijn. 
dat... Cachtem ook zijn beste zal doen. 
dat...t  ze zullen zorgen om de gazet te 

verspreiden. 
dat... Remi uit Café Rumbeke te Ware-

ghem hetzelfde zal doen. 
Deinze en Peteghem wel van hun 

zullen laten hooren. 
dat... Lt. Verstraete zijn vogels Puritas 

te drinken geeft. 
dat... hij begoest is op vele eerste prij-

zen. 
dat... we het zullen zien, zei de blinde. 
dat... de zettinge van 't Prnsenhof veel 

vogels zal lokken. 
,dat... er in de gazet veel schoone prijs- 

kampen zullen verschijnen voor de 
' abonnés. 

dat... Zarren iets uithaalt uit 't bovenste 
schot, 

Verkas. 

Afgeluisterd.... 
- Zeg, Pol... hoe is 't met de vo- 

gels ? 
- Goed, Jules... zo komen nen en 

'k heb al hope voor de zettinge aan 
't Prinsenhof. 

- Best, Pol..: en wat gaat gij zetten ? 
- Hewel, Jules... dat takkeding die 

passeerde jaar tegen de 500 ging. 
- Watte zeg-je, Pol... 500 in een 

uur, of is 't misschien in n'en dag. 
- In een uur, Jules. 
- Hé, proficiat zulle, Pol... 'k Zal 

maar komen zien, want 't zal zeker wel 
n'en Rodenbach afmogen. 
- - - 	- - - 

- Zeg Jan... Nebbe gie het wok al 
ghoord met 'wuk dat ze nu voor den 
dag komen ? 

- Neenk, Piet... met wat is 't ? 
- Met ne gazet, maar 'k verlange 

om te zien hoe dat gaat draaien, ze 
zeggen toch dat het zal goed zijn. 

- En wuk gaan ze daar ol opplak- 
ken ? 

- Aankondigingen, uitslagen, ver- 
slagen en kweet niet wuk ol. 

- Als 't schoon is, voor mij een 
abonnement, Piet. 

- En voor mij 't zelfde, Jan, 

Lachedingen 

1
1 

maar op zijn eentje 480 aflapte, maar 

kant ook sneeuwde, binst de zomer. 

een zettinge, met ne vogel die er zoo 

de jury zette mij en vogel op straat. 
- Waarom, Seven ? 

- Gusten... passeerde jaar was ik in 

- Hewel, ze vroegen of 't al onzen 

- Ha... ha... ha.. Seven, 't was ne 
siekske. beeuw... 

Groothandelaars! 
...indien gij ons werk, opgericht 
ten bate van onze kleinere mede-
menschen, steunt, zullen zij Ued. 
dankbaar wezen 1 en uw koop- 

= waren verbruiken 1 
Al de vinkeniers maken te samen 
maar één familie uit, zijn solidair 
en wat ze beloven, doen ze ! 

Plaatst dus 
een reklaam ! 

UITSLAGEN VAN 1934 
ZIENDE VINKEN 
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Uitslag van 3 Juni aan d'Oude School, 
Rumbeke. - 76 vogels. 

1. DELAERE R. Rumbeke 	571 
2. Cools 0. Iseghem 	 469 
3. Pluim, Vlamertinghe 	421 
4. Borry E. Rumbeke 	 418 
5. Crombez J. Rumbeke 	412 
6. Claus, Gulleghem 	 382 
7. Vandermeersch, Roeselare 	351 
8. Soenen Gasp. O.-Nieuwkerke 350 
9. Melisse, Iseghem 	 333 

10. Vanhoorne, 0.Nieuwkerke 	331 
11. Houthoofd, Cachtem 	325 
12. Dewaele, Cachtem 	 317 
13. Porteman H., Iseghem 	300 
14. Borry E., Rumbeke 	297 
15. Neytens, Rumbeke 	 281 
16. Louage, Roeselare 	 280 
17. Houthoofd, Cachtem 	266 
18. Cappelle P., Roeselare 	265 
19.' Vercaigne, Oost-Nieuwkerke 	247 
20. Knockaert, Vlamertinge 	242 
21.' Verhaeghe, Roeselare 	242 
1) Meeste getal : Oost-Nieuwkerke. 
2) Meeste getal : Cachtem. 
Verstkomende Vlamertinge. 

Uitslag van 22 Juli aan 't Voske 
Rumbeke. - 29 Vogels. 

1. DELEYE, Rumbeke 
	

365 
2. Borry E., Rumbeke 	350 
3. Borry, Rumbeke 	 324 
4. Casier H., Rumbeke 

	
311 

5. Vandewiele, Rumbeke 
	

276 
6. Decoster Ach., Cachtem 	275 
7. Bruwier 	Rumbeke 

	
261 

8. Doorn, Cachtem 
	

252 
9. Cools B., Cachtem 
	

251 
0. Goemeyne, Rumbeke 	221 
1. Carrette, Roeselare 
	

210 
2. Boudrez L., Cachtem 	195 
3. Ramon, Becelaere 	 179 
4. Leenknecht, Roeselare 	170 
5. Cools V., Cachtem 	165 
6. Claus, Rumbeke 	 120 

Uitslag van 1 Juli aan d'Oude School, 
Rumbeke. - 38 vogels. 

I. DAVID A., Rumbeke 	332 
2. Vandewiele, Rumbeke 	307 
3. Kimpe J., Rumbeke 	230 
4. Demeulenaere, Rumbeke 	228 
5'. Deroo, Rumbeke 	 222 
6. Montagne, Rumbeke 	• 	213 
7. Maselis J., Moorslede 	207 
8. Casier H., Rumbeke 	 96 
9. Bruwier G. Rumbeke 	92 

10. Deceuninck, Rumbeke 	81 
11. Houthoofd, Cachtem 	72 
12. Demeulenaere, Rumbeke 	70 
13. Borry E. Rumbeke 	 69 

1/1. Leop. Devriendt 	woensdag - 

11. 

Schrijver der gilde 

KERKSTRAAT, N° 8 

AVECAPPELLE 

Meulebeke De Vooruit 

zondag - 5 

A'rdoye De Zwarte Leeuw 
Gulleghem De Afspanning 
Ingelmunster De Zwaan 

	

» • 	De Rooterij 
Gildenhuis 

Iseghem De Vier Kaven 
Meulebeke M. Vierstraete 
Peteghem Grooten Dries 
Rumbeke Hukker . 
Sweveghem De Kuiperij 

• Wareghem In de Brug 
Wynckel-St-Eloy Huis van Commerce 

zondag 12 • 

Emelghein Brouwershuis 
Gulleghem 't Huis van Commerce 
Ingelmunster De Wante 
Ingelmunster Sportwereld 

	

Lendelede 	Trienhoek 
Meulebeke Drie Grachten 
Oost-Nieuwkerke Lancier 
Staeceghem 't Kruiske 
Wareghem St Elooi . 

Namiddag : 

Ingelmunster Veldkaai 

zondag 19 

Ingelmunster Veldkaai 
• De Voerman 

Iseghem A ma Campagne 
Kortrijk Bloemfontein 
Meulebeke De Steenweg 
Peteghem Molenhoek 
Rumbeke Oude school 
Wareghem De , Smisse 
Zarren De Boschdreef 

Namiddag ; 
Vlamertinghe Gildhuis.  

zondag - 26 

Heule 't Haantje 
Ingelmunster Appel 

St. Pieter 
Iseghem Den Herder -- Boschmolens 
Meulebeke Excelsior 
Wareghem De Goudvogel 

donderdag - 3o 

Gulleghem 't Huis van Commerce 
Ingelmunster De Zwaan 
Ingelmunster Groenen Boomgaard 
Meulebeke De Steenbakkerij 
Rumbeke De Sterre, vijfwegen 

Uit PETEGFIEM 
Maatschappij « BLAUWBEKiEN.  

Het nieuw 'Bestuur voor het jaar 1935 
is samengesteld als volgt': 

Eere-Voorzitter, 
JULES DE GRAVE. 

Voorzitter, 	Ondervoorzitter, 
.10ZEF DE SCHEPPER. RICHARD COSIJNS. 

Schrijver-Schatbewaarder : WALTER DE-
GRYSE; Hulpschrijver GASTON VERPOORT ; 
Kommissarissen : RICHARD DHÓNT, pus 
DIERICKX, JULES DEKEYSER, GUSTAAI' DE-
MEYERE : Lokaal en voorzitter Feestkotniteit : 
DEGRYSE ROBERT ; Hulpfeestbestuurder : 
ADOLF TORCK. 

In het jaar 1934 deden de « Blauwbekken » 
mee aan vele prijskampen. Benevens de kampen 
te Deinze en omliggende bezochten ze ook 
andere gemeenten in West-Vlaanderen. 

Benevens de prijzen die de leden met 
hun vogels behaalden, brachten ze ook nog 
de volgende naar huis : 
22 April : Kruishoutem : Grootste getal 
27 Mei Thielt : verstkomende en 2e gr getal. 
27-Mei Deinze : Grootste getal. 
i7 Juni Deinze : Grootste getal. 
17 Juni Kruishouthetn : verstkomende. 
17 Juni Thielt : verstkomende en 2e gr. getal. 
27 Juli Deinze : 2° grootste getal. 

De Maatschappij 'telt thans 40 leden echte 
vinkeniers die zich voorbereiden om dit jaar 
vele prijzen naar hun haardstede te brengen, 
door vele bezoeken aan andere plaatsen, hopen 
ze ook wederbezoek. 

« De Blauwbekken » werd hersticht over 
een 4tal jaren, maar ze is eigenlijk een maat-
schappij die reeds over- vijftigtal jaren te Deinze 
bestaat en waarvan de betreurde en weige-
kende vinkenier wijlen Vlet, DEGRYSE, de 
ziel was. - In deze streek ontwikkelt hel 
'Vinkensport zeer sterk, en de toekomst voor-
spelt groote prijskampen. 

Zondag 10 Maart had in het lokaal een 
feest plaats, huldiging van den oud-voorzitter 
J, De Graeve, thans eerevoorzitter, aanstel-
ling van 't nieuw bestuur, smulpartij en concert. 

Zij begroeten het Nieuwe Blad ter be- 
vordering van het Vinkensport en zeggen hunne 
beste medewerking toe, zij vragen niet beter 

'een Blad te zien verschijnen en te helpen 
verspreiden voor het duurbaar sport en ter 
verbroedering van alle liefhebbers. 

Heil en lang leven aan het Ni
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Blad. 

GASTON E 

Maandag 22 April (2e Paasehdagf 

PRINSKAMP 
in het lokaal « Supporter » 

bij Honoré Vandevondele 	r 

Ioo Frank Prijzen 	REDACTIE... Wij vragen a. u. b. alle 

verdeeld als volgt : . uitslagen van prijskampen, die tot ieders vol-

12, 10, 8, 7, 6, 6, 8, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 3, 3,:31. doening zullen ingelascht worden ; te zenden 

zijnde 18 prijzen. naar den bezorger : Alberic DEMUYNCK, 

•. 

Zondag 14 April 

PRIJSKAMP 
in het lokaal « DE VELDKAAI », 

bij Alf. Verscheure. 

no fr. prijzen en Beker 
. Vooir twee zettingen : 

deze van' den 14n en den 19n Mei. 
Inschrijving van 7 tot 8 uur om daarna te 

beginnen. Poelen naar beliefte pero  3tal. 
Gewone voorwaarden. 

Stad Iseghem 
Zondag 14 April 

PRIJSKAMP 
bij Hector DUMONT, « In de Herder`», 

(Boschmolens).  

50 fr, prijzen en inleggeld,  erbij 
De inleg is bepaald op 1.50 fr. Begin Am 

8 uur. Gewette voorwaarden. 

Gepote Rumbeke 

Zondag 14 April 

OPENING<  10.M4 'T SEIZOEN 

200 FR. PRIKZEN 
en schoone Bloèmtuilen 

Geen inleg : 35 prijzen als volgt : 25, 20, 
15, 3 van 10, 3 van 7, 5 van 5, 10 van 4, 
10 van 3, 1 verrassing. 

Inschrijving om 7 ure : « in de Welvaart », 
Regeltelling ter herberg « 't Prinsenhof ». 
Prijsuitdeeling « In 't Verzet ». 

Deze 3 lokalen zijn gelegen op de dorp-
plaats. Gewone voorwaarden. 

uninnunbu ifigt111111111Stffr 

Zondag 21 April 

PRIJSKAMP 
bij Ch. DUFOUR «in den Naaipander ». 

100 frank Vooruit Gewaarborgd 
en een gratisprijs 

voor deze die geen prijs hebben. 
Inschrijving van 7 tot 8 uur om dan te 

beginnen. Poelen naar beliefte per 3tal. 
Gewone voorwaarden. 

Gemeente Ingelmunster 

Zondag 21 April'  

PRINSKAMP 
bij Remi DEGRANDE, herberg « De Plee ». 

75 fr, prijzen 
Inschrijving van 7 tot 8 uur om dan te 

beginnen. Boven 't getal vogels inleggeld 
erbij. Poelen naar beliefte per 3tal. 

Gewone voorwaarden. 

Stad Iseghem - Wijk ABEELE 
Zondag 21 April 

PRIJSKAMP 
bij We Oosterlinek-Rousseau 

ter herberg « De Krekel ». 	. 

5o Frank Prijzen 
Inleg 1 fr. Inschrijving van 7 tot 8 uur om 

daarna te beginnen. Poelen naar .beliefte. 
Gewone voorwaarden. 

Stad Iseghem 
Maandag 22 April 

Prijskamp - Proefstuk 
bij Henri VANCOILLE "Stad Kortrijk„ 

75 fr. prijken 
Inleg 1,50 fr. Begin om 8 uur. 
Gewone voorwaarden 

Alle prijskampen zijn alléenlijk voor ziende Vogels. - Ziende gemaakte Vogels uitgesloten. 

Gemeente Ingelmunster 	Gemeente Meulebeke 

VELDKAAI-Ingelmunster : Laatbons eens 
weten, hoe het winnen van den beker uwer 
zettingen van 14 April en 19 Mei bestaat. 

V... G... Emelghem : Door plaatsgebrek zien 
wij ons genoodzaakt uwe uitslagen van 't jaar 
1934 te moeten verschuiven tot, het volgende 
nummer, 

voor het seizoen 

Maand April 
zondag - 

Ingelmunster Veldkaai 
Iseghem Boschmolens 
Rumbeke Prinsenhof 

zondag - 21 

Ingelmunster Naaipander 
Ingelmunster In den Plas 
Iseghem Krekel 

maandag - 22 

Iseghem « Stad Kortrijk » 
Meulebeke supporter 

zondag - 28 

Cachtein Molentje 
Ingelmunster Groote Pinte 
Ingelmunster In den Ezel 
Iseghem De Voerman 
Lendelede Café Spórtgalm 
Peteghem Lokaal 
Rollegem-Cappelle St, Jozef 

Maand Mei 

Inschrijving van 7 tot 8 uur om dan te . Bloemenstraat, 116 -RUMBEKE,  

beginnen. Poelen naar beliefte per 3tal. 
Gewime voorwaarden. 	• 	' o 	iF  

(„, 	 't VOSKE... Rumbeke... Het gedicht van 

ente,Cachtem'' het Huwelijk uwer Sekreraris zal verschijnen terne ()   ij 	 In 't volgende nummer. 

) Zondag (28 April 

PRIJSKAMP i. Mededeeling 
n « Het Molentje » op het Hooge 

bij Valère Declercq 

wo frank Prijzen 
Inleg 2 fr. Inschrijving om 7 uur bij Declercq 

« Het Molentje ». Regeltelling bij Vanderginste 
« Prins Charles 

Alleenlijk voor ziende vogels. 
Gewone voorwaarden. 

Gemeente Ingelmunster 

Zondag 28 April 

PRIJSKAMP 
bij Remi EECKHOUT « In de Groote Pinte ». 

20' fr. Prijzen en het inleggeld erbij 
Inschrijving om 7 uur. Begin om 8 uur. 

Poelen naar beliefte per 3tal. 	• 
Gewone voorwaarden. 

Comoonie ingolzfluza0tOr • 

Zondag 28 April 

PRIJSKAMP 
bij C. SCHATTEMAN « In den Ezel » 

100 frank prijzen gewaarborgd 
Boven het getal vogels het inleggeld erbij. 

Inschrijving van 7 tot 8 uur. Poelen naar 
beliefte per 3tal. Gewone voorwaarden. 

Stad Iseghem 
Zondag 28 April 

PROEFZETTING 
bij Cyriel CRAEYNEST « De Voerman ». 

75 fr, prijzen 
verdeeld als volgt : 

15, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3 
Inleg 2 fr. Begin om 8 1/2 ure. Boven 

't getal vogels, inleggeld verdeeld in prijzen. 
Poelen naar beliefte per 3tal. 

Gewone voorwaarden. 

Gemeente Peteghem 

Zondag 28 April 

Openingprijskamp 
bij Robert DEGRYSE « In 't Nieuw Verzet». 

zoo fr. prijzen 
Inleg 2 fr. Inschrijving vanaf 7 uur. Begin 

stipt om 8 uur. Poelen naar beliefte. 
Gewone voorwaarden. 

Gemeente Rollegem-Capelle 

Zondag 28 April 

PRIJSKAMP 
bij Odiel DECOCK « In St, Jozef ». 

iSo fr. prijzen 
Inleg 2 fr. Inschrijving om 7 1/2 ure. Begin 

stipt om 8 uur. Bedrog verliest alles. 
Gewone voorwaarden, 

Bericht aan alle Vinken-Maatschappijen. 

Het oud Bestuur der Vinken-Maatschappij 
« De Vrije Broeders », AVECAPPELLE, laat 

allen weten dat door kleine moeilijkheden 
de gildenaam verandert is, in plaats daarvan 

<draagt het nu de naam van s « DE LUSTIGE.  
't•ZANGERS ». 

Deze die zouden willen programmen of 
:kaarten zenden, sturen dit op het volgende 
adres 



e Jaargang 

De VINK 
• 

De aloude volksche vinkenliefhebberij, 
die op enkele gewesten na, een Melen , tijd 
ingesluimerd lag, schoot « voor een paar jaar 
wakker, staat nu springlevend, en alles laat 
vermoeden dat ze in de eerste toekomst bij 
jong en oud, kronen zal, want alom klinkt 
het reeds : 

YARANDEGITEM 1. 	DHOOGE ODIEL 
RUMBEKE 

INGELMUNSTER 

Zondag 2t ?kpril 1935 

U.#0, Z..0 ~3Z-, 	-,\242-; 	s41,-  
, 

Het nummer 0.50 (bevat 4 bladzijden).  

:0)Z.Z.Z.tM 

Hostens,  
Koffies 

kikommiamemmeomm 

Het Merk 

	" PURITAS " 

SOPHIE.... ging bij haren gebuur 'n potje Café drinken, 

Wel... Wel... Louise... die Café smaakt goed en is toch ,zoo lekker I 

Is dat de Café of de Chicorei die zoo goed is ? 

Héwel Sofie... dat is al sedert ik verandert heb van Chicorei 

Wat Merk gebruikt gij nu ? 

Verstraete-Depoorter 
CHICOREIFABRIEK 

RUMBEKE 

dat zoo beroemd is van het huis 

3111111i1~11111~~11111 
ONZE LEUZE : 
Het Vinkensport, de 
liefhebberij van den 
kleinen Werkman , 
verdedigen ; ALLE 
West- en Oost-
Vlaamsche Vink e- • 
niers in één en 
zelfden broederband 

vereenigen• ! 

ABONNEMENTSPRIJS 
tot 31 Dec. 15 fr. 

Orgaan voor West- en Oost-Vlaan40, - Verschijnende den Donderdag 

5

luit 
	 8 I 

Tji, tji, tji, til, tji beeuw beeuw beeuw l lilelmaster "Veldka ai Vinkeniers... 
Jip, jip, jip, jip, weeuw, weeuw, weeuw 
sewie. 
Tji, tji, tji, til, tji heurrrrrssscewie 
Tjang, tjing, tjouw rrriskewie 
Tjouw, tjouw ssiskewie 
Ring, tjing tjing kiekewie 

Verschiet nu maar niet als uw reepe 
onder deze vooisjes zijn keus niet gedaálii,,i  
heeft en op een beeuw sluit. Troost ui  horit-
derden hebben evenals gij met een grol den!..' 
hatelijken beeuw, weeuw op een zekeren rasday; 
gen moeten hooren. Ontgoocheld Waren 

Eenige staaltjes : 

Beheer en Drukkerij ; I,Irgstraat 44-45, Rumbeke 
Telefoon 802 --4t PostCheck 96210 

INZENDINGEN • 
ten laatste tegen den dinsdag-avond • 

bij Alb. DEMUYNCK, bloemenstr. Rumbeke 

S. 

Aug. Tanghe 
DRUKKER 

Hoogstraat - Rumbeke 

ta,  tik toimo mooi •14IoNho 	!Ilo•i*?• 
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EIGENAARS : 

Luitenant Verstraete 
STICHTER 

H uo2sl mat - Rumbeke 

O ! Uwe kinders zijn kloek en gezond, zei Maria tot hare vriendin. — Ja, Martha.., daarvoor bestaat er een ,goed produkt. 
Zou ik het eens mogen weten Maria hoe dat noemt ? — Wel ja... het- is 

het beroemde kindermeel FORTIOR van het gekende 

Huis DEP_OORTER APOTHEKER-SCHEIKUNDIGE ISEGHEM 
1111111~~11111111111~ 

tir 

t. HOOGSTRAAT 

RUMBEKE 
tdtotdotdiktetttiEt4totddtkkk-fitt•thtd4tit 
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moet GIJ u wenden tot de 
Firma DEBRUYNE - DHONT 
Alles vervaardigd uit beste 
kwaliteit. Voordeelige prijzen. 

De BruyneaD' hopt 

ktidtottotdtitt4ditddottitddditdkddot  
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Voor uwe 

Kousen en Sokken 

Indien gij uwe kinders wilt 
bevrijden van de geweldige 
buikpijn, gebruikt dan de 
werelddoor gekende — — 

Frans VandeWalle 

Wiadolia VARE ¶ALLE 

Groot° Markt - ROESELARE 

Apotheker-Scheikundige 

Het stilt oogenblikkelijk de 
pijn en het lost onmiddellijk 
de winden — — — — 

HUIS 

dddtdddidttdotdoEttdtdtdotottdtddteot 
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LOUISE, die bij haren gebuur 
binnen viel met de deur in 
heur handen, was al met eens 
bedwelmd van de geur die 
uit de keuken kwam" 	 

Wel... wel... Barbara, die 
koffie riekt goed, k zou een 
potje willen drinken 	 

Lustig geschonken, lustig ge-
dronken, want 't was koffie • 
van de firma 

dtt4t4ditotittiEttol4Eddedittittdt44444 

PloMPPYPPYPPMVPitintYPPPOYMO 

Houdt gezond, die gansch 
dagen u moet begeven lang 
wegen en straten. - Drink 
allen den bloedzuiverende 

Thee ; gij zult u altijd op 
gewekt voelen 	 

BLOEDTHEE 

VANDENBUSSCHE 
Apotheker-Scheikundige' 

• MEENEN , 

Werklieden ! 

tobotdotedgettitoEttttdiEddtttotottddi 
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wendt U in volle vertrouwen 

naar het GOEDKOOPE HUIS 

Nog maar ' onlangs ken ik hem 
Met zijn verrukkende, kleine stem, 
Zijn lichte, Inchte jubelkreet 
Die van geen moeheid weet. 

(Fr. Van Eeden) 

Daarom dit praatje ; een mengelmoesje 
van wat men zooal te hooren krijgt bij be- 
jaarde vinkeniers. 	 , 

'Om' zijn korten, dikken, 'gewenden sna-
verd,t-•de-vink.- Ir.•- de -orde ••2cir;-•z 

gels onder de kegelbekkigen gerangschikt. 
In onze vlaarnsche gewesten ontbreekt 

het niet aan soorten. 
Blijven het. jaar door : de vlasvink en 

de boomgaardvink. De eerste is een fraaie, 
geelgroene vogel, die naar gelang van streek 
ook nog hennepvink, groenvink, groenling, 
grunsel of kornuit gedoopt wordt. 

De boomgaard-, boogaard- of 'boogerd-
vink is wel de meest bekende en hoogst ge-
zochte. Hij Is een lieve verschijning met zijn 
blauw en olijfkleurig gevederte, niet zwart 
doorloopen en harmonieerend met de roode 
keel en rooskleurige borst, In 't oog sprin-
gend zijn de witte strepen, de onderste licht-
geel getint, Op de vleugelen gepenseeld. 
- De distelvink of putter, een bontgekleurd 

vogeltje, - dat verlekkerd is op distelzaden en 
de bloed- of goudvink met roode, goudgele 
borst, verlaat bij het gure jaargetijde onze 
provinciën. ' 

Spelen die twee «deserteur» hun plaats 
wordt ruimschoots ingenomen door de oos-
tersche trekvinken, die bij ons den winter 
doorbrengen. 't Is de gedroomde tijd voor 
de vinkeniers om' reepers; sneeuwers en wa-
len te vangen. Geduld is wel de hoofddeugd 
van den vinker : hij moppert niet eens wan-
neer hij na dagen geduld, alleen een armtie-
rig beestje gesnapt heeft, dat misschien na 
enkele dagen met de pootjes in. de lucht zal 
liggen of waaruit later nooit vlaamsche zang 
zal te halen zijn. 

En van zang gesproken, keeren we terug 
tot onzen boomgaardvink met zijn eigenaar-
digen vlaamschen zang, die den liefhebber 
het wáter in den mond brengt. 

Ook dichter R. Declercq staat 
in bewondering : 

Het borstje bibbert, 
het keeltje zwelt ; 
het bekske, slibbert 
van 't klankgeweld. 
't Zijn versjes, zeere, 
onvatbaar kort 
in éénen keere 
der - uit gestort. 

Zangwijzen zijn er bij de, vleet : lange 
en korte, goede en, slechte, 

Men spreekt wel eens van voorzang, rol-
zang en slotzang, maar in de prijskampen is 
enkel, van tel het aangename slot, eigen aan 
den vlaamschen vink,  

ze nu blijgezind niet hun prijsángers iuia 

niet ontmoedigd ; nieuwe vogels hebben ze 

de talrijke prijskampen op. 

ingespannen en als echte vinkeniers stappen 

Is het mannetje nu "zoo 'n geestig-ding 
voor een voorbeeldige huisvader 'keet tod 
niet doorgaan 	 ' • 

Wijl mijnheer lustig aan 't snebberenj 
oo re n vel ,'•:; mag i j n.-tilugge.,,,,m61:11  

alleen aan 't nestje slaven, waarin ze dan 
4 á 5 bleekgroene, bruingespikkerde eitjes 
legt. Nu ligt de vinkenier op de loer en ont-
dekt hij het broed, niet lang zal hij wach-
ten het heele nest te rooven. 

Vaak gebeurt het dat het ouderpaar de 
in een kooi geborgen jongen aast, anders 
mag de liefhebber voedstervadei spelen en hij 
is niet weinig bezorgd om zijn kweekelingen 
of beter op zijn pappelingen. 

Eens het nestje uitgebroken, worde jacht 
gemaakt op de takkelingen : jonge vogels die 
slechts van den eenén tak op den anderen 
kunnen vliegen. 

Het manneke loopt ook niet hoog op 
met de echtelijke trouw : het is de troost der 
treurende wepele wijfjes, wier baps in de 

, netten gevallen is ; en op een paar- komt het 
niet aan. 

Dat de vink een vinnig, venijnig ding 
is, weten de vinkeniers opperbest. Zijn hoofcli• 
gebrek, een jaloersch twistziek karakter, leidt 
hem ten val. 	 • 

Niet noodra heeft de gevestigde vink bet 
schelle stemmetje van den lokvogel in zijn 
domein, boomgaard, lusthof of tuin, hooren 
klinken, of kokend van winde vliegt hij naar 
de plaats om het den Indringer betaald te 
zetten. Daar wacht hem het net : met zijn 
vrijheid beboet hij fijn wraakzuchtige gevoe-
lens. Hij is geworden de lievelingsvogel van 
den vinkenier, die zijn rijke verbeelding vrij-
en teugel laat en neergehurkt zich reeds aan 
't schreefjestrekken ziet : b00,..,. 600,— , ja 
wellicht 1000 I I 

Zondag 14 April 1935: 

Wat ik hoorde, zag en voelde ! 

Van het begin af gaven de vogels de 
Volle maat, dat het een plezier was om hooren, 
de harten der liefhebbers gingen open. 

De vogel van BAER1', een van zijn eersten 
zang is met de schoOnste rozen gaan vliegen, 
want .  het heeft zoo maar 468 lustige deuntjes 
laten, hooren ; wat zal • het dan zijn in Mei ? 

4 	BRAEKENS vogel was op het laatste 
onhoudbaar, ware hij niet te laat begonnen, 

'' .111j zou nog den eersten overvleugeld hebben. 

MONTEYNE's vogel, ook een van zijn 
eerste jaar had er ook 318. Proficiat : Stafke. 

• COOLS'" vogel heeft' het moeten laten 
steken tegen de' vorige, omdat hij nog niet 
ansch op zijn macht is. Charles, het is iets 
1"-Vi*g ;'-ni a ar-i- i 	14-dag:: u.,-;14,12:4--,,r.g. 

ander Numero zijn. 

DEVOLDER's vogel heeft zich dapper 
getoond, en schoone prijzen zal hij ermee 
bekomen. 

De vogel van VERFAILLE was ook nog 
niet op dreef, maar hij zal er komen, want 
op 't laatst heeft het zich dapper geweerd. 

Uit naam van al onze leden, bieden wij 
den heer Luitenant Verstraete, onzen besten 
dank aan, om die milde gift die Hij ons 
geschonken heeft. 

GERARD. 

(Zie uitslag 3e bladzijde). 

Uit Rumbeke 

Zondag 14 April. 

Hoe groot was de moed niet aan het 
dalen, van deze die zoo hun best had-
den gedaan, om die schoone zettinge te 
veropenbaren. De regen was nogmaals 
de oorzaak, om aan die noeste werkers, 
hunne hoop in duigen te doen vallen. 

Om 8 ure waren er nog maar amper 
10 liefhebbers opgekomen, maar I daar 
zijn ze ; uit alle gewesten, ondanks der 

regen die immer aan 't plassen is, niets 
staat of valt hun in den weg, zij willen 
of moeten weten, wat hun of hunne vo-
gels kunnen. 

Om; kwartier voor 9 ure komt d,  
Heer Lt Verstraete aan. Hij begroet met 
een warmen handdruk al de opgekomen 
liefhebbers. want ieder liefhebber is hem 
genegen, zij beminnen hem, immers hij 
is de ziel van het Vinkensport. 

Onder andere was ook aanwezig.: de 
heer Aug. Tanghe, drukker der Vinken. 
bode, die het sport ook genegen is en 
dadelijk zijne hulp toestond tot het 
maken van een verslag. 

Om 9 ure werd aangevangen met de 
zettinge en de standplaatsen waren als 
volgt : 

(zie 3e bladzijde) 

t is Paschen !! 
MEE 

In naam van al de liefhebbers, 
van den eenera tot den anderen hoek 
der beide Vlaanders, wenscht het be-

. stuur der pasgekipte "Vinkenbode" U 
allen een zalige Paschen I 

Mét "De Vinkenb@de" voelen we 
ons voortaan nauwer vereenigd en 
maken we slechts één groote familie 
uit, die zori'der 'Onderscheid alle vin-
keniers in rechtzinnige broederbanden 
omstrengelt. 

Met Paschen zijn we ge*o_ 
geheel andere, nieuwe, schoopei'nien ,  
schen, die herleven met de verrijzen ' 

-tio--vv‹nidefe,natuur,,God,L,„-,%; 
Ook onze vogelkes — zooals hun 

meesters — voelen in zich het blijde 
Paasehgetij ! en reeds jubelen ze. het 
uit in bosch en haag, door veld en 
lucht, en,... in de muitjes in onze 
beste kamer ! 

Ze zijn ook herboren vogelkens, 
met nieuwe donzen kleedjes aan, en 
vooral en bovenal mr ersch gestem- 
de kelesnaren \* 	* 

Ze hebben de zonne gezien, ge-
voeld, de glorierijke-verrijzende zonne 
die hun spreekt van zoovèel komen-
de blijde en warme zomerdagen, die 
hun voorspelt den harden strijd der 
prijskampen en zettingen waaraan ze 
zullen mogen deelnemen ! 

Paschen vernieuwt immers de 
gansche wereld ! 

We wenschen U allen vinkeniers 
gezonde en beste zangers, superieurs 
met wel duizend liedjes ! veel eerste 
prijzen 'en bloemenKranzen op ieder 
zettinge 

Onze liefhebberij moet hooger op, 
daaroin moet iedereen De Vinkenbo-
de hebben en ze helpen verspreiden. 

En wonen we soms te verre van 
malkaar, toch zullen we ons — door 
ONS blad' — vereenigd en dicht bij 
malkaar voelen, immers één en zelfde 
gedachte en liefhebberij bezielt ons ; 
Het Vinkensport 

En zijn we niet rijk en moeten 
we soms hard werken, twee dingen 
hebben we nu toch met Paschen en 
Kan ons niemand ontnemen : ons ei-
gen Blad en.... het schoonste dat de 
Schepper geschapen heeft : de vogel-
kens.... onze vinKsKens ! 

Daarom jubelen we 't is Paschen 
en mét Paschen herleeft ons Vinken-
sport ! 

De "Vinkenbode" zal er voor zor-
gen. 

KORPORAAL 

Bij al de Vinkeniers van West- en Oost-Vlaanderen is het ordewoord 

Vrouwe, ge moet bij onzen winkelier 

Hostens' Koffies eischep 
Die firma steunt ons blad, daarom HOSTENS KOFFIES alléén in de menagie ! 
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Geen opslag ter drukkerij van 

"DE VINKENBODE " 
Rouwgedachtenissen, Kaarten 
voor zettingen, bieden en alle 
sport aan den . ouden prijs 

DRUKKERIJ  	

AUG. TANGHE 
Hoogstraat RUMBEKE 

VOOR SPOEDIGE BEDIENING 

van alle slag van 

Betonwerk, Citernen, Tuinstake 

Muren en Allerhande 

er voor  	

Uit Emelghem 
1934 

Waarde Sportmakker, 

In antwoord op uw kaart, ter bevorde-
ring van het Vinkensport, ben ik zoo vrij 
U hier mijn uitslagen van verleden jaar te 
laten geworden ; al deze prijzen zijn behaald 
geweest -door een en dezelfden vogel. 

Gerard VERFAILLIE. 

(Zie uitslag 3e bladzijde). 



Naar het schijnt 
dat... er maar altijd' maatschappijen bij-

komen. 
dat... er vele hunne medewerking be-

loofd hebben aan de nieuwe 
gazet, 

dat.., er nog gilden ten achteten blij-
ven. 

dat... er te Heule zal gestreden worden 
voor dat vet zwijn. 

dat... er vele vrage naar was om te 
koopen. 

dat... er zal gezorgd worden dat de 
liefhebbers hun vogels zouden 
een naam geven. 

dat... er zal gezorgd worden om van 
al de liefhebbers den inhoud hun- 
ner beste vogels te kennen. 

dat... er te Poperinghe ook weerom zal 
gespeeld worden . 

dat... hun lokaal « 't Abeeltje » noemt, 
Cassel-Straat. 

dat... er vroeger daar veel goede vogels 
waren. 

dat... de gazet bij ieder lid zal welge-
komen zijn. 

dat... er een pronostiek instaat die veel 
bijval zal hebben. 

dat.., de drukker van de Vinkenbode 
voor de eerste maal tegenslag 
heeft gehad. 

dat... hij heeft moeten drukken met het 
licht van een bougie. 

dat... het toch gegaan heeft. 
dat... Jules... daar zijn kloefen smeet 

om de gazet te lezen. 
dat... de bode bij Jef niet binnen kon. 
dat... hij ze door het venster heeft ge-

smeten, 
dat... Dolf op heete kolen zat, omdat 

hij nog geen gazet gekregen had. 
dat... het schoone donker was als de 

bode weerom thuis was. 
dat... zijn vrouwe opspeelde. 	• 
dat... de Ook-Nieuwkerksche liefheb- 

bers ook nooit te kort zijn. 
dat... hun bond ook al lang bestaat en 

zal blijven bestaan. 
Veritas. 

Getal Liederen. 

I. BAERT G. 0.-Roosebeke 
2. Bracke Julien, Ingelmunster 
3. Monteyne Gust., Ingelmunster 
4. Cools Alfons, Emelghem 
5. Baert Maurice, 0.-Roosbbqke 
6. Devoldere Fr., Ingelmunster 
7. • Eeckhout Ernest, Ingelmunster 
8. Bulcke Medard, Ingelmunster 
9, Verstraete G., 0.-Roosebeke 
0. Vanthourout J., Meulebeke 
1. Dhont Fr., Ingelmunster 
2. Verfaillie Arth., Ingelmunster 
3. Snoeck Michel, Emelghem 
4. Raes Cyriel, Ingelmunster 
5. Desmedt Gebr., Emelghem 
6. Recou Francois, EMeIghem 
7. 'Mendjou Henri, Meulebeke 
8. Windels Jules, Ingelmunster 

468 
362 
3 1 8 
306 
302 
300 
1C‘,  
83 
82 
77 
70 
22 
2I 
97 
63 
50 
43 
41 

Gratis prijs gewonnen door 
PRIEM RICHARD. 

De beker te verspelen voor twee 
.ettingen is te winnen als volgt : door 
en liefhebber, en met den zelfden 
'ogel, de liederen samen geteld. In ge-
,a1 van gelijk getal de beste geklas-
eerde. 

EMELGHEM. 
Getal Liederen. 

1 3 Mei, Ardoye : 1 e, 	 5 33  
I Mei, Ingelmuniiter : 14° 	245 
7 Mei, Iseghem : 3°, 	 469 
Juni, Emelghem : 1 0, 	 5 7,2 

10 Juni, Ardoye : 1°, 	 545 
17 Juni, Iseghem : 10°, • 	 425 
4 Juni, Lendelede : 1°, 	5 33 

1 Juli, Cachtem : 2°, 	 567 
Juli,' Cachtem : 1°, 	 569 

Kampioenschap van Vlaanderen. 
15 Juli, Iseghem : 2e, • 	, 	509 
I Juli, Iseghem : 2°, 	 5 7 1 

Kampioenschap van de Sloore. 
2 Juli, Iseghem : 1°, 	 5 75 
9 Juli, Rumbeke : 5°, 	 528 
9 Juli, Emelghem : 2°, 	 449 

's namiddags. 
Aug., Rolleg. Cap.: 1°, 's namiddags. 

15 Aug., Cachtem : I°, 	589 

ISEGHEM - BOSCHMOLENS 

Zondag 14 April heeft de zetting plaats 
gehad bij Hector DUMONT «Nooit-Gedacht» 
Boschmolens, Iseghem. 

Er waren 32 vogels. 

UITSLAG 

1. VUYLSTEKE C. Gulleghen 
2. Debyck G. Gulleghem 
3. Vanhaverbeke Iseghem 
4. Holvoet Con. Iseghem 
5. Criestiaens G. lseghem 
6. Verstraete B. Iseghem 
7. Olievier J. Iseghem 
8. Onbekend P. Iseghem 
9. Degeldere M. lseghem 
10. De Lustige Zangers Ardoye 
11. Vermont Rolleghem-Capelle 
12. Verhelle Jer. Iseghem 

421 
385 
282 
263 
166 
161 
128 
112 
106 
81 
80 
79 

In ieder.  huisgezin.  
Chicorij " Puritas „ 

jjí 

1 1 

t 

ITSLAGEN VAN 1934-35 
ZIENDE VINKEN 

INGELMUNSTER. 

14. Alibas, Verbrugghe J. Ouckene 194 
15. Bata, Vermeersch M. Iseghem 180 
16. Baron, Vanoverschelde Kamiel, 

Rumbeke, 	 163 
17. Alfa, Kerckhof H. Ouckene 	162 
18. Alfons, Loncke Fl. Iseghem, 	161 
19. Dokus, Feys C. Wynckel-St.- 

Elooi, 	 158 
20.Alois, Cappelle P. Roeselare 	148 
21. Allo, Ramon R. Becelaere 	147 
22. Beer, Cappelle M. Meulebeke 147 
23. Alto, Vercaigne J. 0.-Nieuwk. 135 
24. Bertha, Cappelle 0. Rumbeke 116 
25. Blesse, Casier Alb. Rumbeke 	112 
26. Avos, Borry Emiel, Rumbeke 109 
27. Bis, Vroman G.' Meulebeke 	101 
28. Berton. Vandenheede, Ardooie 87 
29. Arseen, Vanhazebroeck Jer. 

Iseghem 	 69 
30. Alva, Demeulenaere, Cachtem 54 
31. Arman, Carius FI, Meulebeke 49 
32. Baltazar, Herman C. Iseghem 	43 
33. Amil, Casier H. Rumbeke 	33 
34. Aars. Boudrez L. Rumbeke 	30 
35. Delva, Maertens G. Iseghem 	20 
Beker : Rumbeke, Goudvink :5 78 

109 = 687. 
Meulebeke : 449 -I- 147 = 

596. 

AANKONDIGINGEN BRIEVENBUS VO 01111E110M0  DAGEN 

Maand April 
LENDELEDE... Zoudt U de goedheid niet 

willen hebben uwe.aankondiging van 28 April 
• op te sturen. 

Hier volgen •nu de 4 kwartieren der 
22 beste gerangschikte vogels : 

Alle prijekampen zijn alléénlijk voor ziende Vogels. - Ziende gemaakte Vogels uitgesloten. 

No der 
Standen Gemeente Ingelmunster Gemeente Ingelmunster 2e Kw. 3e Kw. le Kw, 4e Kw. zondag - 

REDACTIE... Wij vragen aan de Besturen 
om de goedheid te willen hebben hunne lijst 
op te zenden, met naam en woonplaats hunner 
leden die een abonnement begeeren. 
• Wij vragen a. u. b. alle uitslagen van 
prijskampen, die tot ieders voldoening zullen 
ingelascht worden, te zenden naar den be-
zorger Alberic DEMUYNCK, Bloemenstraat, 
116 - RUMBEKE. 

	

48 	150 	260 

	

12 	130 	220 

	

41 	140 	220 

	

15 	55 	170 

	

43 	100 	225 

	

4 	108 	168 

	

46 	70 	167 

	

50 	60 	180 

	

8 	90 	157 

	

33 	70 	131 

	

45 	76 	106 

	

49 	90 	136 

	

27 	93 	132 

	

6 	110 	182 

	

31 	60 	115 

	

17 	67 	109 

29 • 65 111 

	

22 	35 	86 

	

1 	35 	69 

	

7 	15 	41 

	

14 	30 	72' 

	

13 	40 	64 

405 	578 

367 	449 

323 	385 

298 	379 

325 	363 

286 	363 

247 	338 

225 	306 

237 	296 

195 	266 

•180 	252 

149 	204 

147 	200 

191 	194 

150 	180 

135 	163 

129 	162 

112 	161 

98 	158 

108 	148 

147 	147 

102 	147 

Ingelmunster Naaipander 
Ingelmunster In den Plas 
Iseghem Krekel 

Zondag ar April Zondag• 28 April 

PRIJSKAMP PRIJSKAMP 
bij Ch. DUFOUR « In den Naaipander 

bij Reini EECKHOUT « In de Groote Pinte ». maandag - 22 
100 frank Vooruit Gewaarborgd 

en een gratisprijs 
voor deze die geen prijs hebben, 
Inschrijving van 7 tot 8 uur om dan te 

beginnen. Poelen naar beliefte per.3tal. 
Gewone voorwaarden. 

20 fr. Prijzen en het inleggeld erbij 
lseghem « Stad Kortrijk » 
Meulebeke supporter Inschrijving om 7 uur. Begin om 8 uur, 

Poelen naar beliefte per 3tal. 
Gewone voorwaarden. Uit Cachtem. 

zondag - 28 , 

De Maatschappij " DE MEIZANGERS " 
met aan het hoofd den wakkeren voorzitter 
*pannes VERPLANCKE, en den zoo vurigen 
ondervoorzitter Theophiel DE JONCKHEERE, 
,mogen er zich op roemen een machtige maat-
schappij te bezitten met 60 leden, die Zondag 
jaatst den eersten stoot gegeven hebben bij 
het aankomen van het seizoen te Rumbeke. 

Het was slecht weder, maar toch waren 
..onze vrienden op tijd voor den prijskamp, 
en een 8tal vogels onzer.vereeniging dingden 

..mede. 	 ,. 
Het was voor een begin een waar succes 

voor de Meizangers, want ziehier onze prijzen : 
3e Joan. Verplancke, met Anghus 385 p. 

-5e Ach. Devoldere 	» Albo 	363 p. 
'12e Joseph Devoldere 	» Dictus 	204 p. 
en anderen te lang om te melden. Maar dat 
de anderen den moed niet verliezen, om in 
het toekomende hun makkers te helpen veel 
prijzen aan de Meizangers te bezorgen. Bij 
voorbeeld Juliaan die gedurende den zomer 
geen moed zal te kort komen. Niet gaarne 
zou ik nog Vermeersch van Iseghem als 
nevenmaat hebben, want mijnen Molenaar 
zat in den zaadbak. 

Zondag en 8 dagen hebben wij het bij 
, ns « DE MEIZANGERS » en wij hopen dat verdeeld als volgt: 	•11 1' de- leder hun best .zulten doen om den 

15, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 5, 4; 3 	r 	prijskamp te doen lukken. Wij rekenen op 
Inleg 2 fr. Begin om 8 1/2 ure. Boven een schoon getal indien het weder met ons 

't getal vogels, inleggeld verdeeld in prijzen. is, op de maatschappijen om ons in groot 
Poelen naar beliefte per 3tal. 	 getal te bezoeken, hetgeen wij hun weder- 

Gewone voorwaarden. 	 keerig beloven. De Meizangers zijn ook in 
blijde stemming met het verschijnen van de 
Vinkenbode, waarin zij allerhande aankondi-
gingen en uitslagen vernemen van overal in 
't omliggende. Wie deze week geen gazet 
bekomen heeft kan er zich eene aanschaffen 
« In 't Molentje » en ook voor Zondag en 
volgende. Alzoo zullen wij trachten onze leden 
te abonneeren op « De Vinkenbode » die door 
allen gretig zal gelezen worden, 

` 	Allen op 28 April naar « 't Molentje », 
op «'t Hooge ». 	1 

Mocht onze Voorzitter in 't huwelijk tre-
den, dan zal het voorzeker stuiven bij de 
Meizangers en leute zouden wij hebben en 
dat wenschen hem al de Vinkeniers van Cach-
tem, alsook Molenaar. 

Cachtem Molentje 
Ingelmunster Groote Pinte 
Ingelmunster In den Ezel 
Iseghem De Voerman 
Lendelede Café Sportgalm 
Peteghem Lokaal 
Rollegem-Cappelle St. Jozef 

Gemeente Ingelmunsfer 
Gemeente Ingelmunster 

Zondag 21 April , 

R I c11 S K A /v\ 1=> 
bij Rem! DEGRANDE, herberg « De Plas ». 

Zondag 28 April 

PRIJSKAMP 
bij C. SCHATTEMAN « in den Ezel » 

VERITAS 

Maand Mei 75 fr, prijzen 100 frank prijzen gewaarborgd 
Inschrijving van 7 tot 8 uur om dan te 

beginnen. Boven 't getal vogels inleggeld 
erbij. Poelen naar beliefte per 3tal. 

Gewone voorwaarden. 

Boven het getal vogels het inleggeld erbij. 
Inschrijving van 7 tot 8 uur. Poelen naar 
beliefte per 3tal. Gewone voorwaarden. 

woensdag - r 

Meulebeke De Vooruit 

zondag 5 

Ardoye • De Zwarte Leeuw 
Hutste Villa 
Gulleghem De Afspanning 
Ingelmunster De Zwaan 

• De Rooterij 
» Gildenhuis 

Iseghem De Vier KaVen 
Meulebeke M. Vierstraete 
Peteghem • Grooten Dries 
Rumbeke . Hukker • 	. 
Sweveghem De Kuiperij 
Wareghem In de Brug 
Wynckel-St-Eloy Huis van Commerce 

Afgeluisterd.... 
Dag Henri... Dag Gerard... 
Henri... wat zegt ge van de zet-

tinge. 
Gerard... 't had niet kunnen beter 

zijn in schoon weder. 
 

Henri... zet gij ook een ? 
Gerard... ik kan nog niet en waarlijk 

het spijt mij. 
Henri... ik kan ook niet, want 't is 

al Wenken en tjokken en niet zingen. 
Gerard... 't is van mij ook zoo, maar,  

'k ga een koopen 
Henri... en gaat gij nog een beetje 

geld risceeren voor een ? 
Ja, Gerard, ne goeden van rond de 

600, 'k zou daarvoor nog 10 fr. geven. 
Zeg, Henri, koopt er maar een voor 

mij ook, 't zal ne speciaal afmogen, 
Gerard, 'k weet een; zitten en hij is 

voor U. 
~el, Henri... kom, we gaan een 

gaan stekken bij Mon Mae ens. 
Gerard... op de gezo 	d van de 

v
o
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ri... maar waar z den dezen te 

k 
  

Gerard... hij is niet te koope, maar 
'k ga hem morgen pakken. 

Ha- ha... Henri, 't is nen boomgaard. 
Gerard... voorzekers, ne goeden zul-

le, want 'k heb hem weerom zien zitten 
als ik naar hier kwam. 

Henri... 'k zou willen weten waar hij 
zit. 

Hewel, Gerard... aan de Sterre; je 
zat daar op de kalsijde. 

Ha... ha... Henri, ge moogt hem ook 
hebben, 'k heb al van die soorte genoeg. 

Gerard... 't zal u spijten. 
Ja, Henri... 't spijt mij al van nu, 

maar 't is voor den dezen dat gij daar 
uitgedronken hebt, want 't sneeuwt r' 
genoeg binst de winter, zonder dat het 
nog in huis sneeuwt binst den zomer. 

Snuisteraar. 

Stad Iseghem 
Zondag 28 April 

PROEFZETTING 
bij Cyriel CRAEYNEST « De Voerman ». 

75 fr, prijzen 

Stad Iseghim - Wijk ABEELE 

Zondag 21 April 

PRIJSKAMP 
bij We Oosterlinek-Rousseau 

ter herberg « De Krekel ». 

Uit de opname der 4 kwartieren kan men 
veel nut trekken aangaande de zang der vo-
gels die zich best klasseerden. 

Men ziet dat No 48 in het le kwartaal 
de bovenhand haalde, en dan Iegelmatig zijn 
zang gezongen heeft. 

Van No 12 was het eerste kwart en het 
3e kw het beste, 

Van No 41 was ook het le kw best, 
het laatste flauwst. 

No 16 had een slecht begin, om dan een 
schoone remonte te doen in de 3 andere kw. 

No 43 schoon begin, 2e kw nog beter, 
3e gelijk zijn eerste, 't laatste was - flauw. 

No 4, le 3e en 4e kw waren de beste, 
het 2e flauw. 

No 46 flauw begin, om daarna in de 
overige kw veel in te halen. 

No 50 was ook in 't begin flauw, om daar-
na schoon te eindigen. 

No 6 schoon begin, 2e iets flauwer, daar-
na zoogoed of stil gevallen. 

No 8 redelijk begin, om daarna ieder kw 
te verflauwen. 

Het zelfde geldt ook voor Nrs 33 (die 
veel brak) 45 (die niet op dreef was) 31 die 
een goede vogel is, maar flauw 'speelde om-
dat er geen zang genoeg was. 

De jaarlingen (deze die sedert 1 jaar 
zang kennen) hebben zich goed uit den slag 
getrokken. • 

De twee takkelingen Dictus en Docus 
hebben zich voor den eersten keer goed ge-
klasseerd. 

Wij vragen aan U liefhebbers ons niet 
slecht te beoordeelen indien wij een misgreep 
begaan nopens het bepalen der zang uwer 
vogels, want dit werk is niet zoo gemakkelijk. 

Voor inlichtingen zouden we U dank-
baar zijn. 

Uitslag : 

5o Frank Prijzen 
Inleg 1' fr. Inschrijving van 7 tot 8 'uur om 

daarna te beginnen. Poelen naar beliefte. 
Gewone voorwaarden. 

RUMBEKE 
51 Vogels. 

Stand der Vogels : 

1. Feys Constant, Winkel St. Elooi. 
2. Vanhazebrouck Jerome, Iseghem. 
3. Casier Albert, Rumbeke. 
4. Kimpe Julien, Rumbeke. 
5. Crombez Aug., Rumbeke. 
6. Verbrugghe Jozef, Rumbeke. 
7. Cappelle Pieter, Roeselare. 
8. Vermeersch Maurice, Iseghem, 
9. Maertens Gustaaf, Iseghem. 

10. Casiei Henri, Rumbeke. 
11. Borry Emiel, Rumbeke. 
12. Sagaert Felix, Meulebeke. 
1 3.- Ramon Richard, Becelaere, 
14. Cappelle Marcel, Meulebeke. 
15. Bruwier Guillaume, Rumbeke, 
16. Demeulenaere, Cachtem. 
17.-  Vanoverschelde C. Rumbeke. 
18. Cappelle Odiel, Rumbeke. 
19. Vanhazebrouck Jerome, Iseghem. 
0, Staelens Aug. Ouckene. 
1. Catiaux Maurice, Winkel St. Elooi. 

/2. Loncke Florent, Iseghem. 
23. Detrie Bruno, 0. Nieuwkerke. 
24. Herman Crispyn, Iseghem. 
25. Nuyttens Jozef, Rumbeke. 
26. Vanderalstraete, Winkel St. Elooi. 
27. Vuylsteke Achiel, Rollegh. Capp. 
28. Deforche Jozef, Cachtem. 
29. kerckhof Henri, Ouckene. 
30. Declercq Valère, Cachtem. 
31. Vermeerscii Marcel, Iseghem. 
32. Herman Crispyn, Iseghem. 
33. Maddens, Bisseghem . 
34. Vercaigne Jozef, 0.-Nieuwkerke, 
35. Feys Odiel, Winkel St. Elooi. 
31. Vroman Germain, Meulebeke, 

Samyn Alfons, Iseghem. 
38. Seys Oscar, Rumbeke. 
39. Boudrez Leander, Rumbeke. 
40. Carius FloriMond, Meulebeke, 
41. Verplancke Jan, Cachtem. 
42. Vandenheede Amédée, Ardoye. 
43. Devoldere Achiel, Cachtem. 
44. Lefevere Emiel, Zarren, 
45. Vanryckeghem Achiel, Meulebeke. 
46. Denys Achiel, Meulebele. 
47. Monserez Achiel, Cachtem, 
48. Delaere Remi, Rumbeke. 	. 
49. Devoldere Jozef, Cachtem. 
50. Maertens Gustaaf, Iseghem. 
5 I. Devoldere Achiel, Cachtem. 

zondag - 12 

Ardoye De Knok 
Emelghem Brouwershuis 
Gulleghem 't Huis van Commerce 
Hutste Belle Vue 
Ingelmunster De Wante 
Ingelmunster • Sportwereld 
Lendelede 	Trienhoek 
Meulebeke Drie Grachten 
Oost-Nieuwkerke Lancier 
Staeceghem 't Kruiske 
Wareghem St Elooi 

Namiddag : 
Ingelmunster Veldkaai 

zondag '  rg - 

Ingelmunster Veldkaai 
De Voerman 

Iseghem A ma Campagne 
Kortrijk Bloemfontein 
Meulebeke De Steenweg 
Peteghem Molenhoek 
Rumbeke Oude school • 
Wareghem De Smisse 
Zarren De Boschdreef 

Namiddag b: 
Vlamertinghe Gildhuis 

Stad Iseghem 
Gemeente Peteghem Maandag 22 April 

Prijskesp' - Proefstuk 
bij Henri VANCOILLE . "Stad Kortrijk„ 

75 fr. prijzen 
• Inleg 1.50 fr. Begin om 8 uur. 

Gewone voorwaarden 

Zondag 28 April 

Openingprijskamp 
bij Robert DEGRYSE « In 't Nieuw Verzet». 

zoo fr. prijzen 
Inleg 2 fr. Inschrijving vanaf 7 uur. Begin 

stipt om 8 uur. Poelen naar beliefte. 
Gewone voorwaarden. Gemeente Meulebeke 

Maandag 22.April (20 Paaschdag) 

FRIJSKA/v\FD 
in het lokaal « Supporter » 

bij Honoré Vandevondele 

zoo Frank Prijzen 
verdeeld als volgt : 

12, 10, 8, 7, 6, 6, 6, 5, 5, 5, b, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3 
zijnde 18 prijzen. 

Inschrijving van 7 tot 8 uur om dan te 
beginnen. Poelen naar beliefte per 3tal. 

Gewone voorwaarden. 

13ER11-11" 

Yiliell - Maatschappijoli 
et. 

cu 

Gemeente Rollegem-Capelle 

Zondag 28 April 

PRIJSKAMP 
bij Odiel DECOCK « In St. Jozef ». 

15o fr. prijzen 
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Lachedingen Het oud bestuur der Vinkenmaatschappij 
« DE VRIJE BROEDERS », Avecappelle, laat 
u allen weten dat de oude naam gebleven is 
« DE VRIJE BROEDERS », de gilde is door 
nioeilijkheden in tweeën geplaatst en het oude 
Gildhof blijft bestaan bij Oscar VANPARIJS 
en houdt den naam van 

g (  Vrije Broeders 

Rik, de reiziger in elastiek, kwam op 
zekeren dag zijn vriend Rak tegen, die 
hetzelfde beroep uitoefende. 

Hewel, Rak, onze fabriek heeft een 
nieuwe uitvinding gedaan ,van een elas-
tiek vangnet, die voor de pompièrs van 
groot nut zal zijn ; de proefnemingen 
hebben den verwachten uitslag te boven 
gegaan, daar een man van 40 meters 
hoogte afsprong, in heknet terecht kwam 
en door den druk van het net wel 30 
meters de lucht weerom inging. 

0, Rik, is het maar dat, onze fabriek 
heeft nieuwe elastieke bretellen ge-
maakt van veel grooter waarde, immers 
een Heer moest onlangs te Antwerpen 
in de statie naar het W. C. toen hij op-
eens zijn trein hoorde fluiten, en door 
de verwarring zijn broek al loopende 
aandeed, niet ziende dat zijn bretellen 
bleven haperen aan de deurklink van 
het W. C. en het resultaat was het vol. 
gende : 

Toen hij te Gent uit den trein stapte, 
wierd hij met alle geweld weerom te 
Antwerpen tegen de W.C.-deur gesnakt. 

Veritas. 

zondag - 26 

Ardoye 't Park 
Hutste Bakkerij 
Heule 't Haantje 
Ingelmunster Appel 

St. Pieter 
Iseghem Den Herder - Boschmolens 
Meulebeke Excelsior 
Wareghem De Goudvogel 

Namiddag : 
Bisseghem Lokaal 

Inleg 2 fr. Inschrijving om 7 1/2 ure. Begin 
stipt om 8 uur. Bedrog verliest alles. 

Gewone voorwaarden. 
Getal Liederen. 	1 

Het Bestuur 
Schatbewaarder, 	Voorzitter, 

A. VANDERWEE. 	C. LEFEVER. 

1. Azor, DELAERE R. Rumbeke 578 

2. Annas, Sagaert F, Meulebeke 449 
3. Arie, Verplancke J. CacRtem 385 
4, Agnes, Bruwier J. Rumbeke 363 
5, Albo, Devolder A. Cachtem 363 
6. Astrid, Kimpe J. Rumbeke, 	363 
7. Achiel, Denis A. Meulebeke 338 
8. Antoine, Maertens G. Iseghem 305 

mi, Vermeersch M. Iseghem 296 
a ens, isseghem 266 

11. Apolo. Vanryckeghem Ach. 
Meulebeke, 

12. Dictus, Devolder J. Cachtem 

Gemeente Cachtem 37. 
Gemeente Meulebeke 

4 , 

Zondag 28 April 

PRIJSKAMP 
Woensdag .r Mei 

PRIJSKAMP 
bij Jules VERMANDEL, ter herberg « Vooruit » 

Gemeente Heestert 
Zondag 28 April 

PRIJSKA/v\f2  
bij Michel Vanderbeken « Casino » 

, 00 frank prijzen 
12, 10, 8, 7, 6, 6, 6, 5, 5, b, 5, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3 

Inleg -2 fr. Inschrijving om 7 ure. Begin 
om ure. Gewone voorwaarden, 

In « Het Molentje » op het Hooge 
bij Valère Declercq donderdag - 3o 

Cachtem In De Kappelle 
Gulleghem 't Huis van Commerce 
Ingelmunster De Zwaan 
Ingelmunster Groenen Boomgaard 
Meulebeke De Steenbakkerij 
Rumbeke De Sterre, vijfwegen 

• wo frank Prijzen cu 
0 50 fr. prijzen en inleggeld erbij Inleg 2 fr. Inschrijving om 7 uur bij Declercq 

« Het Molentje ». Regeltelling bij Vanderginste 
» Prins Charles ». 

Alleenlijk voor ziende vogels, 
Gewone voorwaarden. 

252 
204 

13. Abraham, Vuylsteke A. Rollegh.- 
Capelle, 	 200 

Inschrijving van 7 tot 8 uur. Poelen naar 
beliefte per 3tal. 

Gewone voorwaarden. 

.. • 
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LOUISE, die bij haren gebuur 
binnen viel met de deur in 
heur handen, was al met eens 
bedwelmd van de geur die 
uit de keuken kwam 	 

/k 

Wel... wel... Barbara, die. 
koffie riekt • goed; 'k zou een 
potje willen drinken 	 

LuStig geschonken, lustig ge-
dronken, want 't was koffie 
van de firma 

SOPHIE.... ging bij haren gebiiiir 'n potje Café drinken, 

Wel... Wel.... Louise.... die Café smaakt goed en is toch zoo lekker ! 

Is' dat de Café of de Chicorei die zoo' goed; Is ? 

Héwel Sofie.., dat is al sedert ik verandert heb van Chicorei 

Wat Merk gebruikt gij nu ? 

Het Merk 	 

	

 	" PURITA 

dat zoo beroemd is van het huis 

Verstraete-Depoorter 
CHICOREIFABRIEK 

Voor uwe Kruidenierswaren 

die U noodig hebt, wendt U 
met volle vertrouwen tot het 

Suis J. 	- 0021111Ck 

• 

ABONNEMENTSPRIJS : 
tot 31 Dec. 15 fr. • 

Beheer en Drukkerij : ,Hqi;gstraat 44-45, Rumbeke 
• Telefoon 802 — JPostcheck 962I0 

INZENDINGEN 
ten laatste tegen den dinsdag-avond 

bij Alb. DEMUYNCK, bloemenstr. Rumbeke 

AANKONDIGINGEN 
Alle prijskampen zijn alléénlijk voor ziende Vogels. -1- Ziende gemaakte Vogels uitgesloten. 

' Gemeente emeente Cachtem Gemeente Ingelmunster (Doorn) 

mam sem meeuw ~km *meestem 

EIGENAARS : 

Luitenant Verstraete 
STICHTER 

Hoogstraat • Rumbeke 

Aug, Tangh e 
DRUKKER 

Hoogstraat - Rumbeke 

raismoihsstasts,m) ?gym N44.44. 
111111111111111111111111 

VOO R  uwe artikelen die Gij 
in uw huishouden zult 

noodig hebben, zei COLETA tegen 
haar vriendin die ging trouwen, moet 
Gij U wenden tot het huis 

Den Goedkoop 
den besten en goedkoopsten. winkel 
der Streek 

Jules Tallglielejofickhoore 

bekend om zijne 

'Drooge Haringen 
Echte Hollandsche Pekel 

• 1 

	 Versche Hellebout 
Lekkere Stokvisch 
en zijn ingelegde Visch 

ROESELARESTRAAT 

RU/v\E3E,KE 
esdstsfitétdtddddédtiddtddditiddYkdkoo 
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YARANDEGITEM L. 	• KimpemOosterlinck 
E 

  
Roeselarestraat — RUMBEKE 
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;3t 3f• ink 311~:.  3f• ”•V it•P 	PPPY PVV 9•9• YYPY 	;P VYYP# iP gP g+ P 94 	;t P 3P," 

Geen opslag ter drukkerij van 

"DE VINKENBODE " 
• Rouwgedachtenissen, Kaarten 
voor zettingen, bieden en alle 
sport aan den ouden prijs 

DRUKKERIJ, 

AUG. 'PANNE 
Hoogstraat RUMBEKE 

Werklieden ! 
Houdt u gezond, die gansche 
dagen u moet begeven langs 
wegen • en straten. - • Drinkt 
allen den bloedzuiverenden 
Thee ; gij zult u altijd op- 
gewekt voelen  	

BLOEDTHEE 

VANDENBUSSCHE, 
Apotheker-Scheikundige 

MEENEN 

ettittttitt*tttttmtittiuttiattti 
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• 
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Alle inzendingen moeten TEN LAATSTE ingezonden worden tegen den 
DINSDAG-avond, = Latere inzendingen worden onwederroepelijk verschoven 

INSCHRIJVINGSBULLETI JNEN, geregeld, in kolonnen verdeeld (model 
Verbtugge Ouckene) per 501a1 met dubbel, zullen te bekomen zijn vanaf de 
naaste week, bij den drukker van 't' blad AUG. TANGHE Rumbeke. 

Deze bulletijnen zullen u alle gemak geven voor• de briefwisseling. 

e Jaargang Zondag 28'4111 1935 Het nummer 0.50 (bevat 4 b a s zij • en 

.01,ingz122 	2,4 '2) 'C/1. Zr4=ZZ.MMWrIgl 

RUMBEKE 

Onder het Vlaamsche vOlk, is de 
boomgaardvink ( ook genoemd slag-
of botvink )- een lieve vogel, die zijn 
aantrekkelijken zang van uit de bloei-
ende !nomen laat hooren. 

Want als de liefhebber hem hoort of 
ziet, 

is zijn roep 	• 
'k Zou u willen, maar 'k heb u niet. 

In de vlaarnsche gewesten is de 
boomgaard vink • een standvogel d.w.z. 

	  omdat hij jaar in, jaar uit de zelfde 
streek bewoont. 

Wanneer de boomgaardvink met 
zijn wederhelft zijn bestemde plaats 
gekozen, 1re,ftï_beg1nt..hetw.j' 

'iir ïoq 
kundig.  'Uitvoert, dat de woorden van 
Vlaanderens grooteri', dichter erbij mo-
gen toegepast woiden : 

Gij, die diepe in 't' loof gedoken 
of in 't lommerwelf beloken 
van het diK bewassen woud 
kunstig daar uw nestje bouwt, 
en in 't duiksel van de blaren 
pluimkes, mos ..en wollen haren 
samen tot een wiegsKe vlecht, 
en daar; al, uw hope in legt, 
vol van moederlijk verlangen 
vol van vreugde en blijde zangen. 

In hun nestje vindt men gewoon-
lijk van 4 tot 6 bleekgroene bruin-
gevlekte eitjes, waaruit na ruim 13 
dagen broeden, Knoddige kleintjes te 
voorschijn komen, die hun ouders ge:. 
zelschap komen houden. 

Maar ! voor hun breekt de tijd 
ook aan, dat zij hun ouders verwaar-
loozen, om op hun eentje de wijde 
wereld in 'te trekken, maar die oni 
zeggens nooit*, heel ver geraken, _door 
dat er vele in handen vallen van de 
liefhebbers. 

goed bekend 

1 
om zijn fijne Boter 

om zijn beroemden kaas 

om zijn lekkere hespen 

ONZE 
Het Vinkensport, de 
liefhebberij van den 
kleinen Werkman , 
verdédigen ; ALIA: 
West- en Oost-
Vlaamsche V i n k e-
ni er s in één en 
zelftien broederband 

vereenigen . ! 

Do Booillgasnivillk 

Orgaan voor West- en Oost-Ylaandeii: - Verschijnende den Donderdag 

De boomgaardvink is OOK gerang-
schikt onder de groote rupsenverdel-
gers, zoowel in broei- als in Kweek-
tijd. Sommigen denken dat die vogel 
groot Kwaad aanbrengt; bijzonder de 
tuiniers zijn er erg op verbitterd, zij 
beschuldigen ze .luidop, dat zij uit 
hun pas bezaaide bedden; de zaden 
Komen stelen, maar ! hoe is hun aan-
Klacht zonder reden, daar de schade 
die zij ondergaan, veroorzaakt werd 
door de trekvogels. 

Nooit is een liefhebber uitgepraat 
over zijn lieflijke zangers, die hij met 
hart en ziel liefheeft, en zij loven den 
Heer, dat Hij de vogels met zulke 
schoone zangen begaafd heeft, want 
gij vooral : 

0 1 Uwe kinders zijn kloek en gezond, zei Maria tot hare vriendin. — Ja, Martha... daarvoqr bestaat er een goed produkt. 

Zou ik het eens mogen weten Maria hoe dat noemt ? — Wel ja... het is 

het beroemde kindermeel FORTIOR van het gekende 

Huis DEPOORTER APOTHEKER-SCHEIKUNDIGE ISEGHEM 

f 	ank denH 	á t looft en d 	t 	eer ; wn Hja 
,o: 

Gezette) 

Voor U 

liefhebbers van Haring 

moet gij U wenden tot het 

huis " De Kantien " 

G. Vanderhaeghe 
Rodenbachstraat - RUMBEKE 
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flUISMOEDERS 

Indien gij uwe anders wilt 
bevrijden van de geweldige 
buikpijn, gebruikt dan de 
werelddoor gekende — — 

Wilidolio NIDE ¶ALLE 
Het stilt oogenblikkelijk de 
pijn en het lost onmiddellijk 
de winden — — — — 

HUIS 	' 

Frans VandeWalle 
Apotheker-Scheikundige 

Groote Markt - ROESELARE 
ilddtddtddtteddtdttdttsetddétttddt 
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Voor uwe 

Kousen en Sokken 
moet GIJ u wenden tot de 
Firma DEBRUYNE - DHONT 
Alles vervaardigd uit beste 
kwaliteit. Voordeelige prijzen. 

De BruynewD' hort 
HOOGSTRAAT 

RUMBEKE 
4144444444444e444444te44444t44444 
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Bij al de Vinkeniers van West- en 
Oost-Vlaanderen is ' het ordewoord : 

Vrouwe, ge moet bij onzen winkelier 

110STENS 
KOEFLES 	 eischen 
Die firma steunt ons blad, daarom 
HOSTENS KOFFIES alléén in de 
menagie ! 	

M. 

Zangbroeders uit het woud 
niet uwe talen duizendvoud 
gij, die kwinkt en  gij die kwedelt 
gij, die schuifelt en die vedelt 
gij; die neuriet, gij die tiert 
gij,' die .piept -en tiereliert 
gij., *die wistelt en .die teutert 
gij, die knótért en die *.kneutert 
gij, die, wispélt 	die fluit 
gij die tjiept en teureluit 
gij, die tatert en die kwettert 
gij, die kiápt lacht en schettert, 
wezelt, orgelt, zingt en speelt, 
liápélt, ritselt, tjilpt en kWeelt, 
gij,. die' kwinkelt lijk de vinken 
en. alom gaat slaan en klinken, 
Met uw bekken, licht en los 
dat het:, kettert in het bosch : 
fluiters, .zangers ende -slagers ' 
kerthers, kriepers ofte klagers, 

. (naar Guido 

Ook nog is de liefhebber tevreden, 
dat er voor goed een einde is geko-
men aan de barbaarsche behandeling 
van vroeger, namelijk, het blinden van 
de vinken, iets dat voor den vogel' een 
wreede ,marteling was, en hem voor 
gansch zijn leven van Gods blijde en 
milde natuur beroofde. 

VERITAS 

Prollostiok-Wedsirijd 

De Pronostiekwedstrijd is vernietigd door 
't feit dat 1 slecht weder de zettingen onder-
broken heeft. In plaatsen werden deze ge-
schorst na 20 minuten, spel. Wij zullen met 

Wie eenmaal (IQ 

Chicorei " PURITAS 
gebruikt heeft, zal voor altijd 

Puritas gebruiken 

Zondag 28 April 

PRIJSKAMP 
in « Het Molentje » op het Hoop • 

bij Valère Deelercq 

ioo frank Prijzen 
Inleg 2 fr. Inschrijving om 7 uur bij Declercq 

,« Het Molentje ». Regeltelling bij Vanderginste 
Prins Charles ». 
Alleenlijk voor ziende vogels. 
Gewone voorkaarden. 

Gemeente 

ioo frank 
12, 10, 8, 7, 6, 6, 6, 5, 6, 6, 

prijzen 
5, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3 

om  8 
  Inleg• 2 fr. 
ure. Gewone 

Inschrijving 
voorwaarden. 

Gemeente Ingelmunster 
Zondag 031  April 

PRIJSKAMP 
bij Remt EECKHOUT « In de Grote Pinte ». 

20 fr. Prijzen en het inleggeld erbij 

Cement° ligelmunster 
Zondag 28 April 

Boven het getal vogels het inleggeld erbij. 
Inschrijving van 7 tot 8 uur. Poelen naar 
beliefte per 3tal. Gewone voorwaarden. 

Zondag 28 April 

PR IJSKA/vk 
• bij ier. Debrabandere, 

ter herberg « DEN AST », Hutste 

75 fr, prijzen 
Boáen 't getal vogels inleggeld erbij. 
Begin om 8 uur. Poelen naar beliefte per 

3tal. Gewone voorwaarden. 

Stad Iseghem 
Zondag 2 á-  7;4-St' 

PROEFZETTING 
bij Cyriel CRAEYNEST € De Voerman ». 

75 fr, prijzen 
verdeeld als volgt : 

15, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3 
Inleg 2_ fr. Begin om 8 1/2 ure. Boven 

't getal vogels,' inleggeld verdeeld in pi ijzen. 
Poelen naar beliefte per 3tal. 

Gewone voorwaarden. 

X Gemeente Peteghem 
Zondag 28 April 

Openingprijskamp 
bij Robert DEGRYSE « In 't Nieuw Verzet» 

zoo fr. prijzen 
Inleg 2 fr. Inschrijving vanaf 7 uur. Begin 

stipt om 8 uur. Poelen naar beliefte. 
Gewone voorwaarden. • 

Gemeente Rollegem-Capelle 

Inleg 2 fr. Inschrijving om 7 1/2 ure. Begin 
stipt om 8 uur. Bedrog verliest alles. 

Gewone voorwaarden. 

; • 

Heestert 
Zondag 28 April 

PRIJSKA/"\f 
bij Michel Vanderbeken « Casino » 

om 7 ure. Begin 

Mei den prijskamp vernieuwen en _de mede- 	Inschrijving om 7 uur. Begin om 8 uur. 
dingers zullen te premostikeeren hebben op • Poelen tiaar beliefte per 3tal. 
de naam van een vogel en 't getal zang- 	Gewone voorwaarden. 
liedjes. 
• V B. Zetting te 	X 	' op 
Mei 1935. 

- VRAAG Wie zal 't winnen en met hoeveel 
liedjes ? 

ANTWOORD . . . 
Wij zullen terzelvertijde aanmelden welke 

vogels zekerlijk van de 'partij zullen zijn,' 
daarom zullen wij enkele sterke 'liefhebbers 
te voren polsen en u de namen hunner vogels 
vooruit zetten, zooals : Azor, Antias, Aris, 
Agnes, Albo, Astrid, Alibas, Aviol enz. 	• 100 frank . prijzen . gewaarborgd 

Luitenant VERSTRAETE 
Rumbeke 

Zondag 28 April 

PRIJSKAMP PRIJSKAMP 
bij C. SCHATTEMAN « in den Ezel » 	bij Odiel DECOCK « In St. Jozef ». 

15o fr. prijzen 

e 



Gemeente Peteghem 

Zondag 5 Mei 

PRIJSKAMP 

 6 

Naar het schijnt 
dat... er in Ingelmunster veel toeschou-

wers waren. 
dat... Gerard nog geen dommen is om 

verslagen te geven. 
dat... hij zijn beste doet om abonne-

menten aan te werven. 
dat... er te Iseghem schoone bloemen en 

prijzen zijn. 
dat... ze met dat slecht weder nog veel 

vogels hadden. 
dat... Hector tevreden was over de zet-

tinge. 
dat... J. Verplancke niet al te gezond 

is thuis gekomen. 
dat... zijn maten zijn geld hebben ver. 

labberd, 
dat... hij ievers is blijven hangen bij 

eene schoo-ne weduwe. 
dat,.. hij nog zal trouwen. 
dat... Mon van Naesens content was als 

hij in zijn tooglade keek. 
dat... Cyriel direkt zijn abonnement be-

taalde. 
dat... Stafke zijn haring rekmandeerde. 
dat... de schrijver van Rollegem-Cap. 

zijn beste ,,doet om de gazetten 
thuis te dragen. 

dat,- er in Winkel St Elooi ook goede 
liefhebbers zitten. 

dat... ze 4 Priiskampen geven. 
dat... Meulebeke voor geen slecht we-

der wijkt. 
dat... ze er maar door komen met hun 

vogels. 
dat... den drukker van de Vinkebode 

zijn oogen opentrok als hij dat 
gezang hoorde. 

dat... hij gaat ne goê vogel koopen. 

Veritas. 

Lachedingen 
I. 

Marie had een vink die zij gaarne zag, 
op een dag geraakte zij uit haar kooi, 
en vloog maar op goed kome het uit, 
het huis rond, Toen zij opeens iets ver. 
verloor van achter die in de soepkom te-
recht kwam, die luist aan 't koken was. 

Haar man, die gansch het geval gade 
sloeg, wierd plots kwaad en zeide : 

Marie, 'k ga dat ook eens doen wat 
zult gij dan 'leggen ? 

Maar 't was er dan op zulle 

Wiesten en Sarel die gingen vogels 
vangen hadden geen net, ten einde gin-
gen zij om raad bij Warden. 

Warden... ge moet ons eens uitleg-
gen hoe dat moet gedaan worden om 
een net te•breien. 

Wel... wel... niets dat gemakkelijker 
is. Zie alzoo... ge maakt eerst d'oogskei 
en ge bindt ze dan aan malkaar, en 't is 
geklonken. 	 Veritas. 

Afgeluisterd.... 
Nebbe gij 't ook al g'hoord van Biem 

en zijd vrouw, zei Kober tegen Pé. 
Bah neen ik.. en wat is dat ? 
Hewel, ze zijn alle twee in ruzie ge-

komen, de een voor een vink, de an-
dere voor ne Radio. 

Biem was naar . huis gekomen, met 
ne vogel dat hij gekocht had voor 300 
frank en om hem te hooren zingen heeft 
hij de Radio verkocht. 

Zijn vrouw die zoo kolerig was, heeft 
Biems vogel laten vliegen en de radio 
weer geplasseerd. 

Als Biem thuis kwam van zijn werk, 
heeft hij zijn wederhelft met haar mu-
ziek op straat gegooid, en alzoo zit 
hij daar nu alleen, want zijn vrouw is er 
ook van door getrokken. 

Polipus. 

Vinkeniers, 
Het is de voorlaatste maal dat 

ons blad kosteloos uitgedeeld wordt. 
Stelt dus niet langer uit uw abon-

nement aan te vragen of uw naam 
in uw lokaal aan te geven. 

De liefhebbers die ze wekelijks 
begeeren te koopen, gelieven zich 
ook dadelijk aan te geven in hun 
lokaal. 

Lokaalbazen, geeft ons bijgevolg 
de lijsten der abonnementen en de 
wekelijksche aan 0.50 fr. 

Het 2° peloton werd gevormd door 
« 't Schoontje « en door « Azor » ; 
deze laatste was zeker wel de vermoeie-
nis gewaar van den vorigen dag : men 
ziet dat de krachten ook beperkt zijn 
en niet kwistig mogen verspeeld wor-
den. 

In de derde groep zien wij vijf harde 
concurrenten die geen 60 meters van 
elkander los zijn. Aria en Amie, twee 
gekenden, hebben zich er niet kunnen 
uitwerpen, 't zijn nogtans twee «harde», 
die regelmatig naar de -eereplaatsen din-
gen ; 't doet ons plezier dat drie nieu-
weren hun naam op de eerciii.st zet-
ten : Bitoo, Ama en Bismarck. We zul-
len ze in 't oog houden in de eerstko-
mende zetting. Aan Bonnot en Bis, de 
twee jaarlingen geven wij ook een 

''Pluimpje : Ze zijn jong en beloven voor 
de toekomst : met hen is de tijd, laat ze 
ons aan 't werk zien binnen een, twee 
jaar. 

Dank voor 't opgeven der namen 
maar... kiest a. u. b. tusschen de drie 
letters A. B. D. volgens den ouderdom 
der vogels. 

Zondag Paschen. 

MOORSEELE « Wevershof » 

bij Marcel Buyse. 

40 vogels. 

1. Gustaaf Debuick, Gulleghem 174 
2. Achiel Vuilsteke, Rolleghem 146 
3. Joseph Olievier, Gulleghem 	143 
4. Camiel Vuilsteke, Gulleghem 138 
5. M. Vandorpe, Rolleghem 	97 
6. Louis Carlier, Moorseele 	88 
7. Julien Denys, Winkel St Elooi 87 
8. Gerard Pattyn, Lauwe 	62 
9. A. Vermont, Rolleghem 	62 

10. Jules Vereeke, Moorseele 	43 
11. Claes, Gulleghem 	 38 

20 minuten gespeeld door - slecht 
weder. 

Beschouwing. 

Hier lijk elders heeft men met on-
weder te kampen gehad en de zettings-
tijd moeten inkrimpen. Over de fond 
van de vogels kunnen wij niet oordee-
len,  daar het hier een 20 minuten spel 
geldt, en voor zulken korten tijd enkel 
en alleen de snelheid van tel is.' De uit-
slag zou voorzeker verandering onder-
gaan hebben indien de rit had moeten 
voleindigd zijn. Den Heer Debuick van 
Gulleghem wenseken wij geluk met de 
prestatie van zijn vogel : hij overklaste 
zijn tegenstrevers en hield goed voor-
sprong tegen een peleton van drie « ge-
vaarlijke » die in groep de achtervol-
ging doordreven. Misschien wel, zou de 
eene of de andere nog op den leider 
gesprongen hebben. Liefhebbers der 
Leiestreek, geeft toch een naam aan uw 
vogels, opdat wij verder in 't seizoen 
het verloop hunner prestatie kunnen 
volgen. De oudste een naam met A, zoo-
als Arto, Americ, Assa, Anno, Arnold, 
enz., de jaarlingen (2° jaar zang) een 
naam met B, zooals Bis, Bas. Bos, Bar, 
Bert, Bil, Borro, enz. en eindelijk de tak-
kelingen geeft ze een naam met D zoo-

i als Dies, Doos, Das,. David, Door, 
• enz... Aldus zal 't ons gegeven ziin aan 
de jongeren de eer te geven die hun 
toekomt ; en is een takkeling maar 10° 
in een priiskamp. 't zal voor ons een 
genoegen' ziin van. het in onze beschou-
wing als betpvende voor de toekomst 
te kunnen aanhalen. 

UIT PETEGEM-DEINZE. 
Verslag van de vergadering 

van 14 April 1935. 

Om 4 uur opent de Heer Voorzitter 
Jozef Deschepper de vergadering. 

Het verslag en inhoud der kas wordt 
medegedeeld• door den Heer Schrijver-
schatbewaarder der Blauwbekken. 

Het eerste punt dat alsdan bespro-
ken wordt, geldt het oprichten der 
Vinkebode de aanwezige leden worden 
het 1° nummer ter hand gesteld, den 
Heer Gaston Veys doet een oproep tot 
de leden om zooveel mogelijk het be-
stuur te steunen, een abonnement te ne-
men, en ons allen in een en denzelfden 
bond te vereenigen. 

Het tweede punt is het inrichten van 
een 3° prijskamp, tellende voor het 

Koningschap: waarop in een nadere be-
paalde vergadering den juisten datum 
zal gesteld worden, 

Een nieuw lid werd bijgekozen, na. 
meliik den Heer Maurice Desmedt. 

Het einde der vergadering was : het 
Netalen van het roaandelijksch lidgeld. 
Het Bestuur s'telcfe dan vast dat er een 
schoone som in kas is. te weten 400 fr. 

Met een hartelijken groet gaan zij dan 
uiteen,' ieder tevreden over den zoo 
bloeienden bond, de « Blauwbekken ». 

De Schrijver, 
Walter Degryse. 

Gemeente Sweveghem 
Zondag 5 Mei 

bij Emiel VANCRAYNEST 
herberg « De Nieuwe Boonhutte ». 

200 frank Prijzen 
verdeeld als volgt : 

25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 8, 7, 6, 5, 5, 
4, 4, 4, 3, 3, 3, 3. 

10 fr. meeste getal vogels, minstens 5 
10 fr. verstkomende, minstens 5 vogels. 
Inleg 3 fr. Begin om 8 ure. 
Gewone voorwaarden. 

'k Zat zaterdag noene mijn geliefde «Vin-
kenbode » te lezen, toen een ouwe vriend 

-mij aansprak : Hewel, wie gaat er morgen 
• eerste zijn ? — Dictus, antwoordde ik subiet. 
Wat, Dictus ? hij is ziek, hij kan niet meer 

, koersen 1 
= 'k Hoore het vriend, antwoordde ik, ge 
zijt niet.op d'hoogte van mijn gazette. 

Mijn vriend die nog al praatziek is en alles 
wil weten, beweerdt, a propos van vinken, 
dat Doren en Mielke ook algauwe gaan zet-
ten, ze hebben het hem gezeid, en ook hij 
heeft Doren al zien zitten in zijn logtienk, 
met zijn muitje. En Mielke zegt dat hij ieder 
keer dat hij zal zetten, hij jauw zal zijn. 

Jerome Eeckhout beweert dat hij van de 
zomer voor niemand zal moeten onder doen 
met zijn ras. Maar ja, zei een ander vriend 

PRIJSKAMP 	jr als hij een goede heeft, hij verkoopt hem, 
- 	'slimmerik 1 	 . • 

Gentil MAES, herberg « DE KUIPERIJ » • Als 'gij gedaan hebt met uw «Vinken- 
bode, laat ze mij eens zien, misschien zal 
ik er ook eene koopen. 

Inschrijving van 7.30 tot 8.15 uur. 	Ja vriend sprak ik, ge moet u maar aan- 
geven in « 't Molentje » ze zullen ze u alle 

• weke thuis bezorgen, ofwel laat ze u sturen 
met de post. 

« 't Molentje » zal al de adressen voor 
de abonnés bezorgen aan het beheer van de 
Vinkenbode en die zich niet laat abonnee-
ren, kan ze wekelijks thuis krijgen mits 0.50 
alzoo zullen alle vinkeniers in 't bezit gera- 
ken van ons blad. 

Dag vriend, en tot later. 
Molenaar 

Uil POPERINGHE 

De alomgekende Vinkenmaatschappij dag-
teekent uit de vorige eeuw ; zij werd gesticht 
ten jare 1858 onder het voorzitterschap van 
wijlen Heer Henri POLLEY ; thans bestaat 
die maatschappij uit 22 leden, en draagt de 
naam van « MEIZANGERS », het bestuur is 
samengesteld als volgt ; 

Voorzitter 
Elie Vandoorne 

Ondervoorzitter 
	

Schrijver 
Vankemmel André 
	

Kesteman Frangois 
Schatbewaarder 
	

Kommissaris 
Myleville C. 	VanRyckeghem V. 

De leden zijn dappere standaardmannen 
die trouw gezworen hebben aan hun over-
sten ; zij offeren zich op om hun gilde te 
doen bloeien, want sedert eenigen tijd boe-
ken ze vooruitgang. 

Het bestuur van zijn kant, doet zijn 
best om «De Vinkenbode» onder zijn leden 
te verspreiden, die het blad de verbroede-
ring onder de liefhebbers noemen, immers 
hun leuze is : Vinkensport bovenal I 

Op 22 April had er een proefstuk plaats 
onder de leden ; 8 liefhebbers waren op post 
en de uitslag was : 

Vandoorne Elle 	139 
Cappelaere 	105 
Deleye Valère 	97 
Vanryckeghem V 	35 

De vogels der liefhebbers waren nog niet 
machtig op dreef, en mijns oordeels waren 
het bijna al vogels van hun eerste broek. 

VERITAS 

bij 

Gewone voorwaarden. 

Gemeente Waereghem 
Zondag 5 Mei 

PRIJSKAMP 

wo fr. prijzen 
•S. 

bij Alb. KERCKHOVE, Leeuwke 
herberg « DE BRUG ». 

wo fr. prijzen 
verdeeld als volgt : 

18, 16, 14, 12, 10, 8, 5, 4, 4, 3, 3, 3 
Boven getal vogels inleggeld erbij. 
Inleg 2 fr. Begin om 8.30 uur. 
Gewone voorwaarden. 

Gemeente Winkel-St.-Eloy 
Zondag 5 Mei 

PRIJSKAMP 
bij Em. DEMEYERE, « Huis van Commerce »' 

125 frank Vooruit Gewaarborgd 
18, 15, 12, 10, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2 

5 fr. voor 't meeste getal vogels. 
5 fr. voor 't verstkomende, minstens 2 vogels, 

Onbekende gratisprijs te verloten. 
Inleg 2 fr. Begin om 8.30 uur. 
Gewone voorwaarden 

Gemeente Marialoop 
Zondag 5 Mei 

PRIJSKAM P 
bij Gentiel DUYCK, « In De Linde ». 

20 fr. Prijzen en het inleggeld erbij 
Inschrijving om 7 ure. Begin om 8 ure, 
Gewone voorwaarden. 

Maand April 
zondag - 28 

Cortemarck • Huilaertmolen, ledenzetting 
Cachtem Molentje 
Heestert Casino 
Ingelmunster Groote Pinte 
Ingelmunster In den Ezel 
Ingelmunster Den Ast 
Iseghem De Voerman 
Lendelede Café Sportgalm 
Peteghem Lokaal 
Rollegem•Cappelle St. Jozef 

Maand Mei 
woensdag - z 

Meulebeke De Vooruit 

zondag - 5 

Ardoye De Zwarte Leeuw 
Emelghem St Arnoldus 
Huiste Villa 
Ingelmunster De Zwaan 

• De Rooterij 
• Gildenhuis 

Iseghem De Vier Kaven )(j 
Marialoop De Linde 
Meulebeke M. Vierstraete 
Peteghem Grooten Dries 
Rumbeke Hukker 
Sweveghem De Kuiperij 
Wareghem In de Brug 
Wynckel-St-Eloy Huis van Commerce 

zondag - 12 

Ardoye De Knok 
Deynze Café Den Barm 
Emelghem Brouwershuis 
Gulleghem 't Huis van Commerce 
Ijuiste Belle.Vue 
Ingelmugilr be Waiité 
Ingelmunster In den Derby-Sport 
Ingelmunstér Sportwereld . 
Lendelede 	Trienhoek 
Meulebeke Drie Grachten 
Marialoop De Sportclub 
Oost-Nieuwkerke Lancier 
Staeceghem 't Kruiske 
Wareghem St Elooi 

Namiddag 
Ingelmunster Veldkaai 

zondag ig 

Ingelmunster Driehoek 
Ingelmunster Veldkaai 
Ingelmunster Nieuwen Doorn 

• De Voerman 
Iseghem A ma Campagne 
Kortrijk Bloemfontein 
Meighem • Nieuw Hinzeken 
Meulebeke De Steenweg 

-Marialoop Dorpshuis 
Péteghem Molenhoek 
Rumbeke Oude school 
Wareghem De Smisse 
Zarren De Boschdreef 

Namiddag : 
Vlamertinghe Gildhuis 

 

	~wal 

     

      

       

       

bij Wed. ALLEENE « In Den Grooten Dries 

wo frank prijzen 

Gemeente Rumbeke Hukker 

Inleg 2 fr. Begin om 8 ure. 
Gewone voorwaarden. 

Zondag 5 Mei 

"ONDER ONS„ GENT 
Wij zullen vanaf de 2e week van Mei 

- tweemaal de opname doen mits 2 X 4 = 8 •fr. 
»,', die• wij op 't laatste van 't seizoen zullen in-

.. 	' nen met de post, maar bezorgt ge 10 abon- 
nementen binnen de 3 maanden dan geschiedt 
alles voor niets, — We zullen een autobus 
trachten te doen uitgaan van Rumbeke en in 
de gazet een oproep richten tot Iseghem, 
Ingelmunster, Meulebeke, om mede te komen. 
Laat ons goed de te volgen richting in Gent 
kennen.. 

CACHTEM 

ITSLAGEN VAN 1934-35 
ZIENDE VINKEN 

v‘rt„1 

verdeeld als volgt : 
15, 12, 10, 10,7, 7, 5, 5, 5, 5,5, 3, 3, 3,2.50,2,50 

Inleg 2 fr. Begin om 8 ure. 
Gewone 'voorwaarden. 

	  PRIJSKAMP uit 

Gemeente Meulebeke 

Woensdag z Mei 

PRIJSKAMP 
bij Jules VERMANDEL, ter herberg « Vooruit» 

50 fr. prijzen en inleggeld erbij 
Inschrijving van 7 tot 8 uur. Poelen naar 

beliefte per 3tal. 
Gewone voorwaarden. 

Gemeente Ardoye 
Zondag 5 Mei 

PRIJSKA/vkl:' 
bij Camiel COEMAN 

ter herberg « DE ZWARTE LEEUW », 

wo Frank Prijzen 

Gemeente Hulste 
Zondag 5 Mei 

PRIJSKAMP 
bij Alfons VANDENBURRIE 

ter herberg « IN DE VILLA ». 

ioo Frank Prijzen 
Inleg 2,50 fr. Boven getal vogels inleg- 

geld erbij. Begin om 8 ure. 
Gewone voorwaarden. 

Gemeente Ingelmunster 
Zondag 5 Meí 

PRIJSKAMP 
bij Lucas GEKIERE, herberg « DE ZWAAN 

100 fr, prijs en beker 
voor de zettingen van 5 en 30 Mei 

Begin om 8 ure. Gewone voorwaarden. 

Cemeente Ingelmunster 

Zondag 5 Mei 

PRIJSKAMP 
hij Valère DERHORE, herberg « De Rooterij » ••, 

zoo fr. prijzen 
Boven getal vogels inleggeld erbij. 
Begin om 8 uur. Gewone voorwaarden. 

Gemeente Ingelmunster 
Zondag 5 Mei 

PRIJSKAMP 
bij Karel CASSAERT, 

in het Kristen Werkersverbond 

25 fr. prijzen en inleggeld erbij 
Begin om 8 uur. Gewone voorwaarden. 

Stad Iseghem 
Zondag 5 Mei 

PRIJSKAMP 
bij Jules DEBOO, herberg « De Vier Kaven » 

wo fr. prijzen 
Inleg 2 fr. Boven getal vogels inleggeld' 

erbij. Prijzen verdeeld per Stal van de in-; 
geschrefene vogels. 

• Gratisprijzen zullen verlof worden. 
Begin om 8 uur. Gewone voorwaarden. 

1 

zondag - 26 

Ardoye 't Park 
Bachte J. Desmyter 
Gent Pollepelstraat 
Hulste Bakkerij 
Heule 't Haantje 
Ingelmunster Nieuwen Doorn 
Ingelmunster Appel 

St. Pieter 
Iseghem Den Herder — Boschmolens 
Meulebeke Excelsior 
Marialoop De Liester 
Wareghem De Goudvogel 

Namiddag ; 
Bisseghem Lokaal 

donderdag - 3o 

Cachtem In De Kappelle 
Gulleghem 't Huis van Commerce 
Ingelmunster De Zwaan 
Ingelmunster Groenen Boomgaard 
Meulebeke De Steenbakkerij 
Marialoop St Amand 
Rumbeke De Sterre, vijfwegen 

INGELMUNSTER. 

« Nieuwen Doorn ». 

Zetting van 21 April 1935. 

57 vogels waren , opgekomen. lifter-
ten dank aan Sweghem met zijn groot 
etal mededingers (10). 't Slecht we-
er heeft den duurtijd der zetting ge-
toord, slechts 25 minuten werd ge-
peeld. Ziehier de uitslag 

1. Aviol, SAGAERT F. Meuleb. 220 
2. Alebas, Verbrugghe Rumbeke 44 
3. Annas, Sagaert F. Meulebeke 35 
4. X., Clajardt, Swegehem 	30 
5. Agnes, Bruwier, Rumbeke 	26 
6. X., Vandevoorde, Rumbeke 	21 
7. X., aan X. Sweveghem 	09 
8. X., Remmerie, Ingelmunster 	04 
9. X. Baeckelandt, Lendelede 	03 

10. X. ,Vanryckeghem, Meulebeke 99 
11. Achiel, Denys, Meulebeke 	99 
12. X., Delaere, Ingelmunster 	89 
13. X., Vandevoorde, Meulebeke 92 
14. X., Villa, Hulste 	 88 

Beschouwing. 

Een bijzonder pluimpje aan den ge-
kenden liefhebber F. Sagaert, die voor 
't oogenblik met het beste lot zit. Zijn 
geyreesden Aviol die zijn eersten koers. 
doet dees jaar, heeft zich waarlijk over-
troffen, en zal .zonder ongelukken weer 
veel palmen naar zijn stal slepen. Lief-
hebbers, houdt er 't oog op voor uw 
pronostieken. Wij zien ook Alibas beter 
presteeren dan in Rumbeke op 14 April. 
Opgelet voor dien outsider 1 Hij wordt 
in form.., en wee zijn fond I 1 Hij zal 
naar veel eerste prijzen dingen, bene-
vens Aviol l — Pronostiekers, houdt 
hem mede in het oog 1 — Herinner 
u dat hij verleden jaar den « Inter-
provincialen » won te Rumbeke, het 
grootste konkours dat ooit bestaan 
heeft. 't Spijt ons dat we geen naam 
kennen van 4 en 7, wij zouden ze in 
't vervolg beter kunnen beoordeelen. 

Dat de liefhebbers toch hun vinkjen 
een neem-geven • (zie 1° gazet)"opdat 
wij voorts schoone beschouwingen kun-
nen geven over de zettingen. Aan de 
inrichters den naam te eischen bij de 
inschrijving. 

ISEGHEM. 

« Snelzangers » -- Wijk Abeele. 

Op Zondag 21 April had de eerste• 
zetting plaats der maatschappij « De 
Snelzangers », ter herberg «De Krekel». 
41 liefhebbers waren opgekomen, doch 
na 17 minuten werd de prijskamp, ten-
gevolge van het slecht weder, geschorst. 

Ziehier 'de uitslag,: 

1. Azor. DELAERE R. Rumbeke 146 
2. Agito. Houthoofd J. Iseghem 135 
3. X. Lippens, Iseghem 	86 
4. X. Houthoofd J. Rousselare 	84 
5. X. V. D. Vondel, Meulebeke 83 
6. Avos. Bourry, Rumbeke 	77 
7. X. Werbrouck Jean, Rousselare 75 
8. X. Victor Oscar, Lustige Zangers 

Ardoye 	 71 
9. Aria. Verplancke J. Cachtem 58 

10. X. Maertens Aug. Iseghem 	55 
11. Baptiste, Beernaert V. Iseghem 54 
12. X. Ramon, Rumbeke 	46 
13. X. Dansct, Rousselare 	43 
14. Alto, Veicaigne, 0. Nieuwkerke 42 
15. Beeuw. Porteman H. Iseghem 34 

Hartelijk dank aan de opgekomen 
liefhebbers. 

Eerste klassement kampioenschap der 
a Snelzangers » : 

1. Baptiste, Beernaert V. 	54 
2. Beeuw, Porteman H. 	34 

Beschouwing. 

Rebry kon.  dees 'jaar de twee eerste 
ritten naeen niet winnen. Azor deed het; 
hij was namelijk le op 14 April te Rum-
beke en op 21 April te Iseghem-Abeele. 
Wij weten dat hij gevaarlijk opdaagt en 
voor 't oogenblik onder de primussen 
mag gerangschikt worden : hij heeft een 
regelmatigen slag en houdt hem vol tot 
't einde zonder te begeven, Hier nog-
tans heeft de leider zulk geen grooten 
voorsprong verwezentlijkt als in Rum-
beke ; hij werd kort op de hielen ge-
volgd door 'Agito aan. Houthoofd Jules; 
wij mogen zeggen dat de beide favori's 
'die het hoofdpeloton vormden, de an-
dere mededingers ver achter zich lieten; 
't is spijtig dat de strijd na een vierde 

GENT. 

« Onder Ons » 	22 April. 

1. PIENS 0. 
2. Verstraete A. 
3. Noudts M. 
4. Rapaille G. 
5. Lejeune J. 
6. Lossie F. 
-7. Vandoorne J. 
8. Vangompelaere R. 
9, Deboever A. 

10. Van den Berghe. 
11. Maes F. 
f 2. Vanheyghem F. 
13. Van Mellaer A. 
14. Heyman J. 

397 
358 
285 
266 
195 
176 
171 
121 
95 
81 
56 
44 
42 
34 

Beschouwing. 

Hertelijk proficiat aan den Heer 0. 
Piens, alsmede aan den Heer Alois Ver-
straete, die maar van eenige lengten ge-
klopt werd. 

Wij hebben hier voor ons den eersten 
gekenden uitslag van 't Gentsche ; het 
doet ons oprecht plezier aldus te kun-
nen oordeelen over de sterkte hunner 
vogels. Ze schijnen in dit seizoen niet 
opgedreven als deze uit onze streken, 
maar laat ze ons vreezen voor de toe-
komende maanden. Weet wel dat lijk 
in alle sport, deze die nu hard op dreef 
zijn, van hun form zullen verliezen in 
't heetste van 't seizoen, en dat de 
« gespaarde » crescendo zullen vooruit-
gaan en mogelijks wel de «voorloopers» 
den genadeklop zullen geven, tusschen 
dit en eenige weken. We verlangen 
waarlijk naar de onderscheidene gewes-
telijke strijdkrachten die zich zullen uit-
spelen tusschen hier en een maand. 

Liefhebbers van Gent, wilt u hebben 
dat wij uw vogels de eer geven die hen 
toekomt, geeft ze een naam. (zie ons 
le gazet). 

• ISEGHEM. 

« De Jonge Vinkeniers ». 

Uitslag der Zetting van Maandag 

22 April. 

1. Arlet. COOLS 0. « Jonge Vin- 
keniers » Iseghem 	558 

2. Aneels, Braecke J. « Jonge 
Vinkeniers » Ingelmunster 	555 

3. 't Schoontje. Houthoofd J. 	476 
4. Azor, Delaere, Rumbeke 	459 
5. Bitoo. Debuyck, Gulleghem 	387 
6. Ama, Vierstraete J. Iseghem 376 
7. Amie. Vermeersch M. Iseghem 350 
8. Bismarck. Duyvejonck, Lende- 

lede 	 335 
9. Aris. Verplancke, Cachtem 	328' 
0. X. Dewitte Jog. lseghem 	308 
1. Antoon. Maertens G. Iseghem 301 
2, Avos. Borry, Rumbeke 	298 
3. Bonnot. Rumery,. Ingelmunster 267 
4. Bis. Verscheure H. Emelghem ) 265 
5, Kwakkel. Vanhaezebrouck M.) 

Emelghem . 	 ) 265 
6. X. Vandeweghe E. Iseghem 250 
7. X, Kerckhof Osc. Ardove 	242 
8. Hitler. Depauw C. Iseghem 	234 
9. Tobias. Cools, Cachtem 	233 

20. Piet. Deforche M. Cachtem 	226 
21. Schippe. Callewaert, Ingelm. 219 
22. Clauw. Strobbe Jul, Emelghem 218 

Beschouwing. 

Schoon weder, wat koud, schoone 
wedstrijd. 

Hier zien wij Arlet en Aneels voor 
den eersten keer in 't strijdperk gewor-
pen, met de palmen gaan vliegen. Zij 
hebben een 'roemvollen strijd geleverd 
en samen de leiding genomen. Aneels 
werd amper van een lengte geklopt op 
de meet; voor de liefhebbers die het 
concours gevolgd hebben, moet de 
strijd boeiend geweest zijn en aantrek. 
keliik. Wij wenschen de HH. Cools 0. 
uit Iseghem en Braecke Julien uit Ingel-
munster in gelijke mate proficiat, 

• 

Gemeente Meulebeke 
Zondag 5 Mei .  

PRIJSKAMP 
bij Marcel VIERSTRAETE 

aan de kapel Oost-Roozebeekstraat 

25 fr. prijzen en inleggeld erbij 
Begin om 8 uur. Gewone voorwaarden. 

REDACTIE.., Wij vragen aan de Besturen 
om de goedheid te willen hebben hunne lijst 
op te zenden, met naam en woonplaats hunner 
leden die een abonnement begeeren. 

Wij vragen a. 'u. b. alle uitslagen van 
prijskampen, die tot ieders voldoening zullen 
ingelascht worden, te zenden naar den be- 

- zorger Alberic DEMUYNCK, Bloemenstraat, 
116 - RUMBEKE. 

BRIEVENBUS 	VOORBEHOUDEN DAGEN 

koers moest onderbroken worden ; wij 
' - zouden met spanning den loop naar de 

eindmeet tusschen de twee leiders ge-
volgd hebben. 

Den heer Portman, den verdienstelij-
ken schrijver der « Snelzangers », be-
danken wij voor zijn ordelijke opgaven 
en voor den iever, dien zijn hert en ziel 
beheerschen tegenover de liefhebberij. 



Het nummer 0.50 (bevat 4 bladzijden DERDE VERTOONING. -- Op algemeene aanvraag en gezien den geweldigen bijval van de twee vooraf-
gaande vertooningen van deze_ wereld-succes operette, zal een derde vertooning gegeven worden van 
« VAGEBOND-KONING » van FRIAL, op den  Eersten Zondag na Paulien, 28 April, te 2.30 'uur, 

in de Gemeentelijke Feestzaal, door het Kath. Tooneel- en Zanggild' « DE VLAAMSCHE ZONEN » uit Rumbeke. Dat alle liefhebbers bijtijds hun kaarten bestellen in « 't STADHUIS », 
bij Mr. PECCEU, tel. 108, of bij de leden. Genummerde plaatsen :.10 - 8 - 6 - 4 fr, 

Rumbeke Zondag 5i-Mei 1935 Vagebond-Koning 
ZZZJZIkOZZ==td .OZZ.ZZ4.9Z40 ,  

SOPHIE.... ging bij haren gebuur 'n potje Café drinken, 
Wel... Wel... Louise... die Café' smaakt goed en Is toch zoo lekker ! 
Is dat de Café of de •Chicorei die zoo goed is ? 
Héwel Sofie... dat is al sedert ik verandert heb van Chicorei 
Wat Merk gebruikt gij nu ? 

HET MERK 

mik wik mime« fiknevei neopteim 

EIGENAARS : 

Luitenant Verstraete. 

Bij al de Vinkeniers van West- en 
Oost-Vlaanderen is het ordewoord : 

Vrouwe, ge moet bij onzen winkelier 

ONZE LEUZE.': 
Het Vinkenspórt, de 
liefhebbeilj van den 
kleinen Werkman , 
verdedigen ; ALLE 
West-.en Oost-
Vlaamsche Vink e-
niers in één en 
zelfden broederband 

vereenigen 

STICHTER 

Fiociest raat. - Rumbeke 

hOSTENS 
KOM ES 

	  6  4  PURITAS Aug. Tanghe 
DRUKKER 

Hoogstraal - Rumbeke dat zoo beroemd is van het huis 

Verstraete-Depoorter 
Chicoreifabriek, Rurribeke 

Orgaan voor West- en Oost-Ylaandpren. - ligschijnende den. Donderdag eischen NioNioNS,N101h;Ni NI,Nota,  tll»?dotek,  

Die firma steunt ons blad, daarom 
HOSTENS KOFFIES alléén in de 
menagie 	  

	 )\',WW'S 'aVi4W4~W,73MX5X50k1,5t2402412:Wỳ21=0j.U2,r.gt.0 
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INZENDINGEN 
ten laatste tegen den dinsdag-avond 

bij Alb. DEMUYNCK, bloemenstr. Rumbeke 

Beheer en Drukkerij,  Hpogstraát•44745, Rumbeke 
Telefoon 802 	Postcheck 96210 

ABONNEMENTSPRIJS : 
tot 31 Dec. 15 fr. Koopt uw 

Zangzaad 
bij 

VOOR ALLE SLAG Voor al wat 

Specialiteit van ' ELEKTRIEK Zinkwerk 
D,uivepieren 
Stoven 

Zeilgarens, Ressortkoorden, geterd en 
ongeterd, waschkoorden van 4 tot 
12 mm. dikte. 

Reepen of kabels in kemp en staal-
draad op alle lengten en dikten, stroo-
koorden en vlaskoorden, matteh in 
kokovogels, bischieren, vlasschorten 

aangaat : 

Geabonneerden, onzen beken dank, Psogrimals onzen Mien dank 
Voor Iseghem en Emelghern zullen wij een tehuis bezorger met de wekelijksche be-

stelling gelasten ; dat de onderscheidene besturen de lijst hunner leden gereed houden : 
onze besteller zal zich aanbieden ; de prijs aan den bezorger te betalen is 50 tent., amper 
de sacrificie van een glaasje bier!. 

Voor.  -Ingelniuristerj voor Meulebeke, voor den kring Wynckel-St-Eloy, Gulleghem, 
Moorseele, Rollegfiem-Cappelle, •hebben wij dienstwillige mannen gevonden die zich eveneens 
't karweitje zullen aantrekken. 

Besturen dezer onderscheiden gewesten,. houdt uw ledenlijst gereed. 
..Under!' itë lokalen.,4fir de afgelegene,  gewesten ook per 4 weken de 2 fr. niet kunnen 

ontvangen van de leden die ze ten huiie begeeren te zien bestellen en liever op die manier 
vereffenen ? 	 ' 
' 	Willen wij. vergoeden : 't• is altijd gelegenheid om in den loop der maand al de af-
"nemers eens te ontmoeten. Maandelijks zouden wij de bedragen uit de handen van dien 
• medeijveraar laten ontvangen. - Dat dezen zich aanmelden I Medeijveraars geeft de lijst af 
van dézéti di&alioo Willen inschepen'. 	• 
• Lezers., ;hebt moed, eens alles goed ingezet geven wij een Pronostiekwedstrijd koste-
lOos : de éérate:'ial,,  100 fr "ontvangen, de 2e 50, de 3e 25, de 4e 15, de 5e 10, en 't zal 
er gaan om 't uitknippen van een stukje uit de gazet met 't antwoord op de vraag : 
.Wie gaat er Winnen ?..," Natutirlijk we wachten een konkoers af waar de Azors, de Avioli 

,Achiels,;  de Alibas; de Arlets enz. zullen van de' partij zijn. 
Aan' a1;onie•-lezers den broedergrOet en, dank voor uwen steun en medewerking. 

Achtbare Medebroeders, 

• Plaatsgebrek belet ons 't hoofdartikel in te lasschen. Verschooning dus. 
't Is de laatste maal dat « DE VINKENBODE » U komt vergasten zonder kosten, 

wedenken ons beste gedaan te hebben om ze voor u aantrekkelijk te. maken én we ver-
i.ekéren-dat 'ze nog meer in aantrekkingskracht zal winnen. Denkt piet dat wij uit.yr  inst-
bejag • handelen, enkel en alleen om U te dienen. Moest door 't succes, wij An onze ver-
'achting bedrogen zijn, we zullen de "prijs verminderen ; tot nu toe werden reeds veel 
poffering• getroost, denkt eens na I We,  moeten allen van goeden wil zijmi Eendraĉlit maakt 

Macht l -Liefhebbers, die 't met ons wel meent, helpt de lezing verspreiden, maakt _Prop 
ganda. Wij danken U I De geabonneerden zullen van ter week 't Blad ten huize ontvangen. 
13eliámmert u niet met de betaling, we zullen 't in den loop der maand Mei ; met den • 
Kist doen innen 

zooals 

strijkijzers 
waschkeernen Gerard lloornort 

GROSSIER 

en allerhande 
en andere voorwerpen 

wendt U in volle vertrouwen 
tot huis 

huisartikelen Dit alles in extra kwaliteit 
te verkrijgen in het huis 

Desselghem wendt U in volle vertrouwen tot Den Goedkoop 
IDichel gnoom 

HOOGSTRAAT 

Rumbeke 

• HUIS LACONTE bij 
• 

Jules Tangha lejofickhoore STATIESTRAAT 

' Zeer voordeelige prijzen..,  RUMBEKE  NKONDIGINGEN Roeselarestraat - RUMBEKE 

déd**414t4d4déddiéttddttddtddttttted -dddtdiEdéktddt4tdddddttddiEdlifit3tddit*, 

Y3r3r3r91~P3rP3r~93r3'3r3rVitY3tYP9P3t Iie prijskampen zijn alleenlijk voor ziende Vogels. - Ziende gemaakte Vogels uitgesloten. 3r3r3'3r3r3r3► 3► 3<3r3'3F3r3r3<3F3r3r3rPIPP3r3r3F3<3r3+3► 3r 3r 3r  

Gemeente Ingelinunster • 
Zondag'  

fRici$KAlv\ 
bij Karel CASSAERT, 

in het ..Kristen , Werkersverbond 

Clèmeente Ardoye 
Zonclag 5 lffei 

PRIJSKAMP.  

0 Uwe kinders zijn kloek en gezond, zei Maria tot hare. vriendin. - Ja, Martha;.. daarvoor bestaat er een goed produkt. 
Zou - Ik het eens mogen 1,  reten Maria hoe dat noemt ? - Wel ja... het is 

het beroemde kindermeel .FORTIOR van het gekende • 

" 	 • 	: 	 ildt.e11111V!, 

Gemeente Waereghem 
Zondag 5 Mei • 

PRIJSKAMP 
bij Alb. KERCKHOVE, Leeuwke 

herberg « DE BRUG ». 

Ioo fr, prijzen 
verdeeld als volgt : 

18, 16, 14, 12, 10, 8, 5, 4, 4, 3, 3, 3 
Boven getal vogels inleggeld erbij. 
Inleg 2 fr. Begin om 8.30 uur. 

Gemeente Marialoop 
Zondag 5 Mei 

PRIJSKAMP '  

bij Gentiel DUYCK, « In De Linde ». 

20 fr: Prijzen en het inleggeld erbij 
Inschrijving-  om 7 ure:: Begin om 8 ure. 

Gewone voorwaarden. 

bij Camiel COEMAN 
ter herberg « DE ZWARTE LEEUW ». Huis DEPOORTER APOTHEKER-SCHEIKUNDIGE ISEGHEM 25 fr. prijzen en inleggeld erbij Ioo Frank • Prijzen 

Begin om 8 uur. Gewone voorwaarden. isef-----~1~-~a~mibeims~a  
verdeeld als volgt : 

15,:  12,.10,10,7, 7, 5, 5; 5, 5,5, 3, 3, 3,2.50,2.50 
Inleg 1 fr. Begin om 8 ure. 
Gewone voorwaarden. 

LOUISE, die bijharen gebuur 
binnen viel met de deur in 
heur handen, was al met eens 
bedwelmd van de geur die 
uit de keuken kwam . . . . . 

HUISMOEDERS Voor uwe. Kruidenierswaren 
Stad Iseghem 

Zondag p Mei 

PRIJSKAMP 

,Lij Jules DEBOO, herberg « De Vier Kaven 

Eischt de Mono-Poeders Indien gij uwe kinders wilt 
bevrijden van de geweldige 
buikpijn, gebruikt dan de 
werelddoor gekende - - 

die U noodig hebt, wendt U 	  
met volle vertrouwen 'tot het 

Gemeente. Hulste 
Zondag 5 Mei 

Gemeente Peteghem 
Zondag 5 Mei 

PRIJSKAMP 

Huis J. Kino-Oosiorlifick Gemeente Winkel-St.-Eloy 
Zondag 5 Mei 

PRIJSKAMP 
bij Em. DEMEYERE, « Huis van Commerce » 

125 frank Vooruit Gewaarborgd 
18, 15, 12, 10, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2 

5 fr. voor 't meeste getal vogels. 
5 fr. voor 't verstkomende, minstens 2 vogels. 

Onbekende gratisprijs. te verloten. 
Inleg 2 fr. Begin om 8.30 uur. 

Het onfeilbaar geneesmiddel tegen 

!looft"- en schele Hoofdpijn 
Zenuwlijders, hevige tandpijn 

Rheumaliek, Griep 

Zij stillen onmiddellijk de pijnen. 
Te verkrijgen in alle goede Apotheken. 
12 pakjes : 7 tr. 	25 pakjes: 12 fr. 

ififidolio 	WALE Wel... wel... Barbara, die 
koffie riekt goed, 'k zou een 
potje willen drinken 

Lustig geschonken, lustig ge-
dronken, want 't was koffie 
van de firma 

PRIJSKAMP wo fr, prijzen goed bekend 
Het stilt oogenblikkelijk de 
pijn en het lost onmiddellijk 
de winden - 	- - 

bij Alfons VÁNDENBURRIE 
ter herberg « IN DE VILLA ». bij Wed. ALLEENE « In Den Grooten Dries ». om zijn fijne Boter 

om zijn beroemden kaas 

om zijn lekkere hespén 

Inleg . 2 fr. Boven getal vogels inlegg d 
erbij. Prijzen verdeeld per 3tal van de i 
'geschrevene vogels. 

Gratisprijien. zullen verlot worden. 
. Begin om 8 uur. Gewone voorwaarde 

Ioo frank prijzen wo Frank Prijzen HUIS 
Inleg 2 fr. Begin om 8 ure. Frans VandeWalle • Inleg 2.50 fr. Boven getal vogels inleg- 

!eld erbij. Begin om 8 ure. 
Gewone voorwaarden. 

HOOFDDEPOT 

HILAIRE NOTREDAME 
APOTHEEK 

«route Markt - POPERINGHE 

VANUNDEGITEM L. KinveMosterlinck Apotheker-Scheikundige 
gemeente Rumbeke Hukker 

Zondag,5 Mei 

RI J 'SKAMP .  
bij Emiel VANCRAYNEST 

herberg « De Nieuwe Boonhutte ». 
. . 

200 frank Prijzen 

Groot° Markt - ROESELARE Geineénte Lendelede.  

Zondag 5 Mei 

Prijskamp.. 
bij' de Wed. DECKERS, Langemunt: 

INGELMUNSTER 

ttddkité4tiEtttkttektit4ittit4tittitt 

Roeselarestraat - RUMBEKE 

4414i44eee44444e44444444442444444 
~KW 	 .~1.11•11•11E~iii 

Geménte Ingelmunster 
Zondag 5 Mei 

PRIJSKAMP 

4224E2444444444444444444442444444 

Gemeente Ingelmunster 
Maandag 6 Mei 

PRIJSKAMP 

YiPikiPMPPMV?V#WYMPitYMPVP 
3► 3'3I3► 3r3rPP9I+P3PPP3.3F3► 3+3r3► P?9,PP3'3F3r3r3rP P3t3tk3kY3rPVP”OP9+3r?P3t?V3rP3VVIPP3r3rIP 

HUISMOEDERS 
Voor uwe 

Werklieden 1 

1 

die gaarne een potje KOFFIE drinkt, 
koopt voortaan uwe KOFFIES bij 
den kerkbaljuw sedert hij hein zelf 
brandt zijn ze zeker en vast de 
fijnste, goedkoopste en profijtigste 

ter herberg « SPORTWERELD » 

20 fr. Vooruit en 't inleggeld 
Stipt begin om 8 ure. Gratisprijs voor 

deze die geen prijs behaald hebben. 

75 fr, prijzen 
Boven 't getal vogels inleggeld erbij 
Inschrijving om 8 ure. Begin om 8 1/2 ure 
Gewone voot•waarden. 

)ij Lucas GEKIERE, herberg' « DE ZWAAN » 

100 fr. prijs en beker 
voor de zettingen van 5 en 30 Mei 

Begin orn,.8 -ure. • Gewone voorwaarden. 

Kousen en Sokken Kakleem - DrijZ011 verdeeld als volgt '; 
25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 8, 7, 6, 5, 5, 

4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 

10 fr. meeste getal vogels, minstens .5 
10 fr. verstkomende, minstens 5 vogels. 
Inleg 3 fr. Bégin om 8 ure. 

Houdt ti gezond, die gansche 
dagen u moet begeviiiTangs 
wegen en straten». - Drinkt 
allen den. blo edzuiverenden 
Thee ; gij zult u altijd op- 
gewekt voelén  	

BLOEDTHEE 

VANDENBUSSCHE 
Apotheker-Scheikundige 

MEENEN 

moet 01 J u wenden tot de 
Firma DEBRUYNE-DHONT 
Alles vervaardigd uit beste 
kwaliteit. Voordeelige prijzen. 

Per ruit als deze : 

6 fr, 

25 fr. 

40 fr. 

75 fr, 

100 fr. 

Gemeente Ardoye 
Zondag 12 Mei 

Prijskamp 

Specialiteit van Wijnen, Likeuren 
Margarine, Kaas en Saiaolie Voor 1 maal 

Cement() ingelmunster 
Zondag 5 Mei 

PRIJSKAMP 

Gemeente Meulebeke 
Zondag 5 Mei 

PRIJSKAMP 
bij Marcel VIERSTRAETE -

aan de kapel Oost-Roozebeekstraat 

5 

10 

20 

Tot einde '35 

HUIS De BraynewlY hont 
Jos. BLOMME-CALLENS 

Gemeente Sweveghem 
Zondag 5 Mei 

PRIJSKAMP 
bij Eentil MAES, herberg « DE KUIPERIJ » 

wo fr. prijzen 

bij A. VANDENBERGHE, herberg « De Knok » 
HOOGSTRAAT 

.15o fr. prijzen 
bij,Valére DERHORE, herberg « De Rooterij » RUMBEKE HOOGSTRAAT, 8 20, 17, 15, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 4, 

3, 3, 2.50, 2.50, 
10 fr. voor 't meeste getal, minstens '5 vogels. 

10 fr. voor 't verstkomende, minstens 3 vogels. 
Begin om 8 uur, Gewone voorwaarden. 

Ioo fr. prijzen Wekelijks 2000 exemplaren 44424442444 4/44444444444444444444 wo fr, prijzen RUMBEKE 444444444444444444d4444444444442 IP 3► 3r3rIt1+93'3+3r3r3PIPIPIPIPIk3r3r3PIPI+It??IntIP3r3PIPIP • 
Boven getal vogels inleggeld erbij, 
Begin om 8 uur,' Gewone voorwaarden. 

9,3'3r3 PC3r3r3+,P3+3r3 IP PMIPPPP itYP~ 
Inschrijving van 7.30 tot 8.15 uur. Begin om 8 uur. Gewone voorwaarden. 



Inleg 2.50 fr. Gewaarborgd indien er kan 
gespeeld worden. Boven 't getal vogels inleg 
erbij. Begin :pm 8 ure. 

Gewone voorwaarden. 

• 

gemeente Ingelmunster 
Zondag 12 Mei 

PRIJSKAMP 
bij Leon BOSSAERT, « De Wante » 

100 frank Vooruit Gewaarborgd 
Begin om 8 ure. Gewone voorwaarden. 

Gemeente Ingelmunster 

Zondag 12 Mei 

PRIJSKAMP 
bij Jul. CATTEEUW « In Derby-Sport » 

zoo fr. prijzen 
Gewaarborgd als men kan spelen 
Boven 't getal vogels inleg erbij 
Begin om 8 uur, Gewone voorwaarden. 

Geeft uw vogels een 
naam a. u. b. • 
Inschrijvers eischt 
de namen 1 

PRIJSKAMP 
bij Em. LAPERE, aan den Gouden Bank 

16o fr. Vooruit 

Uitslag van 21 April, in den « Plas *». 
41 vogels. -- 40 minuten gespeeld. 

1. BAERT Gustaaf,•0.-Roosebeke 342 
2. Bulcke Medard, Ingelmunster 232 
2. Baert Maurice, 0.-Roosebeke 223 
4. •Vanthornhout J. Meulebeke'''-•:'.. 
5. Vankeirsbilck Ant. Meulebeke 
6. Vanrumbeke L. Iseghem 
7. D'Hondt Fr. Ingelmunster 
8. Vancoillie F. Meulebeke 
8. Wolfcarius Fl. Meulebeke 
0. 'Verhuist Alfred, Hulste 
1. Verhuist Alfred, Hulste 
2. Windels Jules, Ingelmunster 	96 
3. Rigole Gaston, Ingelmunster , 92 
4. Lefevre Remi, Ingelmunster 	90 
5. Kimpe Constant, Ingehnunster 81 
6. Casier Jules, Meulebeke '• 	80 
7. Vandenburrie A. Hulste 	75 
8. Desmet, , Pitthem 	 .55 
9. Raes Cyriel, Ingelmunster 	5 1 

20. Desmet Gaston, Pitthem 	42 

Beschouwing. 

't Verwondert ons niet dat het dien 
dag geregend heeft, want sedert weken 
was er aangekondigd dat eene zettint; 
zou plaats hebben in « De Plas ». Wie 
weet, hadde 't niet anders-geweest den 
prijskamp te' doen 'doorgaan in « De 
Zon ». 

 

De liefhebbers van dat gewest groe-
ten wij innig : ze zijn lijk «De Veld-
kaai » ondereen sterk genoeg om het 
sport in hun wijk te doen draaien.- We 
zouden wenschen dat in die geweste-
lijke zettingen een drietal prijzen zou-
den voorbehouden worden voor 'de 
dichtste van een getal beneden 100 - 
de naaste van een getal tusschen 100 
en 200, enz., 't zou de liefhebberij aan-
moedigen bij de regelmatig verslage-
nen. 

M. Baert Gustave, wees gegroet voor 
uwe 

 
m 

 

overwinning : ge zijt een•  wakkere 
liefhebber voorzeker en van vroeger of 
gisteren waarachter nog velen zullen 

• moeten leeren. Aan de HH. Bulcke Me-
dard en 'Baert Maurice ook een--roosje 
van onzentwege. 

Uitslag van 21 April 
Jonge Vinkeniers, INGELMUNSTER. 

35 vogels - 22 minuten spelen..  

88 
80 
79 
74 
49 
43 
36 
09 

VOORBEHOUDEN DAGEN 

Maand Mei 
zondag - 19 

Ingelmunster Driehoek 
Ingelmunster Veldkaai 
Ingelmunster Nieuwen Doorn 

» 	• 	De. Voerman 
Iseghem A ma Campagne 
Kortrijk Bloemfontein 
Meighem Nieuw Hinzeken 
Meulebeke De Steenweg 
Marialoop Dorpshuii3 
Peteghem Molenhoek 
Rumbeke Oude school 
Wareghem De Smisse 
Zarren De Boschdreef 

Namiddag : 
Vlamertinghe Gildhuis 

zondag - 26 

Ardoye 't Park 
Bachte J. Desmyter 
Gent Pollepelstraat 
Hutste Bakkerij 
Heule 't Haantje 
Ingelmunster Nieuwen Doorn 
Ingelmunster Appel 

St. Pieter' 
Iseghem Den Herder - B'oschmolens 
Meulebeke Excelsior 
Marialoop De Liester 
Wareghem De Goudvogel 

Namiddag : 
Bisseghem Lokaal 

donderdag - 3 

Cachtem In De Kappelle 
Gulleghem 't Huis van Commerce 
Ingelmunster De Zwaan 
Ingelmunster Groenen Boomgaard 
Meulebeke De Steenbakkerij 
Marialoop St Amand 	• 
Rumbeke De Sterre, vijfwegen 

UITSLAGEN 1935 
ZIENDE VINKEN 

Beschouwingen 
gemaakt door Luitenant Verstraete 

Zend a. u. b. uw uitslagen zoo vroeg 
mogelijk. - Steek ze nog in de Post den 
ZONDAG, dan kan de gazet vroeg ver-
schijnen, wat gij ook verlangt. 

AERSEELE. 
« Verheugd in den Zang » 

Uitslag van Maandag 22 April. 

1.DE BAKKER Ivo, Aerseele 
2. De Cloet Pol, Aerseele 
3. Van Landuyt Albert 
4. De Jaegher Herm. Ruysselede 
5. De Meester Wido, Aerseele 
6. Van Landuyt Albert, Aerseele 

« Verheugd in den Zang » 
Uitslag van Zondag 28 April. 

1. DE CLOET Pol, Aerseele 
2. De Jaegher Herm. Ruysselede 
3. De Bakker Ivo, Aerseele 
4. Janssens Cyriel Aerseele 
5. De Meester Wido, Aerseele 
6. Van Landuyt Albert 

Beschouwing. 

«Aerseele» is nog niet wakker, 't zal 
nog ettelijke weken duren eer ze zullen 
ontluiken, maar 't moet ons niet verwon-
deren dat ze alsdan met hunne keur-
bende voor den dag komen. Weet wel 
dat men vroeger nooit 'gewaagde van 
zettingen in April en nog min van zulk 
hoog gehalte in de liederen. We moe-
ten dus veronderstellen dat hun vogels 
nog niet gedrild•zijn tegen 't vroeg sei-
zoen en wie weet, hebben ze geen ge-
lijk 1 De liederenboek waarin onze as-
sen hunne eerste noten geleerd hebben 
ligt in hun bereik en wanneer onze Oos-
tersche strijdbroeders het willen aan-
leggen zullen en moeten zij tusschen hier 
en korten tijd aan de spits komen, want 
het veld ligt voor hen wijder open dan 
voor ons. 

De HH. Debacker Ivo en Cloet Pol 
wenschen wij proficiat. Aan den heer 
Herman Dejaegher een pluimpje voor 
zijne inzending en voor den ijver dien 
hij aan den dag legt om ons blad aan-
trekkelijk te. maken. 

246 
242 
138 
130 
102 

75 

262 
201 
200 
125 
107 
100 

GEMEENTE EMELGHEM 

zondag 12 mei 

PRIJSKA/'l" 
bij H. DEKEERSCHIETER, « Rrouwershuis » 

wo fr. prijzen 
Begin `om 8 ure. Gewone voorwaarden. 

.Stad Deynze 
Zondag 12 Mei 

Prijskamp 
bij Pierre STANS, « Café den Barm 

100 frank prijzen gewaarborgd 
Begin om 8 uur. Poelen per 3tal 
Gewone voorwaarden. 

Gemeente Hulste 

Zondag 12 Mei 

PRIJSKAMP.  
bij Alf. DECLERCQ, herberg « Belle Vue » 

ioo fr. prijzen 

Gemeente Gulleghem 

Zondag 12 Mei 

	11~1 

• 

Gemeente Ingelmunster 
Zondag 12 Mei 

PRIJSKAMP 
bij A, DEWAELE «Sportwereld» 

ioo frank prijzen 
Boven 't getal vogels inleg erbij 

Begin om 8 uur. Gew. voorwaarden 

GEMEENTE STACEGHEM 

Zondag 12 Mei 

PRIJSKAMP 
bij CH. DECUYPERE, «'t KRUISKE 

wo Frank Prijzen 
Inleg i2jfr 

Inschrijving om 7.30 tot 8.15 
Gewone voorwaarden. 

Gemeente Waereghem 
Zondag 12 Mei 

PRIJSKAMP.  
bij Leop. VERVAECKE in St ELOOI 

zoo Fránk Prijzen 
Inleg 2 fr. Begin om 8.30 uur. 

5 fr voor 't meeste getal 
5 fr voor de verstkomende 

1~111~11.11~1•1~111•~IMOM 

Cemeente Ingelmunster 
Maandag 12 Mei 

PRIJSKAMP 
bij ALF. VERSCHEURE = De Veldkaai 

50 fr vooruit 
Inschrijving van 1,30 tot 2.30 namidd. 

Gewone voorwaarden. 

Gemeente Meulebeke 
Zondag 12 Mei 

PRIJSKAMP 
bij JUL. VANHEE «Drie Grachten» 

15 fr, Vooruilen 'eiinleggeld 
Begin om 8 uur. Gewone voorwaarden. 

Gemeente Marialoop 

Zondag 12 Mei 

PRIJSKAM P 
bij V, VERMAETE - «Sportclub» 

20 fr. Prijzen en het inleggeld erbij 
Inschrijving 7 ure - begin 8 ure 

Gewone voorwaarden 

gemeente Oostnieuwkerke 
Zondag 12 Mei 

PRIJSKAMP 
bij J. CASTELEYN «De Lancier» 

25o frank Prijzen 
Inleg 3 fr 

20 fr meeste getal minstens 8 vogels 
10 fr naineeste 	» 	» 	5 	» 

15 fr verstkomende minstens 4 vogels 
18 fr naverstkomende minstens 3 vogels 

Beker te winnen met 2 vogels der zelfde MA 
Inleg 1 fr, Begin om 8 tot 9 uur 

Gewone voorwaarden. 

MEULEBEKE 
« De Supporter ». 

Zetting van 22 April 1935.' 

1. Aviol aan SAGAERT, Meule- 
" beke • 	 544 

2. X. aan Deweerdt V. Meulebeke 479 
3. X. aan Vroman J. 	» 	449 
4. Annas aan Sagaert F. . » 	429 
5. X. aan Vanhassche, L. Waere- 

ghem 	 386 
6. X. aan Vandevondele, Meule,.- 

beke 	 384 
7. X. aan Loosveldt A. Waere- 

ghem 	 376 
8. X. aan Verheye R. Marialoop 352 
9. Bonduel aan Vandevondele H. 

• Meulebeke 	 334 
0. X. aan Vierstraete M. Meule- 

beke 	 323 
1. X. aan Raes A. Ingelmunster .307 
2. X. aan Vandeviaene H. Keurne 276 
3. X. aan Minjauw H. Meulebeke 257 
4. Antoon aan Vankirsbilck » 	254 
5. X. aan Couttens, Waereghem 243 
6. X. aan Impe G. Oost-roosebeke 228 

17. X. aan Verstraete G. Meulebeke 222 
8. X. aan Vandevélde S. Waere- 

ghem 	 j 	188 
do 

• 

80 

58 
51 
49 
43 
40 

Beschouwing. 
Aviol wint' zijn tweede zege en dan 

log met klank I Hij werd niet veront-
ust. Proficiat M. Sagaert, 't is een ple-
ier zulk een vogel te bezitten. Hoeveel 

keeren gaan wij U nog vermelden ? In 
tweede positie zaten drie treinloopers, 
waarbij in den sprint Annas geklopt 
verd. Annas is stalmaat van Aviol en 
met zoon jockey als hun eigenaar zit-
ten ze in beste handen. Aan de HH. V. 
Deweérdt en J. Vroman, beiden Meule-
bekenaars, sturen wij onze beste geluk-
wenschen. In de derde groep zitten ze-
ven gelijkweerdige mededingers. De 
heer Honoré Vandevondel zit er in met 
twee, ze schijnen in die groep goed op 
hun gemak ; daar .ze ook een ervaren 
leermeester hebben, zien we ze in de 
eerstkomende wedstrijden in de hoofd-
groepen eindigen ; Bonduel' is jong en 
zoude in zijn categorie voorzeker de 
eerste plaats bekleed hebben. 

PETEGHEM -bij-Deinze, 
« De Blauwbekken ». 

Verslag van den Openings-Prijskamp, 
gegeven bij Robert De Gryse (lokaal.). 

40 deelnemende vogels. 

1. Aduc aan DE GRAEVE J. 446 
2. Abarrie aan Cosyns R. 	424 
3. Dantni aan Dierickx Roger 	401 
4. X. aan Van Nieuwenhuyze J. 319 
5. Avo aan Deschepper Joseph 312 
6. Arel aan Dhondt Richard 	295 
7. Arizona aan Demeyer Gustaaf 272 
8. X. aan De Keyser Lucien 	254 
9. Abel aan Walgraeve Mien 238 
0. X. aan Verstraete Georges 	232 
1. Argentien aan Strobbe Gust. 227 
2. X. aan Van Dorpe Robert 	206 
3. X. aan De Neve Bernard 	200 
4. Baby aan Baudonck Robert 	86 
5. X. aan . Van Dewiele Robert 	52 
6. X. aan Van Laere René 	50 
7. Bert aan, Wwe Alleene . 46 
8. -Atoria. aan Strobbe Abel 	40 
9. Antoon aan De Gryse Robert 24 

20. X. aan Blockeel Alois 	18 
Premie. X. aan Van Dorpe Remi, 98 

Het weder was fkoud, bewolkt en er 
viel soms een weinig regen. Bij gunsti-
ger weder .ware 'de uitslag zeker • ook 
gunstiger gewéest, zoowel voor het getal 
dèelnemers als voor het getal liedjes. 

Dit was ook de eerste van drie -prijs-
kampen, waarvan het getal liedjes telt 
voor het koningschap voor 'het jaar 
1935. 

Walter De Gryse, 
Schrijver. 

Beschouwing. 

M. Jules Degraeve, wij wenschen U 
hartelijk proficiat 1 Aduc heeft gewon-
nen en zet de eerste zijn naam op de 
Palmarès der Wiegjes-stad, 't is de « Su-
périeur » der streek en in kort weken 
zien wij hem vliegen aan 600 per uur. 
Met Abbarie zal hij een harde ploeg 
vormen, in concurrentie tegen onze ge-
westen. Boeiend zal de strijd gevolgd 
worden die eerstdaags tusschen Oost en 
West zal geleverd worden. Aan de HH. 
R. Cosyns en R. Dierickx een pluimpje 
voor hun schoone tweede en derde 
plaats. Danus is roemrijk ; wij zijn over-
tuigd dat hij in de categorie der takke-
lingen vandaag op de eerste plaats zou 
zijn gerangschikt geweest. Aan de tal-
rijke liefhebbers uit Deinze sturen wij 
onzen broedergroet en vragen wij om 
met ons hand in hand mede te werken 
om den bloei van 't sport der volksklas 
te helpen' heropbeuren. 

ROLLEGHEM-CAPPELLE. 
Uitslag van 28 April 1935. 
• 45 vogels. 

1. Azor aan DELAERE Remi, 
Rumbeke (Goudvink) 	653 

2. Achiel aan Pattyn E. Lauwe 497 
3: Ariz aan Vuylsteke E. Gulle- 

ghem 	 480 
4. Daneels aan Vermont Achiel, 

Rolleghem-Cappelle . 398 
5. Agnes aan Bruwier Julien, Rum- 

beke (Puritas) 	 358 
6, Artist aan Maddens R. Bissegh. 356 
7. Abram aari Vuylsteke Achiel, 

Rolleghem-Capelle 	328 
8. David aan Wildemeersch L. 

Moorseele 	 323 
9. Bito aan Debuck G. Gulleghem 295 

10. Baltazar aan Herman Crispin, 
Gulleghem 	 293 

11. Bakelandt aan Vandorpe Aug. 
Rolleghem-Capelle 	290 

12. Butal aan Gryspeerdt Henri, 
Rolleghem-Capelle 	280 

13. Deklopper aan Delyf Camiel, 
Rolleghem-Capelle 	254 

14. Bouton aan Dewitte Ernest, 
Gulleghem 	 229  

15. Dezwarten'  aan Claes, Gullegh. 227 
16. Botje aan Seruiá Alf. Rollegh- 

Capelle 	 217 
17. Bismarck aan Lippens, Rollegh. 

Capelle 	 211 
18. Buyse aan Degrendelé Mich. . 

Rumbeke (Puritas) 	197 

Beschouwing. 

Azor 1 Altijd Azor l Wat schoone pres-
taties 1 M. Delaere, wij wenschen U voor 
den derden keer proficiat 1 Dezen keer 
schiet uwen lieveling den hoogvogel ; 
aan hem is geen konkurreeren aan: waar 
hij van de partij is, is hij favori : hij 
schiet uit van 't begin, ziet niemand 
meer staan en eindigt met twintig mi-
nuten voorsprong : kondet hij u ver-
staan ge zoudt hem aan de veertigste 
minuut mogen in de oor blazen : stopt, 
ge zijt al gewonnen I Prachtig 

Dat neemt niet weg dat de twee vol-
gelingen van Azor in de schaduw staan: 
Achiel en Arizo hebben 't ongeluk gehad 
dien a ontembaren » aan den start te 
zien, zooniet waren zij aan de eer. M. 
Ernest Pattyn uit Lauwe en M. Emiel 
Vuylsteke uit Gulleghem aan u beiden 
wenschen wij in gelijke mate geluk met 
den bekomen uitslag. • 

Vijf a straffe » vormen den derden 
ploeg : drie geroutineerden en twee 
jongeren. Agnes, Artist en Abram zijn 
van de regelmatigste die wij kennen ; 
voor hen is de duurtijd te kort, in de 
namiddagzettingen, waar meer inspan-
ning vereischt wordt, zien wij ze met 
het hoofdpeloton eindigen. De twée jon-
geren die met deze groep mede waren, 
Daneels en David, reiken wij in 't bij-
zonder een pluimpje ; ze zijn van waar-
de en waarachtig, om 't hoofd te kun-
nen bieden aan de drie hooger vermeld-
den, moet er vuur in zitten 

INGELMUNSTER. 

Uitslag der Zetting van Zondag 28 Aprli 
ter herberg « De Ezel » 

bij Cyriel Schatteman. 
42 vogels. 

1. Aviol aan SEGAERT Felix. 
Meulebeke 	 629 

2. Diken aan Baert G. 0.-Rooseb. 476 
3. Apleet aan Delaere 	Ingel- 

munster 	 417 
4. Baron aan Baert M. 0.-Rooseb. 378 
5. Bazil aan Verstraete V. Meule- 

beke 	 378 
6. Daniels aan Raes Alb. Ingelm. 368 
7. Albert aan Vannieuwenborgh 

Albert, Oostroosebeke 	348 
8. Bondu aan Verhuist A. Hulste 327 
9. Biseman aan Plovier Cyriel, 

Ingelmunster 	 319 
0. Arleto aan Degrande Ingelm. 317 
1. Bibi aan Raes Cyriel, 	» 	315 
2. Bert aan Delaere Gebr. » 	306 
3. Albinus aan D'Hondt Fr. » 	296 
4. Duerlo aan Degrande M. » 	285 
5. Alfred aan Deneirt, Meulebeke 281 
6. Anna aan Segaert Felix » 	272 
7. Dossche aan Raes Alb. Ingel- 

munster 	 271 
8. Azof aan Vantornhout Jozef, 

Meulebeke 	 250 

Beschouwing. 

M. Sagaert, wij geven u 't kruis van 
eere 1 Aviol loopt hier voor den derden 
keer met den beker weg. Hij wint eene 
knock-out zege op zijne mededingers ; 
hij is van 't zelfde kaliber als Azor : 
waar hij uitkomt is hij overwinnaar. Alle 
liefhebbers verlangen om de twee phoe-
nixen eens in 't zelfde strijdperk te zien, 
eens komt die betirt 1 Diken eindigt de 
tweede. Aan M. Baert Gustaaf uit Oost-
Roosebeke, hertelijk proficiat, wij ge-
looven dat hij de primus heeft van zijn 
gemeente ; om de liefhebberij bij zijn 
dorpsgenooten te zien aangroeien, wen-
schen wij hem en zijn medemakkers, 
Baert Maurice en Van Nieuwenborgh 
Albert veel schoone uitslagen. De Ge-
broeders Delaere, uit Ingelmunster, zien 
wij eervol met den derden prijs gaan 
loopen : Apleet komt afgescheiden toe 
en heeft meesterlijk zijne plaats ver-
overd, hij werd niet bedreigd. 

« Jonge Vinkeniers » 

Uitslag van Zondag 28 April 1935. 
30 vogels. 

1. Dempsie aan Monteyne Gust. 
Ingelmunster 	 348 

2. Atila aan Landuyt L. Ingelm. 321 
3. Dry-4r aan Verscheure A. » 280 

4. X. aan Himpe Gustaaf 	» 264 
5. X. aan Eeckhout Ern. 	» 240 
6. X. aan Desmedt Victor 	» 	96 
7. Amar aan Vandeputte I. 	» 	95 
8. Abel aan Eeckhout Remi » 	83 
9. X. aan Vergote Achiel » 	65 

10. Dossche aan Verfaillie A. » 	36 
11. Amar aan Desmedt 0. Emel- 

ghem 	 15 
12. Abram aan Vuylsteke Camiel 

Ingelmunster 	 10 
13. X. aan Devaere Alois, Ingelm. 05 
14. X. aan Verbeke Cyriel 	» 	93 
15. Douglas aan Delaere Gebr. » 	65  

Beschouwing. • 

De vogel van Devaere ging er van 
't begin op los, maar voor korten duur, 
op 5 minuten lag hij stil, na 15 minuten 
spel lagen er 3 voorop : Dryver, Demp-
sie en Atila, gevolgd van Amar en Abel. 
Na I/2  uur was het snee aan snee. Dry-
ver nam lichten voorsprong op Dempsie 
en Adie. Na 3 kwartier nam Dempsie 
voorsprong dien hij behield tot het laat-
ste. Om de tweede en derde plaats stre-
den Dryver en Atila waarin deze laat-
ste won. 

Dempsie behaalt zijne tweede over-
winning. Aan M. Gustaaf Monteyne pro-
ficiat 1 Ook een bloempje aan M. Leo 
Landuyt en hertelijken dank aan den 
ijverigen medewerker « Gerard ». 

HEESTERT. 

Morgenzang (Casino). 
Uitslag van 28 April 1935. 

28 vogels. 
1.. Astor aan Callens V. Sweveghem. 
2. Arnold aan Clapuyt M. 
3. X. aan Lemarcke, St. Denys. 
4. X. aan Vandeghinste, Sweveghem. 
5. X. aan Delombaerde M. 
6. X. aan Maes G. 
7. X. aan Naesseits R. 
8. X. aan Verfaillie Oscar, 
9. X. aan Thienpondt G. 

10. X. aan Dendoncker G. Heestert. 
11. X. aan Vergote, Staceghem. 
12. X. aan Vanderbeken J. Heestert. 
13. X. aan Vanderbeken M. Heestert. 

De 2 premies kwamen aan de ver-
schillende maatschappijen van Sweve-
ghem ten goede. 

Een bijzonder woord van dank aan 
de vrienden der beide maatschappiir 
van Sweveghem en van Moen. Tot Zon-
dag 5 Mei. 

Beschouwing. 

Wij hebben voorzien dat de over-
winning in Heestert zoude behaald ge-
weest zijn door Arnolol, neen, 't is de 
as nog niet der streek : 't is Astor die 
met de lauweren is gaan vliegen. Het 
tempo gevoerd door uw strijdkrachten 
is zoo snel niet als bij ons. Wat wilt ge 
ook beginnelingen gaan meten met de 
beroepszangers. Wij voorzien dat met 
den tijd bij U Phenixen zullen ulfsprui-
ten die aan de hoofdelernenten van 
onze gewesten 't hoofd zullen bieden. 
Komt 'uwen Marcel Kindt ook niet in 
't korte van beginneling aan den voor-
grond der hoogere categories ? Aan Mr 
Callens, Proficiat en 't is gemeend. 
Mocht uwe zege 't sport aanwakitéren 
eh de' liefhebbeijr doen aangroeien. 
Mochten velen nevens U naar de eere-
plaatsen dingen : wedijver in den strijd 
kan niet anders dan 't vuur aanwakke-
ren. We vergeten ook niet den heer 
Clapuydt te vermelden voor zijn eer-
volle tweede plaats. 

Vereenigde Liefhebbers 

LENDELEDE 
Ziehier den uitslag : 

1. Bonnot, aan Camiel Remmerie, 
Ingelmunster 	 332 

2. Bischot, aan Vandamme, Len- 
delede 	 326 

3. Blijs aan' Vandoorne ,  C., Len- 
delede 	 307 

4. Bismarck, aan Duyvejonck C. 
Lendelede 	 285 

5. Bobby, aan Meurice C. Lende- 
lede 	 258 

6. Dolfus aan Vanderbeke Pol 
Lendelede 	 230 

7. Bizan aan Meurice Lendelede 195 
8. Barabas aan Vantieghem A. 145 
9. Baron aan Verhaeghe J. 	70 

10. Djalie aan Duyvejonck H., 	47 
11. Bas aan Deltour G. 	 13 
12. Dok aan Duyvejonck C. 	12 
13. Dick aan Vandemale -J. 	3 
14. Bebry aan Labeeuw Jules, 	3 

Gerard Deltour, Lendelede. 

Beschouwing. 

Bonnot wint de koers maar enkel van 
zes lengten op Bischot, 't moet er ge-
spannen hebben tusschen die twee. 
Voor twee jaarlingen, de uitslag is 
prachtig dezen tijd van 't jaar. Bonnot 
werd tot nu toe niet gespaard : hij deed 
al de meetingen mede sedert 't begin 
van 't seizoen : we denken dat hij een 
mooi begin heeft gehad maar door zijne 
jeugd verslapping heeft gevoeld op het 
einde, we zien dat de houders van jaar-
lingen liefst nog de groote konkoersen 
zwichten en inderdaad ze hebben ge-
lijk : hun vogéls zullen er te beter bo-
ven komen, want als ze in de groote 
categorles mededingen wie weet worden 
ze niet uitgeslagen voor altijd. 

Aan de Heeren Remmerie en Van-
daMme in gelijke mate Proficiat. Nog 
een duwke en de heer Vandoorne komt 
met u medeprater. 
1111111111111~11111011~~111~ 	 

CACHTEM. 
« Meizangers » 

Uitslag van Zondag 28 April. 
71 vogels. 

1. Achiel aan Vermeersch H. Iseghem 
538 

2. Alibas aan Verbrugghe Jozef 
Rumbeke 	 526  

3. Arlet aan Cools 0., Emelgem 480 
4. Alidor aan Vandevondel, Meu- 

lebeke 	 452 
5. Astrid aan Kimpe J. Rumbeke 421 
6. Anna aan Devoldere C. Cach- 

tem 	 377 
7. Alfred aan Kerckhof 0., Emel- 

ghem 	 375 
8. Bonduel aan Vandevondel, 

Meulebeke 
	

346 
9. Berton aan Noppe C. Ardoye 344 

10.. Ama aan Vermeersch Maurice 

13. Archa
c
m
h
b
te
a
m
ud aan Devoldere A. 

12: Avolos aan Desmedt J., Emel-
ghem 

11. Aris 

ghem

aan Verplancke Jan, 

Cachtem  

Cachtem 	
343 

Iseghem 

311 
324  

14. Avos aan Borry E. Rumbeke 303 
15. Arsène aan Vanhazebrouck, 

Ardoye 
	

296 
16. Alva aan Demeulenaere P.  

Cachtem 	 246 
17. Alouis aan Kappelle P. Roese- 

lare 	 • 232 
18. X. aan Houthoofd, Roeselare 231 
19. Anijs aan Bruneel C. Cachtem 230 
20 Bottechia aan Huvaere, Ardoye 220 
21. Borland aan Duteilleux Cach- 

tem 	 210 
22. X. aan Cools V., Cachtem 

	
203 

23. X. aan Onbekent J., Iseghem 201 

Beschouwing. 

Van 's morgens na de 6 ure mis was 
er op het hooge vollen bak ter gelegen-
heid van den vinkenwedstrijd in het 
Molentej. Elk was er in blijde stem-
ming en iedereen wilde er een potje op 
doen dat zijn vogel een topprijs zou zin-
gen. Het weder liet eerst te wenschen 
over, maar door vereenigde krachten 
van de herbergiers klaarde de' lucht op 
en er kwam een licht zonnetje aan den 
horizont. 

 
' 

Na eenige minuten over het eene en 
andere gepraat te hebben begon lang-
zamerhand elk zich in te schrijven en 
in min tijd dan er noodig is om te zeg-
gen waren er vooraan 70' vogels in rang 
gesteld om den wedstrijd aan te vangen. 

Nu de wedstrijd. Tot de eerste halve 
uur was Alibas aan de leiding die tot 
een gemiddelte van 9 1/2  per minuut 
ging, maar nadien door Vermeersch met 
zijn Achiel voorbijgeloopen werd, maar ,  
spijtig dat Cools met zijn Arlet door 
zijne nevenmaten overrompeld werd in 
't begin anders ware hij. veel dichter 
gekomen. Verders Vandevondel met 
Alidor die op de laatste nummer stond 
en niet veel zang kreeg heeft zijn he-
dendaagsche zang gezongen en zoo op 
de 4° plaats gekomen. 

Verders bedanken wij al de volgen-
de prijswinnaars en ook deze die geen 
prijs hebben kunnen winnen, want aan 
elk is het niet gegeven dat uurtje kans. 
Maar bijzonderlijk beklagen wij den 
eigenaar van Borland want eenen die 
zoo geerne bleeken drinkt kan het toch 
zijnen vogel niet ten kwade duiden dat 
hij ook dorst heeft. 

De bestuurleden van de Meizangers 
zijn zeer tevreden over de talrijke op-
komst en vanwege hen een woord van 
dank aan de helpers van den prijskamp. 

Joseph Deforche en A. Devoldere 
en Juliaan ook een woordje van tank 
van den baas uit 't Molentje en van 

Molenaar. 

We bedanken « Molenaar » voor zijn 
verslag. We zouden gelukkig zijn, in-
dien wij in 't vervolg in dien zin korte 
verslagen mochten ontvangen van de 
onderscheiden prijskampen ; es is altijd 
iemand onder de leden die min of meet 
intellectueel is en met hart en ziel aan 
het sport verslaafd is. 

Achiel heeft gewonnen van één mi-
nuut. Proficiat, M. Vermeersch, •Alibas 
is tweede ; met hun getweeën hebben 
ze goed de leiding genomen en behou-
den : we zien ze vooruitstreven en wer-
kelijk eenige noten meer op hun kerf-
stok zetten. Opgepast Aviol en Azor 
Strijkt uw beenen wilt ge nog voort niet 
verontrust worden. Arlet, overwinnaar 
van over 8 dagen is roemvol derde en 
Alidor prijkt vierde. Met Astrid hebben 
ze de tweede groep gevormd en goed 
ineengebleven. Aan de HH. eigenaars 
onze warme gelukwenschen. 

KORTRIJK. 

« Hoop in de Toekomst ». 
Uitslag der Koningzetting van Zondag 

28 April 1935. 

1. Dictus aan Vandorpe Henri, 325 
2. Berte aan Vandeleene J. 	251 
3. Bont aan Mahau 	 87 
4. Anais aan Vandeleene Julien 57 
5. Barra aan Seys Julien 	35 
6. Alberic aan Vandeleene Maur. 26 

En nu vooruit voor toekomende week 
de prijskampen van het « Kortrijksche 
Verbond der Vinkeniers ». 

Plaatsgebrek dwingt ons de uitslagen 
van Cortemarck, Gent, Heestert, Iseghem 
Voerman en Desselghem te verschuiven 

Liefhebbers, verontschuldig ons, en 8 
dagen geduld a. u. b. 

verdeeld als volgt : 

25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 3, 3, 3, 

10 fr. 't meeste getal vogels 
' 	5 fr. na meeste getal vogels 

Inleg 2.50 fr. Begin om 8.30 ure 
2 gratisprijzen te verloten onder deze 

die geen prijs hebben. 

Gewone voorwaarden. 

1. Dempsie, aan Monteyne G., Ingel- 
munster 	. • • 149 

2. X., aan Ver'Srcke R., RooSebeke 140 
3. X.; aan Vroenan.J. Meulebeké 134 
4. X., aan Verstraete V., Blauw- 

bekken 	̂ 	• 	•:-. 93 
5. Amar, aan. Varideputte I. Ingel--  

munster 	 •92  
6. Douglas, aan Dèlaére Gebr., 

Ingelmunster 	 75 
7. Drijver aan Verscheure Alfons, 

Ingelmunster 	 74 
8. X. aan Landuyt Leo, Ingelm. 70 
9. X. aan Vergote Ach. Ingelm. 	64 

• 10. X. aan Desmet G. Emelghem 62 
1 1 . X. aan Desmedt Jer. Emelghem 48 
12. X. aan Landuyt Alb. Ingelm. 	47 

13. Dossche aan Verfaillie Arthur, 
Ingelmunster 	 .. • 36 

14. X. aan Noppe Cyr. Meulebeke 30 
15. X. aan Devolder A. Cachtem 	17 

Beschouwing.. 

Het geldt hier eene onderbroken zet. 
ting : de mededingers hebben de volle 
maat van hun vermogens niet kunnen 
geven; alswanneer zij begonnen «warm» 
te krijgen van den strijd en hun snel-
heid zouden hebben vermeerderd, klonk 
het « de regels neer » 1 Hoe spijtig .ak 
we zien dat de wedloop naar de eind-
meet met angstige spanning zoude ver- 
volgd geweest zijn. 	• 	. 

Dempsie heeft dus gewonnen. Als 
takkeling is hij van groote verdienste. 
Aan den heer Gnstaf Monteyne,. Ingel-
munster, wenschen.  wij hertelijk profi-
ciat. De HH. Verycke Rich., uit Oost-
Roosebeke en Vioman Jules, uit Meu-
lebeke, die met eér geklopt werden, 
wenschen wij ook van herte geluk. 

19. X. aan Vantorhhout J, Menie- 
beke 

0. X. aan Vanryckeghem S. Meule- 
beke 

1. X. aan Mees A. Pitthem 
/2. X. aan Desmet H. Pitthem 
23. X. aan Verhelst J. Meulebeke 
4. X. aan Verscheure R. 	» 

:; 
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ABONNEMENTSPRIJS : 

tot 31 Dec. 15 fr. 
Beheer en Drukkerij : 1:1Ioogstraat 44-45, Rumbeke 
Telefoon 802 — Pocheck 96210 Aug.Tanghe 

INZENDINGEN 
ten laatste tegen den dinsdag-avond 

bij Alb. DEMUYNCK, bloemenstr. Rumbeke 

Wik WIM tVilklit 	IMIltre2114 

EIGENAARS : 

Luitenant Verstraete 
s•riettrot 

1-looustram - Rumbeke 

' Orgaan voor West- en Oost-Vlaanderen, - Verschijnende den Donderdag 

ONZE LEUZE : 
Het Vinkensport, de 
liefhebberij van den 
kleinen Werkman , 
verdedigen ; ALLE 
West- en Oogt-; 
Vlaamsche Vink e-
n ier s in één en 
zelfden broederband 

vereenigen ! 
MII~1111111111111111~111~11 

Aug. Tangh e 
DRUKKER 

Hoogstraat - Rumbeke 
bros,  mlosoba4s› tia+Nosi ta, »mos; 
11.11.1~~1111~ 

Over een bond de hoop ik de gelegenheid te hebben van terug 
I,  in de kolommen van « De Vinkenbode », 

te komen op dit plan. In bijzonderheden wil 

4  

• II 
HOE het mogelijk is ; 

en DAT HET ZAL GEBEUREN ! 

Vlaamsche Vinkeniersmaatscha 	" aantmlen  pp.1eni, WAAROM het neodig is ; 

Wie gaat er mede 

naar Vlamertinghe 
op ZONDAG 19 MEI 

Vervoer : 
Per Autobus. 

Doel : 

toorden van de Vinkenbode 

Laat me nu komen tot het doel van dit 
rtikel... Ik wil een en ander zeggen over 
e mogelijkheid, neen over de noodzakelijk-' 
leid, van een « Vlaamsche Vinkeniers Bond » 

een Verbond der Vlaamsche Vinkeniers 
aatschappijen. 

Wij ouderen hebben het beleefd • hoe de 
iiwielsport, ook het voetbalsport van kleine 
erspreide kringttjes is opgegroeid tot mach-
ige Bonden waardoor een sterk Blad wordt 
ogelijk gemaakt, waardoor verdienstelijke 
Peters naar boven worden geholpen ; waar-
oor een gelijkvormige regel wordt gescha-
en en gevolgd door allen en,  • waardoor 

Ri.irnbeke 
Daar zult IJ dog vinden 

Nig- en Waschmachienen en' 
• , toebehoorien 

Alle huishoudartikels 
in verlak, gialij 	eárdwerk 

,Voordeelige prijzen. 	Ter trouwe 

Specialiteit Alaam en Spaden 
DEPYPERE van ARDOYE 

bij 

Gerard lloorporst 
GROSSIER 

Dessejghern. 

Zeer voordeelige• prijzen.• 

Bij al de Vinkeniers van West- en. .  
Oost-Vlaanderen is het , ordewoord : 

Vrouwe, ge moet bij onzen winkelier 

hOSTENS 
KO P PIES 

	

    eischen. 

Die firma steunt ons blad, daarom 
HOSTENS KOFFIES alléén in de 

	

menagie! 	

Zink- en loodwerk 
Duivepieren 
Gewone  

. ï Pracht-. en occasie. Stoven .  

'Badkamers 

Huismoeders, 
indien gij een'stoof noodig hebt, 

eiseht dan het merk' 	• 

Qiney-stoven 
Dit dlle is .te bekomen bij : , 

Jerome L,ACONTE 
STATIESTRAAT 

RUMBEKE 
I 	- 

44.4444444á44A4444ii4444444444444 
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Voor Uw gemak • 
Voor Uw profijt 
Voor spoedige bediening 

van alle slag 

Betonwerken, steen putten 
Regen- en aalputten 
Buizen van alle grootte 
Beton muren 

wendt IJ in volle vertrouwen tot 

ODIEL D'HOOGE 
LEKKENST RAAT, 282 

RU/v\E3EKE 
• 

Rechtstreekeche levering op alle werken. 

4444444444444444444144444444P444W 
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op te voeren naar Hooger Peil, naar 
Zeker Bestaan, naar Betere Waardee-
ring door alle Vlamingen, van welke 
klasse ze ook mogen zijn. 

We kunnen een Vlaamsche Vinkeniers 
Bond hebben, evengoed als er Bonden zijn 
voor Duivensport en Voetbalsport. voor Fiet-
sersport, voor Paardensport en meer andere. 
Maar •we moeten het WILLEN ! 

Vinkeniers van Vlaanderen 
WILT Gij' DAT ? 

Over zulk Kongres en over' het WAAR-
OM van een BOND wil ik volgende keer 
in bijzonderheden.  treden. Intusschen weze 
de eerste roep overal herhaald : 

Door en met " De Vinkenbode " 
naar een Echte Verbroedering en Betere 
Verstandhouding, naar Schoonere en 
Grootere Liefhebberij ; naar Eerlijke 

.Kamp, naar Beter Begrijpen ,en ,Hoo- 
"g'ère 	 ïffii 	'''''"'— 

Vlaanisch Verbond der Vinkeniers! 

GASTON VEYS. 

Verslaggevers, 

Wij dringen nogmaals aan : steekt 
uw uitslagen nog den Zondag avond 
in den post — wel verstaan in den 
grooten post — ten huize van den 
postoverste uwer gemeente — dus in 
geen brievenbus langs de straat —
maar wel in het postkantoor zelf. Alzoo 
wordt uw briefwisseling nog den Maan-
dag morgen vroeg verzonden en bij het 
beheer besteld den maandag avond. 

•,,,•••• 

1 

Liefhebbers, 

0 ! Uwe'kinders zijn kloek en gezond, :zei Maria tot hare vriendin. -- Ja; Martha:— daarvoor 'bestaat er .een goed prodákt. 

Zou ik het eens mogen weten Maria • hoe dat noemt ? — Wel ja... het is 

het beroemde • .kindermeel FORTIOR..van het geken 

Huis DE.POORTER APOTHEKER-SCHEIKUNDIGE 1 S E. 

`If.3 

: 	t C' ,  • 
I, . .t... 

t• 

1k”•;*t' 
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,••! 
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HUISMOEDERS 
Indien gij, uwe kinders wilt 
bevrijden van de geweldige 
buikpijn, gebruikt dan de 
werelddoor gekende — — 

Willdolie VARE ALLE 
Het stilt oogenblikkelijk de 
pijn en het lost onmiddellijk 
de winden 

. 	HUIS 

Frans VandeWalle .  

Apotheker-Scheikundige 

Groots Markt - ROESELARE 
44444444d.4444444444444444444'444e 

LOUISE, die bijharen gebuur • 
binnen viel niet de deur in 
heur handen, was al met eens 
bedwelmd van de geur die 
uit de keuken kwam 	 

Wel... wel... Barbara, die 
koffie riekt goed, 'k zou een 
potje willen. drinken . 
Lustig geschonken, lustig ge-

, dronken, want 't was koffie 
van de firma 

URINEER L. 
INGELMUNSTER 

44444444444144444444441d44444t4444 

den handschoen 
G. De tiabandere - Masselis 

ROESELARE 
OOSTSTRAAT 72 

Te bekomen in beste kwaliteit, aan den voor- 
deeligsten prijs gefourreerde en ongefourreerde 

- . HANDSCHOENEN - 
voor.  Heeren en Damen en 'Kinderen 

Deze handschoenen gefabriceerd door het 
ALOMGEKENDE HUIS 

L C1 N LY Se 
zijn te verkrijgen In. alle slag leder, le weten 
Chevreáit — Chrom — .Waschbare Chrom 	Chamols 
Daim d'Arrique 	Russisch, Zweedsch en. Finiandsch 

Rendier, Peccary edit en nagemaakt , 
Keepers en Sport, 

Watt let,rnerk 
altijd nagemaakt 	nooit geëvenaard 

444444444444441444144444444444'41444 

GERARD NOYEZ 
KERKPLAATS, 346 

RUMBEKE 

RADIO'S 
NORA, PHILIPS, S. B. R. en NOVAK 

Genadige Prijzen 	Spoedige bediening 

ELECTRICIEN 	MÉCANICIEN 

Volledige Elektriekinrichting 
LICHT- en DRIJFKRACHT 

WASCHMACHIENEN 
FORNUIZEN 

Het is de eerste maal dat ge de gazet 
moet koopen. 

Wij dringen ten zeerste aan opdat ge een 
abonnement zoudt nemen. 

Er zijn er eenige die zeggen : 't is te 
veel ; maar, beste vrienden, zijt ge ware vinke-
niers ? vinkeniers tot In 't herte ? zoo ja, 
ontzegt u in een paar maanden eenige glaasjes 
bier en uw abonnement is betaald, 

Gelooft vrij, makkers, dat onze hoofdman 
Luitenant VERSTRAETE, die er toch geen 
geldelijke belangen bij heeft, reeds veel op-
offeringen gedaan heeft en dat de heer Aug, 
TANGHE eveneens reeds 4 weken door de 
vingers gezien heeft — daarom moet ge alle-
maal aan dezelfde string trekken. • 

De prijs zal in de toekomst afhangen 
van het getal abonnementen, dus van de 
liefhebbers zelf. 

44444444444444444444444444444444 
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Roklaalli - prijzen 
Per • ruit als 

• Voor 1 maal 

5 

10 

20 

Tot einde '35 

deze : 

6 fr. 

25 fr. 

40 fr. 

75 fr; • 

100 fr, 

Wekelijks 2000 exemplaren 

V;P P ?P ?ik it V PP PPY ;+ P VVV 	V 

Voor uwe— 

Kousen en Sokken 
moet GIJ u wenden tot de 
Firma DEBRDYNE - DHONT . 
Alles vervaardigd uit beste 
kwaliteit. Voordeelige prijzen. 

De Bruynes•D' hont 
HOOGSTRAAT 

RUMBEKE 
44444141E444iE4144E444444444444444144 
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HUISMOEDERS III 

die gaarne een potje KOFFIE drinkt, 
koopt voortaan uwe KOFFIES bij 
den kerkbaljuw sedert hij hem zelf 
brandt zijn ze zeker en vast de 
fijnste, goedkoopste en profijtigste 

Specialiteit van Wijnen, Likeuren 
Margarine, Kaas en Salaolie 

HUIS 

Jos. BLOMME-CALLENS 
HOOGSTRAAT, 8 	 • 

RUMBEKE 
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1 Jaargang . , Zondag 12 Mei 1935 Het nummer 0.50 (bevat 4 bladzijden) 
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SOPHIE.... ging bij haren gebuur 'n potje Café drinken, 
Wel... Wei.... Louise.... die Café smaakt goed en.. is toch , zóo lekker ! 
Is dat de Café of de Chicorei die zoo goed is ? 
Héwel • Sofie..: dat" is al sedert ik verandert heb van Chicorei 
Wat Merk gebruikt, gij. nu  ? 	. 	, 

• HET MERK • 

PURITAS:" 
dat zoo beroemd is ,van het huis 

Verstraeté-Depoorter. 
...ChiQoreifabriek; .Ru.Mbeke . 

VOOR UW ` 

Electrische 
Inrichting-en en Benoodigheden 

wendt u tot het huis 

Michel C0 1111110Y110 
HOOGSTRAAT 

Koopt uw 

	

Indien het waar is dat stilstaan achter- aldus de groote prestaties worden mogelijk, 	Voor deze keer wil ik mij bepalen tot 
uitgang beteekent, is het, zeker nog meer gemaakt, die de zoowel gekende uitslagers..; het vaststellen van de noodzakelijkheid, om . 	'.- waar dat naar de toekomst zien en voor de hebben geleverd. 	 1' . 	.,-.t. . in iedere vereeniging en op iedere vergade- 
toekomst zorgen in eene vereeniging, blij- 	Men zegge me*  nu niet van stonde afli;- ring hierover: te . spreken ; om van nu af 

	

,. 	.." 
v'end leyen en vooruitgang verzekert. 	, 	dat fietserssport of voetbalsport  of zelfs dut 	reeds te beginnen met het plan van 

	

Aan ons ylaamsch volk moet , allicht niet vensport niet te vergelijken is. -met het e,er0:: 	
bijeenroeping 

 
de  	van een Kongres, meer gepredikt worden dat door vereeniging voudige Vinkeniers sport. Niet te' haasti.' 4F;  

bijna alles te verkrijgen is wat voor den al- beste vrienden. Laat ons eens van dichter'. dat in het Najaar zal plaats hebben. We 
leenstaande onbereikbaar blijft. Het blijkt ge- . kijken l 
noeg •uit -cie- talrijke vereenigingen van Vin- 	 „ Winter o p dat_ we reeds in 1936 de volle 
keniers,'die ten allen kante in.onze Vlaamsche . 	

Indien we in zulke .  korte tijd zoovt el , 
.h 't maat der

p  
voordeeledvan een volledige samen- 

Enkele jaren geleden scheen het schoone te danken aan den algemeerien geest 
van » 

vooruitgang hebben ,gémaakt is het zeker ni

k

e

i

t

, 

 
I ytzerking. en. wel  geordend stalstel zouden steden- en dorpen oprijzen. 

k.'-genieten. overeenkomst, van verbroedering, van getij - 

genoemd. 	 nig bemiddelden kan worden beoefend. 
Dat we het mochten beleven dat de Vinke- 	ik verstout • me dus te zeggen dat het 

niers hun eigen weekblad zouden bezitten, nog ontzaglijk veel zoude kunnen worden 
bewijst genoeg dat • een geweldige aanwinst verbeterd, indien wij meer bijeen kwanten, 
is geboekt en dat het gemeend is om van beter -elkander kenden,- misbruiken ten streng-
de liefhebberij der ziende vinken een port te sten beteugelden„ een algemeene regel volg-
maken: ,dat voor geene andere moet onder- den en in staat waren de zulken uit te sluiten 

en te bestraffen, die onwaardig zijd van ver- . 
dere deelname om bedrog of oneerlijkheid, De liefhebbers zijn er en er 

Gelukkig mogen en moeten we er dade- 
lijk aan toevoegen dat weinig, zeer weinig 

blad is er nu en dat moeten we oneerlijke , liefhebbers te vinden zijn en dat 
zien ie behouden en te eerster- het bedrog zpo zeldzaam te bestatigen valt, 

dat er bijna niet wordt van gesproken.'Doch ken ! Eerst ,  weze het mij dan 
het is met maatschappijen en met sport gelijk 

toegelaten een oproep te doen met de menschen. Het is beter ziekten te 
aan 'ALLE 'Vinkeniers om eene voorkomen dan ze te moeten genezen. Daar- 

inschrijving te nemen. 	 over wijd ik viel verder uit op een andere 
keer 	 

Men verzekerde mij dat het mogelijk 
wordt gemaakt 'het te doen voor drie maan- 	En nu zeg ik : 

den in eens, dus tegen ef frank. Die som Een Vlaamsche Vinkeniers Bond 
is zoo. klein .dat *zeker de armsten, die het is er noodig ! Dat is ook moge- 
Vinkeniers spel van harte zijn toegedaan, dal 
zullen willen offeren. Doár het blad weten lijk ! Hei is leefbaar 	En een 
wij waar en wanneer de prijskampen wor- Bond ZAL ER KOMEN 1.  
den gegeven. We beschikken over de uitsla- • 	 • 

Ik schrijf er nu reeds over, omdat het gen, en we zien wat er overal gebeurt. In 
het 'kort we' worden in staat gesteld om het leggen van de' stevige grondslag van zulke 
even onder de Vinkeniers in Vlaanderen van Bond, ernstige voorbereiding en studie vergt. 

ichtbij te' volgen en de kamp mee te leven Als we dat willen, moeten we het goed,  

usschen de sterksten. 	 willen en we moeten kunnen voor den dag, 
komen met een plan, eenvoudig maar ge-' 

Dus allemaal moeten we leiers zond ; klaar om verstaan 'en gemakkelijk om' 
in praktijk te stellen. Men moet die gedachte 
prediken overal en altijd. 

Men moet alle liefhebbers winnen 
'voor die beweging' 1 

•.• 	•-• moeten . gereed zijn . met' alles nog vóór . de , 	•  

Vinkérisport ten doods aangeschreven. We regels, van voldoende: toezicht. • Neen,  .heil^ 2'1,  :.; op:dat dat: Kon 	waar hoop ik, 
if!,  verbazend,  te Inogen-butatigetrilMee Rib- lijk en zoo zuiver is; omdat ; het zulk 'door': 
geren zich heden toeleggen op dit lief en eer- en door VlaaMsch en van ouds. 	gekende lieg 
lijk sport,, dat ,het, vermaak ,onzer vooronders hebberij is. lk zou er bijna moeten aart 
placht te zijn en dat men ten andere en met toevoegen omdat' 'dit sport niet veel geld; 
recht « het Sport der kleine menschen » heeft vereischt en zelfs jn krisistijd nog doorwei-1 

zien echter dat nieuw leven ontluikt en het . 	 i dogrnal _het sport_in_zich:4.elf . .zonan.ntrMéOlviedére-inaat34appij•in,...west-,  en OOst- 
Vlaanderen zal vertegenwoordigd zijn, 
moeten vértegenWoordigérs komen die 
voelen en overtuigd zijn dat we het 
in onze macht hebben het Vinkensport 

• 

doen: 

dealen, De Noodtake J 	, 
held van Algemeene Toetreding daar stelt op, 
zoodanige wijze" dat alle, ja alle Vinkeniers, 
er dadelijk voor geWonnen zijn. - 

Wat is het heerlijk over een blad te 
beschikken waarin en waardoor we aan het 
opbouwen van zooiets kunnen denken I' Eng 

En men moet het beste zien te nemen van . 

	

1 	Ten laatste tegen 14 Mol. 
alle gegevens om tot een onafbreekbaar en Terugkomst : 

	

volmaakt voorstel te komen dat De Voor- 	Uit Vlamertinghe om 7 ure, te Rumbeke 
11 kh d 	D M 	IQ 	• om 8 ure, te Iseghem om 8 1/4 ure. 

Bijzonderheid : 
Indien een redelijk getal vrouwen hun 
echtgenoot mochten vergezellen zal de 
autobus met hen een uitstapje doen van 
2 tot 7 ure naat den Kemmelberg en 
naar Dickebusch vijver. 

Onze medebroeders uit die gouwe te 
groeten en meteen de herboorte van 
't Vinkenspor.t in de Hoppestreek aan- 
wakkeren. 	 • 

Prijs : 
'5 fr. per.  persoon te betalen bij de 
aangifte. 

Richting : 
Meulebeke, Ingelmunster, Iseghem, Rum 
beke, Viamertinghe. 

Vertrekuur : 
Meulebeke Standbeeld : 12 ure. 
Ingelmunster Paradijs : 12 1/4. 
Iseghem Kleine Kerk : 12 1/2. 

id. 	Abeele : 12 3/4. 
Rumbeke dorp : 1 ure. 
De Prijskamp zal beginnen één half uur 
na onze aankomst. 

Aangifte : 
De Meulebekenaren aan Georges Sagaert, 
Gentschesteenweg, 1. 
De Ingelmunsternaren aan Aug. Maer- 
ten, Krekelstraat, 179. , 
De Rumbekenaren aan Alb, Deniuynck. 

Termijn der aangifte : 

PPYMVPPYPiPit??,Pfit?iPPP9P3,31+VPiPP 



AANKONDIGINGEN 
Alle prijskampen zijn alidénlijk voor ziende Vogels. - Ziende gemaakte Vogels uitgesloten. 

Al deze prijskampen worden gespeeld op Zondag 12 Mei 1935 

Gemeente Ardoye 	 Gemeente Ingelmunster 
De Nieuwe Vinkeniers 

bij A. DEWAELE « Sportwereld » 

zoo fr. prijzen 
Boven 't getal vogels inleg erbij • 
Begin om 8 uur. Gewone voorwaarden. 

Gemeente Ingelmunster 
De jonge Vinkeniers 

bij ALF. VERSCHEURE « De Veldkaai » 

50 fr vooruit 
Inschrijving van 1.30 tot 2,30 namidd. 

Gemeente Marialoop 
De Rooborsten 

bij V. VERMAETE « Sportclub 7: 

20 fr. Prijzen en het inleggeld erbij 
Inschrijving 7 ure - Begin 8 ure. 

VOORBEHOUDENDAGEN 
voor het seizoen 

Maand Mei 
zondag -19 

Ingelmunster Driehoek 
Ingelmunster Véldkaai 
Ingelmunster Nieuwen Doorn 

» 	De Voerman 
Iseghem A ma Campagne 
Kortrijk Bloemfontein 
Meighem Nieuw Hinzeken 
Meulebeke De Steenweg 
Meulebeke De Pauw 
Marialoop Dorpshuis 
Pgteghem Molenhoek 
Rumbeke Oude school 
Wareghem De Smisse 
Zarren De Boschdreef 

Namiddag : 
Xlamertinghe Gildhuis 

zondag - 26 

Ardoye 't Park 
Bachte J. Desmyter 
Gent Onder Ons 
Hutste Bakkerij 
fleule 't Haantje 
Cortemarck Huilaert-Molen 
Ingelmunster Nieuwen Doorn .  
Ingelmunster Appel 

• St. Pieter 
Iseghem Den Herder - Boschmolens 
Moorseele Tuba 
Meulebeke Excelsior 
Meulebeke Café Vondel 
•Marialoop De liester 
Wareghem De Goud vogel 

Namiddag : 
Bisseghem Lokaal 

donderdag - 3o 

'Cachtem In De Kappelle 
,Gulleghem 't Huis van Commerce 
iik-leestert . Morgenzang 
Ingelmunster De twaari 
Ingelmunster Groenen Boomgaard 
Iseghem Den Engel 
Meulebeke De Steenbakkerij 

De Schutterij 
Marialoop St Amand  
Rumbeke De Sterre, vijfwegen 

Namiddag: 
( Cachtem Henrt Decouter 

DESSELGHEM. 

Uitslag 28 April. -- Volkshuif. 

56 vogels. 

1. VANASSCHE Leopold, Waere- • 
ghem 	 388 

2. Desmet Maurice, Waerghem 382 
3. D'haenens Joseph, 	• » 	363 
4. D'haenens Jules, 	• 	361 
5. Goeisaert Georges, 	• 	• 301 
6. Rooborsten 	 >> 	299 
7. Laggaisse Henri 
	

>>: 	298 
8. Cottens Alfons, 	» 	270 
9. Halve M. 	 • 	252 

10. Pauwels Odiel 
	• 	224 

11. Vanhoe 	 • 	204 
1 2. Vandevelde Maurice, 	• 	199 
13. Blauwbekken, 	 • 	198 
14. Dekeister August, 	• 	197 

CORTEM ARK 

. bij Henri Claeys 

1 Stroobant A., Thourout 
2 Baert A., Cortemark 
3 Tempelaere, Thourout 
4 Baert A., Cortemark 
5 Verhelst H. 	» 
6 Decloedt A., Thourout 

MEULEBEKE. 

(Barnum). 

1. Verheyge Rich. Marialoop 
2. Debacker Alb. 0.-Roosebeke 
3. Deloof Gustaaf, Meulebeke, 
4. Desmet Camiel, 
5. Serroels Richard, 	» 
6. Vankeirsbilck Antoon » 
7. Casier Juul, 
8. Devaere Gerard, 	» 
9. Vroman Juul, 	» 

10. Wolfcarius Florent, 	» 
11. Vancoillie Ferd. 
1 2. Verhelst Juul, 
1 3: Vetelluchene-Remi, • 

0 

WYNCKEL ST ELOY. 

Uitslag van 5 Mei. 

1. VANDORPE August, Rolle- 
ghem-Capelle 	 474. 

2. Cools Omer, Iseghem 	469 
3. Wildemeersch, Moorseele 	' 448 
4. Vuylsteke Cam. Gulleghem 443 
5. Vermont Ach. Rollegh.-Cap. • 429 
6. Vanderhelstraete, Wynckel- 

St.-Eloy 	 428 
7. Bourie, Rumbeke-Voske 	398 
8. Maddens, Bisseghem , 	370 
9. Deprettere, Abeele 	 369 

10. Gryspeerdt, Rumbeke-Voske 354 
11. 011evier, Gulleghem 	353 
12. Lagae, Rollegh.-Capelle 	316 
13. Dupont, Sloore 	 • 306 
14. Catteeuw Aug. Wynck. St. E. 304' 
15. Lippens, Iseghem 	 301 
16. Staelens, Rolleghem-Cappelle 289 

POPERINGHE. 

Koningzetting « Meizangers » 5 Mei. 

12 vogels. 

Koning : Amma, aan VANDOORNE 
Elie, 	 254 

2. Desere aan Ryckewaert Valère 78 
3. Bas aan Cappelaere Marcel, 	28 

4. Door aan Roosebeke Remi, 	6 

ARDOYE. 

« Zwarte• Leeuw ». -- 70 vogels. 

1. Eva, aan DECOUTER Henri, 
Cachtem 	 515 

2. Ontie, aan Desmet H.,_Pitthem 413 
3. Bogaert, aan Malfait Achiel, 

Ruddervoorde 	 391 
4. Schevebille, aan Lefevre Gust. 

367 
270 
215 
180 
180 
45 

355 
345 
228 
325 
319 
314 
3 0 0' 
"294. 
2 9 3 
2 9 2 
2 8 0 : 
263 

,,22 1 

Roeselare 	 387 
5. Adam, aan Capelle Eduard, 

Roeselare 	 348 

`7. Olmo, aan Callens G. Cachtem 309 
6. Binda, aan Verhelle J. Iseghem 332 

8. Jilbeer, aan Cools B., Cachtem 303 
9. Constant, aan Cauwlier Adolf, 

Ruddervoorde 	 292 
10. Waalkop, aan Vanhaverbeke A. 

Ardoye 	 291 
11. Berton, aan Noppe C. Ardoye 289 
12. Antoon, aan Cristiaans Gerard, 

Iseghem 	 285 
13. Charlot, aan Lauwers Emiel, 

Cachtem 	 282 
14. Jan, aan Victoir 0., Ardoye 261 
15. Ondos, aan Hovaere Octaaf, 

Ardoye 	 242 
16. Nieweerd, aan  Deman Constant 

Roeselare 	 240 
17. Rebry, aan Verhelst Jerame, 

Iseghem 	 239 
18. Tobias, aan Cools V. Cachemt 223 

PETEGHEM. Grooten Dries. 

1. Anus, aan J. DE GRAEVE 470 
2-3. Arras, aan Julien Van Nieu- 

wenhuyze 	 387  
2-3. Arrard, aan Cyriel De Baker 387 
4. Avo, aan Joseph De Schepper 337 
5. Berko, aan Richard Cosyns 	320 
6. Are!,' aan  Richard Dhondt 	317 
7. Berka, aan René Carton • 	312 
8. Aznrie, aan Gustaaf Strobbe 290 
9. Arie, aan Rob, Van de Wiele 278 
0. Albert, aan Albert Van Dorpe 256 
1. Bie, aan  R. Van De Moortele 242 
2. Bill, aan Frans Naert 	221 
3. Baby, aan Robert Baudonck 214 
4. Arizona, aan G. De Meyer 	198 
5. Awo, aan Bruno Dhanens . 194 
6. Ans, aan Remi Dhondt 	192 
7. Arco, aan Arthur Strobbe 	191 
8 Amar, aan Cyriel De Backer 159 

ISEGHEM (Vierkaven). 

Uitslag van Zondag 5 Mei. ' 

40 vogels. 

VIERSTRAETE Jul. 
448 

Maurice, 
386 

284 

2 75 

247 
Vanrumbeke 'Louis, 

239 
Eeckhout Jerome, 

GENT. 

Onder .Ons ». 

2. Artist aan Verstraeten 
1. Azot aan Piens 0. 	 506 

359 
3. Albert aan Deboever 	332 
4. Arlakyn aan Heyman 	293 
5. Deklopper aan  Verstraeten 	217 
6. Doru aan Desloover 	203 
7. Bella aan Vaneyghene 	176 
8. Adam aan Lejeune 	 111 
9. Burto aan Rapaille 	 110 

10. Bogomie aan Mellaert 	70 
11. Artist aan Maes 	 55 
12. Abrabat aan Vandenberghe 	40 

EMELGHEM. 

« Eerlijk moet niemand vreezen. » 

1. Albo aan Devoldere Achiel 	454 
2. Acrobat aan Verfaillie Kam. 	429 

'3. Adam aan Deforche Jozef 
4. Lerie 'aan Popelier Jules, 
5. Aron aan Himpe August 
6. Anna aan Devoldere Conrard 
7. Beeuw aan Porteman Hector 
8. Djalie aan  Huvaere Maurice 
9. Molenaar aan Declerck Val. 

10. Clouw aan Strobbe Jules 
11. Banten aan Strobbe . Arthur 
12. X. aan Verbouwhede Mich. 
13. Biscot aan Blomme Alfons 

RULSTE, 

« Villa » -- 31 vogels. 

. 6. Alidor aan Vandevondele, Meu- 

15. Rebry, aan Verstraete, Lende- 
14. Bakker aan Christiaens, Hutste 231 
13. Dossche aan Raes, Ingelm. 	245 

11. Anno aan Mans Ceurne 	253 12. Briets aan Verhuist, Hulste 	248 

10. Bonduel aan Vandevondele, 

4. Achiel aan Denys, Meulebeke 358 

9. Bidot, aan Raes, Ingelmunster 
8. Antie aan Lefever, Hulste 

5. Danneels aan Raes, Ingelm. • 356 

7. Delbecq aan  Vanwynsberghe, 

2. Bonduel aan Devaere, Meule- 

3. Barabas aan Devoldere Hulste 441 

I. Alfred aan Deweerdt, Meule-

lede 

Meulebeke 	 302 

Harelbeke 

lebeke 	 35 7 

beke 	 443 

beke 	 461 

310 
303 

3 4 I 

16. X. aan Mestdagh, Ceurne 

THIELT. 

Koningzetting bij de Blauwbekken. 

5. Vangelder Edmond, 
6. Michielsen Prosper, 

4. Vansteenkiste Gustaaf, 

7. Wullaert Maurice 

2. Tiole Henri, 
3. Populier Ivo, 

1. ADAM Paul, 

265 
252 

292 
304 

100 

350 

177 

SWEVEGHEM 

RUYSSELEDE 
« Lichtzangers » 

1. HUYVAERT Arthur 
2. Pyferoent Ad. 
3. Adam Oscar 
4. Dejaegher Herman 
5. Vandeweghe Achiel 
6. Braet Cyriel 

WAEREGHEM 
« Leeuwke » 

1. DHAENENS August 
2, Dhaenens Remi 
3. Loosveld Achiel 
4. Dhaenens Jules 
5; Debouserie Gustaf 
6, Vlaamsche zangers 
7. 	id. 	id. 
8. Vandevelde Cyriel 
9. Manevogels 

10. Dhaenens Leo 
11 . Manevogels 
12. Desloovere Jozef 
13. Vanassche L. 
14. Manevogels 

8 Ans, Dufour V. 
9 David, Croebels M. 

10 anna, Coopman A. 
11 aki, Dufour G. 
12 Dufalo, Windels Abb, 
13 Bolle, Nijffels Alf. St. Pieter 
14 achiel, Vanderheeren 
15 abel, Craeynest G. 

INGELMUNSTER 
« Gildehuis » 

INGELMUNSTER 
« De jonge Vinkeniers » 31 Vogels 

1 Danneels, BRACKE E. Ingelmunster 
2 Berten, Delaere Geb. 
g Dempsie, Monteyne G. 
4 Drijver, Verscheure A. 
5 Dermo, Vermeulen 0. 
6 Amor, Desmedt 0. 
7 Astrid, Vandeputte 1. 
8 Alberic, Trufort A. 	• 
9 Bolle, Windels A. 

10 Adoir, Bockée 
11 Demuysere, Desmedt 
12 Babt, Vannieuwenhuyze G. 
13 Apliet, Delaere Gebr. 
14 arnas, Vandekerckhove 
15 x Dewaele A. 

INGELMUNSTER « Sportwereld » 
36 Vogels 

1 avik, VROMAN, Alf. Ingelmunster 
2 adam, Deforche, Cachtem 
3 apliet, Delaere Geb. Ingelmunster 
4 beden, 	» 	» 
5 amar, Coopman J. 

7 arlet; Vroman J. Meulebeke 
6 dempsie, Desmedt G. 

8 alidor, Vandevondel H. » 
9 bonduel, 

10 doeglas, Delaere Geb. Ingelmunster 
x Verstraete M. Meulebeke 

12 x alex, Windels J. Ingelmunster 
13 x Vannieuwenhuyse, 	» 
14 x Priem C. 
15 x Landuydt P. 
16 deolet, Peels J. 
17 x Nyffels, 	 ff 
18 deman, Rigole G. 

MEULEBEKE (Barnum) 
1 DELOOF Gustaaf 
2 Wolfcarius Florent 
3 Maelfait Gustaaf 
.4 Casie'r Jules 
5 Vankeersbilck Antoon 
6 Vantournhout Joseph 
7 Seroels Richard - 

8 Minjauw Henri 
9 Vancoillie Ferdinand 

RUMBEKE (Hukker) 
43 vogels 

1 aviol, Bagar Meulebeke 
2 arras, Vroman 	» 
3 azini, Cappelle Rumbeke 
4 agnes, Bruwier 
6 astrid, Kimpe 
6 alibas, Verbrughe Ouckene 
7 berta, Cappelle Rumbeke 

457 8 annas, Sagar Meulebeke 
409 9 azor, Delaere Rumbeke 
403 10 berten, Decoster » 
342 11 bottenia, Maselis Moorslede 
340 12 atlas, Hostyn Rumbeke 
311 13 bonnot, Sercu 
285 14 boma, Goemine 
282 15 arto, Degrendele » 
274 16 bonduel, Decru » 
262 17 alla, Nuyttens Passchendaele 
248 18 anno, Reynier Rumbeke 
247 
229 
221 

198 
187 
139 
.101 

81 
47 
45 
42 

486 
362 
328 
289 
278 
271 
243 
194 
162 
162 
150 
149 
109 
109 
97 

WAEREGHEM " De Beekzangers" 
62 vogels 

2 	„ Remi 
1 Dheanens J. 

409 
457 

3 Blauwbek 
	

403 
4 Dheanens J. 	 342 
5 Bozeries G. 	 340 
6 Vlaamsche Zangers Zulte 

	
311 

7 
	

285 
8 Beekzangers 
	

282 
9 Manevogels 
	

274 
10 Deremcas Leo 
	

262 
11 Manevogels 
	

248 
12 Desloover J. 	 247 
13 Vanasch Leop. 	 229 
14 Manevogels 
	

221 
15 Beyens Gebr. 	 216 
16 Halve manen 
	

207 

373 
360 
311 
292 
247 
90 
82 
80 
66 
56 
55 

341 
335 
332 
317 
263 
261 

544 
441 
391 
386 
378 
371 
369 
343 
343 
321 
294. 
280 
264 
244 
238 
224 
223 
211 

393 
332 
326 
307 
299 
291 
258 

1. Ama aan 
Iseghem, 

2. Ami aan Vermeersch 
Iseghem 

-3 kno aan Verheecke Camiel 
Iseghem 	 379 

4. Angro aan Verkarre H. Iseghem 347 
5. Antoon aan Maertens G. » 330 
6. Baeckelant aan Loncke F1. » 332 
7. Alois aan Houthoofd J. » 312 
8. Aria aan Verplantke Jean, 

Cachtem • 
9. Aber aan Masschelein Jules, 

Iseghem 
10. Bruno aan Houthoofd Jules, 

Iseghem, 
11. Agust aan 

Iseghem 
12. Apolon, aan  

Cachtem 	 208 
13. Bitler aan Depauw Cyriel, Ise- 

ghem 	 193 

73 vogels. 

1. Tiste aan VROOLIJKE ZAN- 
GERS, St. Denys 	 682 

2. Klets aan Clapuyt, Sweveghem 426 
3. Kiki aan Verfaillie Oscar 	400 
4. Faro aan Moen 	 390 
5. Vos aan  Escher, Sweveghem 330 
6. Helder aan Delombaerde, Swe- 

veghem 	 298 
7. Luk aan V. d, Berghe, Heule 271 
8. Bara aan Hoop in de Toekomst 

Kortrijk 	 , 	248 
9. Escher aan Blauwbekken, Swe- 

veghem 	 220 
10. Gust aan Vroolijke Zangers„ St, 

Denys 	 .1' 217 
11. Fiel aan Escher, Sweveghem 216 
12. Sis aan 't Haantje, Heule 	206 
13. Frits aan Hoop in toekomst, 

Kortrijk 	 185 
14. Berten. Surprise, Hoop in toe- 

komst Kortrijk 	 183 

228 
153 

616 
511 
440 
422 
414 
408 
402 
380 
371 
334 
329 
309 
299 
254 
226 
164 
154 
141 

• 

OOST-NIEUWKERKE 
1 bryer, Windels Hubert 

	
388 

2 atak, Vercaigne Georges 
	

387 
3 dupaco, Noyez Leon 	 373 
4 abraham, Huyghe Jules 	 370 
5 bara, Dutrij Bruno 
	

360 
6 alma, Soenen Gaspard 

	
368 

7 x Haghedooren Paul 
	

295 
8 
	

Dekeirsschieter Cyriel 
	

173 
9 
	

Swaenepoel Camiel 
	

158 
10 
	

Vandooren Georges 
	

142 
11 
	

Geeraert Josef 
	

125 
12 
	

Vercaigne Oscar 
	

107 
13 
	

Vercaigne Josef 
	

105 
14 
	

Vercaigne Henri 
	

102 

INGELMUNSTER (Rooterij) 
25 vogels 

1 Ambiorix, DEBEUF Alf. Ingelmunster 408 
2 Balthazar, Herman Fr. Iseghem 	336 
3 albino, D'hondt Fr. Ingelmunster 	313 
4 Schippe, Delbeke J. 	» 	284 
5 Daniels, Nijffels M. 	» 	256 
6 afo, Vankeersbilck J. Iseghem 	238 
7 Bleskop, Degrande R. Ingelmunster 215 

MEULEBEKE. 

Maatschappij " VOORUIT „ 
1 Mei - 45 vogels 

1 aviol, Sagaert F. 	 636 
2 arlet, Vroman J. 	 607 
3 binda, Devaere C. 	 547 
4 bonnot, Desmet M. 	 490 
5 barabas, Verheye R. 	 444 
6 annas, Sagaert F. 	 437 
7 	x 	Deforce J. 	 403 
8 alfred, Deneerdt v. 	 363 
9 ator, Vandevondele 
	

355 
10 danneels, 13raecke J. 	 337 
11 dempsie, Monteine 	 :316 
12 	x 	Rigole G. 	 307 
13 bonduel, Vandevondele H. 	302 
14 achiel, Denys A. 	 301 
15 billard, Vandeviaene E. 	 288 
16 	x 	Deloof C. 	 276 
17 bismarck, Sabbe M. 	 270 
18 august, Vierstraete G. 	 263 
19 bella, Verhelst A. 	 251 
20 bauring, Vandevondele H. 	244 
21 bank, Caenepeel J, 	 244 
22 abalon, Sabbe A. 	 236 
23 	x 	Debrabandere F. 	 224 
24 	x 	Vroman J. . 	 216 
25 Lefevere R. 	 196 

210 
179 

1 Bobij, De Waere Vlaminck Hutste 324 
2 Boru, Vroman Alf., 1 lid kampioen 

	
305 

3 Baral, Himpe Gust., 2 » 	» 	296 
4 Allor, Devaere Al., 3 » 

	
fav. 228 

5 Adam, Vroman Ivo, 4 » 
	

183 
6 André, Himpe And., 5 » 

	
167 

7 Attela., Landuyt Paul 
	

166 
8 x Vens Jozef, 	 87 
9 x Verbeke Cyriel 
	

83 
10 x Koopman Alouis 
	

79 
• 11 Dipaco, Lioen Camiel 

	
71 

111.11~11111~M~~1 

MARIALOOP. 

(27 deelnemers). 
1. Barabas aan VERHEYE Rich. 46 
2. Achiel aan Verstraete Victor 452 
3. Decaluwé aan  Coussement G. 414 
4. Beer aan • Verhelst Arthur 	384 
5. Abaloo aan Vanryckeghem  C. 340 
6. Artist aan Debacker Julien 	334 
7. Binda aan Debrabander Fr. 318 
8. Baral aan Verhuist Honoré 	301 
9. Arlet aan Verhelst Jules 	295 

10. X. aan Vandeviaene Remi 	286 '  
11. Bier aan Verbeke Victor 	• 25 1 
12. Bismarck aan Vroman Gerard 299 

e 

LENDELEDE. 

bij Wed. Deckers. -- 40 vogels. 

1. Blijs aan VANDOORNE C. 
Lendelede 	 353 

2. Botje aan Vermeulen Th. Len- 
delede 	 341 

3. Ajok aan Missiaen Albert, Len- 
delede 	 336 

4. Bismark aan Duyvejonck C. 
Lendelede 	 • • 320 

5. Alot aan Vanhaezebrouck R. 
Iseghem 

6. Bobby aa
n 
 Maerisse C. 

7. X. aan Vermont A. 
8. Bonnot aan Remerie C. 
9. X. aan Remerie C. 

10. Hari aan Gyssens H. 
11. Arit aan Vandenbroucke 
12. Biscot aan Vandamme V. 
13. X. aan  Doornvriend 

317 
275 
272 
257 
252 
225 
225 
201 
193 

3 astrid, Vroman C. 
4 achiel, Devaere A. 
5 lapebie, Verfaille A. 
6 anno, Lefevre A. 
7 amar, Vierstraete M. 
8 binda, Devliegere R. 	„ 
9 decaluwe, Vansteenkiste G. 

10 august, Vierstraete G. 
11 billard, Vandeviaene E. 
12 benoit, Vankeerbilk G. 
13 albert, Cotteny J. 
14 baekelant, Crobbels G. 
15 annas. Behaeghe G. 
16 antoin, Verhuist A. 

)) 

1) 

ff 

17 

I/ 

t, 

P, 

MEULEBEKE - 5 Mei - 26 vogels 
bij Marcel Vierstraete, Oost-Roosebeekstraat 
1 bonnot, Desmet C. Meulebeke 401 
2 bauring, Vandevondele H. „ 303 

269 
258 
234 
216 
215 
199 
185 
153 
136 
118 
112 
98 
97 
65 

• Gemeente Meulebeke 
De Blauvikoppen.  

bij Jul. VANHEE « Drie Grachten » 

15 fr, Vooruit en 't inleggeld 
Begin om 8 ure. Gewone voorwaarden 

gemeente Oostnieuwkerke 
De Breidelzonen 

bij J. CASTELEYN « De Lancier ». 

GEMEENTE STACEGHEM 

Verbond der Vinkeniers 
bij Ch. DECUYPERE « 't Kruiske ». 

wo Frank Prijzen 

Plaatsgebrek belet ons de beschouwin-
en te geven : uit al de gewesten kregen 
ij schoone verslagen ; de redactie had er 
ok een .vijftal gemaakt, eilaas, wie had zich 
erwacht aan 25 uitslagen 1 

Wij danken onze inzenders en na 't zet-
eizoen zullen wij van hunne geschriften ge-
ag maken. Mochten wij bogen op een groot 
etal afnemers, opdat wij ons formaat van 
e helft konden vermeerderen 

Nog vele maatschappijen geven geen na 
en aan hun vogels. Hoe spijtig 1 we zullen 
even de namen geven ; zet alleenlijk bij de 
ijswinnaars een o voor oude, eene j voor 

• arling, eene t voor takkerling..Velen geven 
e ne naam buiten de letters a - b en d ; laat 

e namen vallen, wij zullen ze herdoopen 
j de naaste inzending. 

ISEGHEM « Kotje ». 

Uitslag van 21 April. 

1/2 uur gespeeld. -- 30 deelnemers. 

. Balthazar aan VANKEIRSBILK 
Jer. 	 224 
Vermeersch  Maurice, , 	160_,  
t ermeersch Marcel, 	162 
Duyvejonck, 	 123 

. Maertens Gust. 	 96 

. Verkarre Henri, 	 94 

. Loncke, 	 92 

. Verhelle Jer. 	 92 

. Craeynest Antoon 	 90 
Depauw 	 87 

Ioo Frank Prijzen 

Begin om 8 uur. 

Inschrijvers eischt Gewaarborgd als men kan-,  spelen 
Boven 't getal vogels inleg erbij 
Begin om 8 uur. 	 de namen ! 

Inleg 2 fr. 
Inschrijving om 7.30 tot 8.15 

Gemeente Ingelmunster 
De jonge Vinkeniers 	n 

bij Leon BOSSAERT « De Wante » 

100 frank Vooruit Gewaarborgd 
Begin om 8 uur. Gewone, voorwaarden. 

Cemeente Ingelmunster 
De Doorn Vrienden 

bij Jules CATTEEUW « Derby Sport » 

Gemeente Waereghem 
Vereenigde Maatschappijen 

bij Leop. VERVAECKE, in St. ELOOI 

zoo Frank Prijzen 
Inleg 2 fr. Begin om 8.30 uur. 
5 fr. voor 't meeste getal 
5 fr. voor de verstkomende 

Geeft uw vogels een 
naam a. u. b. 

, De Vereenigde Liefhebbers 
bij A, VANDENBERGHE, herberg « De Knok » 

15o fr. prijzen 
20, 17, 15, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 4, 

3, 3, 2,60, 2.50. 

10 fr. voor 't meeste getal, minstens 6 vogels. 

10 fr. voor 't verstkomende, minstens 3 vogels. 

Begin om 8 uur. Gewone voorwaarden. 

GEMEENTE EMELGHEM 
Lustige Zangers 

bij H. DEKEERSCHIETER « Brouwershuis » 

zoo fr, prijzen 
Begin om 8 ure. Gewone voorwaarden. 

Stad Deynze 
bij Pierre STANS « Café den Barm ». 

100 frank prijzen gewaarborgd 
Begin om 8 uur. Poelen per 3tal. 

Gemeente Gulleghem 
De Lustige Vogels 

bij Em. LAPERE, aan den Gouden . Bank 

i6o fr. Vooruit 
verdeeld als volgt 

26, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 13, 6, 4, 3, 3, 3, á 

10 fr. 't meeste getal vogels 

5 fr. na meeste getal vogels 

Inleg 2.60 fr. Begin om 8.30 ure. 

2 gratisprijzen te verloten onder -deze 
die geen prijs hebben. 

Gemeente Hulste 
De Ware Vlaming 

bij Alf. DECLERCQ, herberg « Belle Vue » 

no fr. prijzen 
Inleg 2.60 fr. Gewaarborgd indien er kan 

gespeeld worden. Boven 't getal vogels inleg 
erbij. Begin om 8 ure. 

Gemeente Lendelede 
Vereenigde Liefhebbers 

bij Victor BAUWENS, Trienhoek 

75 frank prijzen 

Gemeente •Meulebeke. 
Niet Rijk maar Recht 

bij VANLUCHENE Remi « De Vinke » 

wo frank prijzen 
Inschrijving 7 ure - begin 8 ure 

Inleg 3 fr. 
20 fr. meeste getal, minstens 8 vogels 

10 fr. nameeste 	» 	» 	5 	» 
15 fr. verstkomende, minstens 4 vogels 
18 fr. naverstkomende, minstens 3 vogels 

Beker te winnen met 2 vogels der zelfde M/ij 
Inleg 1 fr, Begin om 8 tot 9 uur. 

250 frank Prijzen 'UITSLAGEN 1935 



Voor 1 maal 

5 

10 

20 

Tot einde '35 

Roklan - plijnil 
Per ruit als deze : 

6 fr. 

25 fr, 

40 fr. 

75 fr. 

100 fr. 

Wekelijks 2000 exemplaren' 

I Jaargang 
• 

Zondag 19 ;.M91, 1935...  Het nummer 0.50 (bevat 4-bladzijden) 
,!* 

Ell 	II 	III lil • 

SOPHIE,... ging bij haren gebuur ''n' potje Café drinken, 	, 
Wel... Wel... Louise... die Café smaakt goed en is . toch zoo lekker,! 
Is dat de Café of de Chicorei die zoo goed is ? 
Héwel Sofje._ dat is al 'sedert ik verandert heb van Chicorei 

.Wat Merk ,gebruikt gij nu ? 
HET MERK 

1~~~1111111•11111111 

aimmiumme~ir 
ONZE LEUZE: 
tlet-VinkensPOrt,' de 
liefhe6 bedje  vah 'den 
kleinen Werkman , 
verdedigen ; ALLE 

- en 	o s t - 
Vlaamsche Vink e- 
wi e r 	in ééii en 
glftten broederhand 

vereenigen ! 
omm•ooswmmo 

11.11111.1.51~111~§ 
Ilit•2 0•2 Melk 4•0112,0i 11211012 

Bij al de Vinkeniers van West- en 
Oost-Vlaanderen is het ordewoord : 

EIGENAARS : 

Luitenant Verstraete 
Vrouwe, ge moet bij onzen winkelier STICHTER 

Hoogs! raat - Rumbeke hOSTENS 
KOPPIES 

• 

	  PURITAS " Aug, Tangh e 
DRUKKER 

Hoogstraat - Rumbeke 
Hos. mum. moa al mk. moik ?au moa, tik, 
11~1~1111~1~. 

dat zoo beroemd is van het huis 

Ve r$tráete- De poo rte r 
Chicoreifabriek, Rurribeke 

Orgaan voor West- en Oog-irlaanderlen; - Verschijnenb den Donderdag 

	

   eischen 

Die firma steunt ons blad, daarom 
HOSTENS KOFFIES alléén in de 
menagie 1 	

• 14., 

• 
• 

—20~shist. 	 

111 II E 

ABONNEMENTSPRIJS : 
tot 31 Dec. 15 fr, 

Vo'Or 	'ináariden : 6 fr. 

INZENDINGEN 
ten laatste tegen den dinsdag-avond 

bij Alb. DEMUYNCK, bloemenstr. Rumbeke 

Beheer en Drukkerij : Hoogstraat 44-45, Rumbeke 
Telefoon 802 — Postcheck 'Aug. Tanghe-96210 

VOOR .  UW 

Electrische 
Koopt ':tiw 

Zangzaad 
bij 

Zink- en loodwerk 
Duivepieren 
Gewone 
Pracht- en occasie Stoven 
Badkamers 

Voor Uw gemak 
Voor Uw profijt 
Voor spoedige bediening 

van alle slag 

Betonwerken, steenputten 
Regen- en aalputten 
Buizen van alle grootte 
Betonmuren 

wendt U in volle vertrouwen tot 

Inrichtingen en Benoodigheden 
wendt u tot het huis 

Michel Commeyue 
HOOGSTRAAT 

Rumbeke 

• • 	• 1;:,  •.', 

Die Inschrijvingslijsten Worden u tegen 
kostprijs geleverd in bundels van 25 tegen 
8 frank per bundel. Met zoo eene bestelling 
kunt gij lange weken voortdoen en de schrij-
ver is van zijne hoofdpijn verlost I Ge 
spaart tijd ; ge vermijdt fouten ; het is 
is klaar ; ge volgt eenzelfde leiddraad ; en 
iedereen is tevreden want de proef is er 
zwart op wit. 

En nu wensch ik aan alle maatschap-
pijen nen bundel van die lijsten I Gebruik 
ze I Die ze gemaakt en gedrukt heeft, werkte 
voor U en voor het Vinkensport. Het is nog 
een sfapke naar verbetering l Weet het te 
waardeeren 

OVER 	DE prijskamp als ze niet al op dat blad kun- 
nen worden geschreven ? Eenvoudig genoeg. 
Ge neemt meer bladen ; ge nummert ze 1, 

h KIJVINGSLIJSTEN 3, zoover .ge wilt ; ge maakt totalen on- 
deraan ieder blad en eindelijk hebt ge het 

• • groot totaal en het werk is juist gelijk voor 
10 vogels of 1000. 

Háismoeders, 
indien gij een stoof noodig hebt, 

eischt dan het merk 
Gerard lloorusert 

RIME GROSSIER Daar zult 14 nog vinden 
Naai- en Waschmichienen en 

toebehaorten • 	• 
Ciney-stoven ,,•••: 	 ,, 

	

r 
De nieuwe Inschrijvingslijsten, ten ge- 	verscheidene kolommen, dus voor > die 

gTeenksulnottteephneabn
tgegne  in 

nlduus l 
uw lokaal, 

uitslag 

	

derf,' zijn gereed en. verkrijgbaar in de ,druk- 	
deze van 0.50, van 1, :van 2 ; 	‘1 iedereen kan nazien en die ge kunt bewa- 

Ieuu• 

	

rielie' :ván de Schrijvers o zer Vinkeniersgil- 	
, 

9: Kolom voor Serie inschrijving. 	';. ren. • De namen der winners schrijft ge af 

ODIEL D'HOOGE 
LEKKENSTRAAT, 282 

Desselghern, 
Dit alles is te bekomen bij : Alle huishoudartikels 

RU/v\13EKE Jerome LACONTE 
STATIESTRAAT 

RUMBEKE 

ker:lj, Oer •Vinkénb6rde,''vánaf, de naaste week. 
Dan 	komen we aan het vak voor het ")/' °P een klein bladje, 1, 2, 3, enz., naam 

Een woerdje uitleg daarover is noodig.... 	 '), van vogel, speler, woonst en getal liedjes . 	 geld dat gestort wordt bij de inschrijving, •:, 
-: Als oude rekenplichtige en bankrat vond 

dus hebbenhierk 1 	(want ook daarvoor • is een koloffiffietje op 

in verlak, glas- en aardwerk 
Voordeelige prijzen 	Ter trouwe !i 

Specialiteit Alaam en Spaden 
DEPYPERE van ARDOYE 

Zeer voOrdeelige prijzen: ik er gèndégen in 'om een plan te schetsen 
van' 

den uitslagkant voorzien) en ge zendt het voor Inleggeld, voor Poelen, voor Serie, vonr, 
Andere en eindelijk hèbben we het Totaal, naar De Vinkenbode. Klaar op eenige minu- 
dat wil zeggen dat ge, nevenseen schrijfti; ten en in orde... 
wat de . speler te betalen heeft en in de: 	 
laatste plaats, alles samen. Na de inschrij4- 
ving, hebt ge slechts iedere kolom van boaveriZ w 

te maken van deze kolommen en dit te - VerA,."  

Rechtstreeksche levering op alle werken. GASTON VEYS. 
Inschrijvings-. en Uitslagtafei 

voor ,.pnze::Prijskampen. 
Reeds over een paar jaren, kwam ik er 

toe 'als schrijver, 'er gaande weg verbeterin-
genán te' brengen en ik geloof dat, andere 
schfjjve s1, die rttiJn systeem zagen, het.  terecht gelijken met het groot totaal van de laátáté'k' 
h 04•04éiiaineen 	 ittitriij.4' t 	 Okt kkel 

Het i'sj•Mil soms opgevallen hoe. men op 
de-"Zettingen:  Zit , zweeten ge heel het werk 
van LInsohrijVing, en „Uittrok gedaan te krij- 
gen:. 	 aantrekt' heeft dan al wat 
tijd, •thesteed 	lijnerr.te• trekken, verdeelin- 
geir utjijnálsenbriefjeri'alhier en aldaar met 
tijdye0iéá én: allerhande mó elijkheden om - 	g 

mede naar Gent (Onder Ons) 
• op 26 M:ei ? 

••4•:.•-•k•T4; te: 

Aangifte : 

Rumbekenaren aan A. Demuynck. 
Iseghèmnaren aan Aug. Maerten, krekelstr. 
Ingelmunsternaren aan Const. Impe. 
Meulebekenaren aan Geórges Sagaert. 

ie gaat naar onder samen te tellen en, dan het totaal,:;,,' 0 1 Uwe kinders zijn kloek en gezond, zei Maria tot hare vriendin. — Ja, Martha... daarvoor bestaat er een goed produkt. 

Zou ik .het eens mogen weten Maria hoe dat noemt ? — Wel ja... het is 

het beroemde kindermeel FORTIOR van het gekeride 

Huis DEPOORTER APOTHEKER-SCHEIKUNDIGE ISEGHEM 

het wijst zich zelve. en is zoo gemakkelijk • 
dat gelijk welke schooljongen, die proef kan 	• 
maken. Dat is 'alles voor' wat de eigenlijke 
inschrijving betreft. , 	• 

• Nevens al die dingen vinden wij •dan 
kolommen om onzen Uitslag te maken. In 
de naaste kolom schrijft .ge de reeks uwer 
pi ijzen, dus ondereen 1, . 2,. 3, enz., naar 
gelange er prijzen te' winnen zijn. In de 
kolom daarnevens brengt ge nu de naam 
van de winnaars' uit uwe'lijst links, maar 
met dit verschil dat ze. nu  regelmatig err in 
volgorde ondereen . komen te. staan, 'hetgeen 
ge hij het tellen uwer regels natuurlijk nog 
niet hadt. Het overschrijven is gauw gedaan 
want gij hebt ze maar te nemen volgens ge ze 
reeds in de 7de kolom hebt. Dus eerst naam 
Van de vogel, naam van de speler en woonst. 
Daarnevens vindt ge eene kolom « Gepoeld 
Tot », Als ge ze overschrijft van links, kijkt 
ge meteen wat ze gepoeld.  hebben en nu 
zet ge eenvoudig een teeken, hetzij 50, het-
zij 1 of 2, maar ge weet straks hoe verre 
ze gepoeld zijn zonder nog naar links te 
moeten gaan zoeken. En dan hebt ge nog-
eens uwe kolommen om de 'gelden in te 
schrijven van iedere -speler die wint. Dris 
Prijs, Poelen, Serie, Andere en- Totaal. Als 
geheel dat werk is gedaan, telt • ge opnieuw 
samen het totaal' van ieder kolomMetje, en 
onderaan de totalen van iedere reeks ; dat 
moet kloppen met uw. groot totaal. Als dat 
overeenkomt met het groot totaal van uwe 
inschrijvingsstorting weet ge dat ge 'niet hebt 
gemist en ge, kunt gerust uw, geld deelen. 
Er zal geen• cent te kort zijn, - ten minste 
indien uw geld juist was met uw totaal- 
cijfer der inschrijvingslijst. • 	• 	. 

'Onder de plaats genoemd uitslag hebt 
ge er nog' genoeg -"Vokir uw ijdelen.  kontrool. 
Daar hebt ge zelf reeds vakjes afgelijnd voor 
de poelen van iedere soort ; ge schrijft ze 
daar in vaantjes. van drie;; daarnevens weet 
gij hoeVeef poelen van elk 	zooveel is 
totaal zooveel, dat overeen komt. met het 
totaal ontvangen van. poelen; 

Dit is nu een droog cijferpraatje dat 
meest tot de Schrijvers is gericht. Ik beweer 
niet dat dit niet nog 'kan verbeterd worden ; 
niets is volmákt, maar ik kán u verzeke-
ren dat dit stelsel zoo gemakkelijk is om • 
uit te werken dat eens gebruikt, ge nooit 
meer zult willen zonder doen. En zult ge 
nog zeggen, wat • gedaan met • een groote 

plaatsen), 

Prijs : 
Heen en té'rtig : 8 frs: • 

Ve 	rek" : 
Uit Rumbeke-Plaats : om 6 1/4 u. (na de 
mis) ; 

. te iseghem-Paters : om 6.20 u. ; 
te Ingelmunster-Paradijs : om 6 1/2 u. ; 
te Meulebeke-Standbeeld, om 6 3/4  ure ; 

misslágen..te,, begaan.- lk wenschte soms van 
voor .al elke. menschen te kunnen , mijn plan 
neersaitiNeri, 'maar daar was geen doen aan. 
Toéti'liffterïant' Verstraete ifie'dus 'sprak van 
dat model te laten- -drukken,. was ik er bij 
om een handje toe te steken en ziehier nu : 
De nieuwe lijsten Zijn gereed en ter uwer 
beschikking. 

Ze zijn' gedrukt op kloek _ papier, ze 
meten 056 cm. x 044 cm: ;.. ze . zijn. klaar ., 	• , • 
geregeld en verdeeld, gereed om in' 	te vul- 

:.Ge hebt' er•- nen leiddraad om , te volgen 
en ;.iiiét 	 beetjé•' aandacht •is alle 
misslag ""uitgesloten. • 

Bovenaan een schoone hoofding, die ge 
kunt. Invullen 'met naam uwer maatschappij, 
daturn, plaats; uur, voorwaarden, 'enz. Dan 

r
h
e
e
e
fa
h
t
t
'
e
g
:
e':  uwe. ' kolommen. Van links naar 

1.NuMthert het getal' 	uwer inschrij- 
vingen., 

2. Naatri-  van • de Vogel ; 	• 
3. Naam. 	-van' den' speler ; 
4. Wo6t 'van de speler ; 
5. Nummer Van,. de regel die voor de 

speler wordt uitgetrokken ; ••• 
6. Is. eene voorbehoudene plaats ver- 

' deeld 	zes vakken om er het. 
getal liedjes in te schrijven bij 
de "telling,, bijvoorbeeld : deze tot 
100; , deze van 100 tot 200 ; dan 
tot -BOO, lot '400, tot 500 en hoo-
ier.: Dit maakt het zeer gemak- 

- kelijk om na de regeltelling 'uwe 
prijswinnaars uit- 	te zoeken. Fou- 
ten worden vermeden en veel 
tijá gespaard ; 	• 

7.-Kolom-  om-  de prijs te schrijven 
nevens naam van winner, 1, 2, 
3, enz. ;• 	• 

á. Een .vak voor de.. inschrijving ,van 
de poelen, ook onderverdeeld -in 

Termijn der aangifte : 
Vóór 22 Mei. 

•; 

lu doll buidel], LOUISE, die bijharen gebuur • 
binnen viel met de deur in • 
heur handen, was al met eens 
bedwelmd van de geur die 
uit de keuken kwam . . 

I-IUIS/v\OEDERS Terugkomst uit Gent : 
Om 12 ure. 

ELECTRICIEN 	MÉCANICIEN aankomst te Gent vóór 8 ure ; 
't Concours zal beginnen, minstens 1/2  
uur na onze aankomst ; Volledige Elektriekinrichting 

LICHT- en DRIJFKRACHT 
WASCHMACHIENEN 

FORNUIZEN 

Indien gij uwe kinders wilt 
bevrijden van de geweldige 
buikpijn, gebruikt dan de 
werelddoor gekende — — 

G. De Brabandere - Massone • 

ROESELARE 
OOSTSTRAAT 72 

Te bekomen in beste kwaliteit, aan den voor-
deeligsten ptijá gefourreerde en .ongefourreerde 

HANDSCHOENEN'. 
 • •, . 

voor "theeren en Damen' en Kinderen 
Deze handschoenen gefabriceerd door 'het 

ALOMGEKENDE HUIS 

zijn te verkrijgen in alle slag leder, te 'weten : 
Chevreau — Chrom — Waschbare Chrom — Chamois 
Daim d'Afrique — Russisch, Zweedsch en Finlandsch 

Rendier, Peccary echt en nagemaakt , 	• • 
Keepers en Sport, enz.,. 

Eischt het merk «ROSNEY» 
altijd nagemaakt 	nooit geëvenaard 

AANKONDIGINGEN VEE ALLE 
Wel... wel... Barbara, die 
koffie riekt goed, 'k zou een 
potje willen drinken , 

Lustig geschonken, lustig ge-
dronken, want 't was koffie 
van de firma  	

Alle prijskampen zijn allénniijk voor ziende Vogels. — Ziende gemaakte Vogels uitgesloten. RADIO'S 
NORA, PHILIPS, S. B. R. en NOVAK 

Genadige Prijzen 	Spoedige bediening 

Het stilt oogenblikkelijk de 
pijn 'en het lost onmiddellijk 
de winden — — — — Al deze prijskampen worden gespeeld op Zondag 19 Mei 1935 

HUIS 
Gemeente Ingelmunster 	0 	Gemeente Ingelmunster 

GERARD NOYEZ 
KERKPLAATS, 346 

RUMBEKE 

Frans VandeWalle VANLANDEGIIEM Li « De Doornvrienden » 

bij Ach. DEMAREZ « Nieuwen Doorn » 
« De Koningsvrienden ». 

bij Arthur HIMPE « Driehoek ». 

15 , fr, Vooruit en 't inleggeld 
3 gratisprijzen te verloten 
Begin om 8 uur. 

Apotheker-Scheikundige 

Groots Markt - ROESELARE 200 fr. prijzen INGELMUNSTER 
dtddkdtkdditidédddetttttitdddetk 414414t414444.et44444444144444444 tttekitttdkdit1444444deAdtt41141444 

Beker voor 5 vogels der zelfde M/ij. 
Begin om 8 uur. 

itititvpviPppplPpvitvpppik;tpmprnit;tit 

Voor • uwe 

Kousen en Sokken 

it 	?P3`Vi+ 	iv3+ 3111. 9'it 9+9•91P YMYYPP PMVPVP VP ?•#;1•P in;•P# P3I1nt Pit PPYit 

HUISMOEDERS III • 

Cemeente Ingelmunster Gemeente Ingelmunster 
« De Nieuwe Vinkeniers » 

bij Alf. NYFFELS « In den Voerman » 

Ea"-j_)" die gaarne een potje KOFFIE drinkt, 
koopt voortaan uwe KOFFIES bij 
den kerkbaljuw sedert hij hem zelf 
brandt zijn ze zeker en vast de 
fijnste, goedkoopste en profijtigste 

« Jonge Vinkeniers » 

bij Alf. VERSCHEURE « Veldkaai » 
moet GIJ u wenden tot de 
Firma DEBRUYNE-DHONT 
Alles vervaardigd uit beste 
kwaliteit. Voordeelige prijzen. 

100 frank Vooruit Gewaarborgd 100 frank prijzen gewaarborgd 
Special telt van Wijnen, Likeuren 

Margarine, Kaas en Saigon, .... 
Begin om 8 ure. Begin om 8 ure. 

TE HUREN 

HUIS 

De BruynewlY bont AAN ALLE /v\AATSCHAFFIJEN 
Jos. BLOMME-CALLENS Ij gereed ie zijn met de einde ons toe te laten op tijd 

gazet, dringen wij nogmaals aan opdat gij uw uitslag-en 
slagen zoudet in' den post steken ten laatste den Zondag-avond, 
wei verstaan in de brievenbus van het postkantoor zelf. 

Ten HOOGSTRAAT 

RUMBEKE.  
en ver- 

HOOGSTRAAT, 8 

idtietéttdttdAdditdtt4iidtddititilté tddidd•tddtdddiEdédditttéditttdddititt RUMBEKE PPIP»PitiPMVMVPV9VPPY;PPYPPYPM•P itY3PPOMPPPPMPP?P§PPMP§PPM 
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Gemeente ISEGHEM, Steenputje 
« De Ware Vinkeniers » 

bij K. DUPONT « A ma Campagne » 

75 frank prijzen 
15, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3 

Inleg 2 fr. Begin om 8 1/2 ure., 

Stad Iseghem 
« Blauwkoppen » 	bij Gustaaf MONTEYNE 

125 frank gewaarborgd 
verdeeld in 16 prijzen 

Inleg 2 fr. Begin om 8 ure, 

STAD KORTRIJK 
« Verbond der Vinkeniers » 

bij H. VANDORPE " Bloemfontein " 
Staceghemstraat, 84 

no fr. prijzen 
Inleg 2 fr. Begin om 8 1/2  ure . 

" Gemeente Meighem 
« ne Durvers » 

bij Basiel HEYSE " Nieuw Huizeke " 
steenweg Nevele-Vynckt 

100 frank gewaarborgd 
2 gratisprijzen 

Inleg 2 fr. Begin om 9 ure 

Gemeente Meulebeke 
" Blauwkoppen " 

bij Ger. VANDEVONDEL " Steenweg 11 

no Frank Prijzen 
Gewaarborgd indien men kan spelen. 
Begin om 8 ure 

Gemeente Meulebeke 
" Niet Rijk maar Recht " 

bij Ch. LEFEVERE " De Pauw " 

no Frank Prijzen 
Begin om 8 ure 

Gemeente Marialoop 
" De Rooborsten " 

bij C. HOSTE " Dorpshuis " 

i5 fs en inleggeld 
Begin om 8 ure. 

Gemeente Oosttamp 
bij Georges DEBAENE " Café den Molen " 

50 fr. Vooruit en 't inleggeld 
Begin om 8 uur 

Gemeente Peteghem 
" Blauwbekken " 

bij DEWINTER " Molenhoek " 

wo Frank Prijzen 
Inleg 2 fr. Begin om 8 ure. 

« Goudvink » 
bij J. SERCU " Oude School " 

150 frank prijzen gewaarborgd 
Inschrijving om 7 ure. Begin om 8 ure 

Gemeente Waereghem 
" Vereenigde Maatschappijen " 

bij E. DEWACK " In de Smisse" 

wo fr. prijzen 
Inleg 2 fr. 

5 fr. meeste getal - 5 fr. verstkomende 
Begin om 8 1/2 ure 

Gemeente Zarren 
" De Boschvogel " 	wijk " DE VLAE " 

bij E. LEFEVERE " Boschkasteel " 

ioo franke prijzen 
15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 4, 4, 3, 3 

5 fr. meeste getal - 6 vogels 

Koekebrood verstkomende - 4 vogels 

3 prijzen gegeven door ,Apotheker Vuylsteke 

Inleg 2 fr. Begin om 9 ure. 

Gemeente Irlamertinghe 
's Namiddags 	 In 't Gildehuis 

Zoo frank Prijzen 
Inschrijving om 1 1 /2  ure 
Zetting om 2 1/2 ure 

Verder beschrijving te laat binnengekomen 

VOORBEHOUDEN DAGEN 
voor het seizoen 

Maand Mei 
zondag - 26 

Ardoye 't Park, 	 125 fr. 
Bachte J. Desmyter, 	 100 
Gent Café 3 Sleutels, 	 550 fr. 
Hulste Bakkerij, 	 100 fr. 
Heule 't Haantje 
	

125 fr. 
Ingelmunster Nieuwen Doorn 	25 fr. 
Ingelmunster Appel 
	

100 fr. 
'St. Pieter 
	

100 fr. 
Iseghem De Herder - Boschmolens 	125 fr. 
Kortemark Huilaertmolen, 	 50 fr. 
Marialoop De Liester 

	
15 fr. 

Meulebeke Excelsior 
	

100 fr. 
Meulebeke Café Vondel 

	
15 fr. 

Wareghem De Goudvogel 
	

100 fr. 
Peteghem, 't Nieuw Sport 

	
100 fr. 

la Namiddag : 

Bisseghem De Vink 
	

150 fr. 
Rumbeke, Boerenkring 

	
100 fr. 

donderdag - 3o 

Cachtem In De Kappelle 
Gulleghem 't Huis van Commerce 
Heestert Morgenzang 
Ingelmunster De Zwaan 
Ingelmunster Groenen Boomgaard 
lseghem Den Engel 
Meulebeke De Steenbakkerij 

De Schutterij 
Marialoop St Atnand 
Rumbeke De Sterre, vijfwegen 

IM Namiddag: 

Cachteni Henri Decouter, In den Jager 

ARDOYE. • 

"Vereenigde Lief hebbers„ De Knok 
92 Vogels. 

Alibas aan VERBRUGGHE J. 
Cachtem, 	 491 

2. Baltazar aan Vankeirsbilck H. 
lseghem 	 440 

3. Badjou aan Defour C. Ardoye 400 
4. Biogeen aan Malfait A. Rudder- 

voorde 	 375 
5. Anti aan Desmet H. Pittem 	362 
6. Antichrist aan  Cappelle Edw. 

Rousselare 	 361 
7. Alfred aan Deneirdt Meulebeke 348 
8. Anzie aan Vanneste, Thielt 	345 
9. Abraham aan Bogaert, Lichter- 

velde 	 328 
10. Braine aan Govaere 0., Ar- 

doye 	 328 
11. Aris aan Varplancke J. Cach- 

tem 	 313 
12. Abel aan Depauw C. Iseghem 309 
13. Alfred I, aan Kerkhof Oscar, 

• Ardoye 	 292 
14. Bonnas aan Bekaert C. Ardoye 287 
15. Breier aan Verhelst J. Iseghem 287 
16. Attus aan Werbrouck, Rous- 

selare 	 284 
17. Biskot aan Victor 0., Ardoye 279 
18. Bonti aan Popelier J., Ardoye 262 
19. Bankier aan Cauwelier A. 

Ruddervoorde 	 261 
20. Anna aan Houthoofd P. Cach- 

tem 	 246 
• 

Beschouwing. 

Van 's morgens vroeg ziet men de 
liefhebbers der Maatschappij de « Ver-
eenigde Liefhebbers » in de war. Het 
weder alhoewel niet slecht is toch maar 
killig, niettegenstaande dat, mogen wij 
ons toch op een groot getal vogels ver-
heugen. Van het begin af is "Alibas in 
actie, gevolgd door Baltazar. Na tien 
minuten komt Badjou opdagen en 
wordt een dreigend gevaar maar op 
zijn hielen zit ook Bogaert. Toch kun-
nen de laatstgenoemden het tegen den 
eersten niet bolwerken ; daar Badjou 
maar in de bres sprong wanneer de an-
deren reeds zoolang begonnen waren 
en alzoo kwamen Alibas en Baltazar 
opvolgentlijk zegevierend uit den strijd. 

Bristol. 

DEINZE. • 

De Durvers : 56 vogels. 

1. Abari aan COSYNS R., Deinze 453 
2. X. aan Degraeve J. Deinze 	384 
3. Bil aan Baert F., Petegem 	371 
4. Avo aan Deschepper P., Pete- 

ghem 	 365 
5. Arrard aan Backer C., Zulte 359 
6. Brak aan Schiettekatte R., 

Mechelen 	 356 
7. August aan De Neve B., Deinze 337 
8. Achiel aan Dauw E., Deinze 321 
9. Bul aan Desmet G., Deinze 	299 

10. X. aan Van Lucre R., Deinze 291 
11. Azot aan Manevogels, Ware- 

ghem 	 286 
12. Albert aan Vandorpe, Pete- 

ghem 	 265 
13. De Grooten aan Manevogels, 

Wareghem 	 255 
14. Bertrand aan Decloedt C., 

Deinze 	 229 
15. X. aan De Backer Gebr. Zulte 222 
16. Azel aan Dewinter K., Pete- 

ghem 	 205 
17. Bietje aan De Sloover Rom. 

Deinze 	 -202 
18. Babbie aan  D'Hondt G., Pe- 

teghem 	 202 

Beschouwing. 

Abari heeft het meesterschap betoond 
over zijne medekampers, hij heeft ge-
wonnen met voorsprong. Aan den Heer 
Richard Cosyns, hertelijk Proficiat 1 
Mr Degraeve heeft de tweede plaats 
veroverd, over 6 niet te versmaden 
vogels. De Heer Georges Desmedt be-
zit 2 goede vogels : Bul en  Bufallo. Met 
Bufallo speelt hij 't koningschap. a Dur-
vers » de weg is gt,ed ingeslagen, volgt 
hem 'voort, het weze U en de Maat-
schappij ten goede. 

Lus. 
• wn. 

	

WOW 	 

DEINZE. 
"rvinMr' 

« De Durvers ». 
Koningzetting. - 30 vogels. 

1. Buffalo aan DÈSMEDT G. 
Deinze 	 472 

2. August aan De Neve B. Deinze 303 
3. Achiel aan Dauw E. 	» 	231 
4. Barnum aan Demilt E. » 	191 
5. Alidoor aan Appeel G. » 	170 
6. Duceine aan Vanlaere R. » 	161 
7. Arie aan  Foconier K. 	» 	130 
8. Bim aan Brackeveld H. » 	124 
9. Armand aan D'haene M. » 	72 

' Beschouwing. 
De oud-koning Heer Vanlaere René 

werd in stoet afgehaald en vandaar 
gingen wij stoetsgewijze naar het ter-
rein. Buffalo nam de leiding, soms zoo 
rap ( 16 per minuut) om te eindigen 
met een gemiddelte van 8 per minuut. 
Proficiat Georges, het jongste lid dat 
al de oude onder de knie gehouden 
heeft. 

Onder het lustig drinken van een 
glaasje bier, sprak Schuin Pier het vol-
gende tot de koningin, Mevrouw De-
smedt : « Madame, uw man  heeft een 
goeden vogel, leest en bidt dat hij hem 
lang moge bewaren ». 
• De groep in uitstap met tamboer en 
vaandel voorop, bezocht al de leden 
herbergiers tot 2 uur namiddag, langer 
blijven was voor velen onmogelijk, want 
de maat liep over tot later. 

Lus. 

EMELGHEM. 

« Lustige Zangers ». 
61 vogels. 

1. Arlet aan COOLS A., Emel- 
ghem 	 497 

2. Alor aan Devaere A. Ingelm. 454 
3. Apoot aan Desmedt G. Emelgh. 440 
4. Abel aan Pauwels M. Iseghem 410 
5. Beer aan Frêre 0. Emelghem 401 
6. Acrobat aan Verfaillie C. »' 	391 
7. De Kleine aan Depreytere J. 

Iseghem 	 375 
8. Eva aan  Decoutere H. Ardoye 344 
9. Bruine aan Houthoofd J. lsegh. 341 

10. Berten aan Decoster A. Rum- 
beke 	 335 

11. Bovet aan Onbekent J. Iseghem 328 
12. Dielauw aan Mullier, 	» 	324 
13. Badjou aan OnbekentJ. 	» 	319 
14. Atlas aan Vanoverschelde C. 

Rumbeke 	 318 
15. Bleskop aan Coopman L. Ingel- • -- 

munster 	 295 
16. Aschoontje aan Houthoofd J. 

Iseghem 	 284 
Winnaars der gratis-prijzen : 

	

Verbeke Gerard, Rumbeke, 	123 _ 
31 Vermeulen Oscar, 

Demeester Michel, lseghem, 	3! 

Beschouwing. 

De Heeren Lt Verstraete en'. Aug. 
Tanghe kwamen den prijskamp opluis 
teren en schonken daarbij 2 gratisprijzen. 
Freirtelijk "dank' Arlet was favári -Ven' 
't begin af en  hield zijn tegenstrevers in 
bedwang. Alor was ook prachtig op 
dreef. Apoot heeft al eens viktorie mo-
gen kraaien en komt nu derde over de 
meet. Abel en Baer hebben machtig ge. 
streden, en Acrobat viel 10 minuten 
van de koord. Aan den heer Alfons .  
Cools onze warme gelukwenschen. 

Moge 't vinkensport altijd een  zeer 
hoogen bloei hebben, evenals ons ge-
liefd weekblad « De Vinkenbode ». 

Claus Roger. 

GULLEGHEM. 

« Lustige Vogels ». 
61 vogels. 

1. Axkip aan Dedeurwaerder G. 
Winkel St. Elooi 	 506 

2. David aan Wildemeersch L. 
Moorseele 	 -487 

3. Alidor aan Parmentier, Isegh. 427 
4. Ariz aan  Vulsteke C. Gullegh. 414 
5. Brácco aan Neve R. Gulleghem 371 
6, X. aan Olivier J. 	 364 • 
7. Artist aan Maddens R. Bisse-- 

ghem 	 363 
8. Achiel aan Pattyn E. Lauwe 344 
9. Butte aan •Vereecke C. Isegh. 329 

10. Docus aan Fey's 0. Winckel 
St. Elooi 	 323 

11. Backland aan Feys C. Winckel 
St Elooi 	 317 

12. X. aan  Dewitte J. lseghem 	311 
13. X. aan Vanderhelstraete, Win- 

kel St. Elooi 	 301 
14. X. aan Verbouwhede M. Isegh, 290 
15. Beker, gewonnen door Winckel 

St Elooi : 4 vogels : 	1375 

Beschouwing. 

Axkip wint de koers met 2 minuten 
voorsprong op David, die zelf minstens 
8 minuten weg is van nr 3 en Ariz De 
twee eersten hebben machtig gestreden 
en in gelijke mate wenscheri wij de HH. 
Dedeurwaerder en Wildemeersch, pro-
ficiat 1 In den verderen uitslag zien" wij 
dat de koers een keten was met vijftien 
schakels van ijzer en staal : 't meeren-
deel van die concurrenten had -in an-
dere strijdperken aan de eer geweest. 
Aan Wynckel St Elooi, dat met M. Van-
dersarren, den ijverigen eerevoorzitter 
aan 't hoofd, den beker wint, sturen wij 
onze beste gelukwenschen. 

Luitenant Verstraete, Rumbeke. 

RULSTE. 

Belle Vue : 19 vogels. 

1. Aphleet aan DELAERE debr; 
Ingelmunster 	 429 

2. Berten aan Delaere Gebr, Ingel 
munster, 

3. Delbecq aan Vanwynsberghe, 
Harelbeke 
	

382 
4. Albino aan Blondeel, Hulste 354 
5. Achiel aan Denys A. Meulebeke 344 
6. Bonduel aan  Dévaere, 	» 

	
335 

7. Arlet aan Craeynest, Cuerne 312 
8. Antie . aan Lefevere, Hulste 304 
9. Debaets aan Vanwynsberghe, 

Harelbeke 
	

296 
10. Bie aan Lefevere, Hulste, 	272 
11. Anna aan  Coopman, Ingelm, 223 
12. Bonduel aan Verhuist Hulste 189 
13. Dronkaard aan Lecluyse, » 

	
182 

14. Baes. aan Nuyttens 
	

33 

Beschouwing. 

Proficiat HH, Delaere Gebroeders, 
voor uwe prachtige overwinning 1 Del-
becq komt stilaan op dreef. Albino 
heeft niet veel kans gehad, maar opge-
past voor' later 1 Achiel is een vaste ; 
altijd heeft hij een bloem meê. Bon-
duel's begin was geweldig, maar op en-
kele kilometers van de meet moest hij 
ossen ! 
hartelijken dank 

Het Bestuur. 

• 

INGELMUNSTER. 

« Dodrn-Vrienden », 83 vogels. 

2. Vantieghem, Lendelede 
1. DEPRtITERE, Iseghem 

242 
279 

3. Verstraete, Lendelede 
	

238 
4. Martens, Iseghem 
	

232 
5. Remmerie A. Hulste 

	
219 

6. Remmerie C. Ingelmunster 
	

99 
7. Vandenbroucke, Iseghem 

	
98 

8.' Decuypere, Ingelmunster 
	

35 
9. Melsens Al. 	» 
	

31 
0. Remmerie C. 	» 
	

26 
I. Gaspeel, Iseghem 
	

15 
2. Coopman Aldis, Ingelmunster 09 
3. Vens, 	 90 
4. Coopman Aug. 	 85 
5. Vanseveren 
	

42 

Beschouwing. 

Proficiat M. Depreitere met uwe over-
winning 1 Hier waren de mededingers 
alle van dezelfde categorie, dat is zeer 
schoon. De zeven eersten hebben mach-
tig gestreden en zijn  malkander waard. 
Hebt moed. : er, zijn onder u veel jon-
gere liefhebbers die zich in 't stille eens 
meten en de spierkracht eenigszins spa-
ren  ; ge-hebt, gelijk : ge. moet van meet , 
af uwe elementen niet in 't heet vuur 
jagen of de ontmoediging komt erin en 
de liefhebberij vervalt ; doe voort op 
den ingeslagen  weg. 

INGELMUNSTER. • 
Sportwereld. 36 vogels. 

1. Ambiorix aan DEBOEUF A. 
Ingelmunster 	 470 

2. Daneels aan Braecke J. Ingelm. 467 
3. ,Amand aan  Deckmyn R. » 429 
4. Ajax aan Nyffels Alf. 	» 	404 
5. Aspo aan Nyffels Alf. 	» 	331 
6. Bolle aan Nyffels* Alf. 	» 	277 
7. 'Albino aan D'Hondt Fr. » 	273 
8. Biscot aan Blomme A. » 	268 
9. Antonius aan Demuynck A. 

Rumbeke (Puritas) 	259 
0. Filbeer aan Cools B. Cachtem 25! 
1. Bruno aan Delanotte J. Ingehn. 244 
2. Anker aan Mesthag M. » 	242 
3. Alice aan Windels J. 	v • 235 
4. X. aan Vannieuwburg G. » 	189 
5. Amelet aan Vandekerckhove L. 

Ingelmunster 	 137 

Beschouwing. 

Ambiorix heeft zijn standbeeld in 
Tongeren. Wellicht zullen wij er een 
moeten oprichten aan den « Ambiorix» 
van Ingelmunster. Proficiat M. Deboeuf, 
maar wij mogen dat hier niet te luide 
roepen, want Daneels werd maar ge-
klopt van drie lengten op de meet. Aan 
M. Bracke geven wij insgelijks het eere-
diploma voor zijne roemvolle tweede 
plaats. 

Liefhebbers, houdt het oog op Am-
biorix voor uw toekomende pronostie-
ken. Verleden jaar was hij derde in het 
groot konkoers van Rumbeke (289 vo-
gels). Wij vergeten ook niet de heeren 
Deckmyn en  Nyffels te feliciteeren, 

Luitenant Verstraete, Rumbeke. 

INGELMUNSTER. 

Jonge Vinkeniers. -- 42 vogels. 
1. Dempsie aan MONTEYNE G. 

Ingelmunster 	 396 
2. Dryver aan Verscheure Alf. 

Ingelmunster 	 385 
3. Bertonnie aan Craeynest G. 

Ingelmunster 	 360 
4. Dezot aan Boucqué, Ingelm. 325 
5. Bidot aan Raes C. 	» 	318 
6. Douglas aan Delaere Gebr. » 	272 
7. Biskop aan Ware Vlaming, 

Hulste, 	 268 
8. Alidor aan Verfaillie J. Ingelm. 263 
9. Amedée aan  Verfaillie G. Ise- 

ghem 	 263. 
10. Deolet aan Degrande R, Ingel- 

munster 	 254 

INGELMUNSTER. 

Veldkaai. -- Namiddag. 
35 vogels. 

1. Bonduel aan VANDEVONDEL 
H. Meulebeke 	 247 

2. Dryver aan Verscheure A. Ingel- 
munster 	 243 

3. Abolo aan Vanryckeghem C.  • 
Meulebeke 	 2.•' 

4. Alidor aan Vandevondel H. 
Meulebeke 	 239 

5. Arris aan Verplancke Cachtem 239 
6. Azoor aan  Vanturnhout J. Ingel- 

munster 	 239 
7. Baron aan Vroman I, Ingelm. 191 
8. X. aan Landuyt L. 	» 	162 
9. Avolos aan Desmedt J. Emel- 

ghem 	 160 
10. Belaam aan Landuyt L. Ingelm. 159 
11. Anno aan Defour V. 	» 	148 
12. Alcapone aan Delaere Gebr. 

Ingelmunster 	 136 
13. Anna aan Windels J. Ingelm. 120 
14. Deerlijk aan Verscheure » 	109 
15. Alva aan Demeulenaere, Roese- 

lare 	 108 

LENDELEDE. 

Ttienhoek. -- 61 vogels. 

1. Bono aan VANHAZEBROUCK 
Emelghem 	 504 

2. Deneef aan Vermont A. Rolle- 
ghem-Capelle 	 362 

3. Barabas aan Devolder, Hulste 362 
4. Domino aan  Delaere 0. Len- 

delede 	 345 
5. Ango, aan Vercarre H. Iseghem 333 
6. Berto aan Duyvejonck J. Lende- 

. lede 	 328 
7. Bilia aan Vanhazebrouck G. 

Iseghem 	 317 
8. Bismarck aan Duyvejonck C. 

Lendelede 	 307 
9. Amma aan Vierstrae.  te, Isegh. 301 

10. Biscot aan  Vandamme V. Len- 
delede 	 283 

11. Alcan aan Vuylsteke G. Rolle- 
ghem-Capelle 	 283 

12. Decaluwé aan Remon G.-Isegh. 262 
13. Baerto aan Borrie C. Iseghem 256 
14. Albo aan Devoldere A. Cacht. 249 
15. Alles aan Vandewiele J. Rum- 

beke 	 248 
16. Bobby aan Murice Lendelede 228 
17. Dictus aan Devoldere J. Cacht. 226 
18. Ajok aan Missiaen  A. Lende- 

lede• 	 221 

MARIALOOP. 

Rooborsten. -- 23 vogels. , 

1. Decaluwé aan COUSSEMENT 
Georges, Marialoop 
	

470 
2. Achiel aan Verstraete V., Ma- 

rialoop 
	

444 
3. Albert aan Debruyne Ach., 

Marialoop 
	

411 
4. Abel aan Vandeviaene Remi, 

Marialoop 
	

370 
5. Arnest aan  Vanryckeghem G. 

Marialoop 
	

365 
6. Amerlinck aan Loncke 0., 

Marialoop 
	

344 
7. Borzens aan Verheye Jerome, 

Marialoop 
	

279 
8. Artist aan Debacker Julien, 

Marialoop 
	

276 
9. Barral aan Verhuist H., Maria- 

loop 
	

259 
10. Archambaux aan Vanrycke- 

11. Baldoo aan Duyck G., Maria- 
ghem M., Marialoop 

	
198 

loop 
	

183 

MEULEBEKE 

Drie Grachten : 30 vogels. 

1. Arbiter aan VERHELST J. 471 
2. Beauring a. Vandevondele R. 408 
3. Bonduel aan Vandevondele R. 369 
4. Acrobaat aan Saragein. R. 	366 
5. Billard aan Vandeviaene E. 345 
6. Arthur aan Vandevondele H. 332 
7. Alóis aan  Dobbels H. 	317 
8. Bella aan Verhelst. A. 	301 
9. Arjo aan Vanturnhout J.. 	300 
0. Alet aan Verhelst J. • 	298 
1. Astrid aan Vandevondele H. 256 
2. August aan Vierstraete G. 	245 
3. Antoon  aan Verhuist A. 	236 
4. Don Frido aan Verfaillie 0, 212 
5. Binda aan Vergote H. 	198 
6. X. aan Deruddere G. 	191 

MEULEBEKE. 

Niet Rijk maar Recht 38 vogels. 

I. Barabas aan VERHEYE, Ma- 

2. Bonot aan Desmedt, Meule- 
rialoop 
	

508 

474 beke 
3. Antoon aan Vankeersbilck, 

421 Meulebeke • 

4. X. aan Vanhoutte V., Meule- 
beke 	 343 

5. Achiel aan Maes Pitthem 	332 
6. Beer aan Deloof, Meulebeke 327 
7. X. aan Callewaert, Ingelmun- 

ster 	 326 
8. X. aan Dejonghe C. Meulebeke 319 
9. Rebry aan Beleen, Meulebeke 314 

10. X. aanVancoillie, Meulebeke 304 
11. Albo aan Vanryckeghem, Meu- 

lebeke 	 299 
12. Belonie, aan Lievrouw, Meu- 

lebeke 	 286 
13. Dilatus aan Casier, Meulebeke 281 
14. Bieskot aan Caenepeel, Meu- 

lebeke 	 274 
15. Dopglet aan 	Vanluchene, 

Meulebeke 	 254 
0 

OOSTCAMP. 
1. Binda aan CARELS H., Oost- 

camp 	 304 
2. Armand aan Wolfcarius Fl., 

Meulebeke 	 285 
3. Arlet aan Bede R.,Oostcamp 264 
4. Dolf aan Decock . Oostcamp 248 
5. Alfried aan Desmedt Oost- 

camp 	 143 
6. Dyzers aan Verhelst, Oostcamp,134 
7. Vanhevel aan  De Backer, Oost- 

camp 	 118 
Wij bedanken U voor den tekst dien 

wij hebben ontvangen, en hopen  aan al 
uwe leden voldoening te schenken, 

get. A. Demuynck. 

OOSTNIEUWKERKE. 

Breidelzonen. 
102 vogels. 

1. Aviol aan SAGAERT, Meu- 
lebeke 	 642 

2. Arras aan Vromant, Meule- 
beke 	 505 

3. Azor aan Delaere, Rumbeke 484 
4. X. aan Vandevondele, Meule- 

beke 	 428 
5. X. aan Piens C. Gent 	391 
6. Bottechia aan Maselis, Moors- 

lede 	 387 
7. X. aan  Vermeersch„ Iseghem 385 
8. X. aan Mme Nauds, Gent 	359 
9, X. aan Debouver, Gent 	350 

10. Annes aan Sagaert, Meulebeke 348 
11. X. aan De Witte, Hooglede 

St Jozef • 	 348 
12. X. aan Pluim, Vlamertinghe 	346 
13. Avos aan Borry, Rumbeke 	337 
14. X. aan  Patteeuw, Passchen- 

daele 	 318 
.15. X. aan Huyghe,' Oost-Nieuw- 

kerke 	 316 
16. X. aan Deprez, Hooglede St 

Jozef 	 309 
17. X. aan Vanlanduyt, Aerseele 293 
18. X. aan Raes, Zarren 	286 
19. X. aan Dewinter, Aerseele 	284 
20. X. aan Windels, Oost-Nieuw- 

' kerke 	 282 
21. Agnes aan Bruwier, Rumbeke 267 

De beker is gewonnen door Sagaert 
Meulebeke, 990 liedjes. Verstkomende 
Maatschappij : Gent, met 9 vogels. Na 
verstkomende 'Maatschappij : Avecap-
pelle, met 6 vogels. Meeste getal vo-
gels : Rumbeke Vosken, met 11 vogels. 
Na meeste getal vogels : Zarren Bosch-
kasteel met 9 vogels. 

Cappelle Jules. 

RUYSSELEDE. 

Lichtzangers. 

I. Alias, aan VANRENTER- 
GHEM H. 	• 	 455 

2. X. aan Hoste R., Thielt 	386 
3. X. aan Braet C., 	 371 
4. X. aan Vandeweghe A. 	363 
5. Adam 0. Ruysselede 	313 
6. X. aan Heyvaert A. Ruysselede 244 
7. X. aan Vanseveren A. » 	93 
8. X. aan' Wyckhuys G. 	» 	64 
9. X. aan Dewulf H. 	» 	56 

10. X. aan Jilson  R. 	» 	49 
11. X. aan Degeiter Th. 	» 	48 
12. X. aan Dewitte M. 	» 	45 

Dank voor uwen tekst, 
get. Demuynck. 

WAEREGHEM. 

Vlaamsche Zangers. -- 78 vogels. 

1. Alowie aan DHAENENS R. 
Kruishoutem 	 547 

2. Avos aan Lagaisse U. Wareg. 480 
3. X. aan Desloovere J. 	» 	441 
4. Borms aan  Desmedt J. 	» 	428 
5, Denbakker aan Dhaenens J., 

ti Kruishouthem 	 409 
6. X. aan Pauwels 0. Wareghem 384 
7. Arco aan Merlier M. 	» 	358 
8. X. aan Vercaemst R. 	» 	292 
9. Buyck aan Lagaisse H. 	» 	289 

10. X. aan Vercaemst R. 	» 	277 
11. X. aan Vervaecke L. 	» 	273 
12. X. aan  Baert M. Oost-Rooseb. 272 
13. Deronck aan Debduserie R. 

Wareghem 	 271 
14. Bruwaene aan Vanhoe R. Ware- 

15. X .aan Vanlancker 
ghem 	

L Waregh. 258 
261 

Beekzangers 16. Grootste getal : 
5 vogels. 	

Moerasvinken » 17. Verstkomende : « 
Kruishouthem : 5 vogels. 

Alle prijskampen zijn alléénlijk voor ziende Vogels. - Ziende gemaakte Vogels uitgesloten. ,  

AANKONDIGINGEN 
(Vervolg) 

	UITSLAGEN - 1g35 	 
van ZONDAG 12 Mei 

Gemeente Rumbeke, Zilverberg 

- • 	11. Duerlo aan Degrande M. Ingel- 
391 	 munster 	 247 

12. Blaam aan Landuyt L. Ingelm. 226 
13. Anno aan Lefevere A. Meule- 

beke 	 221 
14. Bonnot aan Tyvaert A. Ingelm. 197 
15. Alberic aan Tyvaert A. » 	194 

EERE = LIJSTEN 

1. Afdeeling der ASSEN 

1 Aviol aan Sagaert Meulebeke 	642 
2 Alowic, Dhaenens Kruushouthem 	547 
3 Axkip, Dadeurwaarder G W-St-Elooi 506 
4 Arras, Vroman Meulebeke 

	
605 

5 Arlet, Cools A. Emelghem 	 497 

6 Alibas, Verbrugghe J. Ouckene 	491  
7 Azor, Delaere R.  Rumbeke 	 484 
8 Avas, Lagaisse U. Waereghem 	480 
9 Arbiter, Verhelst J. Meulebt ke 	471  

10 Ambiorix, Dehceuf A. Ingelmunster 	470 
11 Alias, Va n renterghem Ruysselede 	458 
12 Alor, Devaere A. Ingelmunster 	454 

BEMERKING 

Wij zullen wekelijks de 3 Eere-
lijsten aankondigen. 

De 12 assen hierboven vermeld zijn de 
KAMPIOENEN van 12 MEI. 

Zoekt maar uit en ge zult bevinden dat 
zij de twaalf besten geweest zijn hunner ca-
tegorie ; 't spijt ons dat er nog vele inschrij-
vingen plaats hebben zonder de benaming te 
eischen der vogels. 	 • 

In den wintertijd zullen wij in ons blad 
vermelden welke' prijzen deze en gene vogel 
in den loop van 't jaar behaald hebben. 	• 

Wij kunnen natuurlijk maar op de gazet 
voortgaan om die prestaties te zoeken. 

Wil zullen op ons CONGRES een 

heele reeks EERE-DIPLOMA'S 

aan 't adres van de bijzonderste 

vogels uitreiken. 

Ze zullen gemaakt zijn in den zin van de 
duivendiplomas. 

Ongelukkiglijk is reeds voor veel liefheb-
bers de kans op een Eerediploma verstreken 
doordien hun vogel bij gebrek aan naam op 
onze voorbehouden lijst nog met geen enkel 
puntje voorkomt. WIJ kunnen er niets aan doen 
want wij hebben niet opgehouden te herhalen : 
«Geeft de oude een naam met A, de jaarlin-
gen (2e jaar zang) een met B, en de takkelin-
gen een met D. 

Eigenaars der vogels, eischt den naam 
bij de .inschrijving. 

Dat de lokaalbazen de gedrukte 
inschrijvingslijsten vragen ten bu-
reele van 't blad en alles zal zich ~, 
zelven wijzen ! 

Te naaste week geven wij de eerelijsten 
van 19 Mei. - Let dan op de categorie der 
assen, we gaan een 

PRONOSTIEKWEDSTRIJD • • 

met ivo fr PRIJZEN 
geven en de vraag zal zijn : 

Wie gaat le zijn ? MI 
Wie gaat 2e zijn ? 

We zouden 't van deze week gedaan heb-
ben, maar.., we wachten nog eenmaal de vol-
ledige benaming af. 

Dus, opgepast 1 En eerlijk zijn a.u.b. 
Aan geen oude de namen te geven der 

jongeren. 
Luitenant Verstraete 

2. Afdeeling der PROMOTIE 
(Jaarlingen) 

1 Barabas, Verheye Marialoop • 	508 
2 Bono, Vanhazebrouck  Emelghem 	504 
3 Bonnot, Desmedt Meulebeke 	474  
4 Buffalo, Desmedt  G. D..inze 	 472 
5 Balthazar, Vankeirsbilck H. Izegem 	440 
6 Bcems,  Desmedt J. Waereghem 

	
428 

7 Bauring, Vr Vandevondel  Meulebeke 408 
8 Baer, Frère 0. Emelghem 

	
4  401 

9 Badjou, Defour C. Ardoye 	 400 
10 Berten, Delaere Gebr. Ingelmunster 	391  
11 Bottechia. Masselis J. Moorslede 	387 
12 Bogaert, Malfait A. Ruddervoorde 	375 

3. Afdeeling der JUNIORS 
(Takkelingen) 

1 David, Wildemeersch L. Moorseele 	487 
2 Decaluwé, Coussement  G. Marialoop 470 
3 Daniels, Braecke J. Ingelmunster 	467  ' 

4 Debakker, Dhaenens  J. Kruishouthem 409 
5 Dempsie, Monteyne G, Ingelmunster 396 
6 Drijver, Verscheure A. 	» 	385 
7 Delbecq, Vanwynsbeghe Harelbeke 382 
8 DeKleine, Depreyter J. Izegem 	375 
9 Deneet, Vermont A. Roll-Capelle 	362 

10 Domino, Delaere 0. Lendelede 	345 
11 Dieland, Mullier Izegem 	 324 
12 Doens. Feys 0 Winkel St Eloy 	323 



,S 

 

• 

Bij al de Vinkeniers van West- en 
Oost-Vlaanderen is het ordewoord : 

Vrouwe, ge moet bij onzen winkelier 

1-10STENS 

KOPPIES 
	  eischen 

Die firma steunt ons blad, daarom 
HOSTENS KOFFIES alléén in de 
menagie ! 	

• ••• . 	-.• - 
„.‘ 

Zink- . en 1oddwerk 
Duivepieren 

;'-Gewone 
'1•Pracht -- en occasie StoVen 

Bádkamérs 

: 	• . 

e'!••••.• 

• 

, I. Jaargang 

(vervolgt te naaste week) 

. 	• 	, 	• . . 	 . 	' 

Al deZe prijskampen worden gespeeld op Zondag 26 Mei 1935 

• 

bij M: VANFLETEREN « De Sterre » 	Begin om 8 ure 

.1,r1 gellaktitel AfficaPPolle 
« Lustige Zangers » 

Zondag 26 Mei 1935 - 

Zoude men .thans te 'BruSsel.  weten 
lat er vele honderden Vla min gen V.0or onze. 

• 'A b -6"di'i"é'g'"' 

1111.1111 t 

ONZE LEUZE : 
Het Vinkensport, de 
liefhebberij van den 
kleinen • Werkman , 
verdedigen ; 
West- en 0 ost-
Vlaamsche V i n ke-
n ie r s in één en 
zelfden broederband 

vereenigen ! 

."Een Man alléén kan weinig Of 	; 	Sr' 	'naam der vogels ; voor 'het uitio- 
- Eenige , mannen vereenigd', kunnen iets, 	ten der nummers ; voor het teekenen ; voor 

Maatschappi jen
...•   

Eenige 	BOND'. VER- de' zanggoed of 	; -voor het stipt be- 
',ENIGD, kunnen VEEL, 	 ginnen' en einifigen ; • voor het verwisselen 

-• 	. 	• van teekenaars ; voor het• waarborgen van 
prijzen ; voor het nazien van vogels' ; voor Er was nen. tijd dat. de' 'Vinkeniers als •• 

g  het juiste uur ;. voor het neerleggen' 	der re- e asschepoetser 	verteiselke waren• • 	gels bij het einde van de lamp ; voor be- 
TeBruSsel hoorde meii wel wanvogels;* drog vin allerhande aard, dat kan gepleegd 

ran vogelbescherming en zoo meer. —Men worden ? 
()orde` 	'ee•ns van vinken- te blinder?, en 
aar werd 'een- einde aan gemaakt. 

:Dat was -goed. 	• 

dié:1;dfider leed -  aan--de-..vogels 
oor. vinkenliefhebberij, 'een' SPORT 
lebben, dat hen naar buiten brendt, 
at hen eerlijk samen groept, dat 
ien vermaaieverschaft zonder de Kos-

en die aan vele andere liefhebberijen 
ijn verbonden ? 	• 

Het is te betwijfelen. 
In dezen tijd, wanneer men gedurig aan 

'Men' en verordeningen krijgt, ware 't niet 
mogelijk dat op aandrijven van eenige 
nvloedhegbenden, moeilijkheden worden ge-
chapen. 

Wat zoude men doen om het be:-
reigde, Sport_ te. beschermen, ? 

Protesteeren ? 
„Van enkelen klinkt dat niet hárd genoeg, 

ran nen 'wel ingerichten Bond zoude men 
en minste iets gezegd krijgen, dat aanhoord* 
rordt. 

er bescherming van het Sport, 

s dus nen Bond noodig. 
Maar die moet er zijn, 'gereed om te 

andelen als er gevaar dreigt, 	. 
Veronderstellen wij dat door .  verkeerd 

egrijpen van bestaande' wetgeving, een of 
eer liefhebbers in moeilijkheden geraken. 

Ware het niet schoon door den Bond 
warvan men lid is, • een bevoegd advocaat 
e puntjes op de I te zien zetten voor het 
!gemeen welzijn ? 

DoOr nen bond kunnen we dat voorzien, 
Er is 'nog veel verschil in reglementen. 

p vele plaatsen past men voorwaarden toe 
ie wederom elders niet bestaan. Soms weet 
en niet wat men te verwachten heeft bij 
et bezoeken van een: afgelegene prijskamp. 

Door en in nen Bond zOude men tot al-
emeene voorwaarden kunnen -komen, waar-
or men" OVERAL 

e zelfde zang eischt, 
e zelfde reglementen toepast, 
«Zelfde toezicht uitoefent. 

Bijvoorbeeld is het 'waar dat men het 
te :dikwijls zonder 'genoegzaam toezicht 

at glijden voor wat betreft, inschrijven van 
gels, wie de eigenaar eigenlijk is'; 9f de 
geschrevenen voor eenzelfde maatschappij 
el degelijk leden zijn ' zooalá beweerd wordt; 

'k Zag ne keer onze kater loeren 
naar al de vieze •• akrobatetoeren, • 
van een vinkske, dat op zijn gemak, 
curieus 	'sprong van tak tot tak. 

't Was juiste na den noene, 
en 'Ir. 'en hadde niet te doene, 
'k bezag dat vink- en kattespel 
twee beestjes even rap en snel. 

. 	Maár d'er weunt een vinkske in mijn herte, 
en waar ik ga, of keere of lede. 

• dat vinkske — wonder•beeitje .Gods' 
steeds mijn fiere werkmanstrots. 

• 
En hadde dus niet , geerne g'had, 

dat onze' loensche katerkat 
;dat virsske•zoude kwaad :aandoen, 
wat zou -- oh arm 	mijn herte 

Op eens—. de kater..'.. 
en 't vinkske...., leeger op een softie.... 
die Ittizaard naar dat- beestje springt, 
dat 't van 't verschot zijn stertje wringt. 

En 't viel en twadde uit zijn getle, 
gelijk een dille en een detje : 	• • 	• 
een beetje wit, en geel.  en groen, 
lijk, van 't verschot, elkendeen zoude doen. 

En V' vloog gelijk een schicht, al beven 
tot in de lochting t' oezent neven, 
zoo verre het koste van 't gevaar ; 	• 
maar Pier de katre 'was Meer gewaad 

Je grolde... en je bolde rond in 't zand 
j'had hem daar leelijk vuil verbrand 1 
en j'hield .daarbij zijne .kop zoo scheef, 

••terwijl •  • hij gedurig 'aan Zijn ooge wreef. 

Hoe meer hij» wronk• en wreef de katre 
hoe grooter en vuilder wierd - die - klatre ; 
en' j'had, ge kunt peinzen, bij dat kleur,. 
voorzeker. nog ne rare geur. 

Ei Pierke, Pierke, luizig ketje 1 
gezwicht voortaan voor 't veugélgetje 
gij .hadt zoo geern dat vinkske gep'akt, 
maar 't heeft in de plekke id. joen ooge gek... 

GUST 

Het nummer 0.50 (bevat 4 bladzijden) 

MEN • 

•—•••:r•-• E E 
11•11~~111111111~1~111 

,et 1mm mz,..mma nikt egumeetm 

EIGENAARS : 

Luitenant Verstraete 
STICHTER 

Homzstraal - Rumbeke 

Aug. Tanghe • 
DRUKKER 

Hoogstraat - Rumbeke 

Mon". Nhom..?4,  tia, ta,  Nota+ ?a, moto? 
11111111•11~1111111~1~ 

- 125 fr. prijzen 
verdeeld in 13 prijzen 

5 tr. meeste getal, minstens 4 
5 fr.' verstkomende, 	» 	3 

• r,  ' Inleg 2 fr. Begin om 8 ure. 

vogels 

?Gemeente Ardoye 
« De Echte Boomgaard » 

bij Amedé VANDENHEEDE lil Park» 

Gemeente Ingelmunster 
De Nieuwe Vinkeniers 

- bij Alfons Nyffels «St Pieter» 

wo fr. prijzen 
Begin om 8 ure 

Ingelmunster 
Jonge Vinkeniers bij M. Beernaert 

De Appel 

100 frank gewaarborgd 

5o fr. Vooruit 
Begin om 2 'uur. 

gemeente Bachte 
« De Durvers - Deinze » 

bij J. DESMIJTER « Bachte Brug » 

100 frank gewaarborgd 
Begin om 8 ure. 

Gent " Onder Ons" 
bij J. HEYMAN « Café 3 Sleutels » 

550 frank prijzen gewaarborgd 
verdeeld in 30 prijzen 

30 fr. meeste getal, minstens 12 vogels 
• 20 fr, 2e » 	» 	» 	10 	» 

15 fr. 3e » 	» 	» 	8 	» 
20 fr. (1) verstkomende, minstens 12 vogels 
15 fr. (2) 	» 	» 	10 
10 fr. (3). • 	» 	» 	8 
Inleg 4 fr. Begin om 8.30 ure. 
Na de zetting : Groot BAL gratis. 

Gemeente Hulste 
« Ware Vlaming » 

.bij G. CHRISTIAENS.« Bakkerij » 

Zoo frank prijzen 
. Inleg 2.50 fr. Begin om 8 ure. 

gemeente Heule 
« Verbond der Vinkenierst 	» 

bij J. ALLAERT «''t Haantje » 

125 fr. prijzen 
Inleg 2 fr, Begin om 8 1/2 ure 

Gemeente Ingelmunster 
« Doorn Vrienden » 

bij Ach. DEMAREZ « Nieuwen Doorn » 

25 fr, Vooruit en 't inleggeld 
Begin om, 8 uur 

.• 

ISEGHEM 
«Boschmolens» De Bosch-Vinken 

bij H. Dumont «De Herder» 

125 Fr. gewaarb. 
verdeeld in 16 prijzen 

Inleg 2 fr. Begin om 8 ure. 

Kortemark 
bij Aliard BAERT « Huilaertmolen » 

5o, frank prijzen 
Boven 't getal, inleg erbij • 

Begin om 8 ure. 	.• 

Lendelede 
bij E. BACKELANDT « Café St. Jozef » 

75 fr. prijzen 
10 fr. meeste getal. — Begin om 8 ure 

M arialoop 
« Rooborsten » 

bij C. VANPARYS « De Liester » 

15 fr. en 't inleggeld 
.Begin om 8 ure. 

Meulebeke 
« Blauwkoppen » 

bij Ach. VROMAN «.De Herder » 

zoo Frank Prijzen 
Begin om 8 ure 

• Meulebeke 
« Niet rijk maar recht » 

bij 0. VANDEWALLE « Café Vondel » 

15 fr. en 't inleggeld 
Begin om 8 ure. 

De reis naar Gent kost ro frank ; 
de vrouwen van onze vinkeniers, 
kunnen, indien ze willen, van dien 
goedkoopen prijs gebruik maken, 
om eens tot Oostakker's bidoord 
te gaan. 

Orgaan voor West- en Oost-Ylaanderen. - Verschijnende den Donderdag 

E 
	1111E1.1.1111E 

ABONNEMENTSPRIJS : 
" 	tot 31 Dec. 15 fr. 

Voor 3 ' maanden : 6 fr. 

Beheer en Drukkerij : HoOstraat 44-45, Rumbeke 
Telefoon 802 — Postch'01( Aug. Tanghe 96210 .  

INZENDINGEN 
ten laatste tegen den dinsdag-avond 

bij Alb. DEMUYNCK, bloemenstr.Rumbeke 

AANKONDIGINGEN 
Alle prijskampen zijn alleenlijk voor ziende Vogels. — Ziende gemaakte Vogels uitgesloten. 

Waarptrr, nerf Bonél 

Schrijvers bestel uw kamt ter drukkerij vn 'D Yillkollbodo zo work dall kosteloos opQollomoll 
	

P  GEI 

Paula, kom drink een potje koffie met mij 
Uwe koffie is gemaakt met goede Chicorei ! 
Rookend, dampend in mijn tas, 
Ieder drinkt een potje alras. 
T'is de beste, eens gedronken 
Altijd maar hem voortsgeschonken, 
Smaak heeft hij : PURITAS Chicorei ! 

	
; 	. 

	" PURITAS 
Verstraete-Depoorter 

Chicoreifabriek, Rumbeke 

Huismoeders, 
indien gij een stoof noodig hebt, 

CisChedan het merk 

CineY-stoven 
Dit ,  alles is te bekomen bij : 

Jerome : 11,ACONTE'' 
STATIESTRAAT •• 

5 E. K E 

Voor Uw gemak 
Voor Uw profijt 
Voor spoedige bediening 

van alle slag 
• 5'„:1-7' 	Betonwerken, steenputten 

Regen- en aalputten 
Buizen van alle grootte 

• Betonmuren 

wendt U in volle vertrouwen tot 	, 

ODIEL D'HOOGE 
LEKKENSTRAAT, 282 

fkli/v\BEKE 
■ 

Rechtstreeksche levering op alle werken. 

 

VOOR UW 

Electrische 
Inrichtingen en BenoodIgheden 

wendt u tot het huis 

Michel Comllioyllo.  
HOOGSTRAAT...  

Rumbeke 
Daar zult' U nog vinden 

• Naai- en Waschmachlenen en 
toebehoorten 

Alle huishoudartikels 

Koopt uw .  

Zangzaad 
bij 

Gerard lloorllaort 
GROSSIER: • 	• 

Desselglern 
; 	• 

in verlak, glas- en aardwerk 
'Voordeelige prijzen 	Ter trouwe 

Specialiteit Alaam en Spaden 
DEPYPERE van ARDOYE 

• —,. 
Zeer voordelige prijzen. . 

" 	• • 	. 	 • 

0 ! Uwe kinders zijn kloek,en gezondi  zei Maria tot hare vriendin. 	Ja, Martha... daarvoor bestaat er een goed produkt. 

Zou ik liet eens mogen weten Mária hoe dat noemt ? 	Wel ja.:. -het is 

het beroemde kindermeel FORTIOR van het geken 

tJ I S .00RTER APOTHEKER-SCHEIKUNDIGE 

1. 	• 

I-IUIS/v\OEDERS 
Indien gij .uwe kinders 
bevrijden van- ,  ode : geweldige 
buikpijn, gebruikt ,.dan de 
werelddooi gekende 	„ 

Wifidolio VARE ¶ALLE 
Het .stilt 'oogenblikkelijk de 
pijn' en het lost onmiddellijk 
de winden — 	— 

Frans VandeWalle 
• Apotheker-Scheikundige 

Groots Markt - ROESELARE 
dktdddddddeddtetddidedditteltddd'd 
pvp;kvitvppititvpippp;ppv3,ppvititppippvvp 

Voor uwe 

Kousen en Sokken 
moet GIJ u wenden tot de 
Firma DEBROYNE - DHONT 
Alles vervaardigd uit 'beste 
kwaliteit, Voordeelige prijzen. 

De Bruyne.IY hopt 
HOOGSTRAAT 

RUMBEKE 
44ddddiddédteidddeddtddtddtiEdtdt 
,YMMYYYPPY~Y YYPP YMY, PVV ' 

ELECTRICIEN 	MÉCANICIEN 

Volledige Elektriekinrichting 
LICHT- en DRIJFKRACHT 

WASCIIIMACHIENEN 
• FORNUIZEN 

RADIO'S 
NORA, PHILIPS, S. B, R. en NOVAK • 

Genadige Prijzen 	Spoedige bediening 

GERARD NOYEZ 
KERKPLAATS, 346 

RUMBEKE 

KUISMOEDERS III 

C r,-.:•=9" die gaarne een potje KOFFIE drinkt, 
koopt voortaan uwe KOFFIES bij 
den kerkbaljuw sedert hij hem zelf 
brandt zijn ze zeker en vast de 
fijnste, goedkOopste en profijtigste 

Special telt van Wijnen, Likeuren 
Margarine, Kaas en Salaolle 

HUIS 

Jos. BLOMME-CALLENS 
HOOGSTRAAT, 8 

RUMBEKE 

LOUISE, die bij haren gebuur 
binnen viel met de 'deur in 
heur handen, was al met eens • 
bedwelmd van de geur die 
uit de keuken kwam . 	 

Wel... wel... Barbara, die 
koffie riekt goed, 'k zou een 
potje willen drinken 	 
Lustig geschonken, lustig ge-
dronken, want 't was koffie 
van de firma 

YARANDEGIIEM L. 
INGELMUNSTER 

tétdkkidddetittttd•ittditidtdditddt 
PPYYPYY9YitY~PPY;~311~?YYPY;+ 

Roklag - prijzen 

Per ruit als deze : 

Voor 1 maal 	6 fr. 

5 
	

25 fr. 

10. 
	 40 fr. 

20 	 75 fr. 

Tot einde '35 
	

100 fr. 

-Wekelijks 2000 exemplaren 

lu denhafidschon 
G. De Brabanders Masselia - 

ROESELARE 
OOSTSTRAAT 72 	.• 

Te bekomen in beste kwaliteit, 'aan' derf 
.14 	 •'' 

deeligsten prijs gefourreerde en,ongefogreerde 

	

HANDSCHOENEN:. 	• • 
voor Heeren en Damen en Kinderen 

Deze handschoenen gefabriceerd door:het 
ALOMGEKENDE BUIS: 

"Lef y.„ 
zijn te verkrijgen in alle slag leder, te•Vieten 
Chevreau — Chrom — WaSichbare Chrom•— Ciiamok 
Daim d'Afrique — Russisch, Zweedsch en Finiandsc 

Rendier, Peccary echt en-nagemaakt 
Keepers en Spint, 'eriz,.. 

Eischt het merk «ROSNEY». 
altijd nagemaakt 	, 	nooit geëvenaard 

ttttteeet4titttitimtettettettté 
YVYYPPYYPPPPYYPYYMY99~9PM 

TE ,HUREN 

didtdddáttitddeddádt4~44414144Eti 
# 	P#PPY#,YY~ 0~PPY0 



UITSLAGEN *VAN 19 MEI. 
GENT « Onder Ons ». 

1. Azot. - PIENS, 	 513 
2. Albert. - Debouvere 	437 
3. Artist. 	Verstraeten 	350 
4. Dedopper. - Vangampelaere 297 
5. Adam. - Lejeune 	276 
6. Autobus. - Gabriel J, 	238 
7. Arlakijn. - Heyman 	223 
8. Decaluwé. 	Breugeman 	205 
9. Borgonia. - Mellaert 	200 

10. Bella. - Vaneyghem 	189 
11. Burto, - Rapaille 	175 
12, Boma. - Gabriel G. 	160 
13. Artest. - Maes 	 150 

ti 

Cachtem 
Hoop in de Toekomst 1:1 

bij M. Vandromme « De Kapelle » 
Verder beschrijving ontbreekt. 

Gullegern 
Lustige Vogels 
E.. Lapere 4C Huis . van Comrnerce 	Niet Rijk 

Vooruit fr .ioo bij Scherens, 

Beker voor serie van 4 vogels 
Inleg 2 fr. Bègin om 8.30 ure 

Meulebeke 
Blauwkoppen • 

bij G. Vansteenkiste "Steenbakkerij„ 

ioo fr prijzen 
Begin om 8 ure. 

MI 
bij 

Begin om 8 uur. 

Meulebek, 
maar Recht 

Schutterij 

inleggeld en fr 15 

1. Danneels.--- BRACKE, Ingelm. 516 ,  
2. Arlet. - Cools, Ingelmunster 466 
3. Alor. - Devaere, 	» 	431 
4. Balthazar. - Herman » 	424 
5. Abolo. - V.ryckeghem, Meul. 365 
6. Ambrosius. Desmedt V. Ing. 316 ' 
7. Biekwan. - Reinaert, Emelg, 315 
8. Alidor. - Verfaillie; Ingelm. 295 
9. Ador. 	Bossaert, 0. Rooseb, 286 
0. Aron, - Himpe, Iseghem 	285 
1. Allo. - Devolder, Emelgh. 275 
2. Drijver. - Verscheure, Ingelm. 270 
3. Avolos. 	Desmedt J. Emelg. 261 
4. Angelus. - Mistiaens; Ingelm. 254 
5. Anatol, 	Verhelst, Ingelm. 244 	• 

1. Ardie. - WINDELS P. 
2. Binda. - Verhelle 
3. X. - Oosterlinck 
4. Alies. -- Windels J. 
5, Abias. - Onbekent 
6. Barbera. - Craeynest 
7. Adam. - Deforche 

Antoon. - Maertens 
9. Alowie. 	Merrisse.  
0. Bodewyn. - Aspeel 
1. Ajan. - Victoor 
2. De Vos. - Nollet 
3. Breier. - Verhelst J. 
4. ,  Alfons. - Vandeputte 
5. X. - Desmedt 
6. X. - Vantieghem 
7. X. - Porteman 
8. X. Vandenbroucke 

480 
411 
399 
377 
343 
335 
335 
315 
305 
305 
305 
304, 
283 
258 
254 
236 
233 
233 

14. Brouwer. - Vroman V. 
15. Basec. - Declercq 
16. Dronkaard. - Lecluyse 
17. Abel. - Delaere J. 

Volgen : drie gratisprijzen : 
1) Creton  R., servies. 
2) Koopman, bolle kaas. 
3) Wittebolle, 3 pakken chocolade. 

INGELMUNSTER. 
« Jonge Vinkeniers ». 48 vogels. 

INGELMUNSTER. 
« Doornvrienden ». 

1. Arras 	VROMANT, Meul. 607 
2. Ambiorix. - Deboeuf, Ing. 521 
3. Aviol. 	Sagaert, Meulebeke 517 
4. X. - Delaere Gebr. Ingelm. 442 
5. Anzie. - Vanneste, Thielt 	431 
6. Barabas. 	Devoldere, Hulste 424 
7. Annas. - Sagaert, Meulebeke 407 
8. X. - Duyvejonck, Lendelede 388 
9. X. - Remmerie, Ingelmunster 350 
0. X. - Blauwkoppen, Swevegh. 343 
1. X - 	» 	» 	330 
2. X. 	Wastyn, Lendelede 	278 
3. Bio. - Lefever, Hulste 	266 
4. X. -be Bisschop, Hulste 	262 
5. X. - Coopman A. 'Ingelm, 210. 
6. X 	Coopman jz Ingelm. 204 
7. X. 	Vanseveren, Ingelmunst, 187 
8. Decaluwé. - Delaere A. » 	185 
9. X. -- Vantieghem, Lendelede 181 

20.. X. -- Demarez, Ingelmunster 167 
Beker gewonnen Hulste 1084 liedjes. 

INGELMUNSTER. 
« Nieuwe Vinkeniers ». 49 vogels. 

1. Barri. - VROMAN,• Ingelm. 444 
2. Achiel. - Vermeersch 

• . ru-"3"--Trii A71ngelmunst. 355 
4. Bleskop. - Coopman, » 	- 348 
5. Amand, - Deckmyn » 	330 
6. Deurlo. 	Degrande 	» 	310 
7. Ami. - Vermeersch A. Ise h. 212, 
8: lDossc 	 m. 291 

	

9. Schippe. - Delbecque » 	289 
0. Billard. 	Vandeviaene, Meul. 283 
1. Borre. - Vanluchene, Meuleb. 282 
2. Albino. - D'Hondt, Ingelm. 279 
3. Achiel. - Denis,, Meulebeke 267,... 
4. X. - Verbek'e, Ingelmunster 265 
5. Decaluwé. - Priem, Ingelm. 257 
6. Astrid. - Denis, Meulebeke 245 
7. Abus. - Deboeuf, Ingelmunst. 226 
8. Binda: - Mattan, 	» 	219' 
9. X. - Beckaert, Ardoye . 	214 

20. X. - V:Pieuwenhuyse, Ingelm. 208, 
21. Brocco.- Windels, Ingelmunát. 196 
22. X. - Debels, 	» 	194 
23. X. - lefevere, Meulebeke" 188 
2A. Demuysere. 	Desmedt, Ing. 184 
25. X. - Callewaert, Ingelmunster 157 

ISEGHEM. - Steenputje. 
« De ware Vinkeniers » 58 vogels. 

ISEGHEM. - Sloore. 
« Blauwkoppen ». 99 vogels. 

1. X. - NUYTTENS, Lendelede 49'8 
2. Baer. - Frare, Emelghem 	495 
3. Ave. - Dekouter, Ardoye 488 
4. X. - Naessens, Iseghem 	469 
5. Amma. - Vierstraete, Isegh. 456 
6. Apoot. - Desmedt, Emelgh. 456 
7. X. - Catteeuw J: Rol', Capp. 443 
8. Dickoo. - V.bouwhede, Isegh, 435 
9. X. - Catteeuw J. Rol'. Capp. 418 

10. Bilia. - V. hazebrouck, Isegh. 397 
11. Adieu. - Dewitte, Iseghem 396 

12. Butte. 	Verhecke, Iseghem 376 
13. X. -. Holevier, Gulleghem 	349 
14. Amedée. - Verfaillie, lsegh. 344 
15. Dulle. - Werbrouck, Iseghem 341 
16. Biscot. - Vandamme, Lendel. 341 

. 	KORTRIJK. 

« Hoop in de Toekomst ». 80 vogels. 

1. Delbecq. - VANWYNSBERGHE 
Harelbeke 	 399 

2. Augusta. - Clapuyt, Zweveg. 375 
3. X. - Vandenberghe, Heule 343 

• 4. Hiswi. - Dooms, Heule 	336 
5. Dictus. 	Vandorpe, Kortrijk 284 
6. Frans. - Rigole, Moen 	261 
7. X. - Vervaecke, Kortrijk 	255 
8. Deealu, - Viaene, Cuerne 	249 
9. Debaets. 	Vanwynsberghe, 

Harelbeke 	 244 
10. X. - Vandeghinste, Zweveg. 240 
11. X. - Elslander, Cuerne 	237 
12. X. - Staelens, Zweveghem 233 
13. Bara. - Mahau, Kortrijk 	210 
14. X. - Petrus Debels, Bellegh. 196 

15. 
X. - Doornvrienden, Ingelm. 189 • 

« De Kuiperij » Zweveghem wint de 
prijs voor het meeste getal vogels, met 
14 vogels. 

LAUWE. 

37 Vogels. 

1. Alberic.- BLAUWBEK, Heule 671 
2. Doens, - Feys, 	S. Elooi 396 
3. Buba. - Claus, Gullegem 	390 
4. Beton, - Dewitte, Gulleghem 375 
5. Artist. - Maddens, Bissegh. 370 
6. Docus. - Feys C. W. S. Elooi 356 
7.Achiel. - Pattyn E, Wevelghem 331 
8. Dree. 	Lagae, Roll. Capp. 330 
9. Abram. - Vuylsteke, » 	318 
0. Doop. - Blauwbek, Heule 	317 
1. Bert.- Vermeersch, W.S.Elooi 296 
2. Barbas. - Degrande, Roll. C. 278 
3. Aviel. - V.d.helstraete W.S.E. 272 
4. Dix. - Vermont, Roll. Cap. 217 
5. Adux. - Pattyn G. Wevelgh. 204 
6. Ady. - Degryse, Gullegh. 196 

Beschouwing. 

Alberic heeft gewonnen met grooten 
voorsprong op Doens. Het is een echt 
kampioen. Te jare 1936 is hij aange-
wezen om Bordeaux-Parijs te betwisten 
achter rnotos. 

Aan de andere, hartelijken dank. 

Luisteraar. 

MEULEBEKE. 

« Blauwkoppen». 38 vogels. 

2. Alfred. - Deneerd, Meulebeke 
1. Barabas. 	VERHEYE, Meul. 419 

412 
385 3. Albert, - Seroels, 	» 	
378 4. Bonduel. - Devaere 	» 
377 5. Bondiel. - V.d.vondel » 	
376 6. Bonnot. - Desmedt C. » 	
355 7. Anti. - Desmedt H. Pitthem 

8. Alois. - Dobbels, Meulebeke 334 
303 9. Baron. - Debaene 	» 	
302 0. X. - Sabbe. 	
300 1. Bindo. - Vergote, 	» 	
291 2. Bidot. - Raes; Ingelmunster 

3. Astrid. - V.d.Vondel, Meulb. 288 
276.  4. Adoro. 	Depypere, » 	
273 5. Achiel. - Maes, 	-» 	
270 6. Binda. 	Devlieghe 	» 	
266 7. Bies. - Verbeke 	» 	
262 8. D. Friedo. 	Verfaillie » 	
257 9. Antoon. - Verhuist A. » 	
250 20. Brake. - Verhuist R. » 

MEULEBEKE. 

« Niet rijk, maar recht ». 32 vogels. 

2. Adam. - Casier 
1. Arbiter. - VERHELST 

	
492 
461 
367 3. Antoon. - Vankeersbilck 	
363 4. Anna. - Vantieghem 	
361 4. Demuyser. - Vanabeele 	
337 6. Abber. 	Debruyne 	
332 7. Armand. - Wolfcarius 	
325 8. Abel. - Delbof G. 	
316 9. Astrid. - Deboever 	
277 10. August. 	Verbrugghe 	
265 11. Biscot. - Cannepeel 	
251 12. Apolo. - Deloof 	
249 13. Belonie. - Lievrouw 	
211 14. Aciel. - Vanhoutte 
190 15. Adam. - Vancoillie 

MARIALOOP. 
« Rooborsten ». 23 vogels. 

10. Beton. - Duyck. 
11. Alias. - Vandenbulcke 

2. Decaluwé. - Coussement 

4. Arnest. - Vanryckeghem 
5. Borms. - Verheye J. 

9, Barrel. - Verhuist 

3. Abel, - Vandeviaene 

6. Bismarck. - Vroman G. 

8. Bella. - Verheye R. 
7, Amerlinck. - Loncke 

1. Angela. - DELOOF 

.372 

482 
432 

280 

368 
348 

270 
267 
255 

215 
247' 

OOSTCAMP. 
« Arm maar Eerlijk ». 23 vogels. 

1. Agard.- MALFAIT, Rudderv. 392 
2. Dedy. - Decloedt, Thourout 350, 
3: D'jake. - Rammelaere, Oostc. 246 
4. Demsy. 	Cauwelier, Rudderv. 238 
5. Almeersch. - Carels, Waerd. 215 
6. Debry,- Moennaert, Thourout 198 
7. Bruintje. -De Baecke, Oostc. 15 3 
8. Das.- V.d.abeele, Oosttamp 140 
9. Deanne. - Decloedt,•Thourout 130 

10. Anhevel. - De Blaere, Oostc. 106 

Beschouwing. 
Wij wenschen de deelnemers van 

harte geluk voor hun optreden. Agard 
verdient een pluimpje voor zijne over-
winning op Dedy. D'jake en Demsy heb-
ben moedig gestreden en lieten Al-
meersch achter, maar van niet veel. De 
anderen  verdienen ook iets, maar later 
zullen zij wel van zich laten hooren. 

Hertelijk proficiat, M. Maelfait 
Voorzitter. 

PETEGHEM. 
« Blauwbekken ». 55 vogels. 

1. Debakker. - DHAENENS J. 
Olsene 

2. Anus. - Degraeve, J. Deinze 
3. Bargo. - Cardon A. 
4. Danus 	Degraeve J. 
5. Rebry. - Dhaenens A. 
6. Borry. 	» 
7. Avo. - Deschepper 
8. Arkie. - Vanhaese 
9. Bepo. - Strobbe A. 
0. Alary. - Cozyns R, 
1. Bakie. - 	» 
2. Bokie. - 	» 
3. Arel. - Dhondt 
4. Akol. - Dekeyser 
5. Aco. 	Strobbe A. 
6. Abo. - Cozyns M. 
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506 
486 
411 
397 
294 
290 
282 
267 
264 
263 
258 
258 
248 
242 
237 
237 

RUMBEKE - 't Voske. 
« Goudvink ». 93 vogels. 

1. Azor. -DELAERE, Rumbeke 5 66 
2. Alibas, - Verbrugghe, Ouck. 476 
3. Danneels. - Vermaut, Rol. C. 413 
4. Binda. - Patteeuw, Moorslede 409 
5. Alma. - Soenen. 0. Nieuwk. 375 
6. Avos. - Borry, Rumbeke 	374 
7. Anac. - Cools, Iseghem 	364 
8. Amie. - Pluim. Vlamertinghe 356 
9. Bottechia. - Masselis, Moorsl. 346 
0. Adam. - Capelle, Roeselare 343 
1. Babbi, - Sercu, Rumbeke 	340 
2. Bouvet, Onbekent, Iseghem 335 
3. Anna. - Schelpe, Iseghem 	303 
4. Botha. - Gryspeerdt, Roesel, 296 
5. Azi. - Deceuninck, 	» 	296 
6. Bella. - Lefevere, 	» 	295 
7. Acrobat. 	Verfaillie, Emelg. 290 
8. Adie. - Houthoofd, Cachtem 281 
9. Adoro. - Bruwier, Rumbeke 2 79 

20. Dyzers. - Degrendele, Rumb. 278 
21. Bas. - Vanassche, Passchend. 272 
22. Aber. - Houthoofd, Roesel. 260 

• 23. Aria. - Verplancke, Cacht. 257 
24. Alis. - Vandewiere, Rumbeke 257 
25. Alois. - Capelle, Roeselare 243 

	

26.' Arlet. - Alia, Roeselare 	242 
1) Meeste getal : Ardoye. 
2) Meeste getal : Meizangers Puritas. 
Verstkomende : •Moorsele 3 vogels. 

ter::  

RUYSSELEDE. 

2. Abel. - Huyvaert, Ruysselede 358 

4. Dienaar. - V. Leferen » 	331 

6. Balten. - DéGeiter, 	» 	300 

9. Dali. - Adam. 	» 	263 
0. Dooder. _ Wyckhuys » 	199 

3. Adiel. - Braet, 	» 	355 

5. Dyzers. - De Witte » 	316 

8. Doom. - Hoste, 	» 	263 

2. Dolfus. - De Backer » 	132 

4. Domin. - De Wulf 	» 	118 
5. Alfons. - Decker G. » 	105 

7. Binda. - Hoop. 	» 	278 

1. Alias. - VANRENTERGHEM, 

3. Arlet. - De Wulf 	» 	131 

1. Deolet. - De Wulf 	» 	155 

Ruysselede 	 467 

• Beschouwing. 
Ik wensch uit naam dei 	Vinken- 

bode » U allen een hartelijken dank 1 
Hèt bestuur der zoo bloeiende Vinken-
bode is het bestuur van Ruysselede • 
dankbaar voor het opgeven der zoovele 
abonnementen, Wij ,wenschen' heil en 
lang leven aan den bond, 

WAREGHEM. 
« Rooborsteri ». 83 'vogels. 

1. Alowie: - DHAENENS, Kruis- 
houthem 	 5 89 

2. X. - Gavervinken, Wareghem 486 
3. Billiet. - Desloovere, 	» 	425 
4. Danino. - Polfiet, 	» 	418 
5. X. - Vl. Zangers 	» 	400 
5. X. - Gavervinken 	» 	400 
7. X. - Vercaemst 	» 	395 
8. Amar. 	Loosveld, 	» 	367 
9. Borms. -•Desmedt 	» 	356 
0. X. - Putman 	» 	352 
I. X. - Halve Maan, 	» 	346 
2. Acro. - Beekzangers 	» 	342 
3. X 	Blauwbekken, 	» 	341 
4; X. - Dhaenens, Kr. houtkiem 327 
5. X. - Vandevondel, Meuleb. 327 

	

6. X. - VI, Zangers, Zulte 	320 

17. X. Vl. Zangers. Wareghem 	311 
18. X. - Hoornaert, Desselghem 301 

Verstkomende : Luchtzangers Dessel-
ghem : 3 vogels. 

Meeste getal : Blauwbekken Ware• 
ghem : 12 vogels. 

ZARREN. 
« Boschvogel ». 43 vogels. 

1. BAERT, Cortemarck 	416 
2. Deprez, St. Jozef 	 382 
3. Dewitte, St. Jozef 	 378 
4. Dewitte; St. Jozef 	 327 
4. Raes, Zarren 	 306 
6. Dewitte, St. Jozef 	 283 
7. Bogaert, Lichtervelde 	279 
8. Deleu, Passchendaele 	278 
9. Lefevere, Avecapelle 	274 

10. Vercaigne, 0. Nieuwkerke, 	271 
11. Raes, Zarren 	 256 
12. Huyghe, 0. Nieuwkerke 	244 
13. Cardoen, Passchendaele 	240 
14. Baert, Cortemarck 	 23(‘ 
Gratisprijzen gesch. door A. Cardoen 

1. Cuffez, W. Roosebeke 	235 
2. Dutry, 0. Nieuwkerke 	222 
3. Dewitte, St. Jozef, 	 219 
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VLAMERTINGHE. 
's Namiddags. -- 68 vogels. 

1. Bonduel. - VANDEVONDEL, 
Meulebeke 	 376 

2. Atlas.- V.overschelde, Rumb. 366 
3. Avos. - Borry, Rumbeke 	351 
4. Alidor. - V.d.vondel, Meuleb. 345 
5. Berten. 11- Delaere, Ingelm. 344 
6. Amidon. - Creus, Poperinge 321 
7. Ami.- Mobouck, Vlamertinge 320 
8. Arnas. 	Vanlede 	» 	296 
9. Amie. - Vermeersch, Isegh. 286 

10. Berten. - Decoster, Rumbeke 267 
11. Baron. - Ostyn, Rumbeke 264 
12. Alias. - Ferla, Poperinghe 249 
13. Astrid. - Kimpe, Rumbeke 245 
14. Aria.- Walleghem, Passchend, 243 

Beschouwing. 
Om 2 uur juist komt de Heer Ver-

straete met zijn mannen aan ; wij dan-
ken hem om 't getal liefhebbers die hij 
uit verschillende gemeenten mede heeft; 
ook danken wij alle opgekomen lief-
hebbers. De « Lustige Zangers » van 
Avecapelle zijn ook nooit te kort, 't zij 
bij of ver, dat ze lang mogen bestaan, is 
onze leus. Aan allen tot weerziens. 

Maurice. 

EERE = LIJSTEN 
1. Atdeeling der ASSEN 

1. Alberic. - BLAUWBEKKEN, 
Heule 
	 671 

607 2. Arras. - Vroman, Meulebeke 589 
3. Alowie.- Dhaenens, Kr.houth. 566 
4. Azor. - Delaere, Rumbeke 
5. Ambiorix. - Vroman, Meuleb. 521 

517 6. Aviol. - Sagaert, Meulebeke 513 
7. Azot. - Piens, Gent 	

492 8. Arbiter. - Verhelst, Meuleb. 488 
9. Ave. - Dekouter, Ardooie 486 

10 .Anus. = Degraeve, Deinze 482 
11. Angela. - Deloof J. Meuleb. 480 
12. Ardie. - Windels P. Iseghem 

2. Afdeeling der PROMOTIE 
(Jaarlingen) 

495 1. Baer. - FRERE 0. Emelgh. 444 
2. Barri. - Vroman, Ingelmunst. 425 
3. Billiet. - Desloovere, \Varegh. 424 
4. Balthazar. - Herman, Ingelm. 424 
5. Barabas. - Devoldere, Hulste 419 
6. Barabas. - Verheye, Meuleb. 411 
7. Bargo. - Degraeve, Deinze 411 
8. Binda. - Verhelle, Iseghem 
9. Binda. 	Patteeuw, Moorsl. 409 

397 10. Bilia. - Vanhazebrouck, Isegh. 390 
11. Bubba. - Claus, Gulleghem 378 
12. Bonduel. - Devaere, Meuleb. 

3. Atdeeling der JUNIORS 
(Takkelingen) 

Wie zijn vogels lekker voedt, 
Haalt de prijzen naar zijn huis ; 
Wie niet weet hoe hij dat doen moet, 
Vraagt het eventjes bij 

SLUIS 

160 
155 
148 
146 

1. Danneels. - BRAECKE, Ingel- 
munster 	 516 

2. De Bakker. - Dhaenens J. 
Olséne 	 506 

3. Dickoo. - V.bouwhede, Isegh. 435 
4. Decaluwé. - Coussement, Maria- 

loop 	 432 
5. Danino. - Polfiet, Wareghem 418 
6. Daneels. - Vermont, Rol. C. 413 
7. Delbecq. 	Vanwynsberghe, 

Harelbeke • 	 399 
8. Danus. - Degraeve J. Deinze 397 
9. Doens. 	Feys 0. W.St Elooi 396 

10. Demuysere. - V.abeele, Meul. 361 
11. Daniels. - Raes A. Ingelm 355 
12. Dedy. - Decloedt, Thourout 350 

Heestert 
Morgenzang la 

In het Lokaal 

wo Fr Prijzen 
Begin om. 8.30 u. 

Ingelmunster 
El Jonge Vinkeniers 
bij Gekiere « De Zwaan » 

Vooruit fr wo 
Begin om 8 ure 

Ingelmunster 
Nieuwe Vinkeniers 01 

bij R. Nijffels « Groenen Boomgaard » 

ioo fr prijzen 
Begin om 8 ure 

Ingelmunster 
• Koningsvrienden 
bij • A. Himpe « Driehoek » 

't inleggeld en fr. 25 
5 prijzbn gratis. Begin om 2.30 u. 

Isegem 
bij C. Mistiaen « Den Engel » 

75 fr prijzen 
Begin om 8.30 ure. 

Isegem 
II Jonge Vinkeniers 
bij C. Vandeputte " 't Volkshuis " 

gewaarborgd frank 150 
Inleg 2 fr. Begin om 8.30 ure 

Passchendale 
1111 bij Nestor Moyart « Papegaai » 

prijzen fr .15o 
Prachtige Schaal te winnen 
Begin om 8 ure 

Bissegem 
Namiddag 	bij Cyr. Vanfieteren 

«De Vink» 

15o fr prijzen 
verdeeld In 18 prijzen 

10 fr meeste getal, minstens 3 vogels 
10 fr. verstkomende, minstens 3 vogels 

Inleg 2,50 fr. Begin om 2.30 ure. 

Rumbeke 
Namiddag 

E bij Adolf Geerlandt «Boerenkring» 

gewaarb. Fr no 
verdeeld in 15 prijzen 
5 fr meeste getal, minstens 5 vogels 
h fr verstkomende, 	„ 	5 	P P 
Begin om 2 1/2 uur. 

Rumbeke 
(VIJFWEGEN) 	 Puritas El 

bij L. Crombez " Sterre " 

100 frank gewaarborgd 
(16 prijzen) 

Beker met 2 vogels zelfde Maatschappij 
Inleg 0.50 fr. per vogel : inleg van 
beker verdeeld in prijzen. 
Inschrijving In D'Hoop. Inleg 2 fr. 
Begin om 8.30 ure 

Zulte 
jffl Vlaamsche Zangers 
bij Dheedene Bruno, De Warande 

Prijzen fr zoo 
Verdeeld in 19 prijzen 
10 fr meeste getal minstens 4 vogels 
5 fr verstkomende minstens 2 vogels 

Cachtem 
Namiddag. Lustige Zangers - Ardoye §I 

bij Henri Decouter " In den Jager " 

75 fr. prijzen 
Verdeeld in 12 prijzen 

Begin om 2 1/2 ure 

Brievenbus 
Ingelmunster : Nieuwe Vinkeniers 
Uwe uitslag is bij ons toegekomen me 
1.20 fr taks, die door u zal moeten be 
taald worden. 

Schrijvers plakt dus altijd 70 centiemen o 
moeilijkheden te vermijden. 

Liefhebbers hebt ge reeds Deceuninck's meid 
gezien ? Voorwaar een prachtstuk voor ee 
expositie 1 Proficiat confrater 1 

Pronostiekwedstrijd 
gratis aangeboden door VERSTRAETE - DEPOORTER 

Chicorei PURITA 
• RUMBEK 

zoo frank prijzen (4 prijzen) 50-25-I5-i 

VRAAG : Wie gaat op 30 Mei (0. 1-1. Hemelvaart) de eerste zijn de 
Categorie Assen ? Geef ook 't getal liedjes op. 

ANTWOORD : 

Zet hier uw naam en adres : 

Gelieve op te sturen aan A. Demuynck, bloemenstraat Rumbeke, vóó 
WOENSDAG 29 Mei. (Zendt op met 10 of 12 samen in éen enveloppe) 

 

Waregem Gebruikt uit dankbaarheid "Puritas , 

 

• • g• • 

	3 Vooruit fr 15 UITSLAGEN 
EI Liefde voor Wederliefde 
bij Verleye V. In Leopold 

Een prijs meeste getal 
Een prijs verstkomende 
Inleg 2 fr. Begin om 9 u. 

ir 

482 
433 
376 
325 
375 
291 
290 
242 
206 
205 
192 
183 
180 
176 

Al deze prijskampen worden gespeeld op Zondag 26 Mél 1935 

Oostkamp 
Arm maar Eerlijk Ei 

bij G. Debaene « De Molen » 

15 fr. Vooruit en 't inleggeld 
Begin om 8 uur 

Waregem 
Vereenigde Maatschappijen 

bij Baert Jules In «De Goudvogel» 

Prijzen fr wo 
5 tr. meeste getal, ti fr. verstkomende 
Inleg 2 fr. Begin om 8' 1/2.  ure 

Petegem 
Blauwbekken II 

bij Robert Degrijse « 't Nieuw Sport » 

zoo fr gewaarb. 
18 prijzen : Begin om 8 ure 

Prijskampen gespeeld op DONDERDAG 3o Mei 

Marialoop 
Rooborsten 

. 	bij J. Debacker « St Amand » 

20 fr, en inleggeld 
Begin om 8 ure 

Maand JUNI 
Zondag 2 Juni 

Belleghem 	De Waterval 
Emelghem 	Het Trapke 
Ingelmunster 	Driehoek 

't Bouwke 
Iseghem 	In de Gravé 

Pt 	't Boos Iseghem 
Marialoop 	Dé Roost& 
Meulebeke 	Supporter 

De Rooze 
Rolleghem-Cappelle 	Kruisstraat 
Waregem 	Halve Maan 

11 Namiddag : 
Ingelmunster 	Den Abeele 
Iseghem 	't Boos Iseghem 

Zondag 9 Juni 
Hutste 	Viei.  Keer 
Ingelmunster 	Naaipander 

11 	St Jozef 
Iseghem 	Stad Kortrijk 
Marialoop 	De Jager 
Meulebeke 	Stad Deinze 

Gouden Leeuw  

Rumbeke 	't Voske 
Waregem 	In 't Gaverke 

Maandag _zo Juni 

Ardoye 	Stad Iseghem 
Ingelmunstèr 	Rooterij 

IP 	Kristen gilde 
Iseghem 	't Prinsenhof 
Moen 	Oud Gemeentehuis 
Meulebeke 	Den Ezel 

De Congo 
Thielt 	• 	't Damberd 
Thourout 	Groote Markt 
Waregem 	In Zwitserland 
Wynckel-St-Eiooi 	Kruisstraat 

Namiddag : 

Ingelmunster 	Groote Pinte 
Moorslede 	Jules Masselis 

1. VIAENE, Kuurne, 
2. Duponcel, Heule 
3. Callens, Sweveghem 
4. Deprez, Sweveghem 
5. Clapuydt, Sweveghem 
6. Heydens, Sweveghem 
7. Mouws, Kuurne 
8. Strinck, Kuurne, 
9. Verhelst, Kuurne 

10. Vergote, Staceghem 
11. Maes, Sweveghem 
12. Vervaecke, Kortrijk 

Meeste getal : Sweveghem 

350 
334 
313 
307 
303 
292 
291 
252 

244 
227 
219 

10 vogels. 

INGELMUNSTER. 
« De Koningsvrienden ». 36 vogels. 

1. Dof. - Deleeranijder 
	

341 
2. Bonot. - Tyfaert 
	

304 
3. Dezot. - Boucyt 
	

284 
4. Azar. - Vantorhout 
5. Docus. 	Monteyne 

	
240 

6. Alfa. - Harens 
	

230 	' 
7. Antoon. - Debeuts 
	

207 
8. Door. - Vroman V. 	207 
9. Ancor. - Vercruysse 

	
203 

10. Baral. - Himpe 
	

193 
11. Deolet. - Vromant 

	
191 

12. Alberic. - Tyfaert 
	

185 
167 13. Baron. - Vromen J. 

ijl 

AAN K O N D I G I N-G EN VOORBEHOUDEN DAGEN 
Alle prijskampen zijn alléénlijk voor ziende Vogels. - Ziende gemaakte Vogels uitgesloten. 	 voor het seizoen 

1. DESMEDT, Emelghem 
2. Vierstraete, lseghern, 
3. Rebry, Iseghem 
4. Maerten, Iseghem 
5. Van Rumbeke, Iseghem 
6. Depauw, Iseghem 
7. Victoor, Ardoye, 
8. Dufoir, Iseghem 
9. Verkarre, Iseghem 

10. Vandenbroucke, Iseghem 
11. Houthoofd, Iseghem 
12. Depreytere, Iseghem 
13. Verhelst, Iseghem 
14. Deboo, Iseghem 

UITSLAG VAN 28 APRIL. 
ISEGHEM. « Ware Vinkeniers ». 

UITSLAG VAN 12 MEI. 

STACEGHEM. - 63 Vogels. 

riten 
van ZONDAG 19 Mei 



• 
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!Paula, kom drink een potje koffie met.  mij 
Uwe koffie is gemaakt met goede Chicorei ! 
Rookend, dampend in mijn tas, 
Ieder drinkt een potje alras. 
"ris" de' beste, eens gedronken 
Altijd maar hem voortsgeschonken, 

..Smaak heeft hij : PURITAS Chicorei ! 

Bij al de 'Vinkeniers van 'West- en 
Obst-Vlaanderen is het ordewoord : 

Vrouwe, ge moet bij onzen winkelier 

ISIEEMIE111~11~1~1' 
Ik Ik Mik Ik Ik ik meet neteirtmin 

ONZE LEUZE 
Alle Vinkenmáatschap-
pijen .van Belgie in één 
BROEDERBOND 

ve reen igen 
om ItA aloude Sport 

le v.I.teeigen, 
te verspreiden 
en te veredelen 

EIGENAARS : 

Luitenant Verstraete 

1-10STENS 
KOPPIES 

STICIUER 
H oomstraai - Rumbeke 

	" PURITAS " 
Verstraete-Depoorter 

Chicoreifabriek, Rumbeke 

Aug. Tanghe 
DRUKKER 

HoogMaat - Rumbeke 

ta, Psp ti)mr. ts, wub. Pa, ts. 

	

   eischen •	 
Die firma steunt ons blad, "daarom 
HOSTENS KOFFIES alléén in de 
menagiel 	

Orgaan van den Bond der Vinkenmaatschappijen van Belgie Verschijnt den Donderdag IMIIMME11~IMEMENEEIEN alliEEEMEE111111~1ENIIIM 

II 	EI II II EI II Ei E MEE  -1 	  
ABONNEMENTSPRIJS : 

van 1 Juni tot 31 Dec. 12.50 fr. 

Voor 3 maanden : 6 fr. 

Spijtig de Huismoeders fi 
die het HUIS 

INZENDINGEN 
ten laatste tegen den dinsdag-avond 

bij Alb. DEMUYNCK, bloeinenstr. Rumbeke 

• VOOR UW 

Electrische 
Inrichtingen en Benoodigheden 

... 	wendt u,tat . het huis 

Michel .Commoyfie 
HOOGSTRAAT 

Rumbeke 

Zink- en loodwerk 
Duivepieren 
Gewone 
Pracht-• en, occasie Stoven 
Badkamers 

Beheer en Drukkerij : Hoogstraat 44-45, Rumbeke 
Telefoon 802 — Postcheck Aug. Tanghe 96210 

Voor Uw gemak 
Voor UW profijt 
Voor spoedige bediening 

van alle slag 

t49" 	Betonwerken, steenputten. 
Regen- en aalputten 
Buizen van alle grootte 
Betonmuren 

wendt U in volle vertrouwen tot 

JULES MIME - SCHOT 
vijfwegenstrant ' RUMBEKE 

•!..4.•<",•:•.":. • , 	• 

Dat alle maatschappijen er voor zorgen 
gereed te zijn tegen dat de uitnoodiging 
komt, om zich te doen vertegenwoordigen 
door hunnen beste man en. om  er hunne 
stem te doen weerklinken voor de behartiging 
der Vinkeniers-belangen. 

'Dat een Bond er Noodig is, meen ik 
reeds genoeg te hebben bewezen. Dat een.  
Bond er komt, daar twijfelt geen enkel ern-
stig liefhebber meer aan. Welaan dan man-
nen in alle dorpen en steden van Vlaande-
ren, waar Vinkeniers zijn. Niet gewacht tot 
de laatste dag 1 Als de uitnooding komt voor 
het Kongres, wees gereed om mee te doen, 
om uwe vertegenwoordiger te zenden en om 
mee te helpen aan het groote werk dat 
aan de deur staat. 

kenbode kie t ge allicht de namen der aan-
gesloten maatschappijen ; de Bondsregelen 
worden gedrukt en naar het lokaal van iedere 
nmatschappij gezonden ; dat en dat is gezegd 
en beslotene; kortom den BOND is gesticht ; 
We hebben gezien dat het GEMEEND IS en 

vye gevo. len dat we eindelijk zijn 

ver ons Congres noch niet kennen 

Daar .vindt U aan ongeloofbaar 
LAGE pRiizEN .  

;Brei.-Sajettenzn allè kleuren 
Kousen in alle "kleuren 

, Sargiën, Lakens,. Hemdèn. 
• .Corsets 

Huismoeders; 
• 

Indien gij een stoof noodig hebt, 
eischt dan het merk 

Ciney-stoven • Daar zult U. nog vinden 
Naai- en Wasehmachienen 'en 

toebehoorted ODIEL D'HOOGE 
LEKKENSTRAAT, 282 

• RUMBEKE 

	

Ik zegde het reeds : Om tot nen Bond 	2° Ge moet er voor zorgen dat uwe 
e komen moeten we beginnen met een - man te waarlyk kan vertegenwoordigen, dat 
ongres. •• 	 wil zeggen dat hij er komt, wetende dat gij. 

Een Kongres wil hier betee'Kenen eene wilt dat hij er in uwen naam zal zeggen, 
ijeenkomst. van Echte Vinkeniers, die ge- zal goedkeuren of afkeuren, zal voorstellen 
onnen zijn voor het Plan om nen Bond en verdedigen. 

	

stichten, die eraan gedacht hebben op 	Om een goed reglement te maken moet 
elke wijze een doelmatig reglement of de men grondige kennis hebben van alle mid-
andregelen moeten worden samengesteld ; delen die gekend zijn om bedrog te plegen, 
ortom die er komen met gedachten en met want aan alle oneerlijkheid in het spel moet 
kinnen, die ze ter bespreking kunnen bren- een onverbiddelijke kamp worden geleverd. 
en. 	 Om de prijskampen te verbeteren moet 

Het spreekt van zelfs dat alle . Vinke- men weten WAT er kan verbeterd worden. 
iers zullen welkom zijn, maar het ware Zoo krijgt men te bespreken :. 
indoet:dijk om iedereen te laten spreken en Uren van zetter] ; ,,Uren van inschrij- 
emmen  .zonder kontrool, : want dan geraakt 	Ven,. - Gellik4itniWe beoordeelindsvad.i.,.. 
en nergens.' Van Went Nraatsthappij EEN • 	' 	• .,. 
FGEVAARDIGDE met VOLMACHT. 

	
herkende. Zángl'; Het inrichten van 
Prijskampen voor wat aangaat Inleg, 

()p weg om IETS te WORDEN, Dit alles is te bekomen bij : Alle huishoudartikels 
ys dat recht ol!mssialinums.13:1 heeft, dat zich kan 
verdedigen en dat zoo belangrijk is voor 

o
nze lik fhebberij, voor onze maatschappijen 
n voor .onze toekomst dat we ons woord 
ebben gegeven er met hart en ziel aan 
ede te werken. » 

Dat, beste liefhebbers, is de geest, die 
e wenschen te zien. Dat is wat we ver-
open van een Kongres. 

modejaren 1200 tot 15 
modernste van heden III 

. 	• 	 • 

komt a op oordeelt- zelf 
Jerome LACONTE In verlak, glas- en aardwerk 

Voordeelige prijzen 	Ter trouwe 

STATIESTRAAT • Specialiteit Alaam en Spaden 
Rechtstreeksche levering op alle werken. [3 •DEPYPERE van ARDOYE 

RUMBEKE 

GASTON VEYS. , 

01 Uwe kinders zijn kloek en' gezond, zei Maria tot hare vriendin. — Ja, Martha... daarvoor bestaat er een goed prodákt. 

Zou kk het eens mogen weten Maria hoe dat noemt ? — Wel ja... :het is f. 
,••••• ''''r•-4--4:15:h • 4,•••• 	','•.„ ., 	'• •,,•0-4,••:•4 	..;...;--'1,..,..,: ''''. >47•Iir., ..k, 	•,,•4 

het beroemde kindermeel FORTIOR van het gekende 

Huis DEPOORTER APOTHEKER-SCHEIKUNDIGE ISEGHEM 
Alle prijskampen zijn alleenlijk voor ziende Vogels. — Ziende gemaakte Vogels uitgesloten • Met volmacht, dat wil zeggen, een man, 

ie - er kan spreken in naam zijner maat- 	
Prijzen, Poelen, Premies, enz. ; Het 
taakenen; liet uittrekken;van speel- 

-happij, die het reglement dat aangenomen 
'ordt, mede kan onderteekenen en die de 	

nummers ; Het verkrijgen van een 
gelijkvormig en overal geldig certi- 

ansluiting zijner vereeniging door zijn h nd- ficaat ; Het oprichten van een Raad, 
die zal oordeelen over voorkomende 

• 16 'Juni 1935 gespeeld op Zo 

Izege 

15o fr 

worden pl•ijskampen deze 31 l 

Ard@ye eken kan wettigen. 
Vereenigde Liefhebbers  

bij A. Vandenberghe De Knok 
De leiders, die het kongres zullen 	tj- 

,nroepen, zullen reeds degelijk werk er 
orbereiding hebben verricht. Ze zullen r 

itpakken met voorstellen, die zooverre 	ij 
t mogelijk vonden, aanneembaar zijn of 

ie ten minste kunnen worden gebruikt als 
rtrekpunt om tot een goede uitslag te ko-
en. De Afgevaardigden zullen er hun ge-
cht kunnen zeggen ; ze zullen er kunnen 
'randering aan brengen, afnemen of bijdoen, 
n minste met instemming der meerderheid 

aldus zal het mogelijk zijn van uit het 
heenbrengen van -al die gedachten iets te 
ken dat beantwoordt aan de • noodwendig- 

Vrienden -Vinkeniers, van nu af is •het 
eds tijd om er een woordje over te rep-
et in uwe vergadering. Twee dingen moet 

voorzien : 
10  Uwen beste man, dat is ne man die 

INKENIER is, die wat begrip heeft van 
aatschappijen en die zijn woord kan doen. 
e man die als eerlijk en geestdriftig lief-
hher wil meewerken om het Sport vooruit 
helpen. 
Het moet niet noodzakelijk zijn iemand 

e advokaat is, verre van daar, het groote 
nt is dat uwe vertegenwoordiger het hart 
de rechte plaats heeft en gewillig is om 

oederlijk met anderen 'samen te werken 
or de oprichting van Onzen Bond. Gedenk 
k dat er kwestie is van het Sport in het 
gemeen en niet van deze of gene plaats 
het bijzonder. In den Bond moeten en 

nen allen gelijk staan ; Talrijk of minder 
!rijk, rijk of arin, oud of jong.-- 

geschillen, over misdrijven, over alle 
gevallen, waar men beroep wil en 
moet doen op zulke Raad, die door 
de maatschappijen volmacht wordt 
gegeven een onherroepelijk oordeel 
te vellen ; Samenstelling van een 
Bestuur met Restendige Schrijver ; 
het opstellen van een jaarlijks ka-
lender voor de groote prijskampen ; 
Het bezorgen van verbeterde uitrus-
tingen voor de prijskampen ; Het 
geven van allerhande inlichtingen ; 
Het inrichten van groepsreizen ; Het 
verbeteren van de belangen van het 
Sport bij de wetgevende en uitvoe-
rende machten ; Het verleenen van 
DIplomas en Eereteekenen ; De mo-
gelijke verplichting om lid te zijn 
eener aangeslotene vereeniging ; Enz. 
Enz. 

Snelzangers 
bij J. Rousseau «Café Abeele» tí 

In den handschoen 
ddedddetietddtteeddiddtediEddditddtd wimm 	  

ELECTRICIEN 	MECANICIEN 

Volledige Elektriekinrichting 

250 fr prijzen Prijzen P PIPMP Ik;PP YPII1+?+PItP9IP 	V•it# YMPVI+ 
25 prijzen — Beker (1 fr inleg) 4 vogels 

10 fr meeste getal : 5 vogels 
5 fr 2e meeste getal : 3 vogels 
10 fr verstkomende : 4 vogels 

5 fr 2e verstkomende ; 3 vogels 
Begin om 8 ure 

10 fr meeste getal 5 vogels 
5 fr verstkomende 3 vogels 

Beker (1 tr inleg) met 2 voges 
Begin om 8 ure 

18 prijzen 
G. De Brabandere Maasde 

ROESELARE 
OOSTSTRAAT 72 

Te bekomen in beste kwaliteit,. aan den voor-
deeligsten prijs gefourreerde en ongefourreerde 

HANDSCHOENEN  
voor Heeren en Damen en Kinderen 

Deze handschoenen gefabriceerd door het 
ALOMOEKENDE HUIS 

Voor uwe 
- LICHT- en DRIJFKRACHT • 

WASCHMACHIENEN 
FORNUIZEN Kousen en Sokken Ingelmunster 

Jonge Vinkeniers 
bij L. Bossaert «De Wante» 

8o Fr gewaarb. 
Begin om 8 ure 

TE HUREN Deinze 
moet GIJ u wenden tot de 
Firma DEBRUYNE - DHONT 
Alles vervaardigd uit beste 
kwaliteit. Voordeelige prijzen. 

Groote Prijskamp bij Lucien De Keyser 
RADIO'S 

NORA, PHILIPS, S. B. R. en NOVAK 3oo fr prijzen gew. 
28 prijzen Beker aan M)ij m este getal liedjes 

	

Na de z 	Smulpartij 

	

Beg 	0 ure 
Genadige Prijzen 	Spoedige bediening "LIDINIEY„ 

zijn te verkrijgen in alle slag Ieder, te weten : 
Chevreau 	Chrom —• Waschbare Chrom 	Chamols 
Daim d'Afrique — Russidch, Zweodsch en Finlandsch 

Rendier, Peccary echt en nagemaakt 
Keepers en Sport, enz.,. 

Eischt het merk «ROSNEY» • 
altijd nagemaakt 	nooit geëvenaard 

déltddttedddttddedtddddidd4Aitdd 

Ingelmunster De Bruyne-D' bont GERARD NOYEZ 
KERKPLAATS, 346 

RUMBEKE 

Emelgem 
Lustige Zangers Nieuwe Vinkeniers MI 

bij C. Schatteman «De Ezel» HOOGSTRAAT 

RUMBEKE 
bij H. Dekeeskieter «Brouwershuis» 

wo fr gewaarb. 
Begin om 8 ure 

Dat Kongres wordt niet noodzakelijk 
eene Kermis 'of eene drinkpartij. We' weten 
wel dat de Vinkeniers lustige kerels zijn en 
men verwacht .clan ook niet dat ze naar een 
Vinkenierskongrb zouden komen met een 
lang gezicht of Poet eene uitrusting als voor 
eene Retraite, maar... benevens verbroede-
ring en kennismaking zal er eene Dagorde 
zijn van belang, dat is eene reeks van werk-
regelen, die moet gevolgd worden zoodat de 
afgevaardigden niet naar huis gaan om te 
zeggen aan de liefhebbers : « Wij hebben 
ons goed vermaakt, » maar om te zegggn 
« Wij hebben ons wel goed vermaakt, maar 
er is bijzonder goed gewerkt ; in De Vin- 

200 fr prijzen 
édddddtdddetttddtdditddiEldiEdtdett4 Beker voor 2 vogels zelfde M)ij 

vele GRATISPRIJZEN 	Begin om 8 ure inPPinPitYPYMYYPP3PPYMPPYYPYPPYIP 

Meulebeke • itiPPPVitIPYYPPilltiPPPPY9killt31•PPPPYPiPIP'0 

Hulste 
MUISMOEDERS 111 Blauwkoppen 111 

bij Vantournhout A. «'t Zwijntje» 

15 fr. en .inleggeld 

Ware Vlaming ja 
bij R. Devoldere «Barze» GASTON VEYS 

g 12, Dorp — ASTENE-DEINZE 

STEAMSHIP - AGENT 

CUNARD WHITE STAR  

die gaarne een potje KOFFIE drinkt, 
koopt voortaan uwe KOFFIES bij 
den kerkbaljuw sedert hij hem zelf 
brandt zijn ze zeker en vast de 
fijnste, goedkoopste en profijtigste 

zoo fr prijzen 
Roklasill - prijzen 

Begin 8 ure 
Begin om 8 ure 

Meulebeke Izegem 
bij A. Laridon «De Ast» 

Per ruit als deze : 

6 fr. 

25 fr. 

40 fr. 

75 fr. 

100 fr. 

«Niet Rijk maar Recht» 
bij Vancoille F. «In Barnum» 

15o fr prijzen 
3 Gratisprijzen begin 8 ure 

Special telt van Wijnen, Likeuren 
Margarine, Kaas en Salaolie 75 fr prijzen Voor 1 maal 

1 	'M 
TICKETS naar AMERIKA 

en alle landen der wereld. - Alle lijnen 
5 

10 

20 

Tot einde '35 

10 fr meeste getal 
Begin om 8.30 ure inkeniers ! Hebt ge reeds een abonnement ? Zoo la, dan zijt ge nen. echten ! 

e zult er veel genoegen aan beleven ! — Kent ge er nog onder uw vrienden 
ie de Vinkenbode niet trekken ? zoo ja, vraag hen dán om ook lezer te worden. 

Wilt ge een premie geven ? Zoo ja, geef een abonnement op ons blad. 
- Soms gaan ze met 10 of 20 liefhebbers bij één abonnent om zijn gazet té le-
zen. Allo maatjes, schrijft zelf in ! brengt uw steentje bij tot den opbouw van 
Is volkssport. De Vinkénbode wordt ons sterk wapen en de grodte volksvriend 

HUIS 

Izegem Inlichtingen persoonlijk of per brief OVERAL 
Jarenlange ondervinding door Reizen en Agentschappen ten uwen dienste Jos. BLOMME-CALLENS Roll-Kapelle 

Gildevrienden 
bij H. Vermeersch «Gildenhuis» Blauwbekken 

bij A. Vermont «De Vlamink» Agent GAZETTE van DETROIT ■ Agent BELGIAN-HOLLAND FOOD C° 
200 fr. gewaarb. HOOGSTRAAT, 8 

200 fr gewaarb, Verkooper CHERICO Sigaren 	ENGELSCHE LESSEN . 
gemaakt door Oud-Amerikaan 

Wekelijks 2000 exemplaren 1! 4 v. 
ure 

verdeeld per 3 tal - Beker (1 fr inleg 
gratisprijzen 	 Begin om RUMBEKE *s 

begin 8 ure 
Voor liefhebbers *" of a reel emoke "! 	Alle brleven,beantwoord In vertrouwen 



er ASSEN 
EER 
Ameii 

LIJSTEN 

VOORBENEN DAGEN 	GEMEENTE KUMBEKE 
Zondag 23 Juni "935, vanaf 2 ure 

in Rodenbach- Groenen Herder-  en Vijf negenstraten 

voor het seizoen 

-; • 

2. Koning. 	V.d.putte M. Eyne 374 
3. Denis. - Verleyen, Kruishout. 340 
4. Artist. - Gevaert gebr. » 	320 
5. Arkul- Verhagen Th. » ,293 
6. Arkol. - Koocyn 	» 	283 
7. Duk. - Verhagen Th. » 	242 
8. Bobie. - Van Lancker, Eyne 154 
9. Bogaard. - De Roose, Neder- 

Eenaeme 	 94 

INGELMUNSTER. 
« Jonge Vinkeniers ». 54 vogels: 

1. Angro. 	GELDHOF, Ingelm. 456 
2. Apleet. - Delare gebr. '». 

	
412 

3. Anieser.- Godeeris, Ardoye 396 
4. Decaluwé. - Priem, Ingelm. 375 
5. Amedée. 	Verfaillie, Isegh. 375 
6. Berten.- Delaere geb. Ingelm. 360 
7. Braine. - Vuylsteke, 	» 	345 
8. X. - Eeckhout geb. 	» 	338 
9. X. - Defour C. 	» 	331 

1 . X. - Beernaert R. 	» 	330 
. Berton. - Noppe C. 	» 	323 

	

. Drijver. -- Verscheure A..» 	322 
3. X. - Vannieuwenhuyse » 320 
4. Bof. - Desmet, Emelghem 312 

15. X. - Defour, Ingelmunster 302 
	MW. 	 

OOST-ROOSEBEKE. - 41 vogels. 

1. Bonduel. - IMPE J. 0.-Roos. 545 
2. Bies. - Verscheure, Meuleb. 484 
3. Danneels. 	Vannieuwburg, 

Oost-Roosebeke. 	433 
4. Albert. - Deuck G. 0-Roos. 422 
5. Binda. - Demeyere 	» 	412 
6. Bulla. 	Debacker A. » 	393 
7. Arnest. - Bruneel A. Meuleb. 363 
8. Antoon. 	Verhuist R. » 	354 
9. Baron. - Baert M. O.Roos. 349 

10. Achiel. - Caenepeel, Meuleb. 342 
11. Armand. - Wolfcarius » 

	341 
12. Beer. - Degraeve, O.Roos. 3 30 
13. Azor.- Demeulemeester, Meul. 294 
14. Beleen.- V.hollebeke O.Roos. 291 
15. Albin. - Dufour C., Meuleb. 282  

HULSTE cc Ware Vlaming » 69 vogels. 
1.. Alberic. - BLAUWKOPPEN, 

Heule 	 515 
2. Bottechia. - Demeire, W.S.E. 50.1 
3. Louis. - Decouter, Lendel{. 460 
4. Alidor. - V.d.vondel, Meul. 432 
5. ,Astrid. 	Denys A. 	» 	420 
6. Danniels. - Raes, Ingelm. 415 

7. Brits. - Verhuist A. Hulste 	385 
8. Aerts. - Craeynest G. Ceurne 385 
9. Amar. 	Koopman  J. Ingelm. 376 

	

0. Bella. -- Claus, Gulleghem 	375 
1. Arlet. - Raes C. Ingelmunster 368 
2. Bidot. - Raes C. 	» 	363 
3. Borrie. - Vroman A. 	» 	356 
4. Alfred.-- Deneerdt V. Meuleb. 346 
5. Duiver. - Mulier, Sloore 	327 
6. Donus. - Craeynest, Cuerne 321 
7. Binda. - Lioen, Ingelmunster 314 
8. Dronkaard. - Lecluyse, Hulste 304 
9. Draaier. - Lefever M. » 	292 

20. DetnJ,lo. 	Baert A. 	» 	282 
21. Bauraing. 	V.d.vondel, Meul, 281 
22. Delbecq. - V.wijnsberghe, Ha- 

relbeke 	 275 
23. Biscot. - Verhuist, Hulste 	272 
24. Albino. 	Dhondt F. Ingelm. 262 
25. Brugge. - Bossaert, O.Roos. 262 
26. Dictus. - Verhuist A. Hulste 251 
27. X. - Devolder 	» 	245 

ROOKT BELGA MET F'KE/vkIEN DE BESTE ! Wie plakbrieven BELGA voor 't Vinkensport begeert, wende zich tot onze drukkerij, die ze van heden af alleen bij BELLA kan verkrijgen. 

Swevegem 
bij Vandenburrie «De Esscher 

zoo fr prijzen 
Begin 8.15 

Waregem 
«Verbond» 

bij Alb. Kerckhove «In,de Brug» 

75 fr prijzen 
verdeeld volgens 't getal 

Begin om 8 30 ure 

Namiddagzettingen van 16 Juni 

Bissegem 
bij Ach. Vandendriessche « De Gouden Klok ». 

15o fr prijzen 
verdeeld in 16 prijzen 

10 fr. meeste getal, minstens 3 vogels 
10 fr. verstkomende 	» 	3 	» 

Inleg 2.60 fr. 	 Begin 2.39 ure 

Lendelede 
bij Dejaeghere G. «In de Kluisberg» 

6o fr prijzen 
Begin 2.30 

Desselgem 
« In Rome », Dries 

6o fr Prijzen 
Begin 2.30 ure 

St Jozef 
- HOOGLEDE 
	

Hazewind 
Op Zondag 16 Juni aanstaande 

Schoone Vinkenprijskamp 

75 fr. prijzen 
boven het getal bijgevoegde prijzen 

Begin om 2.30 ure stipt - inschrijving tot 2 1)4 
bij DEPREZ 

Te Ardoye bij de Blauwbekken zijn er ook 
nog vele gratisprijzen te verloten. - Ge ziet 
dus dat het de moeite weerd is. 

g 	,g 

Meulebeke 
Maandag 17 Juni groote Prijskamp 

Maatschappij «Niet Rijk maar Recht» 
bij Remi VANL 	NE 
propretaris van Ba 

in de herberg « De 

600 fr prijzen 
gewaarborgd op 90 vogels 

260 fr geldprijzen 	verdeeld als volgt : 
25, 21, 17, 15, 13, 11, 10, 10, 9, 9, 8, 8, 8, 
7, 7, 7, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3 

Inleg 2 fr. per vogel. Boven de 90 vogels 
bijgevoegde prijzen ter waarde van 240 fr. 

in serien en in natura 
1. Borstelgarnituur, 2. reveille, 3. clubzetel 
4. Kist cigaren, 5. Schoone spiegel, 6. Kist cl-
garen, 7. nieuwe vinkekooi, 8. kist cigaren 
9. 8 kilos canariezaad, 10. 6 kilos kanariezaad, 
11. 4 ks en 12 2 kilos canariezaad 
13e serie 10 potten bier. 
25 fr prijzen verdeeld in 10 fr., 8 fr. 7 fr. die 
naast een getal zingt 

Verder zullen er nog 10 prijzen te ver-
loten zijn onder al de liefhebbers die met hun 
lief beestje geen prijs behaald hebben. Al deze 
prijzen zullen genummerd en zichtbaa'r zijn 
voor de zetting en eenieder zal -moeten ge-
tuigen dat het wel is. 
Poelen als gewoonte - Geschillen worden on-
wederroepelijk door de commissie beslist. 

Inschrijving te 7 u. Ten 8 spelen 

Maandag 17 Juni, 8 u. 's morgens 
te OOST-NIEUWKERKE 

in den lusttuin van Mr Dekrakere 
dicht bij de herberg «De Hert» 

gehouden door Cam. Swaenepoel 
G ROOTE TWEEKA MP 

Breyer 	tegen 	Vervaecke 
100 tegen 100 

De liefhebbers die belust zijn de kamp bij te 
wonen worden verzocht op 3 m. afstand te blij-
ven. - Het Muziek zal na den kamp een sere-
nade geven voor den overwinnaar en hem naar 
het lokaal begeleiden. 

Ingelmunster 
De Koningsvrienden E 

Zondag 23 Juni om 3 ure - bij Arth. HIMPE 
«Driehoek» 

roo fr gewaarb. 
Prachtige beker voor de serie van 2 vogels sa-
men In te schrijven. Speciale inleg 1 tr per vog. 

b gratisprijzen 

Maand JUNI 
Zondag 23 Juni 

Ardoye 	't Burgerleen 	 125 fr. 
Emelgem 	St. Arpoldus 	 126 fr. 
Heule 	Prins Charles 	 225 fr. 
Ingelmunster 	Appel 	 100 fr. 

	

St Pieter 	100 fr. 
Nieuwen Doorn 	75 fr. 

Iseghem 	De Voerman 	 100 fr. 
Meulebeke 	Gouden Leeuw 	20 fr. 

	

De Liester 	100 fr. 
Ruysselede 	De Spiegel 	300 fr. 
Waregem 	St Elooi 	 75 fr. 
Winkel-St-Elooi 	Transvaal 	100 fr. 

EI Namiddag : 

Rumbeke (Vijfwegen) 	1000 fr. gratis 
Rollegem•Cap.pelle 	De Wijngaard 	20 fr. 
Ingelmunster 	Driehoek 	100 fr. 

BRIEVENBUS 

Als goede sportvrienden zult ge ons vergeven.  

El De maatschappijen die nog aankondigingen 
aangeven, moeten ze rechtstreeks zenden 

Ra naar Aug. Tanghe, uitgever Rumbeke. 

Schrijvers : Schrijft a. u. b. duidelijk : 
eerst naam van den vogel 
dan den eigenaar, zijn woonplaats, laatst 
de liedjes. 

Wij zullen verplicht zijn de uitslagen die alzoo 
niet opgemaakt zijn, achter te laten. 

Gebruikt de gedrukte formulen voor de uitsla-
gen, een ander blad voor uw aankondigingen 
anders kunnen wij er niet door. 

Als ge geheel uw aankondiging gedrukt wilt, 
maak akkoord met den drukker en schrijf. 

Een bijzonder woord van hulde aan Mijnheer 
Vandersarren. Voorwaar met zulke eerevoor-
zitters moeten de bonden blo.ien. - Bewaar 
hem vele jaren 

Aan 't Voske is het op de zettingeti' de moeite 
waard ! Na het spel fijn hoofvleet•ch gratis I 

Wie wil wat bijverdienen en losse 
nummers per week verkoopen ? 
Hij heeft 0.10 per gazet. Zich wenden 
tot drukker Tanghe. 

Voortverkoopers maakt uw rekening 
tegen 23 Juni om 't geld der gazetten 
af te geven en den overschot mede te 
brengen. Daarvoor zal een bureel zijn. 

9 JUNI 
1 ALTBAS, Verbrugge J. Ouckene 	632 
2 Angela, Deloof J. Marialoop 	540 
3 Alberic, Blauwkoppen Heule 

	515 
4 Albert, Deboever, Gent 

	
503 

5 Azot, Piens 0. Gent 
	

483 
6 Adam, Delforce Cachtem 

	
468 

7 Angro, Geldhof Ingelmunster 	456 
8 Artist, Maddens Bisseghern 

	
443 

9 Alidor, Vandevondele Meulebeke 
	

432 
10 Amon, Claus Cachtem 

	
425 

11 Albert, Deuck G. 0.-Roosebeke 	423 
12 Astrid, Denys A. Meulebeke 

	
420 

10 JUNI 

1 ALTBAS, Verbrugge J. Ouckene 
	

672 
2 Alidor, Parmentier Iseghem 	598 
3 Alor, Devaere A. Ingelmunster 	568 
4 X Debceuf Alf. Ingelmunster 

	
561 

5 Anna, Vierstraete J. Iseghem 
	

516 
6 Aviol, Sagaert Meulebeke 	507 
7 Alor, Devaere Ingelmunster 	490 
8 Acrobat, Verfaille Ingelmunster 

	
482 

9 Astrid, Denys A. Meulebeke 	466 
10 Apleet, Delaere Geb. Ingelmunster 

	
459 

11 Ajou, Onbekent J. Iseghem. 
	

451 
12 Arriz, Vuylsteke C. Gullegem 

	
446 

Monster prijskamp 
voor ziende Vinken 
a) te 2 u. de tot dan toe ingeschreven mindere 

vogels (de commissie behoudt het recht van 
de helft van den prijs af te houden van deze 
die hier boven de 600 gaan). 

b) te 3.15 deze die te laat waren en de beste. 
1000 tr prijzen en 100 bloemtullen -geen in-
leg ; 100 prijzen te winnen : le 100, laatste 
3 fr. - Er is ook een serieprijs van 50 fr voor 
2 aangeduide vogels ; inschrijving vanaf 1 u. 
in «De Vlasbloem» Regeltelling in «De Hoop 
Prijsdeeling in «De Sterre». 

1 
t.l 	1." 

Zondag 9 Juni 
MARIALOOP « Rooborsten » 19 vogels 

1. Angela. - DELOOF, Marial. 540 
2. Decaluwé. 	Coussement, » • 417 
3. Baron. - Baene A. Meuleb. 369 

• 4. Alias. - V.d.bulcke, Marial. 364 
5. Boekee. - Maes A. 	» 	337 
6. Beton. - Duyck G. 	» 	332 
7. Bonduel. - Desmedt, Wakken 311 
8. Bernaert. - Allemeersch J., 

Marialoop 	'2, 	 294 
9. Binda. - Persyn G.•Vakken 283 

RUISELEDE « De Lichtzangers » 

1. Borms. -- DE WITTE, Ruisel. 385 
2. Adiel. - Hoop C. 	» 	369 
3. Abel. - Lauwers R. 	» 	120 
4. Binda. - Hoop A. 	» 	305 
5. Dictus. - Braet C. 	» 	301 
6. Alor. - Sloore Osc. 	» 	295 
7. Armand. - V.d.weghe » 	279 
8. Albric. - Lauwers G. » 	227 
9. Deolet. - De Wulf R. » 	223 

10. Albrecht. - Wyckhuis G. » 	I 97 
11. Arlet. - De Wulf G. 	» 	195 
12. X. - De Sloover M. , » : 	174 
13. Bertha. -- Hoste Remi 	» 	143 

MEULEBEKE. -- 33 vogels. 
« Niet Rijk maar Recht » 

1. Baeklandt. - MORTIER, J. 
Meulebeke 

2. Biscot. - V.d.capelle, Meuleb. 
3. Antoon. - V.keersbilck » 
4. Adam. - Casier J. 	» 
5. Albert. - V.d.abeele A. » 
6. Bernaert. - Caenepeel » 
7. Albert.- Debruyne, Marialoop 
8. Billo. 	Behaeghe, Meuleb. 
9. Belloni. 	Lievrouw 	» 

10. Adam. - Vancoillie F. 
11. Bidot. - Casier J. 
12. Abel. - Deloof G. 	» 
13. Doubelpat. - Vermeulen » 
14. Bonnot. 	Desmedt C. • » 

508 
485 
407 
393 
351 
346 
330 
327 
305 
300 
271 
264 
261 
251 

GENT. « Onder qns ». 

1. Albert. - DE BOEVER 
	

503 
2. X. - Meirlaen 	 492 
3. Azot. - Piens 0. 	 483 
4. X. -_ Baert A. 	 408 
5. Broux. - Verstraete A. 	396 
6. X. - Vanbelleghem 
7. X. - Schellynck 
	 394 , 

161 
8. X. - Baert A. 	 345 
9. Artist. - Verstraete A. 	332 
0. Alecain, 	Heyman J . 	320 
1. Dopper. - Vangampelaere 	311 
2. X. - Bruggeman 	 237 
3. X. - Vangampelaere 	• 197 
4. Begonia. - Van Mellaert 

	
178 

5. Adam. - Rapaille 	140 
De serie voor den beker is 'gewonnen 

door Piens 0. en Verstraete A. met 
879 liedjes. 

EYNE « Jusque Huit ». 25 vogels. 

1. Bok. 	1MPENS K. Kruish. 376 

ii 

ii 

ingericht en geschonken door den Hr Luitenant Ve rstraele-Depoorte 
fabrikant der CHICOREI PURITAS Rumbeke 

met medehulp van' enkele weldoeners 
van 2 tot 4.30 u. 

VOLKSFEESTEN 
1600 FR. PRIJZEN 

Te 5 uur. - over een afstand van 5 Km. 

Loopkoers 
voor niet aangeslotene bij een athletiek bond 

120 fr prijzen - geen inleg ; 
Te 5.45 u. - in open lucht : 

voor de vinkeniers die meegedongen hebben i. 
de prijskamp - 120 fr prijzen, geen inleg 

Te 6.30 u. 

voor mannen boven de 40 jaar - met baan 
velo en hooge stuurstang, 145 fr prijzen, geel 
inleg. 	. 

Velokoers 

Rookers- prij skam p 

:i935 

HULSTE « Ware Vlaming » 50 vogels. 

1. Alidor. 
- 

VANDEVONDEL, 
Meulebeke 	 348 

2. Albino. 	Dhondt, Ingelm. 319 
3. Aanwijs.- Caenepeel, Meuleb. 316 

HULSTE. 
DE KONINGSVRIENDEN. 116 vogels. 

1. Ama.- VIERSTRAE 	Iseg. 516 
2. Alor. - Devaere A ngelm. 490 
3. Aplat. 	Delaere g . 	» 	459 
4. Vanhazebroeck, Iseg. 445 
5. Alex. - Deforce, Cachtem 	408 
6. Balthazar. - Herman, Isegh. 405 
7. Ami. - Depetere, Iseghem 390 
8. Douglas- Delaere geb. Ingm. 380 
9. Antoon. - Maertens, Iseghem 359 
0. Daneels. - Raes. A. Ingelm. 358 
1. Benjamin. = Verhiest A. » 	346 
2. Decaluwé. - Dhondt, Isegh. 345 
3. Staf. - Colombier, Meuleb. 335 
4. Bella. - Deckmyn, Ingelm. 333 
5. Dossche, 	Raes A., 	» 	333 
6. Baralias.l'÷ Colombier, Meul. 331 
7. Bolle. - Vandewalle, Iseghem 320 
8. Boni. 	Vroman. A. ingelni. 310 
9. Ami. - Vermeersch, Iseghem 309 

20. Der'a. 	Remmerie, Hulste 302 
21. Baral. - Himpe C. Ingelm. 29 7 
22. X. - Wastyn R. 	» -296 
23. X. 	Desmet Georges, Emelg. 
24. X.- Vaneeckhout geb. Ingelm. 278 
25.X. - Vanhaecke H. 	» 	276 

De beker « Het NieuWsbiad » lis ge-
wonnen door de maatschappij a De 
Gildevrienden » Iseghem met 16 vogels. 

1. DHAENENS R., Kruishoutem 586 
2. Dierickx, Zulte 	 461 
3. Halve Maan, 	 411 
4. Dhaenens Jules, ' 	388 
5. Recht voor allen, 	 377 
6. Luchtzangers, Dessel. 	368 
7. Desloover Billet 	 3 6 3 
8. D'haenens Aug. 	 356 
9. V.Wijmelbeke A., BI. Bekken 355 
0. Merlier. Acro. 	 345 
1. Loosveldt A., BI. Bekken ' 	341 
2. Vlaamsche Zangers, 	322 
3. Vlaamsche Zangers, 	317 
4. Cottens Alfons, 	 314 
5. Baert Louis, 	 309 
6. Castro Omer, Argus 	305 
7. Beekzangers, Acro, 	293 
8. Desmet Gebroeders, 	289 
9. Vlaamsche Zangers, 	274 

20. Debakker, Arar 	 273 
21. Blauwbekken, Afliet 	257 
22. Beekzangérs 	 254 
23. Beekzangers • 	 251 
24. Lagaisse, Devos 	 248 
25. Vercaemst 	 245 
26. Halve Maan 	 245 
27. Vlaarrische Zangers 	244 
28. Vanthuyne 	 236 
29. Goeminne (verrassing) 	226 
Verstkomende : Vlaamsche Zangers » 

Huiste..,... 
Meeste Getal : `-co, Vlaamsche Zangers » 

%'''''...,,, 	i". 

Maandag ib Juni 

R.UMBEKE « Goudvink Voske » 
107 vogels. 

1. Alibas. 	VERBRUGGHE, 
Ouckene 	 632 

2. Deklopper._ Deboeuf, Moors. 508 
3. Benhur. - Borry, Rurnbeke 500 
4. Adam. - Delforche, Cachtem 468 
5. Berten. - Dekoster. Rumbeke 458 
6. Artist. - Maddens, Bissegh, 443 
7. Amon. - Claus, Cachtem 	425 
8. Anons. - Ramon, Becelaere 392 
9. Avos. - Borry. Rumbeke 	375 
0. Achiel. - Ledoux, Moorseele 373 
1. Aron. - Vermaut, Rol. Cap. 364 
2. Abel I. 	Pauwels, Emelgh. 352 
3. Bottechia.- Masselis, Moorsl. 347 
4. Ama. - Depodt, Avecapelle 344 
5. Boddy. - Alliet, Roeselare 343 
6. Albion- Barbier, Avecapelle 334 
7. Ardiquest. - Lauwers, Cacht. 318 
8. Alix. - Bruwier, Rumbeke 	316 
9. Bas. - Deboeuf, Passchend. 306 

20. Alix II. - V.d.wiere, Rumb. 295 
21. Abel II. - Devriendt, Avecap. 292 
22. Bidot. 	Feys, Cacht. 	284 
23. Dekwakkel.- Leenknecht Roes. 280 
24. Duo. - Kimpe, Rumbeke 	273 
25. Arms. -. Samyn, Iseghem 	270 
26. Domino. - Degrijse, Rumb, 268 
27. Amandus. 	Feys, Cachtem 262 
28. Alavoine.- Deceuninc., Voske 261 
29. Dopper. - Montagne, Voske 253 
30;  \fiat°. - Lietaert, Bisseghem 250 
31. Daniël. - Verhuist, Voske 	244 
32. Alix III. - Nuytténs, Passch. 240 
33. Derby. - Verhuist, Moorsl, 	239 

Besten dank van wegens de maat-
schappij aan alle mededingers.  

Proficiat aan de winnaars. 

28. Donder. - Vercruysse » 	234 
29. Barras. 	Vantieghem, Lend. 232 
30. Dora. - Remmerie, Hulste 223 
31. Decaluwé. - Raes, Ingelm. 215 
32. Bonduél. - Verhuist, Hulste 213 

GEMEENTE WAEREGHEM 
« Gavervrienden ». 

MEULEBEKE. 58 vogels. 

1. Astrid. - DENYS A. Meuleb. 466 
2. Antoin. - V.keersbilck »1 416 
3. Alidor: - V.d.vondel 	» `• 415 
4. Bomse. 	Caenepeel M. » 1411 
5. Bonduel. 	Devaere C. » i 400 
6. Biámark. 	Depubrpere » 1 382 
7. Benoit. 	Vanglabeke » • 345 

	

8.. Billiard. - Vandeviaene » 	342 
9. August. 	Vierstraete G. » 1 327 

	

0. Bonduel. - V.d.vondel » 	325 
1. Baron. - Debaene A. 	»i 324 
2. Binda. - Devlieger R. » 	322 
3. Baron. - Verhuist A. /» 	319 
4. Ankor. 	Vercruysse ,1  » 	309 
5. Dekuischer.- •Debraba'nder 	305 
6. Antoin. 	Verhnisti A. » 	290 
7. Amar. - Vierstragte M. » 	286 
8. Bock. - V.d.vonaele 	» 	277 
9. Arthur. - IVIatfon G. 	» 	274 

20. Bruno. 	--V.ryckeghem » 	270 

THOUROUT « 't Lustig Vinkje ». 
35 minuten spel. -- 66 vogels. 

1. Danneels. - DIERKENS C. 
Ruddervoorde 	 279 

2. aria. - Schelles, Roeselare 247 
3. Breeuw. 	Plyzier, Thourout 239 
4. Alidor. - Dewitte, St. Jozef. 233 
5. Bogaert. - Malfait, R.voorde 220 
6. Abeer. 	Vansteenlandt » 	214 
7. Berten. - Decoster, Rumbeke 209 
'8. Adiel. - Dewitte, St. Jozef 199 
9. Bob. -- Balduyck, Lichterv. 198 

effiliffill 

OOSTCAMP « Arm maar Eerlijk » 
37 minuten spel. 

1. Bertje. - DECOCQ, Oostc. 269 
2. Binda. - Deblaere M. » 	249 
3. Djako. - Deborne C. • » 	54 
4. Blaf. - Vanhenste H. » 	46 
5. Dyzers. - Debaene C. » 	22 
6. Alcapon. - Desmedt L. » 	17 
7. Bogaert. 	Borré J. 	» 	45 
8. Djake. 	Rammelaere M. » 	06 
9. Barko. - Dierickx H. 	» 	85 

10. Buysse. - Deblaere 	» 	82 

MEULEBEKE. 

I Billard. - VANDEVIAENE E., 
Meulebeke 	 440 

2. Bonduel. 	Devaere, Meuleb. 407 

	

3.. Anti. - Desmedt, Pitthem 	379 
4. Bruno. - V.ryckeghem, Meul. 371 
5. Binda. - Devliegher, 	» 	36 
6. Dora. 	V.d.vondel 	» 	36 
7. Albert. - Serroels R. 	» 	362 
8. Bock.. •f-- .V.d.vondel G. » 	333 - 
9. Abalo. 	Vanryckeghem » 	3291 
0. Jules. - Coutteny J. 	» 	320 
1. Baltazar. - Verscheure » 	3131 
2. August. 	Vierstraete 	» 	302I 
3. Arthur. - V.d.vondel H. » 	2971 1  
4. Dolffrido. - Verfaillie 0. » 	285 
5. Bernard. - Maes A. Pitthem 247 
6. Diamit. - Verfaillie 	» 	227 
7. Charlo. - Van Neste G. » 	226 
8. Dinamo. - Verfaillie A. » 	195 
9. Albert. - Ducoulembier » 	195 

	

20. Bonne. - Caenepeel M. » 	132 

ARDOYE <c Lustige Zangers » 56 v. 

1. Ajou. - ONBEKENT, Isegh. 451 
2. Avos. - Borry E. Rumbeke 41 7 
3. Danneels. - De Meulenaere V. 

Ardoye 	 408 
4. Burry. - Coussement, Ardoye 407 
5. Boddie. - Alliet, Roeselare 385 
6. Durkop. - Callant, Coolsc. 370 

7. Attus. - Werbrouck, Roeselare 365 
8. Koo. 	V.haverbeke, Ardoye 362 
9. Camiel. - Soenen A. 	» 	310 
0. Berten. - Noppe C. 	» 	308 
I. Ajan. - Victoor 0. 	» 	303 
2. Pier. 	De Man Rousselare 264 
3. Amandus. 	Feys J. Ardoye 262 
4. Boermelk. 	•Callens Ardoye 258 
5. Karel. - Mattens V. Ardoye 253 
6.. Anna. - Schelpe G. Iseghem 247 
7. X. 	Huvaere M. Ardoye 	233 
8. Ardos._ D'Haeyer M. Ardoye 218 
9. Avé. - Decouter H. Cachtem 208 

20. X. - Naert J. Ardoye 	204 

4. Balthazar. - Verscheure » 	309 
5. Billiard. - V.d.viaene » 	302 
6. Bella. - Verhelst 	» 	301 
7. Bock. - V.d.vondel, 	» 	295 
8. Danneels. 	Raes A. Ingèlm. 295 
9. Anno. - Maus L. Cuerne 	• 267 
0: Draaier. - Lefever M. Hulste 262 
I. Arlet. - Raes C. Ingelm. • 254 
2. Dipaco. - Lioen, 	» 	254 
3. Daura. 	Remmerie, Hulste 243 
4. Wiet. - Delaere A. Ingelm. 237 
5. Dysers. - Devaere, Meulebeke 228 
6. Bidot. - Raes C. Ingelmunst. 225 
.7. Burtony. - Ducq, Marialoop 222 
8. Dekuischer. 	Debrabander, 

Meulebeke 	 209 
9. 'Alias.- Vandenbulcke, Marial. 203 

20. Deurlo. 	Baert A. Hulste 	198 
21. Bruno. - V.ryckeghem, Meul. 192 
22. Debaets. - Vanwynsberghe, 

Harelbeke 	 184 
23. Anifast. 	Delbeke, Ingelm. 182 
24. Arlet. - Vanthornout, Meul. 168 
25. Dictus. - Devolder, Hulste 	164 
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WINCKEL ST ELOI -- 121 vogels. 

1. Billy. - CATTEEUW, Rol. C. 732 
2. Alidor. - Parmentier, Sloore 598 
3. David.- Wildemeersch, Moors. 473 
4. Bobby. - Merisse, Lendelede 455 
5. Ariz. - Vuylsteke, Gullegh. 445 
6. Albrik. - Blauwkop. Heule 431 
7. 't Kleintje. - J. Vink. Isegh. 424 
8. Bito. 	Debuyck, Gulleghem 393 
9. Abroiez. 	V.d.zarren, W.S.E. 392 
0. Avanti. 	Dupont, Sloore 	390 
1. Abardt. - Dewitte, Sloore, 385 
2. Doens. --• :Feys 0. W. St. E. 384 
3. Biton. 	Dewitte E. Gullegh. 376 
4. Domin.- Vandamme, Lendel. 370 
5. Alexander. - Bas. 	» 	355 
6. Free. - Lagae, Rollegh. Cap. 350 
7. Basil.- V.overberghe, Moors. 342 
8. X. - Olivier. - Gullegh. 	341 
9. Bernard, -Pollet, Bisseghem 340 

20. Albrik.- Masselis, Gulleghem 332 
21. X. - Clarys, Gulleghem 	330 
22. Bicot. - Vandamme, Lendel. 330 
23. Aspar. 	Catteeuw, W. St. E. 324 
24. X. - atteeuw A. 	» 	323 
25. Dix. - Vandorpe, Rol. Cap. 298 

	

26.• Scherens. - V.d.broucke, » 	297 
27. Vanhevel, 	Maertens, Oekene 294 
28. Barabas. - Samyn W. St. E. 289 
29. Bismark. - Lippens, Iseghem 287 

MOORSLEDE « De Lustige Vink » 
98 vogels. 

1. Alibas. - VERBRUGGHE, 
Oekene 	• 	672 

2. Alor. - Devaere; Iiigeirn. 568 
3. Aron. - Vermont, Rol. Cap. 441 

4. Avos. - Borry, Vosken 	401 
5. X. - Vermont, Rol. Cap. 345 
6. Achiel. - Ledoux, Moorseele 340 
7. Azor. - Delaere, Voske 	337 
8. X. - Vandoorn, Ledeghem 324 
9. Binda. - Deforce, Passchend. 313 
0. Atiba. - Houthoofd, Puritas 290 
1. Alto. - Vercaigne, 0.Nieuwk. 289 
2. Ameri. - Houthoofd, Roesel. 289 
3. X. - Rosselle, Rumbeke 	279 
4. Bakeland.- Debrèu, Rol. Cap. 269 
5. X. - Demelie, Puritas 	268 
6. Breyer.- Windels,.0. Nieuwk. 246 
7. X. - Wittouck, Puritas 	245 
8. X. - Deroo, Voske 	244 
9. Avil. - V.d.elstraete, W.S.E. 229 

20. X. - Butos, Viamertinghe 	228 
21. X. - Borry, Voske 	209 
22. X. - V.d.driessche, R. Cap. 208 
23. X. - Rosselle, Rumbeke 	205 
24. X. - Callewaert, Rumbeke 204 
25. X. - Denys, Rol. Cappelle 200 
26. X. - Maddens, Bisseghem 	97 
27. X. - Gryspeerdt, Rumbeke 87 
28. X._-.Vanneste, Passchendale 85 
29. X. - Borry, Voske , 	79 
30. Betje. - Verhuist,;-Voske 	'• 56 
31. X. - Vanhusentrut, Rol. Cap. 55 
32. Boontje.- Hoorelbeke, Moorsl. 54 
33. X. - Leenknecht,, Roeselare 	40 
34. X. --j Cappelle 	» 	37 
35. X. - Clarisse, Rollegh. Cap. 
36. X. - Onbekent, Iseghem 

INGELMUNSTER « Jonge Vinkeniers » 

I. Acrobat.- VERFAILLIE, Ing. 482 
2. Avitor. 	Dobbels Ingelm. 355 
3. Answans. - Vanhee E. » 	332 
4. Baron. - Vroman 	» 	326 
5. Amedée. - Verfaillie, Isegh. 316 
6. Balthazar. - Monserez, Cacht. 307 
7. Antoon.- V.hazebrouck, lseg. 304 
8. Barral. - Himpe G., Ingelm. 302 
9. August. - V.d.heeren, Emelg. 300 
0. Andru. - Dhondt, Iseghem 282 
1. Drapier. 	Beernaert, Emelgh. 278 
2. X. - Defour C. Ingelmunster 269 
3. Abias. - Cools V. Cachtem 252 
4. Berten. - Melaere, Ingelmunst. 232 ' 
5. Balthazar. - Herman, Iseghem 227 

	

0. Abram. - Bogaert, 	» 
1. X. - Ergermont, Bovekerke 
2. Banki. 	Cauwelier. 	R.voorde 
3. Dolfus. - Stroobandt, Thour. 
4. Dino. - Decloedt 
5. Domerik. - Nollet 	» 
6. Adam. - Capelle, Roeselare 
7. Boby. - Garemyn, Hooglede 
8. Baldus. - Gevaert, Thourout 
9. Dovis. - Werbrouck, Roesel. 

20. Albert. - Pollentier, Thour. 

	

2 I . Domino. - Logghe, 	» 
Meeste getal : Ruddervoorde. 
Verstkomende : Roeselare. 

PASSCHENDALE « Vereenigde 
Vrienden ». -- 39 vogels. 

1. Demuysere.- VANGEENBERGHE 
Passchendale 	 400 

2. Bannus. - Degryse, 0.Nieuwk. 391 
3. Arnold.- Cardoen, Passchend, 379 
4. Decaluwé. - Samyn, 	» 	370 
5. Danneels. - Vermont Rollegh. 357 
6. Bertha. - Deceuninck, Rumb. 347 
7. Anos. - Ramon 	» 	34I 
8. Binda. 	Deforche, Passchen. 330 
9. Alix I. - Deleye Rumbeke 325 
0. Deman. 	Houthaeve, Roesel. 325 
1. Bidot. - Vermeulen, Passch. 293 
2. Alix III. - Nuyttens J. Rumb. 284 
3. Dierkens. - Nuyttens J. » 	280 
4. Barral. - Patteeuw, Moorslede 265 
5. Alma.- Vercaigne, 0.Nieuwk. 250 

92 
88 
84 
82 
82 
68 
62 
62 
58 
54 
54 
50 

Wie verkoopt 
gazetten per stuk ? 

Uitslagen die tegen den dinsdagavond 
niet binnen zijn, worden niet meer op 
genomen ; den dinsdag-avond worden 
de eerelijsten uitgetrokken, wij kunnen 
die dan niet meer veranderen. 

Wij verwittigen eenieder, en zullen 
voor niemand meer uitzondering ma-
ken. Weest dus op tijd en gebruikt de 
bordereelen a. u. b. 

• 

Let op de 4de blad- 
zijde naar de groo- 
te Pronostiek-wed- , 
strijd van "Puritas" 

1. Van Leunen Meulebeke 
2 De Buf Ingelmunster 
3 Leyaert Meulebeke 
4 Van Meenen Ruislede 
5 Claes Thielt 
6 Vanneste Thielt 
7 Van Paupe Thielt 
8 Mescant Edw. 
9 Sagaert Wlettletieke 

10 Adam P. Thielt 
11 Desmet Pittem 
12 Vroman Meulebeke 
13 Maes Achiel 
14 Floste Remi 
15 Windels A. 
16 VanSeveren A. 
17 Vakier A. 
19 Tiole Hect. 
19 De Gyter Th. 
20 Moreel V. 
21 Lambrecht J. 
22 Tiole H. 
23 Eechout G. 
24 Michielsens A. 
25 Goemine 0. 
26 VanEeke 
27 Gaston Veys 
28 Adam 0. 
29 Wullaert 
30 De Paepe Arthur 
31 Scherens Emiel 
32 Adam Oscar 
33 De Schepper Jozef 
34 Vakier 
35 ide 

WAREGHEM « Blauwbekken  » 69 v. 

I. Binda.- DHAENENS, Kruish. 627 
2. Hardiquest. - 	» 	» 	600 
3. Billiet.- Roodborsten, Wareg. 464 
4. Diericks. 	Vl. Zangers, Zulte 440 
5. X. - Dhaenens J. Kruish. 405 
6. X. - Vercaemst, Wareghem 400 
7. X. - Vl. Zangers, 	» 	385 
8. Devos. - Lagaisse, 	» 	382 
9. Goemine.- Vl. Zangers, Zulte 381 
0. Snoeck. - Vl. Zangers, Zulte 381 
1. X. - Polfliet D., Wareghem 377 
2. X. - Halve Mane, 	» 	362 
3. X. - Cottens A. 	» 	355 
4. X. - Goudvogels, 	» 	329 
5. X. - Gavervrienden, 	» 	329 
6. Arvis.- Dhaenens, Kruishout. 325 
7. Arco. 	Roodborsten, Wareg. 319 
8. X. - Beekzangers, 	» 	319 
9. X. - Vl. Zangers, 	Zulte 316 

20. X. - Vl. Zangers, Wareghem 311 
21. X. - Roodborsten, 	» 	307 
22. X. - Vinkeniers, Heule 	306 
23. X. - Vl. Zangers, Wareghem 299 
24. X. - Blauwbekken 	» 	298 
15. X. - Beekzangers 	» 	279 
Verstkomende : Vinkeniers, Heule. 
Meeste getal : Vlaamsche Zangers, Wa-

reghem : 12 vogels. 

rob. 	 r:rwmwroirra 

30. Dix. 	Wyffels, Rollegh. Cap. 286 
31. Berari. - Degryse, Gullegh. 284 
32. Ascyn. - Dedeurwaerder G. 

Winckel St. Eloy 	280 
33. Pers. - Pattyn E. Lauwe 	275 
34. Bout. - Dhondt, Moorseele 267 
35. Ermée. - Vereecke, 	» 	266 

Beker gewonnen door Rolleghem-
Capelle met 1604 liedjes. 

Hartelijken dank, vooral aan Mijn-
heer Vandersarren, eerevoorzitter. 

Dinsdag ii Juni 
THIELT «Blauwbekken» 

605 
661 
507 
468 
466 
448 

• 433 
427 
418 
407 
390 
378 
375 
368 
351 
346 
344 
343 
341 
336 
334 
332 
330 
328 
326 
324 
314 
310 
309 
309 
304 
302 
296 
294 
291 

Roeselare bij Deraeve «M/ij Blauwvoet» 
Uw aankondiging was misdrukt, dat is een re-- 
den om miskontent te zijn, 't akkoord. - Maar 

de, bijzondere aandacht er op getrokken. 
missen is menschelijk. We hebben aan 't Voske BITeL A GEN  • 
We doen ons best maar zijn niet volmaakt. 	 b!,«2 	 • 



Opwekker van het Vinkensport Al de Vinkeniers zullen er zijn 

Gaston VEYS 

Rolleghen-Cappelle 
Rumbeke 

Meulebeke 
Ingelmunster 

Deinze 
Wareghem 

1 Jaargang - Nr 10 

Schrijvers bestel uw han Ier drukkerij vn Do Yilikellbodo, zo wordoll dan kosteloos omme  
Zondag 23 JUNI 1935 

ti GEI 

Paula, kom drink een potje koffie met mij 
Uwe koffie is gemaakt met goede Chicorei ! 
Rookend, dampend in mijn tas, 
Ieder drinkt een potje alras. 
ris de beste, 'eens gedronken 
Altijd maar hem voortsgekhonken, 
Smaak heeft hij : PURITAS Chicorei ! 

	  " PURITAS " 
Verstraete-Depoorter 

Chicoreifabriek, Rumbeke 

ONZE LEUZE 
Alle Vinkenmaatschap-
pijen van Belgie in één 

BROEDERBOND 
vereenigen 

om ''liet aloude Sport 
te verdedigen, 
te verspreiden 
en te veredelen 

( 
Beheer en Drukkerij : Hoogst

g,
iiat 44-45, Rumbeke 

Telefoon 802 — Postcheckug. Tanghe 96210 

"11,01NIE -Y„ 
zijn te verkrijgen in alle slag leder, te weten : 
Chevreau — Chrom — Waschbare Chrom — Chamois 
Daim d'Afrique — Russisch, Zweedsch en Finlandsch 

Rendier, Peccary echt en nagemaakt 
Keepers en Sport, enz... 

Eischt het merk «ROSNEY.» 
altijd nagemaakt 	nooit geëvenaard 

G. De Brabandere Masselis 

ROESELARE, 
OOSTSTRAAT 72 

Te bekomen in beste kwaliteit, aan *den voor-
deeligsten prijs gefourreerde en ongefourreerde 

HANDSCHOENEN 
voor Heeren en Damen en Kinderen 

Deze handschoenen gefabriceerd door het 
ALOMGEKENDE HUIS 

111 den handschoen 

t4t4t4t41<tttittidttttt-éttttkttttt 

LEKKENSTRAAT, 282 

RUivlBEKE 
Rechtstreeksche levering op alle werken 

Voor Uw gemak 
Voor Uw profijt .  
Voor spoedige bediening 

van alle slag 

Betonwerken, steenputten 
Regen- en aalputten 
Buizen van alle grootte 
Betonmuren 

wendt U in volle vertrouwen tot 

ODIEL D'HOOGE 
I. 

Verkooper CHERICO Sigaren ENGELSCHE LESSEN 
• gemaakt door Oud-Amerikaan, 

Voor. liefhebbera "of a real smoke "1 	Alle brieven beantwoord in vertrouwen.  

Agent GAZETTE van DETROIT ■ Agent BELGIAN:HOLLAND FOOD C° 

GASTON VEYS 
12, Dorp — ASTENE-DEINZE 

STEAMSHIP - AGENT 

TICKETS naar AMERIKA 
en alle landen der wereld - Alle lijnen I 	 .k.3%  

Inlichtingen persoonlijk of per brief OVERAL 
Jarenlange ondervinding door Reizen en Agentschappen ten uwen diefiste 

CUNARD - WHITE STAR 
Luitenant Verstraete-Depoorter 

Oud Oorloge-offIcler 

0 ! Uwe kinders zijn kloek en gezond, zei Maria tot hare vriendin. — Ja, Martha... daarvoor bestaat er een goed produkt]: 
• 

het beroemde kindermeel FORTIOR van het gekende 

Huis DEPOORTER APOTHEKER-SCHEIKUNDIGE ISEGHEM 

Op St Godelieve Ommegang BEYTHEM 

á komt zin en oordeel[ zelf 
Gebruikt Chicorei "PORTTAS " 

fl+ Va 	 Va 311 	Yitit31. ;1+9•V 3.371k;ho Oo 

JULES MUYLLE SCHACHT 

noch niet kennen .... 

Daar vindt U aan ongeloofbaar 
LAGE PRIJZEN 

Brei-Sajetten in alle kleuren 
Kousen in alle kleuren 
Sargiën, Lakens, Hemden 
Corsets 

DRAFKOERSEN 
4000 fr. prijzen 

vijfwegenstraat RUMBEKE 
	imossaismaitimi 

Spijtig de Huismoeders 
die het HUIS fej 

modejaren 1200 tot fa 
modernste van heden 

te zenden voor 20 JUNI ten bureele van 't blad 
Ie prijs 100 fr. 	 3e prijs 25 fr. 
2e 	» 	50 fr. 	 4e 	» 15 fr. 

Wie gaat de eerste zijn op 23 Juni te Rumbeke ? 

ANTWOORD : 
1. Naam van vogel 	  

2. Getal' zijner liedjes 	  

Geef hier uw naam en adres : 

Prollostiok-Wodstrijd 

c 

SLUIS' PLUIMVEE- EN VOGELVOEDERFABRIEKEN N.V. - WEESPERKARSPEL 

U kunt het wat goed merken aan 
Uw 'gevleugelde vrienden, als U 
ze P. Sluis' Volièrezaad geeft! 

Pit woer is juist dal , wat ze 
noodig hebben! Het is .een 
ideaal zaadmengsel, dat ze ge-
zond en in goede conditie 
houdt. En gezonde vogels zingen 
graag en veel. 

Geef ze naast dit hoofdvoedsel 
verder P. Sluis' Universeelvoer 
en zoo nu en dan een stukje 
fruitofwatgroenvoer. Uw vogels 
zullen zich dankbaar toonen 
voor Uwe goede zorgen. en ze 
zullen voor U zingen.., els in 
do vrije natuur' 

P. Sluis' Volièrezaad 

12111f31111 

doet Uw vogels 
zingen als in de 
vrije natuur! 

VOLIÊREZAAb 

uis 

Er zijn zoovele redenen waarom al "de 
echte vinkeniers op zondag 23 Juni a. s. naar 
Rumbeke zouden trekken 1... 

grootste Prijskamp van het jaar ! 
1600 fr. prijzen zonder inleg 
— De beste vinken van Vlaanderen, en de 

:dapperste en trouwste, de echte vinkeniers 
, zullen er samenkomen. 
— Vrouwen zoowel als mannen gaan er naar-
toe, want het is de gauwdag, de Vinkenker-
mis, de Hoogdag van het Vinkensport 
— Te Rumbeke is «De Vinkenbode» geboren 
en wordt ze gedrukt; We moeten den druk-
ker en den uitgever, - de vrienden die ons 
blad mogelijk maken, van dichtbij leeren ken-
nen. 
— Er zijn volksfeesten van alle slach 1 Er 
is muziek I Er is leute I Kortotn het is de groote 
Vlaamsche Kermis, maar de kermis van al 
de vinkeniers van Vlaanderen 1 

Er zijn nog veel redenen.... Lees maar 
eventjes het Progranima van die groote feest-
dag in «De Vinkenbode»... Bekijk de groote 
plakbrieven die in ieder lokaal hangen. 

Ge kunt niet tehuis blijven I Willens of 
niet, ge zult op 23'Juni te Rumbeke zijn 'om 
er ne keer uw hart op te halen'en te genie-
ten van die feeste, van die menigte vogel-
liefhebbers, van die schare van echte Vin-
keniers, van die ongeevenaarde prachtige prijs-
kamp 1 

Ge zult er zijn om door uwe tegenwoor-
digheid aan de inrichters te bewijzen dat ge 
waardeert wat ze doen en van heinde en ver-
re komt om hen de hand te drukken en te 
zeggen : «Mannen van Rumbeke, we zijn hier, 
wij hebben uwen roep gehoord en wij fees-
ten mee op dezen Hoogdag. 

Maar de bijzonderste reden van al is nog 
wel deze : 

Te Rumbeke woont de hoofdman van 
de Vinkeniers ! 

Daar is het dat Luitenant Verstraete 
woont, die onze leider geworden is en 
op het groote feest, dat hij ten koste 
van zooveel opoffering en liefde voor 
ons heeft ingericht, zullen wij hem hul-
digen en onzen dank betuigen. • 

Dit • is geen spelleke van «den eenen boft 
op den anderen»... nee vrienden. - Drukker 
Tanghe heeft me over een paar weken daar 
eenige zeer schoone bloemekes op de mauwe 
gespeld en dat heeft me wel getroffen, maar 
ik en ben maar een klein jongentje verge-
leken bij die reus in de beweging, die is : 

Luitenant Verstraete 

Hij is het, die iedere zondag, sa-
men met zijn vriend, - den drukker -
hier en daar op de zettingen verschijnt 
otn meer leven, meer strijd, meer sport 
in het vinkenieren te steken. Hij is het, 
die te allen kante het zaad strooit waar-
uit. nieuwe gilden worden geboren en 
jonge krachten oprijzen. Hij is het, die 
noch tijd noch geld spaart om te ma-
ken dat de prijskampen belangrijker 
worden, dat ze eerlijk worden betwist, 
dat ze bijgewoond worden door scha-
ren van menschen, die naar zijn wijs 
woord luisteren. 

Hij is het, die de beginner der vin-, 

Willen we' toonen dat we begrijpen wat hij 
voor het Sport doet. 

Er zijn ou ler vinkeniers dan onze leid( r. 
Er zijn er mogelijks wel die beter de gehei-
men kennen om Azor of Alibas of anderen 
boven de 600 te dom zingen, maar geen is 
er in heel het Vlaamsche Land die zooveel 
doet voor het Vinkensport en die zoo on-
verpoosd blijft prediken en werken voor ons. 
Dat begrijpen de ouden en ze hebben er hem 

1 Dat weten zijne makkers en zij waar-
deeren er hem des te hooger om I Dat be-
wond• ren de jongeren -en ze wijden er zich 
zooveel te meer door toe aan wat de Lui-
tenant het schoone sport van ALLE klasse 
noemt. 

1 Vandorpe Henri, 	 Kortrijk 
2 Declercq Valere 
	

Cachtem 
3 Dekeerschieter Hector 

	
Emelghem 

4 Delaere Gerard 
	

Ingelmunster 
5 Abeeltje 
	

Poperinghe 
6 Duyck Gentil 
	

Marialoop 
7 Deltour Gerard 
	

Lendelede 
8 Verhelst C. 	 Thielt 
9 Vervaecke Leopold 
	

Waereghem 
10 D'Haeyere Michel 
	

Ardoye 
11 Degryse Robert 
	

Peteghem (Deinze) 
12 Vanderbeken Michel 

	
Heestert 

13 Beernaert Michel 
	

Ingelmunster 
14 Lapere Emiel 
	

Gulleghem 

11~~1111.11112~... 
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EIGENAARS : 

Luitenant Verstraete 
S1 ICH I LR 

flow...straat - Rumbeke 

DRUK K ER 
Hoogstraat Rumbeke 

midadamoetsa. ?eo tamoto tor ?Luim.. 
111~1111111111111111~11~111 

INZENDINGEN 
ten laatste tegen den dinsdag-avond 

hij Alb. DEMUYNCK, bloemenstr. Rumbeke 

zijn vlaamsch harte, spijts alle strenge tucht 
en strijd, nog de teergevoelige jonge man is 
gebleven, die iedereen tot zich trekt dooi zijn 
minzaamheid. Als handboogschutter placht men 
hem ten allen kante te ontmoeten, en men 
noemde hem steeds.. Luitenant 1 Na zijnen 
legerdienst, waar hij luitenant was geweest 
bleef men hem voort den titel geven. = Hij 
heeft wel nen doopnaam, maar het volk kent 
den anderen best. En alzoo heett 'men hem 
leeren beminnen en volgen en bewonderen. 
Zelfs sedert hij in htt huwelijk trad en met 
zijn beroemde PURITAS CHICOREI door de 
Vlaanders gekend geraakte, is hij Luitenant 
gebleven. Alzo° zijne naam, maar zijn titel 
is GENERAAL zoovcrre het ons, vinkeniers, 
betreft 1 

hen moeten weten dat niet. IK of anderen, 
maar dat GIJ het zijt die de spil waart, en 
blijft waarrond alles draait 1 

Aan U, en aan Madame Verstraete, uwe 
achtbare wederhelft, die u steunt in uw stre-
ven, een lang en gelukkig leven ! Aan U, 
onzen dank en onze trouw ! Blijft gij voor 
gaan, wij staan paraat om u te volgen en 
te steunen naar vermogen I 

Tot zondag 23 Juni 1 

15 Vermont Achiel 
16 Demuyck Alberic 
17 Sagaert Georges 
18 Himpe Gonstant 
19 Dekeyzer Lucien 
20 Tanghe Remi 

Wij verwachten u allemaal op de groo-
te zetting 23 Juni. 

De drukker zal zetelen in de herbergzaal 
«De Vlasbloem» binst de inschrijving, om de 
vereffening te regelen. 

Weest dus van goeden wil. — Dank; 

ABONNEMENTSPRIJS : 
van 1 Juni tot 31 Dec, 12.50 fr. 

Voor 3 maanden : 6 fr. 

, 

Orgaan van den Bond der Viakennuatsehappijeg van Beige hrsehijnt den Donderdag 

ketiC cie is ; hij is het die kost wat kost 	De drukker beloofde mij voor het por 
dat; hoon weekblad heeft gewild, dat tret van onze leider te zorgen. We kennen 

aani)  hdigingen, de uitslagen, artikels • 
hein allen ! Hij is nen oud strijder, die met We.'" ieder week tehuis krijgen met de 

prostiek-wedstrijden, raadgevingen, 
eng9rig,.; hij is het ook die door zijne 
vri&delijkheld en door zijn voorbeeld 
van1poffering de anderen meesleept in 
het,*ot werk om van de vinkenlief-
heb:Serij een' eerste rang sport te ma-
kén'' Vlaanderen. - En hij is het ook 
«lie k) die" de eerste dacht aan eenen 

;j'th 	, 
gro, én4Bond, die sprak van een Kon-
grg van bondsreglementen, van een 
M'A i 1' die voor ons voor het grijpen 
liN1s we broederlijk elkander willen 
dOitiel reiken 1 

dat is die Luitenant Verstraete, en 

smfieitn-w1112ii.,,,we,:kojm,beznekerl, naar ,,genaar van «pe: :Vinkenbode» 
Luitenant Verstraete, al .zijt ge ook ei- 

Kkb   p willen we de eer geven die hem toe- 

Runiimke, de burcht van de vincenlers' 	 niethi -'oi-'tller Ayk r,: toelating.. ,, De:man - 
nkenbode» dit wordt k 

Ge ziet, vinkeniers, dat onze hoofdman zeer_ veel voor ons doet : 
in zooveel plaatsen hooren we zeggen " dat het al zulke waren lijk 
de Luitenant ". Maar, liefde vraagt wederliefde, de Luitenant kan het 
al alleene niet, we moeten helpen door een abonnement te nemen, om 
het sport vooruit te helpen. 

Alle Vinkeniers naar Rumbeke voor 
de GROOTSTE prijskamp van 't jaar ! 
Te Rumbeke vieren we op dien dag 
onzen hoofdman Luitenant Verstrá.ete ! 

-ti 
Jr. 



anaf Zondag 23 Juni, kost een abonnement maar 10.00 fr. meer DE BESTE! Ruutm tiLLGA MET PREMIEN 
..-^j• • 	•••••• 	c, 	• 	 : • 

8. Ansmans. 	Vanhee; Emelgh. 321 
9. Dempsi. - Verkarre, Isegh. 312 
0. Antoin. - Merisse, J. Iseghem 298 
I. Alcapone.- V.nieuwenhuyse » 285 
2. Anjis. - Bruwier, Abeele 	280 
3. Barbara. - Craeynest, Isegh. 275 

	

4, Finemina. - Mestdagh, » 	265 
5. David. - Feys, 	» 	265 
6. Aminit. - Dupont, 	» 	263 
7. Obus. - Deboeuf, Ingelmunst, 239 
8. Diklauw. - Mullier, Isegh. 236 

Dilot. - Degrande 	» 	241 
Arlet.- V.thornhout, Meuleb. 237 
Ancor. - Laperre, Iseghem 227 
Achiel. - Priem, Ingelmunst, 221 
Abus. - Debeuf, 	» 214 
Burgraeve.- V.houwaert » 	90 
Dipaco. - V.d.pitte 	» 	84 
Binda. - Dewaele 	» 	70 
Abel. - Vanhaverbeke » 	57 
Alex. - Dobbels, Meulebeke 39 
Binni. - Meyfroit, Emelghem 39 

4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

20.  
21.  
22.  
23.  
24.  

HULSTE « Ware Vlaming ». 81 vogels 
1. Bismark. - VANNIEUWENBORG 

Oost-Roosebeke 	 525 
2. Blits. - Vandoorne, Lendel, 512 
3. Brits. - Verhulst, Hulste 	394 
4. Debolle. - D'hondt, Ingelm. 388 
5. Arlet. - Raes, 	» 	370 
6. Dinef. - Craeynest, Cuerne 364 
7. Danneels. - Raes, Ingelm. 	340 
8. Dora. - Remmerie, Hulste 	332 
9. Bruin. - Coopman, Doornvr. 332 
0. Benoni. - Verstraete, 	» 	328 
1. Bonduel. - Verhuist, Hulste • 322 
2. Ama. - Maus, Cuerne 	312 
3. Decaluwé.- Delaere, Doornvr. 310 
4. Biscot. - Vandamme, Lend, 308 
5. Dictus. - Verhuist, Hulste 300 
6. Bismark.- Duyvejonck, Lend, 299 
7. Draaier. - Lefever, Hulste 	295 
8. Dipaco. - Lioen, Ingelmunster 293 
9. Alfriets.- Vantieghem, Hulste 291 

20. Deura. - Demeyer, Wielsbeke 290 
21. Domin. - Vandamme, Lend. 287 
22. Amman - Baert, Hulste 	284 
23. Dictus. - Devolder, Hulste 278 
24. Bidot. - Raes, Ingelmunster 270 
25. Albina. - D'hondt, 	» 	270 

GEMEENTE RU1ill3EKE 
Zondag 23 Juni 10935, vanaf 2 ure 

in Rodenbach- Groenen Herder- en Vijtwegenstraten 

16. De Vos Achiel, Peteghem 	298 
17. De Keyser Lucien, Deinze 	297 
18. Baert Cyriel, Ruysselede 	291 
19. Van Assche Emiel, Peteghem 289 
20. Adams, Thielt 	 287 
2I. Lievrouw Henri, Zulte 	283 
22. Van Eghem, Gent 	 281 

De beker : Peteghem Blauwbekken, 
met 31 vogels. 

Onbekende prijs : Tavernier Arthur. 

AANKONDIGINGEN 
Alle prijekampen zijn alléénlijk voor ziende Vogels. - Ziende gemaakte Vogels uitgesloten 

Prijskampen op 23 JUNI 1935 

Wacken 
De Vereenigde Vinkenvrienden 

bij Daniel Vercamer, IC De Keizer » 

Ardoye VOLKSFEESTEN 
1600 FR. PRIJZEN 

De Echte Boomgaard El 
bij Seys M. «'t Burgerleen» stratemolen 

125 fr. prijzen 40 fr, pr, gew. WAREGHEM « Beekzangers ». 
1. X. - DHAENENS, Olsene 418 
2. X. - Vl. Zangers, Wareghem 339 
3. Borms. - Desmedt, 	» 	337 
4. Acro. - Merlier, 	» 	318 
5. Deron. - Loosveldt, 	» 	301 
6. X. - Vercaemst, 	» 	301 
7. Amar. - Loosveldt 	» 	277 
8. X. -- Dhaenens, Cruyshouth. 269 
9. X. - Vl. Zangers, Waeghem 268 
0. X. -- Dhaenens, Cruyshoutem 253 
1. X. - Vl. Zangers, Wareghem 253 
2. X. 1 - Dhaenens, Cruyshoutem 250 
3. X. - Dhaenens, Cruyshoutem 239 
4. X. - Baert, Wareghem 	236 
5. X. - Goessaert, Wareghem 235 
6. X. - Vl. Zangers, Waregh. 232 
7. X. - Vercaemst, Wareghem 231 
8. X. - Recht voor allen, Dessel. 251 
9. Armand. - Vanhonacker, 

Wareghem 	 230 
20. X. - Vercamst, Waregem 	230 
21. X. - Beekzangers, Wareghem 230 
22. X. - Beekzangers, Wareghem 230 
Koningschap : Vandevelde Cyriel, 509. 

'MELGHEM « St. Jan ». 47 vogeb. 
15 minuten gespeeld. 

I. Albo. - DEVOLDER, Cacht, 155 
. Acrobat. - Verfaillie, Emelg. 119 

3.• Angro. - Verkarre, Iseghem 107 
. Amed é. .... Verfaillie, Emelgh. 102 

Drapier. - Beernaert 	» 	95 
(. Anna. - D'Joye, 	» 	92 
1. Arlet. - Cools, 	» 	87 

Bassche. - Declercq, 	» 	85 
Annak, - Devolder, 	» 	84 
Benen. - Delaere, Ingelm. 	83 

	

I. Drijver. - Verscheure, » 	71 
Bobb. - Desmet, Emelghem 69 
Arol. -- Verfaille, 	» 	66 
Breier. - Blomme, 	» 	64 
X. - Vanhaeke, Ardoye 	63 

THOUROUT. - 39 Vogels. 
1. Breeuw. 	PLYZIER, Thour. 473 
2. Bonnot. - Verheye, 	» 	416 
3. Berten. 	Roobaert, 	» 	365 
4. Bob. - Balduyck, Lichterv. 305 
5. Albert. - V.steelandt, Rudv. 304 
6. Dolfus. - Stroobant, Thour. 290 
7. Abram. - Bogaert, Lichterv. 288 
8. Dyzers. - Moenaert, Thourout 271 
9. Dobbels. - V.steelandt, Rudv. 257 

10. Boby. - V.d.bossche, Thour. 242 
II. Dood. - Logghe, 	» 	234 
12. Das. - Decloedt 	» 	225 
13. Dossche. - D'Hulster, 	» 	221 
14. Bertjé. - Cauwelier, Rudderv. 216 
15. Deroon. - Decloedt, Thour. 196 
16. Berjer. - Moenaert, 	» 	194 
17. D'joy. - Logge, 	» 	194 

13 prijzen 
5 fr meeste getal 4 vogels 

5 fr verstkomende 3 vogels 
Begin 8 u. 

ingericht en geschonken door den Hr Luitenant Verstraei e-Depoorter 

fabrikant der CHICOREJ PURITAS Rumbeke 
met medehulp van enkele weldoeners 

begin 8 u. 

Boven het getal het inleggeld, verd. in prijzen 
Meeste getal 5 fr verstkom. 5 fr minstens 2 v. 
10 gratisprijzen te verloten onder deze die geen 
prijs winnen, 7 koekebroon, 3 fleschen wijn.  
Inschrijving van 7-8.15 u. Inleg 2 fr. 

Emelgem van 2 tot 4.30 u. 

Monsterprijskam p Te 5 uur - over een afstand van 5 Km. 
Eerlijk moet niemand vreezen 

bij A. Vanhaverbeke Velghe, St Arnoldus 

125 fr gewaarb. 
Loopkoers Waregem voor ziende Vinken voor niet aangeslotene bij een athletiekbond 

120 fr prijzen - geen inleg ; 
Te 5.45 u. - in open lucht : 

Verbond 151 
• bij L. Vervaecke « St Elooi » 

a) te 2 u. de tot dan toe ingeschreven mindere 
vogels (de commissie behoudt het recht van 
de helft van den prijs af le houden van deze 
die hier boven de 500 gaan). 

b) te 3.15 deze die te laat waren en de beste. 
1000 fr prijzen en 100 bioemtullen -geen in-
leg ; 100 prijzen te winnen : 1 e 100, verder 

80, 60, 50,40,30, 25, 3 prijzen van 20, 4 van 15 Velokoers b van 12, 15 v. 10, 10 van 8, 10 van 5, 20 v. 4, 
25 van 3 fr. en een verrassing. 
10 	Er is ook een serieprijs van 50 fr voor 

2 aangeduide vogels ; inschrijving vanaf 1 u. 
in «De Vlasbloem» Regeltelling in «De Hoop 
Prijsdeeling in «De Sterre». 

begin 8 u - verdeeling en voorwaarden 
zie plakbri ven 

7.5  fr...  prijzen Rookers- prijskamp Heule Verdeeld volgens 't getal vogels 
Begin 8.30 ure 

voor de vinkeniers die meegedongen hebben in 
de prijskamp - 120 fr prijzen;  geen inleg 

Te 6.30 u. 

EMELGHEM « Lustige Zangers » 
68 Vogels. 

1. Albo.- DEVOLDERE, Cacht. 638 
2. Alor. - Devaere, Ardooie 	576 
3. Annes. - Sagaert, Meulebeke 572 
4. Alor. - Claus, Cachtem 	536 
5. Acrobat. - Verfaillie, Emelg. 502 
6. Baer. - Frére 0. 	» 	494 
7. Aviol. - Sagaert, Meulebeke 461 
8. Apoot. 	'Desmet, Emelghem 456 
9. Ben-Hur. - Borry, Rumbeke 445 
0. Badjou. - Desmet, Emelghem 423 
1. Boermelk. - Callens, 	» 	400 
2. Answans. - Vanhee, 	» 	387 
3. Alma. - Devoldere, Cachtem 378 
4. Anticrist. - Lauwers 	» 	372 
5. Amor. - Vandeputte, Ingelm. 351 
6. Bob. - Monteyne, Emelghem 347 
7. Bulla. - Cools A. 	» 	333 
8. Bob. - Desmet J. 	» 	331 
9. Adam. - Hoste Pr. 	» 	325 

20. X. - Windels, Ingelmunster 323 
21. X. - Devoldere C. 	315 
22. X. - De[avernier, Emelghem 310 

Beker aan Sagaert met 1033 1. 

Verbond 
bij Bourgoins R. «Prins Cha les» 

25 fr prijzen inkel-St Elooi 16 Juni 
OSTCAMP « Arm maar Eerlijk ». 
Bruintje. - DE BAECKE, 
Oostcamp 	 339 
Arlet. - De Neve, Brugge 270 
Daragon. - Verhelst, Oostc. 257 
Alcapon. - De Smet, 	» 237 
Binda. - De Blaere, 	» 	183 
Dyzers.- De Baene, 	» 	151 
Bertje. - De Cock, Lophem 126 

. Buyse. - De Blaere, Oostc. 125 
Aan alle medespelers een hartelijk 
oficiat van wege uw Bestuur. 

ST. JOZEF, HOOGLEDE. 
« Vlaamsche Zangers » 57 v. 

I. Dempsey. - CUFFE, karren 
2. Deurlo.- Vercaigne, O.Nieuw. 
3. Berger. - Staelens, - 
4. X. - Vanneste, Hooglede 
5. Amandus. - Feys, Cachtem 
6. Decaluwé. 	Feys, 
7. Adiel. - Dewitte, St. Jozef 
8. Alma. 	Socnen. 0. Nieuwk. 
9. Albert. - V.steelandt, Rudv. 
0. Bulte- Rousseau, Hooglede 
1. Aron. 	Deprez, St. Jozef 
2. Antonius.--: Demuynck, Rumb. 
3. Alidor. - Dewitte, St. Jozef 
4. Didi. - Decloedt, Thourout 
5. Bodé. 	Aliet, Roeselare 
6. Alcapone. 	Desmedt, Oostc. 
7. Alfons. - Gunst, St. Jozef 
8. Barra. 	Dutry, O.Nieuwkerke 
9. Boma. 	Vanderper, Couckel. 

20. Arnold. - Raes, Zarren 

Trage Zangers 01 
bij A. Catteeuw « Transvaal » 

Ioo fr Vooruit 
15 pr. - 5 fr. meeste getal - 5 fr verstk. 2 vogels 

Begin 8.30 ure 

Voor het meeste • 	ens ingesch ven 
nder esloterrlímslag : VET ZWIJN 

Begin 8. 5 u. 

voor mannen boven de 40 jaar - met baan-
velo en hooge stuurstang, 145 fr prijzen, geen 
inleg. 

346 
337 
315 
303 
297 
287 
282 
268 
267 
249 
213 
202 
97 
82 
75 
72 
72 
63 
55 
38 

Ingelmunster 
Jonge Vinkeniers la 

bij Beernaert M. - De Appel 

Ioo fr waarb. 
Begin 8 ure 

Dit zijn de laatste schikkingen 

NEVELE. « Durvers Deinze » 56 v. 
1. Alias. - VAN RENTERGHEM 

Ruysselede 	 496 
2. Buffalo. - De Smet, Deynze 462 
3. August.-V. cl. Weghe Ruyssél. 451 
4. Ducheine. - V. Laere, Deynze 433 
5. Amus. - De Graeve, Deynze 421 
6. August. - De Neve, Deynze 416 
7. Sleine. - Moerman, Aerseele 393 
8. Abi. - De Milt, Deynze 	384 
9. Bil. - Baert, Peteghem 	367 
0. Durverke._ De Keyser, Deinze 364 
1. Bessi. 	De Sloover, Deinze 349 
2. Babbi. - Heggermond, Deinze 325 
3. Durver. - Vermeulen, Vinkt 297 
4. X. - Pourquoi, Peteghem 	288 
5. X. - Veilden Berghe, Deinze 288 
6. X. - Bracels, Deinze 	264 
7. X. - De Paepe, Nevele 	249 
8. X. - De Meyer, Meighem 	247 
9. X. - Van Simays, Zeveren 245 

Bijzondere schikkingen : Regel 1 zal geteekend worden door een lid der Commissie.-  Al de me-
dedingers zullen moeten een rang opschuiven. Een afgevaardigd met witten armband zal deze 
operatie doen. Dus niet neren voor hij 't commandeert. 2. Eerste klaroengeschal beteekent : vo-
gels op de grond ; Tweede geschal (na een minuut) bet( ekent : teekent l 3. Volstrekt geen mui-
ten wegnemen. 4. De Heeren Vandoorne Ledegem, Vetplanke Cachtem en Bouly Rumbeke rege-
len alleen de geschillen. 

Rumbeke-Vijfwegen 1000. fr 

+ Op Dinsdag 11 Juni, is •de welbekende 
vogel A RLET gestorven. Wij bieden aan on-
zen trouwen lezer Alfons ons rouwbeklag. 
De Vinkenbode wenscht u de weegaarde 

Ingelm.unster 
Nieuwe Vinkeniers EI 

bij Nyffels Alf. St Pieter 

Poperinge, Roeselare, Avecappt Ile, vriendelijk. 
verzoek te laten weten of ge een aankondiging 
begeert - de prijs is 4 fr. 
Oostkamp : Voorwaar uw brief doet ons deugd 
en konden alle maatschappijen het zoo verstaan 
dan zouden alle vinkeniers ideaalmannen zijn. 
Heestert : Wat er gebeurt Is kan ik niet juist 
meer zeggen ; ge zijt goede kerels, we zullen 
ons best doen. Dag facteur en dank baar! 

voor een ander. 	 • 
Van nu af gaan alle liefhebbers slechts -voort 

op «De Vinkenbode», ge hebt er dus alle be-
lang bij.  

RUISELEDE « De Lichtzangers ». 
19 Vogels. 

. Dart<-- BRAET, Ruiselede 
Borms; -- De Witte, 	» 

. August. - V. d. Weghe » 

. Alias. - V. Renterghem » 
Binda. - Hoop, 	» 
Baba. - De Jaegher, 	» 

. Amaat. - De Wulf, 	» 

. Baltem. - De Geiter, 	» 

. Adie'. - Hoop, 	» 

BRIEVENBUS 
742 
471 
403 
262 
206 
200 
175 
144 
119 

Pronostiekers, let op ! Geen andere pronos-
tieken zijn geldig tenzij deze uit De Vinken-
bode. - Zoodus liefhebbers opgepast, gebruikt 
den Pronostiek van 9 Juni. 

Er zijn inrichters die soms opwerpen dat er 
van een of ander zetting meer in staat dan voor 
hen. - De Vinkenbode kent GEEN verschil. 

Wilt ge geheel uw prijskamp gedrukt, maakt 
akkoord, en voor u doet «De Vinkenbode» als 

wo fr prijzen 
Begin 8 ure 

Zondag 30' -runt 

Emelgem 
Maatsch. Lustige Zangers 

bij Const. Callens, herberg « Congo » Repelstr. Ingelmunster 
tiH• 	4. 

Doornvrienden 
bij Demarez Ach., Nieuwe Doorn 

75 fr.prijzen 
75 fr prijzen ARDOYE « Vereenigde Liefhebbers » 

95 Vogels. 
1. Barabas. - VANLUCHENE R. 

Meulebeke 	 634 
2. X. - Schelles, Rousselare 	580 
3. Ambiorix. - Deboeuf, Ingelm. 526 
4. Alidor. 	V.d.vondel, Meul. 488 
5. Ableet. - Delaere gebr. Ing. 485 
6. Baltazar. - Herman, Iseghem 485 
7. Anzie, 	Vanneste, Thielt 	473 
8. X. - Deman, Ardoye. 	471 
9. Ardos. - D'Haeyere, Ardoye 426 
0. X. - Werbrouck, Rousselare 415 
1. Berten. - Delaere gebr. Ingm. 414 
2. Bogaert. - Malfait, Rudderv. 413 
3. X. - Dobbels, Ingelmunster 402 
4. X. 2- Vereecke, Iseghem 	400 
5. Bono. - Callant, Coolscamp 393 
6. X. - Dobbels, Ingelmunster 388 
7. X. - Werbrouck, Rousselare 380 
8. X. Vanhazebrouck, Iseghem 375 
9. X. - Houthoofd, Cachtem 	375.  

20. Antie. - Desmet, Pittem 	365 
21. Dian. 	Vanrobaeys, Ardoye 364 
22. X. - Vancoillie, Iseghem 	359 
23. Ajan. - Victor Osc. Ardoye 357 

Beker gewonnen door « Blauwkop-
pen » Meulebeke met 1436 1. 

ISEGHEM « 't Kotje ». 36 vogels. 
1. Angero. - VERKARRE, Iseg. 350 
2. Dina, - Brabant, Iseghem 326 
3. Boby.  - Meurisse C. 	» 	324 
4. Antoon. - Meurisse J. » 	293 
5. Barabas. - Meurisse C. » 	271 

' 6. Rebry. -- Viaene, 	» 	268 
7. Anticrist. - Feys, 	» 	255 
8. Aston. - Dutoo, 	» 	230 
9. Abel. - Dèpauw 	» 228 

10. Patachon. - Mesthag, 	» 	222 
11. X. - Bas, 	 » 	210 

Meeste getal : Lendelede 9 vogels. 

's Namiddags om 2.30 ure 

Zondag 30 Juni om 2 1/2 u namiddag 's namiddags begin 3 u SEGHEM « Taldteling » 50 vogels. 
Alibas. - VERBRUGGHE 

Oekene 	 572 
Buldu.' 
	

•Dedeurwaerder, W. 
St Elooi 	 337 

Achiel. - Ledoux, Moorseele 335 
Artist. 	Maddens, Bissegh. 334 
X. - Haantje, Heule 	327 
Alons. - Ramon, Rumbeke 323 
Bock. - Olivier. Gulleghem 315 
Deklópper, 	Debeuf, Moors. 312 
X.. 	Dewitte, Gulleghem 	301 
Alibus. - Onbekend, Isegh. 296 
Avos., - Borry, Rumbeke 	263 
X. -- Haantje, Heule 	254 
X. - Lietaert, Bisseghem 	244 
Amar. - Samyn, Iseghern 	242 
Aimé. 	Vereecke, Moorseele 227 
August. - Clapuydt, Sweveg. 203 

Zulte Iseghem ISEGHEM. «Kotje» • 1935. UITSLAGEN bij Cyriel Goeminne in Den Belle5Vue 
/. 	Kapellikiek 

497 
448 
417 
382 
369 
362 
350 
349 
346 
335 
330 
332 
321 
317 
301 
300 

Hoothoofd 
Verstraete M. 
Verkarre H. 
4eurisse C. 	' 

Maertens G. 
Vermeersch 
Duyvejonck 
Verhelle 
Verkarre J. 
Vanrumheke 
Nuyttens C. 
Remerie 
Vandamme V. 
Vansteenkiste A. 
Vandamme V. 
Schelpe Ger. 

1 Aschoontje 
2 Rebry 

45

3 
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Antoon 
 

76 Bismark 
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 Amie 

10 

 

112

19 Demp
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Pikkere 
15 Biscot 
16  Anna . 

Ware Vinkeniers in 
bij Cráéynest C.1  De Voerman 

zoo fr prijzen 6o fr prijzen 
inleg 1.50 per vogel 

boven de 40 vogels prijzen bij 
'Poelen- volgens beliefte 

1e prijs van 5 fr v000r grootste getal 
eener vreemde maatschappij, ten minste 4 vog. 
en 3 fr voor de verstkomende minstens 2 vog. 
Bestuur Vlaamsche Zangers, 

• • A‘Witt. 
9 Juni 

INGELMUNSTER «Nieuwe Vinkeniers» 
48 Vogels. 

1. Arlet. - VANTURNHOUT, 
Ingelmunster 	 501 

2. Bernard. - Vanturnhout, Ing. 445 
3. Amand. - Deckmyn 	» 414 
4. Benjamin. - Verhiest 	» 	407 
5. Baers. 	Hostekint 

» 6. Domien- Vandamme,Lend, 337794 
7. Deloor. - Gekiere, Ingelm. 368 
8. X. - Delbeke 

> 9. Deurlo. - Degrande 	
>338 
» 	327 

0. X. - Vroman 
> 1. Danniels. - Buyse 	»> 	

292 
287 

2. Biscot. - Vandamme, Lend. 284 
3. Belle. - Demaagdt, Ingelm. 283 
4. Alberic. - Tyvaert, 	» 	273 
5. Benoit. 	Tyvaert 
6. Deman. - Rigole 	» 	2  25522  
7. Badja, - Deprouw 	» 	241 
8. Abus. - Deboeuf 	» 240 
9. Bleskop. - Degrande 	» 	236 

20. Aki. - Defour G. 	» 	233  
21. X. - Defour V. 	» 	199 

13 prijzen 	begin 8.30 u. 574  
51' 
47 
38 
33 
29 
22 
22 
19 
16 
13 

Banki. 	Cauwelier, Rudderv., 
Abram. - Bogaert, Lichterv., 
Didi. 	Decloedt, Thourout 
Berten. 	Baert, Cortemarck 
Dolli. - Logghe, Thourout. 
Daneels. - Acx R. Thourout 
Alidor. -* Dewitte, St, Jozef 
Astrid. - Baert, Cortemarck. 
Borms: - Plyzier, Thourout 
Dite. - Bogaert, Thourout 
Amar. - Vansteelandt, Rudv. 

0. 

Ingelmunster 
De Koninksvriendèn 

bij Arth. Himpe, Driehoek 

Ioo fr gewaarb. 
Prachtige BEKER voor de serie van 

2 vogels samen in te schrijven 
Speciale inleg 1 fr per vogel 

's namiddags 3 ure 

2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

20. 

MEULEBEKE « Blauwkoppen » 19 v. 
1. Balthazar. - VERSCHEURE, 

Meulebeke 	 525 
2. Burton. 	Duyck, Marialoop 460 
3. Baron. - Debaene, Meuleb, 428 
4. Bulla. - Debacker, 0. Roos. 398 
5. Beer. - Degraeve, 	» 	383 
6. Benoit.- Vanglabeke, Meuleb. 350 
7. Bies. - Verscheure, 	» 	348 
8. Antoin. - Deboo. 	» /03 
9. Anti. - Debrabander 	» 	297 

10. Alkaer- Vr. V.d.vondele » 	280 

Waregem 
«De Kleine Dierentuin» bij Remi Tanghe 0 

«In Rumbeke» Statiestraat 80 
Zondag 30 Juni - begin om 2 1/2 u. stipt 5 gratisprijzen HEESTERR. «Morgenzang». Uitlag van 

30 Mei 
ESSELGHEM « Luchtzangers 
X. - VERCAMST. Waregem 
X. - Vandevondel, Meuleb. 
X. - VI. Zangers, Waregem 
X. - Blauwbekken, Stacegh. 
Acro. - Vandevelde, Wareg. 
Deron: 	Loosveldt, 
X. 	Depaepe, Desselghem.  
X. -j- Verhuist, Hulste 
X. - Vanrebuyst, Waregem 
X. -- -Desloovere, 
X. - Callens, Desselghem 
X. - 'Vl Zangers, Waregem 
X. - Vl. Zangers, 
X. - Beekzangers, 
X. 	Verhelst, Meulebeke 

3oo fr prijzen 3oo fr MEULEBEKE « Niet Rijk maar Recht » 
39 Vogels - 29 minuten gespeeld. 

1. Anzella. 	DELOOF, Meuleb. 247 
2. Arnest. - Debacker, 	» 	241 
3. Anrys. - Canepeel, 	» 	210 
4. Abollo.- Vanryckeghem » -207 • 
5. Adam. - Vroman, 	» 	99 
6. Borms. - Verheye 	» 	94 
7. Amand. - Wolfcarius, » 	90 
8. Alias.-Vandenbulcke, Marial. 87 
9. Adam. - Casier, Meulebeke 81 
0. Abel. - Deloof, 	» 	80 
I. Belloni. - Liévrouw 	» 	79 
2. Albin. -- Defour, O.Rooseb. 72 
3. Beton. - Duyck, Marialoop 	70 
4. Bonduel. - Defour 0. Roos. 56 
5. Bernard.- Allemeersch Marial. 54 

"»Pitgli 

Izegem 283 
349 
299 
292 
290 
246 
243 
224 
2 1 1 
200 
187 
185 
179 
176 
163 

542 
374 
393 
382 
362 
334 
318 
288 
254 
253 
251 
250 
233 

Windels Sweveghem 
Vervaecke Kortrijk 
Secemher St Denys 
Vergote Stacegem 
Callens Swevegem 
Massells Kortrijk 
Beunens Moen 
V d Ghinste Swevegem 
V d Leene Kortrijk 
Derycke Stacegem 
Duponcheel -Moen 
Dendoncker Heestert 
Vandorpe Kortrijk 

1 De Bry 
2 x 
3 

r5 
4 x 

7 x 
8 
9 x 

10 

12 x 
13 x 

verdeeld in 32 prijzen - boven 't getal bijge-
voegde prijzen ; verdeeld : 25, 20, 18, 16, 13, 
11, 9, 8, 6, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,,4, 
4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. 
15 fr eerste meeste getal minstens 12 vogels 
10 fr tweede 	» 	 9 
15 fr eerste verstkomende minstens 10 vogels 
10 fr tweede 	» 	 8 
10 fr die dichtst bij de uitgestoken nummer is 

van 200-250 
10 fr 	» 	» 	» 	100=200 
Onbekende prijs van 50-100 liedjes 
le verrassing die eerst uit de prijzen valt 
2e 	» 	tweede 
3e 	» 	derde 
1. Schoone BEKER aan de drie best geklas-

seerde vogels van zelfde societeit, geschon-
ken door Heer Gustaf Staelens 
Bieren Anglo Beige 

2. Tweede BEKER aan de tweede, drie best 
geklasseerde vogels van zelfde societeit 
geschonken door Heer Belcaen, 
Bieren Perle 28 

3. Schoone Wekker aan de derde, drie best ge- 
klasseerde vogels van de zelfde societeit, 
geschonken door het huis Alois Casteur 

Te zamen 45 prijzen en 45 bloemtuilem 
Inleg 2.50 fr 

Nieuwe Maatschappij De Lustige Zangers 10 
bij V. Spriet « 't Molentje », Rondekesmolen 

Ioo fr prijzen 
MEULEBEKE « Niet Rijk maar Recht » 

79 vogels. 
1. Anzella. _DELooF Gustaaf, 

	

- Meulebeke, Koning met 	526 
2. Decaluwé. - Coussement, Ma-

rialoop  469 
3. Alfred. - Deneerdt, Meuleb. 443 
4. Aspers.- V.d.driessche, Bisseg. 413 
5. Atoon. - V.keersbilck, Meul. 411 
6. Adam. - Vroman, 	» 395  
7. Albert. - Debruyne, Marial. 392 
8. Demuyser.- V.d.abeele, - Meul. 391 
9. Albert. - Seroels 

	

» 	386 
0. Billiard. - Viaene 	» 	385 
1. Arnest. - Debacker 	» 	380 
2. Annys. - Caenepeel, 	» 	376 
3. Bakeland. - Croebel, 	» 	375 
4. Abel. - Deloof J. 	» 	368 
5. Bodewijn. - Vroman » 	368 
6. Bonne. - Caenepeel. 	» 	356  
7. Aballo.- Vanryckeghem » 	351 
8. Astrid. - Denys 	» 	346 
9. Amar. -j-- Vierstraete 	» 	343 

20. Bruno. - V.ryckeghem » 	342 
21. Bonduel.- Devaere, 	» 	337 
22. Danneels. - Depvpere » 	327 
23. Atoon. - Verhulst 	» 	313 
24. Dolf. - Vanryckeghem » 	293 
25. Bonnot. - Vermeulen » 	290 

--i 111115'4rniF' 
DEINZE « De Durvers » 118 Vogels.

43(2)31 

 
1. DHAENENS, Cruyshoutem 	485

29 
 

2. » 	 » 
	

4 
 

3. De Boever, Gent 
4. De Smet, Deinze 	 404 
5. De Graeve, Peteghem 	395 
6. Piens, Gent 	 395 
7. Meischiens, Thielt 	 386 
8. Peers Georges, Peteghem 
9. Verstraete, Gent 	 356 

	

0. Van de Moortel, Peteghem 	339 
1. De Paepe, Thielt 	 328  
2. Eggermont, Deinze 	 318  
3. Casor, Zulte 	 318  
4. De Schepper, Peteghem 	310  
5. Martens August, Deinze , 	304  

ISEGHEM « Snelzangers ». 70 vogels. 

1. Alibas. - VERBRUGGHE J. 
Ouckene 	 665 

2. Ben-Hur. - Borry, Rumbeke 592 
3. Danneels. - Demeulenaere; 

Ardooie 	 556 
4. Azor. - Delaere, Rumbeke 521 
5. Alex. - Deforche, Cachtem 477 
6. Ares. - Vuylsteke, Gullegh. 437 
7. Badjou. - Guillemyn, Isegh. 434 
8. Buffalo. 	Oosterlynck » 	422 
9. Adjou. - Onbekent 	» 407 

	

0. David. - Verkarre, 	» 	382 
1. Bock. - Olevier, Gulleghem 379 
2. Adam. - Deforche, Cachtem 365 
3. Alice. - Bruwier, Rumbeke 360 
4. Anonyme.- V.thournout, Iseg. 343 
5. ( De kleine. - Depreitere, » 	335 

	

( Diavolo. - Porteman, » 	335 
7. Breyer, 	Verhelst 	» 	327 
8. Bury. 	Coussement, Ardoye 325 
Grootste getal : a Meizangers », 
Verstkomende : a Lustige Vogels », 
Beker gewonnen door a Goudvink» 

Rumbeke met Ben-Hur en Azor, samen 
1113 liedjes. 

Boven 't getal, inleg erbij 
Begin 8.30 ure 

Meulebeke 
Blauwkoppen 

bij A. Vanturnhout « Gouden Leeuw » 

20 fr en inleggeld 10 Juni 
INGELMUNSTER «Nieuwe Vinkeniers» 

33 Vogels. 
Begin 8 ure 

EERE = LIJSTEN Oostkamp HEM « De Gildevrienden » 41 v. 
Aschoontje. - HOUTHOOFD, 

Iséghem 	 476 
Attac.- Vercaigne, O. Nieuwk. 433 
llono.- V.haezebrouck Emelg, 423 
Ilannus. - Degryée, O.Nieuw. 404 
Achiel. - Vermeersch, Isegh..-40-0-- 
7 mtVi7---'-Vierstraete, 	» 379 
Antoon..- Maertens, 	» 	376 
X. -. Cools, Cachtem 	370 
I3ondu. - Himpe, C. Ingelm. 368 
Ranal. - Himpe G. 	» 	363 
A 	j  - 	I I 	, 	:h 352 

	

bias. - • n • e ent, 	» 	349 
Rakelend. - Loncke 	» 	345 
Aiis. - Verplancke,. Cacht. 37.1 
Avante, -- Depont, Iseghem 320 

1. Anifas. - DELBEKE, Ingelm. 
2. Aki. 	Defour 
3. Abino. 	D'Hondt 
4. Diana. - Delaere A. 
5. Alix. - Windels 
6. Benoit. - Tyvaert 
7. Diable.- Vanderheeren  
8. Avitor, 	Dobbels R. 	» 
9. Alto. - Dobbels R. 

Bini. - Meyfroot, Emelgh. 
Azor. - Vantornhout, Ingelm. 

2. Anna. 	Windels 
3. Belle. - Demaagt 
4. Antik. 	Delbeke 
5. Décalu. - Croebels 
6. Kalle. - Defour V. 
7. Défacor. 	Defour F. 
8. Deman. 	Rigole 

92 
74 
69 
50 
45 
42 
40 
38 
30 
24 
17 
12 
0I 
97 
95 
69 
64 
64 

Atdeeling. der ASSEN Arm maar Eerlijk 15 
bij Gaston Vandenbrande Maciebergstr. 

15 fr vooruit 
DESSELGHEM « Recht voor Allen ». 

37 Vogels. 

1. Bakker. - D'HAENENS, Ols. 491 
2. Delbecque. - Van Wynsberghe 

Harelbeke 	 446 
3. Defoordt.- Vercruysse, Deer]. 417 
4. Dictus. - Nuyttens, Desselgh. 386 
5. Aerts, 	Bayens, Wareghem 380 
6. Kassier. - 	» 	» 	341 
7. Defloor - Hoornaert, Dessel,g 331 
8. Six. - Blondeel, 	» -31-7 
9. Bruaene. - Vanhoe, Waregh. 312 

	

0. X. - V.craeynest, Cuerne 	310 
1. Bonduel: - Lefevre, Desselg. 294 
2.« Rebry. 	Dhaenens Waregh. 271 
3. Jan Zok.- Hoornaert Desselg. 257 
4. Rebry. 	Stevens, 	» 	235 
5. Arar. 	Vl. Zanger, Zulte 	235 

665 
638 
576 
572 
572 
536 
526 
526 
521. 
502 

Verbrugghe Ouckene 
Devolder A. Cachtem 
Devaere A. Ingelmunster 
Sagaert Meulebeke 
Verbruggge J Ouckene 
Claus Cachtem 
Debceuf A. Ingelmunster 
Deloot G. Meulebeke 
Delaere R. Rumbeke 
Verfaille Emelggem 

1 A LIBAS 
2 Albo 
3 Alor I 

Annas 
!'5 Alibas 
F6 Alor II 
57 Ambiorix 

Anzella 
9 Azor 

10 Acrobat 

en inleggeld 
Inschrijv. van 7-8 - Begin 8 u. 

Meulebeke 0. 
1. Niet Rijk maar Recht EI 

bij C. Vanparijs « De Liester » 

Ioo fr prijzen 
14110111111~1~11~11~11, 	  

VOORBEHOUDEN DAGEN 
De onderstaande vogels dienen ook eens 

vermeld te worden 1 
1 Dari 	Braet, Ruysselede 	742 
2 Danneels Demeulenaere, Ardoye 	556 
3 Barabas Vanluchene R., Meulebeke 634 
4 Benhnr 	Borry E., Rumbeke 	592 
5 Bismark Vannieuwenburg 0-Rooseb. 525 
6 Balthazar Verscheure, Meulebeke 	525 
7 Blits 	Vandoorne, Lendelede 	512 

Liefhebbers, gelieve ons te verontschul-
digen. Promotie, Juniors, zal later eens vol-
ledig verschijnen want wij houden er nota 
van. 

. Begin 8 ure SWEVEGHEM. - 68 Vogels. Zondag 3o Juni 
Ardoye 	Vinkentrae 
Avecappelle 	Gildhof 
Gulleghem 	Huis van Commerce 
Ingelmunster 	Veldkaai 

St Jozef 
Hutste 	Vier Keer 

In den Ast 
Meulebeke 	Concordia 

Sportwereld 
Marialoop 	St Amand 
Poperinghe 	Wit Kruis 
Roeselare 	Dixmudepoort 
Waregem 	De Smisse 
Heule 	Haantjes Vinkeniers 

Ruysselede 1. WINDELS E. Vl. Blauwkoppen 427 
2. De rechtzinnige teekenaar, Swe- 

veghem 	 418 
3. Vl. Blauwkoppen, Hèule 	408 
4. Vanwynsberghe, Harelbeke 	387 
5. 't Haantje, Heule 	 384 
6. Claeypent M., Sweveghem 	381 
7. 't Haantje, Heule 	 336 
8. De nieuwe Moed, Belleghem 335 
9. Hoop in de Toekomst, Kortrijk 328 

10. Blauwbekken, Staceghem 	327 
11. De nieuwe Moed, Belleghem 2.95 
12. Verkest Silvère. 	 283. 

Meeste getal vogels aan Staceghem 
en Sweveghem, met 11 vogels. 

250 fr 
125 fr 
100 fr 
150 fr 

75 fr 
125 fr 
75 fr 

100 fr 
150 fr 

20 fr 
150 fr 
180 fr 
75 fr 

100 fr 

:L1VIUNSTER «Nieuwe Vinkeniers» 
Benjamin. - VERHIEST, Ing. 419 

Matthan, Ingelmunst. 419 
Alex, - Windels 	» 	339 
Anna, - Windels 	» 	334 
Rini. - Delaere M. 	» 	32: 
Rleskop. Cocinman » 317 
Decalu. - Croebels, 	» 	285 
Andru. - D'Hondt, Iseghem 272 
Bruno, - Delanotte, Ingelm. 268 
X. 	Derhove 	» • 262 
Astrid. _ Vanmeenen 	» 	252 
beurlo. Degrande, » 250 
beman. - Rigole 	» 242 

Lichtzangers 1,1 
bij Henri Dewulf « De Spiegel » 

THOUROUT. 54 vogels. 30 minuten. 

1. Disten. - PLYZIER. Thour. 221 
2. Bogaert. - Malfeyt, Rudderv. 221 
3. Banus. 	Degryse, O.Nieuwk. 217 
4. Domyn, 	Logghe, Thourout 204 
5. Boby. - Dodyn, Lichtervelde 197 
6. Atak. 	Vercaigne O.Nieuwk. 188 
7. Dempsy. - Logghe. Thourout 184 
8. Bogaert. - Raes, Zarren 	177 
9. Breeuw. - Plyzier, Thourout 172 

3oo fr Prijzen 
24 prijzen - Begin 8 ure 

Wink. St Elooi 
bij Aug. Catteeuw, Rolleghernstr. 

Ioo fr vooruit 
in evenredigheid het getal vogels - 15 prijzen' 

ISEGHEM « Ware Vinkeniers » 52 v. 

1. Amo. - CLAUS E. Cachtem 503 
2. Remi. - Brabant, Iseghem 425 
3. Sarelke. - Naessens, 	» 	394 
4. Ardi. 	Cooles, Cachtem 	386 
5. Deloor. - Ghekiere, Ingelm. 350 
6. Kaérs. - Hostekindt, 	» 	335 
7. Aschoontje.- Houthoofd Iseg. 335 

Dus tot later 

Tot Zondag I Allen WELKOM II 



J.: 

INZENDINGEN 
ten laatste tegen den dinsdag-avond 

bij Alb. DEMUYNCK, bloemenstr. Rumbeke 

dat de vogels na ALLE prijskampen zouden 
moeten nagezien worden... 

dat men de kommissie zou • moeten een ken- 
teeken geven... 

dat... en dat... en dat... enz, enz. 

... Zal er werk op de winkel zijn op 
het Kongres om een degelijk Reglement op 
te maken dat zbowat alles voorziet en vele 
misbruiken uitroeit ? Ik meen ja 

... We teekenen alle klachten aan en we 
gelooven dat we na het seizoen Bene lijst 
zullen hebben waarmede men al vast zal kun-
nen beginnen goed werk verrichten.* 

EENE VRAAG ? 

Wat is de juiste beschrijving van vlaam-
sche zang ? 

Wat is dubbele zang ? 

Wat moet een liedje zijn om te tellen 
en wat mag er niet zijn om NIET te tellen ? 

Stuur uwe antwoorden naar de Vinkenbode. 

GASTON VEYS. 

dat men op vele prijskampen niet op tijd 
begint... 

dat men niet 't akkoord is over de hoedanig-
heid van de zang... 

dat men niet juist overeenkomt ;mier wat 
vlaamsche zang en dubbele zang eigen-
lijk beteekent... 

dat het noodig wordt dat ergens een vaste 
beschrijving van geldige zang wordt neer-
geschreven en door iedereen aangenomen... 

dat er meer kontrool moet komen op het 
teekenen... 

dat liefhebbers die zelf een vogel in de reeks 
hebben, nooit van de kommissie mogen 
zijn... 

dat er meer groote prijzen zouden 'moeten 
zijn en min kleine... 

dat er meer .kleine prijzen zouden moeten 
zijn en min groote... 

dat men nog beter zou moeten zorgen op 
voorhand dat geene twee groote prijs-
kampen op de zelfdèn dag gegeven wor-
den... 

dat, men beter 's morgens zou spelen... 

dat men beter 's namiddags zou spelen._ 

dat betere schikking-voor uitloting van regels 
- 	nioet getroffen wOrden.., 

dat het verwisselen van •teekenaars kan ver-
, beterd worden... 

Schrijvers, 
Wij moeten altijd het zelfde herhalen : 

maakt uw uitslagen op onze borderellen —
ze kosten toch maar een spotprijs, en als ge 
terzelfdertijde aankondigingen opgeeft, schrijft 
die op een ander stuk papier ; dus : uitsla- 
gen — aankondigingen 	briefwisseling, al 
apaart — anders hebben we te del miserie 
op de drukkerij. 

Zondag 30 JUNI 1935 1 Jaargang - Nr 11 Het nummer 0.50, bevat 4 bladzijden 

Schrijvers 	kaarioll tor drukkerij vn 'De Yiukoilliodo, zo wardec dall kosteloos oDgelloi118ll  Gum ER 
IMEM111~1~1111111.11 
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ONZE LEUZE 
Alle Vinkenmaatschap;  
pijen van Belgje in één 
BROEDERBOND 

vereenigen 
om het aloude Sport 

te verdedigen, 
te verspreiden 
en te veredelen 

EIGENAARS : 

Luitenant Verstraete Paula, kom drink een potje koffie met mij 
Uwe koffie is gemaakt met goede Chicorei ! 
Rookend, dampend in mijn tas, 
Ieder drinkt een potje alras. 
T'is de beste, eens gedronken 
Altijd maar hem voortsgeschonken, 
Smaak heeft hij : PURITAS Chicorei 

- STICHTER 

Hoogslraal - Rumbeke 

Aug. Tanghe 
DRUKKER 

Hoogstraat - Rumbeke 

t11,7414114#0114111+?&, 	7110 NOIAMY 

111~1111.1.11111.11111~~ 
Orgaan van dqn Bond der Vinkenmaatschappijen van Belgie - Verschijnt den Donderdag 

	 PURITAS 
Verstraete-Depoorter 

Chicoreifabriek Rumbeke 
1 

ABONNEMENTSPRIJS : 
van 1 Juli tot 31 Dec. 10 fr. 

Voor 3 maanden : 6 fr. 

Beheer en Drukkerij : HoOgstraat 44-45, Rumbeke 
Telefoon 802 — Postcheck Aug. Tanghe 96210 

• NA DE VINKENIERS-HOOGDAG 	'en: ik meen te kunnen \ zeggen dat de 
roote ineederheid der Vinleniersmaat- 

TE RUMBEKE 	 chappijen gewonnen zijn, voor die 
onderneming. 	 t • 

gewoon van te speuren in.  de aankon-

digingen der prijskampen zoowel als 

in de uitslagen, en te oordeelen naar 

het Kommentaar is het zeker : 

lu dell halldschooll Z.  G ASTON VEYS27; 
12,  Dorp — ASTENE-DEINZE 

STEAMSHIP AGENT 

CUNARD = WHITE STAR 

Voor Uw gemak 
Voor Uw profijt 
Voor spoedige bediening 

van alle slag 

Cs 	Betonwerken, steenputten 
Regen- en aalputten • 
Buizen van alle grootte 
Betonmuren 

wendt IJ in volle vertrouwen tot 

ODIEL D'HOOGE 
LEKKENSTRAAT, 282 

De Vinkenbode is er om er te 
blijven. Dus voortgernerk om 
het blad overal te verspreiden 
en op die manier wordt het te naaste 

jaar misschien eens zoo groot, met 

meer plaats voor aankondigingen der 

zettingen, voor meer uitgebreide uit-

slagen en 'commentaar, voor meer bij-

dragen over het sport en ook vodr 

andere rubrieken. 

nummers er werden verkocht, hoeveel vragen 
hij daar heeft beantwoord, dat zal hij zelf 
niet meerzoo juist kunnen zeggen. Wij hopen Op deie.prijskamp heeft men nog 
dat Zondag laatst ne ferme stoot naar hooger eens kunnen vaststellen dat onder af- Den oproep, die ik verleden week deed : 

Bij dit schrijven ben ik nog geheel on-
r den indruk van de groote Vinkeniers-

este te Rumbeke 
G. De Brabanders - Maasde 

ROESELARE 
OOSTSTRAAT 72 

Te bekomen in beste kwaliteit, aan den voor-
deeligsten prijs gefourreerde en ongefourreerde 

HANDSCHOENEN 
voor Heeren en Damen en Kinderen 

Deze handschoenen gefabriceerd door het 
ALOMGEKENDE HUIS 

rt de VISamsche Vinkeniers, o'na te komen beteek:Onclewoor.ons Vinkenblad 1 , . 	. 4onderliike liefhebbers nog zeer veel 
er door -Mie talrijke Opkomst aan Luite-, 	Aan ..0e Luitenant, aan den drukker, aan ,' 1 	. . 	, - 	-.:,—. ., r  

erscnil van •.99ideel.:besfaal over aller- al d& Jcoiniteltsmannen , aan al de menschen 
:Mande dingen, zooals zang, zetten of 

nt Verstraete,,  onze leider, te bewijzen dat 
d vaardeei•en wat hij doet en nog , wil van ámbeke, . den besten dank in naam van 
en voor het Vinkensport, werd zoo goed • al de,'hezoekende Vinkeniers 1 En daarbij de :< ''4vegnemen van Yogels, teekenen, enz. 
antwoord, dat ik er zelve over'. verbaasd hartelijkste gelukwenschen met den bekomen ;.•,:éi.m. Wij 

vinden geen ,  fOuta met de in- 
., 

or Vinkenierb 1 	

uitstak!, Rumbeke boven 1.... 
'''Ichting want de kommissle heeft zich 

ond. Rumbeke was letterlijk ,Overrompeld 

Bijzonder in  de wijk waar de feesten 	

• VIPait stond de schoone toren van Rum- .:),,,  
9ed' van hare.,  taak gekweten, maar 

nats ,:hadden, was er, 

 niets anders te zien heke's' kerk ,daar preusch en .,, statig boven !•!,, 

iedereen is overtil' d d i g „. , ,g,i,. men een_ 
13.40frmictit, niet-!...,inuItjesi:::-Ïrouwen-'1ijan die m2schenzee. 

Wel'`, 	mag men er- ; fier, ztin,-, 
.,,. zulk ni,' tainnen.Aaaebben.,,als,',.weérkiltélé it,::;'.4,,,.gttJ,rt,é.I., ér..dittli  

ai—an ;t  r frell é n:"' d fe 
nkeniers, -bezoekers en nieuwsgierigen, allen ontmoet 1 Hebben we misschien in onze uit-  

aanvaard, gedrukt en gekend is' voor et een - gedacht en verlangen.... Vinken, bundige vreugde wat luid gezongen in de 

alle mogelijke punten, die op prijs-
kampen kunnen voorkomen.' 

TICKETS naar AMERIKA 
en alle landen der wereld - Alle lijnen 

Inlichtingen persoonlijk of per brief OVERAL 
Jarenlange ondervinding door kelzen en Agentschappen ten uwen dienste "LCINIEY 99 

zijn te verkrijgen in alle slag Ieder, te weten : 
Chevreau — Chrom — Waschbare Chrom — Chamois 
Daim d'Afrique — Russisch, Zweedsch en Finlandsch 

Rendier, Peccary echt en nagemaakt 
Keepers en Sport, enz... 

Eischt het merk «ROSNEY» 
altijd nagemaakt 	nooit geëvenaard 

Agent •GAZETTE van DETROIT 	Agent BELGIAN-HOLLAND FOOD 

RUMBEKE 

	

Verkooper CHERICO, • Sigaren 	ENGELSCHE LESSEN 

	

   gemaakt door Ddd-Amerikaan Tot besluit : Dank aan Rumbeke en bij-
zonder aan Luitenant Verstraete ! — We 
krijgen nen Bond. -- Eerstdaags begint men 
aan de voorbereiding van het Kongres. —
We krijgen een gedrukt algemeen reglement. 
— Wij krijgen ook nog verbeteringen voor 
het inrichten, voor het uittrekken, voor het 
kontrool,' enz... — Vele, zelfs ongedroomde 
verbeteringen zijn in aantocht. — En alles 
tot meerderen vooruitgang en verheffing van 
Het Vinkensport en tot Verbroedering van 
alle Vinkeniers 1 

. Alle brieven beantwoord In vertrouwen,` 
Voor liefhebbers irof a real smalect "I Rechtstreeloche levering op alle werken straten waar de processie eenige uren te 

voren over groen en bloemen voorbijtrok, 
het is alles in braafheid geweest en als men 
de bezoekers bij het afscheid overal het wel-
gemeende « Tot te jare » toeriep, hebben 
we kunnen voelen, hoe iedereen tevreden 
was en hoe nogeens de Vinkeniersliefhebberij 
ne stap verder had gemaakt in het gemoed 
der bevolking 1 

Van nu af kunnen we verzekeren dat 
we het volgend jaar terug komen nog talrij-
ker dan dit jaar 1 ,Rumbeke we danken U 
en we wenschen u geluk met uwe flinke 
leiders 1 

nkengezang, Verbroedering van.  Liefhebbers 
n verre en bij. 

Spijts de bijna onuitstaanbare hitte van 
n eerste echte Zomerdag waren er verre 
ven de 300 vogels ingeschreven. En alles 

as goed en degelijk ingericht. De luitenant 
d er voor gezorgd dat iedere man zijn 
erk kende en deed op volmaakte wijze. 
et  liep op wieltjes 1 En de mannen van 
mbeke hebben bewezen dat ze er wat van 
enen, hoor! 

En die geest van vreugde 1 De vroolijke 
kken van het muziekkorp dat de bezoe-

rs inhaalde, de winnaars opleidde, de fees-
ijkheden overal opluisterde, zonder maar-
ns het ,Vinkensport te storen 1 De menschen 
n Rumbeke verdienen • een • woordje van 
nk voor de hartelijke :verwelkoming van 
s die van andere plaatsen waren geko-
l
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De drie kolossale planken met rozenrui- 
rs (100 in getal), schitterden.- In de zonne 
deden het harte der Vinkeniets poppelen 

n verlangen en vreugde. De prijsdeeling 
p af fit orde en in ne vreugderoes, die 
h aan alle aanwezigen mededeelde. 

En de volksfeesten die volgden 1 De 

a., enz..Wie heeft er ook zulke Vinke-
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erkamp voor de ouderen, 

We zullen nog lang denken -aan « De 
asbloem », « De Hoop », « De •Sterre », 

Bloemendale », « De Velo », « Het Wijn- 
t 	en zooveel andere landelijke plaatsjes 
ar het krioelde van Vinkeniers en de 
endelijke waardinnen hunnen beste glim-
h bovenhaalden voor al die mannen en 
!twen met hunne muitjés 1 

En in en rond dit alles, vloog de Lui 
alt- I Hij was overal en, lette er op dat. 
vooruitging, dat men tevreden was, dat 
muzikanten aan 't werk bleven, kortom 

t de prijskamp waardig was en zijne be-
mdheid om grootte, om prijzen, om be- 
ur en 	ch

R

ting, om hoffelijkheid en. eer-
held, kortom het was zooals het- moest
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Dat de Vinkenbode er is voor goed 
heb ik meenen te kunnen besluiten uit 
het feit dat bijna alle Vinkeniers met 
het blad op zak zaten. Het wordt iets 
dat ze iedere week willen ; ze worden 

Spijtig de Huismoeders Ea 
die het HUIS is 

JULES MUYLLE - EIWIT RUMBEKE - 
Koeistraat 

GASTON VEYS. vijfwegenstraat RUMBEKE 
Zondag r5 Oogst 

noch niet kennen .... 

Daar vindt U aan ongeloofbaar 
LAGE PRIJZEN 

Brei-Sajetten in alle kleuren 
Kousen in alle kleuren 
Sargiën, Lakens, Hemden 
Corsets 

modejaren 1200 tot ij 
modernste van heden §§ 

Kampioenschap West-Vlaanderen dien zegt... 
Met genoegen kunnen we mede-

deelen dat van nu af reeds besloten is 
die grootste aller prijskampen, toeko-
mende jaar niet 's namiddags maar 
wel in de voormiddag te houden. De 
volksfeesten kunnen dan in de namid-
dag plaats hebben. Aldus zal men ver-
mijden dat de vinken in de groote 
warmte van de namiddag moeten zin= 
gen en zal iedereen meer op zijn ge-
mak zijn. Beter voor de zang ; beter 
voor de vogels ; beter voor de beioe-
kers, en dus beter ook voor de nering-
doeners. Ik voorspel dat men nog meer 
autobussen zal tellen, die de mannen 
en vrouwen van alle kanten zullen toe-
voeren en meer vinken nog zullen er 
staan ! 

■ II III voor alle _Beginnelingen 

e 

600 fr prijzen 600 fr 

en premiën.  

U kunt het weit goed merken aan 
Uw gevleugelde vrienden, als U 
Ze P. Sluis' Volièrezaad geeft! 

Dit voer is juist dal wat ze 
noodig hebben! Het is een 
ideaal zaadmengsel, dat ze ge-
zond en in goede conditie 
houdt. En gezonde vogels zingen 
graag en veel. 

Geef ze naast dit hoofdvoedsel 
verder P. Sluis' Universeelvoer 
en zoo nu en dan een stukje 
fruit of wat groenvoer. Uw vogels 
zullen zich dankbaar toonen 
voor Uwe goede zorgen en ze 
zullen voor U zingen... als in 
de.vrije natuur' 

I 	• 

E komt zin gil oorbel' zelf 
rti.•  
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Op St Godelieve Ommegang BEYTHEM 

DRAFKOERSEN 
4000 fr. prijze n 

uis 
voLIÈREZAACI 

SLUIS' PLUIMVEE- EN VOGELVOEDERFABRIEKEN N.V. - WEESPERKARSPE1  

en COGELSLEI 14, te ANTWERPEN 
Over het komende Vongres en de 

Stichting van nen Vinkeniersbond werd 
onder de liefhebbers veel gesproken. 
Men wacht op den oproep, die kort na 
het seizoen zal verschijnen, om de hand 
aan het werk te slaan. 

Men is.  er over 't akkoord dat.  
zulke Bond er noodig is 

0 1 Uwe kinders zijn kloek en gezond, zei Maria tot hare vriendin. — Ja, Martha... daarvoor bestaat er een goed produkt : 

het beroemde kindermeel FORTIOR van het gekende 

HUIS DEPOORTER APOTHEKER-SCHEIKUNDIGE ISEGHE 
Den drukker August Tangheg zweette van 

het werk., Hoeveel inschrijvingen er,  daar 
r De Vinkenbode zijn opgenomen, hoeveel 



Prijskampen op 

Ardoye 	
Lustige Zangers la 

bij Jules Nollet «De Vinkentrae» 

25o fr prijzen 

Zondag 30 Juni om 2 1/2 u namiddag 

Zulte 
bij Cyriel Goeminne in Den Belle Vue 

Kapelhoek 

';'-`•••• . 	 - • 	. 	• 	. 	 • . 

Avecappelle. 
• Vrije Broeders al 

• bij Vanparys «Gildhof» 

125 fr. prijzen 
Begin om 3 ure 

Gullegem 
Lustige Vogels III 

bij Lapere E. «Huis van Commerce» 

zoo fr vooruit 
Begin' om 8.30 

Ingelmunster 
Jonge Vinkeniers E 

bij Alf. Verscheure «Veldkaai» 

15o fr gewaarb.. 
begin 8 ure 

Haantjes Vinkeniers 1111 
• • 	• bij Julien Allaert 

oo fr prijzen • 

	

10 fr. meeste 	:eghr8.30 ure 

« Prins Albert 

'75 fr prijzen 
10 fr. meeste getal - begin 8.30 ure 

Lendelede 
bij J. Missiaen « De Statie » 

5o fr prijzen 
Begin om 2.30 ure 

Cachtem «Hof van Commerce» 
	

450 ir 
Iseghem «De Gravé» 
	

50 tr 
«'t Kantientje» 	 .75 tr 
«De Sterre» 
	

100 fr 
Ingelmunster «Abeele» 
	

20 fr 
«'t. Bouwke» 
	 200 fr 

«Derby Sport» 	 ,75 ft 
Marialoop «De Linde» 
	

150 fr 
Meulebeke «Steenweg» . 	 200 fr 

«Metropole» 
	 15 fr 

Poperinghe '«Abeeltje» 
	

200 fr 
Roll-Capelle «Casino» 
	

150 fr 
Waregem «Goudvogel» 
	

75 fr 
Zarren «Boschkasteel» 
	

100 fr 
Ardoye «Vereenigde Liefhebbers» 

	
100 fr 

Waregem «Liefde voor wederliefde» 
	

20 fr 
Roeselare 	herberg De Leerze 

	
75 fr. 

EERE = LIJSTEN 
. door plaatsgebrek kunnen we ze niet geven 

Waregem, 16 Juni 1935. 

Hulde aan onzen kampioen 
Ik vind het nogmaals mijnen plicht 

En dat nog met veel genoegen 
, Dat ik lees hier dezen dicht 

Om U mijn wenschen toe te voegen, 
Verleden jaar was Victor onzen Koning, 
ja, er was hier feest in deze woning, 

Want onzen Presedent 
Was, van iedereen gekend, 
Overal waar ik mij wende 

Niemand die hem dif miskende. 

. Maar Victor zei : 
Vandaag aan -mij, 

En morgen gij. 

En nu kwam Cyriel uit zijn kot gesprongen. 

Zijn Vinkje had er waarlijk voor gézongen, 

Het sloeg zoo als eenen muur 

ja wel 200 liedjes in het uur. .  

Eh om 11 uren rond den noen 
Was Cyriel bekénd als kampioen.  

Nu aan alle leden voor het sluiten, 
Maakt uw vinkje gereed al om te fluiten, 

Doet het zingen met fatsoen, 
Misschien wordt U ook eens kimpioen 

Nu, Profitiat CYRIEL, 
t'ls U hard gejond 

En allen roepen wij in koor : 
LEVE ONZE KONING' CYRIEL 

Namens onze leden, «De Rockzangers» 
WAEREGHEM. 

AANKONDIGINGEN, VOORBEHOUDEN DAGEN 
Alle prijskampen zijn alléénlijk voor ziende Vogels. - Ziende 'gemaakte Vogels uitgesloten 

25 prijzen : 10 fr verstkomende 3 vogels 
10 fr meeste getal 

Een verrassing voor den eersten uit de prijzen , tendelede 5 fr 2e meeste getal 

vele gratisprijzen. 

	

	 bij Wed. Nuyttens 
Begin om 8,15 ure 

I Zondag 7 Juli 

bij Alf. Dereu « Wijngaard » BRIEVENBUS 
20 fr & inleggeld 	De vogel Adolf van Vanryckeghem is gestorven 

10 gratisprijzen - begin om 8 ure De vogelvan Wittouck J. is ontvlucht 
Ter zetting van Rumbeke zijn verschillende vo- 

Emelgem 	 gels gestorven. 	-• - 
Maatsch. Lustige Zangers ai Zeer veel abonnés reklameeren dat ze hun ga- 

bij Const. Callens, herberg « Congo » Repelstr. 	zet te laat ontvangen ; dat schilt aan uwen 	 . 
facteur, de gazet moet ge den VRIJDAG-MOR 	- 

7 5 fr prijzen 	GEND ontvangen. 
's Namiddags om 2.30 ure 

De vogels zullen schoon in de schouwe staan 

6o fr prijzen 
inleg 1.50 per vogel 

boven de 40 vogels prijzen bij 
Poelen volgens beliefte j 

le prij4 van. 5 fr v000r grootste getal 
eener vreemde maatschappij, ten minste 4 vog. 
en 3 fr voor de•verstkomende minstens 2 vog. 
Bestuur Vlaamsche Zangers 
01111111111111MIN~ 

Meulebeke 
	Petegem-Deynze 

Blauwkoppen 
bij C..Vroman Concordia » 

geven om 8 ure 's morgens ? 't Is bij den 
oude liefhebber ROBERT DEGRYSE, de Vlaan- 

Meulebeke 	ders door gekend. 	
• 3oo fr waarb. Niet Rijk maar Recht la 

bij J. Dermeaux « Sportwereld » 	Adres : 99, Gentsche steenweg, Petegem- 
bij-De'ynze. 	' 

	41•1111~ 

Inleg 2.50 fr. - Begin om 8 ure Oost-Roosebeke 
Waregem 	

40 fr. & inleggeld 
bij Leon Bossaert « Wante brug » 

Gratisprijzen - begin 2.30 ure 

Jonge Vinkeniers la 

verdeeld in 32 prijzen - boven 't getal bijge-
voegde prijzen ; verdeeld : 25, 20, 18, 16, 13, 

4, 4, 4, 4, 4,. 4, 4, 4, 4, 4, 4. 
11, 9, 8, 6, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5; 5, 5, 5, 5, 4, 

15 fr eerste meeste getal minstens 12 vogels 

	

Marialoop 

10 fr tweede 	» 	 9 
15 fr eerste verstkomende minstens 10 vogels 
10 fr tweede 	» 	 8 
10 fr die dichtst bij de uitgestoken nummer is 

van 200-250 
10 fr 	» 	» 	» 	100=200 
Onbekende prijs van 50-100 liedjes 
le verrassing die eerst uit de prijzen valt 
2e 	» 	tweede 	« 
3e 	» 	derde 	» 
1. Schoone BEKER aan de drie best geklas-

seerde vogels van zelfde societeit, geschon-
ken door Heer Gustaf Staelens 
Bieren Anglo Beige 

2. Tweede BEKER aan de tweede, drie best 
geklasseerde vogels van zelfde societeit 
geschonken door Heer Belcaen,'  
Bieren Perle 28 

3. Schoone Wekker aan de derde, drie best ge- 
klasseerde vogels van de zelfde societeit, 
geschonken door het huis Alois Casteur 

Te zamen 45 prijzen en 45 bloemtuilem 
Inleg 2.50 fr 

Verbond ed  Cachtem 
	Zondag 7 Juli 

bij E. Dewaele « De Smisse » 
	

bij Odiel Joye, Hof van Commerce III 

75 fr. prijzen' 
Begin om 8.30 ure 75 fr pi-ijzen 

Kruipendeerde - namiddag 2.30 

ISEGHEM « De ware Vinkeniers » 
Wijk Steenputje. 44 vogels. 

2. Apoot. - Desmet, Emelghem 391 

4. Abel. - Depauw 	»  
3. Dina. - Brabant, Iseghem 376

365 
 

1. Demuyzere. 	CRAENEST C. 
Iseghem 	 402 

5. Biscot. - Van,tournout, » 	362 
6. • 354 Binda. - Verhelle, 
7. • 	348 Breier. - Verhelst 
8. • 	31 Amie. 	Vermeersch 

eca uwe. - 
10. Bonduel. - Feys 	» 	320 
11. Mies. - Windels, Ingelmunst. 316 
12. De Kleen. - Deprettere, Isegh. 293 
13. Dalia. - Kesteloot 	» 	285 

MEULEBEKE « Nket rijk maar recht, » 
61 vogels. 

. Anzella. - DELOOF, Meul. 464 
2. Arnest. - Debacker'. 	» 	448 
3. Albert. - Deuck, O.Roos. 445 
4. Arras. - Vroman,• Meuleb. 437 
5. Binda. - Tytgat, 	» 	431 
6. Bonduel. - Devaere 	

3
41

5
4 

7. Achiel. - Depyper, 	8  
8. Annas. - Sagaert 	» 	375  
9. Ajudant.- Bouckaert. O.Roos. 373 
0. Aviol. - Sagaert, Meulebeke 372 
1. Amerlinck. 	Loncke 	» 	370 
2. Beer. - Devrieze 	» 	363  
3. Baeckeland.- Vermeulen » 	359 
4. Abel. - Deloof 	» 	351 
5. Belloni. - Lievrouw 	» 	346 
6. Baronck. - Debanne 	» 	342 
7. Bonnot. - Glabeeck 	» 	338 
8. Antoon. - Vankeersbilck » 	333 
9. Aballo. 	V.ryckeghem » 	332 

20. Bernard.- Allemeersch,M.loop 328 
21. Bonduel. 	Devreeze 	» 	316 
22. Aanwijs. - Caenepeel 	» 	315 
23. Albert. - Debruyne 	» 	314  

MEULEBEKE, 39 vogels. 
• 

1. Arrar. - VROMAN, Meuleb; 514 
2. Ajudant.- Bouckaert O.Roos. 455 
3. Bernard. - Depyper, Meuleb. 422 
4. Adam. - Casier 	» 	400 

480 
445 
435 
422 
400 
360 
337 
332 
326 
320 
319 

6.  
7.  
8.  
9.  

20. 

INGELMUNSTER « Jonste Vinkeniers » 
1. Diable. 	VERGOTE, Ingelm. 649 
2. Demuysere. -J Monteyne » 	588 
3. Acrobat. 	Snoeck, Emelgh. 500 
4. Drapier. - Beernaert 	» 	433 
5. Arlet. - Desmet, Ingehn. 432 
6. André. - Vánderheeren » 	431 
7. Deloor. - Gekiere 	», 	391 
8. Bonduel. - Devaere, 	» 	367 
9. Apleet. 	Delaere gebr. » 	365 
0. Dop. - Deleersnyder 	» 	365 
1. Bonduel. - Vercruysse » 	347 
2. Daring. - Debeuf 	» 	337 
3. Amas. - Landuyt 	» 	324 
4. David. - Eeckhout 	» 	318 
5. Diana. - Wydaeghe, Emelg. 312 

INGELMUNSTER « Jonge Vinkeniérii » 
1. Braine. ,j-.- VUYLSTEKE, Ingml 389 
2. X. - Vroman 	» 	362 
3. André. - Deforce V. 	» 	336 
4. Amedé. - Verfaillie, Iseghem 330 
5. Dop. 	- 	Leesnyder, Ingelm. 329 
6. Astro. - Delbeke » 328 
7. Bonnot. - Tyvaert » 316 
8. Dryver. - Verscheure » 306 
9. X. - Verhulst » 302 
0. Bulla. - Defour » 292 
1. Deloor. - Gekiere » 275 
2. Ardos. - Bossaert » 247 
3.• Alcanone.- V.nieuwenhuyse « 246 
4. Bonduel. - Defour » 240 
5. X. - Verhulst » 233 
6. X. - Velghe » 227 

UITSLAGEN :-: 1935 
,,,,,„,.., 	, ,biging 

	

ARDOYE « Echte Boogaard » 	 5. Albert. - Seroels 	' 378 

40 Vogels. 	 6. Adam. - Wolfcarius • 	» 	340 
. 	. 7. Belloni. - Lievrouw ' 	» 	338 

8. Adam. - Vroman ' » 325 
9. Baeckland. - Vermeulen. » 	325 
0. Arbiter. --•• Vedielst 	• » • 295 
1. Albin. - Dcfour, O.Roos. 281 
2. Danneels._ Meulebrouck, Mlb. 278 
3. Bernard.-- Allemeersch M.loop 270 
4. Abel. •--• Deloof, Meulebeke 256 
5. X. - Matton. 	» 	249 

Vinkeniers, mag ik u herinneren dat de 
Blauwbekken van P'etegem-bij-Deynze 

op Zondag 30 Juni, hunne 

Ioo, fr prijzen 	groot° jaarlijksohe prijskamp 
Begin om 8 ure 

15o fr prijzen 

«De Kleine Dierentuin» bij Remi Tanghe Elf 
«In Rumbeke» Statiestraat 80 

Zondag 30 Juni begin om .2 1/2 u. stipt 

3oo fr prijzen 3oo fr 
• bij Lambrecht G. 

25 fr & inlegg, 
begin om 2,30 ure 

Oostcamp 
Arm maar Eerlijk • 

bij G. Debaene « De Molen » 

Voor 't inleggeld 
Begin om 8 ure 

Lichtervelde 
Vereenigde Vrienden go 

bij Ed. Reynaert « De Leeuw van Vlaanderen » 
Op Zondag 14 Juli 

zoor prijzen.  

	All~11111~ 	 

verdeeld 
15, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 5, 5, 4, 3 
10 fr. meeste getal, minstens 5 vogels 
10 fr. verstkomende, minstens 4 vogels. 
Inleg 2 fr - Begin om 8 1/2 ure stipt, 

Waregem 

1. Alor. - DEVAERE, Ardoye 528 

	

2... Daneels. - Demeulenaere » 	394 
3. Bury. 	Coussement» 	3546.  
4. Bonno. - Deianck 	» 	355 
5. Amandus. - Feys, Cachtem 349 
6. Annous. - Ramon, Rumbeke 345 
7. Badjou. - Defour, Ardoye 339 
8. Berton. - Noppe 
9. Ardos. - D'Hayere 

10. Bonti. 	Popelier, 
11. Akilas. - V.haeverbeke » 
12. Bodi. - Alliet, Roeselare 
13. Daly. - Cappelle 

323 
313 
308 
295 
281 
279 

3 

WAKKEN. « Nieuwe Vinkevrienden » 

1. Albert. - DUYCK, M.loop 
2. Decaluwé. 	Coussement » 
3. Ernest. 	Debacker 
4. Briets. - Verhulst, Hulste 
5. Abel. - V.d.viaene, M.loop 
6. Binda. - Degraeve, 0.116os. 
7. Bulla. - Debacker 
8. David., - Desmet, Wakken 
9. Kazier. 	Beyens gebr. Wareg. 
0. Baron. - Vanrobaeys 	» 
1. Baron. 	Debaene, Meuleb. 
2. Arar. - Debacker, Zulte 	310 
3. Bonduel. 	Verhuist, Hulste 306 
4. Aerts. - Beyens, Wareghem 302 
5. Dictus. - Baert, 0. Roos. 	299 

Danneels. 	Beyens, Wareg. 299 
Aerts. - Goeminne, Zulte - 299 
Beton. - Duvck, Marialoop 288 
Angello. Deloof » 276 
Borms. - Verheye 	» 274 

Ingelmunster 
Nieuwe Vinkeniers la 

bij M. Croubels « St Jozef » 

75 fr prijzen 
Begin om 8 ure 

Hulste 
Ware Vlaming 11 

bij R. Vercruysse « Vier Keer » 

125 fr prijzen 
Begin om 8 ure 

MEULEBEKE « Blauwkoppen » 

1. Billard. - VANDEVIAENE, 
Meulebeke 	 446 

2. Binda.- Devliegher, Meuleb. 409 
3. Adhemar. - Demeyere » 403 
4. Binno. - Caenepeel 	» 	368 
5. Amerlinck. - Mezior, 	» 	349 
6. Antoon. - V.keirsbilck » 	331 
7. Antoon. - Verhuist 	» 	317 
8. De Ree. - V.ryckeghem » 310 
9. Arthur. - V.turnhout 	» 	306 

10. X. ' - Cotteny 	» 	290 
11. Diamiet. - Verfaillie 	» 	282 
12. Bodewyn. - Vroman 	» 276 
13. Boe. - V.d.vondele 	» 	273 

.1 

BELGA MET ['KENEN 
1111111111~11111111111111111~ 

ROOKT 

; rialli, 
HEULE « Blauwkoppen » 

--meglii 
1. Adolf. - COURTEN, H 

ili
eule 587 

2. Barabas. - Callens. Meuleb. 553 
3. D'Hooms, Heule 	 453 
4. Vercruysse, Deerlijk - 	422 
5. Feys, Cachtem 	 417 
6. Lommens, Gulleghem 	390 
7. Haantje, Heule 	 388 
8. Vuylsteke. Gulleghem 	380 
9. Craeynest, Cuerne 	 367 
0. Blauwbekken, Staceghem 	366 
1. Haantje, Heule 	, 	354 
2. Van Wynsberghe, Harelbeke 337 
3. Nieuwe Moed, Belleghem 	322 
4. Vanmalcke, Cachtem 	320 ' 
5. Hoop in de toekomst, Cachtem 311 
6. Hoop in de toekomst, Cachtem 303 
Het zwijn is, gewonnen door « Hoop 

in de Toekomst » Cachtem. 

LENDELEDE « De Knockvrienden » 
28 Vogels. 

• 
1. Alidor. 	STAELENS, R.Cap. 459 
2.»  Acrobat.- - Verfaillie, Emelg. 390 
3. Lia. - Verstraète, Lendelede 365 
4. Arle. - Raes, Ingelmunster 363 
5. Alto. • - Dobbels, 	» 	343 
6. Aviat. - Dobbels 	» 	313 
7. Bobi. 	Meurisse, Lendelede 312 
8. Lowi. - Decoutere, 	» 	303 
9. Domino. - Delaere, 	» 	299 

10. Baltazar: - Herman, Iseghem, 284 
11. Domien. 	Vandamme, Lend. '266 
12. Bismark, 	Vánderbeke » 	250 

WAREGHEM. «. Vlaamsche Zangers. » 
7,5 ..vogels. 

1. Ardikest. - DHAENENS R. ' 
Kruishoutem 	 578 

2. Binda. - Dhaenens, Kruish. 564 
•3. Bonns. - Desmet. Wareghem 

,4
5

6
1

5
7 

4. Vercamst, 	 » 
5. Mediér, 

» 	45  6. Blauwbekken 	 » 	4176  
7. Devos. --- Lagaisse 	» 	411 
8. Dhaenens, Kruishoutem 	383 
9. ' Id. 	id. 	371 
0. Pauwels 0. Wareghem 	366 
1. Lefevere, Zulte 	 365 
2. Desloovere A. 	Wareghem 363 
3. Vlaamsche Zangers 	» 	335 
4. GoUdvogels 	 » 	327 
5. Vlaamsche Zangers» 	323 
6. Blauwbekken  » 322 
7. Halve Maan  » 311 
8. Desloovere 	 » 309 
9. Goessaert 	 » 	308  

20. Cosyns, Kruishoutem 	298 

THOUROUT. 64 vogels. 

1. PLEZIER, Thourout, 	472 
2. Debaecke, Oostcamp 	443 
3. Verhoeye, Thourout 	413 
4. Deschacht, Ruddervoordé 	391 
5. Boddin, Lichtervelde 	355 
6. Vansteenlandt, Ruddervoorde 355 
7. Stroobandt, Thourout 	348 
8. Boobaert, Thourout 	 335 
9. Baert, Cortemarck 	 330 
0. Thange, Sleyhaege 	 328 
1. Vansteenlandt, Ruddervoorde 316 
2. Debaene, Oostcamp 	307 
3. Ráes, Zarren 	 • 299 
4. Werbrouck, Roeselare 	293 
5. Nollet, Thourout 	 278 
6. Geevaert, Thourout 	275 
7. Debaene, Oostcamp 	272 
8. Decoster, Roeselare 	255 
9. C,atteneur, Thourout 	242 

20. Moenaert, Thouroutt 	232 
21. Deprez, Hooglede 	 232 
22. Bogaert, Lichtervelde 	220 
23. Werbrouck, Roeselare 	217 
24. Hubert, ,Thourout • 	 209 
25. Logghe, Thourout 	 200 

INGELMUNSTER « Driehoek ». 
79 Vogels. 

1. CALLENS, Meulebeke 
	

481 
2. Lammertyn, Meulebeke 	370 
3. Caenepeel, Meulebeke 

	
317 

5. Vanturnhout, Meulebeke 
	

308 
4. Raes C., Ingelmunster. 	313 
6. Raes 	Ingelmunster 

	
303 

7. Himpe E., 	 290 
8. Wittebolle R., 	» 

	
283 

9. Dhont, 	 274 
10. Raes, 	 "270 

) 

1. Tyvaert, 	» 
2. Cools E., Cachtem 
3. Tyvaert, Ingelmunster 
4. Vanseveren, 	» 
5. Croubeh, 	• » 
6. Verhiest, 	» 	2 
7. Defour, 	» 	2 
8. Verhelst, Meulebeke 	2 
9. Deneir, Meulebeke 	 2 

20. Vanryckeghem, Meulebeke 	2 
21. Vroman, Ingelmunster 	2 
22. Debrabandere, 	» 	206 
23. Raes, 	 » 	203 
24. Cristiaens, Iseghem 	 201 
25. Delanotte, Ingelmunster 	182 
/~1~affiggiMPRIPPnlIMPffli 

Beker gewonnen door Callens en 
Caenepeel. 

ROLLEGHENI-CAPELLE. 
« Blauwbekken ». 93 vogels. 

1. - CATTEEUW, Rol- 

	

leghem-Capelle 	 581 
2. Bottechia.- Demeyere, W.S.E. 557 
3. Aviel. - V.d.helstraete, » 	529 
4. Artist. - Mattens, Bissegh. 476 
5. X. - V.d.sarren, W. St. Eloi 428 
6. Dannèels.- Vermont, R. Cap. 418 
7. Staelens 	 » 	412 
8. Free. - Lagae 	» 	406 

	

9.,  Vandenbroucke 	» 	397 

	

0. Vanwynsverghe, Moorseele 	392 
1. Pattyn Ernest, Wevelghem 	378 
2. Dewitte Gulleghem 	 360 
3. Debuyck, Gulleghem 	360 
4. Clauws, Gulleghem 	358 
5. Huyzentruyt, Roll. Cappelle 	356 
6. Vandoorne Maurits, Ledeghem 355 
7. Vuylsteke A. Rol. Cappelle 350 
8. Devos. - Devos L. » 	350 
9. Vanhuyse Petrus Ledeghem 	350 

'1  20. Vandoorne Camiel 	» 	344 
21. David.- Wildemeersch. Moors. 337 

• Vandenbroucke, Rol. Cap. 	334 
23. Beernaert Ramon, Voske 	317 
24. Demyttenaere, Rol. Cap. 	314 
25. Dedeurwaerder, W. St. Eloi 313 
;•i De beker is gewonnen door Winkel 
St. Eloi met 1498 liedjes. 

RUMBEKE « Puritas ». 331 vogels. 

1. Abraham. - DENESCHERE, 
Zwevegem 	 561 

2. ( Mor. - Devaere, Ingelm. 	515 

	

..; -( Baer. - Frère, Emelghem 	515 
4. Billy. - Catteeuw, Rol. Cap. 452 
5.; Avos. - Borry, Em. Rumbeke 448 
6. Azor. - Delaere 	» 	443 
7. Annac. - Joye, Cachtem 	428 
8. Acrobat. - Verfaillie, Emelg. 425 
9. Ambiorix. - Debeuf, Ingelm. 423 

10. Bottechia.- Catteeuw, R. Cap. 406 
11. Binda. - Dooms, Waregem 400 
12. Aviol. 	Sagaert, Meulebeke 392 
13. ( Anti. - Desmèt, Pittem 	388 

( Gaston. - Naessens, Iseghem 388 
15. Baltazar. - Vankeirsbilck » 	387 
16. Danneles. - Vermaut. R. Cap. 386 
17. Artist. - Maddens. Bissegh. 380 
18. Hardiquest. - Tjolle, Thielt 375 

X1  19. Achiel. - Vermeersch.  
it ;707-Free. 	V.d.broucke, R. Cap. 371 

21. Daneels.- Demeulenaere, Ard. 369 
22. Bies. - Niet rijk maar recht, 

Meulebeke 	 367 
23. Berten. - Decostere, Rumbeke 365 
24. ( Angeli% - Wittouck 	» 	364 

( Arras. - V.nleuwenhuyse Pe- 
,teghem-Deinze 	 364 

26. Decaluwé. - Deforce, Passch. 360 
27. ( Danneels. 	Vannieuwenborgh. 

( Oostroozebeke 	 35 7 
( Alma. - Soenen, O.Nieuwk. 357 

29. Breyer. - Windels 	» 	354 
30. Achiel. - Pattyn, Weveleh. 353 
31. Baekeland. - Varidorpe, R. C. 348 
32. Abel. - Barbier. Avecappelle 346 
33. Abias. - Onbekend, Isegem 344 
34. Bito, - Debuck. Gulleghem 342 
35. Amie. 	Plum H. Vlamertinge 340 
36. Anice. - Degraeve. Deynze 336 
37. Aria. - Moyaert, Passchend. 333 
38. Bottechia. - Masselis, Moorst 329 
39. Denice. - Godderis, Pitthem 325 
40: Alidor. - V.d.vondel, Meuleb. 324 
41. X. -- Hoste, Deinze 	313 
42. Berten. 	Delaere, Ingelm. 	312 
43. Anos. - Ramon, Becelaere 307 
44. Bonduel. - V.d.vondel Meul. 304 
45. Buffalo. - Desmet, Deinze 303 
46. Binda.- Deforche, Passchend. 302 
47. Buysse. - Dewaele, Roeselaie 296 
48. Antonin. - Windels, Thielt 	295 
49. Dori.- V.nieuwburg. 0. Roos, 295 
50. Avitor. - Windels, Ineelm. 	288 
51. Avol. - Deschepper, Deynze 286 
52. X. 	Verfaillie. Emelghem 284 
53. Dezot. - Verholle, Moorseele 283 
54. Apleet. - Delaere, Ingelm. 279 

Alidor- Staelens, R. Cap. 7.79 
56. (B eton. 	Dewitte, Gullegem 277 

( Archie. - Vanassche, Petegh. 277 
58. Buda. - Nachteeaele 	» 	276 
59. Dempsey. 	Cuffez, W. Roos. 276 
60. Draaier. - Lefevere, Hulqte 275 
61. Futty. - V.nieuwenburg, 0. R. 275 
62. Bouten. 	Vermaut, Iseeem 273 
63. Alex. - Verbeke Elias, Cacht. 270 
64. Bras. 	Vanneste. Passchend. 270 
65. Bertie. 	Sercu A., Roeselare 269 
66. Berig. - Schellens 	» 	268 

• 

147. Amie. - Vermeersch,  Isegh.  264 
87.13è11á. - Lammens, Gulregh. 

69. Bas. - Vandewiele, Rumbeke 260 
70. X. -- Vanneste Passchend. 256 
71. Aria. • - Moyaert, • 	» 	256 
72. Amar. 	Alliet, Roeselare 	253 
73. Silveer.. - Maddens, Ardooie 251 
74. Arthur. - V.d.vondel, Meul. 249 
75. Clovis. - Deman, Roeselare 248 
76. Duerlo. 	Baert, Hulste 	247 
77. Annas. - Sagaert, Meulebeke 247 
78. Arron. - Decoutere, Cacht. 247 
79. Asper.- V.d.driessche, Bisseg. 247 
80. X. - Deneschere, Zweveghein 242 
81. Barto. - Borry, Moorslede 	241 
82. Avus. - Verplancke, Cachtem 240 
83. Alibaba. - Vandemoortele, 

Deynze 	 236 
84. Billez. 	Baert, Deynze 	236 
85. Bittebauw. - Buyse, Oekene 235 
86. Annas. 	Samyn,Isegem 	230 
87. X. - Vanhee, Emelghem 	230 
88. Rebry: - Vansteenkiste, Oek. 228 
89. Betje. - Vergote, Moorslede 227 
90. Aitos. 	Degrendele, Rumb. 226 
91. Dora. - Verhulst, Meulebeke 224 
92. X. - Vanmeire, Roeselare 	224 
93. X. - Delbeke, Ingelmunster 223 
94. Astrid. - Kimpe, Rumbeke 223 
95. Arlet. - Feys, Roeselare ; 2 7 
96. X. - Deprez, Hooglede • 	2 7 
97. Aviol. - Rosselle, Rumbeke 2 7 
98. Adam. - Deforche, Cachtem 2 4 
99. Barabas. - Vanecke Thielt 	2 2 
100. X. - Cappelle, Roeselare 	2 2 

	41.1~1511.? 

ISEGHEM « De Lustige Zangers ». 
50 Vogels. 

1. Aschoontje. - HOUTHOOFD, 
Iseghem • 	 512 

2. Anneau. - Vereecke, Isegh. 442 
3. Anprou. - Vercarre, 	» 	438 
4. Badjou. - Guillemyn, 	» 	436 
5. Bonnau. - V.haezebrouck, Em. 432 
6. Hitler. - Vandewalle, Isegh. 425 
7. David. - Vercarre 	» 	423 
8. Luitnant. 	Deldaele 	» 	400 
9. Dictus. - Denreiter, 	» 	396 
0. Dronkaard, V.haezebrouck 	388 
1. Bulla. - Cools, Emelghem • 382 
2. Balta'zar. 	Crispyn, Iseghem 362 
3. Gaston. - Naessens 	» 	360 
A. Antoon. - Meurisse 	» 	344 
5. Barto. 	Borry, 	» 	343 
6. Rebry. 	Viaene 	» 	331 
7. Bertoni. - Vansteenkiste » 	324. 
Aan allen hertelijken dank. 

OOSTCAMP « Arm maar Eerlijk » 
43 vogels. 

1. Binda. - DEBLAERE, Oostc. 445 
2. Blaf. - Vanneste, Waard. 325 
3. Buyse, 	Deblaere Oostcamp 320 
4. Daragon. - Verhelst 	» 	318 

Basco. - Dierieckx.  Beernem 296 
6. Bonnot.- Debaene, Oostcamp 294 
7. Agitor. - Pieters 	» 	257 
8. Bonislaf. - Deneve, Brugge 249 
9. Decroix. - Gobert, Oostcamp 245 

10. Bogaert. - Borré 	» 	242 
11. Dems. - Deneve, Brugge 	240 

INGELMUNSTER «De Doornvrienden» 
37 Vogels. 

1. Birmar. - DUYVEJONCK C. 
Lendelede 	 . 321 

2. Baron. - Melsens, Ingelmunst. 315 
3. Billard. 	V.d.viaene, Meuleb. 279 
4. Hardiqtiest.- Vanhaecke, Ing. 268 
5. Decaluwé. - Wastyn, Lendel. 251 
6. Lia. - Vérstraete 	» 	235 
7. Biscot. 	Vandamme 	» 	216 
8. Dronkaard. - Leeluyse, Hulste 210 
9. Domien. - Vandamme. Lend. 191 

10. Kangorou. 	Derhore, Ingelm. 158 
11. Debaets. - D'Hondt, 	» 	143 
12. Danneels. - Delaere 	» 	109 
13. Paula. - Coopman; 	» 	105 

MEULEBEKE. Café « De Vink ». 
170 Vogels. 

1. VANLUCHENE, Meulebeke 623 
2. Mortier 
	

590 
'3. Devaere Alois 
	

587 
4. Loosveld Achiel 
	

508 
5. Vroman Jules 
	

507 
6. Verscheure 
	

500 
7. Verkarre Aug. 	 495 
8. Blauwe Koppen, Heule 	493 
9. Deboeuf, Ingelmunster 

	
490 

0. Verhelst, Iseghem 
	

487 
1. Delaere Gebroeders 

	
485 

2. Devaere Camiel 
	

485 
3. Sagaert Felix. 	 484 
4. Denis Achiel 
	

467 
5. D,evolder Achiel 
	

465 
6. Deckmyn, Ingelmunster 

	
463 

7. Degraeve Jules 
	

463 
8. Deforche Cachtem 
	

460 
9. Vandeviaene Emeric 

	
458 

20. Vandeweghe, Ruisselede 
	

435 
21. Sagaert Felix, 	 433 
22. Maddens, Bisseghem 

	
427 

23. Braet Cyriel 
	

426 
24. Vanlerberghe 
	

425 
25. Coussement 
	

423 
26. Loncke Jules 
	

421 

• • ••'•••,« 	• ••••••-"i;:•-•-•••7..11.-: _st 	 •. 	''""'%•••• • ••••••••••'••••-... 

DE BESTE! 

27. Casier Jules 
	

408 
28. Verheie Richard 
	

404 
29. Vanderostraete 
	

395 
30. Delaere gebroeders 

	 386 
31. Vandevondele 
	

385 
32. Vanryckeghem 
	

384 
33. Vanneste, Thielt 
	

379 
34. Decoster, Rumbeke 

	 373 
35. Caenepeel 
	

372 

LENDELEDE « De Vereenigde 
Liefhebbers ». 40 vogels. 

1. X. - REBRY, Sloore 
	

399 
2. Bismark.- Duyvejonck, Lend. 387 
3. X. - Blondeel, Hulste 

	
378 

4. Djalie. 	Duyvejonck, Kotje 373 
5. X. - Viaene, Doorne 

	
357 

6. X. - Remerie, Onafhankelijk 346 
7. Bobbi. - Meurisse, Lendel. 346 
8. X. - Dumarez, Doorn 

	
335 

9. Bonduel. - Baekelandt, Lend. 319 
0. Dictus. - Deneckere, Lendele. 310 
1. X. - Remmerie, Onafh. 	302 
2.• X. - Deblaere, Kotje 

	
381 

3. Bruin. - Coopman, Doorn 
	

280 
4. X. - Vantieghem Lendelede 273 
5. X. - Vandemaele, Kotje 

	
268 

ÉMELGHEM. « Eerlijk moet niemand 
vreezen ». 	46 vogels. 

1. Albo.- DEVOLDERE, Cacht. 651 
2. Amo. - Clauws, 	» 	531 
3. Ajjee. 	Onbekent, Iseghem 491 
4. Ardikest. - Lauwers, Cacht. 478 
5. Abil. 	Samyn, Iseghem 	425 
6. Adam. - Deforche, Cachtern• 424 
7. Dyzers. - Verbeke, Iseghem 410 
8. Boermelk. 	Callens, Emelg. 403 
9. 't Kleintje. - Vancoillie, Isegh. 398. 
0. Annis. - Verhelle, 	» 	390 
1. Abel. - Pauwels, Emelghem 346 
2. Beeuw. - Porteman, Iseghem 334 
3. Archambo.- Declerck, Cacht. 324 
4. Atrap. - Verplancke 	» • 316 
5. Bidon. - Strobbe, Emelgh. 304 
Meeste getal : Meizangers Cachtem 

met 12 vogels. 
Verstkomende : Vereenigde Liefheb-

bers Ardoye, met 3 vogels. 

RUISSELEDE « De Lichtzangers ». 
81 Vogels. 

1. Aviol. - Sagaert, Meulebeke 515 
2. Antonius. - Windels, Thielt 470 
3. Alias. - V.renterghem, Ruiss. 447 
4. Durverke._ De Keizer, Deinze 446 
5. Anzi. - Van  Heste, Thielt 	441 
6. Alidor. - V.d.vondel, Meul. 430 
7. August. - V.d.weghe, Rumb. 425 
8. Deolet. - De Wulf, Ruissel. 410 
9. Depe. - Goeminne, Thielt 	395 
0. Adiel. - Braet, Ruisselede 	384 
1. Hanos. - Sagaert, Meuleb. 379 
2. , Patyn. - Van Severep, Ruiss. 379 
3. Bonduel. - V.d.vondel, Meul, 371 
4. Carlos. - De Bie, Thielt 	371 
5. Albric. - Lauwers, Ruisselede 339 
6. Aviol. - De Schepper, Peteg. 338 
7. Micky.- Van Houtreve, Thielt 332 
8. August. - De Neve, Thielt 328 
9. Daltem. - De Geiter, Ruissel. 321 

20. Barbe. 	Popelier, Thielt 	318 
21. Binda. - Doop, Ruisselede 318 
22. Decaluwé. - De Paepe, Thielt 316 
23. Van de Walle, Aerseele 	313 
24. August. - De Decker, Ruissel. 309 

eeuw 	 

WINKEL ST ELOI. 
« Trage Zangers ». 74 vogels. 	• 

1. Jacqmotte. - CATTEEUW A. 
Winkel St Eloi 	 525 

2. X. - Remmerie, Gulleghem 447 
3. Abroiz. - V.d.sarren, W. S. E. 421 
4. Aville. - V.d.helstraete « 	388 
5. X. - V.d.Broucke, Rollegh. 388 
6. David.- Wildemeersch, Moors. 371 
7. Aschip. - Dedeurw. W. S. E. 369 
8. X. - Olivier, Gulleghem 	369 

9. Avanti. - Dupont, Sloore 	373 . 
0. Solo.- K Onbekend, Demol 368 
1. André. - Catteeuw, Rollegh. 353 
2. Dix. 	Wyffels 	» 	347 
3. Doens. - Seys, Wink. S. E. 335 
4. Albrik. - Dedeurwaerd. Gull. 328 
5. X. - Vermont, Rolleghem 305 
6. Pol. - Vandoorne, Ledegh. 302 
7. Basil. 	V.overberghe, Moors. 300 
8. Daneels. - Vr. Vanhie, W.S.E. 298 • 
9. Barbe. - Desmet H. 	» 	294 

20. Dikken. - Vermont, Rollegh. 291 
21. Dokus. - Seys, Wink. S. E. 269 
22. X. - V.d.broucke, .Rollegh. 262 
23. X. - Craeynest, Ruisselede 253 
24. Joran. - Lietaert, Bisseghem 244 
25. Free. - V.d.bussche, W.S.E. 240 
26. Polou. - Ameye, 	» 	239 
27. David. - Vercoutere, Rollegh. 236 
28. Barabas. -Samyn, W. S. E. 234 
29. Montent. - Deboeuf, 	» 	225 

Een abonnement 
maar 10 fr. meer 
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Spijtig de Huismoeders 1171 
die het HUIS ia 

JULES Mglás-tt.SCHACIIT
vijfwegen 

	
R11111113EKE - Kooistradt 

aat RUMBEKE 
Zondag 15 Oogst 

Kampioenschap West-Vlaanderen , 

voor alle Beginnelingen 

modejaren 1200 tot Ei 
modernste van heden rál 

voublEzAAD 

SLUIS' PLUIMVEE- EN VOGELVOEDERFABRIEKEN N.V. - WEESPERKARSPEL 

en COGELSLEI 14, te ANTWERPEN 
St 

600 fr prijzen 600 fr 

en premiën 
o  komt zien ofi oordeelt zelf 

noch niet kennen .... 

Daar vindt U aan ongeloofbaar 
LAGE PRIJZEN 

Brei-Sajellen in alle kleuren 
Kousen in alle kleuren 
Sargiën, Lakens, Hemden 
Corsets 

doet Uw vogels` 
zingen als in de 
vrije .n.a.t.u_ull 

dgkagglakelireteralri" 
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U kunt het weit goed merken aan 
Uw *gevleugelde vrienden, als U 
ze P. Sluis' Volièrezaad geeft! 

Dit ,voer is juist dat wat ze 
noodig hebben! Het is een 
ideaal zaadmengsel, dat ze ge. 
zond en in goede conditie 
houdt. En gezonde vogels zingen 
graag en veel. 

Geef ze naast dit hoofdvoedsel 
verder P. Sluis' Universeelvoer 
en zoo nu en dan een stukje 
fruitof watgroenvoer. Uw vogeli 

• zullen zich dankbaar toonen 
voor Uwe goede zorgen en ze 
zullen voor U zingen ..._als.in 
de vrije natuurt 

Op St Godelieve Ommegang BEYTHEM 

DRAFKOERSEN e • 

e • 

400o fr. prijzen 

Paula, kom drink een potje koffie met mij 
Uwe koffie is gemaakt met goede Chicorei ! 
Rookend, dampend in mijn tas, 
leder drinkt een potje alras. 
ris de beste, eens gedronken 
Altijd maar hem voortsgeschonken, 
Smaak heeft hij : PURITAS Chicorei ! 

	" PURITAS " 
Verstraete-Depoorter 

Chicoreifabriek, Rumbeke 

G A ST 0 VEYS 
12, Dorp — ASTENE-DEINZE 

STEAMSHIP - AGENT 

CUNARD - WHITE STAR  
TICKETS naar AMERIKA 

en alle landen der wereld - Alle lijnen 1 

Inlichtingen persoonlijk of per brief OVERAL 
Jarenlange ondervinding door Reizen en Agentschappen ten uwen dienste 

Agent GAZETTE vin DETROIT 
Alle brieven beantwoord In vertrouwen 

ENGELSCHE LESSEN 

P. Sluis' Volièrezaad 

Iu doli hallisehoou 
G. De Brabandere - Maasde 

ROESELARE 
OOSTSTRAAT 72 

Te bekomen in beste kwaliteit, aan den voor-
deeligsten prijs gefourreerde en ongefourreerde 

HANDSCHOENEN 
voor Heeren en Damen.  en Kinderen 

Deze handschoenen gefabriceerd door het 
ALOMGEKENDE HUIS 

"LCINEY„' 
zijn te verkrijgen in alle slag leder, te weten : 
Chevreau 	Chrom — Waschbare Chrom — Chamois 
Daim d'Afrique — RUssisch, Zweedsch en Finiandsch 

.Rendier, Peccary echt en nagemaakt 
• Keepers en Sport, enz... 

Eischt het merk «ROSNEY» 
altijd nagemaakt 	nooit geëvenaard 

tlstdMetlidttittttdtdtkitittt4tdete 
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Voor Uw gemak 
Voor Uw profijt 
Voor spoedige bediening 

van alle slag 

tf-Uij" 	Beton-werken, steenputten 
Regen- en aalputten 
Buizen van alle grootte 
Betonmuren 

wendt U in volle vertrouwen tot 

ODIEL D'HOOGE 
LEKKENSTRAAT, 282 

RUP\BEKE 
Rechtstreeksche levering op alle werken 

Over Prijskam pen 

INZENDINGEN 
ten laatste tegen den dinsdag-avond 

hij Alb. DEMUYNCK, bloemenstr. Rumbeke 

Laat ons die schoone leuze ge-
denken : 'Doe wel en zie niet om' 
Elke goede, daad vindt haar eigen 
belooning ! 

Aan allen, volstrekt aan alle 
liefhebbers, wordt nog eens nen 
oproep gedaan : Wordt lezers van 
de Vinkenbode ; bereidt u Om uw 
vertegenwoordiger te zenden tot 
het Congres, waar den Bond zal 
worden gesticht en laat ons allen 
broeders zijn met eenzelfde -ge-
dacht en verlangen : 

BETER - GROO,TER - ZUIVER 
Vinkensport voor allen, overal, 
heel Vlaanderen door ! 

• 
• •• 	

Gaston Veys 

tt4ittedt•litettdittdddttd-tt•itttittkládtd 
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Bij de dood van Alibas 

Geen veugel die zoo zeere zong, 
En reekaan, met de zelfde wronk, 

als Alibas. 
't was ras I 

Geen vinke was geleerd zoo. wijs, 
Op ieder zetting had hij prijs, 

dien Alibas 
van eerste klas ! 

Gelijk ne paternoster rond, 
Des Zondags hij ten Hemel zond ! 

Die Alibas 
nooit t'enden was 

De meester was op,  hem zoo preusch, 
Dat mocht Verbrugghe, zeker, heusch, 

op zijnen Alibas 
die superas 

Is 't droomen ?... Neen 't, het is alzoo... 
En heeft Verbrugghe het nog zoo no6, 

geen Alibas 
meer achter 't glas 1 

Vlecht nu zijn rozen tot een tuil 
En draag ze op zijn doodenkuil ! 

Voor Alibas, 
uit pietas 

Nu is de nagel bloot... 
en onze vogel dood... 

't is eenzaam, kil en stil in huis, 
en zooveel vreugde en hope in gruis 

Ge ziet dat 't leven aan nen draad 
en toch zoo weinig vaste staat 1 
dat niemand — zelf de menschen al — 

ooit zeggen mag «voor mij, ten zal ». 

Aug. Tanghe 

Zondag •.rjuu 1935 

II EI EI WE 
Het nummer 0.50, bevat 4 bladzijden 

Orgaan Van den Bond der Vinkenmaatschappijen van Belgie - Verschijnt den Donderdag 

mimiumsmimor 

ONZE LEUZE 
Alle Vinkenmaatschap-
pijen van Belgie in één 
BROEDERBOND 

vereenigen 
om het aloude Sport - 

te verdedigen, 
te verspréiden 

en te veredelen 

IMINM ~Nik ~wam oermanekm 

EIGENAARS : 

Luitenant Verstraete 
STICHTER 

Hoogstraat - Rumbeke • 

Aug. Tanghe 
DRUKKER 

Hoogstraal - Rumbeke 
ra,wriroamoet.pai Ni+ 	Ni+ NioNI+NI 

á ■ E E ERE IIIRENEIZE  ■ ER s-!  

0 ! Uwe kinders zijn kloek en gezond, zei Maria tot hare vriendin. — Ja, Martha... daarvoor bestaat ereeen goed produkt]: 

het beroemde kindermeel FORTIOR van het gekende 

HUIS DEPOORTER APOTHEKER-SCHEIKUNDIGE ISEGHEM 

dOor de huidige ongeregelde vermenigvuldigde 
z..ttirig-n. Orde, overeenkomst, aanmoediging 
en aangroei van het sport zullen de gevolgen 
zijn. 

. Misschien zullen er maatschappijen ge-
vonden worden, die vooreerst wat terughou-
dend zullen blijven en zeggen : « We blijven 
op ons eigen, we doen dan wat we willen 
en gelijk wij willen en niemand en zal ons 
de les komen spellen of baas over ons komen 
spelen ». Dát ware spijtig, want het' moet 
Onvermijdelijk uitloopen tot hun eigen nadeel. 
dien vergete niet dat het doel hier is in alles 
en altijd : 

:() 	
EERST DE LIEFHEBBERIJ, 

zuivere liefhebberij, dan de andere dingen. 
l 

hikken om ten minste bij iedere gekende kan reeds beginnen werken, ten minste indien 	,‘ De drijfveer van ons streven is geen 

natschappij een bezoek te brengen op de 
-- 	

alle aangeslotene inaatschappijen het eens zijn, eigenbelang. De toekomst zal het be- 
•arlijksche groote prijskamp. 	Die tijd is 

 

it. De ' vinkeniersgilden zijn zoodanig ver- hetgeen 
redelijkerwijze mag worden voorspeld. ', wIjzen. ,Ten andere de vertegenwoor-

120.2n Bond vie'rdeelt dah de streek, waar Algei'S van de aangeslotenen zUllen 

.ritpen:',.gegéve'n"W iedere plaats, 'dat er ie- ' of meer gewesten, al volgens het belang en 
9guld)A0,749M4L30,51Moie4filsii-iiiiiOárdeellr.tgerii.4.1)páld4OklitiMn-t.‘éedi-le)':;,40e ,te,;ápreketu,-;hebbén,,,eni,te,,bebIls- 

-re zondag Verscheidene zijn. 	 de ligging. In ieder gewest worden voor het 
sen, en zelve de mannen Kiezen die 

aan hun bestuur 'willen. 
Mén kan dus niet overal terzelver- komende seizoen een zeker getal prijskampen 

ze   

er mistevredenheid en hoort men 
voo r
die 	• 	inieder • 	 f eigenbestuur voor hefalgerneen 

)ms : • 	. 	

voorzien, die gelden voor de
. 
 rangschikking 

het kampioenschap en de diplomas. Buiten 
groote zettingen  	gewest, voorziet maak. 

en voor het volte of liever nog vol 
Dat is dan "regeren door het 

,,
volk

.
' 

jd gaan en als ,men ergens niet gaat. 

men naar hier, welnu te naaste ja- eigen kleinere zettingen geeft. 	
!ra; maar over het enkel punt " Van (laar of daar zijn ze niet ge- dagen waarop iedere maatschappij op zijn 

beilaKng
sp 

• men daar dan ook voor verscheidene vrije 

en zullen we ook niet meer gaan. 	is het niet mogelijk om iedere gemeente velen. 
KAMPEN. bat is maar een van 

Zeker, liefde vraagt wederliefde en 
of stad in ieder gewest een groote prijskamp 	Hoe we door nen Bond een hegje 

s er '. bijvoorbeeld nen autobus vol een volgend seizoen de achtergelatenen hunne 
per jaar toe te staan, dan schikt rLen dat 

reeks verbeteringen Kunnen bekomen; 

'fhebbers van verre naar een zetting beurt krijgen. 	 hoe we tegen kleine prijs zullen be- 
nnt, verwachten ze, en terecht, dat 	Desnoods kan men de plaatsen bij loting 'schikken. over beter materiaal ; hoe we 

een wederbezoek zal volgen. 	hunne beurt geven. 	 mannen zullen hebben, die belangloos 

Is het echter , altijd mogelijk ?Van • 	Na een zekere tijd komen de overwinnaars' uit ;zuivere liefde voor de liefhebberij 

en altijd de kosten doen ? van men van ieder gewest bijeen voor Algemeene zet- zullen tijd besteden om overal en in 

biste nu niet meer. 

tingen in veile plaats die altijd elders wordt alles verbeteringen te zoeken en ',te 
lliefhebbers altijd meekrijgen' voor gelegd tot elk zijne beurt krijgt en daar spelen verwezentlijken, ;dat bespreek ik op 

rre reizen .? Ik meen van 'neen, ten de besten tegen elkaar tot men eindelijk de 
superkampioens samen' heeft en de hoofd- g 

nen anderen keer. 
Zelfs 

staan ! 
de ongeloovigen zullen verwon- 

'Van nen andere kant beiien .komt eereprijzen zijn veroverd en de kampioentitels 

luppijen om verscheidene iprijskam- 	Benevens deze manier van inrichten voor- 

derd, 
Intusschen overdenke men hoe ii ook het verlangen van-  vele maat- zijn 

toegekend. 	 . 	 • 

n te geven, zoogezegd onder elkaar 
ziet men dan ook nog in verscheidene rang- nen Bond en een Blad ne steun 

ten minste voor *eigen leden en lief- 	zoodat vogels die onder de 400 en 
schikkingen. Dat wil zeggen dat m 	 j en klassen  a grondvesten, vormen voor be- 
maakt,

1)')ars van gebuurdorpen. 	 boven de 300 zingen (dooreen gerekend wel tere liefhebberij, schoonér zellin- 

A Is we dan schreven van een *ka- te verstaan) in hunne rangschikking spelen gen, en echte verbroedering onder 

Ier, die de zettingen bepaalt voor 
en even goed groote prijzen kunnen wegka- 
pen als de hoogere. 	

al de liefhebbers in heel Vlaande- 

1 jaar of seizoen, vraagt men da- 	 ren. 
Zelfs voor vogels onder 300 maakt men ijk : "  	' Hoe zullen' 	ze dat klaar spelen

' eene rangschikking. Zoo kan men spelen voor 	Dat men niet misbegrijpe ! 
" r het toch niet mogelijk is om Mede- alle vogels onder de '200, dan opgaande naar 	Noch vroeger, noch nu, noch' 
li eene zetting te geven en de liefheb- 300,  naar 400 en hooger. 
s van verre en bij samen te trekken. 	• 	 • later, werd of wordt een enkel 

Alzoo krijgt iedereen kans om ne prijs 
'order komt dan - nog het bijzonder- te halen en als de vogel zoo goed komt dat woord geschreven om iemand te 

, namelijk de geldelijke kant. Verre hij in eene hoogere kategorie kan klimmen, kwetsen of te benadeeligen. Nie-
zooyeel te beter. Intusschen zoude het gedaan .on kost I Zooved voor trein of bus, 	 mand wordt vooruitgetrokken en 
zijn met de ontmoediging van zoovelen die 

"cel voor inleg; zooveel voor een per ongeluk geen vogeltje hebben dat bij 
niemand wordt achteruitgezet ot 

s bier, zonder van poelen te spreken, de « asst n » kan staan, daar ze toch hun benadeeligd. 	 - 
wen komt tot een heel sommeKe, prijske kunnen spelen in hunne klas. Dat kan 	Heb ik zonder het te weten, iets gezegd 
in deien flauwen tijd dikwijls als - worden ge: ;hikt met een beetje goede wil, dat iemand kon aanzien als zijnde benadee-

verbod geldt. Men heeft niet op door klasseering, door verschil van inleg, enz. 
maar het is te doen. Al wat er noodig is, d
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gemeenten ne gast gelijk Luitenant  
f die een paar duizend frank 

 
komt uit op degelijke algemeene reglemen- goed te.  maken. straete  teering en wat goede wil. 	 • Maar Vrienden laat ons allen openhartig schenken om een monsterprijskamp 	

wijze zijn en met (het hart op de hand ons eerlijk 

tVee r 

richten 

  r i i e l. . . 
It dat wel, maar we en zijn nog 

zonder inleg 1 Misschien een einde kan worden gesteld aan de ver- gedacht zeggen. Niet om te kritikeeren — 
warring, de teleurstelling, de ontevredenheid want afbreken kan iedereenr maar om op te 

. • 	ik ben ervan overtuigd dat op die  

en de ontmoediging, die worden veroorzaakt bouwen, altijd beter en looger I 

ABONNEMENTSPRIJS : 
van 1 Juli tot 31 Dec, 10 fr. 

Voor 3 maanden.: 6 fr. 

Beheer en Drukkerij : Hoogstraat 44-45, Rumbeke 
Telefoon 802 — Postcheek Aug. Tanghe 96210 

Het is tijd dat we 
tchtig punt aanraken l 

En ten slotte weze nog gezegd dat 
niet iedereen èen vogel heeft die verre 

Ik zeg kriebelachtig, omdat we jaar na boven de 300 'of 400 zingt. Dus weet 
aar kunnen hestatigen dat het wordt... : bij- 
en spel van gaan en komen en eene ver- 

men op voorhand dat men géene 

ienigvuldtging van zettingen, die zon talrijk 
zondere prijs kan naar huis brengen... 
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gewor- 	Wat dan ,met al. dit: dingen gedaan ? 
en 

 

Veronderstellen we een oogenblik dat den 

en ?
Ë
?
n
? 
 toch

. 
 wil trien iedereens vriend blij- Bond is gestieht.yn dien Vinkeniersbond vinden 

wij, laat ons zeggen om te beginnen twintig 
Er was nen tijd dat men het zoo kon goed ingerichte maaischappijen vereenigd. Men 

eens dat kriebel- 



ROOKT BELGA MET lz)KE/vkIEN 0 JUNI DE BESTE! UITSLAGEN VAN • 

32. Antonius. - Kantine, Rumb. 226 
33. X. - Dhaenens, Kruishoutem 221 

De verrassingen zijn gewonnen door: 
Dhaenens J., D' Hoope Rumbeke, Beek-
zangers Wareghem. 

• I e Beker • Goudvogels ; 2e beker : 
Rumbeke Puritas ; wekker : Beekzan.' 
gers. 

Meeste getal en verstkomende 	10 
vogels, Rumbeke. 

Gratisprijzen : Halve Maan, Nachte-
gaele, Beekzangers. 

Een woord van hulde aan Demuynck 
Alb. Rumbeke, voor hulp. 

8. X. - Lapere, Sloore 	35 5 
9. Dipaco. - Commyene, R. C. 348 
0. Arron. - Vermont, R. Cap. 341 
'1. X. - Meuleman, W. S. Eloi 340 
2. X. - Pattyn, W. S. Eloi 	338 
3. Deneef. - Huysentruyt, R.C. 321 
4. Bakland. - Vandorpe, R. C. 318 
5. Doens. 	Feys, W. S. Eloi 	317 
6. Deslim, - Lapere, R. Cap. 308 
7. X. - Vandoorne, Ledeghem 306 •••-- 
	 ,~1~~1111111~1~111~111 

7. Albert. - Seroels 	» 	394 
8. Binda. - Devlieger • » 	393 
9. Ajudant.- Bouckaert, 0. Roos. 389 
0. • Biscot. - V. d.capelle, Meuleb. 385 
1. Achiel. - Vermeersch, Iseg. 362 

on 	- V.ryc 	eu . 36 
3. Anrys. - Caenepeel 	.» 	359 
4. Billo. - Behaeye 	» 	352 
5. Arbiter. - Verhelst 	» 	344 
6. Adam. - Casier. 	» 	335 
7. Abel. - Deloof 	» 	319 

GHEM « Lustige Zangers ». 
neels. - DEMEULENAERE 
Ardooie 	 539  
robat. 	Verfaillie, Emelg. 443 
ermelk. - Callens, 	» 	417 
Inas. - Samyn, Iseghem 410 
Aas. - Onbekent, 	» 	409 
herens. 	V.d.broecke, Roll. 
Cappelle 	 407 

ier. - Frère 0. Emelghem 320 
nswans. - Vanhee 	» 	380 
dou. Strobbe, » 329  
lam. - Deforce, Cachtem. 326 
aske. - Declercq, Emelgh. 281 
'ertou. - Noppe, Ardooie 281 

- Windels 0. Nieuwk. 277 
rnandus. - Feys, Cachtem 249 
iest. - Clarysse, R. Capp. 216 

Vanderheere, Emelgh. 216 

AANKONDIGINGEN Waregem Meulebeke 
EI Alle prijskampen zijn alléénlijk voor ziende Vogels. = Ziende gemaakte Vogels uitgesloten 	

Liefde voor Wederliefde 	
bij 0. Caenepeel « 't Aanwijs » bij Valere Verleye « In Leopold » Gaverke 

Maandag 8 Juli 

20 fr. prijzen vooruit gewaarb. Ioo fr prijzen 
Begin 's namiddags om 2 ure 	 Begin 's namiddags 3 -ure 

Prijskampen op 2 JULI 1935 

Izegem 
bij G. Nonkels « 't Kantientje » 

75 ft. prijzen . 

,ARDOYE 
's Namiddags 2.30 ure 

De Vereenigde Liefhebbers 
ter herberg « Sportwereld » 

bij Maurice D'HAEYAERT, Kaai te Aidoye 

Roeselare Lichtervelde LENDELEDE. 
« De Vereenigde Liefhebbers ». 

1. Alidor. - PARMENTIER 
Iseghem 	 731 

2. Blis. - Vandoorne, Lendel. 511 
3. X. - Coopman, Doorn 	439 
4. X. - Borry, Abeele 	438 
5. Boris. - V.h.brouck, Emelg. 437 
6. Ango. - Backelandt, Lendel. 432 
7. Aschip.- D. deurwaarder WSE 423 
8. X. - Remerie, Doorn 	420 
9.* X. - Depreytere, Iseghem 	418 
0. Bert. - Dedeurwaerder, WSE 407 
1. X. - Meurice, Kotje 	395 
2. Lia. - Verstraete, Doorn 	• 382 
3. Beton. - Dewitte, Gulleghem 378 
4. X. - Remerie, Doorn 	• 	353 
5. X. - Godderis, Iseghem 	351 
6. Bismark. - Duyvejonck, Lend. 350 
7. X. - Vercarre, Kotje 	347 
8. Bobbi. 	Meurice, Lendelede 346 
9. X. - Vandewaele, Kotje 	330 

'Vereenigde Vrienden ge 
bij Ed. Reynaert « De Leeuw van Vlaanderen » 

Op Zondag 14 Juli .  

MARIALOOP. 32' vogels. 
1. Antoon. - VANKEERSBILCK, 

Meulebeke 	 448 
2. Alias. - Duyck, Marialoop 	327 
3. Adam. - Vroman, Meulcb. 316 
4. Borms. - Verheye, Marialoop 313 
5. Arnest. - Debackere 	» 	297 
6. Bella. - Verhelst, Meulebeke 292 
'7. Biesaard. - Beecke 	» 	292 
8. Abolo. - V.ryckeghem » 	274 
9. Baron. - Debaene 	» 269 

10. Decaluwé. Coussement, M.loop 263 
11. Albert. - Viaene 	» 	263 .  
12. Albert. - Deneerdt Meulcb. . 

• 
bij Gerard Wullaert, herberg « De Leene » 

Gitschestraat, 37 
Begin 8.30 ure 

100 fr. vooruit gewaarborgd MEULEBEKE « Blauwkoppen », 51 v. 
1. Dictus. - LONCKE, Meuleb. 604 
2. Bonduel. - Devaere 	» 	509 
3. Binda. 	Debacker 	» 	432 
4. Adam. - Vroman 	» 400 
5. Deneef. - V.nieuwenhuyse » 394 
6. Billard. - V.d.viaene 	» 	392 
7. Benard. - Duyck. 	» 	384 
8. Dora. - V. d.vondele 	» 	374 
9. Albert. - V.ryckeghem » 	374 
0. Balthazar. - Minjou 	» 	366 
1. X. - Maes 	 » 	361 
2. Backlandt. - Croebels » 	359 
3. Arthur. - V.d.vondele » 	348 
4. Bonne. - Caenepeel 	» 	344 
5. Binda. - Meulemeester » 	325 
6. Antoon. - Verhulst 	» 	324 
7. Bodewyn. - Vroman  » 320 
8. Bonduel. - Vr. V.d.vondele » 314 

75 fr prijzen Ioo fr prijzen en Prachtig KONIJN (4 Kgr.) 
Verdeeld 

le 5 fr en prachtig KONIJN 
verders 13-10-8-8-7-7-6-6-5-5-4-4-3-3-2-2 & 2 fr. 

Poelen naar beliefte per 3tal. 
De vogels zullen schoon In de schouwe staan 

Inschrijving van 1 tot 2 ure, 
om daarna spoedig te beginnen. 

Inleg 2 fr. 
Verdeeld per 3tal van het ingeschrevene getal 
vogels. Boven de 35 vogels wordt het inleg-
geld erbij gevoegd. 

Izegem verdeeld 
16, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 5, 5, 4, 3 
10 fr. mee'ste•getal, minstens 5 vogels 
10 fr. Yerstkomende, minstens 4 vogels. 
Inleg 2 fr - Begin om 8 1/2 ure stipt 

Beernemsche Vinken al 
bij J. Onbekent « De Grave » 

2* Juni 

GENT « Onder Ons ». 
Ibert. - DEBOEVER, Gent 557 
roese. - Verstraeten 	» 	550 
echa. - Irma 	» 	455 
zot. - Piens 	'» 	452 
eklopper.- Verstraeten » 	385 

,oma. - Gabriel 	' 	» 	329 
- V.gampelaere 	» 	304 

. - Van Nevele 	» 	301 
ella. - Vaneighem 	» 	250 
dam. - Lejeune 	» 239 
dist. - Maes 	» 	230 
rlakyn. - Heyman 	» 	185 

5o fr prijzen 
Boven 't getal prijzen erbij. 

Gratisprijzen te verloten. 	  
Begin 's namiddags 3 ure 

• Desselghem 
Luchtzangers • 

• 
INGELMUNSTER « Jonge Vinkeniers» 

1. Ambriorix. - DEBOEUF, Ing. 418 
2. Berten. - Delaere 	» 	368 
3. Ancor. - Desmet 	» 	360 
4. Ato. - Dobbels 	» 	358 
5. Billart. - V.d.viaene, Meul. 345 
6. Arlet. - Raes, Ingelmunster 316 
7. Albino. - Dhont 	» 	314 
8. Avitor. - Dobbels 	» 	308 
9. Amar. - Vierstraete, Meuleb. 306 

10. Baraal. - Himpe, Ingelmunst. 22 3 
11. Alibas. - V.thournhout » 	217 
12. Abilo. - Desmet 	» 	173 
13. Dempsie. - Raes 	» • 170 

ter herberg « In ROme » 

5o fr prijzen: VOORBEHOUDEN DAGEN Emelgem 
De St Jansvrienden E 

in St Jan 

Izegem 
Ware Vinkeniers im 

bij C. Depauw « De Sterre » 
Schoonen bloenituil voor 3 vogels 

Begin 8 1/2  ure 

Ioo fr prijzen 14 Juli 

Cachtem 	't Molentje • 
Emelgem 	Brouwershuis 
Izegem 	Tripoli 

Eendracht 
Stad Kortrijk 

Ingelmunster 	Naaipander 
Sportwereld 

Nieuwen Doorn 
Marialoop 	Den Ezel 
Meulebeke 	Zwarte Leeuw 

» 	Transvaal 
Ledegem 	De Vlasbloem 

Rumbeke 	't Voske 
Winckel-St-Elooi 	't Nieuw Kruis 

PETEGHEM BIJ DEINZE 
« De Blauwbekken ». 115 Vogels. Ioo fr prijzen 	4•11~1~11111~11 

HULSTE « Ware Vlaming ». 78 v. 
1. Angrou. 	VERKARRE, Iseg. 445 
2. Danneels. 	V.nieuwenborgh, 

Oostroozebeke 	 419 
3. Defour. 	Vercruysse, Deerl. 409 
4. Deconinck.- Depaepe, Dessel. 407 
5. Delbecque. - Vanwynsberghe 

Harelbeke 	 405 
6. Bangoeroe. - Coussens, Oygh. 405 
7. Dossche. - Raes, Ingelmunst. 400 
8. Briets. - Verhulst, Hulste 	387 
9. Demuisere. Vandaele, voerm. 381 
0. Balthazar. 	Verscheure, Mei.. 

relbeke 	 378 
1. Domino. - Wastijn, Doornvr. 378 
2. Albino. 	Blondeel, Hutste 363 
3. Barrie.- Vroman, Ingelmunst. 353 
4. Bals. - Ballekens, Hulste 353 
5. Aerts. 	Craynest, Cuerne 	349 
6. Dictus. - Luchtzang. Desselg. 342 
7. Bonduel, Impe, Oostrooseb. 339 
8. Amo. - Maus, Cuerne 	338 

-9. Deurlo. - Baert, Hulste 	• 336 
20. Dronkaard. - Lapeire, Isegh. 328 
21. Albino. - Dhont, 't Bouwke 326 
22. Barabas. 	Catteeuw, Hulste 320 
23. - Dronkaard. - Lecluyse » 	300 
24. Bonduel. 	Desmet, Wakken 299 
25. David. - Desmet 	» 	295 

Aan al de mededingers, hartelijken 
dank. 

Emelgem 
Jonge Vinkeniers Eg 

bij J. Vandenbussche « Nieuwen St Jan » 

Ioo fr gewaarb. 
Begin 8 ure 

en verscheidene gratisprijzen 
begin' om 8 u 

GENT. « Onder Ons. 
roese.- VERSTRAETEN Gent 492 • 
Azot. - Piens • 	» 
Decha. - Irma. • 	» 	403 
Bogonia. - Mellaert 	» 	367 
Albert. - Deboever 	» 	361 
Deklopper'.- Verstraeten » 	309 
Adam. - Lejeune 	» 	30F1 
Borna. - Gabriel 	» 	212 
Burto. - Rapaille 	» 	129 
X. - Heyman 	5> 	126 

0.,...., 

13 prijzen - begin 8.30 ure.  1. Apicot. - VAKIER, Thielt 604 
2. X. - Windels, Sweveghem 573 
3. Barabas. - V. Luchene, Meul. 569 
4. Allaer. - V. d, Vondele, Meul. 506 
5. Alias. - V. Renterghem, Ruys. 504 
6. Ambiorix.- De Beu f, Ingelm. 495 
7. Anus. - De Graeve, Petegem 495 
8. Darkie. 	Colpaert, Crtlysh. 480 
9. Binda. - Dhaenens, 	» 	477 

	

0. Ardiquest. - Dhaenens, » 	461 
1. Aviol II. - V. d. Wiele Peteg. 450 
2. Ansie. - Vanneste, Thielt 	442 
3. Balten. - De Geyter, Ruyssel. 433 
4. Bakker. - Dhaenens, Olsene 432 
5. X. - De Paepe, Thielt 	426 
6. X. - Van Nevele, Deinze 	423 
7. Antonin. - Wendels, Thielt 421 
8. Alice. - Brevier, Rumbeke 404 
9. Berten.-De Coster, Rumb. 394 

Eerste serie 
 

Dhaenens Remi, Cruyshoutem 
Dhaenens Remi, Cruyshoutem ) 1864 
.1. De Graeve,. Petegem 
Dhaenens 

 Tweede
J 	

serie 
Jozef, Olsene 

• Alidor Vanneste, Thielt 
Alberic Windels. Ingehnunster ) 1839 
Alfons Debeuf, Ingelmunster ) 
Remi Van Luchene, Meulebeke ) 
Maatschanij meeste getal vogels : 

« De Durvers », Deinze. 
Verstkomende maatschappij : 

Moorslede. 
Koning : Jules Degraeve. 

100 fr. 
, 100 fr. 

75 fr. 
100 fr. 
100 fr. 
100 fr. 
100 fr. 

• 100, fr. 
20 fr. 
15 fr. 

100 fr. 
150 fr. 

' 20 fr. 
125 fr. 
75 ir. 

125 fr. 
100 fr. 

n 

Poperinghe 
Uitslag Prollostiek-ifedstrijd Meizangers Koningzetting. 

1. Adam,- DEFORCHE, Cacht. 
2. Bobby. 	Cristiaans, Ingelm. 
3. Diana. - Wydaeghe, Emelgh. 
4. Annac. - Joye, Cachtem 
5. Avitor. - D'obbels, Ingelm. 
6. Ato. 	Dobbels 
7. Aschoontje.- Houthoofd Iseg. 
8. Drapier.- V.d.bussche, Emelg. 
9. Apleet. - Delaere, Ingelm. 
0. Amas. 	Landuyt 
1. Arlet. 	Desmet 
2. Dryver. 	Verscheure 	» 
3, X. - Vandenbussche, Emelg. 
4. Antdon. 	Maertens, Iseghem 
5. Berten. - Delaere, Ingelm. 
6. X. - Vandeweghe, Iseghem 
Koning De•smet Victor. 

492 
481 
453 
440 
416 
410 
406 
393 
362 
340 
331 
314 
309 
302 
301 
300 

Café « Abeeltje » 
op den hoogdag der Vinkeniers 

te Rumbeke 
200 fr prijzen 

17 prijzen 
15 fr. verstkomende, 5 vogels 

10 fr. meeste getal, 5 vogels 
Liefhebbers, voorziet u allen van een regel 

' 	Begin 's namiddags om 2.30 ure 

Cachtem  
Meizangers 

bij Kinders Pruim « Hof van Commerce » • 
• 

45o fr. prijzen Ie 'Prijs 100 fr. 
1) COOPMAN Jozef, Meulebekestraat 

Ingelmunster : met ALLOR 	5.53 lied. 

29 Prijs 50 fr. 

2) DEVAERE Alois, Doelstraat, Ingelmunster, 
met ALLOR 	 670 lied. 

• 3e Prijs : 25 fr. 

3) SERGAENT H. Avecappelle 
met ALLOR • 	 598 lied. 

ISSELEDE « De Lichtzangers ». 

Adiel. - BRAET, Ruissel ed;• 
Borms. - De Witte 	» 	357 
Deolet. - De Wulf 	» 	353 
Binda. - D'Hoop 	» 	302 
Alba. - Vandecasteele » 	269 
Baba. - De Jaeger 	» 	256 
X. - D'Hoop 	» 251 
Dictus. - Huivaert 	» 	215 
Arlet.. -- DeWulf 	» 	86 

Uitgesteld 
Roll.-Cappelle 

Blauwbekken al 'Waregem 	Halve Maan 
bij L. Vercoutere « Casino » •:‘4Zulte 	De Warande 

15o fr prijzen Bissegem 	Yzer 
Cachtem - Kampioenschap Vlaanderen 250 fr.» • 

Beker te verspelen met 4 vogels, 
Emelgem, Lustige Zangers 	" 	100 fr. eigen maatschappij telt niet mee. 

- Begin 's nimiddags 3 ure 	  

Ingelmunste'r 
INGELMUNSTER «Nieuwe Vinkeniers» 

1. Bernard. - VANTURNHOUT 
Meulebeke 	 484 

2. Bulla. - Verhulst, Meulebeke 441 
3. Bini. - Delaere, Ingelmunster 403 
4. Barral. 	Himpe 
5. Benjamin. - Plovie 
6. X. - V. d.driessche 
7. David. - Eeckhout 
8. Diana. 	Himpe 
9. Decaluwé. - Croebels 

10. » - Priem 
11. Belle. -- Demaagdt 
12. Ami. - Vermeersch Ise 

egran e. ngelmunst. 311 
14. Buffalo. 	Verhulst, Meuleb. 302 
15. X. - Wittebolle Ingelmunster 297 
16. Abus. - Deboeuf 	» 	294 
17. Deman. 	Rigole 	» 	794 
18. Decaluwé. Debusschere Emg. 793 
19. André. - • 	» 	» 	291 
20. X. - Degrande, Ingelmunster 287- 

Koningsvrienden 
bij A. Himpe « Driehoek » 

NDELEDE « De Vereenigde Lief. 
hebbers ». 24 vogels. 

X. - WASTYN Rerni, Doorn 341 
Bismark.- Duyvejonck, Lend. 338 

. Denis. --- Decoutere 	» 	333 
X. - Deblaere, Kotje 	275 

	

.X. ---• Lommens, Gulleghem 	241 
X. - Verstraete B. Doorn 	239 
Bi;cot. - Vandamme, Lend. 243 
X. - Remerie, Doorn 	216 
Angelo. 	Vantieghem, Lend. 201 
Bobbi. - .Meurice, 	» 	191 

4e Prijs : 15 fr. 

4) COOPMAN Roger, Meulebekestraat 
Ingelmunster, met ALLOR 	625 lied. 

ioo fr waarb. 
BRIEVENBUS 5 gratisprijzen - begin 2 1/2 ure » 394 

» 383 
378 
370 
367 
339 
332 
327 

Waregem 
ARDOYE « Lustige Zangers ». 71 v. 

1. Albo. - DE VOLDER, Cach. 523 
2. Acrobat. -Verfaillie, Emelg. 497 
3. Bare. - Frère, 	» 	465 
4. Ajou. - Onbekend, Iseghem 452 
5. Bottechia. - Demeyer, W.S.E. 438 
6. Antikrist. - Lauwers, Cacht. 424 
7. Benard. - Maes, Pitthem 	419 
8. Bid for. - V.severen, Ruissel. 410 
9. Daneels.- Demeulenaere, Ard. 381 

10. Ardos. - D'haeyer, Ardoye 381 
11. Amandus. - Feys, Cachtem 369 
12. Answans. 	Dekeerschieter H. 

Emelghem 	 357 
13. Aginie. 	Deceuninck Rumb. 345 
14. Boermelk. - Callens, Emelgh. 339 
15. Abel. - Devolder, Ardoye 	337 
16. Binda. - Soenèns, Pitthem 335 
17. Burry. - Coussement, Ardoye 333 
18. Anti. - Desmet, Pitthem 	332 
19. Clara. - David, Cachtem 	332.  
20. Keintje. - Vancoillie, Iseghem 320 
21. Anna. - Schelpe Gerard, Iseg. 320 
22. Bulla. - Cools, Emelghem 317 
23. Baasche. 	Declerck 	» 	290 

111.11~1i0 

bij J. Baert « Goud vogel » 

75 fr prijzen 
Ingelmunster Lief hebbers-Vinkeniers van Rumbeke I I 

Indien U wilt uwe vogels, oefenen, komt 
naar de oefeningzetting, die ieder week zal 
gehouden worden den Donderdag morgen van 
6 tot 6 1/2 ure, aan de Vijfwegen. 

Elk zegge het voort. 

EERE = LIJSTEN 
ASSEN 

De Doornvrienden 
bij J. Catteeuw « Derby Sport » 

75 fr.  prijzen 
AVECAPPELLE. 

« De Lustige Zangers ». -- 15 Vogels. 
1. Abel. - V. CAYSEELE S. 

Avecappelle 	 365 
2. Ama. •-• Morlion, Avecappelle 361 
3. Drago. 	Devriendt, 	» 	72 
4. Danneel. 	Casteker, 	» 	62 
5. Diesten. 	Phipels, 	» 	61 
6. Adra. - Van  Fleteren, » 	35 
7. Albion. - Barbier, Eggew. 	15 
8. Dictus. 	Depodt, 	» 	00 
9. Dorius. - Popeye, Avecapp. 77 

10. X. - Casteker, 	 24 
11. Avitus, 011evier, 	» 	2 
12. Adriaen. 	Herwijn, 	» 	1 

Eerste prijs : Vancayseele, 25 jaar 
Voorzitter en nog Koning erbij. 

Begin 8.30 ure 

Zarren ULLEGHEM. « De Lustige Vogels ». 
I. Darra. 	REMERIE, Gulleg. 502 
2. Aris. - Vuylsteke 	» 	451 
3. David. - Vanackere, Iseghem 421 
4. Alfred. - Dewitte 	».. 	416 
5. Artist, • - Maddens, Bissegh. 409 
6. Dekleine. - Depreitere, Isegh. 404 
i. Abris. - Onbekend 	» 	376 
8. Bulla. 	Dedeurwaerder WSE 353 
9. Bito. - Debuyck, Gulleghem 352 

Aspert.- V.d.driessche, Bisseg. 331 
Afanti. - DUpont, Iseghem 325 

Begin 8 ure 
1 	ALIDOR, Parmentier A. lseghem 	731 
2, APICOT, Vakier Thielt 	 604 
3 ALBERIC, Blauwkoppen, Heule 	683 
4 AERST, Vandenbroucke M. Roll.-Cap. 554 
5 ARRAS, Vroman J. Meulebeke 	551 
6 ALBO, Devoldere A. Cachtem 	523 
7 ALLAER, Vandevondele H. Meulebeke 506 
8 ACHIEL, Vanderelstraete H. 

Winckel-St-Elooi 	 505 
9 ALIAS, Vanrenterghem Ruysselede 504 

10 ALIDOR, Staelens A. RolL-Cappelle 502 

Boschvogel 
bij E. Lefevere « Boschkasteel 

Ioo fr prijzen 
Ingelmunster 

Daar er nog lokaalhouders zijn 
die aankondigingen op hetzelfde 
blad van hunne uitslagen aange-
veri, zien wij ons van nu af 
verplicht, er geen nota meer van 
te nemen ; zendt ze dus een week 
op voorhand. 

Jonge Vinkeniers ga 
bij H. Deschamp « Abeele » 

20 fr, & inleggeld 14 prijzen 
Begin 's namiddags om 2 ure 

HEULE. 
1. •Blauwkoppen, Heule 	583 
2. Blauwkoppen, Heule 	520 
3. Debenne Alb. Heule 	446 
4. Deprez, Bisseghem 	 416 
5. • Hoop in de toekomst, Cachtem 397 

begin 's namiddags 2 1/2  ure 

Lendelede Ingelmunster 	1~1 

Vereenigde liefhebbers al 
bij M. Vandoorne « Den Hert » 

• THOUROUT. .  

I Debaene, Oostcamp 
2, Bogaert, Thourout 
3. Plyzier, Thourout 
1. Decloedt, Thourout 
5. Verhoye, Thourout 
6. Balduyck, Lichtervelde 
7. Moenaert, Thourout 
8. Balduyck, Lichtervelde 
9. Baert, Cortemarck • 

10. Decloedt, Thourout 
II. Stroobant, Thourout 
12. Plyzier, 'Thourout 
13. Decloedt, Cortemarck 

Namiddagzetting. 
1. MOENAERT, Thourout 
2. Decloedt, Jabbeke 
3. Hubert, Aertrycke • 
4. Allemeersch, Thourout 
5. Bogaert, Ghistel " • 
6. Plyzier, Thourout 
7. Kemmel A. Oostende 
8. Catteceur, Steene 
9. Degryse, Thourout 

10. Vanpoelvoorde, Brugge 

Nieuwe Vinkeniers a 
bij Alb. Windels « 't Bouwke » 453 

400 
373 
363 
339 
338 
298 
284 
276 
239 
224 
222 
215 

397 
331 
328 
304 
300 
296 
292 
281. 
271 

Heule. 

6. Dooms, Heule 
7. Blauwkoppen, Heule 
8. Feys Roger, Heule 
9. Haantje, Heule 

10. Vinkeniers, Staceghem 
11. Kuiperij, Sweveghem 
12. Blauwkoppen, Heule 
13. Tytgat, Heule 
14. Vanmarcke, Heule 

Meeste getal : Blauwkoppen 

WAREGHEM. 
« Kleinen Dierentuin ». ... 78 vogels. 
1. Allor. 	DEVAERE, Ingelm. 460 
2. Ardiquest.- Dhaenens, Kruish. 453 
3. X. - Dhaenens, Kruishoutem 404 
4. Artist. - Maddens, Bisseghem 390 
5. Avos. 	Borry, Rumbeke 	385 
6. X. - Vercamst, Wareghem' 367 
7. Astrid. - Kimpe, Rumbeke 354 
8. Dezot. - Dhaenens, Olsene 348 
9. X. - Polfliet, Wareghem 	325 
0. X. - Glorieux, Wareghem 325 
1. X. --j• Vanrobaeys, 	» 	324 
2. X. - Vl. Zangers, 	» 	316 
3. X. - Blauwbekken, 	» 	313 
4. X. - Heernaert, Desselghem 307 
5. X. - Esscher, Sweveghem 	305 
6. X. - Borrie, Rumbeke 	300 
7. X. - V. d. Vondele, Meuleb. 295 
8. Anos. - Ramon, Rumbeke 294 
9. X. - De Sterre, Rumbeke 	272 

20. X. - Windels, Sweveghem 272 
21. X. - Blauwbekken, Waregh. 264 

263 
260 
260 
255 
255 
25 
250
231 
230 
228 

55 fr prijzen Zoo fr gewaarb. In Memoriam Begin 8 ure 

en bij Bauwels Victor « Trienhoek » 

75 fr prijzen 
Begin 's namiddags om 2.30 ure 

Vinkeniers uit het Westen, 
abonneert u en uwe zettingen geschie-
den kosteloos, alzoo zult gij de maat-
schappijen kennen. 

Begin 8 ure WAREGHEM « Rooborsten » 68 v. 
1. Borms. - DESMET, Wareg. 518 
2. Desaar. 	Bohez, Zulte 	507 
3. X. - Dierick, Zulte 	440 
4. X. - Callens, Vl. Z. Wareg. 420 
5. Artist. 	Baert, 	» 	411 
6. X. - Vlaamsche Zangers » 	386 
7. Acro. - Merlier 	» 	357 
8. X. - Glorieux, Kruishoutem 348 
9. Breidel. - Cottens, Waregem 343 
0. X. - Vercaemst 	» 	343 
1. X. - Halve Maan 	» 	338 
2. Domino. - Polfliet 	>5 	337 
3. Danneels.- Beyens gebr. » 	326 , 
4. X. - Vercaemst 	» 	319 
5. X. - Vl. Zangers 	» 	318 
6. X. - Dhaenens, Kruishoutem 314 
7. X. - Beekiangers, Waregem 308 
8. Devos. - Lagaisse 	» 	306 
9. X. - Vercaemst 	» 	305 

20. Aerts. 	Beyens gebr. » 	274 
21. Bruaene. 	Vanhoe 	» 	274 

Meeste getal gewonnen door « Vl. 
Zangers » Waregem : 9 vogels. 

Verstkomende : a Vlaamsche Zan-
gers » Zulte : 7 vogels. 

Aan de liefhebbers dank voor talrijke 
opkomst ; proficiat Vercaemst voor het 
Koningschap 1935. 
tlikt 	 I MINEM 

ALTBAS 1.  25-6-35 
ADOLF t 23-6-35 
ARLET t 11-6-35 Marialoop 

Rooborsten 
bij G. Duyck « De Linde » 

15o fr prijzen t11~11•111M, 	 

« Arm maar Eerlijk » 
DENEVE, Brugge 359 
Rammelaere, Oostc. 270 
-Borré, » 244 

Verhelst » 239 
- Debaene 	» 	. 231 

	

Decock Lophem 	137 
Deblaere, Oostcamp 98 

- Gobert 	» 	97 

OOSTCAMP 
1. Arlet. 
2., D'jake. 
3. Bogaert. 
4. Darragon. 
5, Bonnot. 
6. Bertje. - 
7. Buyse. 
8. Decroix. 

Oostcamp EEN ERNSTIG WOORD 
De Luitenant Verstraete en de Drukkerij hooren ten allen kan-
te klachten dat er zoovele zijn die hun gazet niet op tijd hebben. 
Dat schilt aan uw falcteur en aan niemand anders. 

Begin 8 ure 

492 
475 
437 
421 
416 
402 
396 
379 
368 
357 

Arm maar Eerlijk 
bij A. Danneels « Stuivers » Meulebeke 

15 fr. & inlegg. Blauwkoppen 
bij G. Vandevondele « De Steenweg » 

200 fr prijzen Begin 8 uren 
rY1~~111111.11W, 	 Zendt ons een schriftelijke klacht en wij zullen de klachten naar 

Zondag 7 Juli het 'Ilooger Bestuur zenden. 
Begin 's namiddags 2.30 ure 

ROLLEGHEM-CAPELLE 
« Blauwbekken ». 52 vogels. 

1. Billy.- CATTEEUW, R.Cap. 618 
2. Aerts. 	V.d.broucke, » 	554 
3. Achiel. - V.d.helstraete WSE 505 
4. Alidor. - Staelens A., R.-Cap. 503 
5. Danneels. -Vermont A. » 	488 
6. X. - Lagae A., 	» 	469 
7. X. - Vandenbroucke, » 	437 

22. X. - Beyens 
23. X. - Halve Maan 	» 
24. X. - Muller 

• 25. X. -- Prinsenhof, Rumbeke 
2,6. X. - Beekzangers, Waregh. 
27. X. - Cottens 
28. Defil. 	Coorevits 
29. X. - Halve Maan 	» 
30. X. - Vl. Zangers 
31. X. - Goessaert 

Meulebeke Cachtem 
llebt go er roods aap gedacht do koppoll bijen to goh 

om over liet gollgres 2u deu Bood TO sprokoll 

« Niet Rijk maar Recht» 
VROMAN, Meuleb. 551 

- Deloof 	» 494 
V.keersbilck » 431 
Duyck, O.Rooseb. 411 
Debaene, Meuleb. 411 
Desmet » 394 

MEULEBEKE 
1. Arras. - 
2. Anzella. 
3. Antoin. 
4. Albert. 
5. Baron, -
6. . Bonnot. - 

Niet rijk maar recht ga 	bij Odiel Joye, Hof van Commerce al 
bij Victor Sarre « Café Métropole » 

15 fr & inlegg. . - fr prijzen Begin 8 ure / J 

Kruipendeerde - namiddag 2.30 



Zondag 14 JULI 1935 I Jaargang - Nr 13 

11111E11111111111111MEOR  
Het nummer 0.50, bevat 4 bladzijden 

E E I Schrijvers hostel uw kamt ter drukkerij  vu 'Do Yillkollbodo, zo worden dan kosteloos mom ia de Gage 

‘ 114 ^W irt ~ik «km eiPtestim 
EIGENAARS : 

Luitenant Verstraete 
STICHTER 

Hoogstidm - Rumbeke 

Aug, Tangh e 
DRUK I( ER 

Hoogstraat - Rumbeke 

Hoofdopsteller Gast. Veys 
MOK Niiss ?fh)Nit Nis NO& 	NIst hit 

riallif~~1~111~11 

ONZE LEUZE 
Alle Viiikenmaatschap-
pijen van Belgie in één 
BROEDERBOND 

vereenigen 
om, het aloude Sport 

te verdedigen, 
te verspreiden 
en te veredelen 

Paula, kom drink een potje koffie met mij 
Uwe koffie is gemaakt met goede Chicorei ! 
Rookend, dampend in mijn tas, 
Ieder drinkt een Potje alras. 
T'is de beste, eens gedronken 
Altijd maar hem voortsgeschon ken, 
Smaak heeft hij : PURITAS Chicorei ! 

1;1,4 

Orgaan van den Bond der Vinkenmaatsc olpMen van Belgie - Verschijnt den Donderdag 

ABONNEMENTSPRIJS : 
van 1 Juli tot 31 Dec. 10 fr. 

Voor 3 maanden : 6 fr. 

Beheer en Drukkerij :.koogstraat 44-45, Rumbeke 
Telefoon 802 — Pdtdheck Aug. Tanghe 96210 

INZENDINGEN 
ten laatste tegen den dinsdag-avond 

bij Alb. DEMUYNCK, bloemenstr. Rumbeke 

11 I) f r 4- 

0 ! Uwe kinders zijn kloek en gezond, zei Maria tot hare vriendin. — Ja, Martha... daarvoor bestaat er een goed produkt]: 

het beroemde kindermeel FORTIOR van het gekende 

Huis DEPOORTER APOTHEKER-SCHEIKUNDIGE 1SEGHEM 

1 

.0 ti 

eer 2') 
GO2C 

CripoiR.411/0/ :1214. .t&smsves 

Lï RITAS 
Verstraete-Depoorter 

02 r 	Chicoreifabriek, Rumbeke 

III III III E E 
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Waarom een Bond 

Om betere vaststelling van den Kalender 
voor de groote Prijskampen 

Omtrek d- gewest Iseghem, met ,,vooruitzetten om uwe aandacht erop te ves- 

CaChten1, Rumbeke en Ernelgheri 	 eene overeenkomst kan béieikt 

daarvoor alleen zijn reeds 13 -4 	 waaraan ik meen, dat volgen- 
M I 	1 'fr? ! 

IAWriworden, en, 

om daar op dien dag, met elkaar te- ver- 
:'broederen. 	• 

De kleinere prijskampen, gegeven door 
•••4 , sommige maatschappijen, zouden moeten v6ór 

2de Zondag van Mei of na 3de Zondag van 
•IJuli ofwel 's namiddags gegeven worden. 

co. 	De prijskampen gegeven door afzonder- 
lijke herbergiers zouden ook moeten ;'s na-
tiddags plaats hebben, anders zouden ze 
door alle liefhebbers en inzonder door de 
maatschappijen moeten vermeden worden. 

Dat de liefhebbers en de maatscpap-
pijen nu niet gaan denken dat dit voorstel 
volmaakt is of U opgedrongen wordt, het 
.zijn ;slechts enkele richtlijnen welke ik wilde 

In dell haalseliooll 
G. De Brabanders - Maseelis 

ROESELARE 	PIAPIQUE DEPOSte 

OOSTSTRAAT 72 
Te bekomen in beste kwaliteit, aan den voor- 
deeligsten prijs gefourreerde en ongefourreerde 

HANDSCHOENEN 
voor Heeren en Damen en Kinderen 

Deze handschoenen gefabriceerd door het 
ALOMGEKENDE HUIS 

"LeiNtif ge 
zijn te verkrijgen in alle slag leder, te weten : 
Chevreau — Chrom --Waschbare Chrom — Chamois 
Daim d'Afrigue — Russisch, Zweedsch en Finlandsch 

Rendier, Peccary echt en nagemaakt 
Keepers en Sport, enz... 

Eischt het merk «ROSNEY» 
altijd nagerMtakt 	 nooit geëvenaard 
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Spijtig de Huismoeders . 

JULES MUYLLE 	1114 UAÏ11/111  
vilfwegenstrant RUMBEKE 

imisiamams,sammaszoommaa 

noch niet kennen .... 

Daar vindt U áan ongeloofbaar 
LAGE PRIJZEN 

Brei-Sajetten in alle 1-deuren 
Kousen in alle kleuren 
Sargiën, Lakens, Hemden 
Corsets 

modejaren 1200 tot [1] 
modernste van heden 

E komt zin E oordeelt zelf 

Voor Uw gemak 
Voor Uw profijt 
Voor spoedige bediening 

van alle slag 

Betonwerken, steenputten 
Regen- en aalputten 

Buizen van alle grootte 
Betonmuren 

wendt U in volle vertrouwen tot 

ODIEL D'HOOGE 
LEKKENSTRAAT, 282 

RUMBEKE 
Rechtstreeksche levering op alle werken 

- Kooistraat 

Zondag 15 Oogst 
• 

Kampioenschap West-Vlaanderen 

voor alle Beginnelingen 

600 fr prijzen 600 fr 
en premiën  

• ZGASTON VEYS2', 
0a 	

12, Dorp — ASTENE-DEINZE 

43  
STEAMSHIP - AGENT 

CUNARD - WHITE STAR  '01 
TICKETS naar AMERIKA 

en alle landen der wereld - Alle lijnen 

Inlichtingen persoonlijk of per brief OVERAL . 
jarenlange ondervinding door Reizen en Agentschappen ten uwen dienste 

Agent GAZETTE van DETROIT 	ENGELSCHE LESSEN 

Alle brieven beantwoord In vertrouwen 

P. Sluis' Volièrezaad 

SLUIS' PLUIMVEE- EN VOGELVOEDERFABRIEKEN N.V. - WEESPERKARSPEI 
en COGELSLEI 14, te ANTWERPEN 

In de Vinkenbode en bijzonder in de 
maatschappijen wordt er veel geklaagd dat 
zoo eliky/ijls groote prijskampen op denzelf-
den Ïondag worden gegeven, soms op een 
half nurken afstand van elkaar. 

Dat hierdoor de maatschap-
pijen elkander veel nadeel berok-
kon en --beh6eft niet- 

Reeds van vroeger hebben daarvoor bij-
eenkomsten plaats gehad, waarop men zoo 
goed of zoo kwaad het ging, overeen kwam. 
Edoch, tengevolge van het aangroeien der 
liefhebberij, zijn de Vinkenmaatschappijen tot 
stand gekomen als paddestoelen uit den 
grond. 

Ik wil hier niet oordeelen over het goed 
of het kwaad van te veel maatschappijen in 
een zelfden omtrek, doch ik wil hier enkele 
richtlijnen aántoonen om zooveel mogelijk 
het euvel te vermijden, dat de eene maat-
schappij door haar prijskamp een andere 
benadeelt. 

• Dat dit niet zoo eenvoudig en gemak-
kelijk is, 't akkoord 1 Doch, dat hete KAN 
geregeld worden, daarvan ben ik ten volle 
overtuigd. 

Al-è eerste vereischte om daar-
toe te geraken, moet men WIL-
LEN, want, Willen is Kunnen, 
Waar een Wil is is een Weg, 
zeggen de aloude Vlaamsche 
spreekwoorden. 

Dat men a. u, b. niet meer voor den 
(lag kome met de vroegere beweegredenen 
en de opmerkingen : Wij hebben al sedert 
jaren onzen Zondag, en wij houden hem, 
,ve staan hem voor niemand af. Dit ware 
ikzuchtig en kleingeestig. Andere beweegre-
denen als : We zijn al een oude maatschap-
pij, en deze maar een nieuwbakkene, heeft 
geen zin. Heeft de eene maatschappij niet 
evenveel recht van bestaan als de andere ? 

In het belang van het Vinkensport en 
van de liefhebbers, wordt overeenkomst en 
(broederlijkheid geeischt.,,, Hoe dikwijls hoort 
men niet zeggen : Den een zou den anderen 
(len kop afbijten. Vinkeniers, duldt niet dat 
dit van U kan gez6gd worden en geeft el-
kaar broederlijk de hand om tot eene over-
eenkomst te geraken. Gij vooral Voorzitters 
en Bestuurleden, 'toont wat goeden wil, 
werkt en overtuigd uwe leden dat dit zoo 
moet zijn, en 

De Bond der Vinkeniers die er 
AroET en ZAL komen, zal de 
rest regelen. 

Omtrek Ingelmunster met Ardoye, 
Meulebeke en Oost-Roosebeke, waar 
samen rond de 12 maatschappijen zijn. 

Omtrek Roeselaere met Hooglede, 
Oost-Nieuwkerke, Moorslede, Corte-
marck, Passchendaele, enz. 

Omtrek Gulleghern met Lende-
lede, Winckel-St-Eloy, Moorseele en 
Rolleghem-Capelle. 

Dan nog andere Gewesten met 
Kortrijk, Heule, Hutste, Swevegem, 
Waeregem, Bissegem, Zulte, Stace-
gem, Bellegem, Desselgem, Thielt, 
Deinze, Aerseele, Petegem, Marialoop, 
enz., enz. 

Voor elk gewest of omtrek zouden de 
maatschappijen kunnen geteld worden en de 
dagen welke kunnen voorbehouden worden 
om elke .  maatschappij van eenzelfde gewest 
of omtrek een dag te geven dat ze hun 
lokaalprijskamp of groote zetting alleen heb-
ben in hun gewest. Zoo noodig zou kun-
nen begonnen worden van 2de Zondag van 
Mei tot 3de Zondag van Juli. 

De dag zou aan elke maatschappij toe-
gekend• worden door uitloting. Hierdoor zou 
niemand benadeeld of bevoordeeld worden,  
want de uitloting zou elk jaar moeten ver-
nieuwd worden. De maatschappijen zouden 
vrij zijn het bedrag van hun prijskamp vast 
te stellen. De liefhebbers en de maatschap-
pijen zouden vrij zijn, te gaan spelen waai 
ze willen, doch het zou wenschelijk zijn dal 
ze zooveel mogelijk naar de prijskampen 
van hun eigen gewest gaan. Ah ja, wie zou,  
twee of drie uren ver gaan, wanneer hi; 
een zelfde prijskamp heeft op een half uurt 
jen afstand. 

Een enkele Zondag zou er in alle ge 
westen niet mogen gespeeld worden en voor. 
behouden worden om te Rumbeke den Hoog, 
dag der Vinkeniers te vieren. 

Die groote prijskamp zou dan ooi 
's morgens moeten plaats hebben, opda' 
honderden en honderden Vinkeniers uit ,a11( 
gewesten zouden kunnen samen stroomen 

7. Geen kosten meer voor het druk-
Ken van Kaarten, enz. ; 
want waarom zou "De Vinkenbo-
de " bij den aanvang van het 
seizoen, niet de Kalender van de 
prijskampen van elK gewest of 
omtreK geven ; daarnevens heb- 

. ben we dan ooK nog de gewone 
aankondigingen volgens de gestel-
de voorwaarden. 

Wij danken dien «Snelzanger» om zijn 
prachtig artikel. — Ons blad staat wagewijd 
open voor hem. 

Moge hij ons nog veel goeden raad ge-
ven, en verstonden alle vinkeniers zich alzoo. 

Reis 
naar Avecapelle 

Zondag 21 Juli 

Het Bestuur richt nogmaals een autobus 
op ; om onze Westerburen een bezoek te 
brengen. 

1. De reis bedraagt de som van 6 fr. in 
eens en op aangifte te betalen, om alle 
ongemakken te vermijden, 

2. Er zijn • 25 zitplaatsen : meer nemen wij 
niet op, zoodus te lang wachten is niet 
goed. 

3. De vrouwen die ons vergezellen, indien 
zij redelijk in getal zijn, kunnen de reis 
doormaken naar de Panne mits 2 fr. 
opleg. 

4. De aangiften moeten gedaan worden aan 
Alberic Demynck ten laatste tegen den 
18 Juli. 

5. Vertrek om 12.30 ure aan de Kerk. 

6. » 	» 12.40 ure bij Leon Crombez. 

7. Terugkomst uit Avecapelle om 7 ure. 

Dus ieder liefhebber die De Vin-

kenbode leest, zou van alle, prijs-

kampen op de hoogte zijn, en alle 

WARE liefhebbers zullen de Vin-

kenbode niet meer willen missen. 

Vinkeniers, wilt u verbetering 'in 

het Vinkensport, werkt dan mee 

met deze die er zich zooveel moei-

te en kosten voor getroosten. 

Eischt Van uw bestuur dat ze alle ikzuch-
tigheid en kleingeestigheid van kant zetten, 
en b'reiedetlijk 	,Wanel reiken om 'tot' tot' eene 
overeenkomst te geraken. 

De Bond der Vinkeniers is er dus 
broodnoodig en zal, eens gesticht 
niet achterwege blijven om hier-
aan te verhelpen. 

Een Snelzanger uit Izegem 

Op St Godelieve Ommegang BEYTHEM 

DRAFK 0 ERSEN 
4000 fr. prijzen 

Bezoek de Café van Henri VERHOLLE 
Goe Bier en vriendelijk onthaal 

doet Uw vogels , 
zingen als in de 
vrije natuktri 

11.gili'.7.1713711PIVIrEERIMffill • • !MEI 

U kunt het wet goed merken aan 
Uw gevleugelde vrienden, als U 
ze P. Sluis' Volièrezaad geeftl 

Dit voer is juist dat wat ze 
noodig hebben! Het is een 
ideaal zaadmengsel, dat ze.ge-
zond en in goede conditie 
houdt. En gezondevegelszingen 
graag en veel. 

Geef zemaast dit hoofdvoedsel 
verder P. Sluis' Universeelvoer 
en'zoo nu en dan een stukje 
fruit of wat groenvoer.Uwvogeli 
zullen zich dankbaar toonen 
voor Uwe goede zorgen en ze 
zullen voor U zingen 
do.vrije natuurl 

voll.."7Enutto 

I • 

Of zou het, den Bond misschien niet 
mogelijk zijn de. 41aalschappljen te verdeelen 
in Gewesten of Omtrek van b. v..5 Km.;' 

Zoo bijvoorbeeld : 

Voor de maatschappijen zouden verbóniferi 
zijn : 

1. Ieder maatschappij zou gerust mo-
gen een prijskamp geven van 250 
tot 300 fr. zonder gevaar te loopen 
verliezen te ondergaan. 

2. De liefhebbers zouden geen uren 
ver moeten gaan om aan een schoo-
nen prijskamp deel te nemen, zoo-
dat men gemakkelijk zou kunnen 
beginnen spelen om 8 ure stipt in 
plaats van om 8 1)2 of 9 ure. 

3. Geen prijzen zouden meer moeten 
gegeven worden voor het meeste 
getal of voor de verstkomende, dus 
meer prijzen voor de liefhebbers. 

4. Hoe grooter de prijskamp, hoe meer 
prijzen ; dus meer kans van een 
prijsje te halen. Wie heeft er al'  
niet gaarne een bloemke mee ? 

5. , De prijzen zouden beter kunnen 
geregeld worden, zoodat de vogels 
met een minder getal liedjes, ook 
een prijs hebben van ten minste 
5 fr. (hierover later misschien een 
artikeltje). 

6. Op ieder prijskamp zouden er min-
stens 100 vogels zijn, daarvoor 
durf ik nog mijn beste vinkske 
verwedden, omdat ik zeker ben dat 
ik niet zou verliezen, anders zou 
ik het niet doen, zulle ! 

4'4 
•. 

415̀ 4111T:ï1-:»4,ro: - 
••••••••••••••40 



‘,!, • ,j-,( 

AANKONDIGINGEN 
Alle prijskampen zijn alléénlijk voor ziende Vogels. - Ziende gemaakte Vogels uitgesloten 

Waregem 
bij Furniere « Halve Maan » 

75 fr prijzen 
Begin 8.30 ure 

Zondag 21 Juli 

Emelgem 
Tinnen Pot (Kermis) 

15o fr prijzen 

Lichtervelde 
en Gratisprijzen 

te 8.30 ure 
" oom rhero,  

Vereenigde Vrienden la 

,bij Ed. Reynaert « De Leeuw van Vlaanderen » Zondag 21 Juli 
Op Zondag 14 Juli 

Ioo fr prijzen 	Ouckene 
Vlug en Vrij 111 

• Ioo fr prijzen 
bij Vanderhaeghe E. De Vink El 

Begin 8.30 ure 

verdeeld 
15, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 5, 5, 4, 3 
10 fr. meeste getal, minstens 5 vogels 
10 fr. verstkomende, minstens 4 vogels. 

Inleg 2 fr - Begin om 8 1/2 ure 'stipt 

Recht E 	  
Transval 

Ingelmunster 
in de « Kasteelpoort », bij Gust. Serroels 

begin 8 ure Ioo fr prijzén 
Begin 8 uur 

Ingelmunster 
bij Dewaele A. Sportwereld 

NieuWe Vinkeniers Ioo fr prijzen 
wo fr prijzen 

Begin om 3 ure 

Niet Rijk maar 
bij Ducoulombier A. 

Ingelmunster 
Jonge Vinkeniers EI 

bij Defair Ch. Naaipander 

Ioo fr prijzen 
Begin om 8 ure 

Rumbeke 
Goudvink 

bij Descheemaeker 't Voske 

20 fr, & inlegg. 
Begin om 3 ure 

Bissegem 
Uitgesteld 
tot 21 JULI 

r43~11111114111~~1441‘, 	  

Meulebeke 
Blauwkoppen 

herberg Congo 

25 fr & inlegg, 
begin om 2.30 ure 

Lendelede 
bij E. Baekelandt « 'In St Jozef » 

75 fr prijzen 
Begin 8 uur 

Cachtem' 
Hoop in de Toekomst 

Kampioenschap van Vlaanderen 

21 j1.111 
Ardoye 	't Molentje 	 50 fr. 

Emelghem 	Vierweg 	 100 -- 

» Tinnen Pot 	 150 -- 

Iseghem 	De Sloore 	 100 - 
» Eendracht 	 100 - 
» Voerman 	 100 -- 

Ingelmunster 	Groenen Boomgaard 100 - 
» De Zwaan 	100 - 

Hulste 	In den Ast 	 100 - 
Meulebeke 	't Aanwijs 	 15 - 

» Supporter 	 200 

Eggewaerst-Capelle 	 - - 250 - 
Thielt 	Oud Thielt 	 250 - 
Waereghem 	Gave.rke 	 75 - 
Ouckene 	De Vink 	 100 - 
Bisseghem 	De Vink 	 100 - 

Cachtem 	Afspanning 	 150 - 
Zwevezeele 	Het Van neke 	' 100 - 

Ledegem 	j 25o fr prijzen gratis 
Vlaamsche Blauwbekken PI • Een prachtig Koffieservies aan den hoogzin- 

bij Buyse Ach. De Vlasbloem gende vogel daarbij gratis als andere jaren 

Rumbeke 
PURITAS 
om 8 ure 

Koningzetting 
Inschrijving in De Vlasnijverheid 

Regeltelling In de Nieuwe Boonhutte 
en Prijsdeeling 	• 

100 - 5-5-5-5-4-4-4.4-3-3-3-3-2 

Oostcamp 
Arm maar Eerlijk 

bij Debaene De Molen 

15 fr en inlegg. 
Begin om 8 ure 

Emelgem 
Lustige Zangers Ei 

bij Dekeerschieter H. Brouwershuis 

Ioo fr prijzen 
Begin om 8 ure 

Izegem 

UITGESTELD 
Tot 21 JULI 

Izegem 

KONINGSCHAP 

Ioo fr prijzen 
10 Gratisprijzen 	 begin 3 ure 

Marialoop 
Rooborsten 

bij Deloof J. De Ezel 

20 fr en inleg 

Cachtem 
Meizangers 

bij Declercq 't Molentje 
op het Hooge , 

Ioo fr prijzen 
begin 3 ure 

Gratisprijzen 
(De vogels worden met gat naar de zon gezet) 

Zulte 
VI. Zangers 15 

bij Dheedene B. De Warande 

125 fr prijzen 
12 Prijzen 	 begin 8.30 

Verstkomende en meeste getal 

111.11~. 

Tielt 

Serie van 8 vogels - 20 fr. 
Meeste getal en verstkomende, 

begin om 2,30 ure 

« In de Kuiperij » bij Wed. Kerkhof, Plaats. 

Inschrijving om 7 1/2  ure 

Om 8 1/2 ure spelen 

Prijzen en poelen per 3tal 

met den Ommegang 

Winkel St Elooi 

125 fr gewaarb, 
Inleg 2 fr. 

5 fr Meeste getal en 5 fr verstkomende met 
minstens 2 vogels. Eerste serie gratis met 2 
vogels aangeduid, een flesch Champagne 
tweede serie gratis met 2 vogels aangeduid 
een koekebrood 
14 gratisprijzen te verloten voor die geen prijs 
behaald hebben en tegenwoordig zijn. 
Inschrijving van 7 u. begin 8.30. 
Boven getal inleg erbij. 
Beker te verspelen in serie van '4 vogels zelfde 
maatschappij. Inleg 50 cm per vogel 
Eigen maatschappij boven getal geen deel 
bijgevoegde prijzen aan den beker 

Kortemark 
Bij Allard Baert « De Huilaertmolen » 

loo fr prijzen 
's Namiddags 2.30 ure 

Maandag 15 Juli 

Emelgem 
Eerlijk moet niemand vreezen 

5 fr vooruit en inleggeld 
Inschrijving in De Pelikaan 
Prijsdeeling in St Arnoldus 

te 8 ure 

EERE = LIJSTEN 

ASSEN 

1 ALBION, Barbier H. Avccapelle 	615 

2 AMBRIORIX, Debceuf A. Ingelm. 	611 

3 ARDIQUEST, Dhaenens R. Kruish. 597 

4 ASTRIT, Denys A. Meulebeke 	508 

5 ALBERIC, Demuldere AVecapelle 	497 

6 AJUDANT, Bouckaert A. 0.-Rooseb. 40 

7 ACROBAT, Verfaille C. Emelghem 40• 

8 ACRO, Merlier Wareghem 	48 

9 ARRAS, Snoeck Wareghem. 	451 

10 AERTS, Demarez A. Ingelmunster 481 

BRIEVENBUS 
Cesar Cosaert Heestert 
Stel u voor_ 't gevraagde in betrek-
king met Em. Bourry van Rumbeke, 
hij is kender en serieus. 

Devolder Cyriel er waren gazetten te 
kort, en als goede kameraad zult--ge 
wel het blad vaortnemen. 

Cachtem, het ongeluk wilde nu dat 
er 2 Hof _van Commerce zijn. - Wil 
ons vergeven. 't Zijn lessen voor ons. 

Mr Vancalbergh wat zijn die abonne-
menten van 5 in plaats van 6 fr. 

Hoop in de Toekomst Kortrijk, indien 
ge wist met welxe moeilijkheden 
te kampen hebben... Komt terug als 
goede vrienden. 

Snelzangers 
bij Beheydt De Eendracht 

75 fr. prijzen 
10 Prijzen begin om 3 ure 

Roode Borsten. E 
bij Bruneel E. Sportwereld 

Ware Vinkeniers 1.1 25o fr. prijzen 
bij Demeestere Tripoli 

gewaarborgd 

bij Dedeurwaarder G. Nieuw Kruis iffl 

begin 8 ure 
Gullegemstraat 

• 

ZONDAG 14 JULI 

Ingelmunster 
Doornvrienden 

bij Demarez A. Nieuwen Doorn 

Ioo fr prijzen 
Koninkschap 

Maaltijd voor de medespelers 
Begin 8 ure 

Izegem 
Jonge Vinkeniers ia 

bij Vancoille H. Stad Kortrijk 

wo fr prijzen 
14 Prijzen 	 begin 8 ure 

Meulebeke 

VOORBEHOUDEN DAGEN 

• 

UITSLAGEN :-: 193 
ZONDAG 7 JULI 

1. VERCAEMST Remi 
2. Merlier Maurice 
3. Desloovere Joseph 
4. Beyens Albert 
5. Beyens Georges 
6. Putinan Jules 
7. Cottens Alfons 
8. Vandevelde Maurice 
9. Noleins Maurice 
0. Garcy Gaston 
1. Platteau Georges 
2. Dewaele Emiel 
3. Desmet René 
4. Zauters Gilbert 
5. Cottens Nabor 
6. Nuyttens René 
7. Vanhoutte Marcel 

(Koning) 730 
650 
535 
496 
437 
352 
345 
288 
215 
173 
150 
108 
104 
97 
70 
35 
0 

J 

ROOKT BELGA MET EMIEN 

POPERINGHE « Meizangers » 42 V. 

1. Albion. - BARBIER, Avek. 615 
2. Alberic. - Demuldere 	» 	497 
3. Antonius.- Demuynck, Rumb. 410 
4. Amie. - Pluim, Vlamertinge 391 
5. Anos. - Ramond, Rumbeke 350 
6. Desere 	Ryckewaert, Poper. 305 
7. Ama. - Verpoot, Avecapelle 285 
8. Abel. - Devriendt 	» 	269 
9. Adam. - Deroo, Vlamertinge 257 
0. Adele. - 	Poperinge 256 
1. Abs. - Vandoorne 	» 	241 
2. Bogaert. - Verhack, Boesinge 232 
3. X. - Verbeke 	• » 	214 
4. Bertoni. - Buytaert, Vlamert. 2.14 
5. Door. - Lermyte, Poperinge 190 
6. Ama. - Dereus 	» 	185 
7. Bortie. 	Bortier 	» 	149 
2 gratisprijzen, geschonken door het 

Beheer der « Vinkenbode .» : 
1. 5 fr. : Vlamertinge. 
2.• 5 fr. : H. Hauspie. 

LENDELEDE. - 24 Vogels. 

« De Vereenigde Liefhebbers » 

1. Albino. - BLONDEEL, Hulste 453 
2. Blis. 	Vandoorne, Lendelede 427 
3. Ango. - Baeckelandt 	» 	390 
4. Bobbi. - Meurice 	» 	385 
5. Adieu. - Rebry, Sloore 	345 
6. Bobbi. - Vandamme, Lendel. 317 
7. Lia. - .Verstraete,' Doorn 	309 
8. Biscot. - Vandamme, Lendel. 293 
9. Dictus. - DevbIder, Hulste 	265 

10. Pee kapt hem af. -- Denecker, 
Lendelede 	 230 

LENDELEDE. -- 28 Vogels. 

« De Vereenigde Liefhebbers » 

1. Bonno. - VANHAZEBROUCK 
Mich. Iseghem • 	385 

2. Bismark. - Duyvejonck, Lend. 362 
•'3: Adenti. - Dupont, Sloore 	303 

4. Jacoen.- Vanmarcke Kortrijk 292 
5. Antoon. - Deblaere, Kotje 	266 
6." Bobbi. - Meurice, Lendelede 266 
7. -Antoon. 	Meurice J. Kotje 260 
8. Abel. - Depauw, Steenputje 237 
9. Wain. - Lommens, Gullegh. 233 

10. Biscot. - Vandamme, Lendel. 226 
11. Bonis. - Vandewaele, Isegh. 225 
12. Amo. - Vereecke, Sloore 	196 
13. Arsène.-- V.hazebrouck, Izeg. 164 

ARDOYE. « Vereenigde Liefhebbers ». 

50 Vogels. 

1. Acrobat. - VERFAILLIE Cam. 
Emelghem 	 496 

2. Baer. 	Frère Omer, Ardoye 380 

	

Boermelk. - Callens 	» 	374 
4. X. - Dedeyne, 	» • 341 
5. Dilas. - Maddens, 	» 	326 
6._Badjou. - Defour 	» 	315 
7. Alfas. = Naert 	» 	300 
8. Bonti. -- Popelier 	» 	297 
9. X. --- Craeye, Pittem 	296 
0. X. - Vanhaverbeke, Ardoye 289 
1. X. -- David, Rousselare 	285 
2. Bernard. - Maes, Pitthem 	269 
3. X. - Declercq, Cachtem 	262 
4. X. --- Goderis, Pitthem 	251 
5. Berton. - Noppe Cyr., Ardoye 251 
6. X. - Maddens 	» 248 
7. Abel. - DeV'oldere 	» 	242 
8. Birko. 	D'Haeyere, 	» 	237 
Dank aan alle mededingers. 

RUISSELEDE « De Lichtzangers ». 

20 Vogels. 

1. Adiel. - BRAET, Ruisselede 414 
2. Bènu. - Adam 	•» 

	
347 

3. Binda. - Hoop 
	 344 

4. Doom. - Hoste R, Cappelle 323 
5. X. - Van Severen 
	303 

6. Albric. 	Lauwers, Ruisselede 286 
7. Borms. - De Witte 	» 

	
285 

• 8. August. - De Decker 
9. Dèdè. 	Ryféroen 

	245 
243 
242 10. Alor. - Wvckhuys 
241 11. Deolet. - De Wulf 
213 12. Baba. - De Jaegher 	
176 13. X. - Scherens 

ROLLEGHEM-CAPELLE. 36 Vogels. 

« Blauwbekken ». 

1. Deklopper. - DEBUF, Moors. 460 
2. Aerts. - V.d. broecke Rol!. C. 420 
3, Alidor. 	Staelens 	» 	404  

4. Asciep.- Dedeurwaerd, W.S.E. 402 
5. Scherens. - V.d.broecke, R. C. 407 
6. Free. - Lagae 	» 	393 
7. Doens. - Feys Winkel S. E. 344 
8. Deneef. - Husentruyt, R. C. 338 
9. X. - Dedeurwaerder, W.S.E. 331 
0. Daneels. - Vermont, Rol. C. 329 
1. Bootechia.- Demeyere, W.S.E. 307 
2. Aron. - Vermont, Rol. Cap. 272 
3. Spada. - Vermont 	» 	266 , 
4. X. - Commeyne, W. S. E. 260 
5. Baekeland. - Vandorpe, R. C. 255 
6. Vandoorne, Ledéghem 	249 ' 
7: Ladoux, Moorseele 	 232 
8. Vrouw Vanhee, Winck. S. E. 226 
9. Boet. - Dhondt, Moorseele 223 

20. Verheeke, Moorseele 	208 
Beker aan Winckel Sint Eloy, met 

meeste getal vogels. 

INGELMUNSTER «De Doornvrienden» 
20 Vogels. 

1. Aerts. - DEMAREZ, Ingelm. 487 
2. Hardiquest. 	Vanhaecke » 	377 
3. Domino. - Wastyn, Lendelede 317 
4. Lora. - Remmerie A. Hulste 292 
5. Kraaiere. - Lefevre 	» 	290 
6. Dommeklod. - Lefevre » 	280 
7. Danneels. - Decoopman, Ing. 235 
8. Rika. - Delchambre, Lendel. 233 
9. Lucas. - Remmcrie, Ingelm. 187 
0. Baron, - Melsens 	» 	184 
1. Demuysere. - Coopman » 	173 
2. Decaluwé. - Delaere 	» 	162 
3. Celina,- Deleersnyder Hulste 186 
4. Bonduel. - Catteeuw, 	» 	96 
5. Vervaecke. - Coopman, Ing. 58 

MEULEBEKE « Blauwkoppen » 61 V. 

1. Ambiorix.- DEBEUF, Ingelm. 478 
2. Antoin. - V.keirsbilck, Meul. 462 
3. Adam. 	Vroman 	» 448 
4. Barabas. - Vanluchene » 	416 
5. Astri. - Denys 	» 	412 
6. Albert. - Seroels, • 	» 	404 
7, Allard. 	Devaere, ingelm. 377 
8. Allord. - V. d. vondele, Meul. 376 
9. Annos. - Sagaert, 	» 	373 
0. Artos. - Debacker, 0...Roos. 372 
1. Box. - Vandevondel,. Meul. 329 
2. Billard. - Vandeviane, » 	324 
3. X. - Decuypere, 	» 	321 
4. Arbiter. - Verhelst, 	» 	316 
5. Bulla. - Debacker. 0.-Roos. 310 
6. August. - Verstraete, Meul. 300 
7. Brunno. - Vanryckeghem » 	290 
8. Bonduel. - V. devondele » 	282 
9. Bissard. 	Verbeke, 	» 	282 

20. Astri. - Vroman, 	» 	278 
2 I . Buffalo. - Cotteny, 	» 	271 
22. Laviol. - Sagaert, 	» 	27t 
23. Dolfuss. - Vermeulen, » 	258 
24. Laridon. - Beeuwsaert » 	254 
25. Rebry. - Degraeve, 0.-Roos. 254 
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OOSTCAMP « Arm maar Eerlijk ». 
23 Vogels. 

1. Binda. - DE BLAERE, Oostc. 461 
2. Bogaert. 	Maes, 	. 	» 	423 
3. X. - Vanneste, 	» 	289 
4. X. - Diericks, Beernem 	265 
5. X. - Stroobandt, Oostcamp 246 
6. Bonnot.- De Baene 	» 	219 
7. Buyse. - De Blaere, 	» 	217 
8. X. - Diericks. Beernem 	96 
9. Decroix. - Gobert, Oostcamp 80 

10. Jake. - Rammelaere, 	» 	73 
11. X. - Van den Abeele, » 	60 
12. Bertje. - De Cock, Lophem 20 
13. Buffalo. 	Cassaert, Oostc. 	00 

GENT « Onder Ons ». 

1. Broese. - VERSTRAETEN, 
Gent 	 682 

2. Albert. - De Boever, Gent 466 
3. Azot. - Piens, 	» 	393 
4. Bogonia. - Mellaert, 	» 	362 
5. De Kloper.- Verstraeten,» 	347 
6. De sloore. - V. Doorne » 	271 
7. Arlakijn. - Heyman, 	» 	215 
8. Boma. - Gabriel, 	» 	21 f 
9. Bella. - Vaneyghem, 	» 	16' 

10. Alois. - Verplancken. 	» 	14( 
Beker gewonnen door Verstraete : 682 

INGELMUNSTER 
« Jonge Vinkeniers » 

1. Deman. - EECKHOUT, Ing. 34) 
2. Berten. - Delaere, Ingelm. 	33. 
3. Answans. - Vanhee, Emelg. 27 
4. Dempsie..- Monteyne, Ingelm. 25) 
5. Alcapone. - V.nieuwenhuys » 18; 
6. Alt. 	Vandeputte 	» 	15) 
7. Bonduel. - Beernaert 	» 	1 

8. • Bertoni. - Gekiere 	» 
9. Dryver. - Verscheure » 
0. Annas. - Verbeke 	» 
1. Abias. - V.d.kerckhove » 
2. Alor. - Gekiere 	» 
3. Aerts. - Desmet 	» 
4. Alidor. __ Verfaillie 	» 
5. Decaluwé, - Verfaillie » 

ISEGHEM. - Kotje. 
31 Vogels. 

1. Dina. 
2. Dujardin. - Naessens Francois. 
3. Gaspar. - Meurisse Julien. 
4. Caifas. Schadron Arthur. 
5. Arsène. - Vanhaezebrouck Remi. 
6. Hitler. - Vandewaele . 
7. Dik. - Vanmaele Jules. 
8. Dipaco. - Deblaere Georges. 
9. Cain. 	Vandewaele, 
0. David. - Vanackere. 
I. X. - Vanhaezebrouck Jerome. 
2. Dempsi. - Verkarre Julien. 
3. Patacon. - Mestdag. 
4. X. Houthoofd. 
5. X. - Dewulf Omer. 

Meeste getal : « Jonge Vinkeniers » 
Iseghem. 

N. B. - De liederen ontbreken. 

ILIK2111~~1 

WAREGHEM « Liefde voor Weder-
liefde ». 27 Vogels. 

1. Borms. - LOOSVELDT, Ware- 
ghem 	 414 

2. X. 	Vercaemst, Wareghem 381 
3. Baron. - Van Robaeys » 	356 
4. Deconinck.- De Pape, Desselg. 352 
5. X. - Goudvogels, Wareghem 345 
6. X. - VI, Zangers 	» 	298 
7. X. - Vl. Zangers 	» 	292 
8. X. - Halve Maan, 	» 	287 
9. X. - Pauwels 	» 	276 

10. X. - Vercaemst 	» 	260 
11. X. - Vanassche 	» 	258 
12. Deron. - Loosveldt - » 	256 

3 best geklasseerde vogels : Vlaam.. 
sche Zangers, Wareghem. 

Meeste getal : idem. 
Verstkomende : Desselghem. 

IVIARIALOOP « Rooborsten ». 
' 	65 Vogels. 

1 Astrid. - DENYS, Meulebeke 508 
2. Ajudant.- Bouckaert, O.Roos. 496 
3. Decaluwé. - Coussement, M.I. 460 
4. Anzie. - Vanneste, Thielt 	453 
5. Abalo. - V.ryckeghem, Meul. 448 
6. Biscot. 	V.d.capelle 	» 	447 
7. Biljard. - V.d.viaene 	» 	446 
8. Angela. - Deloof, Marialoop 439 
9. Bonduel. - Devaere, Meuleb. 410 
0. Arbieter. • - Verhelst 	» 	399 
1. Abel. - V.d.viaene, Marialoop 381 
2.. Albert. - Duyck 	» 	377 
3. Decaluwé. - Depaepe, Thielt 375 
4. Bulla. 	Debacker, Marialoop 372 
5. Artist. - Debacker, Marialoop 370 
6. Allor. - V.d.vondel, Meuleb. 358 
7. Baltazar. - Minjouw 	» 	354 
8. Mikkie.- V.houtryve, Wakken 343 
9. X. - Depyper, Meulebeke 341 

20. X. - Devreeze 	» 	332 
21. Bonnot. - Persyn, Wakken 331 
22. Arthur. - V.d.vondel, Meuleb. 316 
23. Arnest. - Vanryckeghem, Maria- 

loop 	 313 
Deloof J. kampioen met 1814 liede-

ren in 4 Prijskampen. 

WAREGHEM « Goudvogels » 58 V. 

1. Binda. - DHAENENS Kruish. 612 
2. Ardiquest. - Dhaenens » 	597 
3. Arras. - De Backere 	» 	489 
4. Acró. - Merlier, Wareghem 487 
5. X. - Suveele, Zulte 	- 476 
6. Borms. 	Desmet, Wareghem 464 
7. X. - Vercaemst 	» 	463 
8. X. - Dhaenens, Kruishoutem 431 
9. X. - Van Robaeys, Wareghem 426 
0. X. - Dhaenens, Kruishoutem 410 
1. X. - Dierickx, Zulte 	398 
2. X. - Dhaenens, Kruishoutem 385 
3. Artist. - V.d.berghe, Zulte 	384 
4. Dezot. 	Dhaenens, Olsene 	382 
5. X. - Huys, Kruishoutem 	347 
6. X. - Vercaemst, Wareghem 345 
7. X. - Goesaert 	» 	342 
8. X. - Vl. Zangers 	» 	342 
9. X. - Dhaenens, Kruishoutem 326 
. Meeste getal : Rooborsten, Ware-

ghem 10 vogels. 
Verstkomende : Moerasvinken, Kruis.. 

houtem : 5 vogels. 

1 

1NGELMUNSTER «Nieuwe Vinkeniers» 
113 Vogels. 

1. Barabas. - VANLUCHENE R. 
Meulebeke 	 621 

•2. Ambiorix, -Debeuf, Meuleb. 611 
3. Aschoontje.- Houthoofd, Iseg. 475 
4. Demuyzere.-Dewaele, Ingelm. 464 
5. X. - Coopman, 	» 459 
6. Apoot. - Desmet, Emelghem 455 

DE BESTE I 

21. Deneef.- V.nieuw.huyse Meul. 365 
22. X. - Vanseveren, Ingelmunst. 353 
23. Daneels. - Raes 

» 	33  24. X. - Vancoillie, Iseghem 	3324  
25. Bals. - Bolleken, Hulste 	331 
26. David. - Callens, Meulebeke 330 
27. Anna. - Windels, Ingelmunst. 326 
28. Armand. - Vancoillie, Meul. 324 
29. Dronkaard. - Lecluyse, Hulste 324 
30. X. - Desmet, Ingelmun

>
ster 

3
3

1
1
9
9 

31. Abine. - D'Hondt 	>  
32. Draaièr. - Lefebvre, Hulste 	310 
33. Avitor. - Dobbels. Ingelmunst. 308 
34. Dolfus. - Deleersnyder » 	307 

» 
35. Baral. 	Himpe 	

>> 	330037  36. Deman. - Rigole   
37. Decaluwé. - Priem 
38. Boebulo. - Wittebolle 	> 	9  >»: 	

2
228

76
87  

39. Ata. - Dobbels 
40. Brinne. - Houthoofd, Isegh. 273 

WAREGHEM « Rooborsten » 
Koningschap. 

PETEGHEM-DEINZE. - 46 Vogels. 
« De Blauwbekken », 

1. X. -DE VOS Ach., Peteghem 444 
2. Bock. • - Impens, Kruishoutem 440 
3. Arkul. 	Impens 
	

435 
4. Avo. - De Schepper, Petegh. 418 
5. X. - De Neve, Deinze 

	
418 

6. X. - Cardon, Deinze 
	

417 
7. X. - Dhondt, Peteghem 

	
407 

8. Alibaba. V.d.moortel,•  Kruish. 398 
9. Borie. - Dierickx, Peteghem 384 

	

0. Anie. - Strobbe 
	 377 

I. Bakker. - Dhaenens, Olsene 377 
2. Berko. - Cardon, Deinze 

	362 
3. Duverke. - De Keizer, Deinze 359 
4. Anus. - De Graeve, Peteghem 346 
5. X. - VI. Zangers, Zulte 

	
325 

6. X. - Peers G. Peteghem 
	

317 

INGELMUNSTER « Koningsvrienden » 

I. Arlet. - Raes Cyriel 	418 
2. Avitor. 	Dobbels Remi 	374 
3. Azor. - Dobbels Maurits 	355 
4. Bobby. - Cristiaens Eug. 	351 
5. Bidot. - Raes Cyriel 	318 
6. Allor. •- Degrande Maurits 	314 
7. Anker. - Vantieghem Alf. 	301 
8. Dossche. - Raes Alberic 	298 
9. Benjamin. - Verhiest Achiel 293 
0. Dora. - Vanbussche 	291 
1. Daneels. - Raes Alberic 	289 
2. Baral. - Himpe Gustaaf 	284 
3. Ana. - Boucyt Achiel 	277 
4. Albino. - Dhondt Francois 	274 
5. Atto. - Dobbels Remi 	255 
6. Azor. 	Vantornhout Jules 	218 
7. Bonduel. - Bossaert Raymond 197 
8. Stentje. - Vens Camiel 	189 
9. Alberic. - Tyfaert Albert. 	148 

	

20. Deneef. - Derhove Valeer 	147 

DESSELGHEM. - 22 Vogels. 
• 

1. Briets. - VERHULST, Hulste 505 
2. Truba. - Vantieghem 	» 	459 
3. Janzak. 	Hoornaert, Desselg. 435 
4. Spije.- V.nieuwenb., O.Roos. 408 
5, Diktus. - Nuyttens, Desselgh. 397 
6. Calgoeroe.- Coussens, Hutste 381 
7. Dekoning. - Depaepe Desselg. 365 
8. Lapethem. - Hoornaert » 	324 
9. Harts. - Beyens geb. Wareg. 315 

10. Casier. 	Beyens geb. 	» 	311 
11. Diktus. - Verhuist, Hulste 	308 
12. Dryver. - Demulder, Desselg. 290 
13. Bruwaene. - Vanhoe, Wareg. 278 

Hoornaert, Desselghem. 
Palm aan « Ware Vlamingen » Hulste 

met 1345 p. 
Koningschap gewonnen door Depaepe 

Julien met 559 punten, 

- BRABANT René, 

J 
' I 

127 
105 

71 

7. Bobbi. - Cristiaens, 	Ingelm, 	429 
8. X. - Herman, Iseghem 	424 
9. Berten.- Delaere geb. Ingelm. 421 

66 0. X. --j- Herman, Iseghem 	409 
55 1. Benjamin. - Vertriest, Hulste 408 
40 2. Arlet. - Raes, Ingelmunster 	400 
13 3: Arlet. - Seroels, Meulebeke 397 
4 4. Aerts. - Craeynest, Cuerne 391 

5. X. - Croebels, Ingelmunster 382 
6. Decaluwé. - Haerinck, 	» 378 
7. Dossche. - Raes 	

> 8. Apleet. - Delaere geb. 	»
>376 

 375 
9. X. - Mestdag 	

> » 20. David. - Eeckhout gebr. > 3  36763  
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ONZE LEUZE 
Alle Vinkenmaatschap-
pijen van Belgie in één 
BROEDERBOND 

vereenigen 

om • het aloude Sport 
•te verdedigen, 
te verspreiden 
en te veredelen 

MINIUM egkeikeW Miniagik 

EIGENAARS : 

Luitenant Verstraete 
STICHTER 

Hoogstram - Rumbeke 

Aug. Tangh e 
'DRUKKER 

Hoogstraat - Rumbeke • 

Paula, kom drink een potje koffie met mij 
Uwe koffie is gemaakt met goede Chicorei ! 
Rookend, dampend in mijn tas, 
Ieder drinkt een potje alras. 
»ris de beste, eens gedronken 
Altijd maar hem voortsgeschonken, 
Smaak heeft hij : PURITAS Chicorei ! 

Hoofdopsteller Gast. Veys 
aa. a. a,,a.aa, aaa, a. aow Orgaan van den Bond iler. Vinkenzatschappljen van Belgie Verschijnt den Donderdag 

el 	1111 1111 	 'IEEE • 
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	" PURITAS 
Verstraete-j.Depoorter 

Chicoreifabriek, Rumbeke 

:GASTON VEYS 
12, Dorp —. ASTENE-DEINZE 

er2r en 
Goec-oo 

ABONNEMENTSPRIJS 
van 1 Juli tot 31 Dec. 10 fr. 

Voor 3 maanden : 6 fr. 

INZENDINGEN 
ten laatste tegen den dinsdag-avond 

TER DRUKKERIJ 

Beheer en Drukkerij : Hóqgstraat 44-45, Rumbeke 
Telefoon 802, — Postclieck Aug. Tanghe .95210 

-4 • 

I 	' 

• 
tioetirKEERZANG maar dat is hier 

-;Vánteen:belang. Ziehier twee gewone 
ivlááinsche vinkenliedjes die -zeer ver-
sprijd zijp : 

VLAAMSCHE ZANG 

DUBBEL ZANG 

Indien er op een prijskamp twijfel be-
staat op zulk een vogel moet men na den 
prijskamp de vink afzonderlijk op haar eigen 
laten zingen, en indien den vogel alsdan de 
gewoonte aantoont van zijne liedjes, te kop-
pelen 'is dat wel een dubbelzanger. 

Ill den halschooll Voor Uw gemak 
Voor Uw profijt 
Voor spoedige bediening 

van alle slag 

Betonwerken, steenputten 
Regen- en aalputten 
Buizen van alle grootte 
Betonmuren 

wendt U in volle vertrouwen tot 

G. De Brabander.- Maaseik STEAMSHIP - AGENT 

ROESELARE 	 
OOSTSTRAAT 72 

Te bekomen in beste kwaliteit, aan den voor-
deeligsten prijs gefourreerde en ongefourreerde 

HANDSCHOENEN 
voor Heeren en Damerf en Kinderen 

Deze handschoenen gefabriceerd door het 
ALOMGEKENDE HUIS 

ÏTeteterin, djaw djaw, tul tui tul, siekewit. 
Tel tsi 	titerrnwr.... skewit. CUNARD WHITE. STAR 

TICKETS naar AMERIKA 
en alle landen der wereld - Alle lijnen 

Inlichtingen persoonlijk of per brief OVERAL 
Jarenlange ondervinding door Reizen en Agentschappen ten uwen dienste 

sl 

• 
• 

Hedendaags zijn de dubbelzangers, spij-
tig genoeg, bijna verdwetien. Weinig lief-
hebbers hebben er van hun leve,b, gehoord 1 
Zij bestonden destijds op sommigé plaatsen • 
in het Wild. Docii de liefhebbers hadden een 
goed middel -gevonden om dubbelzangers aan 

I , 

Het begin is den voorzang, het midden 
den , rolzang en,  het laatste den 'slotzang. Nu 
om een dubbelzang te maken is het niet 

"voldoende dat de vink twee maal den slot- 
Wil, tuit, eni, blijft de zang geldig. 

Bij voorbeeld : 

58814)vde — tui. 

In bete minner van 30,Juni 1935 "LC111111E17  ODIEL D'HOOGE 
LEKKENSTRAAT, 282 

Agent GAZETTE van DETROIT 	
ENGELSCHE LESSEN 

Alle brieven beantwoord In vertrouwen 
99 

zijn te verkrijgen in alle slag leder, te weten : 
Chevreau — Chrom — Waschbare Chrom — Chamois 
Daim d'Afrique — Russisch, Zweedsch en Finlandsch 

Rendier, Peccary echt en nagemaakt 
Keepers en Sport, enz... 

Eischt het merk «ROSNEY» 
altijd nagemaakt 	nooit geëvenaard 

444E41d4tdtddtddiEdittgeititédtetdddt 

zang herhaale ; zij moet ook mihstens den 
rolzang hernemen, of nog betel-P den voor-, 

- zabg• en den rolzang 1 
stelt 	Vinkenbode " oenige 

eer deze bijgeyoegde 
Lie hier dab echte dubbélzt. a at t`  

» Teteirrirt, bieW biéw biew 
iouï ; 

Tsi tsi tsi terrrrr skeWie, glo glo glo slewie ; 
Teteterrrrr sléwie, swaf' swaf swaf tiouï. 

Destijds Waren er vele liefhebbers op 
dubbelzangers, ook niets is aangenamer om 
hooren, bijzonderlijk wanneer het lied niet 
eentoonig gezongen wordt. Om zeer geprezen 
te worden moet een dubbelzang bestaan uit 
twee liedjes -die met elkander merkelijk ver-
schillen. 

Doch wan" 
!ettergreep-be 
kreet zooals 

vrn, en ,.betrekkelijk .j den : Vlaam RUMPIK te leeren, zelfs zonder een echten: leermees- 
ken-. 

ter. • . 

P. Sluis' Volièrezaad 
doet Uw vogels 

zingen als in de 

vrije natuur, 

Rechtstreeksche levering op alle werken •/, 
schen Vinkenzang. Mauw, hirrr, tchlk, enz., 

al volgde hij op een zuiver vlaamsch 
lied, dan wordt dat lied afgekeurd als 
zijnde ontaard : 

Is dus geldig : 

Seskewit - tui ; tiouït - tuit. 

Is .ongeldig : 

a 
Zie hier hoe zij te werk gingén : 

• 0 — 
Zij begonnen met een leeuwerik bij 

eenige zingende •vinken te plaatsen. Het 
duurde niet lang of de leeuwerik (al was 

het eene' oude) botste de vinkenliedjes zeer 
goed na, met dat verschil dat zij, door haré 
natuur gedreven, deze liedjes bijna altijd 
dubbel of triepel zong] Alsdan plaatste men 
in de vroege lente een zeer jong gevangen 
takkeling (van den laatsten nest) bij deze 
leeuwerik, wel zorg dragende dat hij geene 
andere vink op hare beurt leerde dubbel 

zingen i Hedendaags, sedert dat de dubbel-
zangers maar voor enkel meer geteld wor-
den, is dat niet meer van groot belang, 
maar mie zou durven beweren dat er geen 
dag zal .komen dat men op het een of ander 
Congres niet als ongerijmd, zal verklaren dat 
van eene vink die werkelijk 600„vohnaakte 
vinkenliedjes heeft gezongen er'  aar 300 van 

woorden aangeteekend ? Is dat wel recht-• 
veerdig 

• ik meen op deze vragen een vb1-
doende, antwoord te kunnen geven. 

Voor wat betreft de eerste vraag : 
" Wat is de juister beschrijving van 
Vlaamschen Vinkenzang " ik twijfel 
niet of alle ouder bekwame liefheb-
bers van Vlaanderen zullen het met 
mij eens 'zijn om te verklaren dat het 
bijzonderste kenmerk van den Vlaam-
schen :Vinkenzang 'is dat den slotzang 
(of hete einde van het lied) moet be-
staan uit minstens twee .lettergrepen 
waarvan de tweede is : 	' 

Spijtig de Huismoeders 111 
die het HUIS ge 

JULES MilYLLE - SCHACHTRUMBEKE - Koeisiraat 
vijfwegenstraat RUMBEKE Zondag 15 Oogst Seskewit - twieuw ; tiouït tchik. 

Nochtans indien de bijkreet be-
staat uit een TJOK . is den zang goed 
omdat een tjok zoowel een vlaamschen 
kreet is als een waalschen. 	. 

Wanneer de vink den vlaamschen 
slotzang, ZONDER VOORZANG, twee 
of meermalen herhaald blijft den zang 
goed doch het lied telt maar voor een 
enkel 'lied. Zulk eene vink noemt mei 
een TOEKAPPER. 

noch niet kennen .... 

Daar vindt U aan ongeloofbaar 
LAGE PRIJZEN 

Brei-Sajetten in alle kleuren 
Kousen in alle kleuren 
Sargiën, Lakens, Hemden • 600 fr prijzen 600 fr 
Corsets 

Kampioenschap West-Vlaanderen Indien de twee liedjes zeer gelijkend zijn 
wordt dat min geschat. Over een vijftigtal 
jaren, en nog meer, waren er vee) dubbel-
zangers ; de liefhebbers legden er zich dan 
op toe om zulke zangers aan te kweeken. 

Zeer begrijpelijk, • daar in dien tijd op 
d de vlaamschevinkenprijskampen elk dubbel 
lied voor twee verschillige liedjes werd ge-
teld.

,  
Nu is dat niet meer zoo en op bijna 

alle programmas van voor en na den oorlog 
ziet men: staan : « dubbelzangers tellen slechts 

• voor enkel ». Dat -heeft men gedaan omdat 
sommige liefhebbers daar waren tegen op 
gekomen uit reden dat een dubbelzanger die 
maar 'èen vogel was van bij voorbeeld 300 
liedjes per uur telkens voor 600 liedjes werd 
aangeteekend I Men was van gedacht dat dit 
onrecht was. Is dat zoo ?... Ik wil vandaag 
niet besluiten maar ik meen dat er toch 
twijfel bestaat.' Alles wel ingezien, alhoewel 
dubbel gezongen heeft .zulk eene vink toch 
wel onbetwistbaar 600 maal een volmaakt 
vinkenlied herhaald I Wie zou dat kunnen 
betwisten ?... 

voor alle Beginnelingen 

ie of;,,It, Zooals skewle, skewlt, slewie, 
siwie, ouïe, ouït. Namelijk : siskewie, sesle- 
wie, siwie,,  tiouïe, enz. 	 • 

Wanneer de'laatste lettergreep van 
den slotzang slechts bestaat uit eene 
enkele lettergreep, alhoewel zijnde 
ït of ie is de zang •onvolmaakt en dus niet ' 
geldig. 

U kunt het wat goed merken aan 
Uw gevleugelde vrienden, als U 
ze P. Sluis' Volièrezaad geeft) 

Dit voer is juist cl& wat ze 
noodig hebben! Het is een 
ideaal zaadmengsel, dat ze ge- 
zond en in goede conditie 
houdt. En gezonde vogelszingen 
graag en veel. 

Geef ze naast dit hoofdvoedsel 
verder P. Sluis' Universeelvoer 
en zoo nu en dan een stukje 
fruitofWatgroenvoer.Uw vogels 
zullen zich dankbaar toonen 
voor Uwe goede zorgen en ze 
zullen voor U zingen... als in 
de: vrije natuur! 

modejaren 1200 tot 
modernste van heden • 	en premie-••n 

kuil zin n oordeelt aalt Voorbeeld : 

Teteterin djèw, tjèw seskewie - 
seskewie. 

Teteterin glo, glo, tiouï - tiouï. 

Sommige jonge onervaren liefheb-
bers' meenen soms dat zulk een lied 
een dubbelzang is ! Dat is:: eene grove 
dwaling. Wat is eigentlijk een dub-
belzang ? Een dubbelzang dat- is' een 
lied die bestaat uit twee volmaakte 
liederen die aaneengekoppeld 

Het gewoon Vinxenlied bestaat uit 
drie deden : .r t. 
1. Den voorzang ; 
2. Den rolzang ; 
3. Den slotzang. 

Bij voorbeeld dit lied in woorden 
hier uitgesproken 

Teteterrrrm.., wït. Men noemt zulk een 
zanger een Vil zanger en dat telt niet. 

Gelijx welk lied welke eindigt met 
ndere lettergrepen als die hierboven 
emeld is, bij gevolg, niet aanzien als 
laamschen zang. 

Namelijk : de slotzangen die be 
taan Qtaan uit 

leuw, hieuw, bIrrr, tchik, enz. 

Zooals : widjieuw, biskieuw, vir-
e ebirr, enz. Men zegd alsdan dat den 
ogel waalsch Zingt. 

Wanneer eene vink op het einde 
an haar vlaamsch lied een kreet laat 
olgen die bestaat uit eene vlaamsche 

lettergreep zooals 

C. ERFFELYNCK. 

Villkolliors, voor uw llitstappoll nar zolliagoll, wedt u te 

Lanckriet & Vandevyvere, Rumbeke 
Bloemstraat 	 Uitstappen en Vrachtvervoer eelt uw vogels 

Bezoek de Café van Henri VERHOLL] 
Goe Bier en vriendelijk onthaal 

SLUIS' PLUIMVEE- EN VOGELVOEDERFABRIEKEN N.V. - WEESPERKARSPEl. 

en COGELSLEI 14, te ANTWERPEN ZAN GZAR D 
Men vermenge dus ni& een dubbelzang 

met een toekapper en nog min met eene 
gewone vink die zeer snel zingt, en alzoo 
soms twee of meer liedjes aan een 'koppelt 1 
Zulke vink, die bij voorbeeld 900 of nog 
meer liedjes .zingt, zingt soms wel dubbel 
door hare snelheid van zang, maar dat snel 
herhalen van hare liedjes maakt eigentlijk 
haren natuurlijken zang niet uit. 

C 

.SLUM 0 ! Uwe kinders zijn kloek en gezond, zei Maria tot hare vriendin. — Ja, Martha... daarvoor ,  bestaat er een goed produkt : 

het beroemde kindermeel ORTIOR van het gekende 

Huis DEPOORTER AP THEKER-SCHEIKUNDIGE ISEGHEM 

Men merke wel op dat zeer dik-
wijls het lied' bestaat uit twee rolzan-
gen en soms nog meer ! Er bestaat 
ook nog eene soort zang dié men I 	1.•fi 

nat • V 
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Jonge Vinkeniers §II 
Uitgesteld tot 28 Juli 
	

bij Gekiere D. De Zwaan 

ioo fr. 

Izegem 

Ioo fr. 

Meulébeke 
Blauwkoppen 

bij Vondele H. Supporter 

75 fr, 
Begin 8.30 ure 

100 fr. 
'100 fr. 
100 fr. 
100 fr. 

16 fr. 
100 fr. 
25 fr. 
76 fr. 

100 fr: 
100 fr. 
25 fr. 
20 fr. 
76 fr. 
75 fr. 

120 fr. 
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AANKONDIGINGEN Emeigem  
Alle prijskampen zijn alidéntijk voor ziende Vogels. - Ziende gemaakte Vogels uitgesloten 	15o fr. 

Tinnen Pot 

'en Gratisprijzen 

Begin 8.30 ure 

Oost-Niewkerke • 
bij Jules Casteleyn E 

In den Lancier 

25 fr vooruit 

ZONDAG 21 JULI 

  

en inleggeld 

namiddag te 3 ure 

Eyne 
bij M. Vandeputte Oude Kerk 

zoo fr, 
Begin 8.30 ure 

Zulte 
bij Frans Snoeck 

6o fr, gewaarborgd 
te 2.30 ure 

Cachtem 

15o fr. 
Inleg 2 fr. 

Van 2 tot 3 ure inschrijving 

Boven het getal bijgevoegde prijzen 

BRIEVENBUS 
Wij ' zijn . overtuigd dat eenieder 

zal akkoord gaan met de bepaling 
van Vlaamsche en Dubbelzang, zoo-
als schrijver het voorstelt. 

Het gaat nu de maatschappijen 
aan dubbelzang te aanveerden of te 
verwerpen, mits vooraf op de aan-
kondigingen te vermelden. 

Daar Alberic DE MUYNCK sin 
het werk zit, kan hij zich met de 
aankondigingen en uitslagen niet meer 
bezig houden. 
Wij bedanken hem voor wat hij heeft 
gedaan. 

Alles moet dus naar de drukkérij 

• 

zal niet meer verschijnen. 

Het beheer kan niet altijd voort 
opofferingen doen, de liefhebbers inde-
ten OOK mede helpen. .  

Wij hebben voor uw gemak lijsten 
gemaakt, voor een spotprijs te koop, 
en bijna geene maken er gebruik van. 
Daarom verwittigen wij u vriendelijk : 
wij zijn verplicht alzoo te werke te 
gaan. Uit dankbaarheid voor Luite.: 
nant Verstraete, die zooveel gedaan 
heeft, weest van goeden wil. 

Wij vragen ook beleefd dat deze 
die gazetten in bundel ontvangen :om 
te verkoopen per stuk, zouden willen 
vereffenen, anders kunnen wij geene 
meer zenden vanaf de naaste week. 
Gentil Duck kunt ge niet maken dat 
de liefhebbers aan wien ge de gazeiten 
weggegeven hebt; toch iets betalen ? 

VOORBEHOUDEN DAGEN 

Begin 2.30 

Ingelmunster 
Doornvrienden 

bij Debrabander J. In den Ast Ingelmunster 
Gaat niet door 

Nieuwe Vinkeniers 1111 
bij Nijffels R. Groenen Boomgaard 

zoo fr, 

Blauwkoppen • 
bij Monteyne G. De .Sloore 

Waregem 
Begin 8 ure 	 Verbond IIII 

bij Dekeister A. Gaverke 

	  gezonden lorden. 
Maar wij verwittigen al de schrijvers 
de aankondigingen moeten apaart ; 
de uitslagen OOK op een ander stuk 

bil V. Dhoop Afspanning III en wat ge er nog wilt bijzeggen op 
een derde stuk papier ; 

Voor de uitslagen : 
1. naam vogel • 
2. Eigenaar 
3. Zijn gemeente 
4. Getal liedjes. 
Wat zoo niet ingezonden wordt 

ioo Ir. • De Blauwbekken 

Vlug en Vrij 

Begin 8.30 ure 20 fr vooruit en inl. 
	 10 gratisprijzen voor die geen prijs hebben 

namiddag 2.30 ure 

Inschrijving bij 0. Decock in St Joseph 
Frijsdeeling bij A. Vermát in De Vlamink 

De vogels zullen in de schouwe staan 

bij Craenest C. Ouckene Voerman 

Begin 8.30 ure bij Vanderhaeghe E. De Vink 

Izegem 

zoo fr. 

200 fr 
Begin 2.30 ure 

Meulebeke 
Niet Rijk maar Recht I 

bij Caenepeel 0. 	't Aanwijs 

15 fr en inleggeld 

Tielt 
Roode Borsten 

bij Lambrecht C. 	Oud Tielt 

Begin 2.30 ure 

De Takkerlink 

Roeselare 
bij Gerard Wullaert E 

In de Leerze, Gitsche straat 

te 8 ure 
Inleg 2 fr. 

14 koekebrooden 
waarde 112 fr. 

Roll-Kapelle Begin 8 ure 	 bij Vermeersch R. De Yzer 

	  25o fr, gewaarb. 

Ware Vinkeniers 

Bissegem 

Izegem 
Snelzangers E 

bij Beheydt C. 	Eendracht 

zoo fr, 
Begin 8 ure 

Ardoye 
Lustige Zangers 111 

bij Dedeyne J. 	Kaaie Molentje 

5o fr. 

zoo fr. 
Begin 8.30 ure 

Eggew. Capelle 
Lustige Zangers 

bij Pauwels C. Graaf van Vlaanderen 

25o fr, 
Begin 2.30 u. 

Lendelede 
bij Denecker G. Drie Sneppen 

5o fr. 

Oostkamp 
Arm maar Eerlijk II 

bij G. Debaene Café De Molen 

voor 't. inleggeld 
Begin 8 ure 

.Swevezeele 
lokaal 't Vanneke 

wo fr vooruit 
Begin te 8.30 

28 Juli 

Ingelmunster 	Nieuwen Doorn 
Appel 
In de Plas 

Boesinghe , Visschershuis 
Marialoop 	Floste Camiel 
Meulebeke 	Stad Deinze 

't Kruiske 
Iseghem 	Winkelhoek . 
[luiste 	Wagenmakerij 
Emelgem 	Brouwershof 
dost-Nieuwkerke 	Lancier 
Rumbeke 	Oude School 
Waregem 	In Zwitserland 
Lendelede 	Wagenmakerij 

29 Juli, 6 ure 's avonds 
Rumbeke, kerkplaats 

Inleg 1 fr. 

Begin 3 ure 	 Begin 8.30 

Te koop bij Duhocquet Georges 
een onlangs nieuwe waschkeern 

Vijfwegenstraat 29bis - Muylle's ren 

""fliffir 
ROESELARE 

1. Breier. WYNDEL.S, 0.Nieuw. 
2.Ala (non. - Demeulenaere, 

Cachtem 
3. Arlet. - Sevs, Rousselare 
4. Avos. - norry, Rumbeke 

5.13erten. 	Deemster. Rumbeke 
6, Raries,_ Scheller Rousselare 
7. Bodie, 	Alliet Medard » 
8. Allor. - Demets 

ZULTE « Vlaamsche Zangers » 

1. DE POORTERE, Kruishoutem 459 
2. Dezot. - Dhaenens, Olsene 345 
3. August. - Glorieux, Kruish. 331 
4. Vlaamsche Zangers, Waregem 307 
5. Goeminne , Zulte 	 299 
6. De Smet 0. Wakken 	293 
7. Antonius. - Castro 0. Zulte 254 
8. De Waele Cyriel, Zulte 	Z37 
9. Jan. - Lefevre, Zulte 	197 

10. Snoeck René, Zulte 	184 
Grootste getal : Wakken 5 vogels. 
Verstkomende : Kruishoutem 2 vo-

gels. 

OOSTCAMP « Arm maar Eerlijk » 
1. Arlet. - DE' NEVE, Brugge 314 
2. Bogaert. - Maes, Oostcamp 312 
3. Binda. - De Blaere 	» 	254 
4. Dedy. - Van Neste, Waard. 230 
5. Bonnot. - De Baene, Oostc. 220 
6. Delcoo. 	Dierieckx, Beern. 217 
7. Bruintje.- De Baecke, Oostc. 199 
8. Darragon. - Verhelst 	» 	169 

MEULEBEKE « Niet Riik maar Recht » 
1. Dictus. - LONCKE, Meuleb. 747 
2. Atoon. - V. keirsbilck » 	454 
3. Danneels. - Dérudder » 	435 
4. Aanwijs. - Caenepeel » 	390 
5. Bella. - Verfaillie 	» 	385 
6. Albert. - Vanglabeek » 	383 
7. Abel. - Deloof 	» 	380 
8.' Adam. - Vroman, 	» 	367 
9. Adam. - Casier, 	» 	363 

10. Dipaco. - Vanhee, 	» 	355 
11. Bertha. - Beeuwsaert 	» 	346 
12. Baeckeland - Vermeulen » 	337 

Wrrn 

WAREGHEM cc' Halve Mane » 
1. Defoor. 	VERCRUYSSE P. 

Deerlijk 	• 	490 
2. Dezot. - Dhacnens, Olseree 402 
3. Baron. - Goudvogels, Wareg. 392 
4. X. - Vl. Zangers, 	» 	380 
5. X. - Halve Mane, 	» 	376 
6. Albert. - Vercaemst, 	» 	343 
7. X. - Beekzangers, 	» 	331 
8. Delbeke. 	V.W.berghe, Har. 329 
9. Bruaene. - Van Hoe, Wareg. 325 

10. X. - Beekzangers, 	» 	310 
11. X. - VI. Zangers, 	» 	300 
12. Bobbie. - Goudvogels, » 	288 

,411~' 
ZULTE «VI. Zangers » 

1. Ardiquest. - DHAENENS R. 
Cruyshautem 	 520 

2. Artist. - Baert, Waereghem-  473 
3. Borms. - De Smet, 	» 	40f, 
4. Arar. - De Bakker, Zulte 335 
5. X. - Bahiez, 	 » 	313 
6. X. - Dierick, Olsene 	312 
7. ,Antonius. - Castro, Zulte 	302 
8.. X. - Bahez, Zulte 	.263 
9. X. - De Vos, Deinze 	254 

10. X. - Goeminne, Zulte 	251 
Verstkomende : Goussaert, Waere. 

ghem : 2 vogels. 

LEDEGHEM « Blauwbekken ». 
1. Deklop. - DEBEUF, Moors. 520 
2. Aerts. - V. denbroucke, R. C. 394 
3. Dik. - Huyzentruit 	» 	342 
4. Dick. - Degrande, 	» 	341 
5. Danneels. - Vermont 	» 	331 
6. Dick. - Vandoorne. Ledegh. 324 
7. Artist. 	Madden, Bisseghem .288 
8. Aron. - Vermont, R. C. 	259 
9. Barabas. - Willeyn. R. C. 	223 

' Dok. - Verheeke, Gulleghem 220 
11. Disten. - Staelens, Ledeghem 213 
12. Been. _ Vandoorne 	» 	206 
13. Baeckland. - V.dorpe, R. C. '204 

Koningschap is gewonnen. 
Eerste : Huyzentruit C., 342. 
Tweede : Degrand e J., 341. 
Derde : Vermont 'A., 331. 

INGELMUNSTER 
« Jonge Vinkeniers » 

1. Adam. - DEFORCE, Cacht. 
2. Berten. - Delaere, Ingelm. 
3. Apliet. - Delaere, 
4. Alcion. - V.derheeren, Emelg. 
5. Arlet. - Desmet, Ingelmunst. 
6. Beniamin. 	Verhiest, 	» 
7. Bobby. - Christiaans, » 
8. Diana. - Wydhaeghe, Emelg. 
9. Danneels. - Vandeputte. Ina. 

10. Drappier. 	Beernaert. Emel. 
11. Bismark. - Pyppers, Ingelm. 
12. Arie. - V.derheeren, Emelg, 
13. August. - V.derheeren, Enfel. 
14. Ardos. - V.d.bussche, Emelg. 

442 
419 
413 
411 
400 
392 
378 
375 
320 
316 
306 
301 
294 
270 

!CIMWEIHIM~11//1/~~ 	 

MARIALOOP. - 29 Vogels. 

1. Arras. - VROMAN, Meuleb. 551 
2. Doloroza. - Verheye, Marial. 546 
3. Astrid. - Denys, Meulebeke 530 
4. Decaluwé. 	Coussem., Mar. 480 
5. Bonduel. - Devaere, Meuleb. 453 
6. Baron. - Debaene, 	» 	440 
7. Aanwijs. - Caenepeel, » 	383 
8. Biesmarck. - Dekraemer » 	372 
9. Bonnot. - Persyn, Wacken 368 

10. Angela. - Deloof, Marialoop 364 
11. Adam. - Vroman, Meuleb. 331 
12. Arbieter. 	Verhelst, 	» 	325 
13. Borms. - Verheye, Marialoop 321 

P11111•0111~1~1~~1~ 

THIELT « De roode Borsten ». 
1. Barabas. - VAN LUCHENE, 

Meulebeke 	 688 
2. Alor. - Devaere, Ingelmunst. 579 
3. X. - Windels Antoon, Thielt 463 
4. Carlos. - De Bie 	» 	433 
5. Mikkie. - Van Autreve » 	413 
6. X. - Sagaert ,Meulebeke 	377 
7. X. - Sagaert, Meulebeke 	376 
8. X. - Braet, Ruisselede 	342 
9. August. - De Neve, Thielt 	336 

10. X. - De Paepe, Thielt 	313 
11. X. -- Van de Walle,, Thielt 310 
12. X. - Eeckhout 	» 	298 

INGELMUNSTER «Nieuwe Vinkeniers» 
1: Demuyzere. - DEWAELE A. 

Ingelmunster 	 504 
2. Bernard.- V.thornhout, Meul. 487 
3. Bulla. - Verhuist 	» 	442 
4. Cangoeroe.- Coussens, Ingelm. 427 ' 
5. Ardi. 	Delbeke 	» 	411 
6. Azor. 	Dobbels, Meulebeke 406 
7. Arlet. - Raes, Ingelmunster 379 
8. David. - Eeckhout gebr. » 	370 
9. Binni. - Delaere 	» 	354 

10. Maes. - Verhuist. Meulebeke 350 
11. Avitor. - Dobbels, Ingelm. 346 
12. iuul. - Meulebroeck 	» 	336 
13. Dewaele.- V.d.driessche » 	328, 
14. Antoon. _ Wylinck R. » 	325 

INGELMUNSTER «Nieuwe Vinkeniers» 
Namiddag. - 40 vogels. 

1. Azor. - DOBBELS. Meuleb. 434 
2. Ambiorix. - Debeuf, Ingelm. 422 
3. Avitor. 	Dobbels 	» 	384 
4. Demuizere. - Monteyne » 	364 
5. Arlet. - Raes, 	» . 341 
6. Albino. - Blondeel, Hulste 	314 
7. Dossche. - Raes. Ingelmunst. 111, 
8. Risseman. - Plowie, 	» 	315 
9. Anti. - Vantieghem 	» 	283 

10. X. - Degrande. • 	» 	228 
11. Erkenraedt.- Revnaert. Erna 271 
12. Baron. - Vromen, Ingelm. 268 

« De ware Vinkeniers » 
VERHELLE, Isegh. 408 

Vermeersch » 347 
aston. 

 

Verhelst » 250 
Depauw 
- Van Hee, Emelg, 
Vandewalle Isegh. 

- Vankeirsbilck » 
- D'Hondt, Ingelm. 
- Deblaere, Isegh. 

247 
244 
221 
188 
182 
171 

ISEGHEM 
1. Binda. - 

/Ir 2. Ami. - 

4. Breier, - 
5. Abel. - 
6. Answans. 
7. Hitler. - 
8. Baltazar. 
9. Andru. 

10. Antoine. 

INGELMUNSTER 
« De Doorn Vrienden ». - 56 Vogels. 

1. Aerts. - DEMAREZ, Ingelm. 493 
2. Brits. - Verhuist, Hulste 	438 
3. Angro. - Verkarre, Iseghem 415 
4. Danneels. - Coopman, Ingel. 410 
5. Decaluwé. 	Haerinck Ceurne 386 
6. Amar. - Coopman, Ingelm. 377 
7. Albido. 	Blondeel, Hulste 	372 
8. Bidot. - Depuypre, Meuleb. 355 
9. Barrol. - Impe, Ingelmunster 350 

10. Dossche, 	Raes 	» 	345 
11. Danneels. - Raes, 
12. Billard. - V.d.viaene, Meul. 335 

Koningschap aan  Ach. Demarez. 

j • 
ISEGHEM « De ware Vinkeniers » 

) 
1. X. - DEPRETERE, Iseghem 422 

 2. Amie. 	Vermeersch, » 	400 
57-Irem"----7=-Sre7helst » 393 
4. X. - Remrnerie, Hulste 	347 
5. Binda. - Verhelle, Iseghem 345 
6. Dalia. - Kesteloot 	» 	339 
7. X'. - Vroman 	» 	336 
8. X. - De Gryse, 0. Nieuwk. 333 
9. Achiel. - Vermeersch, lsegh. 324 

10. X. - Godeerus 	» 	310 

MEULEBEKE « Niet rijk maar recht » 

1. Dictus. 	LONCKE, Meuleb, 646 

2. Atoon. - Vankeirsbilck » 	466 
3. Alkapoen. - Desmet. Oostc. 463 
4. Bonnot. - V.d.cappelle, Meul. 441 
5. Rullo. 	Beha ege 	» 	433 
6. Danneels 	Derudder » 	399 
7. Boudewijn, - Vroman » 	395 
8. Brisse. - Caenerieel 	» 	386 
9. David. - Callens 	» 	366 

10. Abel. - Deloof 	» 	161 
11. Biscot. - Vroman 	» 	131  
12. Borre. - Dekraaye. Pitthem .331 . 
13. Benoit. - 	 Meuleb. 320 
14. Avanti. 	Desmet, Pitthem 300,  

1 

1 

INKEL 'ST ELOI «De trage Zangers» 
. Bottechia. - DEMEYERE Remi 

Winkel St Eloi 	 536 
Billi. - Catteeuw, Rollegh. 495 
Bulla. - Lagae 	» 	491 
Achiel. 	Ledoux, Moorseele 486 
Bastille. - Staelens, Rollegh. 482 
Alidor, - Staelens 	» 	440 
Bella. - Vangheluwe, W.S.E. 433 
Arris. - Vuilsteke, Gulleghem 432 
Balzac, 	Huiz'entruit, Rolleg. 413 
Ajax. = V.d.brpecke 	» 	413 
Aman. - Pattyn, Lauwe 	407 
Bolivar. 	Vermont, Rolleg. 395 
Avas. - Cottin, Gulleghem 388 
August. - Lagae, Wink. S. E. 382 
Alfons, - Seruiese, Rolleghem 378 

St. Eloi 	 377 
Atys. - V.d.broecke, Rollegh. 374 

Koning : Vandersarren Victor 1317 
Beker gewonnen  door Rolleghem 
ppelle met 1836 liedjes. 

MEULEBEKE. -. 28 Vogels. 
Astri. - DENYS, Meulebeke 515 
Antoin.- V.keirsbilck 	» 	440 
Boby. 	Vroman, Marialoop 392 
Billard.- V.d.viaene, Meuleb. 384 
Alidor. - Vandevondele » 	365 
Bonduel. - 	» 	» 	344 
Boc. - 	» 	» 	312 
Aanwijs. - Caenepeel, Marial. 312 
Adolf. - Verstraete, Meuleb. 283 
Bruno. - V.ryckeghem » 	238 
Abalo- » 	» 236 
Adam. - Vroman, Marialoop 227 

	‘.1 

CHTEM « Hoop in de Toekomst » 
Kampioenschap van Vlaanderen. 

1. Alor. - DEVAERE, Ingelm. 583 
Albriek. - Demoldere Avec. 573 
Barabas. - Vanlunghe, Meul. 567 
Ambiorix. '- Deboeuf, Ingelm. 562 
Boris. -- Schellens, Roeselare 553 
Baar. - Frére, Emelghem 	538 
Amo. - Claus, Cachtem 	527 
Alidor. - Parmentier, Iseghem 518 
A.viol. - Sagaert, Meulebeke 471 
Albert. - Seroels 	» 	458 

1, Amas. - Sagaert 	'» 	448 
. *Antikrist. 	Lauwers, Cachtem 439 
. Bo. - Desmedt, Emelghem 427 

EULE « Vlaamsche Blauwkoppen » 
I. Alberic 	BELAUWKOPPEN, 

Heule 	 535 
2. Alfons. - Vervaeke, Kortrijk 512 
3. Adolf. 	Courtens, Heule 	511 
4.: Castftar. 	Deprez Alfons 	472 
5. X. - Vandenberghe Jozef 	457 
6. Artist. - Mattens Alfons 	448 
7. Dallie. - Deprez Henri 	428 
8. Breker. - Deweerdt 	421 
. Anper. - Vandendriessche 	403 

0. Martin. - 't Haantje, Heule 365 
1. X,. 	Dooms 	 » 	361 

RUISSELEDE « De Lichtzangers » 
1. Alias. - VANRENTERGHEM 

Ruisselede 	 508 
2. Alberic.- Lauwers, Ruisselede 463 
3. Adelin. 	Huivaert 	» 	335 
4. Binda. - Hoop 	» 	331 
5. Adiel. - Braet 	» 	318 
6. Alor. 	Wyckhuyse 	.» 	287 
7. X. -- Scherens 	» 	262 
8. August. - V.d.canteele » 	213 
9. X.. 	De De Wulf 	» 	160 
0. X. - De Backer 	» 	151 

 

ISEGHEM « Jaime Vinkeniers 
1. Ama.- VIERSTRAETE, Iseg. 
2. Alidor. - Naessens 
3. X. - Depreitere 
4. Anna. - Herman 
5. X. - Meurisse 
6. X, - Toebat. Sloore 	» 
7. Balthazar. - Herman, 	» 
8. Bontie. - Pouplier, Ardoye 
9. Bonduel.-.  V.ryckegh., Meul. 
0. Avanti. - Dupon. Iseghem 
1. X. - Vandeweye 
2. X. - Vereecke 

479 
456 
400 
383 
375 
369 
364 
356 
348 
325 
310 
301 

 

      

AELTER « De Boomgaardzanger » 
Oefenzetting. 

I. Arwi. - Pollefliet Ph. 	312 
• Amar. - Cornelis Ern. 	257 
3. Adie]. 	Botterman M. 	252 
4. August. - De Clercq R. 	241 
5. Aerts. - Huvvaert Ed. 	188 
6. Alowie. - Tailleman J. 	73 
• Aspar. 	De Smet H. 	38 

 

ISEGHEM « Kotje » 31 Vogels 
1. Dina. - BRABANT René 
2. Dujardin. - Naessens Francois 
3. Gaspar. -  Meurisse Julien 
4. Califas. -  Schadron Arthur 
5. Arsène. -  Vanhazebrouck Remi. 
6. Hitler. -  Vandewaele 
Meeste getal : a ,Jonge Vinkeniers » 

eqhem. 
De liederen ontbreken. 

 

 

LICHTERVELDE - 50 Vogels. 

   

«' Vereenigde Vrienden » 
1. PLEZIER Arseen, Thourout  

2. Verhoye 	 » 	410 
3. Hubert Willy 	 » 	371 
4. Vanneste Alidor, Thielt 	369 
5. Deburggrave, Ardoye 	366 
6. Driessens Modest, Ardoye 	361 
7. Werbrouck Cyriel, Rousselare 360 
8. Tanghe, Sleyhage 	 352 
9. Boddin Henri, Lichtervelde 	351 

10. Defoer C., Ver. Liefh. Ardoye 336 
I. Naert Jules, 	» 	» 	335 
Meeste getal : Thourout 12 vogels. 

LENDELEDE. - 29 Vogels. 
« De Vereenigde Liefhebbers » 

1. Buis.- VANDOORNE, Lendel. 530 
2. Dina. - Brabant, Kotje 	513 
3. Dick. - Vandemaele, Kotje 425 
4. Bismark. - Duyvejonck, Lend. 412 
5. Ango. - Baeckelantlt » 	395 
6. Biscot. - Vandamme 	» 	373 
7. Arseen. - V.hazebroek, Iseg. 355 
8. X. - Vanseveren, Ingelmunst. 345 
9. Kapt hem af. - Denecker Alid. 

Lendelede 	 33I 
10. Francois. - Baert, Hulste 	307 • 

	

112 Dipaco. - Deblaere, Kotje 	288 
12. Alexander. - Nuyttens, Lend. 240 

EMELGHEM « Lustige Zangers » 
1. Akrobat.- VERFAILLIE, Emel- 

ghem 	 569 
2. Apot. -- Desmet, Emelghem 493 
3. Bulla, - Cools 	» 	424 
4. Answans. , -- Vanhee 	» 	420 
5. Drapier. - Beernaert . » 	401 

* 6. Braine. - Vermeulen 	» 	382 
7. Danneels. - V.ryckegh. Roes. 374 
8. Baske,- Declercq, Emelghem 350 
9. Benot. - Landuyt, 	» 	336 

10. Abel. - Pauwels 	» 	333 
11. Alma. - Schelpe, Iseghem 	306 
12. Lambert. - Verbeke, Emelg, 302 

GENT « Onder Ons ». 
I. Albert. - DE BOEVER 
2. Broese. - Verstraeten 
3. A-zot. - Piens 
4. Bogonia. - Mellaert 
5. Deklopper.. - Verstraeten 
6. Bella. - Vaneyghem 
7. Arlakijn. 	Heyman 
8. Boma. - Gabriel 

AALTER « 'De Boomgaardzanger » 
1. Gust. - DE CLERCQ René 374 
2. Tyl. - Botterman Marcel 	265 
3. Gerard. - Ornelis Edgard 	247 
4. Juul. - Taiileman Josue 	221 
5. Kastor. 	Coucqurt Louis 	47 

111111111111111. 

EMELGHEM - 36 Vogels. 
« Eerlijk moet niemand vreezen » 

I. Akrobat. - VERFAILLE Cam, 
Emelghem 	 646 

2, Aviol. - Sagaert, Meulebeke, 493 
3. Roermelk. - Callens Maurice 476 
4. Bula. - Cools Alfons 	397 
5. Bob. - Desmet Jeroom 	387 
6. Adam. - Deforche Jos. 	367 
7. Amandus. - Feys 	- 	364 
8. Gust. - Callens Constant 	363 
9. Dochus. - Monteyne Michel 355 

10. ,Baske: 	Declercq Henri 	346 

RUMBEKE « Puritas » 
Koningzetting -- 32 Vogels. 

1. Berten. - DECOSTER Adolf 443 
2. Daniel. - Crombez Anglist 414 
3. Avenir. 	sCneut Cyriel 	410 
4. Bles. - Casier Albert 	408 

• 5. Alix. - Bruwier Julien. 	362 
6. David. 	Crombez August 361 
7. Das.' - Mullier Cyriel 	353 
8. Alix. - Vandewiele Teroom . 351 
9. Demán. - Demullie Remi, 	351 

10. Bidót. - Deleye Albert 	350 
11. Astrid. - Kimpe, Julien 	344 
12. Ben-hur. 	Borry Emiel 	339 
13. Azor. - Delaere Remi 	325 

Koning : Decoster Adolf. 

RUMBEKE « Goudvink » 37 Vogels. 
1, Dempsey. - VAN COILLIE J. '457 
2. Alice. - Vandewiere Jer, 	430 
3. Raris. - Schelles, Roeselare 	39A 
4. Bottechia. - Masselis, Moorsl, 390 
5. Ami. 	Plume, Vlamertinge 171 
6. • Amons. - Ramon, Goncly. 355 
7. Rerten 	Decoster, Puritas 38 7. 
8. Atlas. - Deouvdt 	» 	331 
9. Astrid. - Kimpe 

11. Assa. -F Biervliet, Goudvi>>>>nk 269  
10. Avenir. - Cnevt 	

52 
12. Antoniss.- Demuynck, Purit. 250 
13.  X. - F 

  

» 
	246 

14. Asso. - Casteleyn, Goudvink 2336  

- • 
N. 

 

399 
398 
393 
308 
267 
269 
245 
227 

528 	9. Briek, - Dekeyser 

UITSLAGEN van 14 JULI ig35 

MEULEBEKE. - 41 Vogels. 

1. Doloross. - VERHEYE, Meul: 435 
2. Bonduel. - Devaere, Meul. 418 

426 	3. Arras. - Vroman, 	» 	394 

	

4, Antoon. - V.keirsbilck, » 	394 
407. 	5. Albert. - Seroels, 	» 	379 
40n 	6. Adam, - Vroman, 	» 345 
328 	7. Rsbbio. - Vroman 	» 	341 
324 	. 8. Alidor, - Vandevondel » ,. 340 
260 	9. Dantneels. - Goemaere » 	337 
238 	10. Borms. - Verheye, 	» 	333 
230 	11. Aanwijs. - Caenepeel 	» 	332 
229 	12. Allor. - Vandevondel »~ 328 

rfig  
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111 deuhauàsehoau 
G. De Brahandere Massalis 

ROESELARE 
OOSTSTRAAT 72 

Te bekomen in beste kwaliteit, aan den voor- 
deeligsten prijs gefourreerde en ongefourreerde 

HANDSCHOENEN 
voor Heeren en Damen en Kinderen 

Deze hahdschoenen gefabriceerd door het 
ALOMGEKENDE HUIS 

"LCINEY 
zijn te verkrijgen in alle slag leder, te weten : 
Chevreau,— Chrom — Waschbare Chrom — Chamois 
Daira d'Afrique — Russisch, Zweedsch en' Finlandsch 

Rendier, Peccary echt en nagemaakt 
Keepers en Sport, enz... 

Eischt het merk «ROSNEY» 
altijd nagemaakt 	nooit geëvenaard 

ddtddikddédétdddtddittet•étdt•thittti 

Groote Peerdenkoersen te Rumbeke op 11 Oogst, zijnde Koekezondag 

Paula, kom drink een potje koffie met mij 
Uwe koffie is gemaakt met goede Chicorei ! 
Rookend, dampend in mijn tas, 
ieder drinkt een potje alras. 
T'is de beste, eens gedronken 
Altijd maar hem voortsgesch,.... 
Smaak heeft hij : PURITAS Chicorei ! 

	  cc  PURITAS 
Verstraete-Depoorter 

Chicoreifabriek, Rumbeke 

ZGASTON VEYSZ 
Voor Uw gemak 
Voor Uw profijt 
Voor spoedige bediening 

van alle slag 

[1 	Betonwerken, steenputten 
Regen- en aalputten 
Buizen van alle grootte 
Betonmuren 

wendt U in volle vertrouwen tot 

ODIEL D'HOOGE 
LEKKENSTRAAT, 282 

RU/v\E3E.KE 
Rechtstreeksche levering op alle werken 

Spijtig de Huismoeders 1§ 
het HUIS 02 

JULES 1111YILE 

d 

-

ie 

SPIACITT RUMBEKE- 
	Kooistraat 

vijfwegenstraat RUMBEKE 

noch niet kennen .... 

Daar vindt U aan ongeloofhaar • 
LAGE PRIJZEN 

Brei-Sajetten. in alle kleuren 
Kousen in alle kleuren 
Sargiën, Lakens, Hemden 
Corsets 

modejaren 1200 tot 
modernste van heden 

o k01111 Zi8I1 n oordeelt zelf 

Zondag i5 Oogst 

Kampioenschap West-Vlaanderen 

voor alle Beginnelingen 

600 fr prijzen 600 fr 
en premiën 

Yifikefliers, voor uw. llitstappoll nar zottillgoll, wedt u tot 

Lanckriet & Vandevyvere, Rumbeke 
Bloemstraat 	 Uitstappen en Vrachtvervoer 

Bezoek de Café van Henri VERHOLLE 
Goe Bier en vriendelijk onthaal 

0 ! Uwe kinders zijn kloek en gezond, zei Maria tot] hare vriendin. — Ja, Martha... daarvoor) bestaat er een goed produkt : 

het. beroemde kindermeel FORTIOR van het gekende 

'Fans DEPOORTER APOTHEKER-SCHEIKUNDIGE I S E.G-H 

itPivititititiP9VitintititItY#Vitit3tititgt;t91+91t3t4o 

12, Dorp — ASTENE-DEINZE 

STEAMSHIP - AGENT 

CUNARD - WHITE STAR 

• 	I TICKETS naar AMERIKA 
en alle landen der wereld - Alle lijnen 

Inlichtingen persoonlijk of per brief OVERAL 
Jarenlange ondervinding door Reizen en Agentschappen ten uwen dienste 

Agent GAZETTE van DETROIT 
ENGELSCHE LESSEN 

E Alle brieven beantwoord In Vertrouwen 

In E. Sluis' Volièrezaad 
vinden Uw inland-
sche 'zaadetendq 
zangers alles wat 
ze noodig hebben! 

Kanariezaad, ,, ,raap-
zaad, negerzaad, lijn-
zaad, maanzaad, dis-
,telzaad en nog talrijke 
andere 'zaad-soortenl 

Al deze. zaden zijn in de juiste verhoudingen tot 
een ideaal zaadmengsel samengesteld: het P. Sluis' 
Volièrezaad. Geef hun dit Volièrezaad als hoofd-
voedsel en daarnaast een weinig P. Sluis' Univer-, 
seelvoer en zoo .nu-en dan een stukje. fruit of 
groenvoer. 

Het is zoo eenvoudig, zoo gemakkelijk en zoo 
billijk. En Uw gevleugelde vrienden zullen U voor 
Uw goede zorgen dubbel en dwars beloonen. Ze 
zullen voor U, zingen als 'in de vrije natuurt 

Let er echter vooral op, dat. U P. Sluis' Volière-
zaad „verpakt" koopt. Eerst dan hebt U zekerheid, 
het 	echte originee le P. Sluis' Volièrezaad 
te:  ontvangen. 

P. SLUIS' PLUIMVEE- EN VOGELVOEDERFABRIEKEN N.V. 

VOLIÉREZAAD 

- WEESPERKARSEL 

en COGELSLEI 14, te ANTWERPEN 

•-. 

E ERECESMEUEMErar~ 
Nta Ik 13Z ,V/2 Meet nit IMM,a i« ~Meedein 

EIGENAARS : 

Orgaan van den Bond der Vinkenmaatschappijen van Belgie - Verschijnt:den Donderdag 
Hoofdopsteller Gast. Veys 
?iS 	?OP& NL 	NO41,  NL+ NL Ni. 

SIBIEICIMMIMIERS~1 

Luitenant Verstraete 

Ilooestraal - Ruinbeke 

Aug. Tanghe 
DRUKKER 

I-IoUgstraat - Rumbeke 

1 
1!•0,•••0, 

maar hoe komt het dat er toch zooveel wordt 
gedaan, waar niet op gesproken wordt ? 

Ik zag liefhebbers hunnen eigen vogel 
teekenen I 

Ik zag nmitjes verzetten of verdraaien 
gedurende het spel ! 

lk zag kleine gasten teekenen, die ofwel 
niet bekwaam waren of benauwd om een 
slecht .liedeke NIET. op te ,schrijven... 

. Mag .4ntiii .00k.,.grasjegge.njop:..bet.midtje,,, 
onder het spel ? En wat beteekent dat, als 
men ziet • dat er vogels weggenomen worden 
vóár het einde van de, prijskamp ? Ze zeggen 
altijd : « de vogels moeten blijven staan °, 
maar wat ddet men aan die gasten die toch 
hunne vogel wegpakken ? Nit mandal. Ze pak-
ken hem weg en het is goed. .De weke na-
dien spelen ze weetal elders en het is al 
wel.... 

Antwoord : 

Dat ik altijd van eerlijk spel spreek 
beteekent nog niet dat ik beweer dat 
er veel zijn die niet eerlijk spelen. Het 
grootste getal is eerlijk en hebben er 
• alle belang bij dat misbruiken worden 
uitgeroeid ! 

Indien liefhebbers hunnen eigen 
vogel teekenen, of muitjes verzet wor-
den of onbekwame gasten teekenen, 
moet dat onmiddellijk aan de kom 
sie worden bekend gemaakt. Ze h 
ben niet alleen het recht maar Ook 
plicht van dat in orde te brengen 
desnoods den overtreder uit de p 
Kamp te sluiten. 

Wat aangaat het wegnemén 
vogels voor het einde van de prijs 
dat is altijd tegen het reglement, 
speler valt onverbiddellijk uit d 
zen voor die kamp. 

van 
amp 
n de 
prij. 

s-
b-
de 
en 

ijs- 

• Maar wat kan men verder 
tegen doen zonder een Bond 
ment ? Niet veel. Het bewijst n 
keer dat er moet een regleme 
maakt worden door nen Bon 
overal gelijk wordt toegepast 
de macht heeft ongewillige liefl 
uit alle prijskampen te sluite 
zou dan beter luisteren naar 
missie, geloof het maar ! 

daar-
egle-

)g ne 
t ge-

1, dat 
n dat 

ebbers 
1. Men 
e kom- 

Uit de Brievenbus 
ei ie 

ONZE LEUZE 
Alle Vinkenmaatschap-
pijen van Belgje in één 
BROEDERBOND 

vereenigen 
om het aloude Sport 

te verdedigen, 
te verspreiden 

en te veredelen 

ABONNEMENTSPRIJS : 
van 1 Juli tot 31 Dec. 10 fr. 

Voor 3 maanden : 6 fr. 

Een lezer schrijft : 

« Waarom niet eens melding maken van 
et gedacht van zeer vele vinkeniers, die 
ekant zijn tegen de zettingen 's achternoens ? 
n waarom niet wat gepreekt tegen het veel 

laat beginnen op vele prijskampen ? 

Vroeger jaren zetten wij van zes ure 
morgends en dat 'en vonden echte: lief-

ebbers niet te vroeg. Nu gebeurt ,het soms 
at het.; meer dan negen uur wordt' vr de 
•gèfá- 	geld wor en » 

Mrt twoord : 

De lezer heeft gelijk ! Over het al-
emeen zijn zettingen des rnorgends te 
erkiezen. 

Ik meen dat men stilaan zal 
()rug keeren naar hel zeilen 

morgends vroeg. 

Voor groote kampen is het echter 
leestal moeilijk om de liefhebbers van 
erre ter plaatse te krijgen op zulk een 
meg uur als zes ! Over veel jaren 
okken ze soms van de Zaterdag 
vond op _ (en te voete) om er aan 
jds te zijn, maar dat en zou men 
ii niet meer gedaan krijgen ! 

Wat wel kan zijn is van bijvoor-
eeld voor zulke kampen stipt te be-
innen met loten zegge om 8 ure of 
n laatste om 8.30 ure zoodat men 

an aan het spel zijn om half negen 
f ten,  allerlaatste om 9 ure. 

Voor kleine zettingen, waar slechts 
an in de gemeente zelf of naastlig-
ende gemeenten liefhebbers meedoen, 
er geen enkele goede reden waarom 

ang
en 

 kan
niet. o

zin.
m

j

8 ure ten laatste aan de 

De Vinkenbode zal zeker willen 
eewerken om inrichters aan te wak-
'ren aan tijd - te beginnen ! 

Van een andere : 

Ge spreekt altijd van kontrool 

en eerlijk spel, 

• 

Het kan echter gebeuren dat de 
kommissie toelating geeft om vogels 
weg te nemen in geval van storm, 
regen, te groote hitte, enz., Maar dan 
Oor allen gelijk ! Men moet in zulk 
geval reden verstaan, want ten slotte 

4
n mag men niet vergeten dat er eene 

maatschappij bestaat tot bescherming 
der dieren. 

Een Schrijver-Vinkenier weet hel 

volgende : 

Schrijft ge niet te stout en te veel van 
verbeteringen ? Ging het in den ouden tijd 
ook niet goed ? En zijn de schrijvers van de 
prijskampen nu al me ne keer niet meer in 
Staat, om in te schrijven of uitslagen te maken 
op hunne manier ? 

Antwoord : 

Niets en is volmaakt in de we-
reld. Dat er plaats was voor ver-
mtering was vooreerst al te goed 
zichtbaar geweest toen men het 
linden der vogeltjes afschafte. 

Afen heeft nu een sport dal voldoet 
bnder alle opzichten zonder 011-
men schelijk le doen met de beestjes . 
Maar ge bedoelt natuurlijk het 
werk van de schrijvers .en kom-
missies... 

Welnu beste vriend en alle 
schrijvers, geloof mij als ik u zeg, 
dat  ik aan niemand de les ,wil 
spellen. 

• Al wat ik schrijf of doe is met het 
een 
sta 

ig zuiver verlangen om een handje toe te 
ken. Er is stellig veel verbeterd in inschrij-

ven 
er 

, uittrok enz: En toch durf ik zeggen dat 
nog veel kan verbeterd worden. In schrijf 

en rekenwerk is er in de laatste jaren zooveel 
ver 
non 
uit 
bie 

dat 
Bond hebben, het zal mogelijk zijn van bij 
voorbeeld eens al de schrijvers bijeen te 
roepen én hen TE BEWIJZEN ;zwart op wit,  

hoe ze hun werk nog veel kunnen verkorten 
en vergemakkelijken. Het. komt er op aan 
fouten te voorkomen en tijd te winnen. En 
dat zal wel geen enkele schrijver verwerpen, 
want het is al lastih genoeg ! Onthoudt wel 
vrienden, het is niet voor mij, maar wel 
voor u, dat er gewerkt wordt. Waardeer het 
dat men zoekt naar verbetering. Het kan 
slechts ten goede komen aan het sport. 

Om maar van een enkel bijkomend punt
te spreken... 

Hewel ik knies hier niet op, maar ik 
beweer dat het mogelijk is de regels zoodanig 
te maken, dat men MOET klaar schrijven, 
dat men ieder VAANTJE MOET juist hebben, 
dat men KAN en ZAL in ne wenk de liedjes 
van de regels geteld hebben en dat de SCHRIJ-
VER van elke vogel, en elke liefhebber ge-
durende de prijskamp en NA de prijskamp 

. onmiddellijk en op ieder oogenblik weet HOE-
VEEL liedjes er JUIST gezongen en geschre-
ven zijn ! Dat zal vermijden dat de teeke-
naar zich vergeet door te zitten tellen hoeveel 
er op staan, of door aan een nieuwsgierige 
te antwoorden, hoeveel er zijn... Ze zullen 
het niet moeten vragen, het zal best zicht-, 
baar zijn en... zonder tellen 

Is dat droomen ? Neen I Op pres kongres 
zult g2 er een voorbeeld van te zien krijgen 
en als niet alle liefhebbers terstond daarmee 
t' akkoord gaan dan zal ik voor goed zwijgen ! 

Dat om u te bewijzen hoe er in stilte 
wordt gewerkt. We krijgen gaarne brieven. 
We hooren gaarne dat uien bezig is met 
wat we schrijven. Zoolang men niet afbreekt, 
maar een handje wil toesteken, is iedereen 
wel gekomen. 

' Om te kunnen verbeteren moet men weten 
wat er te verbeteren is en een of enkelen 
en kunnen liet niet al weten. 

Dat men dus gerust schrijve, hetzij 
naar mij 9f naar De Vinkenbode. 

Vinkenliefliznerij bevorderen 

is het werk van 'De Vinkenbode' 

Help echter allemaal een beetje mee ! 

Gaston VETS. 

4t ;1111~ P V~tlt ;P 311t qt flt 
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Beheer en Drukkerij : Hoogstraat 44-45, Rumbeke 
Telefoon 802 — Postchc5ck Aug. Tanghe 96210 

INZENDINGEN 
ten laatste tegen den dinsdag-avond 

TER DRUKKERIJ 

We _mogen spelen, maar we moeten»  . 	, 
ook béletten dat vrijwillig leed aait. krijt 

o
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Men taakent nu reeds lange jaren met 

de 'vogels worde berokkend. Het is 	
op zwarte regels Dat is gelijk gebleven. 

hier nog eens kwestie van een regie- 	
e
n
sb

d
a
e
ar

vaantjes, slecht of goed, klaar 

, Ment dat alle zulke gevallen voorziet. 	

geschreven, Maar ze staan er 
op en de regeltellers moeten maar zien dat 

dil.-  B . d-  -* --II 	
ze juist tellen ! En het tellen der regels vraagt 

sun 	is 	e-teftige - 	tos i lig.-- ijl°. 1.    	- - .,..,,,:;-...-, ,., 



UITSLAGEN van 21 JULI 935 DE BESTE ROOKT BELGA MET F'RE/v\IEN 

AANKONDIGINGEN Maandag 29 Juli Boesinghe 212 
126 
80 
72 
4 

7. Anzi. - Vanneste, Thielt 	407 
8. Diable. - Vanpoucke, Thielt 390 
9. Diable. - Mestdagh Pitthem 368 
0. •Aviol. - Sagaert, Meulebeke 364 
1. Albert. - Serroels 	» 	361 

Azor. - Vermeulen 	» 
Boudewyn. Vroman » 
Verheye. - Van Hecke Thielt 
Depie. - Goeminne 	» 
Abalo. - Vaniseghem, Meul. 
Balthazar. - Dierckens. Thielt 
Arie. - Driessens, Ardoye 
Abraham.- Michielsens Thielt 
X. - De Paepe 

3. Bogaert. 	Maes Oostcamp 
4. Dyzers. - De Baene 	» 
5. X. - Vanden Abeele 
6. X. - Pieters 
7. Darragon 	Verhelst 

356 
348 
343 
335 
333 
317 	2. 
308 	3. 
304 	4. 
291 	5. 
286 	6. 
284 	7. 
280 	8. 
270 	9. 
265 	20. 
260 

4. Depé. 	Goeminne 
5. Anzie. - Van Neste 
6. Mieke. - Van Autreve 
7. Lambert 
8. Tehole, 
9. Van Eecke 
0. Adam L 
1. De Neve J. 
2. Abram. - Michielsen 
3. De Paepe 
4. De Winter. Aerseele 
5. De Braet, Ruisselede 
6. Eeckhout, Thielt 
7. Janssens, Aerseele 
8. Windels, Thielt 

EULEBEKE « Niet Rijk maar Recht » 

1. Doloroza. 	VERHYGE Rich. 
Meulebeke 	 460 

2. Decaluwé. - Coussement G., 
Marialoop 	 423 

3. Biscot. - V.d.capelle, Meul. 413 
4. Bobbie. - Vroman 	» 	388 
5. Baals. - Baalleke, Hulste 	378 
6. Borms. - Verhyge, Marialoop 365 
7. Arthur. - Maes, 0.-Rooseb. 362 
8. 'Baas. - Vancoillie, Meuleb. 347 
9. Adani. 	Casier 	» 	347 

10. Anwijs. - Caenepeel 	» 	339 
I I. Alois. - Devolcler, 0.-Roos. 331 
12. Abel. - Deloof, Meulebeke 326 
I 3. Antoon. - Vroman 	» 	320 

De Yzervink 

met medewerking van heer Burgemeester 
en heer Silvère Leroi, Brouwer 

ter herberg « 't Visschershuis » 

Alle prijskampen zijn alléénlijk voor ziende Vogels. - Ziende gemaakte Vogels uitgesloten 

Rumbeke-Puritas 360 
357 
343 
342 
310 
309 
290 
289 
275 

om 6 ure 's avonds zeer stipt 

RinPrijskampen op 28 Juli RUISSELEDE « De Lichtzangers. 

1. Alias. - VAN RENTERGHEM 
Ruisselede 	 458 

2. Albric. - Lauwers, Ruisselede 425 
3. Adiel. - Braet 	» 	385 
4. Binda. - Hoop 	» 338 
5. Alor. - Wyckhuis 	» 	322 
6. Benu. - Adam 	» 270 
7. August. - Scherens 	» 	242 
8. Adam. - De Wulf 	» 238 
9. Baba. - De Jaegher 	» 	231 

10. ,Alma. - Wyckhuis 	» 	214 
11. Demuyzere.- De Jaegher » 	131 

ion fr; 125 fr. 
Begin 8 ure 30 'PRIJZEN en BLOEMEN : 

15, 12, 10, 8, 6, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 4 
3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 

Inleg 1 fr. 
Inschrijving in « De Leeuw », bij Depuydt, 

kerkpfaats, vanaf 5 ure. 
Regeltelling en prijsdeeling « In den 

Engel » bij Demeester. 
Zetting in de Lekkenstraat, aan de kerk. 

Wij verzekeren dat om 8 ure de prijs- 
deeling zal plaats hebben. 

Oost-Nieuwkerke Lendelede 
bij G. Deltour «'Wagenmakerij » 

5 Breidelzonen 
.bij J. Casteleyn « Lancier » 75 fr. 

,Izegem r, Begin 3 ure 25 fr & inleggeld ii BISSEGHEM « Takkeling » 
Jonge Vinkeniers AVECAPPELLE «De Lustige Zangers» 

1. Abrik. 	DEMOLDER, Avec. 500 
2. Berten. - De Coster, Rumb. 471 
3. Breijer. - .Windels, 0...Nieuwk. 400 
4. Astrid. - Baert, Cortemarck 395 
5. Amas. - Merlion, Avecapp. 386 
6. Alis. 	V.d.wiele, Rumbeke 383 
7. Almi. - Deceuninck 	» 	373 
8. Atlas. - V.overschelde » 	356 
9. Albion. - Barbier, Avecapp. 347 

10. Abel. - Devriendt 	» 	345 
11. Antoon. - Boeve, Veurne 	341 
12. X. - Casier, Rumbeke 	327 
13. Danneel. - Ramon, Rumb. 308 
14. Danneel. 	Crombez 	» 	286 
Verstkomende Rumbeke «Puritas». 

Koningzetting. 

1. Adolf. - 'Vl. Blauwk. Heule 
2. Aman. - Pattyn, Lauwe 

3. Castor. - Depré, Bisseghem 
4. Alberic.- Blauwkoppen  Heule 
5. Artist. - Maddens, Bissegh. 
6. X. - Vervaecke, Kortrijk 
7. X. - Vercruysse, Deerlijk 
8. X. - Blauwkoppen, Heule 
9. X. - Blauwkoppen, Heule 

10. X. - Windels, Zweveghem 
11. Decaluwé. - Harinck, Cuerne 
12. Bitto. - Debuck, Gulleghem 
13. X. - Vinkeniers, Heule 

bij H. Mestdagh « Boos Iseghem » Begin 3 ure 
SEGHEM « Blauwe Koppen », Sloore. 

Koningschap. 

1. Alidor.- PARMENTIER, Iseg. 583 
2. Deklopper. - Debeuf, Moors. 490 
3. .Bottechia.- V.damme, W.S.E. 488 
4. Gaston. 	Naessens, Iseghem 400 
3. Achiel. - Ledou, Moorseele 392 
G. 'August. - Laga, Wink. S.E. 375 
7. Alois. - Tomat, Iseghem 	367 
8. Boxs. - Hollevier, Gulleg. 	354 
0. Aris. - Vulsteke, Gulleghem 346 

10. X. - Vandeweghe, Iseghem 340 
I I. Bono. - V. hazebrouck, Emel. 330 
12. Avanti. 	Dupont, Iseghem 318 
13. X. - Declercq, Iseghem 	316 

509 
498 
462 
447 
436 
435 
429 
416 
406 
405 
403 
390 
376 

25 fr & inleggeld Emelgem 
OUCKENE « Vlug en Vrij » 

1. Aerts. 	VANDENBROUCKE 
Rolleghem Capelle 	456 

Avil. - Vanelstraete, W.S.E. 411 
Deneef,- Huysentruit ,R. Cap. 403 
Danneels. - Vermont 	» 403 
Scherens. - V.d.broucke » 	387 
Assak. - Lagae 	» 367 

7. Azini. - Deceuninck, Rumb. 364 
8. Dju. - Crombez 	» 	350 
9. Doens. 	Feys Wink. S. Eloi 342 
0. Amandus. - Feys J. Cachtein 338 
1. Duerlo. - Sercu, Rumbeke 332 
2. X. - Dedeurwaerder, W. S. E. 315 
3. Allibos. 	Verbrugghe, Ouck. 314 
4. Adam. - Deforce, Cachtem 313 
5. Devos. 	Clarysse, Rol. Cap. 304 
6. X. - Bruwier, Rumbeke 	298 
7. Eva. - Ramon, Cachtem 	297 
8. Billy. - Maertens, Ouckene 295 

Begin om 8.30 ure 
Zettingen van 4 Oogst 

Meulebeke 

St Jansvrienden 

ter herberg « De Vierweg » Hulste 
no 2.  

3.  
4.  
5.  
6.  

Waré Vlaming MI 
bij Vandenburrie « Wagenmakerij » 

	  zoo fr 
Begin 8 ure bij Vanluchene Remi « café De Vink » Waregem wo fr prijzen 

bij Th. Delmeire «'In Zwitserland » Begin 8 ure Begin 2.30 ure 's namiddags 

BARRABAS speelt de eerste maal niet mede. 
Rrt" 

Meeste getal : Rumbeke « Voske ». 

Dank aan allen. 

Koningschap is gewonnen : .mo f 

1. Depré Alfons 	 462 
2. Maddens Raymond 	 436 
3. p

rxw
ol

nin,i
let Losr4

,4v 
	

tw,
336 26.,  

Grootste getal : Gulleghem 9 vogels. 

	  75 fr. Emelgem 
Koningschap aan Antoonie, Alidor 

'armentier, met 583. - Proficiat, 
Begin 8.30 ure Lustige Zangers E 

bij Dekeeischieter H. « Brouwershuis » Waregem Izegem wo fr. , r .  

Verstkomende: Zweveghem 3 vogels. 
• Lokaal Beekzangers 

'Bij Alb. Kerkhove, koerseplein 

Kampioenschap der Waregemsche Vinkeplers 

DESSELGHEM. 

1. Dekoning. - DEPAEPE, Des- 
selghem 	 429 

2. Dictus. - Nuyttens, Desselgh. 318 
3. Maes. - Vervaecke, Beveren 276 
4. Scherens,- Huytenhove, Des- 

selghem 	 271 
5. Demuysere. Coppens, Wareg. 238 
6. Acro. - Merlier 	» 	225 
7. Albert. - Vercaemst 	» 	222 
8. Rebry. - Stevens, Desselgh.,  219 
9. Drijver. -- Demulder 	» 	211 

10. Decaluwé.- Haerincks, Cuerne 198 
11. X. - Vercaemst, Wareghem 185 
12. X. - Godefroid, Desselghem 34 

bij H. Verkarre « In den Winkelhoek .» 
Begin 3 ure PETEGEM « Blauwbekken ». 

Izegem 75 fr. 10 fr vooruit, schilderij in kader 
I. Binda. 	DHAENENS, Kruis. 
2. Dhossche. - Dhondt, Peteg. 
3. Buffalo. - De Smet,•Deinze 
4. Amus. - De Graeve, Deinze 
5. August. - V.d.Berghe, Deinze 
6. Ivo. - Berge, Petegem 
7. Karel. - Ramon,• Machelen 
8. X. -- Vertriest, Astene 
9. Antoon. - De Gryse, Peteg. 

10. Boer. - De Vos, Petegem 
I I. Anie. - Strobbe, Petegherit 
12 Avo. - Deschepper, Petegem 
13. Bariek. - Dhierick, Petegem 
14. Alliba. 	V. d. Mortele, Kruis. 
15. X. - Martens, Petegem 
16. Fiedel. 	De Meyere, MeygeM 
17. Albert, Jansens, Petegem 
18. X. - Vens, Petegem 

591 
424 
408 
405 
344 
323 
316 
303 
298 
294 
274 
265 
264 
250 
246 
245 
243 
243 

De Boschvinken 

bij Hector Dumont, Boschmolens 
Begin om 8 1/2  ure EYNE « Jusque Huit ». 

1. Hardiquest. - DHAENENS, 
Kruishou tem 	 471 

2. Hardi. - Fontevne gebr. Eyne 376 
3. De Mocié. - Van Holle Remi 

4. Beysse.-
Eenaeme 

 Fontevne  
327 

 gebr. Eyne 251 
5. Duverke, - De Keizer, Deinze 247 
6. DeWekker.- De Jaegher, Eyne 247 
7. Kapitein.- De Roose, Eenaeme 230 
8. De Koning. - V.d.nutte, Eyne 184 
Q. Roldor. 	Lovez, Deinze 	121 

10. Blokiel. - De Sloover. Eyne 114 
11. Diable. - Colsoul, N. Eenaeme 94 

De schaal wordt gewonnen voor het 
onbekend getal door Jozef Van Der 
Beken. 

Begin om 8 1/2- ure 

Inleg 1 fr. - Gewone voorwaarden 
LENDELEDE «Vereenigde Liefhebbers» 

1. Bobby. - MEURICE, Lendel. 340 
2. Baton. - Dewitte, Gulleghem 338 
3. Bismark. - Duyvejonck, Lend. 327 
4. Dipaco. - Deblaere, Kotje 304 
5. Biscot. - Vandamme, Lendel. 286 
6. Baron. - Verhaeghe, 	» 	264 
7. Ango. 	Baekelandt 	» 	252 
8. Allianda. - Nuyttens . » 	197 
9. Blys. - Vandoorne 	» 	186 

10. Dik. - Dewulf, Kotje 	172 

In.gelmunster 5 fr. 
Doornvrienden 

bij Demarez Ach, « Nieuwen Doorn » Meulebeke Begin. 8.30 ure Meulebeke 
ion fr, Niet Rijk maar Recht IM 

bij Achiel Vulsteke in « Het Hooge » Niet Rijk maar Recht Bi 
bij R. Vanlaecke « 't Kruiske » Begin 8 ure 

15 fr & inleggeld Palm gewonnen met 632. punten door 
Wareghem. Moorseele 25 fr en inleggeld 

Begin 8 

Begin om 8 ure 
Besten dank aan alle mededingers. ter herberg « De oude Brug » 

bij Const. Vandamme, Roeselarestraat 
ure 

Ingelmunster MEULEBEKE « Blauwkoppen » 

1. Dictus. 	LONCKE, IVIeuleb. 650 
2. Allord. - Devaere, Ingelm. 480 
3. Briscou. - Caenepeel, Meuleb. 406 
4. Adam. - Vroma 

	

» 	
3
3
6
6

4
4 

5. Annas. 	Sagaert 	» 
6. Bonduel. - V.d.vondele » 	360 
7. Astri. - Denys 

) •354 8. Alidor. 	V.d.vondele » 	349 
9. Arthur. - Cneut, Rumbeke 340 

10. Boby. - Vroman. Meulebeke 329 
Antoin. V.keirsbilck » 319 

1-2. Anti. - Desmet, Pitthem 	313 
13. Bonduel. - V.ryckegh. Meul. 311 
14. X. - Vanluchene 	» 	306 
15. Adolf. - Verstraete 	» 	300 
16. Borms. - Verheye, Marialoop 293 

Beythem zoo fr. gewaarborgd "'-^f"". • 

Nieuwe Vinkeniers IE 
bij R. Degrande « In de Plas » bij HeCtor Soetaert « In de. Vlasbloem » . ZULTE. 

1. De Waal. - DIERICK, Olsene 374 
2. X. - De Poortere, Kruishout. 321 
3. Armonica. - Castro, Zulte 257 
4. X. - De Waele 	» 249 
5. Amar. - D'heedene 	» 244 
6. De Zot. - Dhaenens, Olsene 230 
7. Aerts. 	Goeminne, 	Zulte 215 
8. X. - Dhaenen3 	» 208 
9. Antonius. - Castro 	» 	206 

10. X. - Naessens 	» 	179 

ISEGHEM « De Ware Vinkeniers » 
Inschrijving om 7.30 ure 20 frvooruit & inleg wo fr. Meulebeke 1. Ammo, - CLAUW, Cachtem 497 

2. Adam. - Vanzeveren, Ingel. 431 
3. Angro. - .Verkarre, Iseghem 427 
4. Binda. 	Verhelle, Iseghem 419 
5. Demuysere. - Vandaele, Iseg. 416 
6. Amie. - Vermeersch, Lsee. 399  
77-Amma. - Crispun, Iseghem 380 
8. Amma. - Vierstraete, Isegh. 35 7 
0. Bonnot. - V. Rumbeke, Iseg. 347 

Baltazar. - Crispijn, Iseghem 335 
I I. Breier. - Verhelst, Iseghem 322 
I ?. Anna. - Coopman, Ingelm. 300 
13. Antoon, - Maertens, Iseghem 297 

EMELGHEM. 

1. Azor. - DELAERE, Rumb. 562 
2. Baer. - Frere, Emelghem 	519 
3. Alor. - Devaere. Ingelmunster 491 
4. Acrobat. - Verfaillie. Emelg. 490 
5. Annac. - D'Hove, Cachtem 479 
6. Ambiorix. 	Dehoeuf, Ingelm. 474 
7. Abel. - Pauwels: Emelghem 420 
8. Brospeerd. - Delbeke » • 410 
9. Annon. - Ramon, Rumbeke 406 

10. Apleet.- Delaere geb. Ingelm. 403 
11. Bert. - 	» 	» 	392 
12. Danneels. 	Demeulen. Ard. 369 
13. Bob. - Desmet, Ardoye 	367 
14. Answans. 	Vanhee, Emelg. 352 
15. Gusten. - Callens, 	» 	350 
16. Anticrist. - Vangavere, Cacht. 347 

en eenige gratisprijzen 	• 

Inschrijving van 2 tot 3 ure 
Begin stipt te 3 ure 

Begin 3 ure 
Blauwkoppen 

bij A. Vanstaen « Stad Deinze » 

Oostcamp 
ion fr. Arm maar Eerlijk El 

bij G. Debaene, Café « Den Molen » VOORBEHOUDEN DAGEN Ingelmunster Begin 3 ure 

	  75 fr vooruit & inleg Jonge Vinkeniers 
bij Beernaert « Den Appel » 

4 Oogst .  
Inschrijving vanaf 7 ure 

Begin 8.30 ure 
ISEGHEM « Snelzangers ». 

egm~-4  
1. André. - VERHELLE, Isegh. 442 
2. Badjou. 	Guillerriyn 	» 	435 
3. X. - Depreitere 	» 	394 
4. Abile. 	Samyn 	» 	330 
5. X. - Acx Oscar 	» 322 
6. Ares. - Verplancke, Cachtem 283 
7. De Kleen. - Depreitere, Iseg. 216 
8. Buffalo. - Oosterlynck » 	165 
9. Beeuw. 	Porteman 	» 	135 

10. Amas. - Samyn 	» 	133 
11. Anna. - Schelpe 	» 	50 
12. X. - Herremy 	» 	I6 

Kampioenschap der Snelzangers : 
Buffalo, met 587 liedjes, 'toebehoorende 
aan Oosterlynck Robert. 

wo fr. WAEREGHEM « De Gavervrienden » 
Begin 8 ure Marialoop 

1. Borms. - DESMET, Waereg. 477 
2. Albert. - Vercaemst 	» 411 
3. Deron. 	Loosveldt » 402 
4. Acro. - Merlier. 393 
5. Amar. 	Loosveldt 355 
6. X. - Vl. Zangers 343 
7. Baron. - Goudvogels 	» 338 
8. Demuyzer.- Halye Mane » 334 
9. Acro. - Beekzangers 	» 330 

10. Devos. 	Lagaisse 330 
11. X. - Vl. Zangers 325 
12. X. - Luchtzangers Desselgh. 319 

250 fr. 
20 fr. 

100 fr. 
. 15 fr. 

75 fr. 
100 fr. 
20 fr. 

100 fr. 

Gullegem 	Hof van Commerce 
Marialoop 	Het Haantje 
Meulebeke 	't Nieuw Stroomke 

Het Hooge 
Iseghem 	Dewulf H. 
Hulste 	Vierkeer 
Ingelinuter 	Abeele 

In de Voerman 

ZWEVEZEELE « 't Vanneke » 	• 

1. Bogaert. 	MALFAIT, Rudv. 421 
2. Badjou. - Defour C. Ardoye 357 
3. Berten. - Noppe 	» • 334 
4. Danneels. - Noppe J. 	» 	334 
5. Ardos. 	D'Haeyere, 	» 	320 
6. Bonnot. 	Verhoye, Thourout 300 
7. Balti. - Verhalle Wingene 	296 
8. Dempsy. - Cauwelier, Rudv. 294 
9. Bonti. - Popelier J. Ardoye 292 
0. Billy. - Tack M. 	» 	290 

11. Alavoine .- Mortier, Wingene 275 
12. Alois. - Defouw, 	» 	273 
3. D'iako._ V.d.driessche, Rudv. 251 
I. Albert. - -Vansteenlandt » 	230 
5. Deman. 	Decock. Wingene 202 
6. Alfa. - Scherens, Zwevezeele 187 

Rooborsten 

bij Cam. Hoste 
Oo camp 

15 fr & inleg 
Rumbeke Arm maar Eerlijk is 

Bij Jos. Vander Meulen 
Café op 't zwarte gat 

ARDOYE « De Lustige Zangers » 
Begin 8 ure 

en bij R. Verheye 
1. Danneels. 	DEMEULENAERE. 

Ardoye 	 325 
2. Walekop.- V.haverbeke Ard. 208 
3. Sarkus. 	 » . 278 
4. Zwaluw. - 	» 	» 275 

	

g. Bonti. - Popelier 	» 	262 
5. Abel. - Pauwels, Emelghem 262 
7. Danneels. 	Noppe J. Ardoye 260 
8. Berton. - Noppe C. 	» 	249 
9. Birko. - D'Haeyere 	» 	233 

10. Atus. - Werbrouck, Roesel. 229 
11. Arkus. - Decoutere, Ardoye 206 

Goudvink 
bij J. Sercu, oude school « Zilverberg » 

vooruit & inleg 	
Maandag 5 Oogst, om 6 ure 's avonds 

Rumbeke 	In 't Prinsenhof 	100 fr. f 5o fr & inleg 20 fr & inleggeld 
Koningschap 1935 : Begin 3 ure Inschrijving 1 - 2 ure - Begin 2 ure Begin 3 ure 

Lagaisse Urbain, « Gavervrienden » 
met 95 punten en 10 prijzen op 12 prijs-
kampen : 
Bij Vervaecke, Wareghem : 	2° prijs Wij vragen dat de maatschappijen van nu f voor hun aankondigingen zouden 

betalen. De zetting wordt opgenomen voor e kleine som van 4 fr. (voor dit 
seizoen). = De Vinkenbode heeft zeker wel sc oom gedaan al die gratisopnamen 
te drukken w nu is het aan maatschappijen • n bazen wederliefde te betonnen. 

» Dewaele, Wareghem : 2° » 
» Baert Jules, Wareghem : 14° » 
» Furniere Th. Wareghem : 6°  » 
» Dheedene Zulte : 9° » 
» Gavervrienden, 	: ,Waregh. 24° » 
» Delmeire, Wareghem : 6° » 
» Vervaecke, Wareghem : 13e » 
» Dewaele, Wareghem : 	9°  » 
» Gavervrienden, Waregh. : 10e » 

PITTHEM. 

1. Barabas. - VANLUCHENE, 
Meulebeke 

2. Arras. - Vroman, Meulebeke 
3. Bis. - Verscheure 
4. Bonduel. - Devaere 	» 
5. Antoon. - Vankeersbilck » 
6. Anti. - De Smet, Pitthem 

665 
626 
499 
474 
450 
413 

THIELT « De Roode Borsten » 

OOSTCAMP « Arm maar Eerlijk » I. Barabas. - VAN LUCHENE 
Meulebeke. 	 547 

2. X. - Vinckier, Thielt 	487 
3. Charlos. - De Bie, Thielt 433 

1. Alcapon. - DESMET, Oostc. 443 
' 2. Arlet. - De Neve, Brugge 	317 



aargang - Nr 16 Zondag 4000ST 1935 Het nummer 0.50, bevat 4 bladzijden 

E E E E E IS E ■ 

egik.è Wok 0112,1kMa 

0NZE LEUZE 
Alle Vidketonnatsehap- 
pijen van B. I lzie in één 
13 R E ri E R 13 0 N D 

vereetngen 

.0m 112t aloule Sport. 
te ver, ledigen, 
te. verspreiden 

en te• veredelen. 
• 

altiMilli.12611129115.1~mai Orgaan van den Bond der Vinkenmaatschappijen van Belgie - Vetschijnt den Dondèrdag 

EIGENAARS : 

Luitenant Védièá'itt 
STICHTER 

Hoogstraat - Rumbeke 

?•01110 tik,Niotlio Nikt& 21104411» Wik tbtilYtii. 

Aug. Tangile 
DRUKKER 

Hoogstraat - Rumbeke 

I t. 

Beheer en Drukkerij : HOgstraat 44-45, Rumbeke 
Telefoon 802 — PostclÏéck Aug. Tanghe 96210 

ABONNEMENTSPRIJS : 
van 1' Juli tot 31 Dec. 10 fr. 

Voor 3 maanden : 6 fr. 

INZENDINGEN 
ten laatste tegen den dinsdag-avond .13  

9" 
TER DRUKKERIJ ;t. 

'4VL.;'' 

E E 

Sebruikt en verspreidt 

CHICOREI " PURITAS" 

tj 

t:. 

" Goede bedoelingen ALLEEN 

', ebben in hel•  werkelijke leven 	  

eelal hplzel file effect als een lad- 

t'ee 

En ,_er moet nog een vijftal maan-
verloópen voor we een nieuw 

t.ar Kunden schrijven ? 

Jawell •Het.is tijd .! 

Ik las ergens•: 

een beperkt. getal maanden, want niet 
Nieuwjaar zijn er 'reeds maatschap-
pijen die schikkingen maken voor het 
volgende seizoen, dagen:.  bespreken, 
enz., enz. Dan mot t men reeds we-
ten wat er te, eten is ! 

Dat_ Luitenant Verstraete en de 
En 'inderdaad' Van nu voort zal Vinkenbode dus beginnen niet enke-

let tijd worden om te beginnen bon- len •  bijeen te roepen v: ior .eene eerste 
Yen d. i. otn de grondvesten te leg- 

van , wat we ons. voorstellen te 
t, en oprijzen voor 1936. 

Nog zoo vroeg ? 

s1,11 Ie slichten. 

(mer 

,11 den Hond, (lie tnen match Vol)! - 

• 	De drijfveer van alles wat 
men deed en doet of wenscht 
te doen is uit liefde voor de 
Liefhebberij der Vinkeniers. 

Dat zelfs de ongeloovigsten zich ten 
minste de moeite gunnen om, zegge voor den 
eerste keer, op post te zijn en te zien en te 
hooren wat er van de kwestie is. 

Er was nen Thoin is, die eerst wilde 
zien, hebben we geleerd, maat dat belette 
niet dat hij overtuigd werd en zelfs een der 
beste Apostels werd. Het loont zeker de 

pen ; men zal preken over wat ge- . 	
li .daal om wil ik er de aandacht-5,,

ste stoot mede te werken. 
moeite van te onderzoeken, van aan de eer- 

' 

Kesteerd werd over wat het voluende. • 	 •ii 	rit-"' 'gr 

vingen, hunne grieven, hunne vont} 	Vindt gij, 

en., a An., ij ...445 	 _ , 	
wachten, dat de Bond niet van zulk nut of 

hetgeen we zeker niet ver- 

dit artikeltje gedruist wordt te kort, is 	We mogen, het niet bij:, 
zullen we bij het einde van Juli zijn bedoelingen, bij spreken en schrijven,  
en zulks beteekent dat het einde 'van laten 	.moeten tot daden over. 
liet seizoen nabij is. Nog eenige prijs- gaan !g 
kamper' en de ,geestdrift zal verslap- 

cizoen mbgélijks i•an. brengen en... 	komen. We Ilesehik ken immers niet 	Meti loegrijpe-  wei dat net 	 •• 	 . 

over een heel jaar, maar slechts over mogelijk is van eerst af iedereen 'uit 	
.ben voorgesteld, dan is het nog. 	n't te. 

te noodigen om rond die tafel van 
zeggen : «Neen ik doe niet mee ». 

voorbereiding te .gaan zitten. Daar kan 
een beetje eer aan vast zijn, maar geen 
gemak ! Die zich bij die voorloopers 
bevinden zullen er werk genoeg aan 
hebben en het vraagt al heel wat goe-
den wil en opoffering om bijvoorbeeld 
zijné gemeente te verlaten op ne Zon-
dag buiten de prijskampen, als er ten 
alle kante Kermissen zijn of misschien 
andere dingen, die gedurende het 

• Ik meen hier niet een kongres, Vinkenseizoen bleven liggen, dienen 
Maar een eerste klein begin, vanwaar in orde gebracht. 
dan den Oproep naar een Koiigres 	Laat het maar brieven regenen te 
kan uitgaan. 	 Rumbeke ! Het brengt telkens een 

steentje bij ! Uit -  al die dingen .wordt 
dan de eerste gedachte, het beste 
plan geboren, waarop men kan wer-
ken, dat men. kan bespreken en wáár-
mede liet gemakkelijk wordt op een 

pijen van hot Illaamsche 

 
Kengres tot nen goeden uitslag te 
sturen. 

En E nog eens een woordje gezegd tot 
zulke maatschappijen of schrijvers als er mis-
schien nog zijn, die zich niet aan het plan 
van Kongres,  of Bond gelegen laten... 

Vrienden, gelieve te begrijpen, dat hier 
geen het . minste eigenbelang in het spel is. 

Ik 	" Aan 't werk " 

In die vereenigingen moet men 
die le kort is. " 	 dan tijd hebben om die oproep te be- 

• spreken en vertegenwoordigers aan te 
We willen geene ladder zijn die stellen. Er is werk te doen voor die 

Als 

11 r'1 

0-steil het Konwrtes 
en den Bond der Vinkeniers 

Kongres (ler Villimniers 

E E ■ 

1 

naar al de gekende maatschap- 

Die oproep moet gestuurd worden 

bijeenkomst. 

op‹,;...ijekt,6.en dat zeer veel tijd nooclig4 

,triet voorstellen, met reglementen, niet 
:111erlei antwoorden voor de vragen 
dié onvermijdelijk worden gesteld ! 

Het is hier de plaats om nog eens 
nen oproep te doen aan al zulke lief-
hebbers, die deriken iets te kunnen 
bijdragen aan wenken en raadgevin-

f'gen. Dat ze een briefje schrijven naar 
. 	. 	• 	o De Vinkenbode " en hunne raadge- 

..imitnoodigingen, voor onvermijdélijké— 
voor 'het opmaken der 

:'.:iivoorloopige plannen, " want eens :het 
k• 

• :gongres daar,'.moet men gereed staan 

Daarbij meen ik dat eene gedachtenwis-
selir g onder vertegenwoordigers uit alle-ge-
westen op zichzelf al belangrijk genoeg moet 
zijn om echte Vinkeniers aan te zetten er 
naar toe te trekken. Het zal eene eenige 
gelegenheid zijn om zijn gedacht te .zeggen 
en er zal onvermijdelijk voor alleman iets te 
leeren zijn. 

Leider Verstraete en Vinkenbode ! 
Gij aan het werk, opdat de oproepen zon-

der groot tijdverlies kunnen worden uitge-
stuurd! 

En gij Schrijvers en Voor-
zitters der Vinkeniersgilden,' op 
uwe eerstkomende vergadering 
reeds een woordje gerept over 
de Kwestie. 

Als de uitnoodiging komt, moet ge gereed 
zijn met uwe vertegenwoordigers, met uwe 
voorstellen. Zie voor dien eerste keer niet 
naar de kleine kost die er kan aan 'verbon-
den zijn en overweeg dat het allerdoodlgst 
wordt en is, zooals «Snelzanger » het ook 
zoo wel schreef, dat we ons eigen verheffen 
boven de verdeeldheid in Zettingen, Voor-
waarden, enz., om beter Sport, Schoonere 
Prijskampen., en Meer Eendracht onder al de 
Vlaamsche Vinkeiders te bekomen ! 

GASTON VEYS. 

belang 'kin "of zal zijn' als we het -ons 
In P. Sluis' Volièrezaad 
vinden Uw inland-
sche zaadetende 
zangers alles wat 
ze noodig. hebben! 

Kanariezaad, ,,'raap-
zaad, negerzaad, lijn-
zaad, maanzaad, dis-
telzaad en nog talrijke 
andere zaad-soorten! 

Al deze. zaden zijn in de juiste verhoudingen tot 
een ideaal zaadmengsel samengesteld: het P. Sluis' 
Volièrezaad. Geef hun dit Volièrezaad als hoofd-
voedsel en daarnaast een weinig P. Sluis' Univer-
seelvoer en zoo .nu en dan een stukje, fruit of 
groenvoer. 

Het is zoo eenvoudig, zoo gemakkelijk en zoo 
billijk. En Uw gevleugelde vrienden zullen U voor 
Uw goede zorgen dubbel en dwars beloonen. Ze 
zullen voor U zingen als'in de vrije natuur! 

Let er echter vooral op, dat.0 P. Sluis' Volière-
zaad „verpakt" koopt. Eerst dan hebt U zekerheid, 
het echte origineele P. Sluis' Volièrezaad 
to .ontvangen. 

P. SLUIS' PLUIMVEE- EN VOGELVOEDERFABRIEKEN N.V. - WEESPERKARSPEL 

en COGELSLEI 14, te ANTWERPEN 

VOLIÊREZAAD 

Groote Peerdenkoersen e Rumbeke op 11 Oogst, zijnde Koekezondag 

Paula, kom drink een potje koffie met mij 
Uwe koffie is gemaakt met goede Chicorei ! 
Rookend, dampend in mijn tas, 
Ieder drinkt een potje alras. 
ris de beste, eens gedronken 
Altijd maar hem voortsgeschonken, 
Smaak heeft hij : PURITAS Chicorei ! 

	" PURITAS" 
Verstraete-Depoorterb 

Chicoreifabriek, Rumbeke 

Rechtstreeksche levering op alle werken 

Voor Uw, gemak 
Voor Uw profijt 
Voor spoedige bediening 

van alle slag 

!r‘t - 	Betonwerken, steenputtet). 

Regen- en aalputten 
Buizen van alle grootte 

Betonmuren 

wendt U in volle vertrouwen tot 	' 

ODIEL D'HOOG.E 
LEKKENSTRAAT, 282 

RU/vlE3EKE 

.0G ASTON VEYSZ 
12, Dorp — ASTENE-DEINZE 

STEAMSHIP - AGENT 

Agent GAZETTE van DETROIT I 
ENGELSCHE LESSEN 	 
Alle brieven beantwoord In vertrouwen 

Inlichtingen persoonlijk of per brief OVERAL 
Jarenlange ondervinding door Reizen en Agentschappen ten uwen dienste 

CUNARD - WHITE STAR 

1 
TICKETS naar AMERIKA 

en alle landen der wereld - Alle lijnen 

lu doll hfidschoou 
G. De Brabander.- Maasde 

ROESELARE 
OOSTSTRAAT 72 

Te bekomen in beste kwaliteit, aan den voor- 
deeligsten prijs gefourreerde en ongefourreerde 

HANDSCHOENEN 
voor Heeren en Damen en Kinderen 

Deze hindschoenen gefabriceerd door het 
ALOMGEKENDE HUIS 

"*LOINCY 
zijn te verkrijgen in alle slag leder, te weten : 
Chevreau — Chrom — Waschbare Chrom — Chamois 
Daim d'Afrique — Russisch, Zweedsch en Finlandsch 

Rendier, Peccary echt en nagemaakt 
Keepers en Sport, enz... 

Eischt het merk «ROSNEY» 
altijd nagemaakt 	nooit geëvenaard 

Altddditeddettt4E4M44t4tetddttdditdittMEd 
PrnmviPmitgro;titvg+P;tvgn>vvvvit!;t* 

Spijtig de Huismoeders Ei 

JULES 111111YLLE 

d

.
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s

het Is
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RIIMBEKE - Koolgraat 
vijfwegenstraat RUMBEKE 	

Zondag 15 Oogst 

noch niet kennen .... 

Daar vindt U aan ongeloofbaar 
LAGE PRIJZEN 

Brei-Sajetten in alle kleuren 
Kousen in alle kleuren 
Sargiën, Lakens, Hemden 
Corsets 

Kampioenschap West-Vlaanderen 

voor alle Beginnelingen 

600 fr prijzen 600 fr 
modejaren 1200 tot is 

modernste van heden 	 en premiën 
komt zie 011 oordeelt zelf 

Yilikefliers, voor uw uitgalm 11d3r Z01115911, waadt 11 101 
Lanckriet k Vandevyvere, Rumbeke 

Bloemstraat 	 Uitstappen en Vrachtvervoer 

Bezoek de Café van Henri VERHOLLE 
Goe Bier en vriendelijk onthaal 

• 

0 ! Uwe kinders zijn kloek en gezond, zei;! Maria tot.; hare vriendin. — Ja, Martha... daarvoor] bestaat er een goed produkt]: 

het. beroemde kindermeel FORTIOR van het gekende 

frans DEPOORTER APOTHEKER-SCHEIKUNDIGE ISEGHEM 



KOOKT BELGA MET PRE/MEN : DE BESTE 

AANKONDIGINGEN }luiste  
Ware •Vlaming 

II Oogst 

 

Alle prijskampen zijn alléénlijk voor ziende Vogels. - Ziende gemaakte Vogels uitgesloten 

Zettingen van 4 Oogst 

in 't lokaal Vierkeer " bij R. Vercruysse 

Ioo fr 
en KONINGSCHAP 

Begin 8 ure 

Winkel St Elooi 
bij Cyriel Laffere, « In den Congo » 

25 fr. & inleggeld 

Meulebeke 
bij Vanluchene Remi « café De Vink » 

Igor prijzen 
PRACHTIGE BLOEMTUIL 

Begin 8 ure 

BARRABAS komt niet mede. 

Liefde voor wederliefde 

Meulebeke 
Blauwkoppen 	Meulebeke 

Zefting van 4 Oogst « In het Nieuw Stroomke « 	 ter herberg « 't Nieuw Stroomke » 

bij Remt Vankeirsbilck 

Ioo fr. 
's Namiddags om 2 1/2 ure 

8 gratisprijzen te verloten onder de niet 

prijswinnaars. 

Begin 8 ure 

Hulste 
bij Leon Tieghem " St Pietersknok „ 

uitgesteld 

Waregem 

10 fr vooruit, schilderij, in kader 

Inleg 1 fr; - Gewone voorwaarden 

Meulebeke 
Niet Rijk maar Recht 

bij Achiel Vulsteke in « Het -Hooge » 

15 'fr`8z inleggeld 
Begin om 8 ure 

Beythem 
bij Hector Soetaert « In de Vlasbloem » 

20 frvooru.  it & inl.eg 
en eenige gratispiljzen 

Inschrijving van 2 tot 3 ure 
Begin stipt te 3 ure 

Gullegem 1 /4  
In 't Huis van Commerce 

25o fr, gwaarborgd 
Kampioenschap der Lelestreek 

45 PRIJZEN en BLOEMTUILEN 
en veel gralisprijzen 

Eerste prijs 20 fr. 	 Laatste 3 fr. 

Vet Konijn voor de 4 best geklasseerde 
Inleg 2.50 fr. 	Begin om 8 1/2 ure 
Boven de 80 vogels bijgevoegde prijzen. 

Izegem 
wijk « DE MOL » herberg « De Grave » 

bij J. Onbekent 

5o fr. 
Begin 8.30 ure 

Rooborsten 
bij • Jerome Duyck « In het Haantje » 

Begin 8 ure 

Izegem'  
in 't lokaal', bij H. Dewulf 

voor het KAMPIOENSCHAP 

75 fr, 
Begin om 8.30 ure 

10 fr. voor het meeste getal vogels 
der zelfde maatschappij 

Ingelmunster 
• Nieuwe Vinkeniers 

Ioo fr, gwaarb. .  
' 	indien er kan gespeeld worden 

bij Alfons Nyffels « In den Voerman » 

Begin 's namiddags 3 ure 

Ingelmunster 
Jonge Vinkeniers BE 

bij Henri Descamp, in den « Abeele » 

20 fr & inleggeld. 
Begin 's namiddag 2.30 ure 

Meulebeke 
Niet Rijk maar Recht EI 

bij Vanluchene Remi « De.Vinke » 

Ioo fr. 
Begin om 2 1/2  ure 

Maandag 5 Oogst 

Rumbeke-Puritas 
• .. 

om 6 ure 's avonds zeer stipt 

125 fr. 
Beker aan de 2 best geklasseerde eener 

zelfde maatschappij. 

30 PRIJZEN en BLOEMEN : 

15, 12, 10; 8, 6, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 4 

3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2,2, 2, 2, 2, 2, 2 

Inleg 1 fr. 

Inschrijving in « De Welvaart ». • 

Regeltelling in « 't Prinsenhof.»: 

Prijsdeeling in « 't Verzet ». 

Verloting van 5 prijzen elk 10 fr. weerde 
in «'t Vlaams Huis », onder dezen die geen 

prijs hebben. 

Zetting in de Rodenbachstrait. 

Wij verzekeren dat • om 8 ure de prijs-. 

deeling zal plaats hebben. 

IE 's Namiddags 

7 5 - fr. 
en G RATISP RI JZEN 

bij Richard Devoldèr " In de Barze " 

Begin 2.30 ure 

Bisseghem 
De Takkerlingen s  E 

bij Strobbe Cyriel, 
herberg «. A la salie d'attente » bij de statie 

100 fr. 
10 schoone gratisprijzen 

Begin 8 ure 

VOORBEHOUDEN DAGEN 

n Oogst 
Winkel St Eloi 	In den Congo 

	
25 fr. 

Meulebeke 	bii• Vroman 
	

100 fr. 

	

bij Lefevre 
	

15 fr. 

Hulste 
	

St Pietersknok 
	

15 fr. 

De Bare 
	 75 fr. 

Ingelmunster 	Groote 'finte 
	

20 fr. 

Marialoop 	Vandeviaene en Verheye 20 ir. 

15 fr vooruit .& inleg 
Begin-8 ure 

Lokaal Beekzangers 

Bij Alb. Kerkhove, koerseplein 

Kampioenschap der Waregemsche Vinkeniers 	  

Begin on! 8 1 /2  ure Marialoop 

20 fr & inleggeld. 

Met Izegem-kermis Groote Handelsfoor 

in het St Jozefs - College, Meenenstraat 
. 

UITSLAGEN van 28 JULI. ig35 

ROLLEGHEM-CAPELLE. -- 44 voge1s. 

« De Blauwbekken ». 

1. Aerts. - VANDENBROUCKE, 
Rolleghem-Capelle 	471 

2. Bottechia: Vandomme W.S.E. 456 
3. Danneels. - Vermont , R. C. 449 
4. Alidor. - Stallens 	» 	439 
5. Aron. -__ Vermont G. 	» 	400 
5. Castor. - Deprez, Bissegh. 389 
7. Deklop. - Debal, Moorseele 356 

Demsie. V.d.helstraete, W.S.E. 344 
9. Bula. - Dedeurwaerder » 	343 
0. Aftak. - Laga, Rolleg, Cap. 315 
1. Bottechia. -Masselis, Moorsl. 309 
2. Artist. - Mattens, Bisseghem' 304 
3. Dictus. 	Stallens, Roll, Cap. 292 
4. Achiel. - Pattyn Wevelghem 280- 
5. Deloor. - Stallens, Ledeghem 275 
6, Doens.' 	Feys, Wink, S. E. 263, 
7. Breker. - Vandoorne, Gulleg, 267 
8. Beton. - Dewitte 	» 	264 

	4a~55111131•11111111~1~ 

ROUSSELARE « De Leerze ». 

1. Barries. - SCHELLES, 	503 
2. Avos. 	Borry 	 409 
3. Archambo, - Bieverliet 

	
370 

4. David 
	

370 
5. Seys, 	 349 
6. Ingels 	 324 
7.' Dewaele 
	

282 
8. Huyghe 	 280 
9. Gryspeerdt 
	

264* 
10, Vanryckeghem 
	

238 
11. Samyn. 	 237 
I2. Vanmoerbeke 	 233 
13. Soenen. 	 182 
14. Monteyne 	 180 
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INGELMUNSTER «Nieuwe Vinkeniers» 

80 Vogels. 

1. 'Aron 	DEVAERE, Ingelm. 550 
2. Avitor.• - Dobbels 	» 	480 

- Debeuf, » 470 
4.• Binda, 	Verhelle, Iseghem 459 
5. Brits. = Verhuist, Hulste 	449 
6. Aviol. 	Segaert, Meulebeke 447 
7. Derpuysere. 	Vandaele, Iseg. 446 
8. David. - Eeckhout, Ingelm. 429 
9. Benjamin. -- Verhiest, 	» 	419 
0. Apieet. - Delaere, 	» 	414 
1., Spotje. - Hostekindt, 	» 	409 
2. Bulla. - Verhuist, • 	» 	409 
3. Bruin, 	Windels, 	» 	407 
4. Ami. - Vermeersch, Iseghem 398 
5. Albino. - D'Hondt, Ingelm. 380 
6. Amar. - Coopman, Ingelm. 380 
7. Berten. - Delaere, 	» 	378 
8. Bonduel. - Devaere, Meuleb. 376 
9: Ardds. - Vergote, Ingelm. .355 

20. Deman. 	Rigole, 	» 	352 
21. Azor. - Dobbels, Meulebeke .351 
22: Brokardo. - Kesteloot, Ing. 346 

Het Koningschap " gewonnen 
Cyriel Hostekindt, 

INGELMUNSTER «Nieuwe Vinkeniers» 

65 Vogels. 

1. Kangoeroe. - COUSSENS 483 
2, X. - Vanthornout, Meuleb. 456 
3. X. - Wyffels, Ingelmunster 450 
4. X. - Verhiest, Ingelmunster 408 
5. X. - Delaere, 	» 	406 
6. Brits. - Verhuist, Hulste 	398 
7. Ato. - Dobbels, Ingelm, 	376 
8. Bulla. - Verhuist, Meulebeke 375 
9. X. - D'Hondt, Ingelmunster 368 
0. Albino. -- Biondeel, Hulste 361 
1. Dorgan. -. Debeuf, Ingelm. 358 
2. Avitor. 	obbels 	» 	350 
3. Baron. - Vroman 	» 	348 
4. Dictus. - Verhuist, Hulste 	347 
51  Ardi. - Delbéke, Ingelmunst.--34g 
6. Dossche. - Raes 	» 	340 
7. Daniels, - Raes 	» 	338 
8. Aron. - Dobbels, Meulebeke 332 
9, Deman. 	Rigole, Ingelmunst. 324 

20, Arlet. - Raes 	» 	320 
2 1 . Amand. - Deckmyn, 	» 	320 

1, 
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.  
11.  
12.  
13.  

RUMBEKE « Goudvink » 

' 	Oude School. 

Astrid. - KIMPE, Puritas. 
Avos. - Borry, Goudvink, 
Dempsey.. - Vancoillie, Goudv. 
Alis. - Vandewiere, 	» • 
Aerts, 	V.d.Broucke, Roll. Cap. 
Alavoine. 	Demeulenaere, Rous. 
David. - Crombez, Puritas. 
Dansel. - Verhuist, Goudvink. 
Anous.' - Ramon 
Alini, - Crombez, Puritas. 
Dosco. - Montagne, Goudvink. 
Deurlo. 	Boksoen, 
Antonius. - Demuynck, Puritas. 

RUMBEKE « Puritas ». 

1. Alor. 	DEVAERE, Ingelm. 568 
2. Baris, 	Schellens, Rousselare 566 
3. Alavoine. - Demeulenaere, 

Ca  chtem 	
520 

elaere, R. Rumbeke 511 Azor.-D  
Alix. - Bruwier 

> 

	

Atlas. - V.overschelde »> 	49  4569  
Botesia. - Vandomme, W.S.E. 437 
Anna; - Herman, Iseghem 409 
Daniels. 	Vermont, Roll, C. 391 
Ami. - Vermeersch, Iseghem 383 

	

an. - r • er• 	um•e e 79 •  
2. Berten. - Decoster 	• » 	376 
3. Arom. - Clarysse, Rol', Cap. 364 • 
4. Dina. - Brabant, Iseghem 	355 
5. Artist. 	Maddens, Bisseghem 353 
6. Arros. - Borry, E. Rumbeke 350 
7. Avenir, 	Cneut »350 
8. Anti. - Desmedt, Pitthem 	343 
9. Ami. - Deconinck, Rumbeke 342 

20. Biton. - Dewitte, Gulleghem 341 
21. Eva. - Ramon. Cachtem 	337 • 
22. Mak: - Laga Odiel, Rol. C. 327 
23. Antichrist. -'Crombez, Rumb. 326 
24. Binda. - Verhelle, Iseghem 325 
25. Aston. - Feys, 	» 	322 
26. Aroo. - Rosselle, Rumbeke 316 
27. Avitor. - Dobbels, Ingelm. 313 
28. Astaer. - Deprez, Bisseghem 312 
29. Astrid. - Kimpe, .Rumbeke 310 

20. Achiel. .- Vermeersch,  Ise-  h. .310 
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OOSTCAMP « Arm maar Eerlijk » 

20 Vogels, 

1. Alcapon. - DESMET, Oostc. 253 
2. Baba. - De Jaegher, Ruyssel. 218 
3. Binda. 	D'Hoop 	» 	207 
4. Arlet, - De Neve, Brugge • 	59 
5. Bruintje. - De Backer, Oostc. 55 
6. X. - Snauwaert, Ruysselede 	50 
7. Dyzers. - De Bacne, Oostc. 42 
8. Blaf.- Vanneste, Waardamme 39 
9. X. - Diericks, Beernem 	10 

OOSTCAMP « Arm maar Eerlijk » 

MARIALOOP. « Rooborsten ». 

1. Arras. - VROMAN, Meuleb. 473 
2. Bobje. - Vroman, 	» 	337 
3. Adam, - Vroman 	» 336 
4. Biscot. - V.d.capelle 	» 	327 
5. Borre, - Vanluchene 	» 	325 
6. Alidor. - V.d.vondel 	» 	315 

7. Baltazar. - Depaepe, Thielt 290 
8. Borms. - Verheye, Marialoop 273 
9. Adam. - Casier, Meulebeke' 255 

10. Abalo. - Vanryckeghem » 	252 
11. Anzie. - Vanneste, Thielt 	248 
12. Deketser.- V.d.bulke, Marial. 242 
13, Azor. 	Dobbels, Meulebeke 232 

MARIALOOP. « Rooborsten ». 

I. Dolorosa.- VERHEYE, Meul. 508 

2. Decaluwé. - Coussement G. 
Marialoop 	 442 

3. Angela. - Deloof.. Marialoop 385 
4. 'Bernard. - Allemeersch » 	328 
5. Rebry. - Degraeve 	» 	308 
6. Borms. - Verheye, 	» 	239 

RUISSELEDE « De Luchtzangers » 

1. X. - LAUWERS, Ruisselede 390 

2. Alberic. - Lauwers 	» 	332 
3. Alor. - Wyckhuis 	» 	293 
4. Alma. - Wyckhuis 	» 	290 
5. Benu. - Adam 	» 229 
6. Baba.-- De Jaegher 	» 	166 
7. Adam. - De Wulf 	» 	156 
8. Bertha. - Hoste R. 	» 	141 

MEULEBEKE « Blauwkoppen » 

1. Dictus, 	DONCKE, Meuleb. 525 

2. Astri. - Denys, 	» 	443 
3. Briscou. - Caenepeel 	» 	398 
4. Bismark. - Craemer 	» 	383 
5. Bonthel, - Vr. V.d.vondele » 310 
6. Antoin. - V.keersbilck » 	307 
7. Bonduel. - V.ryckeghem » 	298 
8. XX. - V.haverbeke 	» 	216 

ISEGHEM « Vinkeniers » Kotjesmolen. 

34 Vogels. 

1. Botesia. 	VANDAMME, 
Winkel St. Eloi 	 548 

2. Dina. - Brabant, Kotje 	448 
3. Alois. - Toebat, Sloore 	424 
4. X. - Bruwier, Rumbeke 	417 
5. Ami. - Vermeersch, Gilde 	407 
6. Angero. - Vercarre, Kotje 	386 
7. Binda. - Verhelle, Steenputje 355 
8. Norber.- V.hazebrouck, Iseg. 341 
9. X. - Declercq, Emelghem 	337 

10. Gaspar. - Meurisse, Kotje 	322 
Meeste getal : Lendelede 5 vogels. 

1SEGHEM « Bij de Boschvinken 

27 Vogels. 

1. Dora. - REMERY, Gullegh. 464 

2. Aviel.- V.d.heistraete. W.S.E. 437 
3 Antichrist. - Lauwers, Cacht. 376 
4. Bok. - Olivier, Gulleghem 	350 
5. X. - Dupont Victor, Iseghem 316 
6. Anno. - Vereecke, 	» 	302 
7. Doens. - Feys, Winck. S. E. 289 
8. Nagelzager. Demynck W.S.E. 279 
9. Dempsie.- Catteeuw 	» 	263 

10. X. - Lippens C. Iseghem 	257 

HULSTE « De Ware Vlaming » 

37 Vogels. 

1. Bonduel..- DEVAERE, Meul. 521 
2. Alberic.- Blauwkoppen Heule 519 
3. Scherens. - Nuyttens. Desseig, 470 
4. Daley. - Blauwk. Heule 

	
402 

5. Astrid. __ Derws, Meulebeke 401 
6. Cangourou. - Cousens, Oygh. 392 
7. Esuit. - Blauwkoppen Heule 383 

	

8. Briest. - Verhuist, Huiste 
	382 

9. Arlet. - Raes, Ingelmunster 379 
10. Decaluwé. - Haerinck, Cuerne 378 

1. Alidor.- V.d.vondel, Meuleb. 362 
2. Dictus. •- Nuyttens, Desselgh. 354 
3. Danneels. 	Rees, Ingelmunst. 346 
4. Baels. - Bruneel, Huiste 	328 
5. Dictus. - Verhuist, Hulste 	327 
6. Dronkaard.- Lecluyse, Hulste 322 
7. Frangois. - Baert 	» 	310 

Hartelijken dank aan alle heeren 
mededingers. 

WAEREGHEM « Blauwbekken » 

37 vogels. 

1. Borms. - DESMET, Waereg. 523 
2. X. - Vlaamsche Zangers 	424 
3. Buick. - V.d.velde, Waeregh, 414 
4. Acro. 	Merlier, 	

» » 5. X. - Vlaamsche Zangers 	3563  
6. Devos. - Lagaisse 	» 	352  
7. X. - Halve Mane 	» 	317 
8. Amar. - Loosveldt 	» 	325 
9. X. - Halve Mane, 	» 	317  

10. X. - Beekzangers 	» 	302  
11. X. - Gavervrienden 	» 	288 
12. Baron. - Vanrobaeys, Vyve 261 
13. X. - Vlaamsche 'Zangers 	245 

Koningschap gewonnen door Achiel 
Vanwemelbeke met 623 punten. 

INGELMUNSTER «Nieuwe Vinkeniers» 

38 Vogels. 

1. Arlet. - RAES, Ingelmunster 403 
2. Ambiorix. - Debeuf 	» 

	
371 

3. Aron. - Vermont, Roll. Cap. 353 
4. Avitor.- Dobbels, Ingelmunst. 353 
5. Dossche. 	Raes, 	» 

	
338 

6. Bobby. - Christiaens 	» 
	

330 
7. Albino. - D'Hondt 

	
276, 

8. Ancor. - Desmet. 	275 
9.. Alberic. - Tyvaert 
	

270 
0. Ankor. - Vantieghem 	» 

	
250 

1. Fons. - Vandeputte 	» 
	

240 
2. X. - Debels, 	 238 

4. Darlink. 	Vroman 	» 
3. Daniel. - Degrande 	» 	

228 
234 

223 5. Baron. 	Vroman 

INGELMUNSTER «Nieuwe Vinkeniers» 

31 Vogels. 

1. Ambiorix. - DEBEUF, Ing, 521 
2. Alto. - Dobbels 	» 	428 
3. Bulla. - Verhuist, Meulebeke 428 
4. Sooitje. - Hostekindt, Ingelm, 419 
5. X. - Delaere 	» 	411 
6. Azor. - Dobbels, Meulebeke 385 
7. Dorcan. - Debeuf, Ingelmunst. 366 
8. Brakke. 	Mestdagh 	» 	346 
9. Avitor. - Dobbels 	» 	341 
0. Camuso. - Craeynest 	» 	330 
1. Dyzers. - Defour 	» 	286 
2. Dewaele. - V.d.driessche »' 	275 
3. Deman. - Rigole 	» 	272 
4. Ankor. - Vantieghem » 262 
5. Delattre. - Buysse 	» 	229. 

BOESINGHE. ..- 30 Vogels. 
1. BORRY, Rumbeke 	442 
2. Vercaigne, Nieuwkerke 	328 
3. Revman, Rumbeke 	318 
4. Obolke, Vlamertinghe 	289 

.5. Degryse, Nieuwkerke 	'• 276 
6. Pluime, Vlamertinghe 	272 
7. Depreeuw, Vlamertinghe 	250 
8. Lesage, West-Roosebeke 	177 
9. Lesage, West-Roosebeke 	169 

10. D'haene. Vlamertinghe 	152 
11. Lesage, West-Roosebeke 	137 
12. Traast, Boesinghe 	 136 

MOORSEELE. - 49 Vogels. 

1. DELAERE REMI, Rumbeke 548 
2. Vandenbroeke, Rollegem 	440 
3. Maddens, Bisseghem 

	
417 

4. Deprei, Bisseghem 
	

415 
5. Lagae, Rolleghem 
	

409 
6. Parmentier, Sloore 
	

399 
7. Coutin, Gulleghem 
	

388 
8. Vuisteke, Gulleghem 

	385 
9. Huizentruit, Rollegem 

	371 
10. Vermont, Rollegem 

	362 
11. Thietgat, Moorseele 	

• 
	361 
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4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
0. 

door 	35 .vogels. -- 's Voormiddags. 

1. Breeuw.- PLYZIER, Thourh. 400 
2. Binda. - De Blaere, Oostcamp 388 
3. Arlet. - De Neve, Brugge 	374 
4. Dysco. - De Cloedt, Thourh, 367 
5. Dedy. - De Cloedt 	» 	307 
6. Berten. - Roobaert, 	» 	303 
7. Binda. - D'Hoop, Ruysselede 294 
8. Albert. - Pollentier, Thourh. 294 
9. Adiel. - Braet. Ruysselede 285 
0. Deroon. -'De Cloedt, Thourh. 282 
1. Alcapon. - De Smet, Oostc, 267 
2. D'jako. - Debaene, 	» 	254 
3. Blaf. - Vanneste, Waardam. 232 
4. Ario. 	V.d.Abeele, Oostc. 225 
5. Babba. - De Jaegher, Ruissel. 224 
6. Bogaert, 	Maes, Oostcamp 201 
N. B. - Aan alle medespelers harte-

lijk proficiat van  wege het bestuur en 
bijzonderlijk van den voorzitter. 

De beste, de profijtigste en goedkoopste koffies : tIOSTENS Roeselare 



Groote Peerdenkoersen te Rumbeke op 11 Oogst, zijnde Koekezondag 
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Paula, kont drink een potje .koffie met mij 
Uwe koffie is gemaakt met . goede Chicorei. ! 
Rookend, dampend in mijn tas, 
ieder drinkt een potje alras. 
T'is de beste, eens gedronken 
Altijd maar hem voortsgeschonken, 
Smaak heeft hij : PURITAS Chicorei ! 

	  " PURITAS 

Goed -ooper- 
P321:2n efl 	Chicoreifabriek, R.umbeke 
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Verstraete-Depoorter 

CUNARO WHITE STAR  yt."1.:7t • 

   

TICKETS naar AMERIKA 
'en alle landen der wereld - Alle lijnen 1 

Agent GAZETTE van DETROIT 

Rechtstreeksehe levering op alle werken • 

ditéttdttdttetttitittiétt-tettW 
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Spijtig de Huismoeders 
die het HUIS Eg 

MU
• YLLE 21111111T RILIEKE - KoBistraM 

JULES  
Zondag ni Oogst 

Kampioenschap kst-lilaanderen 

voor alle Beginnelingen 

modernste van heden 
modejaren 1200 lot . 	en premien 

komt zin eo oordeelt tilt 

Yillkolligrs, voor liw llitstwell naar zoilifirjoil, wedt 11 101 
Lanckriet & Vandes;yvere, Rumbeke 

Bloemstraat 	 Uitstappen en Vrachtvervoer 

Bezoek de Café van Henri VERHOLLE 
Goe Bier en vriendelijk ontha.l. 

EMEMIGEM 

0 1 Uwe kinders zijn kloek en gezond, zei Maria tot hare vriendin. — . Ja,. Martha... daarvoor bestaat er een goed produkt : 

het beroemde kindermeel FORTIOR van het gekende 

Huis DEPO R T E R APOTHEKER-SCHEIKUNDIGE ISEGH'EM 

e 

G. De Brabandere - Maasde 

ROESELARE 
OOSTSTRAAT 72 

Te bekomen in beste kwaliteit, aan den voor- 
deeligsten prijs gefourreerde en ongefourreerde 

HANDSCHOENEN 
voor Heeren en Damen en Kinderen 

Deze handschoenen gefatfriceerd door het 
ALOMGEKENDE HUIS 

f'LCINLY.9 
• zijn' te verkrijgen in alle slag Ieder, te weten : 

Chevreau — Chrom — Waschbare Chrom 	Chamois 
Daim d'Afrlque — Russisch, Zweedsch en Pinlandsch 

+ Rendier, Peccary echt en nagemaakt 
Keepers en Sport, enz... 	. 

Eischt het merk «ROSNEY» 
altijd nagemaakt 	 nooit geëvenaard 

doillindschell 

vijfwegenstraat RUMBEKE 
9:0~~150~22:32=22~ 

noch niet kennen .... 

Daar vindt U aan ongeloofhaar 
LAGE PRIJZEN 

Brei Sujetten in alle kleuralt 
Kousen in alle kleuren 
Sargiën, Lakens, Hemden 600 fr prijzen 600 fr 
Oorsets 

1~1~~~1111 111•111•11~~11~11111 1~111.51111~11POIMII 

Voor Uw gemak 
Voor Uw prófijt 
Voor spoedige bediening 

van alle slag 

Betonwerken, steenputten 
Regen- en aalputten 
Buizen van alle grootte 
Betonmuren 

wendt U in volle vertrouwen tot 

ODIEL D'HOOGE: 
LEKKENSTRAAT, 282 

RUMBEKE 

7W:P '17 
kd“ GASTON• VEYSZ 

• 12, Dorp — ASTENE-DEINZE 

Inlichtingen persoonlijk of per brief OVERAL .„ 
Jarenlange ondervinding door Reizen en Agentschappen ten uwen dienste 

ENGELSCHE LESSFN 

Alle brieven beantwoord In vertrouwen 	Y, 

STEAMSHIP - AGENT 

In P. Sluis' Volièrezaad 
vinden Uw inland-
sche zaadetende 
zangers alles wat 
ze noodig hebben! 

Kanariezáad,  raap-
zaad, negerzaad, lijn-
zaad, maanzaad, dis-
telzaad en nog talrijke 
andere zaad-soorten! 

Al deze zaden zijn (n do juiste verhoudingen tot 
een ideaal zaadmengsel samengesteld: het P. Sluis' 
Volièrezaad. Geef hun dit Volièrezaad als hoofd-
voedsel en daarnaast con weinig P. Sluis' Univer-
seelvoer en zoo nu en dan een stukje fruit of 
groenvoer. 

Het is zoo eenvoudig, zoo gemakkelijk en zoo 
billijk. En Uw gevleugelde vrienden zullen U voor 
Uw goede zorgen dubbel en dwars beloonen. Ze 
zullen voor U zingen ols in de vrije natuur! 

Let er échter vooral op, dat U P. Sluis' Volière-
zaad „verpakt" koopt. Eerst dan hebt U zekerheid, 
het echte origineels P. Sluis' Volièrezaad 
te ontvangen. VOLIÊREZAAD 

P. SLUIS' PLUIMVEE- EN VOGELVOEDERFABRIEKEN N.V. - WEESPERKARSPEL 

en COGELSLEI 14, te ANTWERPEN 

  

1 Jaargang -. Nr 17 
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i. 

Zondag 1 OOGST 1935 Het nimmer 0.50, bevat 4 bladzijden 
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Orgaan van den Bond der. Vinkenmaatschappijen van Belgie - Verschijnt den Donderdag ( 

1112.21/21k ~WIN egealkeek lealeZdelbeet 

EIGENAARS : 

Luitenant Verstr7::'.. 
STICHTER 

Hoogstram -Rumbeke " 

Aug. Tanghe 
DRUKKER 

Hoogstraat - Rumbeke 

NenideeMe?fet&tee Weeetle NioNeNe 
11113.111~1.1111111111111~ 

ONZE LEUZE 
Alle Vinkenmaatschap-
pijen van Belgie in één 
BROEDERBOND 

ve reen igen 
om het aloude Sport 

te verdedigen, 
te verspreiden 
en te veredelen 

INZENDINGEN 
ten laatste tegen den dinsdag-avond 

TER DRUKKERIJ 
1 

Beheer en Drukkerij : HOgstraat 44-45, Rumbeke 
Telefoon 	-- Postcheck Aug. Tanghe 96210.  

Geen, prijskamp gaat er, voorbij, 
tir'"vir'dar-E166t."`"d-élrafiaibetgléL' 

laagd dat ze met boven de 300 lied-
es.al geen prijsje meer'kunnen halen, 
f in 'len ze dan nog prijs hebben', 
mper hun inleggeld terug krijgen.

'In groote prijskam pen moeten ze 
warvoor somtijds van 7 uur 's mor-
ens tot 1 uur 's middags op de been 
ijn. 

Gezien het Vinkensport • de lief-
ebberij is van den kleinen man, moet 
r voor gezorgd worden dat die kleine 
man zijn liefhebberij voort kan beoe-
nen en tijd ontmoedigd wordt, en 
aarom is het noodig dat de prijzen 
eter verdeeld worden 'en dat de laat. 
te prijs:nog altijd hooger is dan het 
inleggeld en ten minste 5 fr. bedraagt. 

Ik bén 	van meening dat 
e oude stelsels van prijzen ver-
eeling, hoe verschillend ze ook 
'eten, niet meer in den smaak 
allen van het meerendeel der 
('/'hebbers, 

Er moet dus naar iets nieuws, 
och in alle geval iets dat beter• 

getracht worden. 
Dit is echter geen gemakkelijke 

irwei, want er kunnen vele manie-
n van prijzenverdeeling zijn, en om 
cene aan te wijzen 'waarmede alle 
fitebber's zullen tevreden zijn, • dit 
1 wellicht tot de onmogelijkheid be-
oren. 

111111111 	E E RE 	EN WE E  E  ER  
ABONNEMENTSPRIJS : 

van 1 Juli tot 31 Dec. 10 fr. 

Voor 3 maanden : 6 fr. 

Voor betere 
VERDEELING der PRIJZEN 

en, enkele richtlijnen ,te geven tot 	

regeltelling verschillende uitslagen zal opleve- 
Nogmaals wil ik er mij toe lee- niet 

,Ireel vogels in elke categorie gespeeld 

Terbetering in het Vinkensport, n. 1., 
terug e ... wil er U hier een en-' ,g. 

Oaren. r 	
ren en daarom is het dat , de prijsregeling Daarvoor echter, deins ik  

oor betere verdeeling der prijzen, den Luitenant welke toegepast , • 	.' 
• 4" 	 • 	mand zou minder ontvangti dan 5 fr. 

maar kan geschieden na de regeltelling. 

Bij een eerste overzicht zal dat voor kale voorstellen, n.1., deze van' 	Dit ware dus 39 prijZO en nie- 

geweest.,, is te• Moorsledé, mits : 	:Want ziehier hoe de 'prijzenlijst sommi

gen nog al ingewikkrld voorkomen, .. 
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verdeeling bestaat dus in cate- 	2e » 	17 » 

gories. , 	3e » 	15 » 
of 50 fr. in verdeeling voor 
de 600, 

4e Prijs : 	14 fr. 

	

5e » 	12 » 
6e » ' 12 » 

	

7e » 	12 » 

	

8e » 	1.0 » 
of. 60 fr. in verdeeling voor de 5 vogels in 
de 500., 

-9e Prijs : 9 fr. 
10e » • 8 » 

	

1 le » 	8 » 
12e » ' 8 » 

	

13e » 	7 » 
•14e » 7 
15e » 	7 » 	

Dat de liefhebbers nu maar niet gaan » 

16e 	» 	7 » 	
denken, dat alles wat in • De Vinkenbode » 

	

' 	7 » 	
voorgehouden wordt, als het' beste, het vol- 

17e 	» 	 maakste, moet aangenomen worden, , dit is 

18: » 	7 »  verkeerd ;' het zijn slechts enkele VirigerWij: 
of 75 fr. in verdedig voor de 10 vogels in zingen om tot verbetering in het Vinkensport 
de 400. 	 te komen. 

	

19e Prijs : 6 fr. 	 Dat er andere én betere stelsels kunnen 
20e 	'» 	6 » 	 gevonden worden is best mogelijk ; mijn in- 

	

21e » 	6 » 

	

» 	
nigste wensch is dat, als wanneer er Iets naar 

gei voorbeeld zal U dat Klaar 	
23e » 	6 » 	 beginne het te beknibbelen of af te breken, 

	

24e » 	5 » 
aantoonen. Na de regeltelling wordt 	25e '» 	5 » 	

doch dat iedereen zijn beste doe om er zoo- 

bestatigd dat er zijn : 	 26e » 	5 1, k• 	
veel mogelijk verbetering aan te brengen. 

	

27e .» 	5 » 

	

28e » 	5 » 

	

29e » 	5 » 

22e 	» 	6 	 voor wordt gebracht men niet eerst en vooral regeltelling. 

30e » 	5 » 

of 65 fr. in verdeeling voor de 12 vogels in 
de 300. 

Van den 31e tot den 39e elk 5 fr. of 
45 fr. in verdéeling voor de 9 hoogste vo-
gels in de 200. 

Zooals U zult bemerken, zou de laatste 
prijs van een der hooge categories altijd 
hooger zijn dan den eersten prijs van de 
categorie welke er onmiddelijk op volgt. 

I 
5e Categorie : 	 . 	i 	 Veronderstelt nu, dat er maar één vogel 

De 9 volgende vogels met ir; ,de. 200 gespeeld is in de bangste categorie , dan zou 
liedjes zouden nog 45 ft. ti Verdee- zijn prijs 20 fr. bedragen, en het overige zou 

len hebben. 	 verdeeld worden onder de categories waar het 
, 	 grootste getal vogels in gespeeld zijn, of in 

lie meen -niet het minste geno- geval dit niet noodig is, besteed worden om 

men te' hebben, want nog geen enkele prijzen van 5 fr. bij te voegen. 

groote prijskamp vind ii< waar zoo- 	Belet wel, dat op iedere prijskamp, de 

le Categprie : 
3 vogels 'met in de 600 liedjes, waar- 

voor ik 50 fr. zou voorzien. 
2e Categorie : 

5 vogels met In de 500 liedjes, waar- 
voor ik 60 fr. zou voorzien. 

3e Categorie : 
10 vogels met in de 400 liedjes, waar- 

voor ik 75 fr. zou voorzien. 
4e Categorie : 

12 vogels met in de 300 liedjes, waar- 
voor ik 65 fr. zou voorzien. 

De eerste prijs zou nooit hooger 
mogen zijn dan 20 fr. wanneer hij al-
leen. is in zijne categorie, doch wel 
lager indien er nog vogels gespeeld 
zijn in zijne categorie, en de, laatste 
prijs niet minder dan 5 fr. 

Hoe nu te werk gegaan om,eene 
rechtvaardige verdeeling te bekomen, 
in de veronderstelling, dat er prijs-
kampen uitgeschreven wordeh van 
300 fr. met een inleg van 3 fr., het-
geen iedereen zal Kunnen wanneer er 

• in gewesten' zou gespeeld 'worden. 

Eerst en, vooral den prijskamp 
aankondigen : 300 fr. in verdeeling 
per categorie, doch op voorhand gee-
ne prijsverdeeling opgeven, want deze 
zal afhangen van het getal vogels 
welke in elKe categorie gespeeld zijn, 
hetgeen men maar Kan weten na 'de 

le Pre 	: 	18 fr. fa  
het misschien logisch en rechtvaardig, da 
een liefhebber die den eersten prijs behaalt 
met 600 liedjes, van 25 tot. 30 fr. bntvangt, 

de 3 vogels in zonder van het geld der poelen te spreken, 
terwijl een ander liefhebber, met een vogel 
welke half zooveel gepresteerd heeft als den 
eersten t. t. z. 300 liedjes heeft en soms 
meer, geen prijsje meer heeft en er dan nog 
zijn inleggeld bij inschiet. Of is dat mis-
schien geen liefhebber ? 

Gezien het Vinkensport de liefhebberij 
is van den kleinen man, mag ze niet ont-
taarden in een geldspel ; het moet eene lief-
hebberij blijven. 

Wie meer wil verdienen, moet dan ook 
maar meer inleggen t. t. z. Poelen. 

Helpt allen mede ; wie 'iets 
goeds in 't oog heeft, hij heette 
nu : Pier, Jan of Klaas, dat 
hij er gerust mede vooruit kome, 

want het beste moet toegepast. 
worden, Dit verlangt immers 
ieder rechtzinnig 

Een Snelzanger uit Iseghem. 	• 

uismoeders, vraagt in uwen winkel: 
()STENS KOFFIES, de profijtigste ! ! ! 

Ik 
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UITSLAGEN van 4 OOGST ig35 

HULSTE « De Ware Vlaming ». 

38 Vogels. 
1. Defour. - VERVAECKE Alb. 

Desselghem 	• 	615 
2: Astrid. - Denys, Meulebeke 508 
3. Bonduel. 	Devaere 	» 	500 
4. Ruffubi. - Windels, Ingelm. 454 
5. Bottechia. - V.damme, W.S.E. 452 
6. Demuyzere, - Vandaele, Iseg. 435 
7. Bals. = Ballekens, Huiste 	429 
8. Avitor. - Dobbels, Ingelm. 422 
9. Ambiorix. - Debeuf 	» 	408 
0, Cangourou. 	Coussens, Oygh. 403 
1. Decaluwé. 	Harinck, Cuerne 393 
2. Briets. - Verhuist, A. Hulste 393 
3. Lora. - Remmerie 	» 	384 
4. Dictus, 	Nuyttens, Desselg. 383 
5. Alfred. - Deneerdt, Meuleb. 374 
6. Dronkaard. - Lecluyse, Hulste 361 
7. Deurlo. - Baert 	» 	352 

Hartelijken dank aan alle heeren 
mededingers. 

RUMBEKE « Puritas ,». 

1. Baer. 	FRERE, Emelghem 651 
2. Azor. 	Delaere R. Rumbeke 567 
3. Alor. 	Devaere, Ingelmunst. 539 
4. Ambiorix, - Debeuf 	» 	516 
5. Bottechia. - V.damme, Bisseg. 505 
6. Barris. - Schellens, Rousselare 479 
7. Alix. - Bruwier, Rumbeke 444 
8. An. - Gryspeerdt 	' » 	419 
9. Avos. - Borry, 	» 	411 
0. Breier. - Windels, O.Nieuwk: 405 
1. Ami. - Vertnagysch, Iseghen_4114- 
. • rtist. 	Maddens, Bisseghem 403 

3. Anna. --- Crispyn H. Iseghem 401' 
4. Alavoine. - Demeulenaere, 

Rousselare 	 388 
5, Berten. 	Decoster A. Rumb. 375 
6. Aron. - Vermont, Rol, Cap. 361 
7:.Dempsy. - Cuffes, W.Rooseb. 358 
8. Barra, 	Platteeuw, Mocirslede 340 
9. Annas, 	DesCheemacker, Rum- 

beke 	 , 335 

	

Atlas. - V. overschelde » 	319 20.  
Gaston, 	Fevs, Iseghem 	315 21.  
Binda. - Mullier, Rumbeke 307 22.  
Dempsy. 	Vanderelstraete, 23.  

Winckel St, Elooi 	303 
Alma. - Soenen, 0.NieuWk. 301 24, 

'Almi. - Deconinck. Rumbeke 297 25. 
26, Dompier. - Demullie 	» 	295 

Answáns. - Vanhee, Emelgh, 280 27,  
Gali. 	Masselis, Moorsledè 269 28.  
Annos. - Feys J., Rumbeke 222 29.  
Dezot. - Deroo 	» 	221 30.  

laere en Borry. 
1° Serie : 411 '± '567 
	

978, De- 

2° Serie : 403 -I- 505 = 908, Mad- 
dens en Vandamme. 

BEYTHEM. 

1. Alis. - VANDEWIERE, Goud- 
vink 	 410 

2. Anous. -- Ramon, Goudvink 353 
3. Bottechia. 	Masselis, Moors!. 294 
4. Alo. 	Borry, Goudvink 	267 
5. Avos. - Borry, Goudvink 	246 
6. Almo. = Vanneste, Rol. Cap. 231 
7. Azot. - Deroo, Goudvink 	208. 
8. Barral. -.Patteeuw, Moors!. 158 
9. Doens. Descheemaker, Goudv. 150 

11, Borms. 	Verhuist, Moors!; 112 

PETEGHEM-DEINZE, - 34 Vogels. 

« De Blauwbekken ». 

1. Binda.- DHAENENS, Kruish. 607 
2. De Smet Georges, Deinze 	558 
3. Peers G. Peteghem-Deinze 	534 
4. Peerens André, 	Peteghem 498 
5. Vens Maurice 
	

477 
6. Dossche.- Dhondt 
	

475 
7. Dierickx Roger 	» 	444 
8. De Keizer Lucien, 	Deinze 408 
9. Devolder Maurice 	» 	402, 
0. Cardon André 	» 	397 
1. De Jans Robert 	» 	378 
2. De Vos Achiel, Petegh. Deinze 329 
3. De Schepper Jozef 	» 	329 
4. Vertriest Cyriel, Astene 	316 
5. Bohez Cyriel, Zulte 	314  
6. De' Winter C. Petegh. Deinze 304 
7. De Keizer Jules, Astene 	285  

Onbekend, getal : August Stansens, 
Deinze 	 210 

ISEGHEM « Vinkeniers » Kotjesmolen 

28 Vogels. 

1. Alaboon. 	DEMEULENM.RE 
Rousselare 	 515 

2. Anna. - V.keirsbilck, Iseghem 434 
3. Biscot. 	Vandamme, Lende!. 424, 

• t1W)in. - aert 	 392 
6. Binda. - Verhelle 

> 7. Gaspar. - Meurisse 	»> 	3  37745  
8: Afseen, 	V.hazebrouck » 	369.  
9. Bismarck.- Duyvejonck, Lend, 364 

10. Angrou. - Verkarre, Iseghem 361 

Meeste getal : Jonge Vinkeniers en 
Lendélede. 

déWorinén dóór 
Verkarre Henri. 

MARIALOOP. 

1. Baron. '-' DEBAENE, Meuleh, 482 
2. X. - Deloof 	 » 	433 
3. Biscot: 	V.d.cappelle 	» 	478 
4. Adjudant.- Boekaert. O.Roos. 386 
5. Daneels. - Defoer, Marialoop 352 
6. Decaluwé. - Coussement » 	350 
7.. Demuyzer. - Defoer 	» 0 324 
8. Bernárd. 	Allemeersch » 	317 
9. X. = Kabouter, Wakken 	277 

MEULEBEKE « Niet rijk maar recht » 

24 Vogels. 

1. Dictus. = 1...ONCKE, Meuleb. 457 
2. Arras. 	Vroman 	» 	435 
3. Bonduel- Loncke 	» 	398 
4. Abel. - Deloof G. 	» 	397 
5. Biscot. - V.d.cannelle 	» 	396 
6. Albert. - Seroels 	» 	379 

	

7, Boudewijn.- Vroman G. » 	370 
8. Allag. 	Huyghebaert » 	306 
9. Baroc. - V.thournout 	» 	304 

10. Baas. - Váncoillie 	» 	301 
11. Antichrist. - Verhelle 	» 	287 
12. Adam, - Casier 	» 	264 

Aan allen hartelijken dank van wege 
het bestuur en bijzonderlijk van den 
baas René Vanlaecke. 

MEULEBEKE « Niet rijk maar recht 

26 Vogels. 

1. Bies. - VERSCHEURE, Meul. 486 
2. Amerlink, Devolder, O.Roos, 463 
3. Danneels. - Seroels, Meuleb. 431 
4. Danneels. - Vannieuwenborgh, 

Oostroosebeke 	 409 
5. Dictus. - V.d.maele, Meuleb. 391 
6. Beer. - Malfait 	» 	389 
7. Bulla. 	Verhuist 	» 	381 
8. Albert. - Seroels 	» 	371 
9. Anzella. - Deloof 	» 	366 

10. Baral. - Vanthournout » 	352 
11. Bint. - Cottenie 	» 	343 
12. Abel, - Deloof 	» 	332 

Aan allen hartelijken dank van wege 
het bestuur en bijzonderlijk van den 
baas Achiel Vuilsteke. 

INGELMUNSTER « Jonge Vinkeniers » 

1. X. - HERMAN Cr. Iseghem 380 
2. Drijver. - Verscheure, Ingelm, 264 
3. X. - Cools, Cachtem 	• 	245 
4. Dictus. - Devoldere, Hulste 239 
5. Answans. - Vanhee, Emelgh, 236 
6. X. - Deblaere, Iseghem 	233 

Baron. - Vroman, Ingelm. 218 
8. X. - Deblaere, Iseghem 	151 
9. X. - Debeuf, Ingelmunster 	133 

10. Abel. - Pauwels, Emelghem 99 
11. Ardos. - Braeáke, Ingelmunst. 14 
12. X. - Holvoet 	» 	10 
13. X. - Verhelle, Iseghem 	1 

INGELMUNSTER « Jonge Vinkeniers » 

1. Albino. - BLONDEEL, Hulste 452 
,2. ,Ambiorix. 
3. 

Deman. - Debeuf, Ingelm. 447 

	

Rigole 	» 405 
4. Arlet. 	Thourhout, Meuleb, 404 
5. Avitor. -  Dobbels, Ingelm. 400 

	

6, Berten. - Delaere geb. » 	373 
Bobby. - 7. Christiaans 	» 	361 

8. Arlet. 	Raes 	'» 	351 
9. Daneels. -C000man 	» 	1413 

10. Baer. 	Frère. Emelghem 	324 
11. Ato. - Dobbels, Ingelmunst. 117 
12. Margo. - Holvoet 	» 	270 
13. Amar. - Coopman 	» 	261 
14. Demeuyzere. - Monteynè » 	21R 
15. Brokke. - Desmet 	» 	236 
O 

INGELMUNSTER « Jonge Vinkeniers » 

I. Barabas. - VANLUCHENE R. 
Meulebeke. 	 536 

2. Annas, 	Sagaert, Meulebeke 484 
3. Allor. 	Devaere, Ingelmunst. 483 
4. X. - Vankeersbilck 	» 	442 "-• 
5. Anleet. - Delaere gebr. 5> 

	364 
6. Arlet. - Desmet 
	

335 
7. Ardos, 	Braeke 
	

315 
Christiaans 	» 	308 

9. Aviol, 	Sagaert, Meulebeke 247. 
10: Daneels.- V.deputte, Ingelm. 212 
11. Drijver. - Verscheure 	» 

	
22R 

12. David, - Eeckhout geb. 	190 
13. Dempsie. - Monteyne 	» 

	
186 

	

f4. X. - Eeckhout E. 	173 
15. X. - Verfaillie 
	

38 

 

48 Vogels. 

1. Baers. 	FRERE 
'2. Alois. - Toemat 
3. Anoo. 	Vereecke 
4. Aschoontje. - Houthoofd 
5. Avos. - Borry 
6. Abel. - Pauwels 
7. Annos. - Ramon 
8. Alies. 	Bruwier. 
9. Asjan. - Dekeerschieter 
0. Alies. - Vandewiele 
1. Antichrist. - Lauwers 
2. Bob. - Desmet 
3. X. - Dumont 
4. Amberg. 	Verfaillie 
5. X. - Depreitere 
6. Basche. - Declerck 

624 
512 
435 
424 
408 
402 
383 
377 
377 
365 
347 
341 
317 
290 

'281 
281 

 

  

RUISSELEDE « De Lichtzangers » 

36 Vogels. 

1. Alberic.- LAUWERS, Ruissel. 502 
2. Alias. - V. renterghem » 	414 
3. Doom. - Hoop C: 	» 	373 
4. Alor. - Wyckhuis 	» 	322 
5. Adie!. - Braet 	» 	'322 
6. Binda. - Hoop A. 	» 	309 
7. Ambiorix. - De Wulf 	» 	308 

	

.8. Adam. - De Wulf H. » 	289 
9. August. - Dedecker 	» 	281 

10. Alma. - Wyckhuis 	» 	258 

INGELMUNSTER «Nieuwe Vinkeniers» 

59 Vogels. 

1. Alor. 	DEVAERE, Ingelm. 495 
.2. Dictus. - Loncke, Meulebeke 474 
3. Ambiorix. - Debeuf, Ingelm. 469 
4. Avitor, - Dobbels, Ingelm. 450 
5. Bottechia. - Vandamme Ing. 432 
6. Arabis. 	Maselis, Kortrijk 408 
7. Barabas. - Vanluchene, Meul. 387 
8. Bismarck. 	Duyvejonck, Ldl. 379 
9. Dossche, 	Raes, Ingelmunster 371 
0. Astrid. - Denis, Meulebeke 356 
1. Robby. - Depestele, V. St El. 355 
2. Ancor. - Desmet, Ingelm. 	344 
3. Acto. - Dobbels, Ingelm. 	323 
4. Alfred. - Deneirt, Meuleb. 	322 
5. Arlet, - Raes, Ingelmunster 318 
6. Bitton. 	Dewitte, Gulleghein 316 
7. Daniël. - Windels, Ingelm. 314 
8. Diks. - Vermont, Roll, Cap. 300 
9. Azor. - Dobbels, Meulebeke 286 

20.'Anderus. - D'Hondt, Isegem 285 
21. Rebr. - Vierstraete, Meuleb. 277 
22. X. - Delaere, Iseghem 	274 
23. X. - Raes, Iseghem 	261 
24. Ami. 	Vermeersch, Iseghem 260 

f1m1SMI11011.12111tM 

ti 

Op /1-2 3-4 September, met de kermis te 

Izegern, Groote Tentoonstelling 

in het St Jozefscollege 
• 

• DE BESTE I ROOKT BELGA MET F'REMEN 

AANKONDIGINGEN 
Alle prijekampen zijn alléénlijk voor ziende Vogels. - Ziende gemaakte Vogels uitgesloten 

Prijskrmpen van ii Oogst 

Winkel St Elooi 	Marialoop 

i5 Oogst 

25 fr. & inleggeld 
8 gratisprijzen te verloten onder de niet 20 fr & inleggeld 	Meulebeke 

Prijswinnaars. 
Begin 8 ure 

15 frvooruit & inleg 

Hulste 

bij Odiel Vandewalle « Café Vondel » 

bij Cyriel Laffere, « in den Congo » 

Verscheidene schoone gratisprijzen, waaronder 

1. - veloketen gegeven door Maurice Vroman 

	  2. - velobel, gegeven' door Gust. Duister 

3. - Sehoone postuur. 

4. - 1 doos koeken 

Rooborsten 

bij R. Vandeviaene en J. Verheye 

Begin 's namiddags 2 1/2  .ure 

Ingelmunster 
Jonge Vinkuniers 

bij A. Verscheure « De Veldkaal » 

75 fr, vooruit gew. 
• Begin 'om 8 ure 

B isseghem 
De Takkerlingen 	Meulebeke 

bij Strobbe Cyriel, 

herberg « A la salie d'attente » bij de statie 

wo fr. 
10 schoone gratisprijzen 

Begin 8 ure 

Blauwkoppen 

bij A. Vromen 

uitgesteld 
zoo fr. 

Begin 3 ure 

bij Leon Tieghem " St Pietersknok „ 

15 fr & inleggeld 
Begin 's namiddags 3 ure 

Dubbel zang telt maar enkel. Ingelmunster 
De DoornVrienden 1 

Begin 8 ure 

111 's Namiddags 

75 fr. Meulebeke 
bij J. Catteeuw « In Derby Sport » 

25 fr' en inleggeld 
Niet Rijk maar Recht 111 

bij Charles Lefevre in « De Pauw » 

15 fr vooruit & inleg
l
" 

begin 's namiddags 2,30 ure 

en GRATISPRIJZEN 

bij Richard Devolder " In de Barze " 

. Begin '2.30,ure 

• 

Begin 8 ure 

Gullegem 

Op de drukkerij hebben. wij uwen 

uitslag niet. Waar hebt ge hem ge-

stuuhl ? 

Wij halen veel ondank voor het niet inlasschen van uitslagen. 
Wij geven AL de deze die rechtstreeks aan.  't adres gezonden worden 
van den uitgever. 

Aan de Maatschappijen 
Zendt naar De Vinkenbode de datum der inhuldiging van uwen koning 

We zullen 't bewerken dat die feesten met luister gevierd worden en dat va 

de naburige maatschappijen afvaardigingen medefeesten. 
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Het nummer 0.25, bevat 4 bladzijden Zondag 1 SEPTEMbER 1935 Groote Peerdenkoersen le Rumbeke op 11 Oogst, zijnde Koekezondag 1 Jaargang - Nr. 
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EIGENAARS : 

, Luitenant Verstraete 
STICHTER 

Hoeigsfrant.'- Rumbeke 

Paula, kom drink een potje koffie met mij 
Uwe koffie is gemaakt met goede. Chicorei ! 
Rookend, dampend in mijn tas, 
Ieder drinkt een potje alras. 
T'is de beste, eens gedronken 
Altijd maar hem voortsgeschonken, 
Smaak heeft hij : PURITAS' Chicorei ! 

ONZE LEUZE 
Que 

BROEDERBOND    
vereenigen 	• 	• 

om het aloude Sport 
te verdedigen, 

• te verspreiden • 
en  te veredelen 

Aug. Tanghe 
' ,"'0121(3KKER 

. Illoogstraat Rumbeke 

e e ) 

ell;',X4g Orgaairvan den Bontder-Vintenmaalschap ersc NIP NI. ?•.4114114•4110 7•41/441,  t.' ,110414411• 

	 PURITAS " 
Ve rstraete-Depoo der 

Chicoreifabriek, Rumbeke 

• ! 	• 	• 	• : 	*.! 	„ • 

om., lui e 111111111 ■ i• 
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INZENtINGEN' 
Jen Matste tegendinsdag -avond 

•
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.Beheérg,en.,,,Dfmkkérij..4,1;0,0gstraat 44-45, Rumbeke 
Telefoon 802 — Postcheak Aug. Tanghé'962IW,  '.3  etzr en 

Goecoo oer 
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1';g% • ;' 	 - 	 verschenen 
 

• 
• , . 	me't eerst nu voor goed de hand aah het 

in den doofpot:  ‘Vcir'at iednwd;inaát 
pellsylgtippek na,ar 	 de- MS verontschuldigén. dat 	gazet.  niet 

IS' .  • 	 '"" 

Bersteti.:vooral.:InoeterrG.kwij .. ons. .:, 

Zondag laatát. 5Ifebbén  
1:10  ilk*.1 !7!::: :'n 	v..'Jt•^11 	';t1t 	 :ft 

`waak zal slaan. 	 r 	deze zaak en het stichten van den 

t V! ;•;;I:. 
, 	 • 

Al GASTON VEYSZ 
12r  Dorp ASTENE-DEINZE E 0 

111 dollinischooll Voor Uw gemak 
Voor Uw profijt 
Voor spoedige bediening 

van alle slag 

Betonwerken, stunputten 
Regen- en aalputten 
Buizen van alle grootte 
Betonmuren 

wendt U in volle vertrouwen tot 

STEAM*  SHIP - AGENT 

G. De Brabandere Massalis 

ROESELARE 
OOSTSTRAAT 72 

Te bekomen in beste kwaliteit; aan den voor- 
deeligsten prijs gefourreerde en ongefourreerde 

HANDSCHOENEN 
voor Heeren en Damen en Kinderen 

Deze handschoenen gefabriceerd door het 
ALOMGEKENDE HUIS 

art op onzen qproe ,., om serie besclyijying , ingeschreven, Dat l'airïijitt-  goede kant, 	• 

•' 	' ,'-')'11; :•g"itzl',,1031 .1:- 1.";';•:,,.'-i '. ,..2,z,
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Wie, hadde durven vefwachferi Van zoo maar ze moesten aldus op voorhand wordèli 

n Vlaarnsche en . U.,bele2ta -gi, een zoo maar het 	

gehOuden;• voorgezeten aoor Lune an ,, 

achtig antwoareLleMjgen . g. R. eri  ,iit hdt.:. ttljd voor meel ,  ginstlgm92<filygeldjtwen,ke,oiii.. „.? ... 	-t 	l' , 
was: vfflarActijimijitolgo,r,,05..smt.3:,ne_, 

Ten slotte nu nog een woordje orn-allen 
1.  Vragen om.. wat goeden.. wil en geduld. , „,,., 

' 	

V traete. 
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CUNARD - WHITE STAR 

1 
TICKETS naar AMERIKA 

en 'alle landen der wereld - Alle lijnen 	 • 

Inlichtingen persoonlijk of per brief. OVERAL 

Jarenlange ondervinding door Reizen en Agentschappen ten uwen dienste 

., . 	
. 	

..;.i:,:li::;;I:•iit,...,? P:1'‹,:.
!eyft tip

tr
951
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••••• 	 breken én,teljéknibbelen. Maar moes- , Liefhebbers, ttwordt'alleen dgèrsvra'agd . tje 1,•, • zou gemákkelijk iets af te Agent GAZETTE van DETROIT 	
ENGELSCHE LESSEN 

Alle brieven beantwoord In vertrouwen 

• 

"LCINIEY„ ODIEL D'HOOGE 
LEKKENSTRAAT, 282 

vertuigd ;:l',irtija':.astikel,, ,:beeti.' k áre.„ diefleP-. .genen zal'. ziltif::•die...,tpp, d,jr4t ::eerste:  
inkeni4S Weten welke opoffe-
erbdridéri i& aan een week-
onk,tie4--3.ét interessante ar 

•• 	• • . 
ls een wegvajzeri • vnbrf-de mannen vies, met 
e opmakënt..ván;:istandregelen; enz. 	'den 
ond zullen gelast:zijn,. voor 'wat bestissingen 
ver' rog- 	 ---!` • 

Het hewijst .dat er'.'Prider de, Vinkeniers 

g k•)te oh werp 4  
noWniet,ti'estaatig4,',  t?Prg.k v 
eiiimbadOucteg ring er v 

Oorded,  nie voord eer zullen komen f,otr».-,e!:, PvtalsA!.19.14i 	".„ ! Veroordeel niet wat 
nièts het goede 

X•'-, ,+arf•eirkel-a•4.014:2j ;  

trmg1 zijn te verkrijgen in alle slag Ieder, te weten : 
Chevreau 	Chrom — Waschbare Chrom — Chamois 
Daim d'Afrique — Russisch, Zweedsch en Finlandsch 

Rendier, Peccary echt en nagemaakt 
Keepers en Sport, enz,.. 

Eischt het merk «ROSNEY» 
altijd nagemaakt 	 nooit geëvenaard 

• 

•'•• 	 r  

iedere serie 'zangers Het moei volstrekt ver- 
—•• 	 het 

In P. Shits' Volièrezaad 
vinden Uw inland-
sche zaadetende 
zangers alles wat 
ze noodig hebben! 

RUMEKE tónárii4,0.p„,,;.blgd 
schikken dat prijzen gewen wo den voor 	Vinkenspotopofferingen "ti 1315-en 	n' e rOfileff,le 'ialidetril :een-kleinrs -    gioo e 	e 	 e 	 a 	 . 	• . 

1 Rechtstreeksche levering op alle werken 

an de.i.'W.gtiehhdrif,•'-',dánnehoretit.-:kiertrou;ken ,
,i ,::,•ng•e  
anderen. 'want tot: *z's::n/erre 

: iiefttebberil'z.dieAmg.:rgeett-.gcredeLvoge14. 	• 	• 	- • 	 - 
.ziitt „er.,4 ,:v.A,, ,rgetroost en nog • willen voort ten • beste ge-

"' ven 1 • Wees " breed 'van 'gast en geef aan 
.verontschuldigingske over hebben.  

We hebben gg.etten,!,tézóriden _in 
•  adrierititijn,die'tfik,e'krondigo kennis hebben 

ag 	vooruit zien: 	•:paar ,een •IVItSte:.r.egil over • hebben - of- ookr•Wel:oude,;:nie,.het.,•nlet pitike..
ied ereen de kans om , hun, . gedaellt te Lzeg:  ..,. 

ken,  . welke.- de. moed,.....opgeven, iadohrdatait• : ‘r.... 
gen 
	n  '' 	'.• 	• '''''- • ''' • . • .•''' • '' • zouden. verknopen 

.1)unci. 
 el aan liefhebbers dleae.,per.ituk.,, 

lid tot hiertoe :betwiste.. punteti;..J,;, .•:, . 	••
.,• 	I I di -t '  na ti t Koi;gslietle',..y.,ijs'es. ' iiier 

,. . 	 pen ..,-henwlie. elfsigéen,  is dat het „woarlijk„,„eptegoede,4,;za».., id,,,ge;:  

• 

,'.,teeken van leVen....,"meet g • ..: .... 	.. ..,115„,y9c)rg9019 tijd, -e ylaams-. be niet  genoeg  liedjes kunnen teekenen om' in .•  

	

kunt,..0 'dan uitspreken en lértlgtOkken,,, als. 	 '' 'even"..,  . 	, .. 7  . • 

Wie echter' 	goedritneent±:Wicevan .harte;.* 

' ' • 	.1. 	, 	Hoevelen hebben' ah'''abbnnemént'• ..' 
genomen ? islef.  om j. n'PrijS,'.',1?ésie:, ::• . 	1 

verlangt dat hee VinkenSport worde voortritt:.: vrienden ? 

	

geholpen ; wie gelooft dat in'•:.sarrienwurking-t: 	Willen we eens,, op,•  zaak nader 
eene" macht. ligt, die ons anders onvermijde- onderzoeKen ? Een abonnement Kost 
lijk blijft ontsnapped":;'"Mgi'-uiver Vinkenier 15 fr. — maar.  ván -xlit•:;15,  :fr: moeten' 
is uit liefde voor het .. sport, 4  die zal niet 
weigeren mem h; werken l 	 we 3 fr. aan den'"bbst afstaáil • — Er 

Aan allen dan..vragen .wie httnne tnedst•-. 
schiet dan n9g, 12 .fr. :p• yét.''.  I"dát•  te 

efififtddett;t4444;tittEtt-tEttététt!étitd 

Pmitgkit;tv Pitit vavvg;pv 	m-  vi) 

Spijtig de Huismoeders §E 
die het HUIS

, 

 

JULES MUYLLE - 	
RIJIIIBEKE  - Kooistaal 

edrukt staan en waarin hij maar 01 ..i;:',,:blgig•er-• 

,aarin de standregelen van den Bondrzullen 	We • háben er ni..ts togen dat de beste 

en hebbn om te weten wat_reelm,4.of',•ktÓid - 
•de eerste.„.ztjR,...,rnaar we mogen niet vergeten 
dat 	,;'tilott4 ALLE liefhebbers een 

in het sport 

inkbilertlfd'Idei(j'é-Ifil 'lir •iále;'''h'ehiiri: 	 :-..,••-ge 'wilt. 	j 

, 	0... • 	• 

kansje moeten gunnen en daarom moet hét 
Zulk boekje en eene Officiele 'Lidka`iiit—tod - worden• dat voor de voglkes rap' de 

al al heel wat beteekenen op het pad naar. klas lusscheri 200 .en 400 ook ,een kansje 
en ernsktrig•prièhte ..kainp:. en' Zat lf?rigefOi12:1Se'ttaat.•:, 	anderelt.en. plan is leed}, l•oor- 
ld oneindig ii&el *bljerragen ..drit' vele • 	'béiéfa dat 'ier ikf•mircledtelegd, 
erstanden • 'zonder neer van de baan, té zoodat wel van nu af kunnen zeggen aan de 
el pen.; 	" 	. 	• 	:••• 	' 	" • • 7.1  'aChferhl ij VéYS* •;:'‘ *Lgii.'t.^Cré *-.1noed ;niet *: .varen , 

maar , houd vol. Ge zult allichte zooveel ge-

Te Rumbeke werd eene proefneming ge- 
•• noegen• tehhen ;van.; uwe zangerali,:ele assen, 

omen met eene zetting.•••op '•tië'' Maandag '• die de ronde vaq,.Frankrijk 
winnen op hun 

gemak"! 	•• 	 • ; • .. 

vijfwegenstraat RUMBEKE 
Zondag i5 Oogst 

noch niet kennen .... 

Daar vindt U aan ongeloofhaar 
LAGE PRIJZEN 

Brei Sajetten in alle kleuren 
Kousen in alle kleuren 
Sargiën, Lakens, Hemden 
Corsets 

Kampioenschap West-Vlaanderen 
werking. Gij zelf gilt-, beslissen en..  oordec.,  veel 2 

Ja, zult ge zeggén,Yéettánderé gazet 
. • 2:!, 	 ...• 

'• 
len 1 

,• 	In die geest gaare:' tte'robrtfit ••' I :StaPt;::  
mee 1 Vereenigd nár: e'eti''Sterke• 'Bon«. der -' 
Vlaamsche Vinkenierssiel'' 	:•••• 	• !! 

p: • 	•;‘'. 	t. 

•"*') 

die op meerdere bladzijden verschijnt 
Kost maar zooveel of' zooveel, en we 
Krijgen die alle dage,Andérdaad vrjen-
den, dat is zoo. '  

Maar er is een groote,MA4R• bij, 

voor alle Beginnelingen 

600 fr prijzen 600 fr 
vond om 6 ure. lk weet niet pf men het 

.roegéi'ridg '''ffeeft •gedhán' maar 'heel 'pciP•it-• 
air zal tdat,, ,wel 	zijn, geweept.,......:  

,, '';'; .... .. 	-'?...: 	t.. , i' ,,?: * '..:', ....7: ,..... . 	.4‘,.*:-..: 

;'...,e4‘ihine'n'''';:3Oli';...nielding . iiiiiken van 
Daarom klinkt de uitslag nog meer ver- plannen die bestaan in sommige vereenigin- 

)a•cèdd I' '-' 	• ' • '' , • , • 	• '''' '',- 	; ' . 	' 	:  	' '' 't 	'voor* lederespeler '' 	.. 	••••• 	t le ..-... 	gen om   	een -'vouwstoeltje oe je 

1 	• 

rijs met 568 liedjes en • de 30ste .prijs met 
10 liedjes'  -t:'!. 'bal 'IS een' rekiird vbor. *pen 

. 	. . . vlagen. scha„,kttnnen doen.: .: , 	: 
..,

te zitten, maar ook odrboven het muitje te 
te bezorgen, Dat zal :kunnen dienen om op 

zetten ais. de ,zon te ,,.Ord..schijnt,',óf regen- 
ooravond

78 vogels — 30" prijzen — de " eerste 

orden gedaan', Wel: k . waar.ka're• men . moei- . 	
Eene moderne kooi, ne moderne regel, Ik meen dat dit in  het vervolg meer zal 

ijk op dat uur van verre liefhebbás. ver- . 
• . een modern,..reglement,. : scheidsieghters met: 

gemak-
achten, maar in een beperkt gewest la zulks 'macht' 

.eene kans Voor alle spelers, 

iemakkelijk. te doen. Voor ,te naaste jare • 
kelijke-...zeturen;,:en een.:plootstóeltje op den' 

leen .1k . dat hei • grodtSté déel der
' kleine. ' hoop toe 1 Wie zegt nog dat de Vinkeniers 

rijskamPen ' op : dat utir'•zal•••Worden: gegeven 	
niet'
... 
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II den Bond zal wel dóen er nota van te 	.' " 	 ' I . 

emen. Aan Luitenant Verstraete proficiat 
met 	dat,' trittlitiét 1 ••••:--: ''.-- • • •-•.: • -••• ' • 	•:,., -*, ". - - . ,-.1".10';gl'-- 9° :•-••"g""11' flii‘l8 

zijn,
' 
 .te 

modejaren 1200 tot El 	 • •• 
modernste van heden Eg en vergelijKing. 	absolutl:niet  ge r• 

maait  worden. 	 • 
en premien Kanariezaad, raap-

zaad, negerzaad, lijn-
zaad, maanzaad, dis- ' 
telzaad en nog talrijke 
andere zaad-soorten! 

Al deze zaden zijn in de juiste verhoudingen tot 
een ideaal zaadmengsel samengesteld: het P. Sluis' 
Volièrezaad. Geef hun dit Volièrezaad als hoofd-
voedsel en daarnaast een weinig P. Sluis' Univer-
seelvoer en zoo !nu en dan een stukje fruit of 
groenvoer. 

liet is zoo eenvoudig, zoo gemakkelijk en zoo 
billijk. En Uw gevleugelde vrienden zullen •U voor 
Uw goede zorgen dubbel en dwars beloonen. Ze 
zullen voor U zingen als in de vrije natuurt 

Let er echter vooral op, dat U P. Sluis' Volière-
zaad „verpakt" koopt. Eerst dan hebt U zekerheid, 
het echte origineele P. Sluis' Volièrezaad 
te ontvangen. 

• ! a:•  

E komt zin eo oorvaalt zelf 
1 	- 	

Ten eerste al Ok 1?ladenh'hebben 

het blad ioudeI:i'l.'p.•,o;o:r.ti.e' mv.i;:,
....

. 
blad Kunnen betalen,  Is een vrgagtee- 
en dat die duizende abontibritén het"' 

kelijks  knopen  vragen...1de dattze : 

Iedereen moet de `!.Vinkenbode"' • 
Ken ? 

Hoe gaat dat dan ? zult ge u af- 

blijven hglpen . _in •lev,en :itsiii4ii,:. 

.. .. 	. . • duizende 	ddizendé • a bon nátèii — Aan deze die de gazet we-. • 

Yilikolliers, voor uw uitstappoll naar ze1115911, walt u tot 

Lanckriet & vandevyvere, Rumbeke 
vragen ? 	 , 

Ons antwoord ligt yoor'délánd. 

	

Ieder blad 	en..er zkjn geen uit- • 
zonderingeh hèeft zijn politieke streK- 
King — en ieder 	wordt geldelijK 

Ten einde hei ion,-'' gesteund door zijn partij. 	Niet 
alleen mét'duizende, maar -fnét milli- . •

''' . 	. 	.1 	4 ' cp., " „et , oenen franKen. 
. 

• 
Bloemstraat • 	 Uitstappen en Vrachtvervoer 

VOLIÊREZAAD 

Bezoek de Café van Henri VERHOLLE, 
Goe Bier en vriendelijk onthaal 

vernemen dat heel in 't korte, de Sand ge- 
k 	 • slagen wordt aan de voorbereiding van het 

. i • ' 

.1   ., 	Kongres.Manliën van:meden 	• zullen 
.1' • •• •i: 	 • 	. 	• 	••• 	 „„ 	>. • . .• • 

.4v1.1:•ook.-:. •tog.,/eens terug' komen:: op', -..grehdvestéri,,leigen• eo..het spet ,Ina gang sta 
het inrichten van prijskampen om aan eige- ken. We mogen het nog niet zeggen voor 
naars van minzingende vogelS eene kans te zeker, inlaat erk  is veel kans dat, het noodige 
gunnen. 	 " 	;• , 	 wol- en -bffeen gebracht eid3oe te laten • •,  • 	. •.4.,  

Ik herinner 	'flat' vriend Janiseni, dat' 	de' aigevaardigden 'naar one'lerste Kon- 
schrijver van de Vinkeniersgilde van Aer- igres kunnen . vergast,. worden op alles wat 
seele, over-,eenige. maanded4recipte ,•de prijs:,/, men;  op ieenl:Kongre's kan l',,érwuhte• ii:, dat • kampen  ...zoodanig•:. te doen' gehlkked 	vo-" nuttig en ook'waf satigenliamis, éSirdiezon- 
geit die. boven een zeker getal zongen in der kosten vanwege de deelnemers buiten 
eene afzonderlijke kategoris;Werden geplaatst, hunne uitgave voor trein of bus. Later meer 

P. SLUIS' PLUIMVEE- EN VOGELVOEDERFABRIEKEN N.V. WEESPERKARSPEL , 	• 	• 	• 

Om een dagblad .te•daten doorbre- 
-As: m,gol 

om 	allen aan;.;t1te,,,. Ken, hangen die maatschappijen of 
vennootschappen er bij millioenen fran- 
Ken aan. Verschiet, niet, beste vrienden!, 
millioenen franKen. • - . 

Hoe zou het dan • gesteld »zijn met ' 
onze Vinkenbode? Ja, het is maar een • 
klein gazetje ; Maar 	vogelkes. • 
maken kleine nestjes, en' alks.' blijft 
in verhouding. 

• (Vervolgt in ons volgend nummer). 

en COGELSLEI 14, te ANTWERPEN 

mbèdigen, kosten de 
 losse nurm'ers van 

nu af aan maar 0.25 

.fr. meer. 

Y' '' 

0 ! Uwe kinders zijn kloek en gezond, zei Maria tot hare vriendin. — Ja, Martha... daarvoor bestaat er een goed produkt : 

• het • beroemde kindermeel FORTIOR van het 'gekende 

• Huis DEPOORTER APOTHEKER-SCHEIKUNDIGE ISEGHEM 



ROOKT BE GA • 

Berijmde leugens uit 'nen Beestenhof VINKENIER  
,. • 

Van heden af is DE VINKENBODE.;"... eigendom van 

Luitenant Verstraete. 

door. -PlERKE PLEZIERKE 

111111111~111 

• .• 
Wij; zijne medewerkers, kunnen niet'°•'ilitiaten u allemaal 

aan te sporen om van nu .af onzen hoofdman te steunen. 

De Luitenant zal al' doen wat hij, kan' voor de Vinkeniers 

- " en koste wat het wil ", zegt de Luitenant - maar de Vinkeniers 

moeien #. DE VINKENBODE'" hebben; 

Dit zal hem veel geld kosten, .gelooft ons-  vrij. 

Wat staat er ons nu te doen ? 

Meeíverken • een abonnement nemen - de voorzitters van 

alle bonden moeten werken met hand en tand -' al de leden moeten 

nu eens toonen dat ze een hart' hebben en het groot werk van 

de Luitenant steunen. 

r; 

. 

Het lied der lauw 
Feest- en Gildelied der VLAAMSCHE 'VINKENIERS 

van DEYNZE •en omstreken 	 :Z! 
 

•• 	",' • WI 

• . ,• REFREIN •• • 

Pierke;• .maakt, een :vlammend vierke, 
dat ik mij-wei verwarmen kan; 
schinkt onedaarbij.!ne pot goé blerke„ .  
't liegen zal dan lustig gaan. 	• 	• 

• 7. 	• c 	i•1' 	 

Sa, vrienden, die wilt hooren liegen,. 
j..Komt, zet u•wat aan.mijne•zij, 

'k en wil noch•muil, noch mol bedriegen,..-. 
• komt toch,'em liegt•er nog wat bij I 

• 

'k Heb laatst gezieri édaardig wondeiWerk, • 
én verken lapte schoeriénfkloek en sterk, 
'nen heze vloog_vlak overliet stadhuis,'. 
't leek percics én vlugge vieeremuis. 

Pierke, smijt _wat hout' op 't vierke, 
Dat ik mij beter ,warmeti kin 
schinkt ons nog maar 'ne pot goé bierke, 
't !leger zal dan lichter gaan 1 

.•: 	I 	 '• 

.‘• 

,;•,,t4Zulte,zat én pad plat heur gat, 
geetampte,patat-friet aan 't schellen,<},-; 
de krekel *dept, t••ik,moet u wat vertellen, 

Kijk, ginter verre komt 'ne pekelharing afgeloo- 
• • 	[Pen 

, • 'nen bloote savel in zijn rechterhand, 
hij tiert : « elkeen zal 't aanstondebekoopen, 
• 'kvecht met, de wreedste leetief uit Belzenland 1» 

N, recht direkt,"'ne.  grooten :eerloge op, 
tegen, een v en twintigsteenin meere grauwe kop 
ei wilt geweten wie daar j9iste kwam voorbij ? 
Wel, 't was 'ne povere pietjes-potjes-koppekei. 

Pierken heeft gebluscht zijn vierkil; 
zoodat ik mij niet' meer warmen kan ; 

•• Merite zucht : 't is uit.:.. 't goe bierke ;• • 
- • :'t liegén kan dna niet Meer • gaan. 

• 

• •• . • :Sletmeditatié bij dit letigenliedje 

moet niet pelzen, fraaie lezers, 

- of ivoor pezeWevéigssen. • 	• 

en nog 1.reeilraaler lezeressen; 
dat ik "u houd voor'-pezewevers,-

Maar'zotidt gij eeuwig kunpéti liegen, 
..zonder luize.of mulle te bedriegen2/- • el. 

bijdat,  kille; kouwe:Vierke,:! 
waaraan hem' niemand: warmen kan, 
en bij een '.kanne:1.. zonder..Merke ? 
— « 'k en geloove.er niemendalle 	— 

•••: 
• <er. 	1 

• ••••-•.:. 	 zag ik spellewerken, 

V ) 	.erv.:',nen beet die ruitentaker was, 
bouwde 'n,..booge ketke, 

(2:m  41! koe yersinoorde,huen leeg glas, 
l• • 	. 

v4kpferd draaft te 1,ij.re00 deur de• 	,.• 
• re-t ; 	1 	.:[stad 1 v 	 •i• 

. „gierke,.kotert in uw vlerke, 
dat ik mij nog beter warmen kan ; 

	•• • ---• •-• • •• (Hier ,  fs 	al uit.: 	vierke, 	blerkt, 
••• ,en 't leugetiliedje van Pierki Plezierka). 

gehinkt ons 'nen derde pot goe bierké; 
',''t liegen lil nog helder ga ten 1 	. ,,;:‘ 

• •+1,  

BRIÈVENI:3PS- 

aan de Vinkenvereenigingen 
Onze kolonfién staan wagewijd open Zonder kosten:voor 	zendt op : 

1) Wanneer•' Uw" koningshuldiging ? • 
	• .• 	

• 

• 
2) Welke .felstelijkheden richt gij te' dier gelegenheid in ? 

rf 

- 

3) Hoe, bestaat uwe maatschappij tegènwordig.  - welk is het, naam 
welk her. lokaal - welk• haar bestuurraad - wie zijn de l&len ? 

4) Geef de datum op van uwe zetting voor 1936 - we zullen ze reeds 
opgeven...,,  • 	 • 

5). Geef verslagen van uwe vergadering of van « uwe feestelijkheden 
de --redactie gaat uw copies ‹rolledigen. • 

•Liefhebbers, geeft op wat uw vogeltje lees jaar gespeeld ,heeft : 

, zetting - date - prijs '- getal liedjes 	_ 

Alle verzendingen moeten geschieden en het adres van ',Mijnheer 
Remt BUYSE, algemeen opsteller van het blad,.- 	OUCKENE. 

t!• 

(Einde) • 
ezoekt de Tentoonstelling te Izegem 

in het Sint -Jozefscollege, 
3 w 4 September a. s. 

Blauwbekken, 't is 't seizoen 
Dat wij een wandeling doen 
Met onze societeit 
Dat is een geestigheid ; 
Toe ! Blauwbekskens vooruit ! 
Och gaat niet achteruit 
De Blauwbek is-niet gauwe mis, 
Zingt klaar en frisch ! 

REFREIN 

" 	•,- 	• 	fr-, 	• 
:Zot? gaan , 	uit, 
De-,vogel in,. ,  de rinuit, 	'•'-,'  
,Ze • en zitten hier. niet 1189w, 
Hun: bekeken' is: 81 blauviï-
Ze' aijn 1 ïh yollë" vier 
Ze zingen met :veel zwier: • 
Hoort dat getier 	wij halen hier 
Nen prijk., of vier. 

. 1  
• i'lr'.1 	t",;!. 

V66r dat de ion opstaat, 
Zijn wij al op de straat, 
Den vogel in de hand 
Gaan wij ten allen kant ; 
Wij stellen ze in een perk, 
Een ure voor ons werk, 
De Blauwbek doet-het kort en 
Zingt steeds met moed I 	• 

En al de vogels die wij bringen, 
ze zullen zingen, 

Wilt ze niet dWingen ; 
En al de vogelt; die wij bringen, 

ze zullen zingen, 
Wel een ure lang. 

II 

goed 

REFREIN' 
. 

..f.; 	• 	Vr 

Wij gaap naar het konkoérs, 
Van niemand niet jaloersch,' 
Ons vogelen zingen prijs, ' 
Met hunne schoone wijs ; • 
Is 't maar een' koekebrood 
En is 1t niet al te groot 
't • Is gem belet - 't is ons verlet 
En 't' smaakt toch vet. 

REFREIN 

VII 

REFREIN 

III 

De ware vinkenier, - 
Vindt altijd groot plezier 
En voelt een sterk verlangen, 
Om vogelen te gaan vangen. 
Hij neemt zijn vogel mee 
De Blauwbek is te vree' 
Zijn herte kwelt — hoort in het 
't Vogelgeweld ! 

Wij, mannen, oud van jaren, '  
Want w'hebben veel ervaren, 
Om vogelen' te bewaren ; 
Wij passen ze goed op 
De vogel zingt « tjlep-ijop » 1 
Hij zingt zoo zoet — den oppas doet 
Hem zeker goed. 

REFREIN 

IV 

• 

veld 

REFREIN 

En'. onze president, 
Dat 	ne goede vent, 
En hij 'ie van rins kontent,' 
Omdat wij zijn present ; 
In ' onze maatschappij 
Is alleman er .bij 
Op een, -  twee .drij - het hartje blij- 
GeloolV ons vrij 

En al de vogels die wij vingen, . 
Ze zullen , *zingen,. 
Wilt ze niet dwingen, 	• 
En al de • vogels die wij bringen, 
Ze zullen zingen, 
Wel een ure lang 1 

UITSLAGEN der PRIJSKAMPEN 
GinsiÈGHE 	4 Oogat.." 

1 Abor 	Devaere Ardooie 
2 Adolf 	Blauwkoppen Heule 	587 
3' Azór,:7' :. 1 elitere Rumbeke •••• • '-e.'•• • 526 . 
4 Amor µ Blauwe Cachtem 	522 
5 Barc 	011ivier Gulleghem 	502 
6 Jacquernot,Catteeuw Winkel. St Eloi 488 

BlayWkolipen Heule 	:•;487 
8 D'olins" 	Verbrugge Heide 	-' 
9 Isewiet Dooms Heule 	 446 

.10. 	, Ledoyx, Moorseele 	. 441 
ib 	lSáhief 'Vermont Rolleghem-Cappelle •• 435 
12 Attacque Lagae 	 , , 434: 
13 Azor 	Vermont 	 433 
14 .13itton: •.:; • ,•Dewitte .Gulleghem - 	• 430 
15 Duche 	Huysentruyt 	 425 
16' 	Verplancke Caehténi 	' 421" ' 
17 	X 	Feys Cachtem 	 415 

`Maddens Biaseihem' •••••-• 	415 
19 •,F.,,,,,,,...,.Vuylstekepulleghern, • 

	
413, 

20 	, X 	Verstraete'iseghem 	̀4115L .1 

_,ougg.ofin -3.eohouwing . • 
•r k. 

.Veertig prijzen van 89 vogels ! We kunnen 
niet.„anclers dan per endank te betuigen aan 
de inrichters ; dat zij op dien 'Weg voortgaan 

- 	en'.,telkenk•zal..hen • !t Sgeces:•vprzpgerd Norden, 
Abor gaat hier met de '.palmen gaan loopen 
Hoeyeellmaal.,;heeft diá primusvogel' al eerste 
geloopen ! ? 't Zou 't vermelden waard zijn, 
moesten wij in de gelegenheid gesteld worden 
-daar een palmares van in ons handen te krij-
gen ; vast' en zeker komt hem de schoonste 

. • kroon.te..beurt voor 1925.. 
bae.'keleniihen staan.  nu  wijd' open .om de 

prestaties door zekere vogels in den loop van 
't jaar verworven, op te geven,— aan de lief•-• 

, hebbers pns .die in te zenden 1. 	. . 
• tle.gilOykoOen  van 	hacicien 

	

assen 
	twé 

	

526 	"- 	• 	•••• in den wedstrijd: de ploeg is te dlichten 

	

522 	en we mogen zeggen dat Adolf den leider 
heeft de •.• 

kraentinspanning yan vroeger erg in de len-488 

	

487 	
•. 	, 	• 

• den- ertIkán neg moeilijk • op de ••eereplaatsen 
eindigen. Er was een tijd dat Alberic met 

	

451 	Billy de vreeá'•haaraérirder Leyestreek : waar 

	

446 	zij in 't strijdperk waren, gingen zij met de 

	

441 	lauweren loopen! Hun naam staat geschreven 
43i1.; 77•31n 't eereregister ! 

	

434 	Azor, eerevol derde, is voorzeker de vogel 

	

433 	die het meest aan konkoersen meclegedaan. • 
heeft en 't grootste getal liedjes van• 't set-,  

	

430 	 'OP it)h kerfstok draagt, Misschien wel 

	

426 	,g,•-vijftien tduizend : we vinden hem van ;de.,  
i+:'1 partij :.ofilltl•••April te Rumbeke,. om daarna • 

• holken ;Zondag „op Hoogdag in den strijd ié:. 
áornst.weemaal per dag; op half Oogst • 

zal zijneerelijst• mogelijks nog niet gesloten' 

	

375 	
t;Vorden.,,.'t • Is, een vogel die de beide kwali- 

338... 	teiten'balt om groote faam te genieten : hij 

	

303 	heeft 'fdrid'en.:. snelheid. Een vogel die op: . 

	

289 	dezen uitslag voorkomt en eveneens van den 

	

283 	"eersten prijskamp (7 April te ,Roeselare) in 

	

263 	't gareel stond is Artist, aan M. iijiadélens; 
5  Bisseghem : fond heeft hij als geen .áneler ; 

	

187 	aan snelheid komt hij wat te kort ! Moest 
A.49, y • , 	er in :'t vinkensport een « Tour. detFrance••$ 
148„: 	; zijn ile.zou• hem favori geven ; ritten zou, hij 

	

111 	. niet winnen, maar regelmatig zoude hij Inj! 

	

94 	de vijf .,pf  tien, persten eindigen ; opgeven 
`dat. zou ,.Artigt . niet kennen, al duurde de 

a  tour  3.•Vijf maanden : zijn uithoudingsver-
mbgerhs 'onovertrefbaar ! Met Azor en Ami 
zou 'hij één sterke ploeg geweest zijn • die; 'de 

	

398 	-a.ndereir ver in.de schaduw zoude stellen. 

	

396 	Anno is vierde ! 't Is een goede vogel, maar . 

	

352 	. ;:hij

. 

 heeft grillen  : ik zou er nooit eed"cent 
vandaag Is  er niets uit • durven up Wedden : , 

te krijgen, morgen slaat hij zijn kameraden 
knock-out ! er zijn vogels,,  I: ze moeten ••een - 

tjokker 3... hebben naast hen om te spelen.; 
is .'t  gen  _lui 	ge n hoort zéniet: de ware 111 
goede vogels aanvaarden alle strijd, is ''t Zoo•  

	

286 	 • niet •Abor ! 

	

- 	• 

	

283 	
Met. Bare!  eindig ik mijn beschouwing : ik 

	

270 	ken wie niet .goed, nogtans zijn eigenaar is 

	

256 	vbdr °na;  geen onbekende ; heeft die vogel • 
• mogelijks meermalen van naam veranderd.? .1.87 . 

't Spijt *Ons dát wij zijn loopbaan van vroeger , 136 
niet goed kennen. Hij eindigt op de eere- 

	

112. 	'plaatsen en is in dezen wedstrijd Azor waard... 25 • 	Wat ons hier slaat : t is dat 328 de 4e prijs • 
-' is ; • Mest er hier gestreden geweest zijn 1._ 

op 4 Oogst,' wie had er zich,  daar' nog aan•ver- 
wacht.?..1.1. 
, We -moeten ook zeggen dat al de assen van 
de-partij waren: hoeveel zitten er niet itis••-
schen die 't• Koningschap gespeeld hebben 
in hun maatschappij ? 't Zou ons toch zoo-
veel genoegen doen indien de maatschappij-
leiders ons wilden kennis. geven van de da-
tums der inhuldigingen, opdat we ze kunnen,: 
opgeven en aan de vrienden en kennissen 
uit de omgeving de gelegenheid schenken 
van aan de feestelijkheden deel te nemen 
van le Zondag van Oktober — dus , den 6e is 
't te Rumbeke. 

Aan de H.H. van 't Bestuur uit Gulleghem 
bieden we onzen besten broedergroet en nog 
eens hertelijk Proficiat voor uw welgelukte 
zetting. 

5 Annas 	Gryspeerdt Rumbeke "í' 
• 6 Bulla 	Verhuist Meulebeke 

Danneels Vereecke 
" 	  

ELOOPS-WINKEL,r.7.!63. vogels. 
1 Alois 	Toebaert Iseghem .  

• 2 Attaque Lagae Rolleghem 
3 Botechea. Demeyere Winkel St Eiooi 

:•=!;"`::::z,:•4*-w4Y•Wiiirtó 	•-•-•!•• glans bachteni":4•-• . ••••••".".  • 

• '2' `Adolf' 
'Aait 

3 1Ein,EBEISL., 7.• geebaptill„ 	 • " 4"4 
fflaarllécht 	Cogst••-•14: vogels. 	 5 Barc 
1 Ductips,H.' Loncka Meulébéke- 	708 	6 Sameco 

1•2 'Beiriduei •Vereecke, 	 512 ,Yr.r. 	Alberia. 
370 /.klki;'.›‹••••..i, 8 Molens • 

' t  " 	'Ac2iii."•-'_,  '%•Cáálèt ., 	''" 

4 Avner • Dobbels R. Ingelmunster 
„Amblorixi„ Debceut Alf. 
;Bondgel .„ Devaere. Meulebeke 

91.1,,•• 72 ;Bismarck, Duyvejonck ,Lendelede 
,41frea • .Deweerdt Meulebeke 

9 Dina 
	

Brabant Iseghem 
10. Ango 
	

Baeckelandt Lendelede 
11 Bitton 	Dewitte Bisseghem 
12 Draaier 
	

Leefever Hulste 
13,: Dannels •• Windels: A. -Ingelmunster 
14 Arlet 	Raes C. 
15-Artist • • Maddens Bissegh'em 
16 Ama 	;: 'Herman ,•Iseállém• 
17 pdinino" •WostYri Doornti. 

a Niet 

n r:  
592 ,J keit; 4  
539 
492 

"' gtá 	• 

Rijk 

314 

306 
295 .•' (-!  
291 
271 
270 
266 
263 

••• 
414: 
385.:  
340 *;',••• • 
'138 

,.,11 Daniel 

• BlauyirketpenIleule.?, 	• 
belaáé Rymbéke I 
Claus' Cachtem 
Olivier Gulleghem 
Catteeuw Winkel St Eloi 
BlatMkbpPen Heule 

,1;•Verbrogge 
liderns 
1.,edi:Mkg•IVfoorseele • 
Vermont Rolleghem 

1 Dolorosa• -Verhey& n: Meulebeké 	532• - 
MEULEBEKE,'L Bij yanlucheneReme: 

• 
518  2 Dietus 	Loncke Jules 

4. 3 	. 	Sagaert.Félix 	 468 
•/ :4 	Delbeke Ingelmunster 

	
442''• 

Raes Albr. 	 415 5 
Vanneste Thielt 
	

413  6 Anzie 
Vandevondele Meulebeke 402 7 

8 Hitler 
••-.èverctulf_ • 

1.6 Overduif 

2 Borms 
3.' Bei-na 
4 Alma 
5 _Adam 
8 -August 
7 Kamlel 

RUYSSELEDE. — De fiucltiendei•is.'•` • - 
1 Alias • 	Vanrenterghern, Ruysgel. 	513 • 

• 325 
312 • •• 

t. 	208 
182 . , 
171 
125 

Sloore Oscar 
`-• Aclim•óscir 

Wyckhuys Gus 
Dewulf Henri 
Dedeókór 'Geo 
,Hoste Remi 
Braet Cyriel 
LanWór4.4 Réini 
D-ewulf René 

,..• •?t.•;.. 

BISSEGHEM. Maatsc 
1 .  •Azor • • 	.'Delaére R. 
2 Dorse 	Verbrugge 

.145 , 	3 Avos 	- Borry Rum ;•••• 	••  
• 

" g 
	.t 	, .:.• T310.11Wk0PP.  

118 

$ 

-.,• 	• 	.• • 	. • 
• 15 Alexander  Nuyttens  L 

	

6 Artist 	Maddens 
• • 	- 

	

:•:Beton 	Dewitte Er 
8 X 	Vannasche 

Rolleghem 
Lendelede 

h. Rolleghem 
raete W St E. 
elmunster 
St E. 	- • 
n 
elmunster 
ndelede 

• - 
WINKEL St ELOI. — «. Trage Zangers .». 

	

1 Abbas. 	Laflere Roleghem 
2 Bottechia •'Vanclamme W St E. 
2 

	

`  AViior 	Dobbels In elmunster 
4 Dago. . 	Huysentru t Rolleghem 
5 Apache Dedenrwaer er Gulleghem 
8 Biton • • Dewitte 

	

Azor 	Vermont  J 

	

8, Biscot 	' Vandamm 
9 Dannetls • Vermont  A 

	

10 Avil 	Wilder Els 
11 •Amblorix...Debduf In 

	

12 August 	Lagae P. 
13,' Ambrioi.  Vandersar 
14 Andrue • D'Hondt In 

Kortrij k 

	

9 Asper 	Vandendrie she C. Bissegh. 

	

10 Ardie 	CallevaertlIngelmunster 
11••NOg niet BlauWkoppen Heule 
12 Botmachien D'Haene Jos. Moorseele 

Verstkomende maatschappij : Rumbeke 
Meeste getal : Blauwkoppen Heule 

ap. « Takkerling 
Rumbeke 
	

515 
eule 
	

399  
eke 
	

'81 
n Heule 
	

379  
beke. 	'• • 
	371 

342 
-342 
342 
333 
295 
292 
352 • 

9 	Vroman Jules 

329 
323 

337 

••_ • ;k 

IltiLST.E.-,:2De Ware Vlaming — 49 vogels 
1 Astrid 	Denys Achiel Meulebeke 561 
2 Kangoeroe Coussens Oyghem 	453 

.1,14't.itf!'4 .:. 	DeniuYzere Vandaele•Isegliéin:;;;;.:..9; 
4. Hamerl'nck Devolder Alois Oost-R. 437 
5 Alidor 	,Vandevondel Meulebeke 409 
8 .Ato 
7 :Avitor 
8 Billo 
9 Bonduel 

10 Bucket 
11 Ama 
12 Briets 
13 Bulla 
14 'Dualo 
15 .  Arlet 
16 Dpasehe 

18 Renoma 
19 Alfred 
20 Avlol 

Dobbels .R. •Ingelryynster..,.499 
' 	408`.•,. 

Behaeghe Meulebeke 	399 
Devaere f. • - 	• 	• • '.• 	390 - i • 
Vandecapp.  elle »  
Herman Iseghem 
Verhuist Alfons Hulste 
VVerhulst Meulebeke 
Baert A. kalde' 
Raes Ingelmunster 
Items Abd: 
Vandevonciel Meulebeke 
Boucqué • 
Deweerdt 
Sagaert 

. 	• 	. :11 

389 • 
389 
387 
376 
3'15' 
369 
359 
355 
355 
349 
336 

Vlaming » 50 vogella' 
11 	Astrid 	Denys. Ach. Mèylebeice 	478 

.DéMuys'eree Vandaele • Iseghem - 	468 , • • 	. • 
3 Alidor 	Vandevonelel.Meulebeke 418 

602 

9 Doens 	Doens Feys W St E.• • 
10 Ambrois Vandersarre W St E. 

, -;11 • Arronf-• •• :Vermont •1:011eghêni:: 
t Í2 `•••AcideM.-.'Verniersdli Iséghém 
13 Ardos 	D'Heygers Ardooie 
•14 Amié 
15.  Bob 	...Desmt Emeighem 
16 Bota 	Gryspeérdt Rumbeke 
17 Argus 	Foutry lyioorséele, 1  
18 August ijiègke• '4V St E'. • 	• 366 
k9 poktyar. Derneulenage, tachte,m 
20 Eva- 	• Rarlinw 	

,4 
n 	• 	336 

EUL EBEKE 	15 Oogst — 18 vogels. 
',Loneke. 1VIeulebeke 

2 Achiel 	Denys Achiel 
3 Ambiorix Debceuf Ingelmunster 

• Bidot 	.Dewitte: Gullegheni 
5 Avator 	Dobbels Ingelmunster , 	372 , 
6 Adam 	Casier IVieitiebeke 	538' 
7 .Alitor 	Vanáeyondel ;•:1 x. 

-8 'Afbekt - 	seroels' 	 308'.  

5 Appolleon Feys Iseghem 
6 Amandus Feys Cachtem,, 
7 Avil 	Vanderhulgraelt:,e•S'hi.,.. 
8 Arid 	Vuylsteke Gulleghem 

• 

460 
, 432 .„ 

418 
417 " 

, 410, 
'• 405 
'463 
398.  

• 2.89 
381. 

'389 

493 ,  
438 
406 

,384 

1 Baron 
- • 2 

3 Dolorosa 
4 Daneels 
5 Angela 

. ps Albert 
Tarzáng 

8 Arnest 
.9. Adani 
10 • Abel' 
11. Deketser 

Debaere A. Meulebeké 
Depyper 
VerheYe R. 
Dufour C. Marialoor 

I 	' Deloof J. 
Debruyne 
Beloof J. i 
Vanryékegem M. 
Vrornan J 
Vandeviaene R. 

• Devriese R. 

12 Atacque Lagae 	• 
Rolleghem 

141  bkte;' 	..beWl&t tiulleghem 
.16-.1iié‘g.:* S. 	 Rolleghem 

10 Azor 	Dobbels Maur. 

Verstraete MeUlebeke 400 
375 

• 372 
biétus:i ••-• 

12 	Desmet Henri Pitthem 	382 
13 	Vánlucliene Remi Meuleb. 353 

pyiers .  C411ena 	 350 
' :lierYdder:,:dierard 	339 

UITSLAG zonder vermelding van stad. 
1 Tytgat Moorseele 
2 Bceuf 
3 Vandoorne Ledeghem 
4 Bommens •GUlleghém 

' 4 .  Catteeuw*Rollegheni• 
5'• Ramon'Cachtem 

• bemeestér dniréghein 
7 Commeyne Winkel St Mooi' • • 
8• Dedeurwaerder 

' 9 Snoeck Cáchtem 
'10' Deanieelt Winkel St Eiooi 

- • • • 

8  • 	 f 

„14 

322 
321 
321 
320 

- • 318 
297 
291 
281 
272 
266, 

` 	• 
•AVECAPP.ELLE — De Lustige Zangers. 

.1 Demoledr 
•;2 :parbieer 
3 •:Decaestecker. 
4 -1Morlion 

- 5 Bo,eve z• 
6 philyps 
7 Devriendt 
8** Willekens • 

Déspodt 
10 . Dernolder 

498 
453 
436 
261 

100 
''77 • • 

35 
22 

3 

_ 	. 
GULLEGHEM. — « De Lustige Vogels 3. 
•Alos 	DeVaere Ingelmunster 	603 



• .„ 

. 	• `' 	" 	 • 

i; 
Paula, kom ..drink een potje koffie mét mij' 

•• 'Uwe koffie is gemaakt -met goede Chicorei. ! 
•• •Rookend, dampend in mijn tas, • 

Ieder drinkt een potje alras. 	• 
:ris de beste, éeiis gedrOnken • • 

Altijd maai. ' hem voortsgeschonkcn, 

• 'Smaak-heeft 	PURITA:.CIiicorei 
, 	• 

• 

PURITAS " 
rstraete-Depoorter 

,Chicorélfabriek, Rurnbeke 
. 	•• 

• •' 

• 

lu doll hafidsclion 
Mik 	  

G. De-Brabandere - Masselis 

ROESELARE' 
OOSTSTRAAT 72 . 	; 	.• 

Te bekomen in beste kwaliteit, aan dén %/oor-
deeligsten prijs gefourreerde en ongefourreeidé • 

HANDSCHOENEN 
voor Heeren en Damen en Kinderen 

Deze handschoenen gefabriceerd door, het 
ALOMGEKENDE -HUIS.  

".L. IAT „. 
zijn te verkrijgeb in alle slag leder, te weten : • • 	•  

	

Chevreau' Chrom — Waschtiare Chrom 	Chamols. 
Daim d'Afrique — Russisch, Zweedsch en Finlandsch 

Rendier, Peccáry echt en -nagemaakt. . . 
•• 	Keepers en Sport; enz... 	• 

Eischi het .merk «ROSNEY» 	.•. 
altijd nagemaakt 	. 	nooit geëvenaard • 

Voár, (!w :gémak 	 ,• 
Vooi UW :Profijt 
Voor spoedigé bediening 

van alle slag 

'' Bit" 	BetonWér ké n , steenputten 

..Regen- en aalputten 

Buizen .Van alle grootte 

Betonmgen...., 
wéndt. U in volle vertron,wen,tot., 

Opiel ,D'HOOGE 
LEKKENSTRAAT, 282 

RU/v\E3EK 
1113ChtstiSeksche levering toep. alle vorken 

T N 
12,, Dorp — ASTENE-DEINZE 

STEAPdáHiP 

CUNARD u.WHITE.STA.R 

	

'TICKETS. naar AMERIKA . I 	, 
en, alle landen tterwernld, 	!be.  q 

•: 	:! • 	InliChtingen pérsoonlijk of per brief OVERAL 	• 	• , 
jarenlange.onderviiiiiing door.  .Reigen• en Agentschappen ten uwen: 'Flienste,:i 

1 

• .• 	 . 

Agent GAZETTE van DETROIT 	• 	• • 
ENGELSC 

•
Ilt 

• 
.Alle brieven beantwoord in vertenuwen• 

444444444i444ee4e444444444444444 
i»St P ;P d PP  3t 94 itlt 1+ ;11tint 31•91~9- 	O 3 

• 

Spijtig de Hiijsmoeders :IK • , 
" die het HUIS Ei 

• 

JULES MijILLE - SCHACHT 
vijfwegenstraat RUMBEKE• 

Blaas eerst 
de (kippen weg! 

• 
• VU! niet, zonder meer hei voederbakje bij met 
•P. 	Zangzaad, 'maar' bldas eerst de ledige 
dopjes weg en laat het bakje met zaad schoon, 
leeg eten: be kanaries , zijn n.l. lekkerbekken! . 
Ze pikken, het allereerst het.• witzaad weg. De 
ledige dopjes komen dan op het raapza'ad te 
liggen' en 'het ' gevOlg 'daarvan zou zijn,, dat Uw 
kanaries te weinig raapzaac! krijgen Het 
tapt: een vette ruiende kanarie, die niet zingt! 
Opgepást dusl 

- 	• • Ncieist•P. Sluis' Zangibád is P. Sluis' Kanarievoer 
v)or Uw vogels onmisbaar. In. den ruitijd en ook 
in den broedtijd moet,ste,eds volop Kanarievoer 

• 
 

worden 'verstrekt. 	. 	• 

noch niet kennen .... 

Daar vindt U aan ongeloofbaar 
LAGE' PRIJZEN 

Brei-Sajetten in alle kleuren • 
Kousen in alle kleuren 
Sargiën, Lakens,• Hemden 
Corsets 

modejaren 1'200 tot.  lal 
modernste van heden 

komt zier e1. oordeelt.„ zelf 

       

       

e 

• P. Sluis' Zongzaiid én P. sluis' Kanarievoer vor-
men „het ideale menu"-.van Uw kanaries. Let er 
echter op, dat U uitsluitend „verpakt" koopt. De 
,i3edering van kanaries luistert zeer nauw! 

• • • 	• 	• 	. 	, • 

- lelle~i~Z.ENEWEEEEME‘. 

• 

SLUIS' 

• 

•. PLUIMVEE= EN • VOGELVOEDERPA 

en COGELSLEI 14, te ANTWERPEN': 
glEKEN N.V. 	 WEESPERKARSPEt 

, 

• 
• • 

• 

offlisztawimown 

0 ! Uwe kinders zijn kloek en gezond, zei Maria tot hare .vriendin. 	a,-•Martha... daarvoor bestaat -er een. goed produkt : 

het beroemde kindérmeel FORTIOR:.van "het gekende 
	• 

Huis DEPOORTER`APOTHEKER-SCHEIKUNDIGE - 1 S E G, E NI 

• ••:',•• 

••••••11~11b• 	 

Het nummer bevat 4 bladzijden • 

NEE 

e • 	• 

ONZE LEUZE 
Alle Vinkerimaalsellap-
pijen' van Belgie in één 
BROEDERBOND 

vereenigen 
om het aloude Sport 

te verdedigen, 
te verspreiden 

en te veredelen 

3.:,.••••:'' e, • 

ABONNEMENTSPRIJS : 
Drukkerij : Hoogstragt 44-45, Rumbeke 

Telefootf-  802 

INZENDINGEN 

RE 

Orgaan van den Bond der Vinkenfflaatsoo van 
‘tn 

iiiaii~~1~11.111"'  
elk.e112112 ~Ik ‘2112,.2 loikattat 

EIGENAAR : 

Luitenant Verstraete 
STICHTER 

• Hoogstraat - Rumbeke • 

DRUKkER 

Aug. Tangh é. 
Hoogstraat - Rumbeke 

mo&N.,•:&•Norm,  No&m. tap ?opiaptai 
Mill.11~1111 

• ••• 	••• • 

1 Jaargang - Nr 19 Zondag 22 SEPTEMBER 1935 

EMMEBEI - MEE. EZEM 

In het volle licht, liefst buiten Indien 11 ET D 	E  ss 
I 
	v A N 	eid
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strbe!Igeitnnteonemeant. 
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Ti8kKKELINGEN1.- 

,den zang spellen, dien ze gehoord hebben. 
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"SedeiVen,. en .die men het best"verwijdert, 
..1'••' 	• ten„ minste tijdelijk. Laat de ,. anderén, die 

el en na goed . aanleggen, maar vrijen teug 
(enkele dagen zult ge verwonderd en verrukt 
'staan over den bekomen uitslag. Heel zoetjes 

Antoon is de naam van een Vinke 

Antoon is de schat van Robert, 'nen hard-
nekkige vinkenier, die in dat vogeltje veel 
hoop stelde en heel de winter had gedroomd 
er de hoogste prijzen mee te behalen... 

Het seizoen was al goed onderweg en 
Antoon was reeds tot in de reeks boven de 
300 liedjes geklommen. Dat en is nog van 
't heste niet maar liet meent toch altijd ee'n 
prijske. 

Half Juni was Walter, Robert's zoon met 
Antoon naar 'ne prijskamp geweest. Antoon 
had zijn gewoon prijske behaald en nog wat 
liedjes meer dan de weke te voren. Een goed 
teeken. Hij was aan 't aankomen 1... 

De Maandag zou Robert een reisje doen 
naar Meulebeke, waar 'ne groote prijskamp 
gegeven werd ter gelegenheid der kermesse. 
Dien nitgang met een vinke, die zeker 'ne 
prijs zou spelen, enkele goede kameraden om 
mee te gaan ; het vooruitzicht van de goede 
ontvangst, die vanwege de Meulebekenaren 
te wachten stond, al die dingen speelden zoo-
danig in Robert's hoofd, dat hij de nacht 
tusschen Zondag en Maandag niet kon slapen. 

In de namiddag had hij nog eens geke-
ken of Antoon wel voorzien was van eten 
en drinken en had hem dan op de zolder 
gezet, om hem eene gedwongese rust te ver-
zekeren. 

Of het nu eene ingeving was of een 
voorgevoel, maar iets dreef hem om gedurende 
de nacht eens te -gaan zien naar Antoon. Hij 
herinnerde zich dat hij zich na zijnen terug-
keer vair de Zondag-prijskamp en tot aan zijne 
opklimming naar het « inperste » weinig of 
geen teeken van leven had gegeven... 

Zachtjes kroop hij den trap op. Zoo 
gerkiakte hij bij de kostelijke muffe. Hij klopte 
eens zachtjes en luisterde... Niets te hooren. 
Eene buitengewone ongerustheid beving hem... 
Zou het beestje dood zijn ?... 

Voorzichtig met de muit naar de slaap-
kamer gekomen en gekeken... Hij viel bijna 
om van 't verschieten... De vogel was gaan 
vliegen 1 Antoon was ontsnapt 1 

NTOQ• 
(Of de waarachtige geschiedenis 

der ontsnapping van 'nen 
peroemde Vinkeman). 

IIII 

Voor eenige dagen bezorgde Luitenant 
Verstraete me eenige jaargangen van « Bulle-
tin Mensuel de la Ligue Nationale Beige des 
Tendeurs et Amateurs d'Oiseaux ». Daarin 
vond-'Ik van de hand van den heer C. Erffe-
lynck een prachtige bijdrage voor het dres-
seeren :,van ;de takkelingen. Ik laat, ter on-
derrichting onzer talrijke schaar vinkeniers, 
den Heer. Erffelynck aan het woord. 

• 

Het africhten van de takkelingen is wel:  
licht`Vén.:""dël•-iiiiókst bélangilAnYáStiés voor 
de liefhebbers, die zich op de zangprijskam-
pen toeleggen. Zekerlijk een ingewikkeld zaakje 
dat langs alle iijden nauwkeurig dient be-
keken te worden. Voorop komt de zang, welke 
hoofdzaak is, maar eerder afhangt van de 
opleiding dan van het eigenlijke africhten. 
Daarop volgt het eerste africhten (entraine-
ment) met het• oog op de prijskampen, 't is 
te zeggen de beste manier om zijn beginne-
ling te • gewennen aan de vele trukken welke 
het •hoog-zingen in de hand werken. Laatst 
vinden wij het dresseeren. Hieraan zijn wel 
de geheimen verbonden van den liefhebber. 

Aandachtig gaat hij het eigene karakter 
van Mederen vogel na en geleid door een 
jarenlange ondervinding weet hij welke be-
handeling- bij ieder temperament past om tot 
een goeden uitslag te geraken. • Fijne kunst 
is het,-waarin onze oude vinkeniers niet mede-
gerekend, zoo bitter weinig meesters te vin-
den zijn. 

Laat ons dus vooreerst een woordje rep-
pen over de opleiding van de jonge vinken 
in zake zang. 

Alle liefhebbers weten dat de' vinken 
niet op dezelfde manier gebekt zijn : hun 
zang verschilt tot schier in 't oneindige. In 

Itieffen we niet alleen twee scherp af-
gelijnde zangen aan : den vlaamschen en den 
waalschen, maar bij den eenen zoowel als 
bij den .anderen bestaat een groot verschil 
van vogél tot vogel voor wat lengte, snelheid, 
zwaarte, enz. betreft. Vernoemen we enkel : 
lange en zware, korte en lichte, slepende en 
vlugge. Lengte en snelheid spelen de hoofdrol. 
Vrije prijskampen zijn vooruit en vooral snel-
heidsprijskampen : de vogel, die binnen het uur 
het hoogste aantal liedjes er heeft uitgegooid, 
mag viktorie kraaien-. Het valt niet moeilijk 
te begrijpen dat een vogel met langen zang, 
hoe ;.mooi die ook klinken moge, het niet 
gemakkelijk halen zal tegen een tegenstrever 
die ze'er kort en licht uit laat rollen. 

Ieder liefhebber heeft er dus het grootste 
belang bij zijn jonge vogels mooie, korte, ge-
makkelijke, lichte liedjes aan te leeren. 't Is 
ontegensprekelijk de hoogste troef in zijn spel. 
Niet minder belangrijk is het uitzingen. Die 
ongelukkige brekers zouden den liefhebber 
grijs doen worden voor zijn tijd. 

Die twee punten het aanleeren van den 
kortst mogelijken zang in het afleeren van,  

,het ongelukkig breken, gaan niet zonder moeite 
en eischen van den liefhebber, die zich op 
de prijskampen onderscheiden wil, een dage-. 
lijksche bewaking en veel zorgen. 

Nog zijn er nalatige liefhebbers, die zich 
om niets bekommeren en alles zoo maar eventjes 
aan het bloote toeval overlaten. Het gebeurt 
wel eens dat het geluk hun toelacht; maar 
In 99 gevallen op 100 hebben ze het kijken: 
Pas is de zettijd in vollen gang of ze bezitten 
niets 	" titetált.--ittn -collectie- arnitierige:zri 
gers, tjinkers en brekers. Alleen nog goed. 
om  ook de beste zangers aan 't sukkelen te 
brengen..  

Jonge liefhebbers, volgt die dwaze stap-
pen niet. Ge weet niet wat uw fintige takke-
lingen, waarvoor ge nu in bewondering staat, 
in hun koker hebben. Hun zang kan vol-
maakt zijn, 't is waar, , maar er bestaan 9 
kánsen op de 10 dat ze u alles behalve vol-
doening zullen geven, inzonderlijk als het 
takkelingen zijn uit het eerste nest. 	• 

Ze hebben reeds een tijdje in vrijheid 
gezongen en ge risqueert grootelijks met een 
minderwaardigen zanger gestraft te ziteen. 
Minder gevaar loopt ge met takkelingen uit 
het tweede en derde nest. Ze zijn meer kneed-
baar en om die reden zijn ze wel te ver-
kiezen. 

Geboren op het einde van den zomer heb-
ben ze in 't wilde weinig slechte lessen ge-
kregen en dus de gelegenheid niet gehad zich 
een ongewenschten zang aan te eigenen. Bij 
u zullen ze heel gewillig profiteeren van de 
goede lessen, welke ge ze zult willen geven. 

Begint dus, liefhebbers, met u een vol-
wassen vogel aan te• schaffen die de rol van 
leermeester spelen zal en diensvolgens een 
volmaakt zanger zijn moet : korte, lichte 
liedjes, zonder breken, evengoed In de lente 
als hij nog « in zijn vuur » niet is als later 
in den zomer. Zulk een vogel is zeldzamer 
dan velen denken. 

Daarbij moet uw professor vroegtijdig,  
zijn, d. w. z. hij moet volop aan den gang 
vanaf half Februari en de liefhebber moet 
alles in het werk stellen om het op dreef 
komen te bespoedigen. 

Van zoodra uwe jonge vinken beginnen 
te k weelen, weze het ook in Januari, neemt 
ze weg van voor het venster waar ze den 
winter hebben doorgebracht, sluit het kooitje 
af en plaatst ze in den achtergrond van de, 
kamer. Beginnen ze na enkele dagen opnieuw, 
bedekt de muit met een zwarten doek? Plaatst 
den leermeester in het volle licht voor het 
venster van dezelfde kamer waarin uw leer-
lingen staan om ze niet een enkele les te 
laten verliezen. 

Na drie of vier weken, al had de oude 
maar een dertigtal liedjes per dag gezongen, 
ontdekt het kooitje met de takkelingen, plaatst  

kweelen ze volmaakt de móoie zangen, die 
ge hun hebt laten hooren. ' 

Aan het einde van de moeilijkheden zijn 
we echter nog niet ; ze beginnen pas. • 

In ons volgend praatje meer daai-over. 

X. 
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Dat zag er nu fijn uit 1 -  Zijne. v.riend9'. 
'zouden hem de Maandag morgen ,OpWaéhten . 	. 

die ést': daar ;-aart.k,i0én•,,,nieéésèlédigé„ 	 
kooi of ' zonder kooi Alzoo 
naar Meulebeke niet 1 

, Bij nader onderzoek , bestatigde• hij dat 
een deurtje los was ; de vogel had het geheel 
open gekregen en was aldus buiten geraakt... 
Maar nu dacht Robert er ook aan dat op 
het• hoogste geen enkel venster , open was. 

Antoon kon dus niet buitens huis zijn.... 
Rap wekte hij zijne vrouw. 

— Marie 1 Marie !... 
— Ja ? Wat is er ? Ik heb tOch zoo 

'ne vaak... 
— Vaak, vaak ! Gij en weet niet wat 

er gebeurd is hé ? Antoon , is weg 1 

Den omvang van het ongeluk drong nu 
eerst, tot haar door. Ze schoot overeind . en 
keek hate man aan, die daar aan 't bed zoo 
bleek als een lijk stond... 

En nu vertelde den ongelukkige vinkenier 
-pan zijne vinkenierster, wat er gebeurd was 
en deelde haar meteen zijne hoop thede dat 
de vink toch ergens op 't « ipperste » moest 
zitten... 	. 

— Laat ons gauw zoeken. 
— Ginder boven en is geen licht... 
— Neem een der zaklichtjes. 
Die waren gauw gevonden, maar ze wa-

ren allebei uitgebrand... Wat nu gedaan ? 
Robert dacht eraan dat hij op zijn schoe-

makerswerkplaats een stuk kaars had liggen. 
Ongelukkiglijk was ook daar geen elec-

triek licht aangebracht. Hij zou het in den 
donkeren wel vinden. In zijn vliegende vaan 
barrevoets op den tast naar de werkplaats 
boven de keuken... Marie keek toe van op de 
slaapkamer... 

Uit de duistere werkplaats klonk eens-
klaps een gil. De schoenmaker had zonder 
argwaan in 'n hiel van 'n schoe getrapt die 
daar met de nagels naar omhoog lag... De 
vent tierde van de pijn.- Toch zocht hij voort 
naar het eindje kaars... Hij vond het einde-
lijk en kwam mankende bij Marie terug. 

Doet zeer Robert ? 
Doet zeer verdomd 1 Het Is ezeker ge-

makkelijk... 
— We zullen het wasschen tegen de 

bloedvergiftiging... 
— Wasschen En Antoon die ginder 

boven zit ! Niemendalle 1 Gauw een stekske 
en op zoek. Mijne voet kan zoolang wachten 1 

— Ook goed, maar... 

etsen uit het Leven 
door °ASTON VEYS. 
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'18 OOGST — bij Leon CROMBEZ 
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ROOKT BELGA MET PRE/`11E • 
• DE BESTE I 

Ze vonden gauw een solfertje. Het kaarsje 
werd aangestoken en dan naar boven. Wat 
een gek tafereel was me dat. Twee bejaarde 
menschen in hun slaapgewaad in het holle 
van den donkere zolder, waar het dansend 
vlammeke een spookachtig licht wierp. Ge-
jaagd, bijna zonder kleeding, als ze daar 
stonden in hun vane, angstig blikkende in 
alle hoeken en kanten... 't Was om er mede-
lijden mee te hebben ! 

Daar stonden koffers en manden, er lagen 
stukken leer, leesten, oude vogelmuiten en 
meer zulke dingen... Voorzichtig werd iedere 
plaats overkeken en bevreesd verplaatsten 
zij hunne voeten, daar ze niet wisten of ze 
Antoon ook ergens ongezien onder den hiel 
zouden krijgen... 

Na lang zoeken hoorde Robert eindelijk 
iets in 'nen hoek... 

— Rrrzzzt I 	 • 
— Hij z4 hier, fluisterde di man. 

— Voorzichtig, raadde Marie... 

Zij nam het kaarsje, waarvan de heete 
was over hare vingeren stroomde, en lichtte 
toe. Hij greep naar de vluchteling, maar Antoon 
vloog op, hoog tot tegen de vorstepannen, 
om dan langs de muur naar omlaag te 
« ritsen »... Daar lag hij te gapen, tenden 
adem, blijkbaar halfdood ! Heel voorzichtig 
werd 't beeátje genomen en kwamen ze van 

• de., zolder af. De vinke werd een beetje ge-
waSschen en dan . voorzichtig in zijn muitje 
gelegd. 

Nog een tijdje zat den bedroefde vinke-
nier, erbij en eindelijk ging hij terug naar 
't bed dm Marie te doen zwijgen, die maar 
gedurig aan preekte dat hij toch een beetje 
moest slapen, indien hij de Maandag naar 
Meulebeke wilde gaan... 

• Van slapen was echter geen kwestie. Ver- 
	' „áeheidene keeren kroop Robert eruit tot :bij 

.Antoon's muitje... Geen geluid... 	Zeker 
- 	was hij " dood ! 

Zijne jongen, die daar naast ook al niet 
kon slapen, had hij reeds een sermoen ge-
geven (ten onrechte) omdat hij niet beter zorg 
had gedragen voor Antoon. Het huis Mond 
overhoop en iedereen was tevreden als de 
eerste dagklaarte door de vensters drong. 

Robert kleedde zich aan. Met het muitje 
ging hij naar beneden in den hof. Voorzichtig 
gekeken.' Antoon was niet dood 1 Hij, zat op 
zijn stokje, maar keek zoo flauwkes, als ie-
mand die den vorigen dag dronken is tehuis 
gekomen... 

Een uur en half zat Robert alzoo op de 
knieden voor dat ,multje te kijken. Het weenen 
stond hem nader of 't lachen I 

— « Ach » zuchtte de man eindelijk... 
Antoon was bij den drinkpot gekomen en 
dronk... Nog eens.,. en nog eens ! Het zat 
goed. 

Een paar andere vogels bijgehaald. Die 
begonnen allichte te fienken en Antoon rechtte 
zijnen kop I Het oude bloed kwam boven ! 

—, Fienk 1... Fienk ! Fienk I... Fienk ! 
Vraag en antwoord...". 

Een half liedje kwam uit den hof over-
gewaaid.. Antoon's tjoepke kwam rechte. Hij 
schudde ''ne keer zijne kop... 

Robert's herte klopte hoorbaar. 

— Tji, ijl, tji... 

— Tji, tji, heurrrrrrrsssssewie ! 
't Lag eruit ! Hij was was weg. Antoon 

was verrezen 1 

Nog een paar liedjes kwamen uit het 
muitje galmen en het was in orde. De kerel 

• werd opnieuw achter de gesloten luikjes ge-
zet en in zijn kaske geplaatst, waar hij wel 
ademen, maar niets meer hooren of zien kon. 

Antoon was verrezen Hij mocht mee I 
Vooruit naar Meulebeke 

Voorzichtigheidshalve en vertelde Robert 
niets van die hagelijke gebeurtenis. Zijne Marie 
was als een gelukzalige na de opstanding 
van Antoon, want ze vreesde dat hare man 
het te erg aan het hart ging krijgen indien 
zijne lievelingsvogel dood, was en hij tot 

• 

en Antoon en gaf zich voor niemand 1 Een 
kwart uurke lang draaide hij er de lied.-
kens uit, zoo rap als 't ventje bij hem kon 
schrijven...; Dan begon 'hij te vloeken en te 
breken... 	' ' 	• 

• — Ja, den breker is daar weer, zuchtte 
Robert, maar hij• zal er toch genoeg goede 
zingen om 'n prijs te halen... 

Aan 'ne' liefhebber-kijker vroeg hij om 
een poosje in zijne plaats te teekenen en 
dan ging hij op zoek of ergens ook aan een 
druppelke te geraken was. 	

0 

Maar ja, dat en is geen klein spel in 
die streke. Ze 'zijn schrikkelijk benauwd' van 
de kommiezen. Het is overal hetzelfde ant- -
woord : « Wij en hebben geenen of « we in 
durven niet », of « de komtniezen zoeken het 
hier al af ». 

Robert vertelde naderhand dat hij' toch 
in 'n huisje gerocht waar men na zijn ver-
haal zulk medelijden kreeg met hem dat er 
een druppelke 'werd geschonken op eeuwig 
zwijgen, maar als we er bij hoorden dat het 
pulleke te voorschijn kwam van onder de 
rok van een oud moederke, dan hebben• we 
gedacht, dat hij er wel een beetje bij fan-
taiseerde. Tot daar ! 

Het bijzonderste was dat Antoon tot het 
einde van het uur voortzong en bekroond 
werd met 'n schoone prijs en de gebruike-
lijke bloemen op zijn muitje werden vast-
gehecht. 

Op, weg naar de statie van.  Meulebeke 
zongen ze : 

« We zijn mannen van jaren... 
We vreezen geen gevaren... 
We zijn ook zeer ervaren... 
Om onze vogel te bewaren... 
Antoontje zingt tjiek tjok... 
We passen hem goed op 
Den oppas doet 
Hem zeker goed 
Hij zingt met moed ! 

En al de vogels, die wij bringen 
Ze zullen zingen, 
Zonder te dwingen 1 
En al de vogels, die wij bringen 
Ze zullen zingen... wel een ure lang I 

Antoon is de lieveling gebleven van 
Robert. Mit buiterigewane zorg • wordt het 
beestje alles gegeven wat hem goed kan 
dden, Maar sedert.die' beroerde nacht, wordt 
er gezorgd dat alle deurtjes en luikjes goed 
nagekeken ï worden, want zoo'. eene. gebeurte-
nis en wil' onze Vinkenier nooit 'Meer be-
leven 

Rumbege 
Maatsépappij De Goudvink • 

VOSKE, Meenensteenweg 

Op:  Zondag 29 September 

Inhuldiging van onzen Koning 
PROGRAMMA 

-Om 1 ,ure namiddag : 

Algemeene Vergadering « In 't Voske ». 

Om 1 1/2 ure : 

Optocht met muziek voorop naar 't paleis 
van den koning, alWaar feestelijke ontvangst, 
bloemenhulde en koningsserenade. 

Feestrede door een bestuurslid. 

Alle vrienden die het goed met ons meenen 
worden hierbij uitgenoodigd en zijn welkom. 

De Feestcommissie rekent op :de - beste 
orde, stiptheid en deftigheid. De vinkeniers 
moeten een toonbeeld zijn • van orde en wel-
gemanierdheid, en alzoo het bewijs leveren 
dat onze liefhebberij geen prullemansdoeninge 
is. — Wij rekenen op uwe welwillendheid. 

• Het Bestuur. 

Winkel St Elooi 
Maatschappij De Trage Zangers,  II 

Op Zondag 22 September 

• Inhuldiging 
van den heer VAN DERSARREN,eerevoorzitter 

als koning der Gilde van 1935 

Bijeenkomst om 2 ure in 't lokaal, f! De 
Kruisstraat » bij Cyriel • Dedeurwaerder. 

Naar we hooren fluisteren willen de Win-
kelsche Vinkeniers iets buitengewoons op touw 
zetten en we raden dé omliggende gemeenten 
aan eens een kijkje te gaan nemen. . 't Zal 
hun niet spijten. 

Rumbeke 
Puritas 

FEESTELIJKHEDEN 

Op Zondag 6 Octobitr 

bij de plechtige INHULDIGING' 
van^ den heer Adolf DE COSTER, 
Koning der Maatschappij voor 1935 

Om 8 1/2 ure, MIS voor de Vinkeniers. 
Onmiddellijk na de mis : TOMBOLA, bij 

H. Verholle, om 2 ure bij den Koning. 

Om 3 ure : Optocht met muziek door de 
gemeente. 

Om 5 ure : Vergadering in 't Gildehuis 

en prijskamp op 't ringboord : 
Talrijke en nuttige prijzen. 

BEMERK : De vreemde delegaties mogen 
aan de prijskampen 'deelnemen. 
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overmaat van ongeluk niet naar Meulebeke 
kon. De zoon ging lachend naar zijn werk. 
Die was ook wel Vinkenier, maar dat hij 
het ooit 'zoo erg zou krijgen als zijn vader 
en moeder,' die 'nen heelen nacht slaap 
zouden laten om in het duister met een 
kaarsje naar een vinkje te gaan zoeken, dat 
verwachtte hij nooit in zijn leven... 

Van de door de nagels half doorboorde 
voet werd niet eens meer gesproken.' Het 
was vergeten in de groote vreugde. 

En zoo kwamen de vier Vinkeniers en 
Vinkenierstere te Meulebeke aan. Ze waren 
natuurlijk wel gekomen ! Er werd getikt met 
eenige glazen van dien goeden bruinen waar 
ze daar zoo vermaard om zijn... Dan kwam 
de eigenlijke zetting. 

• 

Met bevend bevend 'herte keek Róbert terzijde, 
naar Antoons: kasteel dat op een paar meters 
van hem afstbnd, nadat ze verwisseld waren. 
Wat zou het nu worden ? 

Van hier , en daar op het veld kwam 
den toon der eerste fienken... een liedje kwam 
aandrijven. En toen het teeken gegeven werd 
voor 't begin' kwam de 'zonn,e, door de wo17.., 
ken en begoot . met een gOritien P liOht al die 
kleine muitjes;die daar stdn'den in een lange, 
lange reeke, eh' iwearvoor gehurkt, of op de 
knlen, of op hun kaske gezeten, de liefheb-. 
bers bers gereed *waren met regel en krijgt dm • 
de liedjes neer te schrijyen. 

— Rrrrrrr ! kwam het van Antoon. 

— Ring, ,thing, tjing kiekewie, zei de 
gebuur 

Ia 

— Heurrussseewie, antwoordde Antoon... 

o 

	

-- Ach, zuchtte Robert en een hemel- 	Eerewijn. 

	

sche glimlach speelde over zijn gelaat, dat 	Gezellig samenzijn en daarna Optocht 
opluchtte als een helderende -hemellucht 	A  in Feeststoet, •bezoek bij de vrienden herber- 

En .dna ia 
. t.,,,

ng • het onverpoosd 	giers, om terug aan te landen in 't lokaal pi4i v.erpoosd voort , 
• :>-- 	 k.,.1•,« Het Voske ; alwaar groote feestelijkheden,ln den gronte,vOldslag I Het • klonk en 'zin- 

derde ten-'alle kante =van het vinkengeweld totdat de laatste man de zak op' geeft. 

• 
Zondag 	5 Mei 

• 12 Mei 
• 19 Mei 
• 26 Mei 

0. H. H. 30 Mei 
Zondag 	2 Juni 

» 9 Juni 
Maandag 10 Juni 
Zondag 16 Juni 

» 23 Juni 
» 30 Juni 

Maandag 1 Juli 
Zondag 7 » 
Maandag 8 » 
Zondag 14 » 

» 21 ». 
- 28 

Waereghem 
» 
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D1GINGEN 

Eerelijst van den « Bakker » 
Eigenaar : August DHAENENS, Olsene. 

le prijs 
5e 
le 
4e 
7e 
le 
2e 
le 
le 
2e 

14e 
2e 
le 

10e 	11 e 
2e 
le 
2e 

554.50 fr. 
508 liedjes. Kampioenschap » < 

	4 Oogst 	Waereghem 	le 
der verbonden Maatschap- 
pijen van Waereghem. • . 

Ewel August zoo'n vogeltje wou ik ook wel hebben : een primus, die 
den liefhebber dwingt iedere zetting bij te wonen en hem altijd met bloemen 
en een schonnen stuiver naar huis stuurt. 

Allo,' liefhebbers, wie kan met « Bakker » concureeren ? Zendt uw uit-
slagen, we zullen vergelijken en bespreken. 

lle inzendingen, aankondigingen, feesten enz. moeten gezonden worden aan 

et adres van Heer Remi BUYSE, hoofdonderwijzer te Oekene. 

A 

••Ck 	.Iti,t1S+Z.e,gan14 

anaf October wordt ons blad " DE VINKENIER „ betiteld, - Het zal op 
kosten van Luitenant Verstraéte verschijnen, en kosteloos besteld wor- 

n tot einde ig35. 
1 de liefhebbers kunnen zich aangeven bij Gerard VERBEKE Rumbeke. 
ooals we reeds gezegd hebben, zal dat voor onzen Luitenant veel kosten, 
n ons dus vanaf 36 te bewijzen dat we eendrachtig willen samen wer- 

en om het blad vooruit' 'te helpen. 

Laat Barabas los ! zoo riepen destijds de Joden. En moesten die zelfde 
en uit hun graf nu opstaan, wat zouden ze verwonderd staan kijken, dat 
rabas nog leeft 1 

Maar ze zouden nu roepen : laat hem niet los, maar geef hein aan mij. 

Ziehier immers zijn eerelijst 

Vanluchene Remi 	Barrabas 

Izegem 
DE BLAUWKOPPEN - Sloore 

Hulde aan onze Koning 
Aangezien gij gevraagd hebt hoe 

wij het gesteld hebben met de inhaling 
van onzen koning, laten wij u weten 
dat het feest allerbest is. Wij zijn 
eerst den koning gaan afhalen met 

. Vaandel Muziek en Bloemtuilen. De 
koning was zeer tevreden ; gansch de 
maatschappij was wel gekomen, wij 
moesten drinken en schinken zoo dat 
wij van daar onze ronde maal,:tin naar 
onze kennissen en nat van buiten en 
nat van:binnen, zoo dat wij in den 
avond ,tankwamen in het lokaal. Daar 
was iiet Bal populair tot laat in den 
,nacht met onzen, 'koning 

Lach en Lente 
De Vrouwen A. B. C. 

Samenspraak tusschen 

Pierre Welgemoed en 
Karel Dompelaere, 

twee oude, kennissen, die bij toeval 
elkander ontmoeten te Brugge aan de 
Kruispoorte. 

Pier — zei wie we daar hein, het 
is Karel geloof ik. 

Karel — Ha 1 't is Pier, mijnen 
oude kameraad van Lovendeghem. 
Wat geluk van u te ziene Pier. En hoe 
gaat het, nog altijd jongman zeker ? 

Pier — Zooals ge zegt, Karel. 

Karel — Hewel Pier, waarom en 
trouwde gij niet? g'hebt immers ook 
al drie kruiskes achter den rug. 

Pier — 't Is waar, Karel, ik ben 
reeds de dertig gepasseerd, maar trou-
wen zal ik niet zoolang ik geene vrouw 
kan vinden die in zich den A. B. C. 
vereenigd. 

Karel. — Wat wilde gij daarmee 
zeggen, Pier ? 

Pier. —, Ik wil daarmee zeggen 
dat de dochter die ik tot vrouw zou 
willen, moet zijn : 

aanvallig, bescheiden, christelijk, 
deugdzaam, eerlijk, flink, goedhartig, 
huiselijk, innig, jong, kunstminnend, 
lieftallig, minzaam, nederig, openhartig, 
proper, rechtzinnig, spaarzaam, tevre-
den, uitmuntend, voorzichtig, waak-
zaam, ijverzuchtig en zacht. 

Karel. — Hola Pier ! Eene vrouw 
die in zich den A. B. C. vereenigd, die 
heb ik reeds.gevonden want de mijne 
dat is eene 

afgunStige en boosaardige com-
meere, eene dwaze, eigenzinnige, fran-
ke, grammoedigei hooveerdige, ikzuch-
tige, jaloersche, knorrige en lafhartige 
meesteresse, eene nijdige, onmatige, 
pronkzuchtige, redetwistende,' -stijf—
hoofdige, trotsche, uitzinnige, valsche, 
wispelturige en ijdele zotinne. 

Goen avond, zei Pier, en geluk 
met de sloore. 

Oekene 
4 September 

De vergadering der vinkeniers 

is prachtig gelukt. 
't Was een beetje laat in den a2 

vond en nochtans was alleman op 
post, uitgenomen den heer Remi 
Buyse hoofdman, die dat in de 

naaste vergadering moet verbete-
ren. Om 8 ure werd de vergade-
ring geopend door den schrijver 
Cyriel Breemeersch, die dadelijk 
uitleg geeft over de kas. Het lid-
geld o.5o wordt ontvangen' en 't 

reglement voorgelezen. 
Er wierd nog wat gepraat over 

het inspannen van vogels en al de 
leden waren in de beste stemming 

. Een die erbij was. 

Antoine PARMENTIER 

voor zijn vogel ALIDOR. 



Vele liefhebbers hebben de gelegenheid niet 

gehad dit artikel te lezen, — Aangezien « De 

VINKENIER» voor de eerste maal zal gelezen 

worden ddor eettpaar duizend NIEUWE lezers 

achten wij het nOodzakelijk het begin van dit 

artikel le herhalen. 

Jaargang Nr I . . Het nummer bevat 4 bladzijden 

Blaas eerst 
de doppen weg! 

302-516 

1,, 

• 

P 
Chicorel 
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• 
Gaat de '',otficiéele uitslagen 	' -den ,,NATIO- 

NALEN LEGWEDSTRIJD te Ans (Luik). Een Iot wan, /0*  
poeljen, Rhode IslandRed, toebehobreride, aan fiet y,erede- 
ling'sation.  van R. I. R. te Roeselare, cri uitsluitend : ,topge 
kweekt Mét'" HOSTENS '.!:KUIKENIVIEEL, wint er 

DEN GROOTEN PRIJS VIAN7:•pE KONINGIN 

eriplaatst zich eerste in alle:klasseinenten : 

opgevoeck bikeizs' `gived ;flinke legsters 
■ .Elesle,gemiddeldleieljler :219 'eiers per hen m'efein  gemiddeld  geligehlván 60 gr 

'Cl motste g'ewiel;1 	( alle rassen) 134.494 1(gr.;:'' 

,Hongee geldelijke opbrengst : (Eenden inbeinegén') 881.40 Frs,• ' 	' •  

4: uit tetzelfde:„14:21 js KAMPIOEN van'den 
i e wedstrijd?`met 302 eters yin r12 T'iaan'el en , Wegende' 

ïe'rnidéle1;•Ï'tg'è r, 	en,per •  kir 	̀,Ktlitenipg .r;'zijn5 I v„, •• 	 • „ 	, 	• 
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De vogel die binnen het uur het hoog-
ste aantal liedjes er heeft uitgegooid, mag 
viktorie kraaien. -- Het valt niet moeilijk te 
begrijpen dat een vogel met langen zang 
hoe mooi die ook klinken moge, het niet ge-
makkelijk halen zal tegen een tegenstrever 
die ze er kort en licht uit laat rollen. 

Iedere liefhebber heeft er dus het groot-
ste belang bij zijn jonge vogels mooie, kor-
te, gemakkelijke, lichte liedjes aan te leeren. 

de opleiding van de jonge vinken 

• in zake zang. 
Alle liefhebbers weten dat de vinken niet 

op dezelfde manier gebekt zijn : hun zang 
verschilt tot schier in 't oneindige. In Belgie 
treffen we niet alleen twee scherp afgelijnde 
zangen aan-: den Viaamschen en den Waal-
schen, maar bij den eenen zoowel als bij den 
anderen bestaat een groot verschil van vogel 
tot vogel voor wat lengte, snelheid, zwaarte, 
enz. betreft. Vernoemen we enkel : lange en 
zware, korte en lichte, slepende en vlugge. 

Lengte en snelheid spelen de hoofdrol. 

Vrije Prijskampen zijn vooral SNEL-
HElDS-prijskampen. 

Laat
ver 

 ons dus vooreerst een woordje rep- 
pen n 

 

langh alle zijden. nauwkeurig dient bekeken 
te worden. 

Voorop komt de zang, welke hoofdzaak 
is, maar eerder afhangt van de oplèiding dan 
van het eigenlijke africhten. Daarop volgt het 
eerste africhten (entrainement) met het oog 
op de prijskampen, 't is te zeggen de beste 
manier om zijn beginneling te gewennen aan 
de vele trukken welke het hoog-zingen in 
de hand werken. Laatst' vinden wij het dres-
seeren. Hieraan zijn wel de geheimen ver-
bonden van den liefhebber. 

Aandachtig gaat hij het eigene karakter 
van lederen vogel na en geleid door een 
jarenlange ondervinding, weet hij welke be-
handeling bij ieder temperament past om tot 
een goeden uitslag te geraken. Fijne kunst 
is het waarin, onze oude vinkeniers niet mede-
gerekend, zoo bitter weinig meesters te vinden 
zijn. 

RESSEEREN VAN TAKKELINGEN 

Stichter - Eigenaar : 

Luitenant VERST kt6i E T E, Rumbeke 
HoogsOat 

'' SLUIS' PLUIMVEE- EN VOGELVOEDERFABRIEKEN N.V. 	- 	WEESPERKARSPEL 

en. COGELSLEI 14, te ANTWERPEN 

Drukkerij AugUst TANGHE, hoogstraat Rumbeke - Telefoon Roeselare 802 

Vul niet zonder meer het voederbakje bij met 
P. Sluis' Zangzaad, maar blaas eerst de ledige 
dopjes weg en laat het bakje met zaad schoon 
leeg eten. De kanaries zijn n.l. lekkerbekken! 
Ze pikken het allereerst het witzaad weg. De 
ledige dopjes komen dan op het raapzaad te 
liggen, en het 9evolg daarvan zou zijn, dat Uw 
kanaries •te ,  weinig raapzaad krijgen. Het resul-
taats een vette ruiende kanarie, die niet zingt! 
Opgepast dus! 

Naast P. Sluis' Zangzaad 'is P. Sluis' Kanarievoer 
voor Uw vogels onmisbaar. In den ruitijd en ook 
in den broedtijd moet steeds volop Kanarievoer 
warden verstrekt. 

P, Sluis' Zangzaad en P. Sluis' Kanarievoer vor-
men „het ideale menu" van Uw kanaries. Let er 
echter op, dat U uitsluitend „verpakt" koopt. De 
voedering van kanaries luistert zeer nauwl 

't Is ontegensprekelijk de hoogste troef 
in zijn spel. Niet minder belangrijk is het 
uitzuigen. Die ongelukkige brekers zouden 
den liefhebber grijs doen worden voor ,zijn 
tijd: 

Die twee punten : het aanleeren van den 
kortst mogelijken zang en het ,f,leeren van 
het ongelukkig breken gaan niet zonder moei-
'te en eischen van den liefhebber, die zich 
op de prijskampen onderscheiden wil, een 
dagelljksche bewaking en veel zorgen. Nog 
zijn er nalatige liefhebbers die zich om niets 
bekommeren en alles zoo maar eventjes aan 
het blóote toeval overlaten. 

Het • gebeurt wel .eens dat het geluk hen 

len gang of ze bezitten niets meer dan een 
collectie armtierige .zangers, flinkers en bre-
kers, alleen nog goed om ook de beste zan-
gers aan 't sukkelen te brengen. 

Jonge liefhebbers, volgt die dwaze stap-
pen niet. Ge weet niet wat uw fintige tak-
kelingen, waarover ge nu in bewondering 
staat, in hun koker hebben. 

Hun zang kan volmaakt zijn, 't is waar, 
maar er bestaan 9 kansen op de 10 dat ze 
alles behalve voldoening zullen geven, inzon-
derlijk als het takkelingen zijn uit het eer-
ste nest: Ze hebben reeds een tijdje in vrij-
heid gezongen en geriskeert grootelijks met 
een minderwaardigen zanger gestraft te zit-
ten. Minder gevaar loopt ge niet takkelin-
gen uit het tweede en derde nest. Ze zijn 
meer kneedbaar en om die reden zijn zij 
wel te verkiezen. 

Geboren op het einde van den zomer, 
hebben ze in 't wilde weinig slechte lessen 
gekregen en dus de gelegenheid niet gehad 
zich een ongewenschten zang aan te eige-
nen. Bij u zullen ze heel gewillig profitee-
ren van de goede lessen, welke ge ze zult 
willen geven. 

Begint dus, liefhebbers, met u" een vol-
wassen vogel aan te schaffen die de rol van 
leermeester spelen zal en diensvolgens een 
volmaakte zanger zijn moet : korte, lichte 
liedjes, zonder breken. evengoed in de len-
te als hij nog «in zijn vuur» niet is als la-
ter in den zomer. 

Zulk een vogel is zeldzamer dan velen 
denken. Daarbij moet uw professor vroegtij-
dig zijn, d. w. z. hij moet volop aan den 
gang vanaf half Februari en de liefhebber 
moet alles in het werk stellen om het op 
dreef komen te bespoedigen. 

Van zoodra uwe jonge vinken beginnen 
te kweelen, weze het ook in Januari, neemt 
ze weg van voor het venster waar ze den 
winter hebben doorgebracht, sluit het kooitje 
af en plaatst ze in den achtergrond van de 
de kamer. Beginnen ze na enkele dagen 
opnieuw, bedekt de muit met een zwarten 
doek. Plaatst den leermeeiter in het volle 
licht voor het venster van dezelfde kamer 
waarin uw leerlingen staan, om ze niet een 
enkele les te laten verliezen. Na drie of vier 
weken, al had de oude maar een dertigtal 
liedjes per dag gezongen, ontdekt het kooitje 
met de takkelingen. Plaatst het in het volle 
licht, liefst bbiten indien het weder het toe- 

aan 4 fr. : men zal dus kunnen uitscheiden 
volgens beliefte. 

2. — De gazet staat wagenwijd open voor 
uwe mededeelingen : alles is kosteloos. Wilt 
gij een vergadering beroepen, maak gebruik 
van « De Vinkenier », de schrijvers der maat-
schappijen zijn van veel last ontslagen : 't is 
nutteloos van nog kaarten te zenden naar 
uwe leden gebruik de gazet ; en zijn er nog 
een tiental die ze niet ontvangen, geef ze op. 

3. — Uit Wynckel-St-Eloy ontvingen we 
een verslag, opgemaakt door heer R. Buyse ; 
ge zult zien dat 't nogal lang is, maar 't is 
het le en veel deelen kunnen te nutte komen 
aan andere maatschappijen : wij zullen mis-
schien veel verslagen krijgen en shogelijks door 
de veelte hier en daar wat moeten verkor-
tingen inbrengen, neem dat ons dan niet kwa-
lijk, want alleman moet gediend zijn. 

4. — Schrijf a. ti. b. uwe inzending op 
goê papier en met inkt en op een kant van 
uw blad. Zorg dat ze ons toekomen vóár 5 
— 15 of 25 van ieder maand, zoo bij voor-
beeld voor dezen keer moet alles toekomen 
voor den 5n October, zooniet kohit het niet 
in de eerstkomende uitgave die den 10n ver-
schijnt. 

Alle inzenders. moeten hun briefwisseling 
onderteekenen. In de rubriek Brievenbus zullen 

laat. Weldra zal het gekweel herbeginnen en 
zullen ze, als het ware den zang spellen, dien 
ze gehoord hebben. Nu moet ge ze streng 
bewaken, want er zijn koppigen en onbekwa-
men die het spel kunnen bederven en die 
men het best verwijdert, ten minste tijdelijk. 
Laat de anderen, die goed aanleggen, maar 
vrijen teugel en na enkele dagen zult ge 
verwonderd en verrukt staan over den beko-
men uitslag. Heel zoetjes kweelen ze volmaakt 
de mooie zangen, die ge hun hebt laten hooren. 
Aan het einde van de moeilijkheden zijn we 
echter nog niet ; ze beginnen pas. 

Met de eerste lentedagen, als de jonge 
vink aan 't kweelen gaat, is de bek om 
zeggens nog geheel wit ; hij is nog niet in 
zijn vuur en beschikt niet over de macht 
of de iniddelen om uit volle keel of met volle 
stem te zingen. Eerst heel zachtjes, langza-
merhand een tikje hooger spelt hij broks-
gewijze de liedjes die hij zich uit het vori- 

Alle inzendingen moeten gezonden.  
worden naar : fleer REMI BUYSE 

Schoolhoofd 0 E K E N E 

Mr VANDERSARREN 
uit Winkel-St-Eloy 

Eerevoorzitter der Trage Zangers 

wij herhaaldelijk met de eene of de andere 
spreken en als we iets te zeggen hebben, 
zullen wij de le naamletters gebruiken of bij 
gevatte de deknaam die gij aangeeft. 

5. — Wij ontvangen volgaarne artikelen 
over lach en leute, maar ze moeten deftig 
zijn en niet kwetsend. Wij zijn overtuigd dat 
P. W. waarvan wij hier veel mededeelen goed 
in de smaak zal vallen en den dank zal hebben 
van onze brave vinkeniers. 

Wie doet nog mede ? 

Wij ontvingen de eerelijsten van Alor, 
Binda en Hardiquet, drie allerbeste snelheids-
kampioenen — één van de drie is wereld-
kampioen — ge zult zelf oordeelen — Bij 
onze naaste uitgave geven wij die op. 

7. — Ons Programma gaan wij met 1 
November uiteen doen in hoofdartikel; want 
er zullen nog honderden lezers bij komen in 
October en dan kunnen wij alle onze lezers 
in één keer daarover aanspreken. 

8. — Vrouwen, zend de gazet achter naar 
uw mannen die naar de beeten gaan — in 
Frankrijk — een timber van 0.35 fr. is vol-
doende. 

ge jaar herinnert, of die een goede leermees-
ter hem dagelijks te hooren geeft. 

Na verloop van enkele weken heeft ons 
vinkske merkbare vorderingen gemaakt: naar-
mate de bek kleur nam, verstevigde de stem. 
Het spellen verheldert en heel dikwijls rol-
len er reeds volledige liedjes met halve stem 
uit het snebberige bekje. Nog enkele dagen 
en onze lustigaard is op dreef. 

De bek neemt een donkerblauwe kleur 
aan, zijn bewegingen verlevendigen, hij wordt 
onrustig, hij eet en drinkt schier het dubbel 
en bij oogenblikken, zijn stem forceerend, 
werp hij uit volle keel zijn lustig deuntje uit. 

Dat loopt niet altijd van een leien dakje. 
Zijn wil is sterker dan zijn krachten en 

de uitgegalmde liedjes zijn onvolledig. 
Morgen zal hij herbeginnen, overmorgen 

doorzetten en na enkele dagen van tasten en 
weifelen, zingt hij met luider stem. 

(Vervolgt) 
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aar het fransch van den heer C. Erf felynck : 

liet africhten van de takkelingen is 
misschien 'een der hoogstbelangrijke 
kwesties voor de liefhebbers, die zich 
p de zangprijskampen toeleggen. 

toelacht, maar in 99 gevallen op 100 hèb- 
---akerlijle.,ben-,Ingewikkeldt--zaakje' '&421 	liriitt-kijken;- PaS• is *de 'zétt:jileity vol- •jlál in - 1936•ultgegeven worden per. 3 maanden 

1. — De vinkenier wordt gratis besteld 
met de post tot 31. December ; er zijn nog 
'duizenden liefhebbers waarvan wij 't adres 
biet hebben. Wie is er van góe wil om ons 
nog adressen te zenden ? 

Ongeveer 300 exemplaren van 't 1e num-

,,iner zijn bver ; wij zullen ze opsturen naar 
dezen die nog niet aangegeven werden. 

't Is de Heer Gerard Verbeke, Vossemolen 
. ;1Rumbeke, die de nieuwe aangiften moet ont-

Vangen. 0.25 fr. per naam en adres zal gegeven 
:'worden aan ieder goê propagandist die mins-
tens nog 20 namen opgeeft van vinkeniers 
of toekomstige liefhebbers. 

Er is volstrekt geen spraak van verplichting 
{na 1 Januari de gazet te moeten voort nemen ; 
!enieder doe dan wat hij wil l De vinkenier 

• Verschijnt om de 10 dagen 



Een vet kalf...! 
Het is reeds,veel jaren geleden •dat 

er te Spokeghem een vuil manneke 
woonde dat, Sefke Noteboom ge-
naanid.werd, en•  die naam paste hem 
wonderwel, 't was immers omtrent 
een halve eeuw dat het had handel 
gedreven in okkernoten,. 't was er 
wel meé geworden en 't stond in 
aanzien bij- de menschen, 't was ook 
lid van den kerkraad en meer ande-
re parochiale werken en leefde met 
iedereen in vrede. Maar nu,. 't was 
oud geworden, 't werd ziek en kwam 
te sterven. En zijn laatste wensch 
was, om begraven te worden met 
met een mandeke okkernoten ne-
vns hem. 

't Was ten dien tijde nog 't ge-
bruik dat, de voornaamste ingezetene 
der parochie, zooals Pastoors, Bur-
gemeesters, Kerkmeesters en• meer 
andere, begraven werden binnen de 
kerke, Zoo Sefke werd als Kerkmees-
ter, bin de kerk, en volgens zijn 
wensch met, een mandeke okkerno, 
ten nevens zijn kiste in de put ge- 
laten. 	. 

Dien zelfdén dag, 'al laat in den 
avond, kwam Narden Gripvogels met 
een ladder op de schouder en een 
schim in d'hand zijn oude maat 
Stijn Roovers tegen op vijf minuten 
afstand van de kerke. 	• 

-• Goen 'avond, Stijn, en nog zoo 
laat 'op. de bane. 

-' En gij da Narden, en wat gaat-
ge nu nog gaan uitmeten met die 
leere ? 
- Awel, Stijn, ge moog het wel we-

ten, dat oud Sefke dat ze dezen 
nuchtend begraven hein, ik heb mij 
laten gezeggen dat het in de put ge-
steken. is met een,,mande okkerno-
ten bij hem, dat' ventje heeft geen 
okkernoten meer noodig, en 't ware 
jammer en zonde ze te laten beder= 
ven, ik ga ze maar gaan uithalen en 
zelve oppeuzelen, want ik eet ze zoo 
verduiveld geerne, 

g'Hebt gelijk Narden, 'k zou 't 
ook doen, want ik ook eet geern ok-
kernoten.4 
- Awél, Stijn, ga meé, we zullen 

ze deelen. 
- Geheel geern, Narden, maar ik 

vete daar ieverst een vet kalf zitten, 
en 'k ga 't gaan stelen. 

- Een vet kalf, Stijn, dat is nog 
cie moeite weerd, een lekkere brok-
ke,'''k zou er ook een stuk van wil-
len, 'k zou wel meegaan ware 't niet 
van ,die noten. 

Narden, ga gij maar gerust 
achter uw noten, 'k zal ik wel mijn 
kalf alleene ' vinden. 

-L-Maar zeg eens, Stijn, zouden we 
niet kunnen overeen komen, 'k zal u 
een',deel van de noten geven, en geef 
mij een stuk van uw vet kalf ? 
- We zijn 't akkoord, Narden, 

maar zeg, .waar gaan we malkaar 
weervinden ? 

Awel, Stijn, 'k zal op u wach-
ten in dé kerke, 'k late de leere te-
aen 't venster staan en ge geraakt 
Pomakkelij k binnen. 

-- Goed, Nardeen, 'k zal komen 
zonder faute. 

En alzoo schelden ze van elkan-
der, 1Narden achter de noten, en 
Stijn achter 't vet kalf. 

Narden plaatste zijn ladder tegen 
't venster, met ne ferme duw 't vloog 
()pen, hij kwam terecht op nen bid-
bank en gerocht alzoo gemakkelijk 
binnen. Eerst eene keers ontsteken, 
on na een goe half ure werkens wa-
ren de noten bovengehaald, de put 
weer gevuld, en, Narden zette zich *  
boven 't graf met de brandende 
keerse nevens hem, van tijd tot tijd 
een 'note krakende om zijne tijd te 
Dasseeren, in afwachting van Stijn 
cie kalverdief. 't 'Duurde en 't bleef 
duren, maar die niet af en kwart 
was•Stijn. Intusschen was het nuch-
tend geworden, alhoewel nog duis-
lPr, 't was immers in de maand No-
vember, en de koster was gekomen 
om de kerk te openen en zijn werk 
te verrichten, maar nauwelijks had 
hij de deur geopend of krak krak 
i;lng. dat, hij steekt zijne kop bin-
nen en van verre zag hij Narden 
zitten met zijn keerslichtje. In eenen 
adem vliegt hij naar de pastorij, en 
rukt bijna de belkoord aan stukken. 
De pastoor die reeds opgestaan was 
kwam traagvoetjes zelf de' deur 

openen. 
- Mijnheere Pastoor, Mijnheere 

Pastoor, wat ijselijke dingen ! . 
Maar wat schilt er koster, ge 

ziet er lijk zoo verbauwereerd uit ? 
- 't Is schrikkelijk, Mijnheere 

Pastoor, dat oud manneke dat we 
• gisteren begraven hebben... 

- Dat Sefke wilt ge zeggen, ewel, 
koster, wat is er van dat manneke ? 

- 't Is uit zijn graf opgestaan, 
Mijnheere Pastoor, en 't is bezig met 
zijn noten op te eten. 

- Alla, toe, koster, ge zijt nog niet 
geheel wakker, vrijf ne keer de slaap 
uit uw oogen en ga seffens weder, 
ge zult zien dat er daar niets van is. 

- 'k En durve niet, Mijnheere 
Pastoor, 'k en durve niet. 

- Alla, koster, voor zoo ne groote • 
vent wees niet kinderachtig, de, doo-
den komen niet uit hun graf, 't is 
nog geen laatste oordeel. Gebruikt 
ne keer uw verstand en ga zeere we-
der en ge zult zien dat 't niets an-
ders is dan inbeeldinge, en gevolgen 
van een kwaden droom. 

De koster trok met benepen herte 
en al beven weer kerkwaarts, nau-
welijks daar binnen of 't was weere 
van krak krak ; nog meer verschrikt 
vloog hij terug de pastorij binnen, 
aan ieder haarken hing ne zweet-
druppel. 

- Mijnheeere Pastoor, 't zit er 
nog, maar voor geen geld ter wereld 
ga ik nog alleen de kerke binnen, en 
geloof ge mij niet ga liever zelve ne 
keer kijken. 

- Ja, Koster, ware 't niet van die 
ongelukkige fleurecijns, dat ik zoo 
slecht te gange ben, maar 'k zou al 
meegegaan zijn om u te doen zien 
wat voor ne benauwderik dat ge zijt. 

- Als 't maar daaraan 'n liegt, 
Mijnheere Pastoor, 'k zal u dragen... 
En zonder iets te verletten, hij neemt 
de Pastoor op de rugge en wek' naar 
de kerke. 

Iets, stouter geworden, omdat hij 
de Pastoor meé hadde gaat hij, geen 
krak krak meer hoorende, eenige 
stappen verder de kerk in. 

Narden, meenende dat Stijn daar 
waas met zijn kalf, loopt er naartoe, 
stekt de Pastoor bij de schouder zeg-
gende : a Is 't nog geldig vet ?... » 
« Vet of mager pakt hem' lijk dat hij 
is » roept de Koster, en gooit de 
Pastoor te. midden de kerkvloer, en 
vol alteratie was hij in drie vier 
sprongen de kerk uit. 

Gelukkig had de Pastoor zich maar 
weinig bezeerd, maar van 't hevig 
verschot, zijn fleurecijn vergetende, 
was hij met rasse schreden naar de 
pastorij gevlucht, 't fieurecijn was 
genezen. 

Intusschen kon Narden, met zijn 
okkernoten ongehinderd de kerk 
verlaten. Wat later heeft hij verno-
men dat Stijn in zijne poging tot 
diefstal mislukt, het hazenpad had 
moeten kiezen, om niet vastgestekt 
en bachten de grendels gedraaid te 
worden. 

P. W. 

DE VROUWEN A. B. C. 

Samenspraak tusschen 
Pierre Welgemoed en 

Karel Dompelaere, 
twee oude kennissen, die bij toeval 
elkander ontmoeten te Brugge aan 
de Kruispoorte. 

* * * 

Pier - zei wie we daar hein, het 
is Karel geloof ik. 
• Karel - Ha ! 't is Pier, mijnen 
oude kameraad van Lovendeghem. 
Wat geluk van u te ziene Pier. En 
hoe gaat het, nog altijd jongman, 
zeker ? 

Pier 	Zooals ge zegt, Karel. 
Karel - Hewel Pier, waarom en 

trouwde gij niet ? g'hebt immers ook 
al drie kruiskes achter den rug. 

Pier - 't Is waar, Karel, ik ben 
reeds de dertig gepasseerd, maar 
trouwen zal ik niet zoolang ik geene 
vrouw kan vinden die in zich den 
A. B. C. vereenigt. 

Karel - Wat wilde gij daarmee 
zeggen, Pier ? 

Pier - Ik wil daarmee zeggen dat 
de dochter die ik tot vrouw zou wil-
len, moet zijn : 

aanvallig, bescheiden, christelijk, 
deugdzaam, eerlijk, flink. goedhar-
tig, huiselijk, innig, jong, kunstmin-
nend, lieftallig, minzaam, nederig, 
openhartig, proper, rechtzinnig, 
spaarzaam, tevreden, uitmuntend, 
voorzichtig, waakzaam, ijverzuch-
tig en zacht. 

Karel - Hola Pier ! Eene vrouw 
die in zich den A. B. C. vereenigt, 
die heb ik reeds gevonden, want de 
mijne dat is eene : 

afgunstige en boosaardige com-
meere, 'eene dwaze, eigenzinnige, 
franke, grammoedige, hooveerdige, 
ikzuchtige, j aloersche, knorrige en 
lafhartige meesteresse, eene nijdige, 
onmatige, pronkzuchtige, redetwis-
tende, stijfhoofdige, trotsche, uitzin-
nige, valsche, wispelturige en ijdele 
zotinne. 

Goen avond, zei Pier, en geluk 
met de sloore. 

't Een en 't ander 
'T WAS LAAT IN DEN NACHT, de 

klok sloeg met beetjes. Ze kwamen 
van d'expositie;.. Een gardevil zag 
twee mannen, die bezig waren aan 
't lutteren, naar het scheen. Hij 
keek hen een tijd lang aan en vroeg 
dan : 

- Zeg eens, wat doet ge daar ? 
- Wel... hik... zei de nuchterste 

van de twee, ik breng mijn... hik... 
mijn kameraad naar huis en... hik... 
ik weet niet hoe het komt... hik... 
hij wil niet blijven rechtstaan. 

- Dat geloof ik, zei de gardevil, 
ge hebt hem reeds tien keeren op 
zijnen kop gezet, terwijl ik U in 't 
oog hield. 

EEN GIERIGAARD trof in den 
schouwburg een dokter, een kennis 
van hem, en maakte van de gelegen-
heid gebruik om hem eens kosteloos 
te raadplegen. 

- Dokter, zei hij, ik heb een for-
midabele valling te pakken, het wa-
ter loopt mijn neus en oogen uit, wat 
zal ik daaraan doen ? 

- Gebruik een zakdoek, zei droog-
jes de Esculaap. 

EEN MEXICAAN en een Ameri-
kaan werten samen in een mijn van 
Kansas. 

De Mexicaan was getrouwd en zijn 
vrouw kookte ook voor den Ameri-
kaan. 

- Man, zei deze, toen er weer ko-
nijn met appelspijs werd opgediend, 
waar haalt uw vrouw al die konijnen 
vandaan? 

- Nu, dan moet ge mijn vrouw 
.eens vergezellen, lachte de Mexi-
caan. 's Avonds in den maneschijn 
heeft ze er zoo te pakken. Ze lokt ze 
met een schoteltje melk en roept : 
Poes ! Poes ! 

'N GEDACHT : 
Liefde zonder eer of maat 
Is lijk alcool van zestig graad 
't Prikkelt en 't verdooft de zinnen 
En 't verbrand 'n mensch van binnen 
Al wat zoo hevig is en straf 
Blijft daar maar voorzichtig af. 

W'HEBBEN DE TIEN Geboden Gods 
Lie staan zoo vast als een rots 

Maar hier hebt g'ook, uit goeie bron 
De tien regels van Jefferson 

Oud-president der Vereenigde Staten 
Die ge moogt inlijsten laten 

Niet de president maar wel de regels 
Want ze leiden U al langs de goeie 

[wegels. 
Stel niet uit tot morgen, wat gij 

vandaag kunt doen. 
Vraag nooit aan een ander, wat 

gij zelf kunt doen, 
Geef nooit geld uit, voordat gij 

,het hebt. 
Koop nooit wat gij niet noodig 

hebt, al is het goedkoop. 
Trotschheid kost meer geld dan 

honger, dorst en koude. 
Wat wij gewillig doen is nooit 

lastig. 
Men heeft zelden spijt te • weinig 

gegeten te hebben. 
Hoezeer hebben wij ons veront-

rust over dingen die nooit gebeurd 
zijn. 

Beschouw altijd de dingen langs 
de aangename zijde. 

Wanneer,gij boos zijt, tel dan tot 
tien alvorens te spreken ; wanneer 
gij zeer boos zijnt, tel dan tot hon-
derd. 

En met dat allemaal in zijnen bol 
is dien man president geworden... 
maar of 't gemakkelijk is dat alle-
maal in practijk te zetten ! 

DE GELUKKIGSTE JONGMAN van 
Europa en omstreken is Rikkie. Hij 
ziet regelmatig de rekening na van 
zijn wasch en ontdekt nu met ver- 

• bazing dat de prijs van zijn man-
chetten verdubbeld is. 

- Hoe komt dat ? vroeg Rikkie 
aan den man van de wasscherij. 

- Omdat mijnheer somtijds met 
'n potlood op zijn manchetten 
schrijft. 

- Dat weet ik, zei Rikkie, dat is 
'n ouw gewoonte, maar vroeger heb-
de mij daarvoor geene cent meer 
gerekend. 

- Dat is zoo. meneer, maar we 
hebben nu gezien dat de maskens uit 
de wesscheril eens zooveel tijd eraan 
besteden omdat ze nu eerst nrobee-
ren te lezen wat er' op staat ! 

WELKE GELIJKENIS bestaat er 
tusschen een letterkundige, een ge-
neesheer, een voddenraper en een 
baanstrooper ? 

Dat ze alle vier van vallen leven : 
de 'letterkundige van in-vallen ; de 
geneesheer van voor-vallen, -de vod-
denraper van af-vallen en de baan-
strooper van aan-vallen, 

SIESKE PATAT trok scheef gela-
den naar huis, en wijl hij sukkelde 
om niet zijn sleutel de deur te ope-
nen, hadden zijn vrienden met een 
touwtje een ledige naftebidon aan 
zijn frak vastgemaakt. 

- Crénon, zei Patat, wat geluk dat 
daar juist een uaxi voorbijrammelt, 
zoo zal mijn vrouw niet hooren dat 
ik thuis kom ! 

PIER LAVOOIE stond voor de zuze 
terecht o mzij nen halven trouwboek 
'n fameuze patjokkeling te hebben 
gegeven. 

- Hewel, beklaagde, vroeg de wet-
tenvent, is het waar, hebt g'uw 
vrouw geslagen en haar door 'de 
modder gesleurd ? 

-- Ja, edelachtbare. 
- En was dan dat nog niet genoeg 

dat ge ze nog moest in 't water smij-
ten ? Waarom deedt ge dat ? 

- Om haar schoone te wasschen, 
edelachtbare ! en Pier Lavooie vloog 
d'r achter... 

Veel drinken en zwieren 
Veel roepen en tieren 

En daarbij een slecht wijf 
Trekt 't ongeluk op 't lijf. 

Geen grappen 
Pier Goemaere en Karel Spanhove 

waren op ronde voor St Pieters-penning. 
Karel was nog al ne rare kerel die geern 
en kluchte sloeg als 't paste. Zij kwamen 
aan 't huis van Jufvrouw Leonie' Van 
Hemeisoete, een stil braaf devotieeus 
dibbeke. Karel, zei Pier, eer hij aan 
de belle trok, 't is van hier serieus te 
zijn en geen dwaze grappen uit te ha-
len, want jufvrouw Leonie is daarmee 
niet gediend. Zijt gerust zei Karel, 'k en 
spreke liever geen woord. 

Pier belde, en Jufvrouw Leonie komt 
de deur openen,, met heur aangezichte 
geheel in de watte geduffeid. - Maar 
Jufvrouw toch, zegt Pier, is dat van 
de tandpijn ? Ja van de tandpijn mijn-
héere, zegt Leonie - Een schrikkelijke 
pijn zegt Pier - ja mijnheer, 'k weet 
er van te spreken zegt Leonie, al drie 
nachten heb ik er niet kunnen van slapen. 
Zijn het de voorenste tanden of de achter-
ste die u kwellen ? vraagt Pier. Wel 
mijnheere zegt Leonie, 't is al tien jaar 
dat ik geen tanden meet heb al achter. 
Karel koste het niet meer herden van 
te zwijgen, jufvrouw, zegt hij alzoo, 
wel dan zult gij er uw hemde niet aan 
scheuren. 

P. W. 

M ededeelingen 
FEESTELIJKHEDEN 

OP ZONDAG 6 OCTOBER 

bij de plechtige INHULDIGING 
van den heer Adolf DE COSTER 

Koning der Maatschappij voor 1935 

Om 8 1/2 ure, MIS voor de Vinke-
niers en hun vrouwen. 

Onmiddellijk na de Mis : TOMBO-
LA, bij H. Verholle. 

Om 2 ure, Vergadering aan « De 
Sterre ». 

Om 3 ure : Optocht met muziek 
door de gemeente. Stilstand bij de 
leden-herbergiers. 

Om 5 1/2 ure, Vergadering in 't 
Gildehuis : 

1. Priiskamp on 't ringboord 
2. Rookersprijskamp. 
Talrii ke en nuttige prijzen. 
BEMERK : De vreemde delegaties 

mogen aan de prijskampen deelne-
men. 

De vogel van Herman DEJAEGHER 
te Ruvsselede, behaalde 15 eereprijzen 
in 1935. 

Aerseele 	 4e prijs 
id. 	 2e 	•• 

Ruisselede 	 4e 
Melghem 	 9e 
Ruisselede 	 6e 
Oosttamp 	 2e 
Ruisselede 	 14e 

id. 	 6e 
Thielt 	 7e 
Ruisselede 	 2e 

id. 	 1e 
id. 	 le 
id. 	 6e 

Thielt 	 2e 
Ruisselede 	 7e 
Herman DEJAEGHER is een ware 

liefhebber ; men mag zeggen dat hij 
met den heer Cyr. Janssens van Aerseele 
de ziel is van de liefhebberij in de streek. 
Ruvsselede-Aeltre zijn om zoo te zeggen 
in 't leven gekomen door het vuur dat 
beiden erin gestoken hebben. Wil bieden 
de beide voormannen onzen besten dank 
en wenschen dat zij toekomende jaar 
veel succes mochten hoeken. 't Spijt ons 
dat wij den naam niet hebben van Her-
man's vogel, want te naaste jare zouden 
wil hem in 't oog houden, daarbij voor 
wat de diploma's betreft, kunnen wij 
enkel en alleen op de namen voortgaan. 

Slaap Zacht 
Langs alle kanten hoort men : 
't Gaat oorlog zijn t... » Ge moet 

eens de baan doen lijk ik om over-
tuigd tel zijn hoe wijd verspreid 
dat akelig nieuws doorgedrongen 
is ; en 't slechtste van al op hon-
derd zijn er negentig die denken 
dat hij weer in onze gewesten zal 
woeden. Of er weer angst is en 
vrees en bijzonderlijk te lande ! 

Wie aanleiding geeft, om de ge-
moederen zoo ongerust te maken, 
dat zijn sommige gazetten, maar 
ook en... dat is jammer... sommige 
handelsreizigers. Deze bezoeken alle 
winkels ; de winkelvrouw die met 
deze intellectueelen te doen heeft 
en overtuigd is dat zij door hun 
wandel en hunne betrekking meer 
moeten weten, polst hen over den 
óorlog. Hun stiel vraagt dat zij 
verkoopen en om hun handelsdoel 
te bereiken zullen zij den duisteren 
kant van den toestand nog meer 
verzwarten, immers oorlog brengt 
duurte bij en me' t duurte der prij-
zen in 't verschiet, zal de winkel-
vrouw koopen. 

Van uit den mond der winkel-
vrouw zet het nieuws zich voort als 
een stroovuurtj e, naar de kalanten 
en... 't slecht nieuws is 'verspreid I 

Hoe lang moet het duren om een 
slecht nieuws te verspreiden ? ? 
Over enkele dagen werd door ie-
mand verzonnen dat een voornaam 
man van Rumbeke:,op toeristenreis 
tijdens een roeitochtj e verdronken 
was ; in min dan vier uren was dit 
valsch nieuws in , een straal van 5 
km, mondgemeen en in vele hui- 
zen 	't ging er om een volksge- 
liefde - werden reeds denzelfden 
avond de akten tot zijn zielerust 
gelezen ! ! ! 

Onlangs kwam ik in een winkel 
waar juist voor mij een heer was 
geweest die een Europeeschen oor-
log voorspelde v6or 't einde van 't 
jaar. Of die arme vrouw er mede in-
genomen was ! Ik 'had er waarlijk 
medelijden mede : ik hoor ze nog 
zuchten « En mijn twee arme 
zoons !... » Zulke onheilsprofeten 
zouden aan 't gerecht moeten over-
geleverd worden en veel meer die-
nen gestraft te worden dan de café-
baas die een dreupeltj e schenkt. 

Oorlog dat krijgen wij hier niet, 
wees gerust, beste lezer ; de borg 
voor de vrijheid van ons grondge-
bied dat is België in eerste mate, en 
dat zijn Frankrijk en Engeland in 
tweede mate. 

Denk u dat onze Oostergeburen 
het nog ooit gewagen door ons ge-
liefd landeke te komen ? ! ? 

Engeland, dat de sterkste macht 
is der wereld, zal nooit dulden dat 
hier een voetje grond weggeraakt ; 
wat zou Engeland nog nog betee-
kenen indien de Duitscher bij ons 
baas kwame spelen ! Van uit onze 
duinen schiet hij Londen en cie 
kuststeden omverre en met de vlie-
gers op een half uurke weg en weer 
werpt hij duizenden kilos dynamiet 
op Engelschen bodem, 

De Engelschman vraagt dien ake-
ligen gebuur zoo dicht niet en zal 
telken keere voor onze onschend-
baarheid in de bres springen, De 

• Duitscher, die al een les gehad 
heeft, zal zich wel zwichten België 
aan te raken. 

Er zijn menschen die zeggen : Ja, 
maar, waarom al die onderstanden 
gemaakt langs de groote banen ? 

Ge hebt hooren spreken van de 
Bende van Baeckelandt, van de ben-
de van Adeghem. Verondersteld dat 
er nu rond uw gewesten opnieuw 
zulk een bende uitkomt ; ge zult 
met vrees zitten en als ge aanzien 
zijt voor rijk. zult ge uw gebuur 
vragen mede 's nachts de wacht te 
komen doen. Als uw gebuur een 
wakkere is, zal hij u antwoorden : 
goed, Ik kom maar... gaan uw twee 
zoons ook mede waken ; hebt gij 
grendels on uw deuren, zijn 't goé 
sloten, hebt gij nen goeden waak-
hond, is er pinnekensdraad boven 
uw poor ? 

Denkt u, beste lezer, dat Enge-
land en Frankrijk, die ons zouden 
komen helpen, ook niet vooraf eigen-
zorg eischen ? Is 't niet zeeer prij-
zenswaardig dat onze heeer Minis-
ter van Landsverdediging voor Ons 
eigen behoud eerst zelve zorgt ? ! ? 
Er wordt hier gewerkt om nooit 
geen oorlog meer te hebben. 

Indien gij geen oorlog meer wilt, 
beknibbel onze verdedigingswerken 
niet. Zet gij uw deur niet op slot en 
grendel 's avonds ? Wil dat zeggen 
dat er zouden dieven kome' n ?... 
Verzekert gij uw huis niet tegen 
br zzligéyark 9  Wil dat zeggen dat 
uw doeninge daal, afbranden ? 
• Voor hen zelven Drgen de men-
schen gaarne : Tegen 't regendrup-
peltje koopen ze al nen mraplu van 
veertig frank ; tegen 't onneke een 
hoedje van vier belgas, naar wan- 

neer het de zorge behelst voor de 
massa of de natie slaat de tonge 
vlam en vuur. 

En nu, beste lezer, droom er maar 
niet van, slaap zacht en rustig en als 
ge 's morgens opstaat drink een 
potje koffie met chicorel Puritas, 
stopt dan een pijpke en laat de 
rook vliegen waar hij wil, en als er 
u nog iemand zegt 't zal oorlog wor-
den, antwoord hem : a De patatten 
zijn niet te wel gelukt !... » Hij zal 
't misschien vatten en... gaan 
met de wind van achter 

L'• V. 

Winkel St Eloy 
VERSLAG VAN 'T KONINGSFEEST 

Bij onze aankomst in 't lokaal 
bemerken we al dadelijk dat de 
vinkeniers zoo een beetje op hun 
ongemak zijn. Hoe zal het eerste 
feest van hun nog zoo jonge maat-
schappij afloopen ? In alle gesprek-
ken ligt een zekere angstigheid om 
het goed lukken van het konings-
feest. En toch het moet slagen, 
want ze willen den Heer Vander-
sarren, hun eersten Koning en te-
vens hun geliefden eerevoorzitter 
eens bewijzen hoe ze hem in het 
hart dragen, dankbaar voor al het-
geen hij sedert zijn intrede in de 
Maatschappij zoo geestdriftig ge-
daan heeft en bereid is nog te doen 
om « De Trage Zangers » aan de 
spits te brengen van de Winkelsche 
gilden, Wie men ook aanspreekt, ze 
geraken niet, uitgepraat over het 
vriendelijk koppel, Gustaaf en Em-
ma, die zich beiden met hart en 
ziel in de vinkenliefhebberij gewor-
pen hebben. 

Daar komen de muzikanten, een 
groepje jonge liefhebbers, aange-
stapt, gauw nu dee rangen gevormd 
en onder 't spelen van een opwek-
kende « Marche » naar het paleis 
van den Koning. Voor den uitgang 
hebben vlijtige handen een puik 
versierde poort opgericht, groen en 
bloemen, Fransche en Belgische 
vlagjes. Boveenin leest men : 

« Een trage zanger zong voor on-
zen vriend Gustaaf Rap zijn regel 
vol met welverdiende schreven. Nu 
draagt Gustaaf de kroon en Ko-
ninklijken Staf. Mocht hij als vin-
kenier nog lange jaren leven ! » 

Beide vlaggen passen : de Heer 
Vandersarren, Belg door geboorte, 
heeft tijdens zijn langdurig.'verblijf 
in Frankrijk de Fransche nationa-
liteit aangenomen. 

In de breede deur verschijnen de 
Heer en Mevrouw Vandersarren, 
zichtbaar aangedaan, maar dadelijk 
stralend van geluk ; twee sympa-
thieke wezens, waartoe men zich on-
weerstaanbaar getrokken voelt. 

Onder een dreunende Braban-
gonne hangt de Heer Voorzitter den 
Koning het blauwe lint met den 
koningsvogel om den hals en luid 
klinkt het hoerageroep van de leden 
en ook van de talrijke nieuwsgieri-
gen, die de Vinkeniers in hun doe-
ning eens wilden zien. 

Nu treedt de Heer Schrijver voor-
uit en 't wordt muisstil als hij zijn 
gelegenheidsdicht inzet : 
De « Trage Zangers » onze gild 
der eedle, wakkre Vinkenieren, 
voert vandaag de vreugd in 't schild 
en wil zijn Koning lustig vieren. 

't Is Gustaf ons aller vrind 
die met dertienhonderd zeven 
kloek en dikverdiende schreven, 
in vier keers de kroone wint. 

Vriend Gustaf dat is ne kerel, 
eerst als bakker, en nu in rust 
Vinkenier vol hart en lust 
voor ons gild een echte perel. 

Eerevoorzitter vol vlijt, 
Vriend van meer dan vijftig leden 
schenkt hij, zonder onderscheid, 
elk een lach en gullen reden. 

Hij die bij zijn Rodenbachje, 
zendt naar elk een kwink en lachje, 
krijgt als Vinkenier tot loon 
nu den roem der Koningskroon. 

Geen wonder dat de kans eens wilde 
lachen naar dien besten vent, 
die geen frank kent uit ne cent 
als 't maar baat voor zijne gilde. 

Geen wonder dat Emma, zijn vrouwe 
nevens heuren Staf wil staan 
en als medelid, steeds trouwe 
zijn wil waar de vinken slaan. 

Siske zonder wiet, ne Wale 
zegt Emma, die kan 't niet lién 
Dubbelzang dat is geen tale, 
maar mijn Staf die telt voor tien. 

Ja voor tien ten minste, zeker ! 
Beste Gustaf, trouwe vriend ; 	• 
Hoog de harten, hoog den beker ! 
Heil U, Koning, 't is yerdiend ! 

Twee prachtige bloemtuilen, in 
naam van de leden en van a Voor 
Kunst en Eer », en een beker wor- 

den den feesteling aangeboden. 
Hierop een klinkende a Marseil-

laise », Mr Vandersarren heeft 20 
jaar in Frankrijk doorgebracht, en 
de heele bende trekt binnen en 
wordt op een lekkeren demi of een 
geurig kopje koffie en een fijne si-
gaar vergast. 

Wijl de muzikanten in den hof 
lustig aan 't blazen zijn hebben we 
gelegenheid nader kennis te maken 
met de bestuursleden. Wakkere ke-
rels zijn het, zoo een zoo allen, die 
zich geen moeite gespaard hebben 
om op 12 maanden tijd iets tot 
stand te brengen dat vele maat-
schappijen hun benijden mogen : 
half Oktober 1934 ingezet met 28 
leden, staan ze nu met 55 liefheb-
bers, niet alleen. bij naam, maar met 
de daad, wat ze ook door hun aan-
wezigheid op de zettingen bewezen 
hebben. 

Zou het weder waarlijk goesting 
hebben om het uitstapje te ver-
brodden ? Maar neen, de regen 
houdt op' en 't zonneken wil ook 
van de partij zijn en gulhartig 
meévieren. 

Op den heelen weg, door het an-
ders zoo stille dorp, brengt de stoet 
jong en oud aan de deeur n overal 
is 't een vriendelijk knikken, een 
blijde groet. « De Vinkeniers » dat 
zijj mannen die iets aandurven, hé », 
hoort men links en rechts: 

a In Transvaal », waar we het 
eerst aanleggen, heeft de baas voor 
volgend dicht gezorgd : 
a Wees welkom, Gustaaf, Eerevoor-

[zitter-Koning, 
Kom binnen in ons woning, 
Wij wenschen U veel geluk 
En 	toekomende jaar d enzelfden 

[druk ». 
BIJ a DE TRAGE ZANGERS ». 
Natuurlijk wordt in de postjes, die 

we aandoen, de verf rissching niet 
vergeten. Het gaat er kameraad-
schappelijk, gezellig. Hier vinden we • 
afgevaardigden uit Bisseghem, In-
gelmunster « De Pauw », Iseghem, 
« De Voerman », Rolleghem-Capelle, 
die er aangehouden hebben den Ko-
ning te komen groeten. Hebben ze 
hun oogen uitgekeken ? 

En als onvermoeibaren zetten de 
muzikanten maar altijd opnieuw in, 
oudbekende deuntjes die bij sommi- 

`, 	gen kriebeling in de beentjes bren-
gen en er dan ook maar lustig een 
flikkertje slaan., Bij Vanderstraete, 
den man van de takkelingen, werkt 
de muziek meer op de stemorganen 
dan bp de beenén en hij geeft 'ons 
« Het lied van den Charleston ». 

De uren zijn vervlogen en we zak- 
keen af naar 't lokaal om den in- 
nerlijken mensch te voldoen. 

Hier wachten den Heer en Me- 
vrouw Vandersarren nog een paar 
verrassingen : twee lieve bloemen-
mandjes, van den lokaalbaas en de 
gilde van Rolleghem-Capelle. 

Daar recht zich de Heer Schrij-
ver en aandachtig luisteren wij naar 
den huldebrief. 

Aan tien achtbaren Ecrevoorzitter, 
onzer Maatschappij 

« De Trage Zangers ». 

Mijnheer, 
Het is met eene innige voldoening, 

en ware vreugde, dat ik in naam der 
Maatschappij « De Trage Zangers », 
de eer heb, U onze beste gelukwen-
schen aan te bieden, en in naam 
van ons allen, onzen Eerevoorzitter, 
met den titel van « Koning » onzer 
Maatschappij te bestempelen. Laat 
mij toe, Eerevoorzitter, zonder vlei-
en, U te zeggen, dat het tot ieders 
grootste voldoening is, en dat Gij in 
ons midden, ons minnende leider 
zijt. Door uw tucht en vlijt, hebt Gij 
den eerbied van ons allen afgedwon-
gen, ons innige wensch is, U en Uwe 
achtbare Gare, die er zich ook 
gansch aan toewijdt en die wij ook 
daarvoor ,met onze gelukwenschen, 
onzen besten dank aanbieden, nog 
lang in ons midden te zien vertoe-
ven, want de Maatschappij a De 
Trage Zangers », bestaat, met zulk 
een leiding, rotsvast. 

Als wij U en Uwe achtbare Gade, 
op onze Prijskampen, zagen werken 
met vlijt en neerstigheid om alles in 
orde te krijgen, waren wij fier op 
U. Wij volgden dan met aandacht 
uwen Abroiz ! die op de verschillen-
de prijspampen, zijn mededingers 
wist af te knappen, en wat wij U 
vurig wenschen is, dat hij toeko-
mende jaar nog wel duizenden mag 
bij knappen, om zijn schoon gewon-
nen titel, eer aan te doen. 

Als wij nu samen gekomen zijn is 
het om U te feesten en te vieren ; 
om U te toonen met onze zichtbare 
vreugde, dat wij U en uwe achtbare 
Gade, met onzen hertelijken dank, 
erkentelijkheid toedragen. 

Gelief met onze erkentelijke woor-
den, die uit onze herten komen, de 
welgemeende handdruk en Profi-
ciat te aanveerden van gansch de 
Maatschappij « De Trage Zangers », 
die roepen uit volle borst : 

Leve lang onze Eerevoorzitter I  

Leve de Koning 
Namens de Maatschappij a De 

Trage Zangers ». 	• 
Wynkel St-Eloi, den 22 Sept. 1935. 

Voor 70 aanzittenden dient men 
de tafel op : een 1 ekker brokje, 
waarmede men ons dagelijks straf-
fen mag, ons heele leven lang.' En of 
er gegeten wordt. We hebben er zien 
zweeten bij beken, nietwaar man 
van de takkelingen.? • 	, 

Vork en mes vallen stil, de buikjes 
zijn gevuld, 't feest loopt op zijn 
einde. De Koning rijst op, 'alle blik-
ken zijn op hem gericht als hij 't 
woord neemt. . 	. ' 

Beste Vrienden, • 
Mijn eerste woord zal een woord 

zijn van oprechten dank aan allen, 
die zoo ijverig hebben medegewerkt 
om ons feest zooveel luister bij te 
zetten. Ik wist wel dat de Wingel-
naars er een handje van weg heb-
ben om hun feestjes tot in de punt-
jes te verzorgen, maar van hetgeen 
ge vandaag hebt tot stand gebracht 
had ik nooit durven droomen., Nog- 
maals hartelijk dank. 	 • 

Nu zult Ge het me zeker niet kWa-
lijk nemen er nog -een .paar woord-
jes bij te voegen over' onze bloeien-
de Maatschappij « De Trage Zan-
gers ». Dat onze Maatschappij ,bloeit, 
heeft het verloopen seizoen bewezen 
en dat wij allen vast besloten zijn 
niet alleen dien bloei te bestendigen, 
maar hem hooger op te voeren, 
daaraan' twijfel ik geen oogenblik. 
Onze volksliefhebberij kan en-moet 
vooruit. Ons volk zullen we wakker 
maken voor een van de eerlijkste en 
meest ontspannende liefhebberijen, 
die op onze streek bestaan. Daarom 
zullen we als vrienden samenwer-
ken. Vrienden zijn we, vrienden blij-
ven we en in vriendenkoor zingen 
we: 
« Als de menschen ons zien stappen 
Met ons vinkenmuit gela&n, 	. 
Zeggen zij, wel zie,' die lappen 
Zijn vandaag' weer op de baan... 
Babbelpraat kan ons niet deren, 
Ons, de jongens van plezier, 
En zien wij de vinkjes geren, 
Wij versmaden ook geen -glaasjes 

[bier. 
Leve lang « De Trage Zangers ». 

Geestdriftig geroep van : 
Leve onze Koning en hij mag er we-

[zen 
Leve onze Koning en hij mag er zijn 
Zonder onze Koning kunnen wij 

[niet leven 
Zonder • onzen'.  Koning ‘• kunnen- wii 

• [niet zijn ! 
begroet de flinke woorden van den 
Koning. 

Ons uur is gekomen, een hand-
druk. met Koning en Koningin, be- 
stuursleden en kennissen en-  met 
spijt verlaten we ''t geeitig gezel-
schap, dat het nog wel een naar 
uurtjes langer zal getrokken*hebben. 

, X. 

Eerelijst van Artist 
EIGENAAR : RAYMOND MADDENS 
Maatsch. Bisseghem De Takkerling. 

Zond. 7 Apr, Rouss. 4 prijs, 130 lied. 
Zond. 14 Apr. Rumb. 10 prijs, 266 1. 
Zond. 21 Apr, Iseg. 8 prijs, 386 lied. 
Zond. 28 Apr, Rol. Cap. 6 prijs, 356 1. 
Zond. 5 Mei, W.St-El. 5 prijs, 390 lied. 
Zond. 12 Mei, Gulleg. 7 prijs, 363 1. 
Zond. 19 Mei, Lauwe, 5 prijs, 370 lied. 
Zond. 26 Mei, Heule, 11 prijs, 319 1. 

« 26 	« nam. Biss. 1 pr. 396 1. 
0. H. H. 30 Mei, Gul]. 9 prijs, 398 1. 

nam. Cacht. 7 pr. 376 1. 
Zond. 2 Juni, Rol. Cap. 6 prijs, 436 1. 
Zond. 9 Juni, Rum. Vos, 5 pr. 426 1. 
Maand. 10 J. Moorsl. 22 pr. 20 m. t. 1. 
Zond, 16 Juni, Rol, Cap. 4 prijs,. 476 1. 

« 16 a nam. Biss. 4 pr. 334 1. 
Maand, 17 Juni, Meul. 22 pr. 427 1. 
Zond, 23 Juni, Rumb. 17 pr. 380 1. 
Zond. 30 Juni, Gull. 5 prijs, 409 1. 

« 30 « nam. Waer. 4 pr. 390 1. 
Zond. 7 Juli, Sweveg. 5 prijs, 438 1. 

« 7 « nam. Luigne, 3 pr. 390 1. 
Zond, 14 Juli, Heule, 6 •prijs, 448 1. 

« 14 « nam. Ledeg. 7 pr. 288 1. 
Zond, 21 Juli, Bisseg. 5 prijs, 436 1. 

a 21 « nam. R. Cap, 12 pr. 304 
Zond. 28 Juli, Moors. 3 prijs, 417 1. 
Maand, 29 Juli, Rumb. 15 pr. 353 1. 
Zond. 4 Aug. Gulleg. 18 pr. 415 lied. 
Maand. 5 Aug. Rumb. 12 prijs, 403- 1. 
Zond. 11 Aug. Bisseg. 6 prijs, 342 1. 

a 11 a nam. Hulste, 15 pr. 270 
en tot slot : vier maal gespeeld hand 
voor hand na de zetting en viermaal 
gewonnen. 	- 

Beschouwing, - Artist is een su-
per as, 't is vast en zeker de vogel 
die in 't af geloopen seizoen 't meest 
in den strijd is geworpen geweest 
Hij deed 36 konkoersen en plukte 36 
lauweren. Zulke vogels verdienen een 
eerediploma. Aan snelheid schiet hij 
wat te kort, maar aan fond is hil 
over alle den baas ; hij is de a Ver-
vaecke » der concurrenten, 

Wij gaan in 't kórte in dees gazet 
den « Tour de France » geven 'der 
vinken - 't zal belangrijk zijn om 
volgen. 
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Alle inzendingen moeten gezonden • 
worden naar : Heer REMT BUYSE 

Schoolhoofd OEK ENE' 

Het nummer bevat 4 bladzijden 
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ew011 ;.onze extra:fijne koffiest-aan ''uwe'koopers, en ge 

 

ndánkS de moeilijke tijdén vèrItoogenniAL onze klienten 

hun ,koffie verkoop, • 	' 	 • 
De reden 	Onze koffies zijn Beter ën. GoedkOoper, 

oordstraái ROESELARE Tel '12-302-516 

eender Voeders 

arken& Mileel••• 
Gaat ,de ofticieele uitslagen na van ,den NATIO-

NALEN LEGWEDSTRIJI? te Ans (Luik). Een lot Alan, 10 
."poeljen;  Rhode 'stand Red, toebehoorende aan het Verede-
. tingsstation van R. I. R. te Roeselare, en uitsluitend opge.. 

kweekt ,met " HOSTENS KUIKENMEEL; wint er 
DEN  GRO.OTEN PRIJS. VAN DE KONINGIN • 

; en plaaisrzlch eerste in alle klassementen 

Degeli.k.opiélede kuikens.  gèt;én' flinke legsiers I 
.•!Beste.Remiddeldlegcijier ':219 eiers per hen met een gemiddeld gewiehlvan 60 gr•  

iroolste gewicht eieren : ( alle rassen) 134.491 Mgr.' 

tioogste geldelijke bpbtengst ( Eenden inbegrepen ).881.40 Frs. 

14911:N.? 25 	• hetzelfde lot 	KAMPIOEN van den 
kegwed,Strild--met 	 we,;ende 

38 Kgr 	gemiddeld ."614 grátritnèn': er ei  

TONS: Kuikenvoedérs zijp NIET , te vervangen. ....‹  

Verschijnt .den 	10u-- 20n'-: 	van iedermaand 

••:.., 	.1n 't setzben elke week 

Mededeelingen 
Uit WINGENE.: 

De Wingensche Vinkenbond • is gesticht. 
De eerste vuurproef is doorstaan 1 

Bij het openslaan van' eendag- of week-
blad leest men song : Vinkenprijsk amp l met 
den naam der Gemeente of parochie er bij, 
nooit heb ik zien staan « te Wingene ». 
Waarom ? Er bestaat 'nochtans een bond 1 ? 
— Er zijn flinke liefhebbers! ? — Er worden 
regelmatig prijskampén gegeven 1..1. maar..... 
't Is alsof. de « Vlaamsche Zangers » van 
Wingene niet• in aanmerking komen. 

Waarom — De Vinkenkring is . nog te 
omsloten — de liefhebbers 'komen bijeen voor 
de zetting — een uurtje nadien is alles kant 
en klaar voor een week — men zou zeggen 
« ze zijn dood I.» voor een week. Zelden of 
nooit hoort men van een Vinkenier die elders 
gaat zetten. 

Aan u•  dan mannen uit Wingéne, wat 
brengt ons het nieuwe Vinkenjaar ? Aller- 

BRIEVENBUS 
R. 1- Wij vragen verschooning aan onze tal-
rijke lezers voor de drukfouten die in ons 
voorgand blad voorkwamen. Overhaasting van 
dei zetter had daar de schuld in. 

2 - Ge moet uw blad ontvangen met den 
'acteur op den 1 -- 10 --"20 van ieder maand. 

Is de bestelling niet in den haak, ge moet 
ons verwittigen. 

• 3 - Dezen die er twee ontvingen,, moeten 
een voortgeven aan een ander liefhebber en 
bedankt op voorhand, geef dezes naam op. 

4- Zondag 29 September 11. werd de vrouw 
van Frans Deroo uit Rumbeke op een onbe-
waakte bareel door een trein vérniorzeld. 

« De Vinkenier » biedt aan ons achtbaar 
bestuurslid zijn rechtzinnige rouwbetuiging aan. 

c Jaargang Nr 2. .  

3 

Blaas eerst 
de doppen weg! 

• 
• •e'•'•;:t• '11,2 

SLUIS' PLUIMVEE- EN VOGELVOEDERFABRIEKEN N.V. 	 WEESPERKARSPEL 

en COGELSLEI 14, te ANTWERPEN 

Vul niet zonder meer het voederbakje bij met 
P. Sluis' Zangzaad, maar blaas eerst de ledige 
dopjes weg en laat het bakje met zaad schoon 
leeg eten. De kanaries zijn n.l. lekkerbekken! 
Ze pikken het allereerst het witzaad weg. De 
ledige dopjes komen dan op het raapzaad te 
liggen en het gevolg daarvan zou zijn, dat Uw 
kanaries te weinig raapzaad krijgen. Het resul-
taat: een vette ruiende kanarie, die niet zingt! 
Opgepast dus! 

Naast P. Sluis' Zangzaad is P. Sluis' Kanarievoer 
voor Uw vogels onmisbaar. In den ruitijd en ook 
in den broedtijd moet steeds volop Kanarievoer 
worden verstrekt. 

P. Sluis' Zangzaad en P. Sluis' Kanarievoer vor-
men „het ideale menu" van Uw kanaries. Let er 
echter op, dat U uitsluitend „verpakt" koopt. De 
voedering van kanaries luistert zeer nauw! 
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Rookt B ',GAS... zijn de BESTE!... 
dIMISIM1~1111111O 

_ 	. 
Om  het op dreef komen te bespbedigen 

plaatst de liefhebber en niet zonder reden --
zijn vink dagelijks buiien. Het wederwil mee: 
de zachte 'lucht en de eerste stralen der lente-. 
zon Verrichten W6ndeien. Ook de vink haalt 
er zijn voordeel uit : sneller en sneller vordert 
hij op -de goede baan. Met den dag ver-
kloekt de átem ,: Weldra zingt hij onafgebroken 
schier -en breekt maar heel zelden meer.- Hoétist 
gelukkig denkt onze vinkenier dat hij het 
moeilijkste achter den rug heeft, dat zijn vink 
de ',prijzen • zek er -is. 

Enkelen tijd later bestatigt onze verbaasde. 
liefhebber op een Mooien morgen dat .zijn 
vink aan 'e:breken Valt, veel erger dan naar 
gewoonte:-.Eilt, paar weken geleden scheen 
hij val deze kwaal genezen, en ru...; Ook 
de tierifeá4.701ijkèïï,- 	Meer'',  Cp • deie ;,,van 
zijnleerniéester i ze :-zijn 	zwaarder, 
trager,. meer --slepend.-.0hee verbijsterde lief-
hebbérVraagt..zieh.ef ‘7zat nu aangevangen ? 
waaraan "deze Ongelukkige-misvorming toe te 
schrijven? 

Benige dagen wacht hij, nopende op 
spoedige beternis en moet eindelijk tot zijn 
bittere teleurstelling vaststellen dat zijn mooie 
zanger, waarop hij al zijn hoop gesteld had 
voor' de komende zettingen' een verstokte bre-• 
ker , is of  er zijn lange liedjes zoo misvormd 
uitiapt dat ze niet meer te herkenen zijn. 

. Hij marteld zich het hoofd orn naar de 
oorzaak van g zijn ongeluk te zoeken. 	• 

Xiéhier een 'woordje uitleg over, het ge- 
beurde : 	 . • - 

Bij den - aanvang van' de lente, toen de 
vink nog maar aan 't aankomen vies, en de 
sfen 'niet kraChtig klonk; zong ;hij zacht en 
benauwd-, zonder. passie noch , drift, maar' vol-
maakt. Vervolgens., deed .hij vooruitgang, de 
steM'yerstevigde en, na eenigé onvermijdelijke 
aarzelingen bij zijn eerste volledig uitgezóngeti 
liedjéti;, was hij op plooi:: van breken geén 
sprak:meer. 
,:,..'yanaf, dit oogenblik moCht zijn opleiding. 

ali-rgeeindigd -aanzien_ worden : Onder den 
weldbenden InVloed van de' buitenlucht en de 
ievenCiMa4ndé-  zon, vertienvoudigde de drift 
va den'. Vogel. Te' 	'griel liép de kracht van 
zijn  i;tein'.,pp-, Het was geen zingen meer, 
eercler'eeninitséhieeuwen en de mooie;  korte, 
lichte liedjes, 'die hij: aangeleerd had, •pasten 
niet 'Meer bij zijn overdreven vuur : niet zacht 
en teer maar wildluid- wil hij zijn passie uit-
galmen.' Hij verlengt en verlengt maar ge-
ditrig gan,. zdodat,  zijn lied op den duur on-
kennelijk ge*Orded is., en ge nu Weliswaar 
een onvermoeibaren . zanger ,bezit,'•  maar een 
zanger: Ven- derde klas,: die het niet ver 
brengen zal.. 	: • 

Geltikkig moógt • ge ti 'nog achten als hij 
bij- die eerste, fout — ellenlange liedjes — 
er geen..tweede en nog 'veel grovere voegt:.  
het escamoteeren van den slotzang.• 

Ziedaar de geschiedenis van bijna alle 
jonge vinken en ze herhaalt zich telken jare. 
H6eveel Uitblinkers-  Zijn door 'de onwetendheid 
van den liefhebber, echte brokken geworden 
nog vooi,'•het einde van. Mei. 
• Wat '`nu gedaan om, zoo'n bitteren misval 

te vermijden ? 
Ziehier wat ik aanbeveel, 'erbij voegende 

dat niet alle vinken streng dezelfde behan- 

• • 

deling eischen. Oog en oor van den vinke-
nier zorgen voor de gebeurlijke wijzigingen. 

Wat men er ook' over zegge, in de lente 
zijn lucht en licht. onontbeerlijk om uw vink 
in vuur te .zetten. Aarzel dus niet uw beestje 
buiten te plaatsen van zoodra het weder het 
toelaat, zelfs in de* zon, die op dit tijdstip 
niet schaden kan. 	- 

Een iets of wat begaafde vogel zal snel 
vooruit gaan. Na eenigen tijd halfluid gekweeld 
te hebben zal hij wel uit volle keel zingen. 
Heel waarschijnlijk dat hij veel breken 'zal. 
Bekommer u daarover niet te veel ; 't is geen 
gewoonte, hij beschikt nog niet Over de.noo- 
dige middelen om zijn herneMingen en zonder 
haperingen . uit te werpen: . 

Laat hem gerust, maar_ altijd nok onder:  
de -lerisen ',-.Varp,Zligt; I gerrneeeter;.(;Wi lt • ie;,-..Vero. 

. Schillende jonge vinken._ onder de • opleiding r 
• van • den • zeilden leermeester, dan zult ge 

verplicht zijn" de geweldigste brekers te ver-
wijderen. 

'Natuurlijk ware het ••gedrooMd 'ee'n leer-
meester voor lederen • jongen .vogel. Laat uw 
vinken .hun weg zoeken en naarmate hun 
krachten toenemen zullen ze verbeteren. 

Eens dat ze buiten hun les feilloos heb-
ben Opgezegd mOogt ge niet .  langer wachten 
ze opnieuw binnen te brengen. • 

Alleen een of 2 uren per dag of een 
halven dag om • de 2 á. 3 dagen • Mogen' ze 
nog buiten. Anders binnen, niet in een don-
ker hoekje, maar in het volle licht' bij. een 
venster. Houd ze in die voorwaarden tot 
einde Juli. Geef . veel koolzaad en lijnzaad 
en draag er zorg voor dat, hua, kooitje .rein 
gehouden worde vooral • als' ge met beklijs-
teraars te doen hebt...Met dit systeem zal de 
vink het eerste jaar de stem nooit forceeren 
daar het binnenhouden, 'weliswaar een beetje 
nadeelig voor de .geiondheid; zijn- te - op-
laaiende drift weet te temperen. • 

Einde Juli mogen, ze opnieuw buiten, ze 
zijn aan het afgaan' en er bestaat..geen 
't minste gevaar meer dat ze hun •zang nog 
wijzigen zullen.. 

ith 

g

nde geruchten doen reeds de ronde. 

Nil
r tr

i
;,On er 23 ingeschrevenen, komen er 

tro
Zeker, wingene is jong en voorzichtig. 

Maar die voorzichtigheid mag niet over 
an tot, verflauwing. — .Neen, sterker moe-

t n: 196Worden I Dit jaar is er hier oorlog 
gewetete. niet in menschen maar In Vinken. 
Ih wingene hangen kooitjes 'bij de vleet.... 

eh- het. getal ingeschrevenen is gering. 
Beste , liefhebbers uit wingene, ,. gij zijt 

geschreven en daarom spreek ik U aan. 
Maar, wingenaars zelf — Gij en wij — 

ggen « vooruit I » doch.... wij zijn pas 
• 

 
Bonnen. 

• ant 	Zijn die bedenkingen die. gij zelf 
offert. 

ant — Onze 23 leden moeten aangroeien 
tot 50. 	. 	• . - . 

— wij ', noemen er dadelijk; 10 - 15 bij 
;J•-",gle goesting hebben, docl ‘  : voorloo- 

Pig -,m,g,, ig9ggg. nz9.1:00 23,01!geP  
Want -7  Onze ,« Vlaámscfie Zangeri.  

wingene mogen niet bestaan op 't 
papier; maar iedèr lid brenge het 

-zijne bij tot steun en bloei der. 
Maatschappij. 

Mochten wij Vooruitgaan in kwaliteit en 
kwantiteit 1 

Dan zullen • de viingensche Vinkeniers 
nevens hun broeders , uit 't omliggende een 
puik pluimke verdienen. 

Frans DERYCKERE, 
Thielstraat, wingene. 

Uit DEINZE • 
Lokaal : « LAGE ZANGERS » 

Gentpoortstraat, DEINZE - « Café Albert » 
voor de leden der Maatschappij 

Zaterdag 2 November om 8 ure 's avonds 
• •SOUPER 	• 

en daarna te verteerlingen gratis 3 schoone 
prijzen. 

Namens . het Bestuur. 
•.- 

Aan de VogelVengere-Werkloozen 
• Nog is van toepassing het Konink-
lijk Besluit van- 25-11-34, luidende : 

:a. Deyerkloozen, die een vrijbrief 
(premie zeggen ze op vele plaat-
sen) om netten te spannen, zooals 
deze, die in 't bezit zijn van een vrij-
brief om jachtwapens te dragen, 
moeten, worden aangezien als perso-
nen, die niet in staat Van behoeftig-
heid verkeeren en mogen diensvol-
gens de toelagen van het Nationaal 
Krisisfonds niet genieten voor zoo-
lang de vrijbrief geldig is ». 

Wat , denkt .. ge, daarover, vriend- 
. lezer ? 

Een simpelen vanger stelt men op 
een en dezelfde lijn met een jager 
De • hooge ooms in Brussel denken 
wellicht.  dat er met het vangen een 
fortuintje te vergaren is. 

Opgepast dus en zich eens goed 
bedenken vooraleer• een vrijbrief aan 
te vragen. 

5 - Wij bedanken in 't bijzonder de HH. 
Raes en Lefevere uit Zarren, die zich noch 
moeite noch kommer gespaard hebben Om. 
ons adressen van Vinkeniers te bezorgen uit 
Dixmude, Houthulst, Vladsloo, Eenser]; Wer-
ken, Hanizaeme, Couckelaere. Eveneens dank 
aan Georges Sagaert uit Meulebeke: die ons 
ree s "Meer dan 100 adressen bezoigde.:.', 

kt.;1  •-ThOrhout;»Roeselare;--bekeiteTgeVén:,. 
gee 	adressen genoeg. Wear'StitiVen 
der leden -? Wie is er van geb wil ? Wanneer 
de twee eerstgenoemden: met 100 lezers• op-
ken, beiorgen wij ze elk een eerevoorzitter 
warvan de mildheid onbegrensd zal' zijn. 

7 - wij herhalen : de gazet wordt gratis 
besteld tot Nieuwjaar en daarna 'aan 4 fr. 
per trimester. 

Niemand is verplicht ze te nemen nanieuw-
jaar — aan 't werkt propagandisten ; eene 
geldelijke vergoeding wacht u I Vreemden 
aan 't Vinkensport zouden ze mogelljks . bok 
willen. 

8 In een naaste nummer geven wij eene 
beschouwing over de groote -zetting van Oost-
Nieuwkerke. wij verlangen de photo van Mev. 
Casteleyn,' de pionnierster van 't Vinkenspoit 
in die streek. 	 • 

9 - Onzen besten dank aan M. amine 
.Erffelynck uit Gent voor zijn aangename • en 
nuttige bijdragen. Aan hem kome ook de eer . 
toe zijn portret in De Vinkenier te zien ver-
schijnen. 

10 - In een van onze eerste, nummers 
geven wij U ons gedacht over de frank--
Bezetenen zijp weer bezig de menschen on-
gerust te maken. -wij zullen U gerust. stellen. 

11 • wij danken M. V. uit Olsene voor 
zijne aanmoedigende woorden. 

12 • Vraag niet aan een Vinkenier : wilt 
gij een abonnement 1... Neen, daar is geen 
spraak van, vraag eenvoudig wilt gij een 
gazet voor niets !... en zoo ja dat hij zich 
aangeve 1.:. 

13' - Café Albert Deynze - daar is' niets 
voor te betalen - alles wordt in « De Vin- . 
kenter» gratis opgenomen. - Wie doet nog 
mede om avondfeesten te vermelden f ? 

14 - Aan Gerard Verbeke, Vossemolen, 
Rumbeke, • de adressen opgeven van dezen 
die « De Vinkenier » nog begeerea ; geef 
zooveel' namen aan of dat ge kunt ; misschien.  
familieleden, vrienden en kennissen ook. 

15 - wie zendt ons een artikel over 
veepluimen der vinkjes en over de zorgen in 
den winter te besteden om ze goed gezond 
te houden. 

16 - wilt ge nu iets in De Vinkenier van 
20 October vermeld zien, ge moet inzenden 
voor 15n, aan R. Buyse, Schoolhoofd, Oekene, 

• 

over Takkelingen 

Sticht:07 acteer.: .• 

Luitenant V E R 	liTA 	Rumbeke 
HoogsWat 



Vlecht nu zijn rozen tot een tuil 
En draagt ze op zijn doodenkuil ! 

Voor Alibas, uit pietas 1 

. Nu is de•pagel bloot... •• 
- • 	en onze' vogel dood... • 
't is eenzaam, kil en stil in huis, 

en zooveel vreugde en hope in gruis ! 

Ge ziet dat 't leven aan nen draad 
en• toch•-zoo weinig' vaste staat 1. 

dat niemand - zelfs de menschen al 
ooit zegáen mag a. voor mij, ten zal:». 

at is het, wat wij in onzen Ko- 
g willen vieren. Hij 'is de meest. 
•wame. Hij is het die meest de 
fhebberij ter harte trekt van ons 
en, ins een woord, wij erkennen in 
ni als: de beste onder ons. 
nder ons, de familie van de Vin-

ders van 't Voske, Waar' ieder lid 
een' verbonden gevoelt met al 

anderen, onder de leiding van den 
ning,; die zorgt en waakt over het 
emeen 
et kan•niet.aziders of alzoo moet 

ze Gilde; in eendracht en trouw, 
en en:tedijen, voor al hare leden 
1 echte.  fainillè zijn, waar allen 

t'huis 'gevoelen, in verstandhou-
g„vriendschap en geluk, . • 
aarom• zijn wij blijde leden van 

Goudvirik te zijl-1: ; te zorgen dat ze 
,cie' en bloeie, onzen Koning ter,  
e, en: de liefhebberij .'ten bate, 
tienden en Leden,. in -uw,  aller 

am,- roep,  ik met blijder stemure : 
il de Goudvink •Heil den Koning ! 

ir 
.. 	• 

ieltj é, ' een jongen • •van rond . de' 
(tien jareni- *.{as--koeler. bij den 
rgemeeSter *van ,  Leutegem. Op ze- 
en dag Wierd. hij gezonden naar 
smisse niet' 'een ploegscharre, om. 
te 'ddch -;scherpen. Zob Meitje 
g met-  de seharre. en als .hij in .de 
sse 	vond. 'Ijij den, smid be- 
aan 
Shildtbrali,  hij,. ik 'ben hier met 

e : scharre oni••'.te.:,scherpen en.. de . • , 
rgerneester;" .• bij • : wien 'ik werke, 
ft 'gak« dat ik .moeste' wachten 
ze; weder; Meé hebben, 't- werk 
sseert, r"zei hij,. :vraagt aan den•  
d dat hij séffena de scharre zou 
erpen... 

Goed, mannetje, zei de smid, en 
nam de 'scharre in zijne kloeke 

arte vuisten, bezag ze, betaste ze 
djege.;ze in,- 't vier. 
e blaasbalg begon te blazen, „nu 
dan trok de smid de scharre een 
je achterwaarts en duwde ze dan 

t dieper. Mieltje en versloeg geen 

• • 

e, trouwens 't was. de eerste keer 
een smid van dichte bij zag 

1 met eens trok de smid de schar-
geheel uit, bekeek ze een oogen-
k, spoog er op, stak ze weder in 't 
• en ging weder aan 't blazen. 
hter drie vier minuten trok hij ze 
derom uit, spoog er nog eens op 
ging dán aan 't- kloppen en slaan 
de scharre. Mieltje had dat al op-
tend nagezien én als de smid ge-
n had met slaan en kloppen, stak 
de nog heete scharre in den wa-

bak en' als ze goed afgekoeld was 
f hij ze aan Mieltje. 
- Daar zie, jongen, sprak hij, uw 
arre is gescherpt, loop nu maar 
re haat huis als 't werk zoo pres-. 
rt. 

Mag ik u nog eerst iets vragen ? 
eg' Mieltj e. . • 
• Ja, - Wat .dan, jongen ? 
Waarom hebt gij daar twee maal 

de schatte' gespogen ? 
- Ah ja, ehwel, jongen, om te we-

hoe 'heet zij hadde. Als het 
eksel er aan blijft plakken is 't 
teeken dat ze nog 'niet heet ge- 

g en was ; maar als het er afspet-
t dan is ze'. zeer heet. 

ge Mieltje, én hij trok 

t AvondS, als Meitje aan tafel zát, 
eg hij als' maar gewoonte, een 
opendevolle schotel kernepap. 
etje wilde nu eens zien of de pap 
t hadde en hij spoog in zijnen 

1'  
zijne scharre huizewaarts. 

otel, 
- Goed,•zei Mieltje, 't blijft er aan 
kken, 't is van passe slok, en met 
fsten gang slokte hij een vollen 
el in, 
a maar, de pap was kokend heet 
hij verbrandde ,hem zoo deerlijk 
hij opsprong van de pijne. En 

1 't verschot en de klare pijne gaf 
een klinkende scheute dweersch 
r de matte van zijnen stoel. En 
tje over van de pijne stamelde 

- Gij' moogt blijde zijn dat gij er 
zijt, anders waart gij ook ver-

nd 1 
f de burgemeester en de andere 

elgenooten. moesten lachen, dat 
et gij niet vragen, trouwens "t wa-

al Leutegemnaars. 
Een Leutegemnaar. 

• 

..._" 

• ' • 
Wij .zullen van tijd tot tijd eense;',... 

zetting overzien van 't verloopen.  
zoen, want honderden .onger. 
kghneli Meh 'nog geen gedacht :Vor,,: : 
men ván dé weelde dat ons sport 
thans kent : Wij beginnen met de": 
groot& zetting :van ;Rumbeke op 23 " 
Juni4rYi1000 fr,.in geldprijzen was er • 
aan verbonden • • -;• 

't Weer :was prachtig.;  de therrno-• 
meter:"giná. .ve over de.  -dertig ) de 
opkomst-was griiát; ongeveer •340• vo-
gel&•deden • den. wedstrijd', inede. 
2 ure 'wetden de. :225. eersten 	Or r;. 
strijd geworpen;•;•ijno:::;'esignaal "van - 
den • aanvang ging' een heel leger be; ;• 
reidwilligen • over, tot de .ver*isseling ,: 
en in: min darv,2 Mis uten. was alles •.: 
afgelooPen.'"-Ondet de, 'Mededingers 
bemerk,ten 	':ffeei•  Emile Hoste,S ‘ van 
Deynge 	 Regina;,. die sa 
men ••100,,:- jtiren.':telien zij zijn • een:, .; 
toonbeeld 	:,geheehtheid.Ygri dè 
liefhebberW-. en  wat vooral ,••ophef. 
maakte dat was. de,..'-vePricornénheld ••' •• • 
en dé genegenheid :d10. -zij elkander 
toedragers;-.1VIlèleke' gaat geletind -Op 
een stok, maar Genia springt en 
danst , nog •  als een, van 3 , x 7...De 
Heer Joseph' Feys, -van Rumbeke, ook 
een van • .diep in de .tachtig, stond 
eveneens tn 't gelid. Joseph is een • 
hartstochtelijk' "liefhebber : Binst 
twee uren in den morgenstond., gaat 
hij op toer met zijn muiten de Test 
van zijn tijd paSseett hij in gesprek- 
ken Over • de vinken. .Doet het. .ons 	• 
hertje geen deugd dat de oudjes ook 
hun 'troost en genoegen hebben'? ! • 
Werd 'ook' opgemerkt' de, Heer Alfons 
Debarq,,,uit Ingelmunster, een•  blind-
geborene; hij :is liefhebber, tot in 't 
merg' van de bedien ; 't is toch zoo 
verheugend aan 't-  hart. dat , die :on1.- - 
gelukkigen • der. • samenleving • zulk . 
atingenaain gengegeri•kunrién schep-
pen in 't vinkensport 

Wij;  overdrijven, niet als wij staan-
de houden dat. ruim 3000 toeschou- 
wer"S 	kampstrijddëh 	volgden. 

Orn';•8;T/2 	.het ,yettrek..ge- • 
geven;aan,,liepM,horiderdtal oven=" • 
ge rtigedigdok;s, , Waárender . al -  de 
favoris'f' wij"hakiden‘ er aan gehou-,  • 
den",  tfflee"tiektcl'S'të..geveri .orn aan. 
de teekenaars-toe te. laten Van een 
uurkeOpOrtivitelt 'te .kunnen 
ten. llet ,leget :dat nu laatst.'in den 	ti 
strijd werd, geworpen Was _een : leget 
met Inachierigeweeren,:, 't ging er 
rapPer dan 'bij den tik-tik dezet oor-
logswapens ; de strijd, was boeiend 
en aangenaam om volgen.; 't was een 
aaneenschakeling van záng, geen sé-
kond..0rider eenlied : in 't uur wer-
den voor: de ,70-bersten der strijdlijn • 
meer dan .,2•0.904 gtreepkens• getrok-
ken4',Wie-goude :het halen:1- ?,... De •! • • 
grootefrivori van den dag was Alibas, • • 
van den Heer VerbrUgghe, onzen ver-
dienstelijken 

 
Wij' hadden • 

een .pronostiekwedstrijd met 200 fr, 
prijzen uitgeschreven : Meer dan 400 
inzenders kozen Alibas, • een 100-
tal gaven."-Billy 'van den Heer Cat.'-• 
teeuw en .een, paai* honderd 'hadden 
zich uitgesproken op . een tiental an- • 

.deren, waaronder Alor, Binda, Har-, 
diqUest, •Ambiorix, Aviol, Azor, enz.,. 
Alibas zette, goed in, Billy scheen 
niet op dreef, dees twee hadden in 
den laatsten tijd zoo goed gepres- • 
teerd, dat aller oogen op hen gericht 
waren, beiden hadden kOrt te voren 
de 700 • overschreden ; naar eenieders 
meening•moesten zij de andere con-
currenten ver in de .schaduwstellen; 
maár'...'' 't lot' besChikte er anders 
over. 't''Spel'vias lastig, door de ver-
zengende hitte ,die heerschte :• de 
snelheidskampioenen leden er gewel-
dig door en konden hun maatstap 
van 't begin niet volhouden ! Zij wa-
ren "gehandicapeerd. ' 't Leger der 
fondloopers daagde stil Op : 't bloed 
van dezen is, zoo geweldig niet en het : 
uithoudingsvermogen sterker :. Zon-
der overhaasting legden zij zich toe 
op den strijd:- en 't geen moest ge-
beuren zij overstaken .cle twee favo- 
ris halfwege,,cien kamp.. Alibas was 
ziek van de' geweldige inspanning, en 
stierf twee dagen nadien. Billy hield 
het vol en eindigde neg 'eervol C. De' 
strijd ging geweldig- voort tot dat • • 
Abraham, aan den. Heer Windels, .. - 
Sweveghem, zich van de anderen 
onweerstaanbaar losmiek om mach-
tig en, met voorsprong de eerste 
plaats. te., veroveren. Alor en Baer 
eindigden in peloton in tweede posi, 
tie en dan ver, 'Maar van elkander 
weinig afgescheiden, alsof. zij 't ge-
regeld hadden in den sprint, kwamen 
Bilijk; Mos en Azor ; 't konkoers was 
geloOpen ! de angst was voorbij. 
In 't midden van de laan speelde nu 
't muziek. 't lied . van « waar kan men 
beter zijn ! » en na enkele minuten 
toog het vooruit naar 't lokaal, aan 
't hoofd van een machtigen stoet,' 

Binst de regeltelling gtepen volks- 
feesten plaats en om 7 ure begon dé • 
prijsdeeling. Huldeliederen werden 
gespeeld binst deze pleehtigheld,-
Zeggentwij ook. dat allerschoonste 

•  

bloemtuilen werden aangeboden. 

Hier volgt nu de volledige uitslag: 

RUMBEKt•'« 'Puritas » 331-  vogels. 

2. Alpr 	
. WindelS,,Sweveg. 561 •    

	

Deyaere, Ingelm.'- 	515.; 
`Baer 	Frère; Emelghem • '.515. 

• 4; Billy -H• Catteeuw, Rol, Cap. -452 
BorrV Em., Rumbeke 448 

6. •Azor.-- Delaere, Rumbeke.  • 443 
7: Ainiac — Joye, Cachtem •• , 428 . 
8..,..Acrobat 	Verf aillie,' Emelg. 425 • 
9;Ambiorix 	Debeuf,' Ingelm. 423 

• 10. Bottechia — Catteeuw,•R.Cap.• 406.  
11..Binda -Deoms,,Waereghem 400 
12. Aviol — Sagaert, Meulebeke: 392, 
.13., ,Anti •,• Desmet, Pitthein 	388 • 

Gaston —'Naessens, Iségéin • 388- 
! • .15.,:13altazar 	Vankeitsb.;•'Iseg. 387:. 

16; Danneels.Vermant; R.,Cáp. 386 
17: Aztist 	Maddens,IBissegeni 380.  

•, • 18. • lierdignestj--H.Tjolle, Thielt 375 
19. Achiel — Vermeerseli 

ree --- V.clzbroucke,'R. Cap.• 371 
.21;Darieels 	Demeulen:; Ard. • 369' 
22..Bies 	Niet rijk: m. .r. Meul. :. 367 s: 
• 23. —.Betten — Decostere, Rtimb. 365.  
'24. Angelie 	WittoUck, Rumb.- 364 

Arras — V.n.huyae; Deinze.• • 364. 
26:'Dècaltiwé 	Deforce, Pássch..• 360 

,27. Danneels 	V.n.borg, Oostr. 357 
Alma .— Soenen, 0, Nieuwk. 357 • '• 

29. Breyer — Windels, 0.Nieuwk, 354 
30.. .Achiel — Pattyn, Wevelgh. • 354 
31. Baekeland — Vandorpe, R. C. 348 
32, Abel — Barbier, Avecapelle 346, 
33. •Abias 	Onbekend, Isegern.,  344 

Bito — Debuck, Gulleghem 342 
35. Amie —.Plum, Vlamertinge.  340 
36. Anice' •'Degraeve, Deynze '336 

. • 37 Aria -- Moyaert, Passchend. ' 333 
38. Bottechia — Masselis, Moorsl. 329 • 
39, Device —.Godderis, Pitthem 325 
40.''Alidor 	V.d.vendel, Mehl. 	324 • 
41. X. 	Hosté, Deinze • 	313 
42. Berten 	Delaere, Ingelm. ' 312  
43. Anos — Ramon, Becelaere. • 307 
44. Boriduel 	V.d.vondel, Meul, 304 . 
45. Buffaló, — Desmet, Deinze 	'303 
46, Binda Deforche, Passchend. 302: 

• 47. Buysse — Rewaele, Roesel. •, 296: . 
48. Antonin — Windels, Thielt 295 • 
49: Dori 	V,n.burg, Oostroosb. 295 • 
50, Ayitor 	Windels, Irigelm, 	288 
51; Avril 	Deschepper, Deynze. 286 . 
52. •X: 	Veda:1111'e, Emelgem • 	284 , . 
53. Dezot 	Verholle, Moorseele 283 

Apleet•--7  Delaere; 	" 279 " 
— Staelens, R. Cap. '279 

56, Beton ^— Dewitte,. Gullegem 277 
• Archle•—• Vanassche, Petegh, 277 

58. Buda — Nachtegaele, Petegh..276,  
,59. Dempsty •—•Cuffeg, W.Roosb. • 276' 
•60. Draaier = Lefeverè, Hidate 275 
.61, Futty. — V.n.burg, Oostroosb.. 275 
'62. Bouten,— Vermaut, -Isegem' 273 
63. Alex --::Verbeke, Cachtem 	270 
64. Bras •+'Vannéste, Passchencl.• 270 •••• 
65, Bert» 	Sercu, Roeselare , 269 
66.13aris 	Schellens, Roesel, , 268 
67. Amie — Verme h Ise 
.68. Bella 	ammens, Gullegh. 262 
69. Bas ---.Vandewiele, Rumbeke 260 
70. X. — Vanneste, Passchend.. 256 
71. Aria 	Moyaert, 'Passchend. 256 
72.. Amar — Alliet, Roeselare 	253 
73. Silyeer' 	Maddens, Ardoye. 251 
74. Arthur —. V.d.vondel, Meul, 249 
75. Clovis — Deman, 'Roeselare 248 
76. Duerlo — Beert, HUlste 	247 77. Annas Sagaert, Mgulebeke 247 
78, Arron — Decoutete, Cacht, 247 
79. Asper 	V,d.driessche, Biss. 247 

• 80. X. -;--• Deneschere, Swevegh, 242 
81. Barto — Borry, Mooislede . 241 
82. Avus-- Verplancke, Cacht, 240 
83, Alibaba 	Vandem,, Deinze • 236 
84. Billei — Baert, Deinze 	236 85. Bittebauw — E. Buyse, Oeken, 235 
86. Annas — Samyn, Isegem 	230 87. -X. 	Vanhee, Emelghem 	230 . • 88. Rebry — Vansteenk.,. Oeken, 228 
89. Betje —Vergote,. Moorslede 227' 
90. Altos.---- Degrendele,. Rumb. 226 
91. Dora 	Verhuist, Meulebeke 224 
92. X. — Vermeiren, Roeselare 224 

• 93. X: — Delbeké, Ingelmunster 223 
94. Astrid — Kimpe, Rumbeke 223 
95. Arlet •-- Feys,. Roeselare 	217 
96, X..— Deprez, Hooglede • . 217 
97. Atol — Rosette; Rumbeke, 217 
98. Adam — Deforche, Cachtem 214 

: 99. Barabas 	Vanecke, Thielt 212 
100. X. —.Capelle, Roeselare • 	212 

• 
Om te.eindlgen, geven we ter * lezing• • 

het schoon rotiwdichije over Alibas, 
opgemaakt door ons 'medelid heer Aug. 
Tanghe. 

Geen veugel die zoo zeere. zong, 
En reekaan, met de zelfde .wronk,. 

Als Alibas, 't 'was ras ! 

Geen vinke was geleerd zoo wijs, 
Op ieder zetting had hij prijs, 

Dien Alibas van eerste klas 

Gelijk ne paternoster rond, 
Des Zondags hij ten Hemel zond ! 

Die Alibas nooit t'enden was ! 

De meester was op hem zoo preusch, 
Dat mocht Verbnigghe, zeker, heusch, 

Op zijnen Alibas, die superas ! 

Is 't droomen ? Neen. 't, het is alzoo... 
En heeft Verbrugghe 't nog zoo no6, 

Geen 'Allbas meer achter 't glas' 

• 
r Devskere 4loïs, Ingelmunster 

Mei 5, Digehnunstet ... 2287,1. 4"  br; 
« '•6, Ingelmunster ... 198:1.  
« ::Emelghem454 :1. '2 Pt

,  

"•.« 19,• IngelmUnster, ... 431 1.:• 	pr. 
.« 26, Ardoye, 	537 1. 1 pr. 

	

Rumbeke, 	.,. 562 1. 1 pr. 
• « 30, 'Rumbeke, 	'630' 	-• 2' pr.' 

	

Cachtem, 	... 495 1.' 1 pr. 
• . Juni , 2, Iieghem, 	645, 	1.:pr.... • 

4ij4 1.• 5' pr. 

	

a .9, Iseghem, 	-585 1; •2 pr. 
10, Ingelmunster 490 1, 2 pr. 
• Moorslede, 	568 1. 2 pr, 

« 16, Emelghem, ... 576 1. 2 pr. 
• 17, Meulebeke, 	587 1. 3 pr. 

	

'« 23, ArdoVe, .„ ... 528 1, 	1 pr. 
Rumbeke 	... 515 1. 2 pr. 

	

30, ,Petegem 	.., 506 1. ,, 4.  pr., 
• '• Waeregem 	• 460 1. 1 pr. 

Juli 7, Cachtem, ... 	535 1. 3 pr. 
Meulebeke, ... 3'77 1. 

« .14, Cachtem,,... 	583 L 
.• 	Thielt; ..... .,.".579 1. 

« 21, Emelgem, 	... 591 1. 
Meulebeke, ... 480 1.- 

« 22, Ingelmunster, .. 450 1. 1 pr. 
• '28, Ingelmuitster, ...483 1, 3 pr. . 

	

' Emelgem, 	529 1, 1.pr. 
• 29, Rumbeke, 	568 1: • 113r. 

.,Oogst 4, Gullegem, ... 602 L 1 pr, 
• Ingelmurister; 595 1. 	pr. 

	

5, Rumbeke, 	539 1.. 3 pr. 

• Samengevat : , ,12 eerste, . 9 tweede, 
6 derde, 2 vierde, 1 vijfde, 1 Zevende, 

• 1 bros. — Daarbtj 1° in 't kampioen-
schap " Van 'Vlaanderen,' en 1° in 't 

• kampioenschap der Lefestreek. • 
Vriend Aloïs, al draagt uw. vogel 

geen .kainpipensnaam; hij , is toch on-
tegensprekelijk.' een Kampioen , met 
een grootel K. zou , Karel in zijn 
SportWereld Zeden. ' 	• • • ' 

Drie maanden langheeft hij 'heel 
ons geroeste afgeketst; 32 keeren is 

...hij in het strijdperk getreden en. ; 
hiérbovenstaande lijstje toond dui-
delijk genoeg , dat hij nergens den 
•truntaard gespeeld` heeft en • kon hij 
-niet overal• deh palin veroveren, hij 
eindigde 'toch altijd op 'de': eere-
plaatsen. En kijken we eens naar.  
.zijn dubbele: dagen : 11 .keet wierp 
hij zich én 's voormiddags én s 'S' na-
middags in den 'Strijd en troefde de' 

• besten af. • Met 'reden draagt Aloïs • 
een. dubbelen kampioenstiel. Velen 
kijken benieuwd uit naar wat hij toe-
komende jaar uitrichten zal,. „ 

Aloïs, moest gij 'uw beestje, beu 
worden, ge 'hebt Maar-  een 'enkel 
woordje te piepen; want in 't rende 
git menige liefhebber, die nog een 
stuivertje viskieren zou om :•Alor in 
zijn mustje .te hebben. 	. X. 

Egi•elijst van iaND4 

Eigenaar Dhaenens,Itemi, Ctuystra.ut. . 	• 
„Mei 5, Kruishautem,..... 567 1. 1 pr, 

« '12, Waeregem, ... 547 1.. .1 pr.. 
« 19, Waeregern,. .., 589 1, 1 pr. 
« 26, Waeregem; 	584 1, 1 pr. 
a 30, Zulte, 	525 1, 2 pr, 

Juni 2, Machelen,  	• 485 1. • 2 pr.. 
a. 	9, •Waeregem, 	• 586 1. • 1 pr. 
a JO, Waeregem,, 	.627 1, 1 pr. 
a 	16, Deinze, 	429 J. , 2 pr. 
a 23, Waeregem, .,, 565 L 2 pr. 

Rumbeke, 	400 1. 11 pr. 
«' 30, Deinze, 	477;1. 9 pr. 

Juli 7, Waeregem, 	597 1,. 2' pr. 
a 	14, .hachelen, 	689:1. 1*. pr. 

591 1. 1 pr. 
. *..: 573 1. 	1 pr, 

607 -1. 	1 pr, 
629 1. 1 pr. 

eerste, 5 tweede, 
e. 	• 	• 

:perelijst' van .11ARDIQUEST• 

Eigenaar Dhaenens Remi, Kruishout. 
Mei 30, Zulte, 	...- 478 1. 4 pr. 
Juni 10, Waeregem, 	'600 1. 2 pr. 

a 16, Deinze, 
t

..: 	.485 1: 1 pr: 
« 23, Waeregem,, ... 568 1. 1 pr. 
« 30, Deinze, 	... 461 1. 10 pr, , 

Waeregem, ... 453 1. 2 pr, 
Juli 7, Waéregem, ... 612 1. 1 pr. 

« 14, Zulte, .., 	... 520 1. 	1 pr. 
« 21, Eyne, 	.... 471,1. 	1 pr. 
Samengevat : 5 eerste, 2 tweede, 

1 vierde en 1 tiende. 	• 
Vriend Renii, de liefhebbers gaan 

eindigen met te zeggen' : 	Pietje 
pakke 't al ». Ze loopen er dun, veel 
te dun zelfs, dezen die een iets of 
wat goeden vogel hebben en gij komt•  

S 	OE N 
Uit -PASKENDALE 

KONINGSFEEST 

Gilde g De Vereenigde :Vrienden 

pen 23„Sette.mber, »vierde ae:,.gigle 
plechtiglijk: ,den,;. Koning .,der p:Vin 

. 	 • 	 • 	• 	• 	• 
Bij het overhandigen. ván prachti-

ge bloementuilen zette de Heer 
Schatbewaarder den GeVierde in:  de 
pluimpjes. 't Was' iets fijns. Met en-
kele passende woorden • dankte de 
Koning, Te zijnen,huize onthaalde 
hij het Bestuur en de leden dp een • 
lekker 'glaasje en '  een ' fijne • sigaar. 
Stoetsgewijze trok de groep door de 
bevlagde straten én bezocht de 
Ieden-herbergiers. Overal 'en bij allen 
heerschtee 	de beste stemming : • 't 
ging er echt kameraadschappelijk. 

Niet heel vroeg hebben de vierders 
van elkaar afscheid genomen en..niet 
zonder beloofd te hebben toekomende 
jaar weer van de partij te zullen zijn. 

• -Een vierder. 
Bemerking van a De(n) Vinke-

nier ; Hoe jammer dat de inzen-
der den naam, van den feesteling 
niet vermeld heeft. 

Uit RUMBEKE .  
• Een"schoon wintervermaak,'' het 
K.oningsfeest'bir de vinkenielfs.' 

Maar, de. mensch' mikt, en God 
beschikt... 

Opdat ons feest zou gelaagd •zijn, 
hadden Mannen en jonge • kerels, 
vrouwen en jonge melsjts'hUn uiter-
ste beste gedaan. Ze dachten : won,  
neer zullen we' nog zoo een Koning 
hebben. Dus, was tegen den middag 
alles 	.orde,, en.  de versiering óp 
haat beste._ 

In een • oogpink was de versiering', 
• doór hét slecht'weder naar de knop-
pen. Regen en wind zoodanig. dat we 
met een zuur gezicht,..de vrucht,.van 
zooveel goeden wil zagen te . niet 
gaan,, 	, 

Rond 1 unr van' den narniddat vat-
- ten we 'weer nieuwen moed, het 
klaarde •wat 'op. De moedige vrien 

'den van de Puritas kwamen_opge-, 
dáagd ; de ..muzikanten; kwamen 
druipnat afgestormd, en een half 
uutken na. den gestelden tijd begon 
onzé optocht in de' beste orde naar 
't paleis van onzen Koning. Daar 
werd de .treffende feestrede •uitge-
sproken, en de Koning, overvoldaan, 
dankte, en trakteerde mild, terwijl 
de muziek hare beste deuntjes te 
hooren 'gaf. 
• Daarna werd de optocht bij de. 
vrienden herbergiers gehouden. In. 
leute en- gezang trokken we. rond, tot 
plots, de tweede en wreede tegenslag, 
onS kwam bedroeVen. De• vrouw van 
ons getrouw ën' ijverig. bestuurslid 
Frans Deroo, door de treinpaan een 
onbewaakten overweg gedood. 

Daarmede was de feestvreugde ge- 
broken. We trokken in stilte- naar • 
het lokaal en genoten et het eetmaal 

. ons 'door den • Koning '-aangeboden, 
waarna•we uiteengegaan • zijn. *•Ker-.. 
misklok... Dbodsklok.• 	, • 

Een woord van dank voor al dezen. 
die hun besté deden om het feeSt te 

' doen gelukken, bijzonderlijk aan de 
jonge" muzikanten."Iedereen was te- 
vreden. 	, 	• : • D. H. 

HIER VOLGT DE FEESTREDE, 'UIT- 
GESPROKEN door een BESTUURLID 

HEILWENSCH 
opgedragen door de leden -van de 

GOUDVINK 
aan hunnen Koning =Heer 

JOSEF VAN COM»; 
op 29 September 1935 

Namens de vinkeniers van 't Vos- 
ken, heb ik de eer en het geluk, aan 
onzen Koning onze beste heilwen- 
schen aan. te bieden. 	, 	• 

Het was in de oude tijden, vele 
honderden jaren' geleden, • toen ons 
volk machtig en groot was,• toen eer 
en deugd in hoog aanzien stonden; 
het gebruik, dat aan het hoofd van 
eiken tak van 's Volks bedrijvigheid 
een opperhoofd stond, die gijn taak 
kende, die verantwoordelijk was 'voor 
het behoud en den vooruitgahg.•• 

Daartoe werd door het volk -er-
kend, hij die de bekwaamste en de 
beste was. • , 

Manten Spanooge was rijk man, 
hij bezat en beboerde eene hofstede 
van vier peerden. Maar zijn oudste 
zeune Frans, die reeds 26 jaar telde, 
wilde van geen boerderij weten, en 
op zekeren dag trok Frans het op 
naar Amerika, tegen de goeste van 
vader en moeder. 

Toen hij reeds drie jaar in de 
nieuwe wereld vertoefde, had hij n' og 
geen nieuws gekregen van thuis, wel 
had hij reeds tweemaal nen brief 
geschreven, maar geen antwoord 
ontvangen, toen, op zekeren dag, hij 
in een der straten van Micigan, al 
met eens, Jan hulderen ouden knecht 
ontmoete. 

— Wel parbleu, wie dat we daar 
hein, onze Jan, en ge zijt ook naar 
Amerika overgesteken ? 

— Ja, Mijnheere Frans, 'k was het 
dienen moe geworden, en 'k, wilde, 
vooraleer te sterven, ook ne keer de 
nieuwe wereld ' gaan zien. 

— g'Hebt gelijk, Jan, maar zeg 
eens : 't is al drie jaar dat ik niets 
meer gewaar worde noch van vader 
of moeder, is er geen nieuws .t'huis ? 

— Niets bezonders, Mijnheere 
Frans, tenzij dat Pykaard de zwarte 
hond dood is. 

— Arme Pykaard 1 en hoe is die 
-beeste alzoo aan zijn dood gerocht ? 

— Van te vele peerdevleesch te 
eten, Mijnheere Frans. 

— Te vele peerdevleesch, Jan. 
-- Ja,' Mijnheere Frans, de vier 

baaie peerden die gecreveerd waren. 
— De vier baaie peerden, Jan ! en 

hoe is dat gekomen ? 
— Wel, Mijnheere Frans, te vele 

water moeten voeren als uw vaders 
hofstede afbrande. 
• — Wat zegt ge, als vaders hofstede 
afbrande ! en hoe is dat gebeurd, 
Jan ? 

— Deur onvoorzichtigheid, Mijn-
heere Frans, met al die keersen en 
Waslicht binst dat uw moeder over 
eerde lag. 

-- Wel lieve hemel ! En is moeder 
dood, Jan ? 

— Ja, en toen nog subiet, van kla-
re alteratie, den dag dat ze 't lijk van 
uw' vader uit de wal haalden... Maar 
anders... , geen bezonder nieuws. 

P. W. 

't Een en 't ander 
EEN BOER komt in de stad en 

vraagt aan iemand waar hij zijn 
•testament kon laten maken. 

Men wijst hem den weg naar een 
notaris. 	• . 

Hij belt, de meid komt voor, 
— Zeg, meisje, is de testamentma- 

•ker thuis ? 
De meid gaat lachend naar bin-

nen en deelt de notaris de vraag mek 
De notaris, juist aan het ontbijt, 

laat den boer binnenkomen. 
— Zoo, vriend, ga even zitten, ik 

ben tot uw dienst. Wilt ge een tas 
koffie ? 

--'- Als 't u belieft, mijnheer, ik 
lust nog wel een boterham ook. 	- 

Het ontbijt is afgeloopen. De no-
taris vraagt aan den boer hem te 
volgen. 

Op, het kantoor komende, vraagt 
de. boer : 

— Is dit uw werkplaats ? 
— Neen, vriend, dat is mijn kan-

toor, doch laat eens hooren wat ge 
wenscht. 

De boer doet een pak open en 
haalt er een ouden bijbel uit. 

— Ja, zie eens hier, mijnheer, dat 
is mijn Testament, en nu zou ik u 
willen vragen, of ge dit niet eens 
opnieuw zoudt willen inbinden ? 

IN DE KRANTEN 
van hier en van alle kanten 

• komt men soms dingen tegen, 
die we met veel planzier te lezen 

[kregen, 
omdat ze zijn toch zoo dom 

en stom. 
Zoo bijvoorbeeld, ziet eens hier, wat 
ik dees week in een gazet te lezen 
kreeg. • 

EEN GROOTE BRUILOFT 
Twee jonge snotneuzen, de ge-

naamden P... en R,.., vonden er gis-
teren hun genoegen in, den hond 
van den heer A,.., burgemeester, te 
pijnigen, in wiens oor ze eene spring-
bus gestoken hadden. 

Een gansche hoop vrienden zijn 
hun hunne beste wenschen komen 
aanbieden, en wij zijn gelukkig er de 
onze bij te mogen voegen. 

TWEE SNOTNEUZEN 
Gisteren werd in de kerk van... 

het huwelijk ingezegend van den 
heer H..., directeur van 't gevang en 
juff. Suzanne M... 

Deze twee domkoppen werden door 
een gendarm naar den post geleid, 
waar hen proces-verbaal werd opge-
maakt. Wenschen wij hen dat een 
ernstige veroordeeling hen den tijd 
geve om na te denken over de dom-
heid van hetgeen zij gedaan hebben. 

Hawel, 't is schuun, zou den ande-
re zeggen. 

NE GOEIE POT BIER 
doet altijd planzier 

en staat er niet ergens geschreven 
wilt ge gelukkig leven 

wilt g'uw hart vol liefdevier 
drinkt bier, 

Maar 't schijht dat 't bier dat ze 
tegenwoordig verkoopen veel van 
zijne hoedanigheid van « liefdevier 
schenkend » verloren heeft, 't Zijn 
de mannen van Munich, die dat 
beweren. In 1890 was Munich de 
stad van de gansche wereld waar 
het meeste bier verbruikt werd. lede--
re inwoner dronk er zijn 420 liter 
per jaar. Nu is dat rekord ook ge-
daald en fel, want 't is op 220 ge-
vallen ('t geen ook nog niet te ver-
smaden is). 

Welke gevolgtrekking moeten we 
nu daaruit halen ? Hewel, bij ons 
verkoopen ze ook Munich en andere 
Duitsche bieren aan 3 of 4 frank 't 
glas. De mannen van Munich willen 
er bijna niet meer van proeven, om-
dat ze 't niet goed genoeg vinden en 
pertang, voor hen kost het nog zoo 
duur niet,.. 

BRIEF VAN EEN SLACHTERS-
LEERLING. — Een jongen die in de 
naburige stad het slachten leerde, 
schreef aan zijn vader, die op het 
land woonde : « Ik laat u weten, dat 
ik nog goed gezond ben en dat mijn 
baas zeer met mij tevreden is. Hij 
heeft mij al eens de huid laten af-
doen en wanneer ik zoo doorga en 
mij goed gedraag, dan zal hij mij nog 
voor Paschen laten slachten ; 

IETS DAT GE MOET WETEN 
dat is : hoe meer dat ge weet 

hoe meer ge kunt vergeten. 
Hebt ge me beet ? 

't Is daarom dat ',k U hier nog iets 
ga vertellen... dat ge dan achterop 
ook maar kunt vergeten, want heel 
interessant is 't niet. 

Volgens werken van sommige spe-
cialisten bezitten de mannen nen 
haarbos die van 75.000 tot 100.000 
haarkens telt, (Hebben die mannen 
geduld gehad, ja, om dat zoo alle-
maal maar te tellen). Ten minste als 
hij nog geen halve of volle maan 
tot 0,5 mm. per dag, dat maakt voor 
'n middelbare haarbos 30 meter per 
maand en ongeveer 11 kilometer per 
jaar... alles bijeen natuurlijk ! Maar 
toch, wie zou 't ooit geloofd hebben ! 

MADAM. KAKELNEST was ge-
trouwd, en onder haar huwelijksge-
schenken waren er niet minder dan 
drie 'regenschermen. En ze wilde 
toch ten minste eenen « paraplu » 
gaan verwisselen. Ze vroeg het aan 
haar man en deze was 't akkoord. 
D'r was nog een a etiquette » aan 
vast van 't magazijn waar hij van-
daan kwam. (Niet aan haar man, 
maar aan den regenscherm). Ze 
ging dus. 

Madam, zei de verkoopster, het 
spijt mij, maar deze « paraplu r 
werd hier niet verkocht. 

— Hoe ? Hier 'niet verkocht ? en 
dat briefje dan dat er aanhangt en 
waar den naam van dit magazijn 
op staat ? 

— 't Is waar, madame. Maar dat 
briefje beteekent dat de paraplu 
hier,.. gerepareerd geweest is, 

GE WEET DAT ER MANNEN ZIJN 
die men noemt de discipelen van 

ra Darwijn 
die bij hoog en laag beweren 

zonder zich te geneeren, 
dat de menschen, ge moet mij daar-

[voor niet zoo aangapen, 
afstammen van d'apen. 

En wilt ge nu mijn gedacht eens 
rechtuit kennen ? Hewel, als ge die 
mannen zelf die dat beweren eens 
goed beziet, dan zoudt g'op 't laatste 
beginnen te twijfelen..; of zij niet 
direct van den eenen of anderen 
chimpanze of oerang-oetang af-
stammen ! Darwin zelf had nen ech-
ten apenkop. 

Die mannen dus, die allemaal lee-
lijkaards zijn, 'onder ons, laten dan 
ook geen enkele gelegenheid voorbij-
gaan, om hun gek gedacht te sta-
ven • (?) 

Nu is er nen grofester 'van Chicago 
die beweert dat de chimpanzes een 
taal hebben. 't Is te zeggen dat ze 
onder malkaar spreken met 'echte 
woorden, en dat ze nen « alphabet 
van 27 letters bezitten. Nog een be-
wijs te meer. zegt hij. 

Ik geloof dat die man ne slag op 
zijnen ketel moet gekregen hebben. 
Ne chimpanze kan wel huilen en 
schreeuwen. maar spreken, allee dan, 
met wien komt dien profester la-
chen ? 

KLEINE JEF (7 jaar) is den a-
vond • gaan' doorbrengen bij zijn 
vriendje Bebert. 't Wordt stilaan 
donker en tijd dat de kleine naar 
huis gaat. Maar 't regent toch zoo 
hard, 

— Hier, Jefke, zegt de moeder van 
Bebert zoo, 't regent zoo hard, ,hier 
hebt ge nen paraplu. 

— 0 ! dank U wel madam, dank 
u 

— Ge moet daarvoor zoo niet be-
danken, ik ben zeker dat uw moeder, 
in zoo'n geval 't zelfde zou doen voor 
onzen Bebert, 

— 0 ! dat zeker, antwoordde Jefke, 
ze zou zelfs nog • meer doen... ze 
zou aan Bebert vragen of hij niet 
mee blijft « soupeereri ; 

* * * 
IN AMERIKA is 't 

zoo ge 't nog niet wist, 
dat ge moet zijn om d'echte vrienden 

van de dieren te vinden. 
D'r waren al de vrienden van de 

katten, de vrienden van d'honden, 
van de muilezels, van de kalvers, 
enz..,, enz... Nu is er nen nieuwen 
bond gesticht die als wachtwoord 
heeft : « Be kind to' insects x —
'« Weest goed voor de insecten ». Dat 
gaat verdraaid een beetje te ver. 
Laat dan uw fruitboomen_ en uwe 
groenten in den hof maar afknagen 
en kapot vreten door de rupsen, enz... 
Als ge uw gras wilt afmaaien steek 
dan een « klax-on ; of a toeter ; op 
uwe tondeuse... opdat die lieve beest-
jes zich op tijd uit den weg zouden 
kunnen maken ! Laat uw bloed maar 
uitzuigen door de verhongerde vlie-
gen, enz..,, enz 

Die Amerikanen zijn waarlijk lief, 
en hunne liefde voor hunne minder-
waardige broeders, de insecten, is 
aangrijpend... Maar, ondertusschen, 
werden te Lévinsburg in Virginie, 
twee negers gelyncht en opgehan-
gen door het volk... simpliester om-
dat ze neger waren... en ge weet, 

zinl 

 neger

j 

	in - Amerika, da's al bijna zoo 
ongelukkig als Vlaming in België te 

EEN VERLIEFDE snul had een 
briefje van zijn meisje ontvangen... 
Nu moest hij antwoorden, en na zijn 
hart gansch 1 n verliefde woorden 
uitgestort te hebben, schreef hij on-
der op den brief : « Ik heb dikwijls 
de postzegel gekust die op uwen 
brief geplakt was, en ik werd nog 
meer verliefd op U... toen ik dan 
dacht,, dat gij ook uwe lipjes op den 
heeft. Ieder haartje groeit van 0,4 
• zegel gezet had om hem nat te ma-
ken en op te plakken ». 

Eenige dagen daarna kreeg. hij een 
minnebriefje en onderop als P. S. 
stond er te lezen : a Neem vooral 
goed nota van het feit, dat gezien ik 
ver van de post woon ik altijd mijn 
brieven medegeef met mijn knecht, 
ge weet wel, dien grooten neger, 
daar, en 't is hij die dan de postze-
gels koopt en ze op den brief plakt.! 

DE AMERIKAAN had in Engeland 
iets ontdekt, dat mooier was dan in 
Amerika, namelijk een prachtigen 
hond, een collie, eigendom van een 
schaapherder. 

De Amerikaan trachtte den herder 
over te Mien, hem het dier voor 
een groote som te verkoopen. 

— Wilt gij den hond meenemen 
naar Amerika ? vroeg de herder. 

— Ja, natuurlijk. 
— Dat dacht ik wel, maar ik kan 

niet van het beest scheiden. 
Maar, terwijl ze nog zaten te pra-

ten, kwam er een Engelschman voor-
bij, die ook door het prachtige dier 
werd aangetrokken en vroeg, of het 
te koop was. Kortom, na een korte 
onderhandeling verkocht de herder 
den hond aan den Engelschman voor 
een lagere som, dan de Amerikaan 
geboden had. 

— En gij verteldet mij, dat ge het 
dier niet wildet verkoopen, zei de 
Amerikaan, toen de kooper was ver-
trokken. 

— Dat heb ik niet gezegd. Ik heb 
alleen gezegd, dat ik niet van den 
hond kon scheiden. Nu, over twee of 
drie dagen is hij weer bij me terug, 
maar den Atlantischen Oceaan over 
zwemmen zou hij niet kunnen. 

Onder mijne Lezers en Lezereskens 
zijn er voorzeker dikke menschen, 

voor wien 't vermageren gewis, 
een van de grootste verlangens en 

is. 	[wenschen 
Hewel, tot hun groot genoegen kom 

ik hen nu mededeelen dat ze een 
nieuwe remedie tegen de diklijvig-
held hebben gevonden. 't Is zoo sim-
pel als bonjour, maar men moest er 
maar aan denken ! Die remedie be-
staat in 't volgende : alle dagen een 
kwartier in de koord dansen... 's 
morgens, 's avonds, voor... maar niet 
na het eten. 

Dat zal verdorie de moeite waard' 
zijn om 't aanschouwen. allemaal die 
dikke en vette meneerkens en ma-
damekens ('t is on U niet, dat ik het 
heb, hoor. beste Lezers en alderliéf-
ste Lezereskens) zoo in de koord te 
zien dansen gelijk de kleine kinders. 

Ze moeten maar zien dat ze die 
oefening op hun slaapkamer doen, 
dat de plancher ofte zoldering sterk 
genoeg zij, of ze zouden het gan-
sche kot nog kunnen doen ineen 
storten. 

7 pr. 
1:pr. 
2 pr. , 
3 pr. 
2 pr. 

- a 21, Petegem, 
a 28, Petegem; 

	

Oogst 4, Deinze, 	 
• « 11, Deinze, 	 

Samengevat : 11 
1 negende en 1 elfd 

ze daar dan nog den kop inslaan met 
2 kleppers : Binda en Hardiquest, die 
overal waar ze' den grond hebben 

•• geydeld, geschard en geklawierd heb: 
• ben om de heele bende mededingers 

in 't achtergat te. steken. Hardiquest 
had weliswaar een veel korter sei-
zoen , dan zijn stalgenoot, 'maar om 

- op 9 :zettingen .5,.eerste prijzen weg 
te kapen; mag . men 'precies geen 

• slaper zijn, • ' .; 
Nu een flinke winterrust, 

waar, Remi, 	Met d'eerste lentésia- 
gen hoop ik 'uW beide, vogelS,, flink 
op dreefi. op ;de r zettingen in hun de-

.' weid eená te :kunnen: Volgen. 

V.4 

• 
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Het nummer bevat 4 bladzijden 

:LeVert'onze extrafijne koffies aan uwe kooperS, en ge 

'Wint 'geld en kiienten. hij 
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géide)/M.alibi.engsl ( Eenden inbegrepen`)88i.40 Ets. 

Stichter tEigenaar : 

Luitenant VERS tR A E T E, Rumbeke 
Hooggraat 

schijnt den'1n   10n - 20n van ieder maand 

ornmigen zullen het wellicht te 
vinden nu nog een praatje te 

en houden over het ruien van de 
ken, daar het meerendeel der 
c)s rlie gevaarlijke periode reeds 
ter den rug hebben. Nochtans 
.ct ik er een heel' andere meening 
na : 't is . het gepaste oogenblik 
een en ander erover mede te 

len. Waarom ? Telken jare vin-
we tal van vinken, die den rui 

ht doormaken of in het geheel 
aan 't ruien vallen. Over die ge-

en zullen we het nu hebben ' • de 
de ruiers laten we met rust, ze. 

immers, buiten schot. 
elukkig de liefhebbers wier vo-
op tijd en stond hun oud pakje 

en een nieuw ruilen. Een goede 
is het sterkste bewijs van een 
ende' gezondheid en laat het 

te verhopen voor het volgende 
Iseizoen.-. Vogels, ,welke dem hee•'• 
zomer lang vrij genoten hebben 
zuivere lucht en opmonterende 

neliclit — natuurlijk buiten het 
eik ,:van te priemende zonnestra-
- 'zijn doorgaans ingezond en 
ervinden geen last bij het ruien, 
ware een speciale oorzaak hun 

.rstandsvermogen een harden 
k gegeven had. Dat gebeurd wel- 
s bij jaarlingen, die van geen af-
n weten en in Oktober-November 
hun blauw bekje hebben be-

trd, Zulke vogels verpluimen 
ht of schrikkelen een jaar. 
etzefde doet zich ook vaak voor 
volwassen vogels, gevangen op 't 
enblik dat ze al vuur en vlam 
— denk maar eventjes aan onze 

mgaardvinken — vooral bij deze 
napt in het begin van de zang-
lede, Het plots veranderen van 
den, voeding, levenswijze, brengt 
e stoornis in het gestel, onder-
int het. 
enige vinken verliezen enkel de 
mluimpjes en blijven kaal. Zulks 
eekt u van een zwakke gezond-
d, bedorven of verarmd bloes, 
niet zelden kreveerd het diertje 
korten tijd. 
enieder wensch ik een plotsen en 
eldigen rui. Niet het ruiende vo-
tje is ziek, wel het beestje dat 
t ruit. 	 • 
en ongelukkig vinkje, veroordeeld 
schoone, levendwekkende jaarge-
e door te brengen beroofd van 
ht en licht, alijd aan den nagel in 
het even welke kamer of vertrek, 
geen regelmatigen rui doorma-

. De bedorven binnenlucht, als-
de gemis aan voldoende licht, 
neen niets anders dan het,levens-
tigste vogeltje herscheppen tot 
aan bloedarmoede lijdend beest-

De in vrijheid levende vogels rui-
allen opperbest ; niemand zal dat 
wisten. 
nze eerste en voornaamste zorg 
dus een flinke gezondheid beoo- 
: klare, goedverluchte kooien, op 

cl gereinigd, vooral als de vink lief-
bber is zich te wasschen en zoo- 
ende den bodem bepletst. Hoe 
ger ze buiten hangen, hoe beter. 
zond voeder en rein water versma- 
n ze nooit. Zoodra de rui intreedt 
eten de muitjes lederen avond 
nengebracht worden ; de nachten 
rden te frisch, te killig en een 
rkoudheid op dit oogenblik gemak-
lijk op te rapen zendt de gastjes 
ar het pierenland. Koolzaad en 
nzaad bevorderen de ontwikkeling 
n het nieuw kleedje en maken het 
nzend. Om de acht dagen een  

meelworm is uitstekend, zeer voed-
zaam, brengt afwisseling en ver-
vangt de insekten welke de in vrij-
heid,  levende vinken zoo graag lus-
ten. 

Koppigen, die van geen ruien we-
ten willen,' laat men dag en nacht 
buiten tot einde Oktober, wel zorg 
dragende ze te beschutten tegen 
tochten ; daarna in een eenigzins 
verwarmd vertrek geplaatst zullen ze 
waarschijnlijk zich laten overhalen 
om ook maar, al zij het een beetje 
laat, van kostuum te veranderen. 

Men heeft vinken gekend die het 
drie jaren vol hielden met hetzelfde 
pakje en onder dit tegennatuurlijke, 
gezien hun buitengewoon kloek ge-
stel, geen hinder voelden. 

Oude liefhebbers, 't zijn onze beste 
leermeesters die 'van' ondervinding 
sprekenogeni seven.;zaden :•van een 
zeer verspreid onkruid, waarvan. ik 
de Vlaamsche benaming niet ken ; 
de wetenschappelijke naam is : Che-
nopodium album. Dit onkruid vinden 
we vooral langs de hagen, op braak-
liggende gronden, meest op 'aardap-
pelvelden. Het • is ongeveer 75 cm.. 
hoog;  heeft enkele, puntige, onregel-
matig ingesneden bladeren. Het geeft 
kleine, ronde, zwarte en blinkende 
zaden, geborgen in een bruinachtige 
peul. rct zaden rijpen in Okto-
ber. Het moeten zaden van den 
laatsten oogst zijn, anders loopt men 
gevaar de vogels om zoo te zeggen 
neer te bliksemen. Met die zaden is 
men er in geslaagd' een vogel welke 
in drie jaar geen enkel pluimpje 
verloren had, in November aan 't 
ruien te, zetten. Alle jonge granen 
ttz: van den laatsten oogst, alsme-
de een plotse verandering in de voe-
ding, bevorderen den rui. 

Niettegenstaande alle zorgen kan 
het nu toch nog gebeuren dat uw 
vink zegt : muit zelf, ik heb er geen 
goesting toe. Er blijft niets anders 
over dan, hardhandig op te treden. 
Einde Oktober neemt ge uw vink in 
handen en een voor een' trekt • ge 
hun voorzichtig • vijf á zes groote 
staartpennen uit en evenveel uit 
,eder slag. — Een veertientai 
dagen later, als ge bemerkt dat de 
jonge pennen schieten, herhaalt de-
zelfde bewerking op de volgende 
pennen en verwijderd eveneens eeni-
ge kleine' pluimpjes rond den staart. 
Nog een paar weken later voor de 
derde maal er op : de laatste pennen 
uit de vleugels en tamelijk veel 
pluimpjes rondom den• aars verdwij-
nen. Daarmede is het afgeloopen. 
Op die manier is de Heer Erffelynck 
erin geslaagd een koppige boom-
gaardvink drie achtereenvolgende 
jaren aan den rui te krijgen ; het 

,vierde jaar gebruikte hij chenopodi-
um albumzaden en sedertdien liep 
het telken jare op wieltjes : tot op 
zijn negende jaar deed de vogel het 
karweitje zonder iemands hulp. 

Bij de opgesloten vinken treedt de 
rui gewoonlijk in Augustus in. Eeni-
ge vinken laten reeds half Juli, nog 
in volle, vuur zijnde, enkele groote 
slagpennen vallen. Vele liefhebbers 
verontrusten zich en durven vanaf 
dit oogenblik aan geen prijskampen 
meer deelnemen. Ze hebben onge-
lijk. Het ruiven begint maar bij 
het regelmatig vallen van de kiene 
pluimpjes, hetgeen zich doorgaans 
drie á vier weken na het verliezen 
van de eerste slagpen voordoet en 
het is maar dan en niet vroeger dat 
de strijdlustigheid van den vogel  

gebroken is. Nu Is hij in veile cri-
sis en menige. vogel lijdt er zoo ge-
weldig onder dat zij die gevaarlijke 
periode niet doorspartelen kan. 't Is 
het tijdstip om ziekten allerhande op 
te doen, vooral de vallende ziekte en 
de aanval van beroerte. 

Eigenaardig, maar sommige vo-
gels verliezen het jaar door eenige 
pennen zonder ooit eens goed door 
te ruiven. Waarschijnlijk ligt hier 
de Oorzaak in te flauw bloed, hoewel 
dit onnatuurlijk verschijnsel kan te 
wijten zijn aan een lang blootgesteld 
zijn aan een, te hevige hitte. In het 
eerste geval kan men aanraden een 
stukje ijzersulfaat in het drinkwater 
te werpen. 

Wie iets over het ruien wenscht 
mede te deelen : eigen ondervinding 
vooral, wordt vriendelijk verzocht 
niet lang te wachten. Niet bang zijn 
dat gij de pen niet goed hanteeren 
kunt ; we vragen enkel uw gedacht 
en voor 't kleedje,, waarin het in 't 
blad verschijnen moet, zorgen wij, 
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Uit PETEGEM Deinze 

Maatschappij «De Blauwbekken» 

Verslag 
* * * 

Eerst en vooral welkom aan « Dé 
Vinkenier » ! 

Het nieuw vinkeniersblad met zijn 
nieuwen titel en nieuwe kop, die zoo 
gemoedelijk eene echte vinkenzet-
ting voorstelt is voorzeker welgeko-
men bij de duizenden Vinkeniers van 
Vlaanderen. 

Dat de Luitenant Verstraete zich 
de opoffering getroost om dat blad 
alzoo kosteloos en voor drie maan-
den te sturen naar al 'de adressen 
van vinkeniers, die hij kan in han-
den krijgen is het vast en onbetwist-
baar bewijs dat hij besloten heeft 
ons ditmaal en op zijne verantwoor-
delijkheid een blad te brengen dat 
er is om te blijven en dat zal plaats 
hebben om alle uitslagen te geven, 
niet in brokken maar in hun geheel 
en dat ook de kans zal gunnen aan 
iedereen om eens een woordje te 
lossen over het schoon vinkensport 
waar het pas geeft. 

We hopen en wenschen dat alle 
vinkeniers dat zullen waardeeren en 
dat ze met Nieuwjaar in, groote 
meerderheid een abonnement zullen 
nemen, om aldus met een slag de 
leefbaarheid en de toekomst van a De 
Vinkenier » te verzekeren ! 

En nu vooruit met mijn nieuwsj es... 
Hewel, ik wil u vertellen dat we bij 

de Blauwbekken te Peteghem bij 
Deinze ook eene inhaling en kro-
ning van de Koning hebben gehad. 
Dit jaar was het Jules De Graeve, 
die we reeds den eeretitel van eere-
voorzitter hadden gegeven en die 
dan nog Koning speelde laatste set-
'zoen. In stoet trokken onze mannen 
en... vrouwen naar het huis van den 
aftredende koning Joseph De Schep-
per, waar den eerewijn werd ge-
'schonken, terwijl onder eene toe-
spraak van de Schrijver het eerelint 
over het hoofd van de nieuwe koning 
werd gelegd. 

In stoet bezochten we dan nog 
eenige leden, om terecht te komen 
bij de nieuwe koning, waar dé ko-
ningin gereed was met de prinsen 
en prinsessen om ons te verwelko-
men. Het ging daar lustig toe en er 
was alles, In overvloed, want bij het 
gezin De Graeve Is het open deur 

Alle inzendingen moeten gezonden 
worden naar : Heer REM! BUYSE 

Schoolhoofd O E K ENE 

voor de vinkeniers ! 
De stoet ging dan verder naar het 

lokaal bij Robert De Gryse, waar een 
lunch werd opgediend, die lekker 
smaakte, zooveel te meer daar het 
niet ontbrak aan goed vocht om hem 
rijkelijk te besproeien. 

Aanspraken werden hier gehou-
den door Voorzitter J. De Schepper, 
door Gaston Veys, Schrijver, en nog 
anderen, om te spreken over de ver-
knochtheid van de Koning, Jules De 
Graeve, en zijn gezin aan de Maat-
schappij. Ook de Koningin werd be-
dacht en alle mogelijke eer bewezen 
en het was inderdaad een innig 'en 
broederlijk feestje. 

Als eene nieuwigheid had dan een 
prijskamp plaats. Niet met de vin-
ken, want die zingen niet meer, maar 
in dit geval waren de mannen-vin-
keniers zelf ingeschreven en de vrou-
wen deden dienst als eigenaars en 
teekenaars. Er werd duchtig gepoeld. 
De prijskamp was voor tien minuten 
zuivere Vlaamsche zang 

haddet dat •eens ,.moeten, hoo-• 
ren ! 'De vinkeniers zongen zich het 
herte af om toch maar prijs te win-
nen en het waren schoone liedjes, 
ge moogt het gelooven I.Geen Walen 
of geen brekers, allemaal Vlaamsche 
zangers ! 

Den uitslag, die vermeldenswaar-
dig is (en vrienden dit en is geen lol-
le maar echte eerlijke cijfers) was 
als volgt : 
1. Robert, get. door Mina Dhont, 519 1. 
2. Colpaert, get. Vandewiele 	450 1. 
3, Joye, get. Keyser Walgraeve ,425 1. 
4, Keyser Jr, get. Claeys • 	• 400 1. 
5. Blockeel, get. Mrs. Blockeel 350 1. 
6. Strobbe St., get. Mrs. Strobbe 291 1. 
7. Strobbe A., get, Mrs. Strobbe' 275 1, 
8. Dhondt, get. Mrs. Cosyns 	235 1. 
9. Keyser Sr., get. De Graeve 161 1. 

Den uitslag werd luidruchtig toe-
gejuicht, waarna de prijsdeeling 
plaats greep met allerhande veras-
singen. 

Het spreekt van zelf dat nog eeni-
ge uurtjes van zang en leute zijn 
gevolgd, want de vinkeniers en hun-
ne vrouwtjes houden daarvan, maar 
het was allemaal in braafheid en den 
uitslag was dat de Blauwbekken met 
hunnen Koning, Bestuur en Lokaal-
houder, allen ondereen, een familie 
worden, die elkander verstaan en 
steeds willen blijven zorgen voor bij-
eenkomsten en prijskampen in goede 
verstandhouding. 

De beste gelukwenschen aan Ko-
ning Jules De Graeve, alsmede aan • 
zijne beminnelijke Koningin en heel 
de koninklijke familie ! 

Mededeelingen 
Uit WINGENE 

Maatschappij « De Vlaamsche Zangers » 

Zondag 27 October, om 2 ure stipt 
vergadering in het lokaal bij Alidor 
Van Oost. 

Dagorde 

1 Toestand van de kas. 
2 Opmaken van een lijst zoowel van 

oude als van nieuwe leden ; dit om 
« De Vinkenier » gratis aan te vragen 
tot einde 1935. 

3 Gezellige bespreking van alles wat 
onze vinken aanbelangt. 

4 Een muit, nieuw model, te verspelen 
met de teerlingen. 

Het nastuur. 

Wie een KOSTELOOS abon-
nement wil, geve zijn adres 
op. Vinkeniers zoekt lezers ! 

‘..1-•1-1ét!1%M5'"uit hetzelfde ,lot i.,,KAMPIOEN van den 
g "iij:frijfknet,;._,i02:-eier.:%'›sie,:-,k,;'maandn, :wegende 

.3t.  zij *imiddgid 6r4Támmen'Per- ei 

irosor, 	 ié.v.éyvangen. 

De rui bij de Vinken 



Te oordeelen;  naar de stofeneie 
waarin de moeder overste bij haren 
val terecht kwam, moet het verhaal 
in Duitschland gebeurd zijn, denke-
lijk binst de jaren van den grooten 
oorlog, in een protestantsche ver-
eeniging. De geestelijke bestuurder 
en de moeder overste van een kloos-
ter konden elkander maar niet ver-
dragen, en spraken 'dan ook zoo 
weinig mogelijk. Als het nu gebeurde 
dat zij elkander in het klooster 
moesten voorbijgaan, dan liep de 
bestuurder al brommen, en de moe-
der liep al grijnslachen, wat niet 
weinig bijdroeg om de verstandhou-
ding te verergeren. Zekeren dag dat 
het kapittel was, dat was eene ver-

. gadering .van- het- kloosterpersoneel 
en den bestuurder, had de overste 
't gedacht gekregen zich eens voor 
goed ten koste van den volgens haar 
ondragélijken bestuurder te verlus-
tigen. 

dan al hare mede-
tot den bestuurder 
zij op ietwat vroo-
ze wat te vertellen 

Ze vergaderde 
zusters, en zich 
richtende, zegde 
lijken toon, dat 
wist. 

De zusters waren over van ver-
wondering over de verandering van 
doenwijze van hunne overste te-
genover den bestuurder van het 
klooster. Ze wisten immers heel 
goed, hoe zelden ze tegen elkander 
spraken, en hoe onverdragelijk ze 
voor makander waren. 

De bestuurder, die eigenlijk de 
groote oorzaak der oneenigheid niet 
was, en niets beters verlangde als 
eene geregelde 'overeenkomst, was 
insgelijks' zeer verwonderd en ver-
heugd over den plotselijken omkeer 
in de handelwijze van de overste, 
vroeg haar heel beleefd wat het was. 

«.Ik heb van den nacht gedroomd, 
mijnheer / den direkteur, — zei de 
overste 	en als het mag, wil ik U 
eens mijnen droom vertellen, de 
zusterkens mogen het allen hooren ». 

a Ik geef geerne mijne toestem-
ming — zei de bestuuder — vang 
maar aan ». 

« Ik droomde dus dat wij alle twee 
gestorven waren en wij stonden daar 
in de eeuwigheid voor eene groote 
breede ladder, die recht naar om-
hoog liep, en scheen tot aan den 
hemel te komen. Er was daar anders 
niets te zien als die ladder, en toen 
wij daar nen langen tijd gestaan 
hadden, kwamen wij beiden tot het 
besluit dat wij voor den hemel be-
stemd waren, en maar omhoog te 
klauteren hadden. Wij gingen dus 
aan' den gang en kropen altijd maar 
hooger en hooger tot wij eindelijk 
reeds de gulden poorten van den 
hemel in het oog hadden. Maar zie, 
al met ne keer, daar breekt een 
sPort van de ladder, doordien dat 
wij er beiden te gelijk op stonden, 
en wij vielen terug op de wereld ». 

a Oei heere ! Oei heere 1. » riepen 
de zusterkens al te gelijk. 

« Ja maar 't is niet alles — zei de 
overste — mijnen droom is niet uit--
verteld. Bij mijnen val kwam ik tot 
over den 'kop in de marmelade te-
recht, en gij mijnheer den direc-
teur, waard slechter gesteld, *gij 
vielt hals over kop in den drek. Hier 
schoot ik wakker ». 

De bestuurder begreep de verne- 

e 
Cachthem 	 ... 303 
Iseghem 	 ". ... 322 

De lezer zelf kan oordeelen of 
Cachthem leeft. Zie eens hoeveel 
verplaatsingen ze gemaakt hebben, 
verre en bij, om de eer van hun 
Maatschappij hoog te houden en met 
ledige handen zijn ze nooit naar huis 
getrokken. Benevens de hooggaaien, 
geschoten door Albo en Adam, zorg-
den Aris en Amandus voor de eere-
plaatsen. Ook durven ze verhopen 
dat de omliggende gemeenten zich 
sterk zullen laten vertegenwoordigen 
op de 2 zettingen die « De Meizan-
gers » in 1936 zullen inrichten : 26 
April en' 5 Juli... , 

Lach en leute 
OP CONDITIE 

8 
7 

19 
15 

men eens lekker dineeren. 
a Heb trein 6.30 gemist, wacht niet 

met eten », telegrafeerde hij aan 
zijn vrouw. 

— Hebt ge mijn telegram gekre-
gen ? vroeg hij, toen hij 's avonds 
t'huis kwam. 

— Ja, antwoordde ze, maar ik zou 
eigenlijk wel eens willen weten, 
waarom ge om vijf uur telegrafeert, 
dat ge den trein van 6.30 gemist 
hebt ? 

Ult ISEGHEM 
Maatschappij « De Lustige Zangers » 
heeft de eer de heeren liefhebbers en 
Vinkenmaatschappijen van Iseghem en 
omliggende gemeenten, kenbarr te ma-
ken 'dat er een nieuwe Ma tischappij 
van Vinkenliefhebbers werd ingericht 
op 14-9-35. De eerste vergadering ter 
herberg « Het Molentje» bij Vlet. Spriet, 
zijnde het lokaal der maatschappij, werd 
bijgewoond door een groot aantal lief-
hebbers, die de nieuwe Maatschappij 
gedoopt hebben met den naam « De 
Lustige Zangers » Iseghem. 

Een groot aantal liefhebbers lieten 
zich inschrijven. Liefhebbers, uwe in-
schrijving kunt ge doen in het boven-
gemelde lokaal. Allen steeds welkom. 

Het Bestuur. 

Uit DEINZE 
Lokaal « Lage Zangers » 

Gentpoortstraat, Deinze « Café Albert » 
voor de leden der maatschappij 

Zaterdag 2 Novenih., om 8 ure 's avonds 
SOUPER 

en daarna te verteerlingen gratis 3 
schoone prijzen. 

Namens het Bestuur. 
	~111•11111111~111~1~ 

Brievenbus 
1 	Vinkepiet, Iseghem 	uw ingezon- 

den stukje voor Lach en Lente „ ver-
schijnt in 't volgende nummer. 

2 D. H. Rumbeke — plaatsgebrek 
verplicht ons uw bijdrage voor volgend 
nummer te houden. 

3 J. D. Krekelstr., no 2, Ingelmunster 
de 2 laatste nummers worden onder band 
opgestuurd en nu is alles in regel. 

4 Maatsch. « De Jonge Zangers », 
Wevelghem — uw durf wierd flink be-
loond : bij een eerste vergadering reeds 
27 leden. Het zenden van het blad komt 
in orde. Moedig vooruit ! 

5 L. D. Avecappelle — Dank voor 
kaartje, we doen 't noodige om alles 
te regelen •voor 20 October. 

6 Bisieghern,i Hooglede, Poperinghe, 
Steden, Lauwe, geven ons geen adressen 
genoeg. Aangezien daar niemand te vin-
den is van goé wil zal onze jonge pro-
pagandist Gerard Verbeke, daar in het 
korte een bezoek brengen ; wij zijn over-
tuigd dat 'hij, welwillend zal ontvangen 
worden. 

7 LET DPI' Alle inzendingen gelijk 
dewelke zijn te doen aan Remi Buyse, 
schoolhoofd, OUCKENE : aangift van 
nieuwe lezers, verslagen, mededeelingen, 
sportrubriek enz. 

8 De Vinkenier wordt voor niets tot 
31 dec. uitgedeeld. Wie begeert ze nog ? 
Zijn er geen verdienstelijke propagan-
disten die er een twintigtal meer begee• 
ren om ze eens op hun dorp aan on-
ingeschreven liefhebbers uit te deelen, 
geef uw naam op ? 

Op 10 November geven wij onze be-
schouwingen over de groote zetting van 
Gent, wij vragen aan den heer Verstraete, 
voorzitter, benevens zijn portret, ons 
eenige inlichtingen te willen bezorgen 
over de maatschappij « Onder Or s ». 

10 De Vinkenier zal kosten voor 
dezen die 't blad voort willen na ni( uw-
jaar : 4 fr. voor ln trimester - geen 
4.70 fr. - juist 4 fr. - en geen centiem 
meer. - De abonnementen zullen maar 
genomen worden voor 3 maanden ineens. 

11 Alle inzendingen zijn kosteloos. 

SPORTRUBRIEK 
Wij gaven over 10 dagen eenige 

beschouwingen over de groote zet-
ting van Rumbeke, nu is het de 
beurt aan Oostnieuwkerke « Brei-
delzonen ». 

Oost-Nientvicerke 

In 1886 werd deze Maatschappij 
gesticht : 't lokaal was in « De Vre-
de », bij Jacobus Vercaigne ; drie 
stichters zijn nog in leven : Jules 
Capelle, thans nog Schrijver, Aloïs 
Decadt en Camille Callewaert. 

Deze Maatschappij kende den wa-
ren bloei : van den beginne af ver-
wierf zij roem en eer ; zij vertegen-
woordigde zich in alle de vooroorlog-
sche groote prijskampen, ontzag zich 
de verplaatsing niet, veroverde pal-
men in Poperinghe en in de grens-
streek van Boesehepe (Frankrijk) 
en won bijna telken jare 't kampi-
oenschap van Midden-Vlaanderen, 
dat zich afspeelde te Roeselaere. Wie 
onder de ouderen, herinnert zich den 
veldslag niet waarbij telken jare de 
beste vogels der streek in 't gedrang 
gebracht werden in dat vermaard lo- 
kaal « 't Peerdeken » 	De twee 
Nieuwkerksche assen van dien tijd, 
« Van Hauwaert » en « Manhaer » 
waren wijd vermaard en geducht. 
Menig beker, tallooze bloemtuilen 
sleepten zij naar den stal. 

Mevrouw Jules Casteleyn, geboren 
Marie Vercaigne, is de dochter uit 
't oud lokaal, van hare vijftien jaren 
vergezelde zij haar vader naar de 
prijskampen en... • te zien tijde te 
voet !... Geheel haar leven stelde zij 
uiterst veel belang in 't vinkensport 
en vroeger was zij, zooals zij nu nog 
heden ten dage is, de pionnierster 
der beweging in haar dorp. Zij be-
loopt het af om den Zondag de 
Nieuwkerksche liefhebbers te bewe-
gen deze of gene zetting bij te wo-
nen en waar het past dat auto of 
ander rijtuig gebezigd wordt, is zij 
van de partij om mede te bollen. 
Binst de zetting volgt zij den strijd 
met spanning, maar ge zult ze nooit 
ver verwijderd vinden van haar gil-
debroeders, die zij luimig opwekt. 
Binst de regeltelling moet het u niet 
verwonderen als gij haar de stem 
hoort verheffen met een oud gilde-
lied en alsof het nog een jong herte 
betrof, zal zij wel er voor zorgen dat 
haar medegezellen vol begeestering 
't refrein in koor aanhalen. 

De Breidelzonen hebben als Voor-
zitter den heer burgemeester en als 
ondervoorzitter den heer Haege-: 
doorn; twee mannen die zich opof-
feren om den bloei te helpen verze-
keren en die den dank en de gunst 
genieten van alle de leden. Eilaas, 
mochten toch overal alle vinken- , 
maatschappijen den steun van goede 
en weldenkende middenstanders be-
komen !... 

Nu tot het konkoers van 5 Mei 

't Weer was koud en de noorder-
wind speelde geweldig. 102 vogels 
waren opgekomen : al de beste van 
West- en Oost-Vlaanderen, op en-
kele uitzonderingen na, trokken hier 
ten strijde ; de lang verwachte slag 
had hier plaats tusschen Aviol en 
Azor, de twee kampioenen van dien 
tijd, de twee die sedert vier weken 
het best op dreef schenen. Met span-
nende aandacht,werd de strijd ge-
volgd ; de Gentsche krachten, die 
reeds uiting gedaan hadden van goe-
de prestatie in hun streek, werden 
goed in 't oog gehouden. Was het nu 
de koude of wel de wind, 't meeren-
deel der vogels gaf niet de mate van 
't vermogen : de besten zouden toch 
zegevieren, maar ver onder 't ver-
wachte getal blijven ! 

Wat wij ook over dezen wedstrijd 
denken ; 't lijkt aan « Bordeaux » 
der duiven ; velen onzer vinkjes 
hebben in April nog niet veel anders 
dan a Arras » gedaan en dat gemak-
kelijk gevlogen, omdat de concurren-
ten nog niet te uitverlezen is, edoch 
te Oostnieuwkerke gelijkt het een 
konkoers van grooten dracht, want 
daar komen de vermaardste oud-
siders uit alle gewesten : 250 fr. prij-
zen! !..• 

Ons dunkens, de vinkjes moeten 
geleidelijk tot den grooten strijd 
voorbereid zijn : de kwestie is niet 
de vogeltjes te leeren spelen, wel te 
leeren winnen ! De Heer Verbrugghe 
met Alibas had hier den wedstrijd 
gezwicht : zijn vogel was nog niet 
verder geweest of « Parijs » en hij 
vond de vlucht uit a De Pyreneën » 
voor zijn vogeltje nog niet geschikt. 

De wedstrijd vervolgde goed zijn 
gang : Aviol won met klank en werd 
niet verontrust : hij liet zijn naas-
ten mededinger wel een kwartier in 
den steek ; Arras, een toekomstige 
kampioen, eindigde eervol tweede en 
had in 't zicht van de meet Azor 
achtergelaten. Alidor eindigde vier-
de en dan wiel in wiel kwamen Azot, 
Bottechia en Ami : Azot klopte zijn 
twee mededingers in den sprint. Een 
peloton volgde kort daarop waarin 
nogmaals twee Gentenaars eerst 
over de meet bolden ; 't konkoers 
was geloopen, iedereen was tevreden 
dat 't geeindigd was en de beste zor-
gen werden direct besteed aan de vo-
geltjes, die min of meer door de kou-
de wind geknakt waren, • 

Hier volgt de uitslag : 

1. Aviol, Sagaert, Meulebeke 	642 
2. Arras, Vromant, Meulebeke 505 
3. Azor, Delaere, Rumbeke 	484 
4. Alidor, Vandevondele, Meuleb. 428 
5. Azot, Piens C., Gent 	391 
6. Bottechia, Maselis, Moorslede 387 
7. Ami, Vermeersch, Iseghem' • 385 
8. X. aan Mme Nauds, Gent 359 
9. Albert, Debouver, Gent 	350 

10. Annas, Sagaert, Meulebeke 348 
11. X., Dewitte, Hooglede St-Jos. 348 
12. X., Pluim, Vlamertinghe 	346 
13. Avos, Borry, Rumbeke 	337 
14. X., Patteeuw, Passchendaele 318 
15. X., Huyghe, Oostnieuwkerke 316 
16. X., Deprez, Hooglede St-Jos. 309 
17. X., Vanlanduyt, Aerseele 	293 
18. X., Raes, Zarren 	 286 
19. X., Dewinter, Aerseele 	284 
20. X., Windels, Oostnieuwkerke 282 
21. Agnes, Bruwier, Rumbeke 	267 

De beker is gewonnen door Sagaert 
Meulebeke, 990 liedjes. Verstkomen-
de Maatschappij : Gent, met 9 vo-. 
gels. Naverstkomeride Maatschappij, 
Avecapelle, met 6 vogels. Meeste ge-
tal vogels : Rumbeke Vosken, met 11 
vogels. Nameeste getal vogels : Zar-
ren Boschkasteel, met 9 vogels. 

Eerelijst i an Bismarek 

Eigenaar DUIVEJONCK CYRIEL. 
Koning der Gilde « Vereenigde Lief-
hebbers », Lendelede. 

	

April 21, Lendel. 	133 (1/2 u.). 4° pr. 
4: 	22, Iseghem 	325 8 
« 28, Lendelede 	285 4 

	

Mei 5, Hulste 	321 4 
« 12, Lendelede 	307' 8 
« 18, Iseghem 	388 • 8 

	

« 26, Lendelede. 	436 1 
« 30, Hulste, 	350 7 

	

Juni 2, Lendelede 	328 7 

	

a' 16, Hulste 	297 6 
« 23, Lendelede 	387 2 
« 23, Hutste 	331 1 
« 30, Lendelede 	338 4 
« 30, Lendelede 	362 2 

	

Juli 7, Lendelede 	350 2 
« 14, Lendelede 	412 4 
« 21, Lendelede 	327 3 
« 28, Hulste 	418 1 « 

	

a 28, Lendelede 	389 4 

	

Oogst .4, Iseghem 	.364 9 
« 11, Lendelede 	388 7 
« 15, Hulste 	377 2 
• 15, Méulebeke 	365 4 c • 
Met zijn Bismarck heeft Cyriel 

met klank den Koningstitel bemach-
tigd en 't was dan ook onder drukke 
en algemeene feestviering der leden 
dat hij op 15 September als Koning 
der gilde gehuldigd werd. 
Cyriel, een oude vinkenier, 
Vindt in 't zetten een groot plezier. 
Bisrna.rck heeft menig keer gestaan 
En dapper ook zijn plicht gedaan, 
Maar 't sterkst was hij in zijn volle 

[geweld 
Toen hij de koningstitel heeft geveld. 

" Meizangers y, Poreringhe 

Eerelijst van ... ? 	eigenaar VAN- 
DOOREN ELIE. 

April 21, Poreringhe 	139 1° pr. 
Mei 5, Poperinghe 	324 Koning 

4: 	19, Vlamertinge 	321 '6° pr. 
« 26, Passchend. 	276 14 

Juni 30, Poperinghe 	326 3 « 
Juli 7, Poperinghe 	241 11 a 

'k Geloof waarachtig dat het sei-
zoen 1935 een specialiteit heeft : hier 
ook is het de Voorzitter die den Ko-
ningstitel binnengepalmd heeft. 

Alhoewel geen hooge vlieger, hoog-
ste aantal liedjes 326, kan hij toeko-
mende jaar vinniger en strijdlustiger 
wordende het misschien wel tot te-
gen 500 brengen, anders...? 

Waarom uw vogel geen naam ge- 
geven ? 	 X. 

Eerelijst van Amar, Borms 
en Deron - WAEREGHEM 

Eigenaars LOOSVELDT ACHIEL en 
DESMET JULES, Waereghem. 

1. — AMAR 
Meulebeke ... ••. ... ... 3761. 
Waereghem 	... ... ... 403 

	
3 « 
7° pr. 

a 	... ... ... ... 367 
	

8 « 
Bisseghem 	4 •11 ... ... 258 

	
11 

Waereghem 	•••... ... 341 
	

11 
« 4.4 4.. 444 .41 277 ' 

	
7 

« ... •.. ... ... 322 
	

16 

	

... ... ... 355 
	

5 (C 
	

4.4 

« "4 4,4 .4. ... 335 
	

8 
« ... .... ... ... 298 
	

5 

2. — BORMS. 

Desselghem 	 3821. 2° pr. 
Waereghem 	... 428 	4 

356 	9  

• ". 	... 416 	3 
Zulte 	." 	... 461 	5 
Desselghem 	... 443 	2 
Aerseele 	 ... 356 	18 
Waereghem 	... 337 ' 3 

". 	... 517 	3 
Meuleb• eke 	..• ... 508 - 4 
Waereghem 	..• ... 313 ' 13 

	

." ... 518 	1 
Kruishoutem 	•.. ... 518 	1 
Waereghem 	.e• ••• 414 	1 

	

". ... 464 	6 
Zulte 	9.9 ••• ••• .04 406 ; 	3 
Waereghem 	... 477 , 

• ." 	". ... 298 	2 

	

... 523 	1 

3. — DERON. 

Waereghem 	••• ••• 00. 340 	5 
..• ••• ... 271 - 13 

• ..0 •te ..• 	 341 	13 
•« 	••• *be ••• ••• 364 	5 

Desselghem•... 	... 452 	1 
Ingelmunster 	... 311 	8 
Aerseele 	 344 21 
Desselghem 	246' 6 
Waereghem 	... 301 	5 

« 	 ... 417 	6 

	

... 264 	21 
Kruishoutem 	... 437 	5 
Waereghem 	... 256 	12 

	

... 402 	3 
a 	 ... 141 	12 

	

... 317 	3 
't Moet geestig zijn met 3 vogels 

kunnen optrekken, vooral als er er 
inzit lijk Borms, die het tot bovt 
de. 500 brengt. Vermeersch Heet 

Iseghem heeft niets over dan 1.  
over den aan U gekochten vogel, d 
reeds de 600 overschreden heeft. I 
ge uw 5° jaar in de vinkensport zij 
ingaan, zult Ge zeker weer uw Z31 
gers naar den zege leiden ; bij U 
het geen holle woorden, maar kr] 
kende daden. 	 • 	X. 

" Meizangers " Cachtem 

Eerelijst der beste vogels van 
Maatschappij : 

I. ARIS, eigenaar Verplancke , Jean 

April 14, Rumbeke 
	

385 
« 21, Iseghem 
	

58 
(g 22, Iseghem 
	

328 
Mei 5, Iseghem 
	 284 

« 12, Ardoye 
	

313 
• « 	Ingehriunster 
	239 

« 19, Rumbeke 
	

247 
« 26, Ardoye 
	 347 

• 30,' Cachtem 
	

327 
Juni 2, Ardoye 	 .332 

« 9, Iseghem 
	

320 
« 16, Iseghem 
	321 

« 23, Rumbeke 
	

240 
« 30, Rousselare 
	

370 
Juli 6, Cachtem 
	

365 
• 21, Iseghem 
	

283 

II. ADAM, eigenaar Deforce Jozef. 

April 22, Iseghem 
	

226 
Mei 1, Meulebeke 
	

467 
« 6, Emelghem 
	373 

a 12, Meulebeke 
	

441 
« 19, Iseghem 
	

460 
« 26, Iseghem 
	

459 
a 30, Rumbeke 
	

467 
Juni 2, Emelghem 
	

405 
• 9, Rumbeke 
	

468 
a 10, Ingelmunster 
	

408 
« 16, Iseghem 
	

477 
• Meulebeke 
	

460 
« 17, Emelghem 
	

367 
« 23, Rumbeke 
	214 

« 30, Ingelmunster 
	

492 
Juli 6, Cachtem 
	

469 
« 14, Ingelmunster 
	

442 
« 21, Ouckene 
	

313 
« 28, Emelghem 
	

424 

III. ALBO, eigenaar Verplancke Je. 
gekocht aan Devoldere. 

	

April 14, Rumbeke 
	365 

« 21, Emelghem 
	

454 
• 30, Cachtem 
	

361 

	

Juni 10, Emelghem 
	

155 
« 16, Emelghem 
	

638 
• 23, Emelghem 
	651 

	

a 30, Ardoye. 	523 

	

Juli 6, Cachtem 
	

383 
« 21, Cachtem 
	

423 
« 28, Emelghern 
	

493 

	

Oogst 4, Gulleghem 
	

421 

IV. AMANDUS, eigenaar Feys Jute 

Cachthem 	..• 

Rumbeke 
Ardoye 	..• ••• ••• 

Hooglede 	••• .00 

Ardoye 	••• 
Winkel St Eloi 
Gulleghem 
Oekene 
Emelghem 

Ardoye 	••• .4. 040 

Iseghem 	••• ••• 

Ingelmunster 
Cachthem 

... .00 4.4 

Emelghem ..„.. 

••• ... 308 
... 287 

.019 .... 262 
... 297 

349 
... 432 

4.4 ... 415 
$4. ... 338 

... 361 
440 ... 249 

... 369 
... 424 
... 363 

334 
... 402 

••• 

	 395' 

dering die de moeder hem aandeed. 
De overste had inwendig leute, en 
de zusterkens wisten niet of ze wel 
deden met te lachen of een deelne-
mend gezicht te zetten. 

De bestuurder echter herstelde 
zich het eerst, en was de spreuk uit 
den bijbel indachtig : Met de maat 
waarmede gij meet, zult gij gemeten 
worden. Hij sprak dan : « Het mag 
een echt wonder genoemd worden, 
ik heb juist denzelfden droom ge-
had, maar ik ben zoo gauw niet wak-
ker geworden. Als wij na onzen val 
uit onzen neteligen toestand recht 
geraakt waren, stonden wij eerst 
wat op malkander te kijken, en daar 
wij nu toch' al de poorten van den 
hemel gezien hadden, besloten wij 
van het nog maar eens te herdoen 
eh wij gingen terug aan gang ». 

De zusterkens hielden den asem 
in, uit vrees van iets van dien 
schoonen droom te verliezen en de 
overste lachte immer voort om d9. 
toegebrachte vernedering. 

« Wij waren dezen keer echter 
veel voorzichtiger en ik zorgde dat 
ik steeds een viertal sporten hooger 
was. Het ging echter veel moeilij-
ker, bij mij door dien onaangena-
men geur, en bij moeder overste 
doordien zij overal bleef plakken en 
haperen van die marmelade, en bo-
venal van de vliegen die op hare ka-
ken kwamen stekken. Wij kwamen 
echter toch behouden aan de plaats 
waar den eersten keer de sport ge-
broken was, en met veel moeite ge-
raakten wij erover. Nu dat wij in 
het zicht van den hemel waren, 
kunt gij wel denken hoe zeer wij 
klauterden, en hoe voorzichtig wij 
eerst de sporten onderzochten voor-
aleer er onzen voet op te zetten. 
Maar er waren geene slechte plaat-
sen meer in de ladder, en weldra 
stonden wij aan die schoone gouden 
poort ». 

« Ik belde, Sinte Pieter verscheen 
in de opening. 'k Heb van mijn le-
ven geenen vent zoo aardig zien kij-
ken •als Sinte Pieter, toen hij ons 
daar zag staan en als hij' ons hoor-
de vragen om binnen gelaten te 
worden ». 

« Wie zijt gij ? en van waar komt 
gij ? En hoe komt gij hier met die 
vuile kleeren aan ? Ik had mij na-
tuurlijk aan die vraag verwacht en 
gaf den noodigen uitleg. Laat ons 
toch maar binnen komen, sprak ik, 
wij zullen ons verschoonen, en on..=, 
ze kleeren' tertirriaarliét kloostet 
zenden ). 

« Maar gij peist dat toch niet ze-
ker, is dat nu eene kleeragie om 
hier in den hemel op ne stoel te 
gaan zitten. Wij kregen ze nooit 
schoone meer. Ga 'terug naar de 
wereld, komt goed overeen en als gij 
gansch gezuiverd zijt, hewel, komt 
dan ne keer weerom. Wij zullen 
zien ». 

« En Sinte' Pieter was te wege de 
poorte te sluiten ». 

« Maar moeder overste viel op 
haar bloote knieën voor Sinte. Pie-
ter, en sprak de schoonste woorden 
om toch binnen gelaten te worden. 
Ze deed honderd en nog beloften, 
maar niets mocht baten. Wij moch-
ten met die vuile kleeren en dat vies 
vuil gezicht niet in den hemel ». 

« Op den langen duur na veel pla-
gen en schoone spreken ging Sinte-
Pieter in zijn poortiershuizeken naar 
de boeken zien, en zal daar zeker 
ook wel een vliegsken op moeder 
overstes kappe vinden staan hebben, 
want hij keerde na weinig tijd te-
rug, en zei zoo : « Hewel mijn beste 
direkteur, ik zie dat gij een goeie 
vent zijt, maar in dien toestand kan 
ik u niet binnen laten, Moeder 
overste ook mag hier alzoo op geé-
nen enkelen zetel komen, want ze 
zou er blijven aan plakken. Ik wil U 
dus in den hemel laten op kondi-
tie ». 

« En welke was die konditie ? » 
riep moeder overste haastig. 

« Dat gij malkander aflikt ! » zei 
Sinte Pieter, en hij deed de deur 
'toe. 	 FIELE. 

EEN MADAM die voor de rechten 
van de vrouw opkwam, sprak over-
laatst in een zaal te Amsterdam. 

Na een breedvoerig betóog over de • 
niet genoeg te waardeeren hoeda-
nigheden van de vrouw, besloot ze 
met de vraag : 

— Nu vraag ik U, mannen hier te-
genwoordig, waar zoudt ge zijn, in-
dien er geen vrouwen bestonden ? 

Er heerschte een oogenblik stilte, 
maar dan riep een stem : 

— In 't Paradijs !... 

EN HIER is iets dat de vrouwkens 
geen planzier zal doen : 

In een Duitsch dagblad verscheen 
de volgende advertentie : 

« Jongmensch, die door trouwlust 
bevangen is, zoekt een heer met on-
dervinding, genegen, om hem dat 
dwaze plan uit 't hoofd te praten ! » 

STOPPELS was soldaat,. en precies 
van de slimste niet. Zekeren dag 
stond hij op schildwacht en smoorde 
hij 'n goei sigaar. Daar kwam een 
ossefier voorbij en die zei : « Zeg, 
eens, soldaat, weet ge niet dat ge 
niet moogt smooren als ge op wacht 
staat ? 

- Ekskuzeer, zei Stoppels, wilde ne 
keer mijn sigaar vasthouden, 'k zal ••• 

• 	mijn-  geweer' presenteèren 1? 

VOOR AL 'T GELD VAN D'AARD 
'k zeg het heel bedaard 

en 'k herhaal het honderd keeren 
en zou 'k mijn liefáte Lezereskens 

[willen affronteeren. 
Maar 'k gelove dat niemand het mij 
ten kwade duiden zal, als ik hier de 
drie voornaamste hoedanigheden op-
som,' die een vrouw moet bezitten 1... 
Ze moet jong zijn, schoon en... dom, 
dan is ze de gedroomde vrouw voor 
onze moderne mannen. Maar dat de 
vrouwtjes soms nog al heel wat slim-
mer zijn, dan hunne broeders van 't 
sterke geslacht bewijst het volgende 
anecdootj e : 

TWEE OUDE VRIENDEN ontmoe-
ten elkaar in een klein plaatsje bij 
een wedstrijd. De eene heeft zijn 
vrouw beloofd, op tijd voor eten thuis 
te zijn. En zij had hem zijn lieve-
lingskostje beloofd. 

Mar het spel was zoo opwindend, 
dat' ze besloten, dat hij zijn lieve-
lingskostje zou laten. Ze zouden sa- 

't Een en 't ander 

MIETJE Karbonkels, het melkboer-
inneken, een aardig ding van 18 jaar, 
bracht de melk bij Jan Pladijs. 

— Goeden morgen, liefste kind, 
zegt deze, g'hebt zeker al nen zoen 
gehad dezen morgen, dat ge er zoo 
vroolijk uitziet ? 

— Maakt nen zoen dan vroolijk, 
menheer ? vroeg het lieve kind. 

- Zeker, nen zoen maakt altijd 
vioolijk ! 

— Ach, menheere, smeekte nu 't 
melkboerinneken, zoent dan ne keer 
mijnen muilezel, dit beest is toch 
zoo triestig dezen morgen ! 

JEF LAPSCHEURE kwam in de 
Zonnestraat zijn vriend Fons tegen, 
die met 'n weef getrouwd was. 

— Hoe gaat het ? vroeg Jef. 
— Bah ! Half en half 1 zei Fons. 
— Niet content 'van uw vrouw mis-

schien ? . 
— Zwijg me daarvan, trouwen met 

'n weef is 'n dubbel kruis opnemen 
zulle ! Ze spreekt meer van heuren 
eersten man dan van entwat anders ! 

— Wel, Fons, g'hebt nog chance... 
de mijne doet niet anders dan klap-
pen van dengene die ze na mij zal 
pakken !... 

Eene vergissing 

Karel Pretzaad, wonende te Bave-
gem, was gekend van iedereen als 
een rare kerel, groot lijk ne reus, en 
sterk als een hercuul, en daarbij 
groote liefhebber van ne goen borrel, 
en zoo kwam hij op zekeren avond 
tusschen twaalven en een in d'her-
berg « 't Nachtlichtje », bestelde en 
dronk nen druppel klaren, en trok 
vandaar naar zijn logement. 't Moest 
zijn dat Karel er smaak in gevon-
den had, want hij keerde den vol-
genden nacht rond één ure naar 
« 't Nachtlichtje » terug. Maar dezen 
keer was er geen licht te zien, en 't 
was maar na veel kloppens op de 
deur dat de bazin opgestaan en 
naar beneen gekomen was. Vol al-
teratie stak ze de brandende keerse 
bijna tot tegen Karel's neuze, om 
te zien. of het wel Karel was in le-
vende lijve... 

— Nondebleu, zei Karel, wat be-
teekent dat, ge ziet er zoo ang-
stig uit Madam ? Gaje mij rap nen 
druppel klaren geven ? 

— Wel wat eindelijke dingen 
toch ! antwoordde Liza, oprecht 
Mij nheere Karel is 't gij die daar 
zij t ? 

— Wel zeker, maar, zeg ne keer 
waarom kijkt ge zoo verwondert, ge 
kent*'mij toch zeker nog wel ? 

— Hewel horkt, Mijnheere Karel, 
't is schrikkelijk wat ik afgezien heb 
sedert uw bezoek van verleden 
avond, 'k heb wel honderd keers de 
gendarmen verwachtende geweest. 
Ge moet weten gisteren nacht heb 
ik leelijk mispakt van flessche en in 
plaats van jenever heb ik u ne 
grooten druppel vitriool geschon-
ken... En dat gij algelijk nog leeft ! 
'k en kan 't haast niet gelooven. 

— Nondebleu, zei Karel, als ik mij 
goed overdenke 't en verwondert 
mij niet, want gisteren heb ik drie 
winden gelost en er waren drie ga-
ten in mijn hemde gebrand. 

IN DEN TRAM zitten een jonge 
heer en een jonge dame... die elkaar 
niet kennen. 

De dame zit daar met een hondje 
op haar schoot en streelt het voort-
durend. 

— Ik zou wel in de plaats van dat 
hondje willen zijn, mevrouw ! zegt 
de heer zoo ineens. 

— Ge hebt ongelijk, mijnheer, want 
'k ga er mede tot bij den veearts... 
om zijn lange ooren te laten af-
knippen ! 

LUISTER EN HOOR 
naar dien fameuzen doktoor 

die is voorwaar geen domoor 
en die stelt voor 

w'herhalen 't allen in koor 
opdat z'n raad niet zou gaan te loor 
als ge dien raad nog nergens anders 

[vondt 
a dat kussen is ferm ongezond ». 

Hij beweert, dien fameuzen dokter, 
dat bijna al de ziekten voortgeZet 
worden door het kussen ! En wat 
doet die man dan met 't liedjen 

kussen geven 
dat is 't leven 

van de zoete minnerij 
kusjes heeten 
duivelsbeten 

maar dat hoort er eenmaal bij ? 
Willen we alle ziekten vermijden (?) 
volgen we dan den raad van dien 
geleerden Esculaap 1 

GEDOOG DAT ik hier iets vertel 
over Edison, ge weet het wel 
die Amerikaansche uitvinder 

die niet minder 
dan 248 brevetten bezat 

en er nog andere... in 't hoofd had, 
toen hij plots den geest gaf 
en rusten ging... in 't graf. 

't Is ook hij die de toepassing van 
d'electriciteit gevonden heeft. Hewel, 
voor zijn dood heeft Edison verklaart 
dat het hem op een manier speet, 
die toepassing te hebben gevonden, 
omdat een zijner uitvindingen op 
electrisch gebied, dient om de dood-
straf toe te dienen, n.l. de electri-
sche stoel : « Dat doet me oneindig 
veel leed, zei hij, en men zou mij 
terecht mogen verwenschen, in 
plaats van mij den « weldoener der 
menschheid » te noemen ». En uit 
eerbied voor de nagedachtenis van 
Edison hebben z'in Amerika beslo-
ten den electrischen stoel af te 
schaffen. 

'K ZEG 'T U HIER 
met veel plezier 
ze hebben weér 

ne keer 
iets nieuws uitgevonden. Wat dan ? 
Hewel : hemden met afneembare 
slippen. Ja, ja, lacht er maar mee, 
maar 't is verdraaid de volle waar-
heid da 'k u hier vertelle. Wat denkt 
ge wel... met dezen crisis-tijd is al-
leman niet meer capabel of in. staat 
alle weken een versch hemd aan te 
doen. Ge koopt dus een hemd en 'n 
dozijn slippen daarbij... Alle weken 
doet g'een paar slippen af en zet er 
'n ander paar aan. Pratiek 

EEN ENGELSCHMAN en een Schot 
zaten samen in dé tram, toen er een 
schoon meisje binnenkwam, De 
Schot nam zijn hoed af en'het meis-
je knikte terug. 

— Kent ge haar ? vroeg de En-
gelschman. 

— 0 ja, heel goed, antwoordde de 
Schot. 

— Laten we naast haar gaan zit-
ten, dan kunt ge mij aan haar voor-
stellen, zei de Engelschnian. 

— Goed, sprak de Schot, maar la-
ten we even wachten tot ze betaald 
heeft ! 

EEN OUDE NEGER was zwaar ziek 
en hij rolde heen en weer op zijn 
bed, steunde en zuchtte al twee da-
gen lang. Zijn zoon Abe vroeg, of hij 
nu niet eens een dokter zou halen. 
Dat was uitstekend, en het zou zeker 
geen kwaad doen, als er één gehaald 
werd, maar het moest een veearts 
zijn. 

— Een veearts ? vroeg Abe ver-
baasd. Maar waarom dat ? 

-- Och, die andere dokters heb ik 
al zoo vaak gehad, zei de oude, die 
zijn goed, als ge weet wat ge scheelt. 
Die vragen u, wat ge scheelt, en dan 
zegt ge het, en dan geven ze u een 
drankje. Maar dezen keer weet ik 
het niet, wat me scheelt, daa'rom 
moet ik een veearts hebben. Die 
kunnen hun patiënten niet vragen, 
waar ze pijn hebben. Die moeten al-
les zelf weten. 

Nog zoo slecht niet geredeneerd 1 

ir 

• 

Al J 
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doet Uw vogels 
zingen als in de 
vrije natuur! 
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SLUIS' PLUIMVEE- EN VOGELVOEDERFABRIEKEN N.V. - WEESPERKARSPEL 

en COGELSLEI 14, te AN 1-WERPEN 

U kunt het wat goed merken aan 
Uw gevleugelde vrienden; als U 
ze P. Sluis' Volièrezaad geeft! 

Dit voer is juiit dat wat ze 
noodig hebben! Het is een 
ideaal zaadmengsel, dat ze ge• 
zond en in goede conditie 
houdt. En gezonde vogelszingen 
graag en veel. 

Geef ze naast dit hoofdvoedsel 
verder P. Sluis' Universeelvoer 
en zoo nu en dan een stukje 
fruit of wat groenvoer. Uw vogels 
zullen zich dankbaar -toonen 
voor Uwe goede zorgen en ze 
zullen voor U zingen ... ols in 
de vrije natuur) 

11! n 11'1 	..IF11711 	1 	i 

erschijnt den ln -10n 20n van.ieder maand 

-in 't seizoen elke week 

•
Stichter ` I 10igenaar : 

Luitenant VERS. A E T E, Rumbeke 
Floétraat 

Wij hadden beloofd- u niet 
Allerheiligen ons programma uit- 
een te zetten ; 	aanzien het ech-, 
tér als een plicht ,.0 allen eerrzall-
gen hoogdag te wenschen, en..: 
vergeet. als 't 'ti,bélieft niet, filet 
Allerzielen.> de afgestorven. gilde- 

>t,,,:Lbroedéts,4wpw,:e„ gebeden ,tg.,ge-r 
• 

vogels gewijd. Hij heeft er de Vinkenrubriek 
in handen en 't is een lust zijn bijdragen te 
lezen. De 'talrijke vraagstukken opsommen, 
die hij tot in de minste puntjes heeft uitge-

- pluisd, ware onbezonnen werk. De Vinkenier 
kreeg de toelating uit zijn werk te putten, 

't
en zoo zullen de lezers van ons blad ook in 

gle•gelegenheid gesteld worden kennis te maken 
? -'met een man, van 't vak, die zijn weten ge-

bouwd heeft op eigen ondervinding en zoo 
voor ons een gids wezen zal. 

Dank aan Pen heer ERFFELYNCK. 

Rookt BELGAS... 

Wij hebben dus bepaald de leiding 
genomen van de gazet die sedert 1", 
Oktober a De Vinkenier » heet. Mr 
Buyse, schoolhoofd te Ouckene, 
heeft zijne bijtreding verleend om 
als hoofdopsteller op te treden, 
voorwaar een uitstekend element 
dat noch tijd noch moeite zal spa-
ren om u het blad aangenaam te 
maken. Alles wat ge wilt medege-
deeld • hebben, moet. voortaan aan 
zijn adres opgestuurd worden. 

De Vinkenier » zal verschijnen 
• thans den ln, 10" en 20" van iedere 
maand vanaf P' September tot ln 
April, om dan in 't seizoen weke-
lijks aan de beurt te komen. 

Wat ge wilt medegedeeld zien is 
kosteloos. Maakt er dus goed ge-
bruik van ; de schrljverá der maat-
schappijen zijn van een groote last 
ontslagen, waar het er om, ging een 
tiental franken te besteden om 
kaarten te. doen drukken, avonden te 
passeeren om adressen te schrij-
ven, ontbe ringen te doen om tim-
bers te bekostigen, wordt dit nu al 
te maal opgeSlorpt door 't gebruik 

• van de kolommen der gazet. Wyn-
ghene,• Deynze, Iseghem hebben 
reeds beroep gedaan op deze schoo-
ne gelegenheid ; wij danken die er 
voor en dat ze wel op hun twee ooren 
slapen dat nooit een cent daarvoor 
zal gereklameerd worden ! 

Eveneens worden de inzendingen 
die 't hoofdartikel aanbelangen, die 
verslagen uitmaken, die tot de 
sportrubriek behooren of lach en 
leute behelzen kosteloos en met 
dank aanvaard ; voor 't eerste en 't 
laatste van deze vier rubrieken zul-
len wij na nieuwdag schoone ver-
goedingen uitbetalen én met de in-
zenders een vast erf duidelijk ak-
koord sluiten, Dat niemand zich te-
rugtrekke wegens gemis aan milde 
begaafdheid in zake opstellen : onze 
hoofdopsteller zal hierin den goeden 
wil der inzenders behartigen en met 
de meeste zorg alles verbeteren, goed 
op zijn pootjes zetten en met een 
lief kleedje tot den druk aanbieden. 

Hoe zal 't gelegen zijn met de 
aankondigingen der zettingen ! Och 
God : 't woordje . kosteloos klinkt 
zoo zoet in de ooren onzer vinke-
niers ; waarom zouden wij dat nu 
weren ! ?• Geen centiem, wij herha-
len 't., nooit iets zal daarvoor ge-
eischt worden ! Enkele besturen 
zullen waarschijnlijk binnen kort 

De gezondheid zijner vogels is 
ietgene 'waarop de liefhebber gedu-
tig het oog moet hebben,: bijzonder-
ijk in het najaar, en ook -gedurende.  
den winter: Een echtliefhebber,,lag:  
geen enkel dag vosorPireitriihider'., 
eens een oogslag•nófi' elkeen 'zijner 
geliefde vinken 'te.- hebben geworpen, 
en- als hij 'een ̀weinig ervaren is zal 
ij onmiddellijk zien -of deze of gene 

niet op zijn gemak is. Het•Majaar,,,, 
dat ook de tijd van het • inritten .1s, • 
s bijzonderlijk gevaarlijk; ook is 
et in de' maanden Augustus, 'Sep-

tember én October dat de meeste 
vogels dood gaan. Het is alsdan bij- 
zonderlijk dat vele vogels een bloed-
ondrang naar het hoofd krijgeri,, wat 
litijd..doodelijke gevolgen heeft. 

Van zoohaast dtprijákampen ge-. • 
eindigd . zijn, zal men-!Wel doen van 
ten 'minste de beste -Prijsvogels. in 
eene .andere muit. te :Plaatsen. Deze' 

uit'•zal geene speelmult 	zelfs 
s het:aan: te raden 'den'.'vogel:!.te-,„ 
laatsen Jij; eene grotittjr.lare::•:,OP,94:4;! 
uebtigeitittig~in '-•111r-letSWat 
negert kan, waarin hij zal' kunnen 
ermuiten en ook - een deel van den 
vinter' doorbrengen. Nochtans, alle 
roken; zijn daar niet mede gediend. 
emmige, wanneer men ze uit hunne 
leine muit verwijdát, schijnen hun 
ogelverstand verloren te hebben, 

en er zijn er die zich liever zouden 
aten sterven dan naar hun eetbak 
te gaan ! Anderen zijn °ogenblik-
kelijk te huis, en het duurt soms 
geen dag of zij zijn aan het zingen ! 
lies hangt af van het karakter van 

den vogel, en ook grootendeels van 
ijne opvoeding. Indien de liefhebber , 
'an het eerste jaar af zijn vogel ge-
vend maakt van in verschillige mui-
ten geplaatst te worden, zal hij ge- 
Illig deze verhuizing onderstaan:. 
n alle geval de. liefhebber moet zijn 
'egel de twee eerste dagen goed be-
waken:' Alles is in orde wanneer de 
vogel eet en drinkt en goed op zijne 
stokken springt. Indien de vogel een 
koppigaard iá, is' het beát hem geen 
honger te laten- lijden en hem sef-
fens wederom in eene gewone vin-
kenmuit te Plaatsen, die zuiver en 
openluehtig moet zijn. Zulke muit • 
toet uitsluitelijk dienen om den vo-
el daarin te laten muiten en verder 

er den winter in door te brengen. 
ene wintermust moet niet schoon 
tin maar gezond en praktisch ge-
laakt,' groot, klaar en • Openluchtig. 

Gedurende de maanden .dat • de vo- -
gel daarin verblijft; - zal men zijne 
'peelmult kniSchen, wasschen, schil-
deren en, indien er ongedierte mocht 
n gewoekerd hebben, ze in alle hoe-
ken en kanten goed met petrolie 
begieten. Petrolie is het beste en 
tevens het goedkoopste insectendoe-
dende product ; het doodt, terzelfder 
tijd' de meelworm, die het hout be-
schadigen en laat na eenige dagen 
noch speur' noch geur achter 1 

Gedurende het najaar en den win-
ter moeten de vinken van de bui-
tenlucht genieten zooveel het maar 
zijn kan, telkens dat het weder niet 
te koud of, niet regenachtig is.. De 
vochtigheid is nadeeliger dan de 
koude. Het Is moeilijk om aan elkeen 
te zeggen in \welke plaats gedurende 
den winter de vogels best geplaatst 
zullen zijn. Elk beschikt niet over 
een gewenschte kamer. In alle - ge-
val men verkleze.  eene . droge, klare 
en gezonde pla\ts, waar er geene 
sterke geuren zi. (bijvoorbeeld' van 
tabak), waar gee u e katten of ratten 
de vogels kunne kwaad doen, en  

waarvan• de vensters zooveel moge-
lijk door de zon beschenen worden. 

Men plaatst eene langwerpige ta-
fel of een bord dicht bij het ven-
ster en de vogels worden er allen 
geplaatst

. muit aan muit. Alle da-
gen; zelfs in het midden van den 
winter, wanneer het weder aange-
naam is, zonder wind, schuift men 
&tafel of het bord een weinig ach-
terrilt en men opent het venster ge- 
durende een uur of „tWep in den 
voormiddag. Niets is gezonder en te- 
vens voordeeliger•  dan zulke behan- 
.deling om den yegel.vroeg, in zijn. 
vuur'te jagen; Indien.fiet.Wèder koud 
wordt, plaatst mende' 	bijzon=:'  

• derlijk 's nachts, meer binnenwaarts, 
en, indien de vorst dreigt' binhén te 

is men verplicht de vogels - 
te verhuizen in eene plaats waar er 
vuur is, tot wanneer het weder,  we-.  
dérOtri ':zacht _ geworden. Wanneer, 
men tel doen ,heeft met 'vogelá die 

h••;,réédk. vier • of ".vijf' jaar 	P 

men die ietwat meer tegen de koude 
beschutten. Zulke vogels kunnen zich 
min goed verwarmen en zij zijn, zoo-
wel als wij; blootgesteld aan aller- 
hande ziekten en kwellingen. 	, 

De liefhebber mag 'op die ,wijze 
zijne vogels, gerust geheel den winter 
behandelen tot half of einde Fe-
bruari. Vrees niet wanneer ge ze 
allen hoort pinken, tjoken, sleepen ; 
dat kan geen kwaad, want de vogels 
zijn niet op drift. Indien er zich 
nochtans onder hen een bevend, die 
uit volle borst begon te zingen, zou 
men wel doen met dien vogel eene 
andere plaats te bezorgen. 

Met het begin van Maart worden 
wederom al deze vogels uit hunne 
wintermust genomen en terug in 
eene schoone, zuivere speelmuit ge-
plaatst om er den zomer in door te 
brengen. Men maakt van de gele-
genheid gebruik om eiken vogel eens 
in de hand te nemen en zijne na-
gels, die zullen te lang zijn gewor-
den, wat in te korten (omtrent de 
helft van hunne lengte). 

Eene laatste opmerking : Liefheb-
bers ! Ten einde al deze zeer voor-
deelige behandelingen met gemak 
te kunnen doen schaft U een zeker 
getal goede muiten aan. Deze moe-
ten niet schoon of niet kostelijk 
gemaakt zijn, maar wel praktisch ; 
volgt dezen raad en gij zult er' U 
van beloven. Ik spreek van onder-
vinding. 

Voor de West-Vlaamsche Vinkeniers is de 
heer ERFFELYNCK wellicht een onbekende, 
niet voor de Waalsche. — Jaren reeds is hij 
medewerker aan een Fransch blad aan de 

Alle inzendingen moeten gedaan 
worden naar : Heer REMI BUYSE 

Schoolhoofd 0 E K E N E 

vergaderen en de prijskamperi voor 
1936 uitsteken ; dat ze deze datums 
opgeven : ons blad zal die in een 
vierkant kolommeke op de tweede 
bladzijde mededeelen en.,. wanneer 
het er om zal gaan een twintigtal 
ontvangen le hebben zal een bij-
blad aan 'de gazet toegevoegd wor-
den, waarop wij al de zondagen en 
feestdagen van 't seizoen '36 zullen 
aanduiden, met toevoeging der reeds 
ingezonden zettingen. Dit bijblad, 
dat de kalender voor 't toekomende 
seizoen bevatten moet, zal zich lang- . 
zaam naar gelang de inzendingen 
aanvullen en.., eens opgekleed, 't 
programma der aanstaande zomer-
maanden verkonden. Wij kennen tot 
nu toe een goé honderdtal maat-
schappijen ; 't is vast en zeker dat 
eenigszins wat betwisting onder 't 
kiezen der datums zal ' ontstaan, 
edoch wij zullen al onzen goeden wil 

• gebruiken om er met wederzljdsche 
goedkeuring wat orde in te schep ';,gi j.  
pen ; mogelijks zullen bij' :!t' nazien 
van den kalender, zekere geweste-
lijke maatschappijen, eenlgszins met • 
wat goeden wil bezield, samen 

_rivkl,p•  	e hEigt.e,a1tEikitar113,..__Lz_....,,... 
houding de a ums a—hertien 
naar aller voldoening te schikken. 

Wij besluiten niet dat de besturen 
zich best zouden onthouden van 't 
drukken van kaarten of affiches en 't 
afzenden van deze naar de weder- 
zijdsche lokalen ; alleen denken wij 
dat deze kosten zullen overbodig 
zijn, daar de kalender eens volledig 
ingevuld en bij lederen liefhebber 
bewaard, voor heel 't seizoen, als 	• 
richtsnoer zal dienen bij 't uitoefe-
nen zijner liefhebberij. 

Met als basis de kalender, zullen 
wij elke zetting in 't seizoen twee-
maal naeenvolgende, in de rubriek 
« Aankondigingen » opnemen ; wij 
zeggen tweemaal om 't ontgaan dat 
er misverstanden zouden ontstaan, 
inderdaad ; waar het zoude gaan om 
eene onjuistheid die mogelijks slech-
te gevolgen •zonde medeslepen, zal 
met de tweede verschijning alles 
kunnen verbeterd en in juisten vorm 

medegedeeld worden ; 4 De 
Vinkenbode » die wij .mild onder-
steund hebben, heeft door deze na-
latigheid menigmaal groote onge-
makken aan zekere maatschap-
pijen berokkend. 

Eene kwestie, die ons ook opperst 
ligt en waarvoor wij denken,  eene 
goede oplossing gevonden te heb- 
ben is deze betreffende 't inzenden 
der uitslagen : wij zullen zorgen dat 
al de lokalen die zettingen geven, 
door ons toedoen gratis enveloppen 
en formulieren ontvangen, geschikt 
voor de inzending ; hoe zullen die 
bestaan ? ! ? Op de enveloppen zal 
't adres staan van den drukker die 
ze moet ontvangen, daar zult ge dus 
niets op te schrijven hebben ; op de 
formulieren die in die enveloppen 
zullen moeten gestoken worden, zal 
alles' zich zelven wijzen ge zult er 
vinden om in te vullen gemeente, 
maatschappij, lokaal, date, getal vo-
gels en dan in kolommen de bijzon-
derheden van den uitslag ; aan den 
grond zullen een tiental regels over-
schieten om eene korte beschouwing 
te maken. 

Wij zijn er borg voor dat « De 
Vinkenier » volledig uwe ingezonden 
uitslagen zal mededeelen en moest 
het zijn, zooals wij 't wenschen, dat 
acht of zestien. bladzijden noodig 
zijn om alles over te nemen... 't zal 
zoo! ! 

Van tijd tot tijd zullen wij in ons 
gazet een praatje met u houden, 
want 't is nog niet al medegedeeld 
dat u moet toegezegd worden ; wij 
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denken dat wij niet te lang mogen 
zijn ineens, want sportrubriek en 
lach en leute wachten u en verlan-
gen weer om uwe oogjes over hunne 
lieve gedaanten te zien wandelen ; 
daarbij de gazet moet eerst bewijs 
leveren van leefbaarheid eer wij nog 
verder kunnen opbouwen. 

Na alles goed overwogen te heb-
ben, wat wij hier voor 't gemak en 
de vordering van 't sport aanbie-
den, beste liefhebber der vinkjes, zou 
het te veel zijn indien wij u na 
nieuwjaar 4 fr. laten ontvangen met 
den Post voor 't eerste driemaan-
delijksch abonnement van 1936 ? ! ? 
Ge zult kunnen weigeren, want -
verplicht zijt gij niet - en in 
dit geval zullen wij toch beste vrien-
den blijven en malkander voort 
warm de hand toedrukken. 

L' V. 

Verslagen 
I) Gemeente HULSTE 

Maatschappij « De Ware Vlaming ». 

Nu wij het welgevuld seizoen ach-
ter den rug hebben, laat alles voor-
zien dat het-komende jaar voor het 
verloopene niet zal moeten onder-
doen. Dat bewijst ten andere ons 
ledental, dat nu reeds de 50 te• bo-
ven.  gaat ; dat hebben we groote-
lijks te danken aan ons Bestuur, 
dat noch moeite noch tijd' spaart om 
van de Maatschappij te maken eene 
der bloeienste van het gewest.. Met 
de hulp van ál de leden zal het ook 
slagen. 

Van leden gesproken, over enkele 
dagen brachten wij een bezoek aan 
onzen lokaalhouder. , Deze was aan 
het dresseeren van zijn geliefde tak-

. kelingen, waarmede hij dan•  ook vele 
bloemen en -dan Koningstitel hoopt 
te bemachtigen. Doch 't valt te be-
twijfelen of Alfred zich zoo maar 
zijn Koningstitel zal laten ontfutse-
len. En wat dan gezegd van Maurice, 
die er een briefje op wedden durft 
dat hij het halen zal. Ook André zal 
zich doen gelden met zijn « Duer-
loo », en Julien dan, die beweert dat 
zijn a Dronkaárd » in blakende ge-
zondheid verkeert. Gerard wil maar 
niet aan zijn droom verzaken eens 
Koning te worden. Arthur met zijn 
« Bals"» is er ook op geluimd om' toe-
komende seizoen dn de bloemen en 
palmen ingehuldigd te worden. 

Wij zouden er zoo nog velen kun-
nen noemen;: die op lauweren, belust 
zirn; maar dát"is van- een-volgencté 
maal. Kortom, het komende seizoen 
belooft bloeiend te worden en 't is 
onze innige wensch dat de beste het 
winne. 	HET BESTUUR. 

2) Uit PETEGHEM-bij-DEINZE 

BLAUWBEKKEN NIEUWSJES. 

In 	de laatste, welbij gewoonde, 
maandelljksche vergadering van de-
ze vinkeniersgilde werden verschei-
dene maatregels getroffen voor de 
volgende maanden. 

TENTOONSTELLING. 

De j aarlijksche tentoonstelling en 
keuring van Vinken werd vastgesteld 
op Zondag 29 December in het lo-
kaal. De kamp is open voor de leden 
en geene andere. De keuring zal 
worden gedaan door de Koning en 
Voorzitter der Maatschappij zelve, 
bijgestaan door de Schrijver. Keu-
ring gebeurt met punten en ieder 
der twee eerst genoemden zullen af-
zonderlijk keuren en punten geven, 
in de afwezigheid van de andere, 
maar bijgestaan door de Schrijver, 
die van het toegekende nota neemt, 
zonder kennisgeving van het besliste 
aan de andere. De uitslag wordt na-
derhand samengeteld en de beslis-
sing is gemaakt. Keurders mogen 
zelf tentoonstellen, maar blijven 
buiten Prijskamp met hunne vogels. 
Men verwacht dat deze nieuwe 
schikking iedereen zal voldoening 
geven. Schoone prijzen worden toe-
gekend. 

• NIEUWE VLAG. 

Tegen volgende seizoen zal eene 
nieuwe vlag worden gekocht. 

WINTERFEEST. 

Op tweede Zondag van December 
zal een Winterfeest worden gegeven 
voor de leden en hun gezin. Verga-
dering zal beginnen om 5 ure, waar-
na smulpartij en luisterlijk konéert, 
verzorgd door Robert en Co. 

VOOR JANUARI. 
•• 

Voor de maand Januari zal geene 
vergadering gehouden worden. In de, 
korte maand zorgt men dan voor 
wat in de Nieuwjaarsmaand blijft 
liggen. 

a DE VINKENIER ». 

154:A..t 
Eene motie van dank werd ge- 

stemd aan Luitenant Verstraete voor 
de oprichting van « De Vinkenier » 
en beste steun wordt het blad toege-
zegd voor 't komende jaar. 

VEYS, Schrijver. 
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Mededeelingeri 
I) Gemeente EMELGHEM 

Maatschappij « EERLIJK MOET 
NIEMAND VREEZEN » 

Lokaal St-Arnoldus, Vijfwegenstraat. 
• 

Op Maandag 4 November, om 7 ure, 
eerste algemeene vergadering. 

Alle vinkenliefhebbers uit Emel-
ghem en 't omliggende worden 
vriendelijk uitgenoodigd. 

Het Bestuur. 

2) Uit DEINZE 

Lokaal « Lage Zangers » 
Gentpoortstraat, Deinze « Café Albert » 

Voor de leden der maatschappij 
Zaterdag 2 Novemb. om 8 ure 's avonds 

SOUPER 
en daarna te verteerlingen gratis 3 
schoone prijzen. 

Namens het Bestuur. 

3) Uit LEYNE 
- , 

Nu het seizoen 1935 voorbij is, past 
het wel een blik te werpen op den stand 
van de Vinkensport. Alhoewel bitter jong 
heeft de maatschappij « Jusque Hult » 
reeds haar strepen ver tiend en voor haar 
eerste jaar telt ze een 35tá1 leden, 
zeker wel heel bevredigend. 

Hoe kan het ook anders met een 
bestuur geboren en gezworen vinkeniers, 
met aan het hoofd een kerel die terecht 
mag genoemd worden de Van Hauwaert 
van de Vinkensport. We noemen hier 

, onze koning en lokaalhouder Mr Mau-
rice Vandeputte, bijgenaamd « Vinke ». 

Aan hem danken wij, alle, Vinkeniers, 
den aangroei van zooveel jonge liefheb-
bers en het genot dat wij dezen zomer 
mochten genieten. 	: 

Vooruit dan ook, spetbroeders, allen 
geschaard rond uw Koeling, opdat hij 

' moge heerschen oveii4n 
kenleger. Daarom "arrffloeten~len 
meewerken -om te komen tof een níaat-
schappij  waar allen. als één man stre-
ven naar meer, beter en hooger ten bate 
van de Vinkensport. 

En gij, leden van « Jusciue Hult », 
maakt propaganda : opdat ons getal le- 
den stijge tot 50 	100 of nog meer ; 
dan kunnen wij te jarent, sterk in getal 
en in wil, ten strijde trekken ter ver-
overing van roem en zege. 

Te jarent hoort ge wel eens meer 
van « Jusque Hult », want onder zijn 
leden zitten sterke opkomelingen die 
het hun oudere broeders zullen lastig 
maken. 

Hopen wij het beste voor al onze 
ijverige vinkeniers en tot later. 

J. V. D. Beken. 

Brievenbus 
1. Vele maatschappijen vragen ons 

een reglement mede te deelen. Wie be- 
zorgt ons een ? 	' 

2. Hertelijk dank aan de leiders der 
maatschappij BLAUWBEKKEN, Deinze, 
voor hun welgemeende lofbetuiging en 
hun adres van hulde. 

3. Bezorgt adressen aan Mr R. Buyse, 
schoolhoofd Ouckene, of vraagt een twin-
tigtal gazetten om uit te deelen aan 
vrienden. 

Maatschappij « 't Lustige Vinkje », 
Thourout. - Aan uw verzoek zal in 
een der eerstkomende nummers vol-
daan worden. 

H. D. Beernem - Dank voor kaartje ; 
uw vrienden zullen 't blad regelmatig 
ontvangen. 

R. P. Vlamertinghe - Uw schrijven 
te laat ontvangen ; zal in nummer van 
10 November •opgenomen worden. 

M. A. Moorslede. - Goed nota ge-
nomen van uw schrijven. Binnen kort 
regelen we de aettingen voor het sei-
zoen 1936. 

J. A. Hutste. - P. C. - J. D. - A. D. 
Meulebeke. - A. V. Meulebeke. - Een 
beetje geduld a. u. b.. De ingezonden 
stukjes krijgen hun beurt. 

BEMERK. = We dringen er bij de 
schrijvers van de maatschappijen op aan 
de adressen van de leden die 't blad 
verlangen, klaar en duidelijk te willen 
schrijven. Geregeld stuurt de post ons 
bladen terug : familienamen totaal mis-
vormd en noch wijk noch straat opgeven. 

'SFORTRUBRIEK. 

Eerelijst van A VOS, 
- bitgé•naarnd ZOT 

Eigenaar BORRY EMIEL, Beythem, 
Voorzitter van a De Goudvink » Voske 

Luistert naar zijn zotte. trekken. 
Het laatste seizoen is hij zoo maar 
35 maal' op het tooneel geweest en 
oogstte hij evenveel bijval. Daarbij 
speelde hij nog 4 maal hand voor 
hand. Om maar een van zijn kracht-
toeren te vermelden : op 30 Juni 
speelde hij te Poperinghe 2° prijs, 
en 's namiddags te Waereghem 5° 
prijs. Wa blief ? • 

Ziet en oordeelt nu zelf ; hier 
volgt zijne eerelijst van 1935 : 
April 7, Rousselare 	5 109 

« 14, Rumbeke 	20 109 
a 21, Iseghem 	6 	'17 
« 22, Iseghem 	12 298 
« 28, Cachtem 	14 303  

Mei 5, Wynkel-St-Eloi 	7 398 
« 12, Nieuwkerke 	13 337 
« 19, Rumbeke 	• 	6 374 
« 19, Vlavertinghe, nam. 3 351 
« 26, Passchendaele 	2 377 
« 26, Bisseghem, nam. 	2 358 
a 30, Rumbeke 	• 11 386  
« 30, Cachtem, nam. 	20 207 

Juni 2, Emelghem 
« 9, Rumbeke 	

7 413 
9 375 

a 	9, Rousselare, nam. 	1 405 
a 10, Ardoye 	• 	2 417 
« 10, Moorslede, .nam. 	4 401 
a 16, Emelghem 	9 445 
a 	16, Bisseghem, nam. 	11 263 
a 23, Rumbeke 	5 448 
« 30, Poperinghe • 	2 406 
« 30, Waereghem, nam. 5 383 

Juli 7, Cachtem 	12 377  
« 7, Rousselare, nam. 	4 325 
a 21, RouSselare 	2 409 
a 21, Avecapelle, nam. 	15 268 
« 28, Boesinghe 	1 442 
a 28, Rumbeke 	• 	2 400 
« 29, Rumbeke, 's av.' 	16 350 

Augusti 4, Iseghem 	5 408 
a 	4, Beythem, nam. 5 246 
a 	5, Rumbeke, 's av. 9 411. 
a 	11, Bisseghem 	3 383 
a 18, Rumbeke-Sterre 7 293 

Beste lezers, wat zegt ge van zoo 
'n zot ? 

Borryten mag dien in mijn muitje 
steken... 	 D. H. 

Eerelijst van AZOR 

Eigenaar REMI DELAERE, Rumbeke. • 
April 14, Rumbeke 	1 578 

a 21, Iseghem 	1 146 
a 22, Iseghem 	4 459 
«. 28, Rollegem-Cap. 	1 • 653 

Mei• 5, Rumbeke 	9 371 
a - 12, Oostnieuwkerke 	3 484 
« 19, Rumbeke 	1 566 
a 26, Passchendaele 	1 645 
a 30, Rumbeke-Puritas 	1 646 

Juni 2, Iseghem 	6 420 
a 	9, Iseghem 	 3 556 
« 10, Moorslede. 	7 337 
« 16, Iseghem 	 4 521 
« 23, Rumbeke-Puritas 	6` 443 
« 30, Rousselare 	• 	3 517 

Juli 7, Cachtem, 	2 571 
« 14, Rumbeke 	13 • . 325 

• a 21, Emelghem 	1 562. 
a 28, Moorseele 	• 	1 548 

' a 29, Rumbeke-Puritas 	. 4 511 
Augusti 4, Gulleghem 	.3 526 

« 	5, Rumbeke 	2 567 
a 	11, Bisseghem 	1 i  515 
a 	18, Rumbeke 	1 516 

Wie heeft er nog niet hooren spre-' 
ken van Azor,- die te Beythem in de 
Galgestraat woont, bij Remi Delae-
re ? Wat al gaven die vogel bezit 
weet ik niet, maar 't is een uitmun-
tende zanger ? In 1935 heeft hij niet 
minder dan vijf en twintig prijs-
kampen medegespeéld, vier bekers, 
eene schaal en eene premie , van 50 
frank helpen winnen. 	• 

1. - Eerste beker te Rumbeke, met 
maat Avos, eigenaar Em. Bory-Voske. 

2. - Schaal te Passchendaele, met 
als maat Avos. 

3. -- Premie van .50 fr. te Rum-
beke, met als maat Avos. 

4. - Beker te Cachtem, met als 
maten Avos, Azi en Anous. 

5. - Beker te Rumbeke, met als 
maat nog eens Avos.  

Wie. raapt . den handschoen op. ? 
D:, H. 	 .~...~.~ 

. 	Eerelijt van B ULLA 

Eigenaai'MWLST Meulebeke. 
Juni 23, Ingehnunster 	460 	1 

« 30, Ingelmunster 	• 441- 	2 
Juli 4,. Ingelmunster 	442; 3 
« 21, Ingelmunster 	375 	8 
« 22, Ingelmunster 	409 12 
« 12, Ingelmunster 	• 428 	2 

Oogst 4, Méulebeke 	381 	7 
• • 	« 	11, Hulste 	376 	12 

« 11, Meulebeke 	211 • 6 
« 18, Ingelmunster 	438 	3 • 
« 	25; Hulste 	• "451.`' 1 

Sept. 1, Iseghem 	• 487 	3 
Remi, neem het •me niet .:kwalijk 

dat de eerelijst. van -Bulla MI maar 
verschijnt : ik heb uw brief maar, op 
22 Oktober in handen gekregen.' 

Een vogel, die' zijn tweede j aar, 'op 
. 15 zettingen 12 prijzen behaalt,. 

waaronder '7 in de 3• 'eersten, is nok 
zoo .gszynakkelijk niet om. vinden.' 

Kan hij toekomende -jaar- -obiï 
beetje vroeger op• dreef komen, ge 
kunt er schoone uitslagen mede be-
halen. Dat wensch ik U van harte. 

Een afgebroken Match ! 
Bemerking van « De(n) Vinkenier »: 

We hadden het genoegen Onder-
staand luimig verhaal • te mogen 
ontvangen van een vriend-lezer uit 
Iseghem, die « Vinkepiet » teekent. 
Het loopt over een echte gebeurtenis, 
die hij als tienjarige knaap heeft 
medegemaakt. Hij verontschuldigd 
zich geen schrijver te zijn. 'Hierop 
moet ik niet antwoorden, de lezers 
van ons blad zullen zelf kunnen oor-
deelen of de schrijver alles fijntjes 
afgekeken en raak weergegeven-
heeft.  Zoodus, onbekende vriend, 
hartelijk dank en laat maar meer 
soortgelijke verhaaltjes volgen, voor 
onze rubriek a Lach en Leute ». 

Poli Slagers en Amand Kuipers, 
2 voor oorlogsche vinkeniers, hadden 
elk, naar hun zeggen:natuurlijk, een 
• beste vink, een primus zonder weer-
ga, die bij d'eerste morgenscheme-
ring aan 't zingen viel en onvermoei-
baar doorhield als de sterren reeds 
lang aan 't flikkeren waren. Maar... 
op de prijskampen waren ze met 
geen vergrootglas te bespeuren ; 't 
viel niet in hun smaak zoo van 
d'eene zetting naar d'andere te dret-
sen met een muite en zoo kon nie-
mand over de waarde van hun vo-
gels oordeelen. 

Poli was een geestige kerel, die vol 
kluchten en rare stressen zat en er 
een handje van weg had om iemand 
een poets te bakken, zonder ooit den:.  
gefopte 'te kwetsen. Waar Poli was 
geen gezannik, geen krakeel, maar 
deftige deugddoende lente, 

Amand, een tikte eigenzinnig, was 
soms kort van stof, kon in 't spel 
nijdig opschieten, maar zijn furie 
duurde nooit lang : op een paar mi-
nuten was alles vergeten en verge-
ven ; in den grond een goeie ziele 
met enkele zwarte stippelitigetjes op. 

Zekeren avond, 't was volop in 't 
vinkenseizben, waren hze beide 
mannen in gezelschap van eenige 
vrienden histig , aan ' bollen in 
« De(n) Koeivoet ». ens het spel 
afgeloopen konden ze / iet scheiden 
zonder een koutje te slaan over hun 
vinken. Elk wist nátuurlijk'' zijn 

• 

Eerelijst van AMI • 

Eigenaar VERMEERSCH MAUR 
CE, Iseghem. 
April 7, Rousselare 

« 14, Rumbeke 
• a 21, Iseghem 

a 22, Iseghem 
« 28, Cachtem 

Mei 5, Iseghem 
a 12, Oostnieuwkerke 
« 19, Ingelmunster 

.••• « 19, Vlamertinghe 
« 26, Gent 
a 30, Iseghem 
« 30, Cachtem 

Juni 2,' Meulebeke 
á 2, Iseghem 
« 	9, Aerseele 

. 	« 10, Ingelmunster 
-14 « 16, Iseghem 

« 23, Iseghem, 
a 23, Rumbeke 

• a 30, Ingelmunster 
'Juli 7, Iseghem 

« 7, Iseghem 
a 8, Meulebeke 
a 14, Iseghem 
a 14, Iseghem 
a 21, Iseghem 
« 21, Cachtem 
« 22, Ingelmunster 
« 28, Iseghem 
a 28, Ernelghem 
« 29, Rumbeke 

Oogst 4, Iseghem 
a 	4, Ingelmunster 
• 5, Rumbeke 

260 	2 
296' 	9 
168 	2 
350 	7 
343 10 
386 	2 
385 	7 
299 	7 
286 	9 
393 	7 
362 	6 
315 	9 
353 	6 
257 19 
377 15 
312 18 
352 11 
331 	7 
270 67 
319 12 
400 	2 
357 	5 
.310 	14 
280 14 
347 	2 
399 	6 
300 	6 
398 14 
407 	5 
407 
383 10 
419 	4 
260 24 
404 11 

a 11, Winkel-St-Eloi, 	389 14 
« 18, Ingelmunster • 	376 11 
Ami heeft dus voor zijn meester 

36 prijzen behaald : wat aangename 
vogel 1 Hij is van dezelfde naald en 
draad als Artist van M. Maddens, 
't is een echte rondeman. Ami • is 
voorzeker 't troetelkind van den 
huize, want bij groote verplaatsin-
gen zagen wij aan de zijde van den 
eigenaar tevens Mevrouw Ver-
meersch, die zoolang den strijd woe-
kerde, geen oogje verpinkte, uit 
vrees van den lieveling te schaden. 
Wij wenschen M. Vermeersch herte-
lij k proficiat met , de bekomen pres-
taties en vormen de hoop dat Ami 
te naaste•-jare overal weer, aan de 
eer moge komen. 

loonste te vertellen en beiden 
eiden bij hoog en bij laag staan 

beste vink van de heele streek 
bezitten. 

aan 't parlezanten en Wijlze 
f 	t e  waren om elkaar den loef af 
steken, zat• Gusten Brouwers uit 

Het Bierhuis » monkelend alles af 
luisteren. Op den duur kon hij 

in altijd hooger en hooger kraaien 
et langer aanhooren. Kort en bon- 
g sloeg hij er zijn haak in en stel-

hun voor een match te spelen 
1 eens voor goed uit te maken wel-
vink den top zou scheren. Beiden 
kten het zaakje aan : toekomen-
n Zondag om 6 u. moesten de vo-
ls het 'tweegevecht ih met als in-
t 10 groote kaven en een dubbelen 
nk. VOoraleer het geld uit te leg- 

n aan Misten, die scheidsrechter 
elen zou, wilde Amand zekerheid 
bben dat de vogels ongestoord op 
n stil plekje hun spel zouden kun- 
n spelen. Gusten bracht de-oplos-
:g : Nergens ,.geen kalmer plaats 
n juist voor . frájn deur langs den 
'nden muur van « De(nj natte(n) 

». Top ! een fermen klap in* de 
nden en 't akkoord was gesloten: 
Den Zondag, vijf minuten voor 
t gestelde uur, kwam Amand het 
orzichtig afgestoken : in de een 
nd de vinkenkas met den kostelij- 
n vogel, in de andere een ontleen- 
n regel, .dien hij als gaanstok ge-
nikte. Niet zoodra had Poli, die in 
n dlrgat  te loeren. stond, den top 
n Attands neus gezien of hij nam 
n beestje van den nagel en met 
n kop in de lucht en • breed bee-
ngezwaai stapte hij naar de aan-
duide plaats. In een duivelsslag 
nd heel•het gebuurte, pp de hoog-
van den wedstrijd en, zich aan eer 
n Poli's 1  streken verwachtende, 
dom onze vinkeniers' geschaard. 
de eeuwige Rechter in hoogst ei- 

n persoon regelde Gusten het spel, 
j trok een schreve, stapte 8 voeten, 
t zijn zware,  klompen, trok een 
eede schreve en zijn uurwerk on-
r den neus der kampers duwende, 
nk het :. a Nog één minuut ! Vo-

ls op den grond ! » 
•oli's muitje stond er reeds en 
kstijf bleef hij er rechtover staan. 
el voorzichtig als behandelde„ hij 

breekbaren schat, opende Amand 
t kasken,_ klopte lichtjes op het 
ijtje, haalde het stillekens boven 
met duizend en een voorzorgen 
atste hij het recht en effen op de 
eede schreve. Dan fokte hij zich 
het kasken en hield •het krijt te- 

n den stok, gereed dm te teeke-
n. Op een stoel tusschen onze twee i " 
nnen zat' de gewichtigdoende 
asten; die de meeste moeite van 
wereld had om ernstig te blijven. 
•lechtig zijn arm naai* 't volk uit-
ekkend roept hij « teekenen ! al 
t deugt, teekenen » 
et wordt Muisstille, zoo stille dát 

n de zaadjes' hoort kraken in de 
ken hun beksken. Gaan ze inzet-
? Na 't eerste kwartier klinkt : 
ink ! vink 1 » in Poli's muitje. 
and verschiet en laat van verbau-
reerdheid zijn krij ti e -vallen. « Ik 
ende » zegt hij, « dat de uwe rap- 

den toon zou gegeven hebben 
den mijne in 't stof te jagen » 
an 's gelijke, » wedervoert Poli, 
ok de mijne wacht op zang, maar 
geloof dat hij dien .van den uwe-
L krijgen zal » Het tweede kwar-
r verloopt en plots snebbert 
and's beestje :« rink, gink, gink 1» 
ar 't is uit-en amen en als afge-
den door Poli's regel die op de 
seidesteenen klettert. Nijdig vliegt 
and op en bijt de tegenpartij 
: « 't is uw - schuld dat hij zijn 
ie niet uitzingt, nog nooit van 
leven heb ik hem brokken hoo- 
zingen ». • -. a Goed », snauwt 

1, « steek het maar op mij, maar 
lik eens mijn Sylvietje, die me 
1. 'n stamp op mijn hiel gegeven 
ft dat de brok erbij hangt ». In 
kattekoleire stuift 't vrouwken 

en legt de schuld op haar Jantje, 
om zijn cent voor de schoolmis 

krijgen eens duchtig in moeders 
a heeft genepen, ,en een vieze 
lee trekkend wrijft ze over haar 

roksken om de pijn te verdoo- 
• Met den slag kakelen moeder, 
er en zoontje doorheen. Dreigend 
let Gusten op : a Sakker-non-de-
tjes-van-hier-en-van-daar 1 hier 
11 kabaal zulle 1 zwijgen,' zulle ! 
vogels moeten zingen ! » 
Einde nadert en nog altijd geen 

g. « Sst », sist Poli en spitst de 
en, « 'k hoor mijh vinksken een 
t tjoksken geven, dat is zijn ge-
le manier van aanzetten, ge zult 
tem nu leege en•zeere hooren uit-
:nen » en meteen draait hij zich 
t zijn achterste naar Amand en 
ert zijn hoofd tot op een voet van 
uitje. Na een poosje : «. ring, 

' g, Ming, siskewiet ! ring, tjing, 
g, siskewiet 1 » Stil, vlug, sneller 
sneller wippen ze er nu uit en 't 
e streepje volgt het andere op 
i's regel. « Verduiveld », riskiert 
'be van Pree's, « 'k geloof dat hij 

eindelijk voor goed gaat mee- 

nen ». - a Zwijg, babbelkous », snakt 
Poli, « dat hij kan doorgeven ». 
Arnaud; zit witbekte, zijn oogen 
schieten schichten, nijdig vliegen ze 
op Poli, van Poli naar het muitje. Hij 
rekt zich, voorzichtig, stil, rekt zich 
tot zijn oor Poli's muitje raakt. En 
opnieuw hoort hij een licht ring, 
tjing, tjing, siskewiet 1 Niet uit het 
muitje maar achter zich. Wild tie-
rend veert hij op en van koleire 
stikken' de grove woorden in zijn 
keel als Poli en de omstaanders in 
zoo'n formidabelen lach schieten dat 
de ruiten van a De(n) Natte(n) 
Jan » er bij daveren. Als een paar 
klauwen grijpen zijn ferme handen 
Gusten, den scheidsrechter, bij den 
kraag en hortend en stootend komt 
het-er uit « match verbreken... Poli 
geschuifeld-- mij niet foppen ». In-
tusschen is Poli rechtgekrabbeld, hij 
steekt zijn arm onder dien van 
Amand, zwaait zijn muts in de hoog-
te en roept : a Vrienden, ik trakteer 
vandaag en willen• onze assen niet 
zingen, wij zullen zingen van : 
Wij zijn gezworen kameraden, 
Wij zullen elkander nooit verlaten ; 
Wij zijn al jongens van achter de 

[kerk, 
En als er geen feest is, wij zitten op 

[ons werk. 
En de heele luidruchtige bende 

trok de herberg binnen : ze zongen 
en ze klonken en ze dronken tot de 
moeders, beu van het lange wachten, 
de mannen naar huis moesten twee-
felen om het koud geworden middag-
maal binnen te spelen. 

VINKEPIET. 

Lach en leute 
Een vogel zonder pluimen 

Lieven Brakels was op Wandel 
langs de Brugsche yesten en moeste-
al met -eens eene commissie afleg-
gen. die niet kon uitgesteld worden. 
Lieven schoot hem tusschen de tak-
ken en struiken, maar 't ongeluk 
wilde dat Pe de garde, die niet al 
te verre van daar weg en weere 
wandelde, Lieven in d'ooge kreeg en 
er rechte naar toe. ging. Maar Lieven 
die hem zag komen maakte zeere, de 
zaken kant en klaar, en zette zijnen 
hoed op den pas geboren vogel, hield 
zijn hand op den hoed en wachte Pe 
de champetter af. 

- Vriend, zei Pe, wat doet gij 
hier ? 

- Wel Pe, zei Lieven, ge komt 
precies van passe, mijn papegaai 
was weggevlogen en 'k heb hem hier 
weere gevangen, 't beestje zit hier 
onder mijnen hoed, houd er lijk nen 
braven man uw hand een beetje 
over, 'k loope zeere om de kooie 1 

Zoo gezeid, zoo gedaan. Jamaar, als 
dat spel omtrent een half ure ge-
duurd hadde, Pe zat daar nog met 
zijn hand op den hoed. 't Is een 
brave beeste, peisde Pe, maar ver-
der gingen zijn gedachten niet. 

Binst de wijle was Seppen, de 
tweede garde, aan 't zoeken achter 
Pe, tot hij van verre Pe's klakke zag 
blekken tusschen de takken. 

- Pe, wat is • er hier gaande ? 
vraagt Seppen. 

Pe doet geheel de historie uiteen, 
en dat hij niet wiste waar dat Lie-
ven zoolange bleef met die kooie. 

- Wacht, zegt Seppen, 'k zal de 
mijne halen; 't is hier dichte bij. 

Seppen keert weere met zijn kooié. 
- Ik zal hem pakken, zegt Sep-

pen, houdt gij de koffie open en heft 
voorzichtig den hoed op, niet al te 
zeere. 

Seppen steekt met een gauwte zijn 
hand onder den hoed 

- Oei ! oei 1 oei ! roept hij, de vo- 
gel heeft nog geen pluimen ! 

P. W; 
JEF DINGEN kwam zijn nieuwge-

borene op den burgerstand aange-
ven. 

- Hoe moet het kind heeten ? 
vroeg de suikretaris. 

Klarinette, meneer, zei Jef. 
- Klarinette ? Zijt ge misschien 

ne muzekant ? 
- Neen ik, meneer, maar mijn 

vrouw heet Klara en de meter heet 
Nette, en nu willen z'alle twee dat 
't kind hunnen naam zou dragen, en 
'k moet mijn plan trekken, zie ! 

EN OM iets te weten moet ne 
mensch zoo overal 'n beetje zijnen  

neus insteken... 'k Heb het ook ge-
daan, en alzoO ben ik uitgekomen 
op 	den liefdebrief die Jef ken, ge 
weet wel den fameuzen pojeet, die 
nu ne Jef geworden is, geschreven 
heeft aan zijn lief Angelien, en als 
't u planzier kan doen, kunt g'het 
ook ne keer lezen : 

0 ! alderliefste Angelien 
Ge weet het zeker al misschien 

Dat ik U zoo geerne zien, 
Zeker van over 'n week of tien. 

En dan moede gij ook weten 
Da 'k U nooit of j amee zal vergeten. 
En dan moede gij ook dit onthouwen 

Da'k met U zou willen trouwen. 
Ik heb een boeksken op de post 
En 'k verdien• goed mijnen kost, 

Want 'k heb handen om te werken, 
En naaste week slachten w'ons verken 
En 's Zondags is 't pensenkermis, en 

[moeder zee : 
Jef, brengt Angelien maar mee. 

Daarom noodig 'k U met nog and're 
[snullen, 

Om van ons zwijn te komen smullen. 
Ge ziet 'k heb verzen leeren schrijven 
En 'k hoop dat we goei vrinden zul- 

[len blijven. 
En eindelijk, niet met 't harte, maar 

[met de pen, 
Omhels ik U, en sluit ik dezen brief, 

[ik die ben 
Terwijl 'k mijn muts ophef 

Jef. 
Een meisken dat voor zoo'n peer-, 

deverzen ongevoelig blijft heeft 
geen hart ! 

MENEER SLOEK was, op speelreis, 
ergens in een klein, heel klein dorp-
ken aangeland. D'r was maar één 
herberg... en ze was er nog naar. 
Sloek vroeg aan de bazinne of hij, 
met zijn bruid een stuksken konden 
eten, want ze hadden . alle twee 
grooten honger. 

- D'er is geen overschot meer, zei 
de bazin. Ik heb maar eenen bief-
stuk meer in huis ! 

- Maar één ! riep meneer Sloek 
gansch ontsteld uit, maar één ! Wat 
moet mijn vrouwtj en dan eten ?... 

Zoo 'zijn de mannen, madam ! 

DE MEISKENS op onze dagen 
Doen anders niets dan klagen, 

Want velen, 't zijn droeve zaken, 
Die aan geen man geraken... 

En 'k geloove niet dat die lieve 
schepselkens Gods bij ons anders ge-
maakt zijn dan die van de Timor-
eilanden, en , als ge nagaat wat ze 
ginder doen om toch ne man in hun 
netten te kunnen vangen, dan moet 

j,' ge niet Meer verwonderd staan hoe 
de verplichte jongedochters 't aan 
hun hartje laten komen. 

Op dat eiland dus, worden de tan- 
' den van de meiskens die willen 

gaan trouwen, met een ruwen steen 
tot op 't tandvleesch afgevijld ! Deze 
marteling duurt gewoonlijk één dag 
en veroorzaakt ontzettende pijn. 
Maar als het meisken een bruidegom 
begeert, moet het zich die pijn maar 
laten welgevallen. En omdat dit 
bovendien voor « mooi » geldt, wei-
gert geen Timorezin haar tanden op 
te' offeren ! 

't Is wreed... maar we moeten toe-
geven dat de mannen ginder hunne 
voorzorgen treffen, en 't niet willen 
riskeeren 's morgens met 'n afgebe-
ten oor of nen afgebeten neus op te 
staan ! Want naar het schijnt wordt 
er ginder nog menschenvleesch ge-
vreten ! 
a Manneken, 'k zeg 't u in een trek 

En 'k laat mijn woord weerklinken : 
Hier zijn de meiskens niet zoo gek, 
Zich voor nen man te doen ver-

[minken ». 
Zoo luidt Marenta heur gedacht. 

'T IS REKENLES eh de meester 
ondervraagt Sammeke. Sammeke is 

• , ne Jood, moet ge weten. 
- Wel Sammeke, zegt de meester 

zoo, uw vader heeft mij honderd 
frank geleend, aan vijf per honderd 
intrest. Hoeveel ben ik hem verschul-
digd na één jaar ? 

- Twee honderd frank, meester ! 
- Hoe, twee honderd frank ? Gij 

kent uw rekenles niet. 
- Toch wel, meester, toch wel... 

maar gij kent mijn .vader niet ! 

DIT IS VOOR de mannen en wijven 
Die steeds maar gelooven blijven 

Aan waarzegsters en profeten 
Die alles op voorhand weten... 

Madame Pharaïlde van Costenoble 
had met heur toeren boven d'hon-
derd duizend ballekens gewonnen en 
nu, voor 't sluiten van heuren a com-
merce » had ze nog 'n onnoozel 
schaap van een meisken dat met 
liefdeverdriet zat te koekeloeren 
voor enkele duizenden frankskes 
afgeluisd. 

't Meiske was aan de waarzegster 
komen vragen of ze niet wist hoe 
't met heur droeve liefde ging af-
loopen. 

En madame Pharaïlde begon met 
veel vijven 'en zessen, heur zwarte 
kat en heuren rim-ram van hokus-
pokus-plattekees, heur strikken te 
spannen. 

Gelukkig is de politie er bij 
tijds tusschengekomen. Alvorens op 
heur korenten te gaan leven mag 
dat wijf nu voor twee jaar op de kos-
ten van den Staat gaan koekeloeren. 
En met al heur waarzeggerij... had 
ze dat toch niet voorzien 1 

IS 'T NIET triestig, is 't niet droef ? 
Als ik soms wat laat vertoef 
In 't cafeeken op den hoek 

Is m'n vrouw naar mij op zoek. 
Dan komt ze door de vensters kijken 
(van schrik zou 'k dan wel bezwijken) 
Om mij, meer dan 'k zou begeeren, 

Af te spionneeren 
En omdat ze toch zoo bedreven is 

in dat stieltje van spionneeren had 
'k al 't gedacht opgevat ne keer te 
schrijven naar den Engelschen Intel-
ligence Service, om heur daar 'n 
plaatsken te bezorgen ! 'n Chance da 
'k het niet gedaan 'n heb, 't was ne 
zegel voor niets weggesmeten, want... 
ze nemen geen vrouwvolk meer aan. 

Neens, want z'hebben d'r meer last 
en moeite mee dan entwat anders, 
zoo tenminste verklaart het hoofd 
van dien •spionnagedienst, meneer 
Caldon. 

« De vrouwen, zoo verklaart hij, 
zijn niet geschikt voor den s pion-
nagedienst ; de inlichtingen die 
zij verschaffen mangelen aan werke-
lijke waarde'; z'antwoorden altijd 
nevens de vragen. Een goeie spion 
moet onder duizende zaken, diegene 
kunnen onderscheiden welke 't meest 
telt.., maar de vrouw heeft, in 't al-
gemeen, dat onderscheidingsvermo-
gen niet... » 

Enfin, nog ne geheele kruiwagen 
vol van die redenen. Enne de groot-
ste is wel deze : de vrouwen kunnen 
geen geheim bewaren, en 't is reeds 
meer dan eens gebeurd dat ze ver-
liefd geraken op den type dien ze 
spionneeren moeten en hem het ge-
heim vertellen. 

« MEA CULPA, pater, mater, 
'k Heb den otter en den kater 

En nog menig, ander dier 
Kwaad gedaan voor mijn plezier », 
Sprak het Vosken voor 't .geding 
Toen hij eens te biechten ging. 
En al 't kwaad dat hij dan dee 
Bracht voor hem profijten meé. 

Want anders, ge kunt het verstaan, 
'n Had hij 't zeker niet gedaan. 

Helaas, de menschen die zijn dommer 
Kunnen z'iemand aandoen leed. en 

[kommer 
Al brengt het hen geen duik op zak 
Al brengt 't hen eerder ongemak 

Toch zullen ze zich niet sjeneeren-
En ras van d'occasie profiteeren 

We werden genoopt, beste vrinden 
Zulks meer dan eens te ondervinden 

Tot ons schade en verdriet 
En 't aan niemand bate liet. 

Ja, beste Lezers en alderliefste Le-
zereskens, wat wilde gij er aan doen 
hé,• alzoo bestaan de menschen, en 
aalzoo is de wereld. En allemaal dien'  
prietpraat vindt zijn oorzaak in de 
j aloerschheid, die meest van al dan 
nog niet gegrond is. 'k En wil hier 
den zedenpreeker niet zijn, maar 
dat alleman zijn beste doe, zoo min 
mogelijk kwaad te spreken van zij-
nen evennaaste... en ge zult zien, 't 
zal ;1. vele beter gaan ! 

Want, 'k zeg het tot mijn spijt 
Achterklap en j aloerschheid 

Zijn twee groote plagen 
Die vooral op onze dagen 

M'n beste vrinden, 
Overal... de gunste vinden. 

IK HOORDE, heer professor, dat 
uw vrouw U met .'n tweeling heeft 
verblijd ! Zijn 't jongens of meisjes ? 

- Als ik me goed herinner is de 
eene 'n jongen en de andere 'n meis-
je... maar 't kan ook wel omgekeerd 
zijn! 

MADAM KARBONKEL, zoudt ge, 
de goedheid niet willen hebben, eens 
aan uw man te vragen op te houden 
met zijn zaag. te scherpen. Het is 
een verbazend vervelend gehoor. 

- Dat doet mijn man niet... 't is 
mijn zoon die viool speelt ! 

Wát 'n compliment. 

IK HOUD het bij mijn vrouw niet 
langer uit, kloeg Dikke Miel tegen 
Lange Jef. Ze wordt precies nog gek. 
Verbeeld U, daarjuist kreeg is twist 
met haar. 

- Ja, dat ken ik, viel Jef in de 
rede. Ge moet uw vrouw niet altijd 
tegenwerken. Als men getrouwd is 
moet men veel kunnen toegeven. 

- Niet tegenwergen ? Toegeven ? 
Ge zijt gij ne schoonen gij ! Het 
mensch wou mij den nek omwrin-
gen ! 

- WAT EEN GEMEEN gezicht ' 
heeft die beklaagde, fluisterde een 
vrouw op de tribune in de rechts•-2  
zaal tegen haar man. Het staat op 
zijn gezicht te lezen dat hij den • 
moord heeft begaan. 

- Stil toch, fluisterde haar man 
tegen, dat is de beklaagde nog niet, 
't is zijn advokaat 

a. 



P. Sluis' Voiièrezaad 
doet Uw vogels 
zingen als in de 
vrije natuur! 
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U kunt het wdt goed merken aan 
Uw 'gevleugelde vrienden, als U 
ze P.-Sluis' Volièrezaad geeft! 

Pit \voet is juist dat wat ze 
poodig hebben! Het is een 
Ideaal zaadmengsel, dat ze ge. 
zand en in goede conditie 
houdt.En gezonde vogelszingen 
graag en veel. 

Geef ze naast dit hoofdvoedsel 
verder P. Sluis' Universeelvoer 
en zoo nu en dan een stukje 
fruit of wat groenvoer, Uw vogels 
zullen zich dankbaar toonen 
voor Uwe goede zorgen en ze 
zullen voor U zingen... als in 
cle.vrije natuurt 
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[schijnt den 1 n -'10n - 20nlvan ieder maand 

in 't seizoen elke week 

Stichter -`Eigenaar: 

Luitenant VER STiR A ET E, Rumbeke 
ji 

',HoogiUraat 

Alle inzendingen moeten gedaan 
worden naar : Heer REMT BUYSE 

Schoolhoofd 0 E K ENE 

Onze ! hedendaagsche vinkenmui- 
n hebbenf sedert' hunne verschil-
ng,  niet fal•Jte: veel ; wijzigingen on-
rgaan ; toch' zijn. er  door 'eenige 
(hebbers veranderingen .aange-
achtf ;die, naar-mijne overtuiging, 
erk .dienen afgekeurd te worden. 
len f weten (doch andere weten 
et)''in.•Welke- 'omstandigheden het 
rvaardigen van: onze Vlaamsche 
eehnuiten ,  is ontstaan. Eenige 
orden uitleg zijn hier noodig : 
Het verblinden van vinken is van 
or veel jaren bestreden gewor-
n.. Van áf het, jaar 1897 begon- 
n de dagbladen de afáchaffing te 
agenLeii-zelfek.riu-ew.dan• -die 
kondigen. Zoo , hebben wit van in 
t jaar 1899 brieven gestuurd aan 
Ministers Begerem én Van den 

euvel om htin voor oogen te leg- 
n het*lasterige van sommige aan-
jgingen' door onwetende dierenbe-
hermers ten laste der vinkeniers 
tgekraamd. Deze brieven zijn, wel 
waar, • onbeantwoord gebleven, 

ch alles bleef eenige jaren rustig. 
ter,- tot voor den oorlog, verscheen 
nu en dan een boék, of schreef 

en in de dagbladen artikels waar-.  
men .de  liefhebbers van de meest 

lachelijke en overdreven wreedhe- 
n beschuldigde. Tijdens de bezet-

kwamen de Duitschers ook het 
nne• bijbrengen om het vogelvan- 
n en terzelvertijd het verblinden 
verbieden. Wanneer de oorlog 

eindigd was, meenden velen dat 
en ons nu gerust zou hebben gela-
n ! Dat was een , naïf gedacht. De 
aatschappij en van dierenbescher-
ing achtten zich nu meer gewa-
nd dan ooit, sen wisten gebruik te 
aken van het medelijden dat de 
enigvuldige oorlogsblinden opwek-
n om een nieuwen en zegepralen-
n aanval tegen onze eeuwenoude 
thebberij te wagen. Alle pogingen, 
e wij hebben aangewend om het 
redelijke van sommige beschuldi-
ngen te bewijzen, 'bleven vruchte- 
M. Wij deden eene laatste poging 
het' begin van November 1924, na-
t het verbod van verblinden reeds 

as afgekondigd. Wij schreven een 
'lef áán: den Minister van Land-
uw baron Ruzette, om, als laatste 
inst, .te vragen van ten minste de 
ijskampen met blinde vinken nog 
n paar 'jaren toe te laten, ten ein-
de liefhebbers in de mogelijkheid 
stellen proefnemingen te nemen 

et ziende vinken, en om terzelfder-
id zich van hUnne kostbare voge-
n te kunnen ontmaken, door die 
n Fransche liefhebbers te verkoo-

en. De Minister antwoordde ons in 
dl persoonlijk schrijven, '13' No-
ember 1924, dat zulks onmogelijk 
as, om reden dat' dit aanleiding - 
ti gegeven hebben tot nieuwe mis-
ruiken. 'Dezen ministerieelen brief, 

nog andere, hebben wij nog he-
en in •ons bezit en wij zijn gereed 
Ie te laten' zien. Later zijn er nog 
rengere maatregelen bij gekomen. 
U, al deze gebeurtenissen hadden 
ij sedert lang zien aánkomen. Ook 
adden wij;! reeds tijdens den oor-
g, naar middelen uitgezien om on-
prijskampen, die zoo zeer bedreigd 

'aren, te redden. • 
Wat gedaan ? Meest alle oude 
gifhebbers waren van gedacht dat 

prijskampen met, ziende vinken iets 
onuitvoerbaars was ! Velen lachten 
ons uit wanneer wij zegden er an-
ders over 'te denken. Wij waren ech-
ter overtuigd dat prijskampen met 
tamme, niet bedekte vogels niet 
praktisch was. Bleef dus niets an-
ders over dan een model van muiten 
te vervaardigen, die den zienden vo-
gel zooveel mogelijk in dezelfde 
voorwaarden zou stellen als, een 
blinde. 

Onder den oorlog reeds hebben 
wij eenige proefnemingen gedaan 
met een eerste model van muit, die 
veel gelijkenis had met eene kanari-
saxon-muit,...D1t,Arindel bezitten wij 
nog, maar het 	niet veel bijval,-  
alhoewel de uitslag nogal aanmoe-
digend was. Wij hebben alsdan een 
nieuw model vervaardigd, dat meer 
gelijkenis had met eene 'muit voor 
blinde vinken. Een eerste model heb-
ben wij eens in het jaar 1923 laten 
bezichtigen op een pHjskamp der 
vinkenmaatschappij « De Lichtzan-
gers » te Gent, doch dit verwekte 
wel eenige nieuwsgierigheid maar 
slechts weinige belangstelling, door-
dien het verblinden nog' niet verbo-
den was. Eenige maanden nadien, 
na de betooging der.  oorlogsblinden, 
was het verbod een voltrokken feit 
en alsdan gingen alle • oogen,  open. 
Van dan af en gansch den volgen-
den winter, maakten wij een groot 
aantal muiten van dit laatste mo-
del om elkeen tegen een geringen 
prijs, in staat te stellen eene nieuwe 
liefhebberij te stichten ! Dit alles, 
God dank, lukte goed. Het model van 
muit gaf onverwacht goede uitsla-
gen en tot heden toe dient het als 
leidsgids voor alle liefhebbers van 
het Vlaamsche land. 
' Ja, liefhebbers, 'maar vergeet niet 
dat bij het vervaardigen van deze 
muiten onze eerste en bijzonderste 
kommer is geweest van de vogels 
zooveel lucht en licht te verschaffen 
als het zijn kon I Neemt wel acht 
op het volgende : 

1° Het onderdeel der muit, onder 
het drinkglas was open, ten einde 
dus een weinig luchttocht de ver-
versching der bedorven lucht in de 
muit te verzekeren. 

20 Het deel der muit waar het 
drinkglas zich bevindt, had een diep-
te van negen centimeters, zoodat 
zoowel langs boven als langs onder 
voldoende lucht in de muit kon. 
stroomen. 

3° Dit ons nog niet genoeg schij-
nende, vervaardigden wij voor den 
voorkant inschuivers met persienne 
of vasirtas, die overvloedig licht en 
lucht in de muit laten dringen. 

En wat zien wij nu, helaas maar 
al te. dikwijls ? Sommige muiten 
zijn gesloten als eene doos ! Dat is 
onzinnig, dat is bovendien de die-
ren niet behandelen zooals het be-
hoort : men gedenke wat er verle-
den jaar gebeurd is op den grooten 
prijskamp van Rumbeke... Er die-
nen echter nog andere opmerkingen 
gemaakt te worden. 

C. ERFFELYNCK. 

Verslag 
UIT WACKEN. 

Eindelijk is ook ons dorp wakker 
geschud : de vinkenbond is gesticht. • 

Hoe dat gekomen is ? Luister. 
Verleden jaar was die schoone 

-liefhebberij hier zoo goed als onbe-
kend. Alleen een paar oude liefheb—, 
bers, eerste in hert en ziel, zag men 
regelmatig lederen Zondagmorgen 
met hun muitje optrekken. Of ze 
soms uitgelachen werden I-  Dat deer-
de hun niet en om' de lachers3egns 
voor goed het lachen af te leeren, 
besloten ze rond half Juni zelf een 
prijskamp uit te schrijven. 't Lukte 
opperbest : 57 mededingende vogels 
en volk bij de voere om eens dat 
nieuwe spel af te zien. De Dikke, en 
zijn bazinneke lieten meer dan een 
paar druppeltjes zweet. Maar of ze in 

: bun,  schik t,w[kren J ,pe_yogels _v  ale—.. - 
Inrichters vertikten het hun bes te te  
doen en lieten de vreemden met de 
prijzen loopen. De wagen was aan 't 
rollen en stekte links en rechts 
nieuwe liefhebbers mee, tot hij vol-
geladen met de bende naar de 
stichtingsvergadering reed, welke 
met een onverwachten uitslag be-
kroond werd. De 20 leden kozen een 
bestuur dat borg staat voor den ver-
deren bloei der maatschappij. 

Eere-Voorzitter Desmet Adiel. 
Voorzitter : Haemers Frans. 
Ondervoorzitter : Vandeviaend Alf. 
Schatbewaarder : Vercamer Daniel 
Schrijver : Persyn Georges. 
Komniissarissen : Lefevere Julien 

en Devlaeminck August. 

Schier alle leden beschikken over 
5 á 6 vogels, een zelf zit er zoo maar 
met 17. 't Zou een wonder heeten 
moesten daar nu geen goeie onder 
zitten. Alfons en Adiel die niet bang 
zijn een beetje lood te verschieten, 
zullen wel trachten de hand te leg-
gen op een paar beestjes, die de eer 
van Wacken hoog zullen houden. 

• De Schrijver, 
G. PERSYN. 

Mededeefingen 
RUMBEKE 

Maatschappij « Puritas ». 

Maandag 11 November, om 6 ure 
's avonds Bestuursvergadering in het 
lokaal a De Sterre ». 

Regeling van het Speelseizoen 1936. 
De Voorzitter, 
J. CROMBEZ. 

MOORSLEDE 
Maatschappij « De Lustige Vinken ». 

Speelseizoen 1936: 
1° Zondag van Mei, voormiddag, bij 

Pol Messelis. 
2° Sinksendag, namiddag, bij Jules 

Messelis, Kampioenschap der 
Frontstreek, begiftigd. met be-
kers en eerediploma's. 

3° Zondag van Juni, voormiddag, 
bij Bogaert. 

2° Zondag van Juli, namiddag, bij 
G. Devos. 

De Inriehtérs J. Messelis, M. Aex, 
H. Verhuist, G. Platteeuw. 

GEMEENTE BISSEGHEM 

Het Bestuur van de Vinkenmaat-
schappij « De Takkeling » roept al 
de leden •op om op Zondag 17 No-
vember deel te nemen aan het inhul-
digingsfeest van den Heer DEPREZ 
ALFONS als Koning van de Maat-
schappij. 

De Voorzitter : H. Vanfleteren. 

GEMEENTE EMELGHEM 

'Vinkenmaatschappij •« De Sint-
Jansvrienden », gevestigd bij Jules 
Vandenbussche, in « 't Nieuw St-
Jan ». 

Zondag 10 November, om 3 1/2 u. 
algemeene Vergadering. 

Dagorde : 
1. — Bilan. 
2. — Spelregeling seizoen 1936. 
3. — Allerlei mededeelingen. 
Na de vergadering Prijskaarting. 
Het Bestuur durft op de aanwezig-

heid -van-al de' loden rekenen'; nieu- • •:. 
we leden.zijn welkom. 	- 

Stipt op tijd a. u. b. 
Het Bestuur. 

PITTHEM 

Halloo ! Hallo ! beste vrienden vin-
keniers, niet langer meer gewacht om 
ook in Pitthem een maatschappljnin te 
richten, dit tot ieders gemak en voor-
uitgang van de liefhebberij. 

Daarom is een vergadering belegd 
bij Kamiel DECOCK in «De Vlaamsch 
Leeuw» op ZONDAG 17 Novemb. om 
9 1/4 u. dus onmiddellijk na de 8 ure 
mis. 

We durven op al onze vinkeniers re-
kenen. 

Niet liefhebbers zijn ook welkom, ze 
kunnen het worden. 

Remi Leenknecht 

Brievenbus 
MEULEBEKE : Maatsch. « Niet Rijk 

maar Recht ». — Dank voor uw schrij-
ven. Uw reglement wordt met andere 
vergeleken en uit al de ingezondene zul-
len we de beste artikels nemen. 

~GENE : Uw verhaaltje krijgt zijn 
beurt. De opgegeven liefhebbers zullen 
we het blad bezorgen. 

COUCKELAERE A. V.: Uw vriend zal 
voldoening krijgen. 

GULLEGHEM : Maatsch. « De Lustige 
Vogels ». — Uw verslag te laat ontvan-
gen, zal in 't volgende nummer opge-
nomen worden. 

WAREGHEM A. V. C.: Zal het moge-
lijke doen, maar 1 en 3 zijn uitgeput. 

BEMERK : Adressen klaar en duidelijk 
schrijven, a. u. b. ; wijk of straat niet 
vergeten. 

M. Ant. Van Keirsbilck, Meulebeke : 
Uw koddig dicht komt te naast keer in 
onze sportrubriek. 

Tjlep Tjleg Vrienden Ingelmunster : 
Uw dicht komt ook in 't korte in onze 
kolonnen. Wat geduld 1 

Komen niet te recht : 

1. Azou Odiel, Guido Gezellelaan, 
Emelghem. 

2. Desmet Nollet, Bruggestr, Meenen. 
Wie geeft de juiste adressen ? 



SPORTRUBRIEK 

DE RONDE VAN VLAANDEREN. 

Wij beginnen vandaag de ronde 
van Vlaanderen, weinigen versteen 
er zich aan : we zullen 't seffens 
klaar spinnen : Deze ronde behelst 
13 kampstrijden, ze begint den 1" 
Zondag van Mei en eindigt laatsten 
Zondag van Juli. Alleen de Zonda-
gen van de drie zomermaanden ko-
men in aanmerking, 

In dit nummer geven wij de rang-
schikking, verworven op de twee eer-
ste Meizondagen, met daarna 't al-
gemeen klassement. In 't volgende 
nummer zullen wij den uitslag me-
dedeelen van den 3" Zondag van Mei 
en dan opnieuw 't algemeen klasse-
ment, dat daardopr veranderingen 
zal ondergaan, opgeven. Ge zult de.. 
zen wedloop met belangstelling vol-
gen en met nieuwsgierigheid naar de 
eindklasseering uitzien : aan de tien 
eersten zal een prachtig diploma ge-
schonken worden. 

Wij gaan alleen voort op de uitsla-
gen door « De Vinkenbode » mede-
gedeeld ; tevens ook op de vogels 
wier naam aangeduid werd. Enkele 
vogels zijn in den loop van 't seizoen 
van eigenaar veranderd : deze nieu-
we eigenaars moeten 't aan M. Buy-
se, onze hoofdopeteller, laten weten 
indien zij begeeren dat de punten, 
vroeger aan hun vogel toegekend, op 
hun naam worden gebracht. Van vo-
gels die van naam veranderen, hou-
den wij geen rekening. 

Voor lederen Zondag van de kamp-
periode geven wij 25 punten aan 
den 1", 24 aan den 2", enz.; en zie 
eens goed na, gij die nog de num-
mers van « De Vinkenbode » bezit, 
ge zult bevinden dat de 25 vogels die 
w;j opgeven wel degelijk het hoogst 
gr zongen hebben op Zondag 5 Mei, 
Indien wij gemist hebben wil 't ons 
at,  ngeven, gij die er belang in hebt 
en.... in 't volgende blad, zetten • wij 
alles weer op zijn pootjes. 

le KAMPSTRIJD — 5 Mei 1935 

KLASSEMENT. 

1. 682, Tiste, Vr. Zang. St-Denijs, 25 
2. 636, Aviol, Sagaert, Meulebeke 24 
3. 607, Arlet, Vroman, Meulebeke 23 

< 4, 547, Binda, Devaere, Meulebeke 22 
5. 544, Avik, Vroman, Ingelm., 21 
6. 515, Eva, Decouter, Cachtem 20 
7. 511, Arras, Vroman, Meulebeke 19 
8. 506, Azot, Pirus, Gent 	18 
9. 490, Bonnot, Desmedt, Meuleb, 17 

10. 486, Danneels, Bracke, Ingelm. 16 
11. 470, Anus, Degraeve, Petegem 15 
12, 465, Barabas, Verseepe, Marial, 14 
13. 461, Alfred, Deweerdt, Meuleb. 13 
14, 454, Albo, Devoldere, Emelgem 12 
15. 452, Achiel, Verstraete, Marial. 11 
16. 448, Ama, Vierstraete, Isegem 10 
17. 444, Barabas, Verseepe, Meuleb. 9 
18. 443, Bonduel, Devaere, Meuleb. 8 
19. 441, Barabas, Devoldere, Hulste '7 
20. 441, Adam, Deforche, Cachtem 6 
21. 440, Azini, Capelle, Rumbelze 5 
22. 437, Annas, Sagaert; Meuleb nke 4 
23. 429, Acrobat, Verfaillie, Emelg. 3 
24. 426, Klets, Clopuyt, Swevegem 2 
25. 422, Agnes, Bruwier, Rumbeke 1 

2e KAMPSTRIJD — 12 Mei 1935 

KLASSEMENT 

1. 642, Aviol, Sagaert, Meulebeke 25 
2. 547, Alowie, D'Haenens, Kruish, 24 
3. 508, Barabas, Verseepe, Marial. 23 
4. 506, Atkip, Dedeurw., W. St-Eloi 23 
5. 505, Arras, Vroman, Meulebeke 21 
6. 504, Bono, Vanhaezebr., Emelg. 20 
7. 497, Arlet, Cools, Emelghem 19 
8. 491, Alidor, Verbrugghe, Ouck. 18 
9. 487, David, Wildem., Moorseele 17 

10. 484, Azor, Delaere, Rumbeke 16 
11. 480, Avos, Lagaisse, Waeregem 15 
12. 474, Bonot, Desmedt, Meuleb. 14 
13. 472, Buffalo, Desmedt, Deynze 13 
14. 471, Arbiter, Verhelst, Meuleb, 12 
15. 470, Ambiorix, Debceuf, Ingm. 11 
16. 470, Decaluwe, Couss., Marial. 10 
1'7. 467, Danneels, Braecke, Ingelm. 9 
18. 455, Alias, Vanrentergh., Ruyss. 8 
19. 454, Alor, Devaere, Ingelm. 	7 
20. 453, Abari, Cosyns, Deinze 	6 
21. 444, Achiel, Verstraete, Marial. 5 
22. 440, Baltazar, Vankeirsb. Is :g. 4 
23. 440, ApOot, Desmedt, Emelgh, 3 
24. 429, Athleet, Delaere, Ingelm, 2 
25. 429, Armand, Deckmyn, Ingel. 1 

ALGEMEEN KLASSEMENT 
van de 2 Kampioenschappen : 

1. 49, Aviol, Sagaert, Meulebeke 
2. 40, Arras, Vroman, Meulebeke 
3. 37, Barabas, Verseepe, Marialoop 
4. 31, Bonot, Desmedt, Meulebeke 
5. 25, Danneels, Braecke, Ingelm. 

25, Tiste, Lust. Zangers, St-Denijs 
7. 24, Alowie, D'Haenens, Kruish. 
8. 23, Arlet, Vroman, Meulebeke 
9. 22, Atkip, Dedeurw., W. St-Eloi 

22, Binda, Devaere, Meulebeke  

11, 21, Avik, Vroman, Ingelmunster 
12. 20, Bono, Vanhaezebrouck, Emeig. 

20, Eva, Decouter, Cachtem 
14. 19, Arlet, Cools, Emelghem 
15. 18, Azot, Pirus, Gent 

18, Allibas, Verbrugghe, Ouckene 
17. 17, David, Wildemeersch, Moors. 
18. 16„Azor, Delaere, Rumbeke 

16, Achiel, Verstraete, Marialoop 
20. 15, Avos, Lagaisse, Waereghem 

15, Anus, Degraeve, Peteghem 
22. 13, Alfred, Deweerdt, Meulebeke 

13, Buffalo, Desmedt, Deynze 
24. 12, Albo, Devoldere, Emelghem 

12, Arbiter, Verhelst, Meulebeke 

Iserr'Iijst van AMBIORIX 

Eigenaar : Debceuf A., Ingehnunster. 
Mei 5, Ingelmunster 	408 	1 

« 12, Ingelmunster 	470 	1 
« 19, Ingelmunster 	521 	2 
« 26, Hulste 	 431 	1 
« 30, Iseghem 	638 	1 

Juni 2, Ingelmunster 	540 	1 
« 9, Iseghem 	522 	2 
• 10, Thielt 	 565 	2 
e 16, Ardoye 	 526 	3 

17, Meulebeke 	490 	9 
• 23, Rumbeke 	423 	9 
« 30, Peteghem 	495 	5 

	

Ingelm. (nam.) 	418 	1 
Juli 7, Ingelmunster 	611 	2 

Meulebeke, nam. 478 	1 
« 14, Cachtem 	562 	4 

Ingelm., nam. 	422 	2 
« 21, Emelghem 	471 	6 

Ingelm., nam. 	447 	2 
« 22, Ingelmunster 	471 	3 
« 28, Ingelmunster 	571. 	1 

Ingelm., nam. 	371. 	2 
Oogst 4, Hulste 	 411 	6 

	

Ingelm., nam. 	4en 	3 
« 5, Rumbeke 	51 1 	4 
• 11, Ingelmunster 	40 	9 
« 15, Ingelmunster 	5C 7 	1 

	

Ingelm., nam. 	40 	3 
• 18, Iseghem 	46 	3 

Rol.-Cap., nam. 253 11 
Samengevat : 9 eerste, 6 tweede, 

5 derde, 2 vierde, 2 vijfde, 2 zesde, 
3 negende en 1 elfde prijs ; 30 maal 
gespeeld en nooit bros. 

Alfons, 'k geloof niet dat er één 
liefhebber te vinden is, die het U 
misjont. Allen kennen U, weten welk 
een liefhebber ge zijt in merg en 
been en hoe het blij gezang van uw 
beestje nieuw leven in U giet. 

Wedden dat ge uw schooldagen 
nog niet vergeten zijt ? Zooals Am-
biorix, hoofd der Eburonen de Ro-
meinen afranselde, zoo gaat ook 
uw Ambiorix ,te werk om zijn mede-
'dingers van 't leer te geven. 

Proficiat, Alfons, en tot het ko-
mende seizoen. 

Eerelijst van A MI 

Eigenaar Pluym Henri, Vlamertinghe 
Vlamertinghe, 333 1. Keizer Maatsch, 
Oost-Nieuwkerke 	346 	12 
Rumbeke 	 351 	7 
Vlamertinghe, nam. ... 	321 	8 
Poperinghe 
Poperinghe 	 ... 337 	6 
Rumbeke 	 346 	35 
Rumbeke ... 	 ... 331 	7 
Boezinghe 	 ... 270 	6 

Henri : Proficiat met uw Keizers-
titel. 

Kan Ami nog een beetje verdap-
peren om zoo rond de 500 te draaien, 

.hij zal U nog veel mooie uitslagen 
bezorgen. Ongetwijfeld is die vogel 
de Kampioen der Hoppestreek. Gij 
hadt over twee jaar een as en 't 
doet ons genoegen te bestatigen dat 
een nieuwen rekordzanger in de 
plaats komt. 

Allons ! goed vooruit en voor te 
naaste jaar wenschen wij U een 
heel karrevoer bloemtuilen. 

Eerel ijst van BI ES 

Eigenaar R. Verscheure, Meulebeke. 
Mei 12, Oostroosbeke 
	

209 	12 
« 19, Oostroosbeke 
	

445 	1 
« 30, Oostroosbeké 
	

471 
	

1 
Juni 2, Meulebeke 
	

528 
	

1 
« 9, Oostroosbeke 
	

484 
	

2 
« 16, Meulebeke 
	

525 
	

1 
« 17, Meulebeke 
	

500 
	

6 
« 23, Rumbeke 
	

367 
Juli 7, Oostroosbeke 
	

468 
« 14, Oostroosbeke 	521 	1 
« 21, Pitthem 	 499 	3 
« 28, Wielsbeke 	455 	2 

Oogst 4, Meulebeke 	486 	1 
Voor het eerste jaar dat de twee-

jarige Bies den strijd heeft aange-
durfd, is hij er geen duts op geweest. 
Op 13 zettingen 7 maal met het geld 
en de bloemen loopen gaan is voor-
waar geen kinderspel. 

Bies belooft voor 1936 en zal me-
nig medekamper in 't zand doen 
bij ten. 

Provciat, René ! 

Eerelijst van BA RIS 

Eigenaar SCHELLES, van Rousselare. 
Mei 26, Cortemarck 	334 	3 

« 30, Rumbeke 	519 	6 

	

Juni 10, Thorhout (1/2  u.) 247 	2  

« 16, Ardoye 
23, Rumbeke 
	

369 	6 
580 	2 

474 	3 • 30, Roeselare 	
517 	5 Juli 7, Cachtem 	
268 	6 Roesel. (1/2  u.) 
553 	5 • 14, Cachtem 	
399 • 3 Rumbeke 
503 	1 « 21, Roeselare 	
414 	3 Cachtem 
425 	1 « 28, Oost-Nieuwkerke 	
566 	2 « 29, Rumbeke 

Oogst 5, Rumbeke 	479 	6  
Hoe verder het seizoen loopt hoe 

sneller Baris zingt. Zijn rekord 580 
valt niet meer te versmaden en daar 
de vogel heel jong is kan hij in de 
toekomst wel een beetje verdappe-
ren en zoo onder de heele besten ge-
klasseerd geraken, 

ANTOON. 
Antoon is de naam van een Vinke 1 
Antoon is de schat van ' Robert, 

'nen hardnekkige vinkenier, die in 
dat vogeltje veel hoop stelde en heel 
de winter had gedroomd er de hoog-
ste prijzen mee te behalen... 

Het seizoen was al • goed onderweg 
en Antoon was reeds tot in de reeks 
boven de 300 liedjes gekldmmen. Dat 
en is nog van 't beste niet, maar het 
neemt toch altijd een prijske. 

Half Juni was Walter, Robert's 
zoon met Antoon naar 'ne prijskamp 
geweest. Antoon had zijn 'gewoon 
prijske behaald en nog wat liedjes 
meer dan de weke te voren. Een 
goed teeken. Hij was aan 't aanko-
men !... 

De Maandag zou Robert een reisje 
doen naar Meulebeke, waar 'ne groo-
te prijskamp gegeven werd ter gele-
genheid der kermesse. Dien uitgang 
met een vinke, die zeker 'ne prijs zou 
spelen, enkele goede kameraden om 
mee te gaan ; het vooruitzicht van 
de goede ontvangst, die vanwege de 
Meulebekenaren te wachten stond, 
al die dingen speelden zoodahig in 
Robert's hoofd, dat hij de nacht tus-
schen Zondag en Maandag niet kon 
slapen. 

In de namiddag had hij nog eens 
gekeken of Antoon wel voorzien was 
van eten en drinken .en had hem dan 
op de zolder gezet, om hem eene• ge-
dwongene rust te verzekeren. 

Of het nu eene ingeving was of 
een voorgevoel, maar iets dreef hem 
om gedurende de nacht eens te gaan 
zien naar Antoon. Hij herinnerde.  
zich dat hij zich na zijnen terugkeer 
van de Zondag-prijskamp en tot aan 
zijne opklimming naar het « ipper-
ste » weinig of geen teeken van le-
ven had gegeven... 

Zachtjes kroop hij den trap op. 
Zoo geraakte hij bij de kostelijke 
muite. Hij klopte eens zachtjes en 
luisterde... Niets te hooren. Eene 
buitengewone ongerustheid beving 
hem... Zou het beestje dood zijn ?... 

Voorzichtig met de muit naar de 
slaapkamer gekomen en gekeken... 
Hij viel bijna om van 't verschie-
ten... De vogel was gaan .vliegen 
Antoon was ontsnapt ! 

Dat zag er nu fijn uit ! Zijne 
vrienden zouden hem de Maandag 
morgen opwachten en hij moest daar 
aankomen met eene ledige kooi of 
zonder kooi ! Alzoo en kon hij toch 
naar Meulebeke niet 1 

Bij nader onderzoek bestatigde hij 
dat een deurtje los was ; de vogel 
had het geheel open gekregen en was 
aldus buiten geraakt... Maar nu 
dacht Robert er ook aan dat op het 
hoogste geen enkel venster open was. 

Antoon kon dus niet buitens huis 
zijn... Rap wekte hij zijne vrouw. 

— Marie ! Marie !... 
— Ja ? Wat is er ? Ik heb toch zoo 

'ne vaak... 
— Vaak, vaak ! Gij en weet niet 

wat er gebeurd is hé ? Antoon is weg ! 
—Antoon ?... weg ?... 

Den omvang van 't ongeluk drong 
nu eerst tot haar door. Ze schoot 
overeind en keek hare man aan, die 
daar aan 't bed zoo bleek als een lijk 
stond... 

En nu vertelde den ongelukkige 
vinkenier aan zijne vinkenierster, 
wat er gebeurd was en deelde haar 
meteen zijne hoop mede dat de vink 
toch ergens op 't « ipperste » moest 
zitten... 

— Laat ons gauw zoeken. 
— Ginder boven en is geen licht... 
— Neem een der zaklichtjes. 
Die waren gauw gevonden, maar 

ze waren allebei uitgebrand... Wat 
nu gedaan ? 

Robert dacht eraan dat hij op zijn 
schoenmakerswerkplaats een • stuk 
kaars had liggen. 

Ongelukkiglijk was ook daar geen 
electriek licht aangebracht. Hij zou 
het in den donkeren wel vinden. In 
zijn vliegende vaan barrevoets op 
den tast naar de werkplaats boven 
de keuken... Marie keek toe van op 
de slaapkamer... 

Uit de duistere werkplaats klonk 
eensklaps een gil. De schoenmaker 
had zonder argwaan in 'n hiel van 'n 
schoe getrapt die daar met' de na-
gels naar omhoog iag.../De vent tier-
de van de pijn... Toch zocht hij 
voort naar het eindje kaars.,. Hij 
vond het eindelijk en kwam man-
kende bij Marie terug. 

Doet zeer Robert.? 
Doet zeer verdomd 1 Het is zeker 

gemakkelijk- 
— We zullen het wasschen tegen 

de bloedvergiftiging... 
— Wasschen I En Antoon die gin-

der boven zit ! Niemendalle ! -Gauw 
een .stekske en op zoek. Mijne voet 
kan zoolang wachten I 

• -- Ook goéd, maar_ • . 
Ze vonden gauw een solfertje. Het 

kaarsje werd aangestoken en dan 
naar boven. Wat een gék• tafereel 
was me dat. Twee bejaarde men-
schen in hun slaapgewaad in het 
holle van den donkere zolder, waar 
het dansend vlammekee een spook-
achtig licht wierp. Gejaagd, 'bijna 
zonder kleeding, als ze daar stonden 
in ,hun vane, angstig blikkende in 
alle hoeken en kanten... 't Was om 
er medelijden mee te hebben 1 

Daar stonden koffers en manden, 
er lagen stukken leer, leesten, oude 
vogelmuiten en meer zulke dingen... 
Voorzichtig werd iedere plaats over-
keken en bevreesd verplaatsten zij 
hunne voeten, daar ze niet wisten of 
ze Antoon ook ergens ongezien on-
der den hiel zouden krijgen... - 

Na lang zoeken hoorde Robert ein- 
delijk iets in 'nen hoek... 	• 

*Rrrzzzt 
— Hij zit hier, fluisterde de man. 
— Voorzichtig, raadde Marie... 
Zij nam het kaarsje, waarvan de 

heete was over hare vingeren 
stroomde, en lichtte toe., Hij greep 
naar de vluchteling, maar Antoon 
vloog op, hoog tot tegen-  de vorste-
pannen, om dan langs de muur, naar 
omlaag te « .ritsen »... Daar lag hij 
te gapen, tenden adem; blijkbaar 
halfdood ! Heel voorzichtig werd 't 
beestje genomen en kwamen ze van 
de zolder af. De vinke werd-een 
beetje gewasschen en dan voorzich-
tig in zijn muitje gelegd. 

Nog een tijdje zat den,  bedroefde 
vinkenier erbij en eindelijk ging hij 
terug naar 't bed om Marie te doen 
zwijgen, die maar gedurig aan preek-
te dat hij toch een beetje moest sla-
pen, indien hij de Maandag naar 
Meulebeke wilde gaan... 

Van slapen was echter geen kwes-
tie. Verscheidene keeren kroop. Ro-
bert eruit tot bij AntOon's muitje... 
Geen geluid.;. Niets ! Zeker was hij 
dood ! 

Zijne jongen, die daar naast ook 
al niet kan slapen, had hij reeds een 
sermoen gegeven (ten onrechte, 
omdat hij niet beter zorg had gedra-
gen voor Antoon. Het huis stond 
overhoop en iedereen was tevreden 
als de eerste dagklaarte door de 
vensters drong. 

Robert kleedde zich aan. Met het 
muitje ging hij naar• beneden in den 
hof. Voorzichtig gekeken. Antoon 
was niet dood ! Hij zat op zijn stok-
je, maar keek zoo flauwkes, als ie-
mand die den vorigen dag dronken 
is tehuis gekomen... 

Een uur en half zat Robert alzo() 
op de knienen voor dat muitje te 
kijken. Het weenen stond hem na-
der of 't lachen ,! 

— « Ach » zuchtte de man einde-
lijk... Antoon was bij den drinkpot 
gekomen en dronk... Nog eens... en 
nog eens ! Het zat goed. 

Een paar andere vogels 'bijge-
haald. Die begonnen allichte te 
,fienken en Antoon rechtte zijnen 
kop ! Het oude bloed kwam boven ! 

- Fienk 1... Fienk ! eienk 1... 
Fienk 1,  Vraag en antwoord... 

Een half liedje kwam uit den hol'  
overgewaaid. Antoon's tj oepke kwam 
rechte. Hij schudde 'ne keer zijne 
kop... 

Robert's herte klopte hoorbaar. 
— Til, til, tjl... 
— Tji, til, heurrrrrrrsssssewie 
't Lag eruit ! Hij was weg. An-

toon was verregen 1 
Nog een paar liedjes kwamen .uit 

het muitje galmen en fide was in 
orde. De kerel werd opnieuw achter 
de gesloten luikjes gezet en in • zijn 
kaske geplaatst, waar hij wel ade-
men, maar niets meer hooren of 
zien kon. 

Antoon was verrezen ! Hij mocht 
mee ! Vooruit naar Meulebeke 

* * * 
Voorzichtigheidshalve en vertelde 

Robert niets van die hagelijke ge- 
beurtenis. Zijne Marie was als een 

gelukzalige na de opstanding van 
'Antoon, want ze vreesde. dat hare 
man het te erg aan het hart ging 
krijgen indien zijne lievelingsvogel 
dood was en hij tot overmaat van 
ongeluk niet naar Meulebeke kon. 
De zoon ging lachend naar zijn werk. 
Die was ook wel Vinkenier, maar dat 
hij het ooit zoo erg zou krijgen als 
zijn vader en moeder, die 'nen hee-
len nacht slaap zouden laten om in 
het duister met een kaarsje naar 
een vinkje te gaan zoeken, dat ver-
wachtte hij nooit in zijn leven... 

Van de door de nagels half door-
boorde voet werd niet eens meer 
gesproken. Het was vergeten in 'de 
groot vreugde. 

Ere zoo kwamen de vier Vinkeniers 
en Vinkeniérsters te Meulebeke aan.* 
Ze wdren• natuurlijk wel gekomen ! 
Er werd getikt met eenige glazen van 
dien goeden bruinen waar ,ze daar 
zoo vermaard om zijn... Dankwam • 
de eigenlijke zetting., 	• 	• 

Met bevend herte keek Robert ter-
zijds naar Antoons 'kasteel , dat op 
een paar meters van hem afstond, 
nadat, zè verwisseld waren: Wat zou.  
het nu worden.?  

Van hier. en daar op ' het veld 
kwam' deri toon 'der; eerste fienken... 
een liedje kwam eendrijven. En toen 
het .  teeken • gegeven e werd voor 't 
begin kwam • de zonnee door de wol-
ken en begoot met een gouden licht 
al die kleine 'miltjes, die. daar stone 
den in een lange, lange reeke, en 
waarvoor gehurkt, of op ' 	knieri 
of op hun kaske gezeten, de liefe  
hebbers gereed', waren met .'regel _ en'. 
krijt om de liedjes,. neer 'te schrijven: 

— Ren= 1 kwam. het' van' Antoon.' 
— Ring, thing; tjing klekewle, zei '• 

de gebuur 1 	• 
— Heurrrrssscewie; • • antwoordde 

Antoon... 	 .   
— Ach, zuchtte Robert en een 'he-

glimlach speelde over zijn 
*at, dat opluchtte als een helde-
ende hemellucht - 

En daarna-  ging' hete oneerpóosd 
, 	. 

voort , in den groote veldslag !, Het 
Klonk en zinderde ten alle kante van 
iet vinkengeweld en Antoon en gaf 
,ich voor niemand ! Een kwart uur-
e lang draaide 'hij er de liedekens 
et, 'zoo rap als 't ventje bij hem kon 
ehrijven... Dan begon hij te vloe- 
•er en te breken... 
--- Ja, den breker is daar weer, 

echtte Robert, maar hij zal er toch 
enoeg goede zingen om 'n prijs te 

Aan 'ne liefhebber-kijker vroeg hij 
in ,  een poosje in zijne plaats te 
(rekenen en dan ging hij op zoek of 
'gons ook aan een druppelke te gee.*  aken,.3vas. 	. 
Maarela, dat en "is eklein spel' in 
ie •stréke. Ze zijn .sehrikkelijk 
auw•  van -de.- kemmièzèn. Het IS 
veral hetzelfde antwoord : « Wij 
ti hebben geenen of a we en durven 
iet », of a de 'commiezen zoeken het 
ier al af ». 
Robert vertelde naderhand dat hij 
Ich in 'n huisje gerocht waar men 
i zijn verhaal zulk medelijden 
'eeg met hem dat er een druppelke 
crd geschonken op eeuwig zwijgen, 
aar als we er bij hoorden dat het 
eleke te voorschijn kwam van on-
1' de rok van een oud moederke, 
ei hebben we gedacht, dat hij er 
' een beetje bij fantaiseerdé. 
Pt daar ! 
liet bijzonderste was dat Antoon 
t het einde van het.  uur voortzong 
bekroond- werd met 'n schoone 

ijs en de gebruikelijke bloemen op 
e muitje werden' vastgehecht, 
Op weg naar de statie van Meulee 
ke zongen zé : 
• We zijn mannen van jaren.... 
We vreezen geen gevaren... 
We zijn ook zeer ervaren... 
Om onze vogel te bewaren..; 
Astoontje zingt tjiek tjok... 
We passen hem goed op • 

	

Den oppas doet 	, 
Hem zeker•‹goed 
Hij zingt met moed ! 
1 al de vogels, die wij eeringen • 

zullen 'eingen, 
)eder te dWingen 1 

al de Vogels, die wij bringen 
zullen zingen... wel een ure lang ! 

intoon la: de lieveling gebleven 
Robert. Met buitengewone zorg 

et het beestje alles, gegeven. wat 
II goed kan doen, 'maar sedert 
beroerde nacht, wordt er ge- 

ld dat alle deurtjes en luikjes 
d nagekeken worden, want zoo 
e gebeurtenis en wil onze Vinke-; 
' nooit meer beleven 

• Gaat. Veys 

BELANGRIJK BERICHT 

enedictus Biebuyck, Brouwer Bij 
enelghem, • Bestelde Bij Benoni 
tsteen, Bestendige Briefwisselaar 
Hurgerwelzijn Brugsch Butgers-
, Benedenstaande Bekendma-

Brouwerij Broedermin, 
Brouwer Biebuyck, 

nledietus Bonifábius Bernardus  

Biebuyck, Brouwer Bij Bommelghem, 
Brouwt Bestendig Beste Bier, Be-
kroond, Befaamd, Bekend Bovenal. 

Bommelghemsch Bier Bevalt Best, 
Brengt Blijdschap Bij, Bevordert 
Bovenal Breede Bierbuiken. 

Bierdrinkers Bemint, Bestelt Bom-
melghemsch Bier Bovenal, 

Beste Broeders Bedankt. 

B. B.. B, Biebuyck, 
Brouwer 

Bommelghem. 

Basilius Bartholemeus Brabel-
mans, Brugsche Bakker, Bijgenaamd 
Baldus, Benevens Brutus Blasius 
,Boonecamp, Brugsche Beeldhouwer, 
Beiden Baas.  Biebuyck's Beste Boe-
zemvrienden, Bovengemelde Be-
kendmakinge Bemerkende, Bezoch-
ten Brouwer , Biebuyck's Bierkelder, 
Bezagen, Bespraken, Bewonderden 
Bedoelde Brouwerij. Bovendien, Bei- 

' den Bommelghemsch Bier Bemin-
nende, Bezochten Beide Bruggelin-
gen,e Brouwer Biebuyck's Bommel-

, ghemeche Bierhuizen, Bijgevolg Baas 
Biebuyck Bijzonder Blijgeestig, Be-
stelde Boordvolle Bekers Bruischen-
de Bier Bijzooverre Beide Brugsche 
Bierhelden Buitenmate Bedronken, 
Bedremmeld; Beschaamd Brugge 
'Binnentrokken 

Berten Blauwvoet. 

* * * 

HIJ WILDE 'T OOK, NIET. 

• Na een bertelijk noenmaal ging 
• Doren Krekels om zijn eten te doen 

zinken, binst de noenstond een 
wandelingske doen in de dreven van 
't kasteel. En dat wandelingske be-
viel Doren zoodánig, en dat eten 
zonk zoo wel dat Doren onder wege 
over een dijkske moeste springen 
om een • commissie af te leggen tus-
schen de boomen, en 't ongeluk wil-
de dat de boschwachtér van Mijn-
heer den Baron daar juist voorbij 
kwam en 'Doren op heeterdaad be-
trapte. 

— Weet gij wel, Doren, zei de 
boschwachter, en hij wees met de 
wijsvinger naar den grond, dat 
mijnheere dat niet wilt hebben ? 

— Ja, zei Doren, mijnheere wilt 
dat niet hebben ? 

— Neen hij, zei de boschwachter. 
— Hewel, zei Doren, wilt je 't gij 

hebben ? 
— Neen ik, zei de boschwachter, 
— Nu, 't is ook wel, zei Doren, 

mijnheere en wil het niet, gij en 
wilt er niet van, en ik en moet het 

'ook niet hebben, zoo we gaan 't moe-
ten laten liggen, zei Doren, en hij 
trok er van deuce, 	P. W. 

DE TAMME VINK, 

De Pastor van Comcommeren was 
groote liefhebber van vogels, hij had 
er van allerlei soorten en al even 
mooi, maar zijn lievelings vogel, 
waar hij het meest aan hield was 
een tam vinkje, een vogeltje dat 
kon zingen dat het een plezier was 
om hooren, en daarbij zoo tam dat 
het vrij rond vloog in keuken, ka-
mer, ja, door heel de pastorij, en dat 
zich kwam aanzetten bij NI" de Pas-
tor aan tafel, om te ,deelen in zijn 
eetmalen. De Pastor had ook eene 
meid, die al stillekens begon oud te 
worden, en die veel te' wenschen 
liet in zake van orde en netheid, 
reeds meermaals had de Pastor daar 
eene bemerking op gemaakt, maar 
niets kon baten, ze bleef altijd even 
slordig. Nu 't gebeurde op zekeren 
dag dat bij 't 'noenmaal het vinkje 
zich weer aanzette bij M" de Pastor, 
en ongelukkig iets liet vallen op den 
boord van "zijn telloor, De meid, 
zulks bemerkende, riep uit 

— 0 die vuile vogel, kijk ne keer 
mijnheere Pastor wat dat die vuile 
vinke nu gedaan heeft. 

— 0 't is niet, 't is niet, zei de 
Pastor bedaard. 

— Wat zeg je, 't Is niet, tierde de 
meid grammoedig, 't is maar jammer 
dat ik dat niet gedaan heb. 

P. W. 

* * * 

VOOR 'T GERECHT. , 

Pier Slabbaerd bracht zijnen ge-
buur voor den tribunaal, en betichte 
hem van een van zijn neusdoeken 
gestolen te hebben. 

— Jamaar Pier, zei de president, 
dat en is geen bewijs, man, daar 
kunnen veel zulke neusdoeken zijn, 
kijk, zei hij, ik heb hier in mijnen 
zak eene "neusdoek die de weersplete 
is van den uwen. 

— Ja, mijnheer de president, zei 
Pier, 'k zou 't gemakkelijk gelooven, 
want ik ben meer dan een gesto- 
len, 	• 	" • • 	le W. 

't Was 3 dagen vóor St-Pieter, Wil-
liamson, een Engelsche peerdekoop-
man, was op commercie wegens ver-
koop van ne schoonen achtienmaan-
der bij boer Vanhavermaete. Hij 
bood geld, en nog al redelijk toe, en 
toch wilde de boer hem niet laten, 
en alzoo bleef 't beestje onverkocht. 

Op den morgen van St-Pieters= 
dag zei de boerinne : « Boer we 
moesten 't peerd gelaten hebben, 
we zullen er zooveel niet meer voor 
krijgen ». 

• Ja, wijf, antwoordde de boer, ik 
zag dat hij er nogal gaven in vond, 
misschien zal hij nog weerkeeren ». 

« Weerkeeren, hernam de boerin, 
dat is niet zeker, of ten ware dat we 
hem lieten weten dat we 't peerd 
gaan laten ». 

« Goed, wijf, maar waar hem 
gezocht ? » 

« Maar boer toch, ga naar Thour-
out, 't Is peerdefeeste, ge zult hem 
daar wel vinden ». 

« Ik zelve gaan, dat niet, 't is te 
veel werk in 't hooi, maar ik zal de 
koeier zenden ». 

De koeier werd bij geroepen. • 
« Gustje, zei den boer, stek ne keer 

de velo en rijdt naar Thourout naar 
de peerdemarkt, en vraagt er naar 
Williamson, den Engelschen peerde-
marchand, en zeg hem dat hij mag 
komen, dat ik 't peerd ga laten aan 
den prijs dat hij geboon heeft ! » 

« Maar hoe zal ik dien 'koopman 
vinden ? » vroeg Gustje; 

«' Wel, jongen, als ge op de markt 
komt, ge vraagt 'haar den Engel-
schen peerdemarchand Williamson, 
en ze zullen hem u aanwijzen, want 
elkeen kent hem ». 

a Goed ! » zei Gustje, en 't was weg 
op zoek achter Williamson. 

't Was al laat in den avond als 't 
weere t'huis kwam. 

« Ge zijt wat lange weg geweest, 
zei de boer, en hebt ge hem ge-
vonden ? » 

« Ja 'k, zei Gusje, met lange en 
vele te zoeken, dat was zoo gemak-
kelijk niet, peist e. keer, 'k heb eerst 
de peerdemarkt, en dan geheel de 
stad afgezocht, hij was er niet, 'k 
heb moeten zoeken tot aan de 
Griete ». 

« En g'hebt hem daar gevon-
den ? » vroeg de boer. 

« Ja, zei Gustje, maar dat was 
geen peerdemarchand, 't was ne 
koopman in vodden en been, en hij 
heet geen Williamson, zijn naam 
is Verbrugge, •en bovendien hij is 
geen Engelschman, hij is van Poel-
capelle. En zoudt ge gelooven, boer, 
dat het veel moeite gekost heeft om 
hem te vinden ! » 	 P. W. 

'T GEBEURDE 'S NACHTS. 
— Dieven ! fluisterde. mevrouw 

Pits. Dieven ! 
Mijnheer Pits kroop uit het bed. 

Hij zou laten zien dat hij een man 
was ! Hij zou het leven .verdedigen 
van vrouw en kind ! Hij hoorde de 
trap kraken. Zijn hand strekte zich 
uit naar een wapen. Met een ruk 
deed hij de deur open en hield het 
wapen op den indringer gericht : 

— Handen omhoog of ik schiet ! 
zei hij kort. 
De gemaskerde man begon te beven. 

Op hetzelfde oogenblik riep me-
vrouw : 

— 0, mannie, je hebt 't verkeerde 
wapen te pakken. Dát is 't luchtpis-
tooltje van onze Wim ! 

VADER VERTELDE z'n vriend van 
het goede geheugen van zijn jongen. 

— Zou hij •  mij zich nog herinne-
ren ? vroeg de vriend. 

— Nu, dat zult ge zien, als we 
straks thuis komen, zei de vader. 

Toen de vrienden een uur later 
het huis binnengingen, vroeg de 
vriend na madame eerst gegroet te 
hebben onmiddellijk naar de zoon. 

Kent ge mij nog, Bob, vroeg de 
man vriendelijk. 

— En of, menheer, zei Bob, gij 
zijt de mah, dien pa verleden jaar 
ook eens meebracht, en toen was ma 
zoo kwaad, dat ze in geen acht da-
gen tegen pa gesproken heeft. 

0 ! WAT LEED, 0 ! WAT WEE, 
'k Wordt stilaan 'n ouwe pee 

En 'k mag op niet veel meer bogen 
Sprak Mussolini gansch bewogen. 
'k Word nog ouwer met den dag 

En wil 'k beroemd geraken 
Dan zal de tijd genaken 

Dat 't noodig is, te' slaan mijn slag. 
Julius Cesar, Hannibal, Attila, Na- 

poleon dat zijn allemaal mannen, 
die al lang zouden vergeten zijn, 
hadden z'in hunnen tijd geen oor- 
logen gevoerd. 

Zoo zal de Duce geredeneerd heb-
ben. 'k Ben ik wel hier en daar 'n 
beetje bekend voor mijn fameus 
fascisme, maar wat is die beroemd-
heid tegen deze die 'k zal gaan oog-
sten, als ik ginder ne keer de les zal 
gaan spellen zijn aan de zwarte 
mannekens van Abessynië. Wat kan 
't mij 'verdommen dat er duizenden 
en nog ne keer duizenden soldaten 
sneuvelen, en dat mijnen truc uit-
draait op nen' wereldoorlog.., als  

mijnen naam maar in de geschie-
denisboeken vermeld wordt, maar 
we zullen toch slim genoeg spelen, 
dat ons eigen vel geen gevaar loopt ! 

Hebt ge 't nu beet gij, die nooit 
kunnen begrijpen hebt waarom de 
hoogmoed gerangschikt is onder de 
hoofdzonden ? 

't Is eene van de gevaarlijkste 
IK ZIT OP HEETE KOLEN 

M'n hart brandt van verlangen 
Om 't leste nieuws uit Polen 

Thans aan uw oor te hangen 
Want, 'k zeg 't U onvervaard 

, 't_ Is verdraaid de moeite waard. 
In Polen dus, te Wilsla om U niet 

te zeggen waar, is er ne man opge- 
staan, ne zekere Kouda Bux, die be- 
weert... onbrandbaar te zijn. En hij 
gaat er 't beWijs van leveren. Hij 
heeft nu voorgenomen blootvoets te 
loopen over ne gracht van 15 meter 
lengte, die gansch gevuld zal zijn 
met brandende kolen. En de demon- 
stratie zal wetenschappelijk zijn 
daar zij zal geschieden onder toe- 
zicht van den raad voor psychische 
opzoekingen van d'Universiteit van 
Crakovie en de geleerden van gansch 

• Polen gaan d'r bij aanwezig zijn. Om 
U te zeggen dat 't geen klein bier 
zijn zal. 

Meneer Bux heeft dan nog ver-
klaard dat hij geen enkele voorbe-
reiding zal treffen en dat hij alle-
man uitnoodigd om hem op zijn 
wandelingsken te vergezellen.., en 
hij verklaart dat de personen die 
met hem door de vlammen op de 
brandende kolen zullen marsjeeren, 
geen 't minste letsel zullen hebben. 
't Is maar 'n kwestie van wil, zegt 
hij. 

Enfin, probeere wie 't probeeren 
wil, maar ze zijn gewaarschuwd : 
Wie zijn g... brandt, moet op de 
blaren zitten, en dat ze niet komen 
klagen zulle. 

Enne als 't lukt... dan zullen ze 
geenen schrik moeten hebben van 
later in d'helle terecht te komen, 
vermits ze zullen onbrandbaar zijn ! 

VOOR HET GERECHTSHOF in een 
kleine stad werd een zaak behan-
deld. Juist was den halvekaat aan 't 
woord, toen d'r op de straat nen ezel 
begon te balken, 

— Niet meer dan één tegelijk aan 
het woord, zei de juge, die den hal-
vekaat maar slecht rieken kon. 

Den halvekaat sprak kalm . voort. 
Toen de jugepee nu zijn gedacht 

over de zaak moest zeggen had hij 
nog maar tien woorden gesproken of 
den ezel viel weer aan 't balken. 

— Neem me niet kwalijk, zei de 
halvekaat beleefd, ik kan U niet 
verstaan... er is te veel echo in de 
zaal ! 

— IK WILDE dat ik een ster aan 
uw hemel was, fluisterde de verlief-
de sukkelaar. 

— En dan zou ik willen, dat gij 
een komeet waart, wedervoer ze • 
terwijl ze zich uitrekt en ne keer 
goed geeuwde. 

— En waarom dat ? en zijn stem 
beefde van pure alteratie. 

— Wel, zei ze, dan verscheent ge 
maar eens in zooveel jaren ! 

EEN GOEDE DAAD. .  
Jan Haring, een oude verstokte 

dronkaard, was ziek geworden en lag 
op sterven. Pater Ambrosius was ge-
komen om Jan zijn pasport te geven. 
Jan deed eene jenerale biechte die 
omtrent een half ure duurde, een 
bewijs dat Jan nogal 't een en 't an-
der te zeggen had. Pater Ambrosius 
sloeg d'handen, voor zijn oogen als 
hij Jans belijdenis hoorde : drin-
ken, vechten, vloeken, zweren, bran-
den, stelen, liegen en bedriegen, Jan 
hadde van alles uitgemeten, en zijn 
biecht was 'n litanie zonder einde. 

— Jan, zei Pater Ambrosius, Jan, 
ik sta verstomd en lijk aan den 
grond genageld als ik zulk ne boos-
wicht gelijk gij zijt, zoo berouwvol 
hdore biechten. Waar dat ge die 
gratie verdiend hebt 'k en kan 't niet 
peinzen, vast en zeker moet ge binst 
uw leven eene daad verricht heb-
ben, aangenaam aan den Heere, en 
dien Hij nu wil beloonen ; herinnert 
ge u alzoo niets ? 

Jan wiste niet al te best wat ant-
woorden, maar achter 'n minute of 
vuive peinzens : 

— Eerweerde Pater, zei Jan, er is 
mij daar iets te binnen gekomen, en • 
't zou wel kunnen dat zijn : Ik heb 
over eenige jaren ne keer nen pro-
testantschen Dominé in de vaart 
gesmeten. Wat zoude ge er van 
peinzen ? 	 P. W. 

De gebroers Veugelsteen, Louis en 
Ivo, twee oude jongmans, waren der 
tig jaar in Amerika geweest. Ivo 
was. er  gestorven en begraven, en 
Louis was weergekeerd naar zijn ou-
de streek in Vlaanderen. 

Op zekeren dag ontmoette hij zijn 
oude kameraad Sander Knol. 

Parbleu, zegt Sander, 't is ,gij 
die daar zijt, van Amerika, 'k had 
er al iets van gehoord, maar 'k wiste 
geen zekerheid ; zeg, is dat nu gij 
die dood zijt in Amerk' a, of is 't uw 
broere ? 
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Het Africhten van Jonge Vinken 

• 

VISMIMEK 

In P. Sluis' Volièrezaad 

vinden Uw inland-: 
sche zaadetende 
zangers alles wat 
ze noodig hebben! 

Kanariezaad, raap-
zaad, negerzaad, lijn- 

' zaad, maanzaad, dis-
telzaad en nog talrijke 
andére zaad-soortenl 

Al, deze zaden zijn in de juiste verhoudingen tot 

yoedsel en daarnaast een weinig P. Sluis' Univer-

een ideaal zaadmengsel samengesteld: het P. Sluis' 
Volièrezaad. Geef hun dit Volièrezaad als hoofd- 

seelvoer en zoo nu en dan een stukje, fruit of 

groenvoer. 

Het is zoo eenvoudig, zoo gemakkelijk en zoo 
billijk. En Uw gevleugelde vrienden zullen U voor 
Uw goede zorgen dubbel en dwars beloonen. Ze 

	

Vis 
zullen voor U zingen als in de vrije natuurl 

Let er èchter vooral op, dat U P. Sluis' Volière-
zaad „verpakt" koopt. Eerst dan hebt U zekerheid, 
het echte origineele P. Sluis' Volièrezaad 

	
VOLIÊREZAAD 

te ontvangen. 

P. SLUIS' PLUIMVEE- EN VOGELVOEDERFABRIEKEN N.V. - WEESPERKARSPEL 

en COGELSLEI 14, te ANTWERPEN 
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Luitenant VERS TI2 A E T E, Rumbeke 

duistere kool' als ware ze open ge-
. bleven, vooral zoo we hem in ge- 
zelschap gelaten hebben van. zijn 
gewone buren, die hein tot entrai-
'neurs dienen. Beter is het echter 
ons beestje ruimschoots te laten 
genieten van vrije lucht en levens-

" wekkend licht. Openen we dus op- 
nieuw de muit en minder zal hij 
niet zingen, 'wel integendeel. Na de-
ze behandeling eenige naeenvolgen- 
de dagen herhaald te hebben met 
bijvoorbeeld te shilten in den na-
middag tot ''s anderendaags ,'s 'mor- 
gens, zal de vogel er zoo aan gewend 
geraken dat men hem - ermede uit 
zijn goede luim niet, ineb krijgen 
kan. Krijgt men hem zoo-ver dan lis 
het met het africhten afgelooPen. 
Aan te raden valt het echter dit 
spelletje . den heelen duur der zettin-
gen te herhalen, maar niet in zoo'n 

' hooge mate, .Het kan volstaan ,1 of 
2 maal in de week het kooitje af te 
sluiten_ van 's  recrondá 4,t9t 

'Vehderi "Middhg 'éli-dat bij.  voorkeur 
de twee dagen vóér de zetting. , 	• 

Tot hiertoe heeft alles dus op 
wieltjes ,  geloopen ; meen nu .maar 
niet dat het bij u zoo'n vaartje -ne-
men' zal. Hebt ge een w,eerspanni-
gen, koppigen, half-wilden vogel 
voor handen laat de muit dag na 
dag gesloten tot het mijnheer be-
lieven zal zijn bek te. openen. Is hij, 
lijk men zegt, in zijn eigen gekomen 
of ontdooid, opent de kooi voor een 
paar dagen om te zien of hij weer 
met het kopje spelen zal. Van .  zoo.-
dra het zingen herneemt, sluit op-
nieuW af en' bestatigt ge dat de vo-
gel na iedere verandering verstrooid 
is en' het vertikt zoo maar dadelijk 
in geslotene kooi te zingen, aarzelt 
niet hem drie, vier weken op straf 
te zetten .tot hij zijn• koppigheid 
voor goed heeft afgelegd. Een vogel, 
even goed als om het even welk af-
gericht dier, weet bij ondervinding 
wanneer hem straf te machten staat 
en eens die ondervinding opgedaan 
zal hij alles doen wat Mogelijk is om 
die straf, hier een heele zware : het 
berooven van licht, te ontgaan. Ge 
ziet dus dat het africhten geen on-
overwinnelijke moeilijkheden biedt. 

Om u een gedacht te geven hoe 
gemakkelijk eene iets of wat han-
delbare vink zich gemakkelijk en 
vlug aan om het even welke oefe-' 
ningen aanpast zal het volstaan u 
in enkele woorden te vertellen op 
welke wijzede' heer Erffelynck er in 
geslaagd "is een vink af te richten. 
Bemerkt wel 'dat de vogel in kwestie 
een versch gevangene, jonge boom-
gaardvink was, wat de zaak niet 
vergemakkelijkte. 

In de zijde van een groote kooi 
60 cm op 50 cm maakte hij een 
opening 'waarin het deurtje van de 
speehnult paste. Vanaf den eersten 
dag van zijn gevangenschap kreeg 
de vogel die 2 muiten te zijner be-
schikking. Hét grootste deel van 
den dag bracht hij in de groote, 
open kooi door en met den avond 
betrok hij de kleine, waarin een mat 
glas stak : een speelkamer dus en 
een slaapvertrek. Twee jaar heeft hij 
den vogel in die voorwaarden gehou-
den en om de 8 dagen stond hij zijn 
stuk in de zettingen, waar hij •het tot 
445 liedjes bracht. Wellicht vinden 
sommige liefhebbers, die graag hun 
beestjen zien weg en weer wippen 
en vliegen en die hun de gevangen-
schap wat zachter willen maken, 
smaak in die manier van handelen 
en africhten. 

Wat dienen we uit die proef te 
leeren ? 

Zij bewijst dat een vogel zich ge- 

makkelijk naar onze handelingen 
plooit en het opnemen van goede 
gewoonten grootelijks afhangt van 
den liefhebber die met Zachtheid, 
overleg en verstand te werk gaat. 

Een voorbeeld• van Reglement 

Hier volgt het reglement der Vin-
keniersgilde « de Blauwbekken », ge-
vestigd te Petegem bij Deinze. Het 
Werd opgemaakt door Gaston Veys, 
de Schrijver, en volgens zijne schets 
op de Vergadering' der herstichting 
aanvaard. Enkele veranderingen van 
weinig belang werden naderhand 
aangebracht. De tekst is die zooals 
hij thans van kracht is. 

Dit reglement kan, ons dunskens, 
best als model worden gebruikt voor 
andere Vinkeniersgilden, mits de na-
men en datums te veranderen vol-
gens' noodwendigheid en zulke ende-
re veranderingen als door plaatse- 
1Ijke;,„

t
onstandigheden worden best est 
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« DE BLAUWBEKKEN 
Maatsphappij van Liefhebbers der 

ZIENDE VINKEN 
Peteghem bij Deinze 

Hersticht den 7 December 1930. 

REGLEMENT. 

ARTIKEL I. '- DOELEINDE : 
De Maatschappij is gesticht met 

het doel het sport der ziende vinken 
aan te moedigen en prijskampen in 
te richten. Politiek is volstrekt uit-
gesloten. 

ART. II. - WERKENDE LEDEN. 
Om lid te worden der Maatschap-

pij zijn de volgende voorwaarden 
gesteld : 

1. Het zij man of vrouw, moet men 
ten minste eene vink houden. 

2. Van goed gedrag zijn. 
3. Een inkomgeld storten van 2 fr. 
4. Kennis nemen van 't reglement 

en gehoorzaamheid daaraan beloven. 
5. Ingestemd worden met meerder- 

heid van stemmen. 
Om lid te blijven moet men : 
1. Eene maandelijksche verplich-

ting betalen van een frank. 
2. De maandelijksche vergadering 

bijwonen op straf van 0.50 fr. boet. 
3. Jaarlijks deelnemen aan een 

zeker getal prijskampen, zooals 
vastgesteld zal worden op eene jaar-
lij ksche vergadering. 

4. In geval van vertrek, kennis 
geven aan de Schrijver. Leden wor-
den van vergaderingen en verplich-
tingen ontslagen door vertrek naar 
het leger of naar een vreemd land. 
Van vergaderingen wordt men ont-
slagen om gegronde redenen, zulke 
als ziekte, werk, reizen, enz. Zulke 
redenen dienen bekend gemaakt 
voor of in de vergadering. 

ART. III. - EERELEDEN 
Eereleden betalen jaarlijks eene 

verplichting van twintig franken. Zij 
moeten ingestemd worden gelijk 
werkende leden. Zij zijn welgekomen 
op vergaderingen en feesten, maar 
hebben geen stemrecht. 

ART. IV. - VERGADERINGEN : 
De vergaderingen worden gehou-

den in het lokaal op iedere tweede 
Zondag van iedere maand. Buiten 
deze maandelijksche vergaderingen 
kunnen ook bijzondere vergaderin-
gen beroepen worden door den voor-
zitter, alhoewel het bijwonen van 
bijzondere vergaderingen niet ver-
plichtend zoude zijn op straf van 
boet. 

ART. V. - HET BESTUUR : 
1. Het bestuur zal bestaan uit een 

voorzitter, een ondervoorzitter, een 
schrijver - schatbewaarder en vier 

Alle inzendingen moeten gedaan 
worden naar : Heer REMI BUYSE 

Schoolhoofd 0 E K E N E 

kommissarissen, 
2. De voorzitter zal de vergaderin-

gen besturen ; het woord geven of 
ontnemen'; de goede orde handha-
ven en alles doen wat in zijne macht 
is om de vooruitgang te bevorderen. 
In geval van gelijkheid van stem-
men zal hij beslissen. Daarbuiten zal 
hij niet meestemmen. 

3. De ondervoorzitter zal de voor-
zitter bijstaan en hem in zijne af-
wezigheid vervangen. 

4. De schrijver-schatbewaarder zal 
boek houden van ontvangsten en 
uitgaven, alsook ,van alle besprekin-
gen en vergaderingen hij zal al de 
briefwisseling den ; hij zal maan-
delijks verslag geven van vergade-
ringen en besprekingen en van den 
toestand der kas ; hij zal alle uit-
noodigingen voor vergaderingen, 
feesten of prijskampen uitsturen ; 
hij zal alle• gelden ontvangen' en be-
waren en alleen betalingen doen op 
last en met ,goedkeuring van het 
bestuur. Hij zal gemachtigd zijn .de 

• gelden der maatsehappij te storten 
in de Banque de .1a:fflociété'.C4gnéralej 

lijk gelast met berekenen,èh;'SCIngr‘,-  
ven der Prijskamperi. •» 

5. De kommissarissen zullen helpen 
om orde te houden op de vergaderin-
gen en prijskampen, belast zijn met 
de toebereidselen der prijskampen 
en verders medewerken voor het wel-
zijn der maatschappij. Zij zullen bij-
zonder ten dienste staan van den 
voorzitter, 

6.6. H bestuur  is gelast met het 
inrichten der prijskampen. Zij zul-
len beslissen over voorkomende ge-
schillen. Indien' zulke beslissing niet 
aanvaard wordt en er ernstige ge-
schillen ontstaan, zal de voorzitter 
drie liefhebbers benoemen, en hun-
ne beslissing zal onwederroepelijk 
zijn. 

7. De schrijver - schatbewaarder 
wordt ontslagen van ,alle betalingen 
of verplichtingen. Alle andere be-
stuurleden moeten hun maandgeld, 
boeten, enz., betalen. Vergoedingen 
kunnen • worden toegestaan, maar 
niemand zal er kunnen eischen. Op-
gelegde onkosten worden vergoed. 

8. Het bestuur wordt jaarlijks ge-
kozen in de. vergadering van Janua-
ri of indien om eenige reden in die 
maand geene vergadering plaats 
heeft, dan op de eerstkomende ver-
gadering. 

9. De boeken van de schrij ver-
schatbewaarder zullen minstens eens 
per jaar worden nagezien ,door drie 
leden ; waarvan een bestuurslid en 
twee werkende leden. 

ART. VI. - EEREVOORZITTER : 
Een .eerevoorzitter kan gekozen 

worden, hetzij onder de eereleden, 
hetzij onder de werkende leden. Hij 
is welkom op vergaderingen en fees- 
ten. Men verwacht van hem dat hij 
door zijnen invloed, door steun, door 
raad en daad de vooruitgang en het 
welzijn der maatschappij zal behar-
tigen. 

ART. VII. - LOKAAL : 
Het lokaal der maatschappij zal 

gevestigd zijn bij Robert De Gryse, 
99, Gentsche Steenweg, Peteghem 
bij Deinze. 

ART. VIII. - VAANDELDRAGER : 
Een vaandeldrager zal gekozen 

worden door de leden. Hij en gebeur- 
lijk trommelaars of muzikanten die 
op uitgangen of prijskampen aldus 
dienst doen, zullen daarvoor ver- 
goed worden door kostelooze verver= 
schingen in de plaatsen die men be-
zoekt en de schrijver-Schatbewaar- 
der is gelast met hier voor te zorgen. 

ART. IX. - UITSLUITING ' OF 
ONTSLAGGEVEND : 

1. Werkende leden en ook eerele-
den kunnen uitgesloten worden, in • - 
dien zij zich onwaardig maken van 

n .onze,,vorige nummers meenen 
er' in' geslaagd' te zijn klaar en 

idelijk te. hebben aangetoond hoe 
ervaren liefhebber het aan boord 

gen' zal om zijn jonge vinken 
clJ es aan te leeren, die hem toe-
en zullen glansrijk zijn kans te 
tledigen op de zettingen, waar 
t, hoe langer, hoe spannender zal 
gaan. 
!'en schat van een vogel te be-
ten, dié zijn 'mooie, korte liedjes 
licht èn geMakkélijk uitlapt zon- 
• een te hooge, afbeulende in-
inning • . van : het organisme te 
•geri 	;kwel .de droom van eiken 
fhebli.eg Die hoogè troef in han-
1 geXt echter nog geen zekerheid 
partij ..te":••winrien, het beestje 

)et hem nog willen en durven uit-
ien.,Daartoe.  zijn twee voorwaar.-
1 te-vervullen : 'onze jonge Vink 
nt goed gedrild,,en moet daarbij 

,voldoenden . durf beschikken, 
zich a,Kenyerephrokken,„strij der, 
'e`dragéri.' Varidaag 	•We het . 

le erf,tinder over het eerste .van 
twee '•punten zeggen. 

!,en ziende vink goed africhten 
eekent in de eerste plaats hem 
voon maken aan het eigenaardige 
entje dat hij leiden zal in de spe- 
lti 	waarin hij geduren- 
de zetting zal 'gemaskeerd of on-
itbaar gemaakt worden. Ten tij-
van de blindgemaakte vinken 

nden we niet voor het zelfde 
agstuk.. Niet ziende voelde hij 
1 overal thuis van zoodra hij aan 
1 kooi gewend was en de liefheb-
had zich alleen 'om de innerlijke 
rdb' van den vogel te bekomme-
r Heel anders is hét gesteld met 
ziende vinken. Niet alleen dient 
ook dezelfde aangeboren hoeda-

heden van durf, onverschrokken- 
d en strijdlustigheid te* bezitten, 
ar hij moet zoodanig Vertrou-
le en vergroeid zijn mét zijn 
fimult,' dat hij zingen wil met of 
der glas, anders -strekken zijn 
luiigheden, hoe hoog die ook 
nen mogen; tot niets. Hier ligt de 
le knoop van het drillen. Heel 
wikkeld Schijnt. het zaakje niet, 

erlijk niet erg moeilijk, ja, veel 
voudiger 'en gemakkelijker dan 
Ai denken zouden. Hier mag wel 
.emerkt *orden dat absoluut vas-
'egels, toepasselijk op alle vogels, 
even 'een oninogelijkheld is. Men 
i wel' eens van de menschen : zoo-
1 koppen, zooveel karakters ; bij 
vinken gaat het al niet beter. Het 
lerkiame*.00g van den liefhebber 
dra vinden bij welk slag zijn vink 
is hoort : inschikkelijk of pruile- 
gdwillig-of koppig en de behan-

,ng zal hij naar die bevinding 
eten. 	" 
e eerste drilling, van dé takke- 
• en gebedrd • gewoonlijk buiten 
eigen weten. Met de eerste len-

agen, *anneeer ons beestje naar 
r? meerling te rap oploopt en we 
drift nog voor een tijdje intoo- 
willen vinden We er, niets beters 

dan het tot-nu toe goed verlich-
kooitje -met een mat glas af te 
ten. Uit zijn lood geslagen door 
plotse verandering valt de vo-
stil, hoewel we de muit niet van 
•Its veranderd hebben. Na drie á 
' dagen, reiogelijks na verloop van 
Daar weken, want hier treedt 
inschikkelijk of melkend ka-

ter op,- zal het kweelen herbe-
nen, eerst zacht, dan stouter en 
ler, . ' 
tooren ' wij hem 'nu niet meer 
t zal het op drift komen normaal 
euren en na korten tijd klinkt 
1 lied weer - nijdig uit die half 

Hoogstraat 	 • 

I.' 	• 



hun lidmaatschap door slecht ge-
drag, beleedigingen aan bestuur of 
medeleden. Uitsluiting geschiedt bij 
geheime stemming ; eene meerder-
heid volstaat, maar ten minste de 
helft der leden- moeten aan de stem-
ming deelnemen. 

2. Leden verliezen hun lidmaat-
schap zonder stemming als ze 3 
maanden ten achteren staan met 
hun maandgeld of boeten. Zij kun-
nen herkozen worden, mits zij al het. 
achterstallige betalen. 

3. Ontslaggevende, wegblijvende of 
uitgesloten leden hebben geen recht 
aan goed of bezit der maatschappij. 

ART. X. - LIDKAARTEN : 
Ieder lid zal ieder jaar eene nieu-

we lidkaart ontvangen, dienstig om 
ze te laten zegelen en teekenen door 
het gemeentebestuur, om aldus vol-
gens voorschriften der wet met vo-
gels aan prijskampen te kunnen 
deelnemen. • 

ART. XI. - BLINDE VINKEN : • 
Het is ten strengste verboden vin-

ken te blinden of met geblinde vin-
ken aan prijskampen deel te nemen. 

ART. XII. 	BOND : 
De maatschappij zal zich aan-

sluiten bij een te ,vormen Bond. Het 
bestuur zal hierover beslissen, mits 
goedkeuring op eerstvolgende ver-

' gadering. 

ART. 	PRIJSKAMPEN : 
A. - Koningschap. - Jaarlijks zal 

er een prijskamp plaats hebben voor 
leden alleen,,' om het koningschap 
van dat jaar toe te kennen. Die den 
hoogst getal liederen zingende vo-
gel zet wordt koning uitgeroepen. 
Die vogel moet zijn eigendom zijn en 
het is streng verboden voor de ko-
ningskamp een vogel te leenen. 

B. - Keizerschap. - Drie achter-
eenvolgende keeren koning spelen 
meent de uitroeping als Keizer. 

C. - Andere Prijskampen. - Deze 
zullen worden geschikt en geregeld 
door het bestuur, die volmacht heb-
ben over dit punt. 

ART. XIV. - EEREMETALEN : 
Eeremetalen of bekers, gewonnen 

voor 'verstkomenden, of grootste ge-
tal vogels, blijven aan de maat-
schappij ; andere, blijven eigendom 
der leden, die ze winnen. 

' 	'ART. 'XV. - 
- DEN : ' 

Het bestuur zal volmacht hebben 
om vermakelijkheden in te richten 
in redelijke mate en aldus vergade-
ringen of bijeenkomsten te veraan-
genamen. 

ART. XVI. - ROOFVOGELS : 
Roofvogels, vooral de vijanden der 

vinken, verdelgen is de plicht der 
leden. Allen zullen ijveren om de 
vinken te beschermen. 

ART. XVII. - ONTBINDING 
Geene ontbinding is mogelijk zoo-

lang er vier leden tegen zijn. 

GETEEKEND : 
Voorzitter : 	Ondervoorzitter : 

Schrijver-Schatbewaarder : 
Kommissarissen : 

a De Vinkenier » die het als een 
plicht aanziet, eere te geven aan wie 
ze toekomt, laat zijn goede lezers 
ditmaal kennis maken met een pi-
onnier van het bovenste schof ; na-
melijk den Vriend Robert Degryse, 
van Petegem-bij -Deinze. 

Robert is met de Heeren Deschep-. 
per en Degraeve de herstichter van 
« De Blauwbekken ». Deze maat-
schappij was tijdens den oorlog aan 
't slapen gegaan. 

Door zijn ware liefhebberij en zijn 
sympathie op de streek is hij er toe 
gekomen de liefhebberij wakker te 
schudden ; de maatschappij werd 
heringericht en haar voerbeeld wek-
te bij tal van naburige gemeenten 
den naijver wakker ; Robert stond 
ze bij met raad en daad en zoo 
kunnen we nu met genoegen neer-
blikken op een krans van schoone en 
sterke vinkenmaatschappijen ron-
dom het stadje Deinze. 

Hoe kon het anders 1 in Robert's 
herte had zijn eerzame vader een 
vinke gestoken, Vader Degryse was, 

in zijnen tijd, uren in het ronde ge-
kend als een lustige en onvermoei-
bare vinkenier. Robert deelde van 
vader een groot stuk van zijn hart 
en meteen al zijn vinkenmuiten ! 

En als ge bij Robert gaat hangen 
er overal vinken ; daar is muziek, 
gezang, blijheid en leven in en ron-
dom zijn woontenten. 

« De Vinkenier » dankt hem hier 
openlijk voor zijn groot propagan-
dawerk ten voordeele van het blad. 
Zoolang Robert zijn harte klopt, zal 
het vinkensport rond Deinze niet 
vergaan. Leef lang, beste Vriend, in 
gezelligheid met uwe twee ijverige 
medestichters, dit is de vurige 
wensch van -« De Vinkenier » en van 
alle vinkeniers van het Vlaamsche 
land. 

* * * 
Eéns moet ons harte kloppen ! 

ééns zijn onze gedachten en onze 
broederlijkheid! En als we hand in 
hand,, met ons schoone ideaal als,  
standaard, schouder aan schouder 
ons recht bevechten, dan zal ons 
vinkensport bloeien, weelderig op-
groeien en groot worden. 

Daarvoor wil « De Vinkenier » 
zorgen. 

We doen aan geen politiek gekon-
kel, aan geen grootdoenerij, aan 
geen onderkruiperij, alléén aan 't 
vinkensport. 

Verslag 
GULLEGHEM. 

Verslag van het inhuldigingsf eest 
van den Heer Hector Dedeurwaer-
der, Koning voor 1935, van de Maat-
schappij « De Lustige Vogels ». 

't • Was een feest dat deugd deed 
aan 't hart, een vriendenfeest waar-
op een mensch zoo nu en dan eens 
recht heeft om blij en welgezind 
door 't leven te gaan. 

Alles opsommen van naaldje tot 
draadje zou ons te ver leiden. Stip- • 
pen we enkel aan : bezoek ten huize 
van den Koning, alwaar muziek uit- /-
voering, heilwensch door de Voorzit- , 
ter, aanbieden van bloemtuil, trak-
teeren op borrel en sigaar ; bezoek 
aan de leden-herbergiers ; smulpar-
tij in 't lokaal waar een nieuwe ver-
rassing den koning wachtte : prach-  
tige bloemtuilen door Voorzitter , en • • 
Eerevoorzitter uit Winkel Et-Elool 
en' een nieuwen hellwensch die aan 
de ribben hield. 

Hier volgt kort samengevat de re-
de van den Heer Voorzitter : 

De vreugde is algemeen omdat Gij 
dees jaar na harden strijd den zoo 
begeerden titel van Koning veroverd 
hebt. Een liefhebber met hart en 
ziel, altijd bereid om 't even wie met 
raad en daad bij te staan, niets an-
ders betrachtend dan broederlijk-
heid onder ons allen te doen heer-
schen omdat een innig samenwerken 
in vreugde en gezelligheid alleen den 
bloei der gilde bevestigen kan ; zoo'n 
liefhebber is onze Koning en daarom 
huldigen wij hem, fee-sten hem en 
wenschen hem nog veel nakomende. 

Wie den anderen heilwensch voor 
de pinnen gebracht heeft moet nog 
een kadé zijn, zulle ! Luister liever : 
Komt uit met al wat geestig is, 
Met trompet en schalmeien, 
Omdat 't vandaag feestdag is 
En nu geen tijd van schreien, 
Maar lachen ons nu beter past, 
Die lacht, die heeft•het beter vast. 	• 

Ja, ja, onze vriend Hector spant 
dees jaar de kroon en zijn 'listigen 
fluiter heeft voor zijn meester den 
zoo lang begeerden titel van Koning 
behaald, Hartelijk proficiat ! Dat is 
de welverdiende belooning voor ja-
ren lang wijs' bestuur 'van onze gil-
de ; belooning van zijn woorden door 
de daad ; want ja, hij begreep de ... 
oude volksspreuk : Woorden wekken, 
voorbeelden trekken. 

Immers... 

Ieder moet die diertjes minnen;, 
Want ze streelen hart en zinnen 
Door hun liefelijke taal 
Juist gelijk een nachtegaal. 
« Dan zult ge mogen vergen », her- 

haalde hij op iedere bijeenkomst, 
a waarom gij uw diertjes goed be-
zorgd, dat zij u deugd en vreugde 
geven, dan zult gij iets beleven, 
want : 	 • 
Als ons vinkj es dan gaan fluiten, 
Komt een ieder gauw naar buiten 
Luisteren naar dit schoon gezang 
En soms, ja, voor uren lang. 

dan zult gij mogen wenschen : 
40406100.•: 

Laat nu klinken 
Boven de vinken 
Met uw bekje licht en los 
Klank en lied uit uwe borst 
Tot het iedereen de zege kost. 

Het geluk is U en uw vogel te 
beurt gevallen, daarom wenschen 

, 	 ••••,-.44»441  

Na een dreunend handgeklap, dat 
het werk van onze dichteres be-
groette, overhandigde men den 
kampioen 2 prachtige bloemtuilen, 
vanwege « Ware Vinkeniers » van 
Meulebeke, alsmede een diploma 'in 
kader. 

Een wenk van den Heer Voorzitter 
en de voeten schoven onder de -ta-
fel en allen lieten zich de lekkere 
spijzen smaken, Daar het een heer-
lijk herfstweder was kon men niet 
nalaten een foto te nemen van de 
blijde schare, die nu een schoon 
aandenken bezit van den eersten 
hoogdag der Oostcampsche vinke-
niers. 

Een wensch : Mochten al de le-
den, die 'teerste feest zoo 'gulhartig 
meegevierd hebben, ook eens 't ge-
luk smaken als Kampioen gehuldigd 
te worden. 

ut ur•-• • 
Een Oostcampsche Vinkenier. 

Mededeelingen 
OOST-NIEUWKERKE 

Maatschappij « De Breidelzonen 

Prijskampen voor 1936 : 
1. Op tweede Zondag van Mei (10 

Mei) groote vinkezetting ter gele-
genheid van het vijftigjarig bestaan 
der Maatschappij. In de voormiddag. 

2. Op 26 Juli, vinkezetting in den 
namiddag, telkens in « Den Lansier » 
bij Jules Casteleyn. 

ROLLEGHEM-CAPELLE. 

Maatschappij a Blauw Bekken ». 

Het bestuur doet een warmen op-. 
roep tot al de leden en vinkeniers 
van Rolleghem-Capelle, Ledeghem, 
Winkel St-Elooi, Moorseele, Oucke-
ne, Beythem en Rumbeke om op 
Zondag 24 November, te willen deel-
nemen aari het inhuldikingsfeest 
van de Heeren Kampioenen : Huy-
sentruit Constant, Degrande Jules 
en Vermont -Achiel. 

Vergadering om 1 ure in het lo-
kaal= a De Vlaming », bij Vermont 
Achiel. 	_ 

Om 1 1/2  u. stipt vertrek naar den 
eersten kampicien. Heer Huysentruit 
Constant ,  

Daarna, stoetsgewijze met op kop 
onze jonge muzikanten bezoek aan 
onze leden herbergiers : 	• 

Alfons Serruys 	Kruisstraat 
Leon Vercouter 	Casino 
AlfonS Deleu 	- Wijngaard 
Odiel Decock 	St-Jozef 
Remi Devos 	Kanon 
Achiel Vermont 	Vlaming 
In het lokaal zal de kampioenen 

een diploma overhandigd worden. 
De kampioenen trakteeren de aan-

wezigen' met een broodje met hesp 
en ben. T irat speciaal. 

Leute Jen verzet bij de voere. 
Allen op' post. 
• • 	 Het Bestuur. 

p.E N Z E. 

Maatschappij a De Durvers ». 

Lokaal:L. De Keyser, Ghesquièrestr. 
Op Zaterdag 30 November Avond-

maal gratis aangeboden aan de leden 
welke op 26 November in regel zijn 
'net hunne bijdrage. 

Leden, talmt niet langer U in orde 
te steilen. en 'op, 30 November too-
nen we eens hoe sterk we staan in 
ledental., 	 Het Bestuur. 

VINKENZORGEN 

In het nummer van 20 Oktober 
hebben we het een en ander over 
dit gewichtig punt geschreven en 
tevens den wensch uitgedrukt de er-
varen , vinkeniers aan 't woord te 
mogen hooren. 	 • • 

Eindelijk is er eene uit zijn schelp 
gekropen en hij toekent a een dur-
ver uit Deynze -». 

Ziehier wat hij' schrijft : 
Ik spreek van- eigen ondervinding, 

niet opgedaan. bij, een enkele proef 
op een vogel; maar meer dan 10 vo-
gels heb ik met 'gpeden uitslag op 
dezelfde manier behandeld. 

Laten de vinken in den ruitijd 
geen pluimen vallen, doe dan een-
voudig het volgende : 

10 trek 1 of 2 pluime-n uit een slag, 
't zij rechter of linker. 

2° drie of vier dagen later gansch 
den staart. 

3° voeder gedurende de winter-
maanden volgende menging : 
5 Kgr. kanariezaad 
1/2 Kgr. raapzaad (rood) 
1/2 Kgr. koolzaad (zwart) 
1/2  Kgr., pymszaad 
1/2 Kgr. -lijnzaad (gezuiverd) 

4" gedurende den zomer dezelfde 
menging, zonder lijnzaad. 

Liefhebbers, beproefd het eens en 
deel de bekomen uitslagen mede 
langs ons blad. 

Een hartelijk dankwoord aan 
a een durver uit Deinze » en dat zijn 
voorbeeld moge nagevolgd worden 
om langs ons blad om elkander nut- . 
tige inlichtingen te bezorgen. 

GEMEENTE LENDELEDE 

Vinkeniers De Vereen. Liefhebbers. 
Op Zondag 24 November, alge-

meene Vergadering, om 9 ure voor-
middag, ter herberg a De drie 
Sneppen 	bij Deneckere Ch. 

We rekenen op de aanwezigheid 
van ieder lid. 

Het Bestuur. 

RULSTE. - Vinkenmaatschappij «De 
Ware Vlaming. - Zondag 24 Novemb. 
te 4 ure stipt, wordt er in 't lokaal 
eene algemeene 'vergadering gehouden 
voor al de leden der maatschappij. 

. Dagorde : Verslag van het verloopen 
seizoen en allerhande mededeelingen, 
daarna kosteloozen tombola voor al de 
aanwezige leden. 

Zoodus liefhebbers, tracht allen *op 
post te zijn te 4 ure atiqt a. u. b en 
niet te 5 ure. 

Namens het bestuur. 

VLA MERTINGE - De groote jaar-
lijksche vinkenstelling van 1936 heeft 
alhier plaats op 17 Mei. 

WYNKEL-St-ELOY - Op Zaterdag 
23 November om 6 ure 's avonds be-
etuursvergadering. Eenig punt van de 
dagorde opmaken reglement op grond 
van « De Vinkenier ». 

ARDOYE - Vinkenmaatschappij «De 
Vereennigde Liefhebbers - Op Zondag 
24 November om 9 1/2 ure algemeene 
vergadering voor de leden der maat-
schappij in het lokaal « de Knok » bij 
Alex Vandenberghe, Brugstraat; 	' . 

Belangrijke punten zijn aan de dag-, 
orde: Spelregel ler Maatá.chajipij voor 
1936. Op Zondag 10 Mei,' Zondag 7 Juni 
(grooté prijskamp), Zondag 5, juli (speelt 
's namiddags). 

Het Bestuur 

PETEGEM-bij-DElNZE 	M/ij « De 
Blauwbekken - Leden opgepast ! Dit is 
een bericht voor U. Ge zult geen kaart.  
ontvangen I Neem dit dus als een uit-
noodiging 

Op Zondag 8 Decemb in ons lokaal 
bij Robert De Grysé, Gensche steenweg 
99, Petegem-bij•Deinze, om 5 ure' na-
middag (en niet om 4 ure). 1 Maande-
lijksche vergadering - 2. Daarna Lunch. 
3. Daarna Koncert door ROBERT & Cie. 

Naar vergadering en al Wat er op 
volgt, worden de leden en heel hun 
huisgezin vriendelijk en dringend uit-
genoodigd ! Dus alleman op post met 
vrouw of beminde ! De vergadering is 
belangrijk en er zal te smullen en • te 
lachen zijn ! 

Gastori VEYS, Schrijver. 

SPORTRUBRIEK 

Eerelijat van RUFFALOO 

Eigenaar Desmet Georges, lid van 
de Maatschappij « De Durvers », 
Deinze. 
• 

Mei 5, Deinze 	(Koning) 472 • 1 
c 26, Gent 	 506 2 

Juni 2, Thielt, 	 600 2 
« 9, Aerseele 	 359 19 
« 10, Nevele 	 465 2 
a 16, Deinze 	 404 4 
a 23, Deinze 	 365 12 
a 23, Rumbeke 	303 45 

.Juli 14, Deinze 	 525 1 
« Peteghem 	408 3 
a 28, Deinze 	 472 4 
a 30, Deinze 	 508 1 

Oogst 4, Peteghem, 	558 2 
« 12, Peteghem 	218 2 
Vogel en eigenaar, allebei begin-

nelingen ! 
Zoo'n nieuwbakken vinkenier mag 

van geluk spreken de hand te heb-
ben kunnen leggen op een jaarling 
van zoo'n gehalte. 

Wat moet dat toekomend jaar 
worden ? Zeker toch geen van die 
oude, sterke, goe uit de vooroorlog-
sche jaren. Georges zou het wel 
willen, hé ! en ik wensch het hem 
ook. 	 L, D. K. 

Eerelijst van DE ZOT 

Eigenaar Dhaenens Remi, Olsene. 

Mei 5, Waereghem 
« 12, Cruyshautem 
« 19, Waereghem 
a 26, Waereghem 
« 30, Zulte 

Juni 2, Zulte 
• 9, Waereghem 
a 10, Waereghem 
a 16, Waereghem 
a 23, Deinze 
a 23, Cruyshoutem 
a 30, Cruyshoutem 

Juli •7, Waereghem 
« 14, Waereghem 
a 21, Deinze 
« 28, Cruyshoutem 

De Zot behoort evenals « Bakker » 
tot den ploeg der « Goudvogels » 
van Waereghem. 

De Zot mag bij veel ploegen ge-
stoken worden en zal overal zijn 

• stuk staan. Hij draait rond de 400 
en kan toekomende jaar nog een 
schupje bijdoen, dan geraakt hij on-
der de eerste klassers, die hun eige-
naars de eer en de 'duiten bezorgen. 

RONDE VAN VLAANDEREN 

3" KAMPSTRIJD : 19 MEI 1935 

671 Alberic, Blauwbekken, Heule 25 
607 Arras, Vroman, Meulebeke 24 
589 Alowie, Dhaenens, Kruish. 23 
566 Azor, Delaere, Rumbeke 	22 
521 Ambicnix, Debceuf, Ingelm. 21 
517 Aviol, Sagaert, Meulebeke 20 
516 Danneels, Braecke, Ingelm. 19 
531 Azot, Piens, Gent 	18 

- 506 De Bakker, Dhaenens, Olsene 17 
495 Baer, Frère, Emelghem 	16 
492 Arbiter, Verhelst, Meulebeke 15 

. 488 Ave, 'Dekouter, Ardoye. 	14 
• 486 Anus, Degraeve, Deinze 	13 
.482 Angela, Deloof, Marialoop 	12 
• 480 Ardie, Windels, Iseghem 	11 
476 Alibas, Verbrugghe, Ouckene 10 
467 Alias, Vanrenterg., Ruissel. • 	9 
466 Arlet, Cools, Ingelmunster 	8 
461 Adam, easter, Meulebeke 	7 
456 Anima, Vierstraete, Iseghem 6 

- 456 Apoot, Desmedt, Emelghem 	5 
444 'Barri, Vroman, Ingelmunster 4 
4-37 Albert, Debouvere, Gent 	3 

' 435 Dickoo, .Vanbouwhede, .Isegh. 2 
432 Decaluwé, Coussement, Marial. 1 

ALGEMEEN KLASSEMENT 

NA 3 ZETTINGEN : 
Wow 	.. 

'1. 69, Aviol, Sagaert, Meulebeke 
2. 64, Arras, Vroman, Meulebeke 

'3. 47, Alouwie, Dhaenens, Kruish. 
4. 44, Danneels, Braecke, Ingelin.. 
5. 38, Azor, Delaere, Rumbeke 
6. 37, Barrabas, Verseepe, Marlak, 
7. 36, Azot, Piens, Gent 

Ingelm. 
 

8..32, Ambiorix, Debceuf, 
9, 31, Bon'ot, Desmedt, Meulebeke 

10. 28, Alibas, Verbrugghe, Ouckene 
Anus, Degraeve,. Peteghem 

12, 27, Arlet, Cools, Emelghem 	• 
Arbiter, -Verhelst, Meulebeke 

14. 25, Tiste, De Zangers, .St-Denijs 
Alberik, Blanwbekken, Heule 

16. 23, Arlet, Cools, Meulebeke 
17. 22, Atkip, Dedeurw., W. St-Eloei 

Binda, Devaere, Meulebeke 
19. 21, Avik, Vroman, Ingelmunster • 
20. 20, Bono, Vanhaezebr., Emelgh, 

Eva, Decouter, Cachtem 
22. 17, De Bakker, Dhaenens, Olsene 

Alias, Vanrentergh., Ruissel. 
David,, Wildemeersch, Moors. 

25. 16, Achiel, Verstraete, Marial. 
Anima, Vierstraete, Iseghem 

• Baer, Frère, Emelghem 

Uit MEULEBEKE 
Van waren duiveriliefhebber, ben 

ik nu ook aan het geluk gekomen 
van echte vinkenier. Enkel in het 
jaar 1934' heb ik een vinkje bemach-
tigd, 't heeft door zijnen lieftalli-
gen huiszang er mij toegedwpngen 
van naar de prijskampen te gaan. 
Daar de Vinkenbode (nu- Vinkenier) 
nog niet bestond, heb ik d'uitslagen 
dan maar niet afgeschreven, maar 
ieder liefhebber weet dát het in dat 
jaar reeds vele schoone topprijzen 
en bloemtuilen behaalde. Maar be-
ter was het uitgevonden -in 1935. 
Antoine .knipte telkeri weke d'uit-
slagen uit, de gazet en alzoo heb ik 
er een reésempje vergaard van 26, 
waar mijn vogeltje met name An-
toon, dus zelfde naam van den ei-
genaar komt op te prijken. 

Ja, vrienden 'k zeg het u alras ! 't Was in de Plas 
Dat mijn vogeltje voor d'eerste keer te ziene was 
't Was straf slecht weder, maar 40 min" gespeeld 
't Had mijn zetter Jules Vermeulen niet verveeld. 

2° Paaschdag : In de Supporter bij Vandevondele 
Waren er daar 57 ! ja ne. grooten bondele 
't Was nog vroeg, zijn bekje was nog niet blauw. 
Zijn meester was rapper gereed, 't zeg het algauw 

Dan In Barnum : bij Vancoillie Ferdinand, 
Begon het daar te staan reeds zijne kant. 
't Kwam daar al de 6° uit de slag. 
Tevreden dat ik dat nederpennen mag. 

Dan kwamen wij in de schoone maand van Mei 
Julke en Tointje trokken zeer verheugd en blij 
Bij Vanlaecke in 't Kruiske, en waren daar te vree 
Wij hadden daar de meeste poele mee. 

Den 12" was 't bij Vanluchene, in de Vinke 
Met zijn stemme dat zoo schoone klinke 
Wij waren in ons schik en hadden plezier 
Omdat men moest teekenen tot boven de vier. 

Dan den 19" bij Karelke Fevers in de Pauw, 
Zeg vinkeniers 't en zat daar ook niet flauw 
't Was-daar weer den 3" op 't appel 
Dat is niet overdreven maar 't gaat toch wel. 

Den 26" was het bij mijnen goeden kameraad, 
Bij A. Vroman, « Exelsior », in de Statiestraat. 
't Lapte daar nen eersten, 't was er van verslegen 
Daar heb ik proficiats en handdrukken gekregen. 

Den 30" moesten wij beiden niet verre gaan 
Mijn vogelke moest tot Dolfke Scheerens staan 
En we blaasden er daar eenige op ons gemak. 
De poele van twee was weer voor in de zak. 

Dan den 2" Juni bij Vankeirsbilck op de Panders, 
• Drie kwart verre te voet dat was wat anders. 

't Speelde daar op zijn gemak drie vieren 
Weerom moesten wij goed zwieren. 

De 9" bij Vanthornhout : In de gouden Leeuw, 
Gaat er maar naartoe zei Waantje Labeeuw 
'k Zeg het hier, daarbij gewed voor ne pot of vier 
Geheel 't reekske ; zeg zulle hadden wij plezier ! 

Den tweede Sinxendag vas het van Allo ! Allo 1 
Toone zet gij uw vogeltje weer in de Congo ? 
Ja, en we trapten daar weer af heel goed gezind, 
Met de poele van twee en de muite gepint. 

Den 16" Koningzetting bij Vancoillie. Ferdinand 
't Stond daar ook toch zoo plezant..., 
Geweldige wind ; d'italiaanders zwaaien 
Maar 't kwam weer de 5° prijs te maaien. 

Op Kermis-Maandag was ik overdreven van werk 
En mijn vogelke speelde- dan ook niet te, sterk, 
't Kan toch niet altijd, wel in alle geval, 	.,t 
't Had toch -,fgeet prijs, 't ging per drietal,. 	• 

Dan den Donderdag bij Debruyne, te Marialoop, 
't Zijn er daar ook alle jaren ne grooten hoop. 
Drij daders, 't en was niet te vele, 
't Had wat pijn in zijn kleine kele. 

Den 23" stond het weer in de Roosbeekstraat 
't Speelde met de duiven U weet hoe alles gaat. 
Maar Julke zei U moogt er weer op roemen 
Ontvangt nu 'van mij dees tros schoorie bloemen, 

Den 30" bij Jules ,Dermaux, iri'de Sportwereld, 
Werd mijn Antoontje daar ook schoon bepereld. 
In 't konkoers 't kwam daar den 3» toe 
En 't was dan nog geen beetje moe, 

Zei Julke tegen mij mag ik naar Marialoop gaan 
'k Denk dat uw vink daar zijn kant zal staan ? 
'k Lag met den huiswacht ; wat was hij tevréé 
Mijne convoyeur had den eersten men ! 

Den Zondag daarna was 't in de Metropol, • 
• 't Speelde daar ook goed op zijn viool. 
Alhoewel Dictus was verre voren 
Liet het weerom van hem hooren. 

Op. denzelfden dag, in den nanoen, - 
Zetten wij weer onzen kapoen 

• 
 

Bij' Vandevondele, Steenweg Gentsche straat 
Hij was weer aan den top onze kameraad. 

Den 14" naar den Transvaal trekken wij 
Met ons vinkje joo verheugd en blij 
Den tweeden hadden wij bij . Colombier, 
W'hadden 'plezier en ,dronken menig potje bier. 

In den namiddag, wil ons goed verstaan 
Moesten wij toch weer eens naar de Congo gaan. 
Astri had den 1", deze. behoort aan .Denijs, 
Maar. mijn Tointje had weer den 2° prijs. 

Den 18»  was het bij Caènepeel in 't Aanwijs 
't Speelde daar, ook den derden prijs. 
Op zulk een zetting moest men roemen 
't Waren toch zulke prachtige bloemen. 

• 
Den 21" trok Brozeke met mij naar-Pitthem. 
Ons vogelkes waren daar zoo tem. 
Al de dulste vogels stonden daar 
't Had er juist 450, 'is 't misschien niet waar ? 

In den nanoen in de Supportere, 
Die baan was wat kortere. 
,'k Was 'daar ook nog tevreden en blie, 
Want 't was daar juist achter Boby. 

Dan was ik nog 'niet bevreesd... 
Den 28° naar Ingelmunster geweest. 
In 'den Appel, 't waren weinig vogels, 
Maar 't schoot er af 442 kogels. 	• 

Dan 's namiddag in Deinze bij de blauwe koppen 
Dacht ik hij zal hier nog een prijzeke doppen 
Hij was wat moe van in de voornoen 
Maar kwam toch weer zijn beste -te doen. 

Antoon VAN KEI RSBILCK, Meulebeke 
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uwe gildebroedersU, onzen nieuwen 
Koning, geluk en... nog menigmaal. 

En... En... Nu... 

Luid op! ! Met al aa▪  t zingen kan, 
't Is nu, 't is nu om meeste 
Wanneer wij mogen zingen van 
De blijde Koningsfeeste. 

Veelvuldig zij de vreugde, welaan 
Laat blijden klank in d'hoogte slaan, 

Want ja, 
Als Vader Adam blijde was, 
Hij zong, hij zong, 't is zeker, 
En dronk hij uit geen pinteglas, 
Dan dronk hij uit een .ketel. 

Ja, ja, ja, 
Dat doen wij geeren en daarom 
Heffen wij nu hoog het glas 
En zingen wij nu luid 
Leve onze Koning, nu gevierd 
En. met medaljen versierd 

Moet ge vragen of zulke kleppers 
het een beetje lang getrokken heb-
ben... tot in de kleine uurtjes, ze-' 
ker ? 	 Vink ! Vink ! 

VERBOND DER 
VINKENMAATSCHAPPIJEN 

Doornvrienden (Ingelmunster) 

Vinkeniers Kotjes-Molen (Iseghem) 
en de 

Vereen. Liefhebbers (Lendelede). 

Voor eenige weken gingen we over 
tot het stichten van een . Verbond ; 
nauwelijks geboren konden we reeds 
beseffen dat • we .eene schoone toe-
komst te gemoet gingen, Hoe kan 
het anders ? 't Was 'immers met al-
gemeene stemmen dat de leden der 
drie maatschappijen dit besloten. 
Allen hebben hun medewerking ver-
zekerd. De maatschappijen hebben 
de belofte afgelegd zich aan het re-
glement te zullen houden, dit heb-
ben, ze dan ook getoond door , het 
storten van hun waarborgen. 

Wat is nu het doel van het Ver-
bond : innige samenwerking te heb-
ben tusschen de maatschappijen, en 
orde te scheppen in de gegeven 
prijskampen. 

Ge ziet, beste liefhebbers, dat we 
het goed opgevat hebben; vooruit 
dus ; nu is het aan u. 

De handen uit de zakken ' • weest 
uw belofte, mee te werken tot den 
bloei van' het vinkensport, getrouw ; 
helPt tot den' aangroei .van jonge 
liefhebbers. 

Alhoewel nog bitter jong, geniet 
het Verbond reeds de gunst van 
lederen liefhebber. Daarom ook moe-
ten we optreden en allen streven om 
van het vinkensport een hoog en 
eerlijke liefhebberij te maken. Het 
bestuur beseft ook zijn plicht, het 
zal al het mogelijke doen opdat zijn 
leden het genot ouden vinden in hun 
sport, altijd zal het gereed staan de 
liefhebbers te helpen en inlichtingen 
te bezorgen. 

Nogmaals, liefhebbers, vooruit nu, 
werkt mede tot den bloei, leest « De 
Vinkenier » het blad van lederen 
vinkeliefhebber. Hopen we nu het 
beste voor het aanstaande seizoen 
en tot later. ' ' 

C. BAEKELANDT.'  

DEYNZE. 

Maatschappij a De 'Durvers ». 

Verslag van de algemeene Ver-
gadering gehouden op 9 November. 

Dagorde : Betalen van bijdrage. 
Goedkeuring avondmaal 
Kaarting. 

Dertig leden waren aanwezig. 

De kas zit met een ponkje van 
479,25fr. 

Algemeene instemming met het 
voorstel van gratis avondmaal, be-
staande uit konijnen, aardappelen 
en appelmoes. 

Vooraleer de kaarting te begin-
nen stelt het bestuur voor den Heer 
Luitenant Verstraete een woord van 
dank te sturen voor het tot stand 
brengen van een vinkenblad. Alle ,le-
den beloven het hunne bij . te bren-
gen om de leefbaarheid van het 
blad te verzekeren. 

Uitslag der kaarting : 26 deeln. 

1" prijs : Van Vynckt Jules 
Desmedt Georges. 

2° prijs : Foconnier Karel 
Hanssens August 

3° prijs : Staes Gentiel 
Dekens Achiel 

4° prijs : Braeckeveldt Henri 
Keurvels Theophiel 

5" prijs : Vandenberghe Emiel 
Dhaene Marcel 

6° prijs : De Neve Bernard 
Beekaert Maurice. 

De Verslaggever. 

EMELGHEM. 

Maatschappij « Eerlijk moet n 
mand Vreezen ». 

Verslag der Vergadering 
Maandag 4 November : 

Voor een talrijke schaar vin 
niers schetste de Heer Voorzitter 
gepaste bewoordingen den huidi 
stand van onze geliefde sport. 
legde er vooral nadruk op dat 
leen verbroedering de Maatschap 
naar hoogen bloei kan leiden en 
immer en altijd ons zullen schik 
naar onze kenspreuk : « Eerl 
moet niemand vreezen ». 

Zijn oproep tot de nieuwe 11 
hebbers bleef niet onbeantwoord 
een 25 nieuwe leden lieten zich 
schrijven. Voorwaar een flinke g 
vooruit. 

Marie stak ook een handje toe 
liet een flesch lekkeren wijn 
Amerikaansch opbod verkoopen. 
kunt oordeelen of er leven en fut 
de Emelghemsche vinkeniers zit, 
ik u zeg dat .die verrassing, cl 
Marie bezorgd, 31 fr, in -de kas 
Maatschappij bracht . 

De wagen is 'aan 't rollen en ni 
noch niemand zal hem uit 't go 
spoor duwen. 	De Verslaggever 

DEINZE. -- Trage Zangers. 

De feestavond van 2 Noveml 
wèrd goed en gezellig door 
bracht : 't Meerendeel der leden 
opgekomen, een tiental nieuwe!'  
gen lieten zich inschrijven. Wij d 
den al dezen die onzen oproep 
antwoord hebben uit den grond 
harten en bieden onze warmste h 
de aan de weldoeners,' die • voor 
Maatschappij. hun offer bracht 
Mochten wij bij de naaste ver 
dering nog eene drukkere opkon 
boeken en mocht 't ons gegeven z 
voor 't uiteengaan eenparig te n 
gen zingen : « Waar kunnen wij 
beter zijn ! » 	Het Bestuur 

Verslag van het inhuldigingsfe 
van den Heer Leon Desmet, -Ka 
pioen voor 1935-Van de Maatscha 
pij "a Arm maar eerlijk  

Hoe 'verwonderd en bewondere 
keek de bevolking. den' Zóridatin 
gen naar 'de. 'prachtige poort, 
boveniri a Leve onze, Kampioen » 
Zaterdagavond en 'tot,  een gat 
den nacht door onze . vlijtige vin 
niers opgericht. 	' 	• 
'Om 1 ure wemelde het, reeds 

het lokaal. van ongeduldige ,. vin 
niers en eens de bende voltal 
trokken bestuur en leden naar 1 
huis van den Kampioen : Heer Le 
Desmet. Ge moet niet vragen-of 
in.zijn schik was. Na _een half uit 
je ten zjnen huize vertoefd te h 
ben, want zonder trakteeren wil 
hij, ons niet buiten laten, namen 
den terugweg-naar het lokaal. Ti 
schen een dubbele haag juichen 
makkers en onder. de blijde ton 
van het. nationaal lied werd de fe 
teling binnengeloodsd. De •Voorz 
ter sprak het huldewoord, dankte 
leden voor de talrijke deelname 
we kregen het gedicht,• bezorgd ti 
de Mevrouw van 't lokaal te hoore 

Maatschappij Ziende Vinken 
« Arm maar Eerlijk » 

Oosttamp 1935 
• Hulde aan onzen Kampioen 
Wees-  welkom,, aan U, Kampio 

• [bied ik onze hul 
In naam van onze Maatschap 

• - 	[voor ziende 'vink 
a Arm maar eerlijk » laat de jub 

[kreten klinke 
Groote tevredenheid beheeerscht 

[hart als wij de blikken laten ga 
Op de goede werking van- onze Ma, 

[schappij, na een jaar besta 
Uit ons bestuur sproot een kampje 
Die bewijzen heeft gegeven van z' 

[ijverig do 
Elf eereprijzen werden door U 

[haald, beste vries 
De naam U toegestuurd van moe 

[vinkenier is U verdiel 
Gij kaaptet den beker weg met pa 

' [te Thorhe 
Dit is een flinke daad, dat kan ik 
• [verzekeren zonder fe 

Uw vinkje zong immer toch met vl 
En verloor niet minste ,van zijn t 
Dat elk van ons was zoo bedaard 
't Gaf zijn meester wat het tot 

[Zondags had gespa,  
En mochte gij nu ook voor 't 

[mend i' 
Met Alcapon strijden gelijk ook w. 
Van af 't seizoen dat weldra begin 
Zoo neemt hij zeker nog 'n veel gr 

[ter spd 
En nu nog eens alom te sluiten 
Proficiat, nogmaals van. elk van 

[voor«'' 
En leve ons kampioen. ,zoo zingt,  

1 	[scha 



jaargang Ni.  7 Het nummer bevat 4 bladzijden 

Alie inzendingen te doen vóár 25", 
aan •Mr Buyse, schoolhoofd Oekene. 

* * * 

Allo 1 Allo 1 Wie geeft nog adressen 
op ?,De Vinkenier wordt gratis gestuurd 
met den Post, tot nieuwjaar, alsdan zal 

fr. zijn voor de 1.° drie maande. 
• . 

GULLEGHEM C. V. — Eerelijst 
van Bris Wordt in volgend nummer 
opgenorneri. 

RUMBÉKE. — Voske - Goudvink. --
Uw oproep' voor 8 Dec. tot Passchen-
daele, Nieuwkerke, Roeselare, Moor-
slede,, voor samenhoorigheld in de zet-
ting, ,•komt in de volgende gazet. 

ZARREN E. L. 	Op onze lijst 
vinden we Brax Theophiel, landbou-
wer, en gij geeft Brakx, landbouwer, 
Boschdam. Is dit niet een en de-
zelfde persoon ? 

OOSTLAMP, « Arm maar Eer- 
lijk ». 	Uw bijdragen • zijn altijd 
welkom en zullen steeds opgenomen 
worden. Zulke maatschappijen bren-
gen leven- in de vinkenwereld. 

DEYNZE, a De Durvers ». — Dank 
voor uw aaninoedigend schrijven. 
We verwachten het verslag van uw 
maatschappij. 

ISEGHEM, 11.: P. — Uw artikel 
« Nog over Prijsregeling » verschijnt 
in volgend nummer. 

EYNE J. V. — Dank voor de inge-
diende lijst ; met zulke medewer-
kers moeten we vooruit. 

PASSCHENDAELE E. V. — Goed 
nota genomen van de nieuwe adres-
sen. 

OLSENE. — Zijn er twee perso-
nen genaamd Dierick Jules, op Meu-
lekouter en in Steenmolenstraat. 
Een woordje a. u. b. 

DEYNZE, a De lange Zangers ». — 
Dank voor de ingediende lijst. 

Brievenbus 

Op zekeren avond, 't waaide ge-
weldig, en-  daarbij overtrokken lucht, 
dus niet heel • klaar meer, maar nog 
klaar genoeg voor' Bruintje Smeer-
ooge, om een gat te maken in d'hage 
van boer Sanders lochting om daar 
de andjoens te gaan stelen. Maar 
boer Sanders die bij toeval dien 
avond juist in zijnen hof kwam, 
stekte hem-  bij zijn krage. 

— Hola ! kerel, riep hij, hoe .  zijt 
ge hier in mijnen hof • gerocht ? 

— In uwen hof, boer ! in • uwen 
hof ! Wel zuiver er in gedreven deur 
die felle wind. 

— Ja, en dat gat daar in d'hage 
• --- Er deure , gesleept boer, deur  ie 

len is krankheid, maar opstaan is 
wijsheid. Veerkes zoppe zal heur ze-
ker nu wel beter smaken als die vui-
len drank. Ze is er gelukkig •nog goed 
van afgekomen. 't Ging slechter bij 
Sooiten Verknopt. 

't Was binst den oorloge en 't vroos 
dat de ijsbeeren met én onderbroek 
liepen. 

Op ne zekeren avond kwam er ne 
fransche soldaat te Sootens achter 
slapinge vragen. Sooten had nog 
den oest gedaan in 't fransche en 
deed hem over wel en over kwalijk 
uiteen dat er nievers geen plekke én 
was of tenzij bij Sjantiel, en dat hij 
daar warm zou hén. Sjantiel dat was 
ne geetebuk. De fransch trok zijn 
neuze op als hij zijne kameraad zag, 
maar de warmte kwam tegen en hij 
liet hem gezeggen. Van voor dat den 
duivel zijn paneel schuddege, was 
hij het 's nuchtens al op al niezen. 

Korten tijd daarna was er nen 
engelsman en den dezen spoog bij-
kans zijn herte en zijn ziele uit 
achter de eerste ure, en hij wenschte 
Sjantiel en Sooten derbij naar al de 
gloeiende duivels. 

's Anderdaags weeral bezoek, nu 
van nen duitsche landstorme. Sjan-
tiel was versch gestrooid en de knul 
was stijf kontent van die schoone 
slaapkamer -en hij sliep wel é gat in 
den dag, bij zooverre dat Sooten 
verlegen wierd en ging gaan kijken 
hoe hij het stelde. Den duitsch lag 
nog te grollen lijk é zwijn ; maar 
nevens hem lag Sjantiel morsdood. 
Hij was de moord gesteken van den 
duitschen geur. 

Vientje Vyncken Vriendtje. 

'T WAS VAN DE WIND. 

Verspreidt 

CHICOREI 
IT-AS 

KALM EN STIL 
en heel serjeus 
Zet 'k mjin bril 
Op mijnen neus. 

Mijn blikken werpend ddor de-ruiten 
Zie ik dat het regent buiten, 
Dat het regent dat het giet, 
Tot• ons aller groot verdriet.,  

Want zoo'n weer stemt ne mensch 
altijd 'n beetje triestig, bijzonder als 
hij beseft dat 't nat dat daar valt 
'n begin is van den winterregen... 
Ja, ja, hij staat nog ne keer voor 
cie deuce Sire Winter, want ne keer 
dat den tijd van de* noten en kas-
tanj én daar is, laat hij .zich•niet lan-
ge meer wachten. 

Van noten gesproken, zie, men-
schen, ik ben nu eens niet vies, ge-
vallen, Maar da's .,nu ne - keer. 'n 
vrucht • waar 'k niet van hebben 
moet, en als ge. 't van.' ze: leven in 
uwen bol moest krijgen 'mij' 'n •por-
tie noten kado te doen, dat het dan 
weze onder den vorm 	bank... 
noten, 't zijn d'eenige waar "k ver-
lekkerd' op hen ! 

'T WAS REEDS dertig jaar dat 
Stantj e Fluppe boerenwerkman was 
op 't hof van boer Stoppels. De boer-
in bakte wafels te dier gelegenheid, 
en, zei den boer, van nu af zal Stant-
je hier zijn als lid van den huize. 

— En, wat wilt ge daarmee zeg-
gen ? vroeg Stantje, wijl hij in zij-
nen wafel beet. 

— Hewel, dat ge nu zult mogen 
werken ten voordeeleAran- het huis-
gezin, en dat ge geen maandgeld 
meer zult moeten trekken. 

— Laat maar, boer, zei Stantje, 
ik 'n ben voor al die glorie niet ! 

felle wind. 
— Ja, en die andjoens die daar 

uitgetrokken liggen, 't is zeker ook 
van de wind 

— Ja boer, ook van de wind : mij 
willen tegenhouden aan 't eerste 
waaraan ik grepe hadde, maar 
d'andjoens uitgekomen. 	• 

— Ja, en d'andjoens die daar in 
de zakken van uw veste zitten, van-
waar komen de die 

— Nondebleu boer; zei Bruintje, ge 
zijt gij wel stijf curieus vandage, 'k 
ben zelve nog bezig met pelzen van 
waar dat de die zoiln gekomen zijn. 

P. W. 

ëliáigtijk berichi aan onze goede lezers 
lil ,December' zal de facteur bij U 4 frank komen ontvangen voor abon-, 

inent 	(jDe Vinkenier» van 1 januari tot 31' Máart 1936. .= Gij zult mis- 
ien,:fitet 	zijn : Spreekt ervan aan moeder of aan. uw vrouw, opdat 
van iets zouden weten ; en hebt ge 'moeilijkheden'-  met hen; belooft van 
en 'zdiidag 	van uw.  drinkgeld te laten vallen tot de 4 fr. vereffend zijn. 
Wie weet, komt moeder er niet tusschen voor2 "fr. om de aangename 

ing'dies zij er in vindt.  en die wij nog' aantrekkelijker zullen maken. 
Van, die 4 fr. gaat -1)3 naar 't postbeheer voor de thuisbegtelling en de 

ingskósten..' 	Wij verzekeren dat al de geabonneerden regelmatig 't blad 
llen 'ontvangen. 'Zoo niet geven ,wij de 4 fr. terug.' 	Lt V. 

f :*; 
• . 

rschljnt':den ani- 10n.- 20n van ieder maand 

!n 	seizoen elke week 

Inderdaad, vogels 'geplaatst in der-
. gelijke .muiten spelen- niet meer op 

-acht'. voeten, 'noch op 2.50 m., * noch 

• tien meters ! in verhouding met de 
wijze :waarop de' blinde vogels,. vroe- 

• ger, ' verplicht waren te kampen. 
Ah ! In-het Walenland -gaat liet heel 
-wat anders ! Daar zijn de muiten . 
verplicht eene bepaalde oppervlakte 
'opening te hebben, en geene belem-
mering mag aan de -muit gebracht 
worden. In Vlaanderen tracht elk . 
-liefhebber' Maar zijn plan te trek-
ken zooveel hij kan: Nu, het zij zoo ! 

• Hewel, liefhebbers, dat is geene re-
den om uwe muiten niet -te maken 
in de vereischte voorwaarden - van 
gezondheid. 

Zooals ik in een 'voorgaande artikel 
gezegd heb, het onderdeel der muit, 
gelegen onder het drinkglas moet, 
kost wat kost, open blijven om de 
noodige luchtverversching te • verze-
`keren door een weinig • tocht die 
nooit, zelfs: bij de grootste winden, 
den vogel hinderen kan. Nu, met zul- 

• ke muit kan degene die zijn vogel 
wil 'afsluiten heel gemakkelijk, tij-
dens den prijskamp, en wanneer het 
geen warm weder is, een plankje of 
een ruitje onder het drinkglas-schui-
ven, dat den klank zou verdooven. 
Hetzelfde van boven .  en ook langs 
voor. 

.Maar; geloof mij, beste vrienden, 
denkt niet dat gij door dit kinder-
achtig middel er zult in lukken een 
slechten vogel te doen-  zingen,-  ten 
minste niet een voldoende aantal 
liedjes om prijs te winnen ! Bij uit-
zondering kan dit een goeden uitslag 
geven, maar alleenlijk bij zulke vo-
gels die van natuurswege de gewoon- 
te he, 	tijd zeer snel te zin- 
gen, lel 	•• zich gansch 
alleen bevinden. En waa op trekt een 
prijskamp waar niets anders dan af-
gesloten muiten te zien zijn' ?... 
Wanheer ik dat eens In het Walen-
lahd vertelde, meenden die liefheb-
bers dat ik hen voor den gek hield 
en ik dierf daar niet meer over 
'spreken 1 

Als besluit herhaal ik wat ik vroe-
ger reeds geschreven hbb : 

1. Eene goede vinkenmuit moet ge- 
maakt zijn dat het onderdeel der 
muit onder het drinkglas open zij, 
doch voorzien van dichten draad. 
• 2; Het-, voorste deel 'der muit moet 
ten minsten 9 'cm, en mag ook 10 cm. 
diep zijn, om veel opening te hebben 
van boven - en vanonder. 

3. Het voorste deel der muit is best 
voorzien van een ic, persienne ›, ver-
vaardigd' met glazen latjes, en niet 
van een effen ruit, die warm wordt 
en die de lucht te veel afsluit. 

Eenige middel...om de nu be- 

Stichter - igenaar : 

Luitenant VER ST !A ET E RUmbeke 
Hoog raat 

De GEETEN 

Veerke Vandevyvers vrouwe uit 
de Oude Vyvestrate te Vlassevelde 
en vond, verdokke, Vrijdag nuchten 
nievers heur geete meer ; ze meen-
dege dat ze gestolen was. 

Maar binst de voornoene hoorde-
ge ze de geburen zeggen dat de 
nieuwe sjampetter én geete in den 
bak gedraaid had omdat ze toch zoo 
bermhertig zat liep en zoo geweldig 
de nachtruste stoordege. 

En, eija 1 daar was toch iets van : 
Pier Piossers, én werkman op de 
kleene roete van den ijzerenweg 
waarop dat 't kaffiemolentje van 
Ganseghem naar Zwingelmunster 
alle dagen over-end-weére rijdt —
Pier Piossers had dienzelfden uch-
tend én ronddolende geete gevan-
gen en opgesloten. 

De dwaze beeste was, podomme, 
péerdezat ; ze'n kost albij op heure 
pooten nie-meer staan en ze viel, 
verdikke, keer op keer, slaggelinge 
omverre. 

't Schijnt dat die zattelutte ge-
heel den Donderdag nacht met én 
thoeveel trouwfeestvierders van den 
Diepgrond gedronken en gezopen 
had dat 't schande was en schaftwe 
gaf. 

Maar Veerke Vandevyvers vrouwe 
uit de Oude Vyvestrate te Vlassevel-
de is, verdokke, toch te wreé blij dat 
ze heure geete weerom gekregen 
heeft en die geete weunt ook weére 
geheel kontent in heur oud loge-
ment, maar ze heeft zeker wel ze-
ven dagen lang met 'ne zeere, zieke, 
zatte, zotte kop gezeten van de groo-
te naardurst. 

Ei-ja ennée, niet geweunig zijn van 
zoo schandeleus te drinken, hé ? 

Lijk dat ge ziet, geeten kunnen 
ook dommigheden doen. Maar val- 

• 
n eeri„Voórgaarid; 	na den 
sprong i van , onze- hedendaagSche 
kerimIliten fl te 'hebben" - besiaroken, 

b .1k.•..M.i ,g. :.gemaakt 	 - 
urensWaardige .wijie 'Op déwèike 
mige''llefhebbers • 'veranderingen 

n .het • oorspronkelijk Model heb-
aangebiltcht.' In sommige kooi-

zijn, inderdaad, de arme vogels 
gesloten 	'eene doos ! Nau- 
lijkS•liebbenvilj -langs boVen een 
iniglieht;;.' die' slechts kan binnen 
'neb. ,door •twee'' of 'drie spleten, 
zonder dat de minste tocht de 

htverversching- verzekert. • Hoe is 
t mogelijk ! Plaatsen wij ons eens 
verbeelding als -zijnde opgesloten 
zulk• een vertrek, bijzonderlijk in 

n zoi'ner I 'Indien Onze gevangenen 
oo geketkérd waren, gij zoudt 
s zien' hoe *al 'de dagbladen zou- 

n uitvallen op Zulke wraakroe-
nde marteling ! Helaas • onze' vo- • 
Is k'unnen niet spreken, maar hun- 
gezondheid' lijdt' er niet te min 

or. Ja;> eh ,sommigen zijn 'alsdan 
rronderd 7 wannéer *zij 'nu én' dan 
n vogel dood vinden ! 	' 
Nemen wij eens les bij de duiven-
!hebbers en dé 'hoenderkweekers. 
et eens•:hot: zij er op , uit zijn om 
lid . zprg te dragen voor de gezond-
id hunner dieren.: Versche lucht, 
ed Verlichte . kooien, altijd gezond 
verSéh dririken, reine hokken, op 

d wat oefening,- enz. Wat zijn wij 
ar ver van af, en nochtans dat 
es ware nodig . om_ goed. te zijn. 

Wat 	Sommige liefheb- 
rs behandelen hunne vogels, 'als 
ruige 	Uit' den ouden tijd 

den'.inet hUnne !konijnen ! Is het 
dan • te verwonderen dat er zoo-

el vogeld - tijn die" slecht, verplui- 
n, or die:.  ganseh het 'jaar door 

nige pluimen verliezen? 'De oor-
ah IS 'Rauw 'bloed. Inderdaad, al- 

behandeld: tinnet het' bloed onzer 
gels -,'-'onV9rxriijilelij k verzwakken. 
015 .verklEekt 'meer dán licht' en 
buitenlucht. f Is . het niet.' de ge-

nde huitenlUcht • die den blos 
engt op dè wangen, terwijrde bin-
niucht -het aangelicht; spoedig 
et verbleeken.? • Nu,. wat geldt voor 
S eigen,-  geldt 'evenveel vbar onze 
gels, die wij zoo zeer beminnen,. 

aar 
voor -.wier gezondheid wij op Ik ondoelmatige wijze zorgen. 

e waren. onze 'blinde vogels, onder 
t opzicht te benijden 1... 
En dit alles waarom ? 
Waarom hebben sommigen • het 
l'slironkelijk model van muit, 
aria alles voorzien was, op zulke 
zinnigó wijze gewijzigd .?- Wel, het 
niet moeilijk om- -raden : deze 
lhebbers hebben getracht hunne 
gels, 'tijdens den. :prijskamp wat 
eerr ,afté .zonderen) van (denzang... 

Staande muiten eénigzins . te verbe-
teren is van ze allen te voorzien van 

ti 	zulk eene a persienne 2., die men kan 
in- en uitschuiven. .Het . ware wen- 
schelij k dat zulke .« persienne » ver- ti. • plichtend'' ware op al onze prijskam- 
pen. • 

C. ERFFELYNCK. 

OVER 

F'rijsregeling 

De uiteenzetting over prijsrege-
ling .in a De. Vinkenbode » van 11 
Oogst 1.1 is door de, liefhebbers al-
gemeen gunstig .onthaald, geweest. 

Dat er ook .een prijsje moet , kun- 
1. 	behaald worden met ,een vogel 

van 200 tot 250 liedjes.-daarmede 
zijn al de liefhebbers - 't akkoord, en 
dat de - eerste prijzen groot genoeg 

ook. ,want allen „zijp ,.het„ giet, 
schrijver eens dat het Viken- 

' 	sport niet mag onthaarden in een 
. geldspel, ,doch eene liefhebberij 
moet -blijven. 

Het gaat er in onze prijskampen 
bijzonder om het behalen van. een 
prijs en een bloeme, dus zuivere, 
echte liefhebberij. 	, 

Dit gezegd zijnde, zal ik -trachten 
eene prijsregeling uiteen te zetten 
voor een prijskamp van 150 fr. 

Ik stel voor de verdeeling te doen 
in 3 categories. 

1° categorie.: de vogels• boven de 
450 liedjes ; 

2°, categorie : deze boven de 350 
tot 450 liedjes ; 

3° categorie : deze van 200 tot 350 
liedjes. 

In volle seizoen kan men de 3° ca-
tegorie stellen van 250 tot 350 liedjes. 

Al goed en wel zult ge zeggen, 
doch wat dan gedaan in het begin 
van het seizoen, wanneer de vogels 
nog niet zoo goed op ,dreef zijn. en 
nog geen 450 liedjes zullen zingen. 
Om hieraan te verhelpen is niets 
eenvoudiger dan uwe categories te 
stellen op volgende wijze : 

1° categorie boven de 350 liedjes. 
2° categorie : van 250 tot 350 1. 
3° categorie : van 100 tot 250 1. 
Deze verdeeling zal echter maar 

goed zijn voor de eerste twee of 
drie prijskampen van het seizoen. 

Voor een prijskamp in volle sei- 
zoen stel ik de volgende verdeeling 
voor : 

Voor de -eerste categorie, de vo-
gels gespeeld boven de 450 liedjes : 

50 fr. in verdeeling, plus nog 10 fr. 
in verdeeling hetzij nog 5, 3 en 2 fr. 
erbij voor de drie eersten dezer ca-
tegorie ; 

Voor de tweede categorie de vogels 
boven de 350 tot 450 liedjes : 

40 fr. in verdeeling plus nog 10 fr. 
in verdeeling, hetzij 5, 3 en 2 fr. 
erbij voor de drie eersten dezer ca-
tegorie ' • 

Voor de derde categorie de vogels 
van 1200 tot 350 liedjes : 

40 fr. in verdeeling. Dat maakt 
samen 150 fr. Voor de eerste catego-
rie: zou ik een maximum stellen 
van 15 fr. d.w.z. wanneer er een 
vogel alleen gespeeld is in deze cate-
gorie zijn prijs zou zijn 15 fr: plus 
nog 5 fr. van de verdeeling van 10 fr. 
of samen 20 fr. 

De overschot dezer categorie zou 
in evenredigheid verdeeld worden 
onder de twee volgende categories, 

( hetzij voor elke categorie 20 fr. 
Ten einde U een klaar gedacht 

te geven over deze prijsregeling zal 
• 

Alle inzendingen.mgeten- gedaan , 
worden naar : HeerRÈMI iBUYSE • 

Schoolhoofd, OEKENB, 

ik U als voorbeeld den uitslag geven 
van een prijskamp van 150 ,fr, • ver-
leden jaar gespeeld met, 70 ; vogels, 
in de maand Juni, dus ; in -volle 
seizoen.. 	 • • 	, • 	• • .1 , 

In de oude prijsregeling waren'. er 
slechts 18 prijzen voorzien voor. de 
liefhebbers en de laatste; prijs werd 
behaald met 325 liedjes: 	; ; • 

Volgens , de nieuwe prijsregeling 
zou den- uitslag geweest zijn als 
volgt : 

Er waren 5 vogels gespeeld boven 
de 450 liedjes. 

50 fr. te verdeelen door-5's is elk 
10 frank. Nog 10 fr. te verdeelen 
onder de• 3• eersten • of voor denrl° 
5 fr., den 2° 3 fr.. en- den 3° 2 fr. 'er- 
bij ; . dit .zou -geven-:. • 	' 

1° prijs, 10 fr. -1-1,  5 - of samen 15dr 
2° prijs, 10-  fr. -I- 3 ,Of• samen 13' fr: 
3° prijs, 10 fr. -I- 2 of samehA2rfr; 
4° prijs, 	 '• 	• 10"fr. 
5° prijs, 	 • -10 fr: 
Verders waren 'er 8 vogels.' boven 

de 350 tot 450 -liedjes. .• 	• 	1 !. 
- 40 • fr. , te verdeelen door 8 lis' elk 

.z • 5 	-plus> 10 fr,--te:- verdeelén'; :onder' 
de 3 eersten • dezer categorie.; `-dit 
zou geven -: 

6° prijs, 5 fr. -I- 5 fr. of samen -10 fr. 
7° prijs, 5 fr. -I- 3 fr. of samen-.81r, 
8° prijs,.5 fr. -I- 2 fr.•of Samen '7 fr. 
9 prijs, 	 5 fr. 

10° prijs, 	 5' fr. 
11° prijs, 	 5 - fr. 
12° prijs, 	 5 fr. 
13° prijs, 	 5 fr. 

Dan waren er 16 vogels gespeeld 
van 200 tot 350 liedjes, waarvoor 
40 fr. te verdeelen of elk 2-  fr.'is 32 
fr. en een overschot van 8 fr. te ver 
deelen onder de 4 eerste dezer ca-
tegorie met 3,. 2, 2, en 1 fr. Dit zou 
geven : 

. 	, 
14° prijs, 2 fr. 	3 fr. of samen 5.fr. 
15° prijs, 2 fr. 	2 fr. of samen 4 fr. 
16° prijs, 2 fr..-I- 2 fr. of samen 4 fr. 
17° prijs, 2 fr. + 1 fr. of samen 3 fr. 
Van den 18° prijs tot den 29°. prijs, 

elk 2 frank. 

Er zouden dus 29 liefhebbers . ge-
weest zijn die een prijs en een 
bloemke zouden gehad- hebben - in 
plaats van 18. 	, 

De laatste prijs zou behaald ge-
weest zijn met 200 liedjes idplaats 
van 325 liedjes. 

Deze prijsregeling is zeer eenvou-
dig en kan toegepast worden., voor 
alle prijskampen, ook voor mindere. 

Ik ben ervan overtuigd dat met 
deze prijsregeling er geen ontmoe-
diging onder de liefhebbers zou ge-
bracht worden, want mijn oordeel 
is dat een half-liefhebber die in het 
seizoen enkele kleine prijsjes be--
haald heeft, toekomende seizoen• 
volle liefhebber zal' geworden zijn en 
er nog een vinkje of twee zal bij 
houden, terwijl een half-liefhèbber 
welke nooit geen prijsje kan winnen, 
niettegenstaande zijn vinkje altijd 
een zeker getal liedjes- zingt in de 
prijskampen, algauw de pijp aan 
maarten zal geven. Dit ondervindt 
men ten andere in alle liefhebbe- 
rijen. 	 • 

H. PORTEMAN. 

Nota. 	Waarschijnlijk kunnen 
ook andere prijsverdeelingen ge-
maakt worden om tot den zelf den 
uitslag te komen : een grooter aan-
tal vogels in de prijzen brengen. 

Alle meeningen zullen met dank-
baarheid aanvaard en opgenomen 
worden : uit de botsing der gedach-

. ten vloeit het licht. 
Hallo ! liefhebhers, uw• gedacht 

mededeelen. 

COGELSLE1 14, te ANTWERPEN 
• ; 	 '  



VERSLAGEN 
• 

 

omwal 

  

EMELGHEM. 
• 

.Maatschappij de St-Jan Vrienden. 
Verslag van de algemeene verga-

dering gehouden op 10 November. 
Voor eene talrijke opkomst der 

leden besprak de Ondervoorzitter 
den toestand der kas en de spelre-
geling voor het komende seizoen. 
Hij richtte daarna een dankwoord 
tot den Heer Voorzitter, die al het 
mogelijke doet om zijn Maatschap-
pij tot grooten bloei te brengen. 

Daarom wenschen wij 
Verheugd en blij 
Arthur Delbeke 
Hier van de streke 
Nog lange jaren 
In ons midden te bewaren. 

Tot slot van dete vergadering 
kaarting voor de leden, waarin de 
algemeene toezichter met den eer-
sten prijs zijn dorst ging laven met 
eenige « ardossen ». 

Uitslag : • 	• / 
1) Victor Blomrne — 2) Alfons 

Blomme — 3) Valere Bourgois —
4) ,Aimé Derneulénaere — 5) Remi 
Cotegnies — 6) Jules Debusschere. 

Onze zettingen zijn vastgesteld op 
de volgende datuins : 

1) 17 Mei, 100 fr. vooruit gewaarb. 
2) 31 Mei, igroote lokale zetting 

voor het koningschap, 200 fr. vooruit 
,' gewaarborgd en sehoone gratisprij- • / zen. 

3) 12 Juli, 100 fr. vooruit gew. 
4) 26 Juli, 100 fr. vooruit gew. 
Gedenkt' onze spreuk : 

De St-Jan Vrienden 
• zijn alle man's vrienden. 

•• 	. 

GEMEENTE •HEESTERT 

Vinkenmaatschappij a Morgenzang » 
Aan onze' leden, 

Het zal misschien eens nuttig zijn 
langs dezen weg kort verslag uit te 
brengen -over den gang onzer maat-
schappij; 

Pás gesticht sedert October 1934 
of we ,kunnen reeds een ledental 
boeken 'van 35 man, trouwe leden, 
die geen enkele vergadering missen 
willen. Is dat niet buitengewoon 

, 	. 	• voor -zulk een. kleine -"gemeente '1‘) 
',We openden dus het seizoen op 2° 

Paaschdag, een beetje vroeg,' doch 
we konden onze leden niet weer-
houden, ze moesten een Koning 
hebben. We beschikten máar over 
weinig vogels, doch de strijd was er 
des te heviger om. Het ging vinnig 
tusschen onzen ondervoorzitter, met 
zijn Koolpitje, en onzen Commiása-
ris Gentiel, met zijn Barabas. Onze 
ondervoorzitter moest begeven. Niet 
te verwonderen ook, want hij was 
met zijn vogel reeds van daags te 
voren op gang ; beiden waren afge-
mat. De Koningstitel werd dus ver-
overd door onzen Gentiel, waarop 
we hem allen hartelijk proficiat toe-
riepen. Menig glas werd gedronken 
en op enkelen na trokken we rond 
den middag huiswaarts. 

We hadden dan onze 1° zetting op 
0. H. Hemelvaart. Iedereen vroeg 
zich af : hoeveel vogels zullen we 
hebben ? We waren met geen enkele 
maatschappij aangesloten en vrees-
den een fiasco. Dertig vogels namen 
er aan deel, en bij den inzet was 
het waarlijk aandoenlijk te zien 
naar die honderden kijklustigen, 
want ze hadden dat sedert 30 jaar 
niet meer gezien in ons dorp. Alles 
liep opperbest van stapel. Op 30 Ju-
ni hadden we onze 2° zetting met 60 
vogels, wat belooft voor het komend 
seizoen. Wellicht geraken we tot 100 

•• 	en we zullen trachten te verbroede-
ren met Kortrijk, Sweveghem, Moen. 

Nu hebben we gezorgd op ons 
laatste vergadering dat voortaan 
ieder lid eene pijp ter zijner be-
schikking heeft om telkens als hij 
zijn lokaal bezoekt een lekker pijpje 
te kunnen rooken. 

Wat nu onzen financieelen toe- 
stand, betreft, deze is schitterend en 
misschien kunnen we het komend 
seizoen een Monsterprijskamp ge-
ven. Op een der eerste Zondagen 
(datum zal later bekend worden) 
geven we een prijskamp op den Bil-
jart, ten voordeele der Maatschappij 
en we verwachten natuurlijk al on-
ze leden zelfs met hun vrouw. 

We mogen ook niet vergeten on- 
zen besten Voorzitter te bedanken, 
Alles offert hij voor den bloei onzer 
Maatschappij en 't is op zijn aan-
dringen dat we het komend seizoen 
met een 30 tal jonge vogels kunnen 
ten strijde trekken. 

Liefhebbers, 't is ook uw plicht 
geen ander kolen meer te verbrui-
ken dan van onzen Ondervoorzitter, 
't 'zijn de beste en de goedkoopste. 

' De Schrijver, Cesar Cosaert. 

Moorslede, enz., die een of mee 
gevaardigden willen zenden, ze 
altijd welkom, en het kan ons 
belang zijn de zettingen onde 
kaar te regelen tot ieders' voldoe 

Het Bent! 

Hieronder geven wij , een 
van Huwelijksdicht, dat U, best 
zer, kan te pas komen bij derg 
gebeurtenis. Het werd opgen 
door den Heer Henri' Demeule: 
ondervoorzitter der Maatich 
« De. Goudvink »,ite Ruml3eke. 

HEILWENSCHEN_ 

Opgedragen -door de 'leden d 
Vinkenmaatschappij •De Goud 

van « 't Voske te 'Rumbek 
ter gelegenheid van hete  hUw 

van hunnen secretaris, den II 
Jozef Vancoillle 

met Jufv. Paula Vandermeer .• 
op 27 Februari 1935. 

Jozef en Paula, 

Vinkeniers zijn beste mei schen 
Goed van harte, scherp van 21 
En we zijn hier met onz' wenst: 
Voor' 't geluk in uw gezin-. 

• 
Eerst van al deez', vrome -pede 
Dat den Heer U geven zou,' •.• 
Vele jaren peis en vrede 
Jozef met Uw goede vrouw., •  

Dat Gij Paula op 't. geweste 
Hier geëerd door groot eri..kleir 
,Steeds de minzaamst' en de be'  
Koninginne op 't hof zoudt, , zij 

Dan, als eerels aan .Uw,kroóne 
Wenschen w'U een, talrijk - kroos 
Vele jongens kloek' en sehoone 
Vaders eere en moeders'troost. 

't Zijn jandorie slechte tijden 
Die we te gemoete zien, 
Waar den boer veel zal. door'lljd 
En den werkman armoe lién. 

Maar, • als d'een den 'and'ren wil 
Helpen voor zooveel hij kan, 
Lijk wij doen in, onze. Gildé • 
't Zou zooveel -verancleréh: dan. 

Blijft « De Gatidvfirk-égaiége 
Steunt voort' •onze maatschappij 
Voorspeed.: veel ,;geluk en ..zegen 
Uit ter hert' • a wenáchen wij. 

Daarom zijn de 'Itinkenierew 
Van 't geweste hier in 't rond, 
Aan het pinten en vèrsieren 
't Is U hertelijk gejond ! : Prof] 

RUISSELEDE.' 

Vinkenmaatschappij De Lichhan 
Op Maandag 9 Decernber, om 5 
bijeenkomst in • ons lokaal « 
Spiegel », bij Werner Dewulf. 
brengen een bezoek aan onze 1 
herbergiers, kwestie van 'eens 
de magen voor te bereiden op 
souper van wilde konijnen. dat 
7 1/2 ure opgediend wordt. •We 
ven verhopen dat geen enkel lid 
breken zal. 

We moeten met onze bende 
anderen zoo een beetje jaloe 
maken, dat ze tegen •toekoine 
jaar zich bij ons aansluiten, 
hoe grooter hoop hoe meer.len 
verzet. 	, HET BESTU U 

íí 
GEMEENTE OOST-NIEUWKER 

Op Zondag 8 December prijsk• 
voor het bieden, in de herberg 
Lansier », bij Jules Casteleyn. 
de leden der, .Maatschappij Pn 

vinkeniers der omliggende gein 
ten en stad. 

15 frank vooruit en het inleg 
„ erbij verdeeld in prijzen. 

Inleg 1 frank per man. -Er zal 
speeld worden elk merzijn maat 

Inschrijving van 2 uur namid 
om stipt te beginnen ten>*3 uur. 

-,44.irke, 	• 

SF.ÓRTRUBRIE 

EERELLIS VAN 'ARIS 

Eigenaar Kamiel VuyIsteke, 
leghem,• Voorzitter der Gilde 
tige Vogels ». 

SEIZOEN 1934 : 
April Lendelede 	 387 

Iseghem 	.,. 394 
Mei Gulleghem .„ 	408 

Iseghem (Moore 	,„ 490 

• 

• • 

Rolleghem (nm.) ... 391 
Iseghem •(Dhalia) ... 487 
Gulleghem (Koning) 372 

Juni Kortrijk 	... 474 
Gulleghem (nm.) 	364 
Moorslede 	... 410 
Sta.ceghem 	... 417 

Juli Heule 	 ... 462 
Sweveghem 	... 510 
Kortrijk (nm.) 	... 381 
Iseghem 	... 424 
Gulleghem 	,.. 478 

SEIZOEN 1935 : 

April Iseghem 	 421 
Moorseele 	... 138 
Rolleghem 	... 480 

Mei Winkel St-Eloól 	... 443 
Gulleghem 	... 414 
Moórseele ...• 	... 452 
Bisseghem (nm.) 	252 

Juni Gidleghem• 	... 452 
• ' Rolleghem 	... 456 

Gulleghem 	... 420 
Iseghem 	... 432 

•• ..Winkel St-Elooi 	... 445 
Juli Isegheni- 	 437 

Hettle 	 ... 380 
Gulleghem 	 .451 
Moofseele 	 438 

• Winkel 	 ... 432 
Oogst' Moorsselé 	•... 385 

Gullegherg 	... 413 
• ••:.' Whikel St-Elooi 	418 

Weinig vogels kunnen op zoo'n 
welgevuld .verleden .  terugblikken : 16 
prijákampen in 1934 en 20 in' 1935 en 
5 maal ging 'hij Met *, den eersten 
loopen: 

Een .  blik'. op de uitslagen laat ver-
moeden 'dat Aris een' harde trein-
loèper is, altijd' mee met de bende, 
maar een-beetje snelheid mist om 
meer ' overwinningen te behalen. 
Niet' _wanhopen, want sommige vo-
gels-Verbeteren met Verouderen ; ze 
gelijken .den 'wijn. 

EERELIJST VAN ANOUS 1935. 

Eigenaars Descheemaker, « Vos- 
ke » 	'Ramon, Becelaere: 

Juni 9, In 't Voske 	392 	7 
» ,•2,; Rousselare • 	• 342 	2 
» 10,'Passchendaele 	341 6, 

Rólleg.-Cap.• • , 	317 23 
» 16,• Bisseghem 	323 	6 
» .23, Ardoye 	 345 	6 
» • 23,- Rumbeke Puritas 307 43 
» 30, Waereghem ' 	298 12 

Juli • 7, i Cáchtem 	371 12 
» • 'T; Poperinghe 	350 	5 
» "14,• Cachtem 	402 	9 
» 14, 't . Voske 	• 	355 	6 
» :21, Emelghem 	406 	9 
» • 21, Avecapelle 	308 13 
» 28, Boesinghe 	918 	3 
» 28, Goudv. Oude 	273 	9 

Aug.. 4, Iseghem 	383 	7 
» 4, :Beythem 	• 	352 	2 
» •  5,, Rumbeke.  P. 	335 19 
» 11; Bisseghem 	371 	5 
» 18, Rumbeke 	247 12 

Nog zoo slecht niet voor een oud 
junior (enee waan ?) 

Naaste jaar nog een' duwke bij en 
hij is , onafhankelijke.• 	Joos. 

EERELLIST VAN ANGELA. 

3ligenaar Deloof Jules, Marialoop. 

	

Mei 12, Miulebeke 	251 12 
19, Marialoop 	482 	1 

• 26, Meulebeke 	350 	4 

	

, 30, Marialoop 	333 k. 8 

	

Juni 2, Marialoop 	502,  k. 2 
9, Marialoop 	540 k. 1 

10, Meulebeke (1/2 u.) 247 	1 

	

Meulebeke 	526 1 

	

17, Meulebeke 	403 28 

	

20, Meulebeke 	464 	1 

	

23, Wecken • 	•276 19 

	

30, Meulebeke 	494 	2 

	

Jdli 7, Marialoop 	439 k. 8 

	

14,, Marialoop 	364 10 

	

•• 22, Marialoop 	385 	3 

	

Oogst 4,, Marialoop 	433 	2 

	

», ; 4, nam., Meulebeke 366 	9 

	

« 11, Marialoop 	.283 	5 
•t1 ' " • 

Tevens winnaar van het kampi-
oenschap met 1814 liedjes in 4 prijs-
kampen, wat, een gemiddelde geeft 
Van 453 .liedjes- ; voorwaar geen 
klèin bier. 

De.5 eerste prijzen in een seizoen 
behaald en het hooge aantal liedjes, 
zegge 540, laten geen den minsten 
twijfel-' over de hooge waarde van 
Angela en met het komende seizoen 
zal zij de besten harde noten te 
kraken geven. 

Jules, hartelijk proficiat ! en voor 
1936 vele bloemen en klinkende 
baarden 1 	 J. V. 

Palmares van eenige vrienden Vinkeniers uit 
de Maatschappij T'jup T'jup : Elk op zijn Eigen. 

1.  

Mente een takkerlink geeft het signaal 
Gelijk de Koster op zijn dokzaal 
Niet te traag, zelfs niet te rap, 
Maar hij valt toch nog wat slap. 
Ik schrijf het hier neder met roem, 
Waarom ik dat vogelke Mente noem, 
Want 'k heb het gekocht in Meulebeke 
En dit is wel d'echte vinkenierstreke. 

2.  
Aschippe : dat aardig ding, mijn takkerlink'? 
Een vogelke die in alle prijskampen mededingd 
't Kwam alzoo maar 17 maal in den strijd 
En 't geraakte maar een eereplaatsje kwijt. 
Maar die domme schavuiten 
Speelden het nog als het was aan 't muiten 
Maar 'k blij ve in d'hoop en ik verwacht 
Dat het komend jaar zal winnen onze pacht. 

3.  
Ardie was ne wale van eerste klas, 
'k Dacht dat hij maar de dood weerd en was, 
Maar leerde zijn vlaamsch met blij gemoed 
En eenieder weet dat het zijn beste doet. 
't Is een vogelke naar mijn gedacht 
'k Heb het waarlijk zoo niet verwacht. 
In een uur is het altijd van 4 tot 5 honderd 
En de vinkeniers staan er allen van verwonderd. 

4.  
Astro, de waal, deze is ne kwaan, 
Zijn koppeke komt altijd recht te staan 
En als deze vogel aan 't zingen gaat 
Staan de liefhebbers te luisteren op de straat. 
'k Ben verheugd als ik er over vertelle, 
Want hij heeft een stemme gelijk een belle 
En als hij staat bij zijn gebuurs' in de reke. 
Komt hij 'altijd goed van streke. 

5.  
Anifas, maakt altijd veel ambras, 
'k Wist dat het een echte wale was, 
Maar 't is ne rappen en ne zeeren, 
"'It Heb er toch zoo,  lange moeten aan verleeren. 
En als hij zingt eene ure lang, 

.Is hij van geen andere bang, 
Want hij zingt altijd zijn zelfden toon 
Van 6 naar 7 honderd : Is dat niet schoon ? 

6.  
Bonnot, het schoon jong vogelken, 
Met.00gj es gelijk een kogelken 
En als deze is aan 't zingen, 
Komt hij nooit verspringen. 
Hij neemt het nog op zijn gemak, 
Maar ter jaren vult hij mijne zak. 
Liefhebbers wil dan naar d'uitslagen kijken, 
Gij zult Bonnot daar zien op prijken. 

7.  
Banie is ne wale en maakt veel beslag, 
'h Heb hem verleerd bij C. Mestdagh. 
Hij zit buiten vroolijk in zijn mustje 	3• •• 
En zingt er vele, 't is een schavuitje. 
Maar op zekeren dag wierd ik gestoord, 
'k Mieke nu met nen anderen t'akkoord. 
En wij verwisselden van ons klein dier, 
Onder 't nutten van ne goe pot bier. 

8.  
Barnum, dit is ook nen dikke waal, 
Ja, de vinkeniers kennen hem allemaal, 
Maar 't is toch zoo ne schoone man, 
Die in alle prijskampen mede kan. 
't Is een vogel die goed doet zijn •beste 
Ter jaren schrijf ik ervan de reste. 
Ik hoop dat hij'  er goed zal aan draaien 
En menige prijzen zal komen wegmaaien. 

9.  
Nu nog drie bogaards Bin, Bon, Ban 
Bin doet ook al wat hij kan, 
't Is een die goed trekt zijn plan. 
Van Bon kan ik nog niet vele zeggen 
Maar 'k zal er algelijk mijn boontjes op 
.En Ban is ne komieke guit 
Deze kroop van zelfs in zijne muit, 
Maar we lieten hem niet meer uit. 

10. ' 
Nu nog een takkerlink van dees jaar, 
Van dit weet ik nog niets voorwaar, 
Maar 't komt algelijk van' A. Vanderheere, 
Al de broeders ervan zingen toch zoo zeere. 
Vrienden en vriendinnen lief, 
Helpt zoeken naar een naam als 't u blief 
En moest het zijn dat U geen vind, 
Noem ik hem dan mijn jongste kind. 

11.  
Antic was een ouden 
In de reke ne kouden. 
Nu is hij te betreuren;  ons verdriet is groot 
Want dien arme vogel is nu dood. 
En 'k zegge het U gewis, 
Dat hij schoone' begraven is, 
Lezers erflezeressen kunt U tegen 'n weinig verlet 
Wil hem indachtig zijn in uw vinkegebed. 
Luap Treawellac, Nelly Ekebied, Erdna Ekebled. 
Wat was 'k gelukkig toch wanneer ik was all 1 
Nu dat ik ben getrouwd zoude ik willen scheen. 
Een jongling zei mij eens : wij waren goed ge 2 
'k Gaf er aan gehoor maar 't was wel tot mijn wee 
Nu komt hij soms 't huis, 't was 's nachts weer 3 
Mijn herte krimpt ineen als ik die nachtuil zie. 
Ik heb geen geld geen brood geen kolen en géen 4 

• Mijn hert is droevig en zijn buik is vol met bier. 
Als ik een woordje spreek, hij babbelt er wel 5 
'k Ben 't alle kante blauw van slagen op mijn lijf. 
Hij houd mij voor de zot, noemt mij soms prin .6 

Vat heb ik toch gedaan, het is een wreede les. 
's Zaterdags brengt hij mij slechts 'n frank of 7 
Zeg mij, ik vraag het u, kan ik daarmeè leven ? 
Elaas wat droevig lot, ik had dit niet verw 	8 
't Is ongelukkig toch maar 't is te laat bedacht. 
Altoos een dronken man, kan ik hem zijn ge 9 
Ik zeg 't aan iedereen : dit leven steekt mij tegen. 
Als gij hem vinden wilt gaat maar naar de kan 10 
Want zulk een oliekop is elders niet te zien. 

Luap Treawellac, Neiluj Ekebled, 	Erdna Ekebled 

Brievenbus 
============ 

MEENEN : M. V. a De zes Plui-
mers ». — Dank voor de ingezonden 
lijst ; de liefhebbers krijgen gratis 
het blad tot nieuwjaar. 

LENDELEDE : Stanten Kaantjes-
bier. — Uw stukje « Slim Kareltje » 
verschijnt in een der volgende num-
mers. 

EENAME : R. V. H. — Dank voor 
ingediende lijst. 

POPERINGHE : E. V. — Een beet-
je geduld a. u. b.; uw artikeltje krijgt 
zijn beurt. 

OLSENE : L. V. — Uw eerste brief 
is mij niet besteld geworden ; groo-
telijks spijtig, want goede raadge-
vingen zijn altijd welgekomen. 

MEULEBEKE : A. D. — Eerelijst 
van Astrid verschijnt in volgend 
nummer. 

MOESKROEN : G. D. — Dank voor 
medewerking ; de aangegeven lief-
hebbers krijgen 't blad gratis tot 
Nieuwj aar. 

PASSCHENDAELE : A. D. — Ik on-
derzoek 't geval H. D. en 't blad zal 
hij regelmatig ontvangen ; dank 
voor medewerking. 

MEULEBEKE : A. V. K. -- Uw 
laatste schrijven wordt binnen kort 
opgenomen ; dankbaar. 

De vijf vereenigde Vinkenmaat-
schappijen : Gulleghem, Iseghem 
« Sloore », Moorseele, Rolleghem-Ca-
pelle, Winkel St-Elooi, geven een 
schoon voorbeeld van broederlijke 
overeenkomst. Uw zettingen worden 
opgenomen. 

OLSENE : Hadden wij daar eerder op 
gepeinsd, wij hadden het in aanmerking 
genomen : nn zou het te veel moeilijkhe-
den medebrengen, daar wij reeds aan de 
5e Kampstrijd zijn. - De diploma's zijn 
echte kunststukken, van hooge waarde. 

TH1ELT : De Blauwbekken - We 'ge- 
ven uw verslag in 't naaste nummer. 

9.1 Kwam te laat toe voerdit.nummer 

HEESTERT : C. C. — Een beetje 
geduld a. u. b. voor uwe jonge lief-

'hebbers ; staan ze niet geschetst op 
de hoofding van het blad, ze zullen 
een fijn plaataje krijgen op de di-
ploma's die in den maak zijn. Dát 
ze dan maar zien dat ze in de zettin= 
gen hun stuk staan en niet moeten 
onderliggen bij de ouden. 

Voor de lidkaarten geef ik u be-
scheid in 't volgend nummer. 

OOSTCAMP. — Arm maar eerlijk. 
W. D. B.: Het doet waarlijk deugd 
zoo'n bemoedigend schrijven 'van 
Ued. te mogen ontvangen en we 
moeten Ued. oprecht danken voor 
uw geëerde medewerking in het 
verspreiden en leefbaar maken van 
ons blad. 

De vrienden krijgen reeds dit 
nummer en natuurlijk ook de vol-
gende. 

EMELGHEM, St-Jans Vrienden : 
Een beetje te laat uw spelregeling 
ontvangen om in kalender te plaat-
sen. We nemen ze op in ons volgend 
nummer. 

De. maatschappijen worden vrien-
delijk uitgenoodigd hun prijskampen 
in te zenden. Wellicht botsten nabu-
rige gemeenten op denzelfden dag 
en kunnen de liefhebbers onderling 
overeenkomen om de een of andere 
wijziging aan de spelregeling te 
brengen om niet te geweldig in an-
dermans rapen te zitten. 

We beginnen vandaag met de reeds 
ontvangen zettingen en zullen de 
lijst aanvullen naarmate de 'maat-
schappijen hunne voorbehouden da-
gen mededeelen. 

Natuurlijk geven we later, zoo de 
maatschappijen het verlangen, een 
breedvoerige beschrijving van ieder 
zetting.  

April April 26 - Cachtem, De Meizangers. 
Gulleghem 

Mei 3 - Moorslede, Lustige Vinken. 
Winkel St-Eloi, Trage Zang. 

10 - Ardoye, Ver. Liefhebbers. 
Gulleghem 
Oost-Nieuwkerke, Breidel-

zonen - 50 jarig bestaan. 

17 - Vlamertinghe 
Iseghem « Sloore ». 

d 

21 0. H. H. - Gulleghem 

24 - Moorseele 
31 - Rolleghem-Capelle 

Juni 1, 2° Sinksen, Moorslede, Lustige 
Vinken - nam. Kampioen-
schap der Frontstreek. 

Winkel St-Eloi, Trage Zangers. 
7 - Ardoye, Ver. Liefhebbers. 

Rolleghem-Capelle 
Wevelghem, Monsterprijsk-

14 - Moorseele. 
21 - Moorslede, Lustige Vinken. 

Rumbeke, Puritas, namid. 
hoogdag der Vinkeniers. 

.28 - Winkel St-Eloi, Trage Zang. 
Juli 5 - Ardoye, Vereenigde Liefheb- 

, bers - Namiddag. 	. 
Cachtem, De Meizangers. 
Moorseele. 

12 - Moorslede, De Lustige Vin- 
ken - Namiddag. 

Winkel St-Eloi, Trage Zahg. 
19 - Iseghem « De Sloore ». 
26 - Moorseele. 

Oost-Nieuwk. - Namid. 
Oogst 2, Gulleghem. 
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SMAKELIJK. 

't Was ten tijde van Napoleon 
Bonaparte, en ge moogt zeker zijn 
dat er orde en gezag was onder zijn 
troepen. Niemand,  mochte daar een ' 
duim buiten schre.ve loopen of hij 
kreeg van die mille bonbons naar 
zijn kop. Nu 't gebeurde na eenigen 
tijd dat 't regiment, waar Louis 
Pluimsteen onder was, dat die stren-
ge soldatenwetten al stillekens 'aan 
't verslappen gerochten. Onder an-
dere de wacht en wierd bij nachte 
niet meer gehouden gelijk hij plach- , 
te, en dat ging •potvermilemolle-
mestdag geen waar zijn, zei de Kor-
nel ; en om de daad bij het woord te 
voegen, hij ging 's nachts in,,  zijn 
mantel gedraaid ..een ronde,..doen. in 
't kamp. 

't Moeste wel passen, Louis stond 
juist op wacht, en was voor een zake 
die hij niet wel kon uitstellen nen 
stap of twee van zijn standplaatse 
gegaan.• En verduiveld juist op dien 
'oogenblik komt de kornel daar. Hij 
vindt de wacht verlaten, en 't geweer 
van den soldaat tegen 't wachthui-; 
zeke geleund. Hij stekt dat geweer 
vaste, en roept in een Fransche ko-
leire om den soldaat. Louis, die dat 
geruchte hoort, vergaart al zeere 
zijn lappen en zijn leesten. 

— Sersant, kornel, roept hij. 
In .een ommezien is de kornel bij 

Louis en stekt hem bij den krage. - 
— Hola, kerel, roept hij, wat doet 

gij hier ? 
— Wat dat ik hier doe, kornel, zei 

Louis, niets bijzonders, Kornel. 
De kornel wordt algauwe geware, 

zonder dat Louis verderen uitleg 
geeft, waarvan dat er kwestie is, en.
nen stap achteruit gaande legt hij 
aan met 't gelaan geweere op Louis, 
gereed. om  te schieten. 

Louis, roept hij, ge Zult dat op-
eten of 'k schiet u potvermilemen-
ten omverre. 

— Maar, mijnheer de kornel toch ! 
zegt Louis. 

— Geen complementen, haast u, 
zegde de kornel, en zijn stemme 
beeft van tolere. Hala rap, een... 
twee... 

Louis die geware wordt dat mee-
ninge is, begint te eten met lange 
tanden tot dat hij eindelijk de helft 
op krijgt. Intusschentijd heeft de . 
kornel, ale dat spel met voldoening 
bekijkt, het geweer laten dalen en 
eindelijk weere gezet tegen 't wacht-
huizeke. Louis die zijn bekomste 
heeft, en meer dan zijn bekomste, 
ziet dat en in eenen sprong heeft hij' 
zijn geweer vaste. Hij trekt den haan 
over, legt aan op den kornel. 

— Gij, leelijke duivel, die ge zijt, 
roept Louis, ge zult den anderen 
helft opeten of 'k schiet u, zoowaar 
of da 'k Louis heete, nen kogel door. 
uw rampzaligen kop. 

Daar was geen zeggen aan, bedrei-
gen, -beloven, schoone spreken, geld 
aanbien, 't was al boter aan de gal-
ge. De kornel moet spijts zijnen dui-
vel de rest opeten. 

Jamaar, dienzelfden nuchtend een 
uur of twee later al de trommels 
van 't kamp sloegen 't appel voor • 
een algemeene revue. De kornel 
briesschend van gramschap, wan-
delde weg en weere. 
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UIT EYNE 

Het is winter alles schijnt te 
rusten. Men hoort niet meer het 
streelende lied van de nachtegaal, 
en ook niet meer het zoete a jusque 
hult » van onze lieve vinkjes. Win-
tertijd, rusttijd ! Maar geen rusttijd 
voor ons nietwaar, beste lezers, die 
ons met hart en ziel in de beweging 
geworpen hebben. Wij rusten niet 
hé ? Want ziet maar eens op den 
anderen Scheldeoever, daar roert 
entwat. Eename heeft dus begre-
pen dat zij ook de Vinkensport kun-
nen dienen. En waarom niet dan . 
Zitten daar ook geen echte, volbloed 
vinkeniers. Maar zeker ; onze vriend 
Emiel Van Hole, is er eene. Hij heeft 
op Eename weten te verwezenlijken 
wat d'Heer Maurice Vande Putte te 
Eyne vermocht. Zijn werk heeft 
vruchten gedragen : de nieuwe vin-
keniers zijn als paddestoelen uit den 
grond gerezen, bij zooverre dat er 
toekomend jaar eenige zettingen 
ons geliefd vinkesport sterk bloed in 
de aderen pompen zal. Doet zoo 
voort, beste vrienden, dat brengt 
verbroedering in onze rangen en 
hand in hand zullen we sterk staan. 
Met behulp ,van « De Vinkenier » 
als leidsman, zullen we strijden tot 

• groei en bloei van ons geliefd vin-
kensport. Neen, beste vinkebroeders, 
rust niet, tracht u met alle middels 
te verbeteren. Behartigt uw liefheb-
berij met al den wilskracht een vin-
kenier eigen. Weldra zal dan de. Vin-
kedageraad aanbreken, schoon, hel-
der en klaar, als voorbode van een 
voorspoedig vinkenjaar. 	J. V. B. 

Een VERBOND 

«De Jonge Vinkeniers» uit Iseghem 
hebben het prachtig gedacht opge- 
vat de maatschappijen van stad en 
omliggende gemeenten samen te 
roepen om eene overeenkomst te 
bereiken over het stichten van een 
verbond. Na enkele bijeenkomsten 
zijn zij in hunne poging geslaagd 
en het verbond bestaande uit 7 
maatschappijen is gesticht onder 
den naam van a Verbond Iseghem-
Emelghem-Rumbeke ». 

Eerst en vooral diene opgemerkt 
dat dit niet in tegenwerking is met 
het stichten van een . a.lgemeenen 
hond, waarover reeds zooveel gespro- 
ken en geschreven is geweest. 

Wat is nu het beoogde doel van 
dit verbond ? 

Eerst en vooral, innige samenwer-
king onder de aangesloten maat-
schappijen om ••hunne prijskampen 
ten beste te doen gelukken. 

Elk der zeven aangesloten maat-
schappijen zal drie prijskampen 
kunnen geven, welke zullen gedekt 
zijn door de waarborg der aangeslo-
ten maatschappijen zelf, dus geen 
gevaar van geldelijke verliezen te 
ondergaan. — Ten tweeden, ieder 
maatschappij zal, onder die zeven 
maatschappijen telkens Zijne prijs-
kampen alleen hebben,, want geen 
enkel aangesloten maatschappij zal 
een prijskamp geven op den zelfden 
datum van eene andere maatschap-
pij van het Verbond. 

(Binnen kort zal de kalender van 
het Verbond verschijnen in a De 
Vinkenier »). 

Ten derde, door den waarborg 
zelf, zal ieder aangesloten maat-
schappij zooveel vogels mogelijk le-
veren aan de prijskampen van het 
Verbond. 

Dus op lederen prijskamp vele vo-
gels te meer, dat deze prijskampen 
openstaan voor alle liefhebbers, 
hetzij ze lid zijn eener andere maat-
schappij of van geen maatschappij 
deel maken. Dus alle liefhebbers 
zullen welkom zijn, en er worden er 
veel verwacht, gezien er veel kans 
zal zijn van een prijs te winnen, 
voor een kleinen inleg, want dezen 
zal. niet hooger zijn dan 2 fr. per 
prij skamp. 

Ten vierde, de prijskampen zullen 
stipt om 8 uur beginnen, opdat ie-
der liefhebber die een prijs behaalt, 
ten allerlaatste tegen 11 uur zou 
kunnen vertrekken. 

Nog andere voordeelen zijn in 
overweging en zullen mogelijks 
kunnen gegeven worden n.l.: 

1) Klassement der liefhebbers die 
bij optelling van punten, altijd met 
hun best gespeelden vogel, de 
schoonste uitslagen bereikt hebben 
in de prijskampen van het Verbond. 
(Dit eerste klassement is voor de 
liefhebbers die een goeden vogel 
bezitten). 

2) Klassement der liefhebbers die 
het meeste getal prijzen behaald 
hebben in de prijskampen van het 
Verbond. (Dit klassement is voor de 
liefhebbers die meerdere prijswin-
naars bezitten). 

3) Klassement der maatschappijen 
•  

die het meeste getal prijzen behaald 
hebben in de prijskampen van het 
Verbónd. 

Zouden de eerst gerángschikten 
van elk dezer klassementen niet een 
specialen prijs verdienen na het 
seizoen ? . 

Ik meen van ja, wie helpt 'daar-
naar trachten ? 

En nu de verplichtingen zult ge 
zeggen! 

Voor de maatschappijen voldoen 
aan de gegeven waarborg ; voor de 
liefhebbers geen enkele ! 

Proficiat aan a De Jonge Vinke-
niers » uit Iseghem voor hun 'initia-
tief en aan het Verbond:een goede 
verstandhouding en veel succes ! 

Mocht dit voorbeeld gevolgd wor-
den door de maatschappijen van 
andere -gewesten. 

H. PORTEMAN. 

Mededeelingen 

PETEGEM-BIJ-DEINZE. 

Maatschappij « De Blauwbekken ». 
Leden opgepast ! Dit is een bericht 

voor TI. Ge zult geen kaart ontvan- 
gen ! Neem dit dus als een uitnoo- 
diging I 	 . 	. 

Op Zondag 8 December in ons lo-
kaal bij Robert De Gryse, Gentsche 
steenweg, 99, Petegem-bij-Deinze, 
om 5 ure namiddag • (en niet om 4 
ure). -- 1. Maandelijksche vergade-
ring. — 2. Daarna 'Lunch, — 3. Daar-
na Koncert door Robert & Cie. 

Naar vergadering en al wat er op 
volgt, worden de leden en heel hun 
huisgezin vriendelijk en '' dringend 
uitgenoodigd ! Dus allenian op post 
met vrouw of beminde ! De vergade-
ring is belangrijk en' er zal• te smul-
len en te lachen zijn 1 

GASTON VEYS, Schrijver. 

WEVELGHEM EN OMLIGGENDE.. 

De Maatschappij « De. Jonge Zan-
gers '; uit Wevelghem,,stelt aan . de 
,Malittáchappijen ,  uit,,  de  omliggende 

• 'gemeenten or eens- samen te'. ko- 
men 	elk twee, afgevaardigden 
om de 'speeldagen van' hetIteménele 
seizoen onderling te, verdeelen„ _an-
ders. gal het onvermijdelijke gebeu-
ren : 2, zelfs 3 aanpalende gemeen-
ten zullen zettingen uitschrijven

- 
 op 

donzelfden Zondag. 	' 
« De-longe Zangers 	zouden 

graag over deni Juni, voormiddag, 
beschikken, mit hunne groote zet-
ting, 300 fr.• prijs, te' kunnen geven, 
ter gelegenheid van de, kermis van 
hun gehucht. 

Allo, Maatschappij en;• broederlij k 
de handen in elkaar geslagen ten 
bate van onze liefhebberij. 	, 

Namens « De Jonge Zangerá ». 

WEVELGHEM. 

Maatschanpij « De Jonge Zangers », 
Lokaal: a De welgekende Snep-

pe », bij Bostoen Maurice. 
Op Zondag 8 December, om 5 ure 

namiddag, algemeene Vergadering 
voor alle aangesloten leden. 

Dagorde : 
Betaling trimester. 
Inschrijving van nieuwe leden'. 
Regeling der zettingen voor 1936. 
Bespreking van reglement. 
Leden, talmt niet langer U in orde 

te stellen en op 8 December toonen 
we eens hoe sterk we staan in, le- 
dental. 	• 	HET BESTUUR. 

GEMEEXTE0 	KE 
Maatsthapplr « Goudvink Voske ». 
Bij deze berichten wij onze leden' 

dat er eene vergadering belegd is op 
Zondag 8 December, in 't 'lokaal 

Voske », om 2 ure namiddag. ' 
Wij rekenen op de goede wil, van 

al onze leden. Ook niet-leden worden 
in grooten getalle verwacht, gezien 
de uitbreiding van het vinkensport 
heeft iedereen die eenigzins liefheb-
ber is er alle belang bij zich aan te 
sluiten bij eene maatschappij; het 
vergt weinig kosten en daarbij 't is 
een schoone verbroedering: 

Daarom moet de leuze zijn : 
« Goudvink » eendrachtig vooruit! 

Dagorde :- 
1. Mededeelingen en besprekingen. 
2. Regeling der zetdagen 1936.' 	• 

• 3. Inning lidgeld. • 
4. Kasnazicht. 
Indien er mochten maatschappij-

en 'zijn:Wan in 't ronde, zóoals' nous.-
selare, Nieuwkerke, Passchendaele, 
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VOLIÊREZAAD 

• 

— Nr 113, riep hij, uit het gelid. 
Louis, die 113 was, komt vooruit 

tot bij den kornel. 
— Kerel, roept de kornel schuim-

bekkende van tolere, kent gij mij ? 
— Of ik u kenne, zegt Louis, wel 

parbleu, kornel, we hebben vandage 
nog te gare gedejeuneerd. 

P. W. 

HIJ GING NAAR HUIS NIET 
't Was op nen kouden najaars-

zondag dat Kobeke Potlekkers zijn 
- gewoon Zondagrondeke deed om 

zijn potjes. Zoo 't werd middernacht 
en 't manneke laveerde langs de 
straat, nat langs binnen en nat 
langs buiten. 

Als Kobeke in zoo'n gezegenden 
toestand verkeerde, had de drom-
mel de aartsdomme gewoonte van 
lawijd te maken. Hij tierde, zong 
dat het kletterde, en och arme, hij 
was moedermensch alleen, met veel 
Lust of Rodenbach in 't lijf, die 
hem naar 't hoofd \  sloeg. Hij galm-
de het uit van zatlapperij en pure 
voldaanheid. En als hij op de plaat-
se kwam, was er geen houden meer 
aan. Hij zong 	takkeling,. en 
had 'den champetter noch gehoord 
noëh gezien, toen hij opeens bij zijn 
zitvlak • werd gestekt. 

.% . 	Zeg, nen keer,. Kobeke, zoo, 
vroeg hem .de man van orde, kende . 

':`ge 't politiereglement niet, de ? 
— Bah, neen ik, zottebolde ' t 

ventje. Wat statit'er daar wel in, de,? 
— 'k Zal. 't IJ eens zeggen, sprak de.  

I:rnan,der rust : • 
Wordt gestraft •met 5 fr. boete of . 

,!een ,
,
dag gevang, degenen' die zat  

naar huis gaan al zingen of lawaai 
maken, en 

— Jamaar, stotterde Kobeice, 'k 
en ga e kik naar huis niet zulle ! 

• J: A. 
EEN SINTELNIKLAAS-LIEDJE, 
VAN ONS GEBURE MIETJE. 

0 menheére Sint-Niklaai, 
Wees;i'ne :keer brave' en fraai, 
En 'ne keer zoete en. wijs, 
Toe, daal• zeer haastig neére, 
(0-e1i Gettekes ! och Heere !) 
Uit aJw • Hemelsch Paradijs ! ! 	• 	1 
Och', l;.  aast U toch, Menheere, 

• Daal;  seffená .naar om-neére ! 
Mijn hertje trátot zoo zeere, 
Naar al Uw ? fekkernije-zoet, 
En al :Uw kinder-spelegoed ! 

Vrij *\ bewerkt naar het Fransch'  
Door, St-Niklaas zijn knechtje. 

EEN MINNEBRIEF. 
Tieste, de oudste jongen van den 

dorpsmid ,Keuterhaak, te Blaasbal-
keghem, had een goed oogje gesla-
gen pp de dochter van den Schepen. 
van Wappeghem en zond haar zijn 
eersten brief. 

Liefste Clara, 
Sedert ik U zag, zit mijn hart als 

in een schroef geklemd. Ieder uwer 
woorden klinkt mij toe als een ha-. 
merslag op het aambeeld, als de 
klank van het zuiverste metaal, en. 
mijne liefde is zoo vast als een.  
steenhaak in den muur, zoo gloei-
end als het ijzer. Voor ik U kende 
was ik zoo bot als een onafgewerkte 
ploegschaar, het schoone vogelen-
zang trilde in mijn oor als het ge-
krijsch eener rapsvljl, over eene 
,stalen veer. Het was alsof eene 
kram in mijn hoofd zat, en mijn 
boezem was toegenepen als eene 
nijptang. 

Doch sedert mij uwe oogen toe-: 
glinsteren als een smisvuur, ademt 
mijn gemoed zoo luchtig als een 
blaasbalg en mijn geest wentelt om 
als een as op een draaibank. 

0 weiger mijne liefde niet, Clara, 
want zij is zoo taai en • zuiver als. 
Zweeds ijzer, standvastig en sterk* 
als bessemstaal. 

Wat zou ik doen zonder uwe lief-
de ? Mijn hart ware als een losge-
maakte anker, als een gebroken ke-, 
ten, als een afgesleten hoefijzer, als 
een gebroken raderband, als een in 
stuk gesprongen wagenas, als een 
geborsten stoofdeksel, ja als die ver- 

_ 

brande kachelpot die in het oud' 
roest ligt daar bij den koolbak. 

Mijn leven zou zoo dof worden als 
mijn werkbank met' ijzervijlsel be-.. 
dekt, onbruikbaar als een verroeste 
spade, en het zou voor eeuwig ge-
daan zijn met : 

Uwen zeer nagelvasten 
TISTE KEUTERHAAK. 

EEN GEBREK. 
De Pastoor van Bonbommelghem 

had eene meid, Catharina genaamd,. 
die, niettegenstaande ze wat van ja-.  
ren begon te worden toch nog goed'  
kon werken, en vooral uitmuntte in 
het bereiden van lekkere spijzen. Ze,  
was ook nen perel van netheid, kort-
om goed onder al opzichten. Ze had-
de maar een gebrek.: ze kon den; 
letter p niet uitspreken. • ,Wilde ze' 
zeggen : Mijnheere Pastor, ze zei ge-' 
woonlijk Mijnheere Kaster. 't Was. 
eigenlijk een klein gebrek, maar dat 

soms aardig kon miskomen, 't geen 
hier 't geval was. 

Op zekeren dag, 't was diner. in.de  
pastorij;  . en 'onder de genoodigden . 
was ook nen .Pater aanwezig. En 
Catharina, de tafel opdienende kwam 
met 't mostaardpotje in de hand, en 
zich tot den Pater wendende : 

Eerweérde Kater, zei ie,. kaktj e 
gij mostaard ? 	' . • 

'IN 'T VAGEVIER. 
Fonske Pek, ne jongen van 14 jaar 

had . de leélijke gewoonte van ''s 
nuchtens.  schier uit' zijn' bed niet te 
kunnen. Zijne moeder, 'die 'al vele 
gepreekt hadde om hem van • die 
faute te beteren, zegt op zekeren 
dag :. 	 ' 

- Fonske, als ik u morgen roepe, 
moet ge maar pelzen dat ge in' 't .va. 
gevier ligt.- 

Goed, moeder, .'k Zal dat doen,. 
zei Fonske. 	• 	' 	• 
'Maar 's anderdaags, áls móeder 

al zeven keers geroepen hadde, ze 
gaat naar zijn bedde. 

.Maar, Fonske toch, hoe is 't 
mogelijk, hebt , ge • .niet ,onthouden 
wat ik u gisteren gezeid hebbe ? 

a 'k,.moedér, 'maar 'k hebbe 
nog verder gepeld,* 'k zei in mijn 
eigen : Jongen, ge•  ligt hier in 't va-
gevier, maar blijft er nog maar een 
tijdeke ,in, g'hebt ,het genoeg ver- 
diend voor uwe leegheid. 	P. W. 

MENEER SLOEF; heeft toch .zoo 
lief vrouwken en huishouden .dat ze 
kan ! Maar vandaag moet . hij heur.  . 
toch 'n verwijt 'toesturen : 

— Liefste, zegt hij, zoo, .we kun- „. 
nen niet naar dat "avondfeest gaan, 
want aan mijnen smoking ontbre-
ken zoo Maar drie knoopen ! 

— Oh 1 als .'t dat maar is, zei de 
lieve, we kunnen dan... naar de • 
cinema ook gaan, daar is .'t•toch. 
donker ! 

TOEN BERNARD Shaw in zijn. 
volle glansperiode was, kreeg,  • hij 
eens nen brief van 'n schoonheids-
koninginne die bekend stond áls ••'n 
domme gans, waarin ze' hem vroeg 
met haar te trouwen. a Denk.  eensv 
voegde ze er aan toe, met ,  uw:  Ver- ! • 
stand en mijne schoonheld,'*wa,t 
voor 'n kinderen we zullen hebben.. . 
't Zullen. echte goden zijn •! 

En Bernard Shaw antwoordde : 
« Goed ! Maar' moesten de kinde-

ren dan eens mijn lijf 'en uw yer-
stand hebben, 't waren echte Mon-
sters., daarom liever. niet ! '.» • 

EN HIER HEBT 'ge weer né kèer 
'n vertelselken over de « lieve vrien-
dinnekens ». 

— Dag Klara ! 
Dag Germaine 

— Maar... wat heb' ik nu weer ge-
hoord, meisken toch, • gij .zijt *ver-
loofd met nen doktoor en ge « flirt » 
met den apotheker. • ' 

— Ja, wat wilt g'er aan doen, ik 
ben er wel toe verplicht ! 

— Hoezoo.? • 
— Wel ja, de apotheker is de 

eenige, die de liefdebrieven kan ont-
cijferen, die• mijn lief -mij opzendt ! 

— HEBT GE 't•al 'gehoord ?, Dikk• 
Miel werd bijna opgesloten wegen. 
kindermoord ! 

— Wat zegt ge ? Had 'hij dán zij 
tweeling . vermoord ?* 	• . 

— ge weet hoede' 
hij Stegen .en overdrijven, kan, hé ! 
Had' hij nu .niet -overal verteld da 
zijn vrouw' een.  drieling . had - gekre 
gen; en nu werd )hein -door de, poli 
tie gevraagd; waar dé: 'derde spruli 
gebleven • was I • • • r 	' ' • 

Pastoor 'Goetincic ,préekte-  't Evan 
geile «' De ' vermenigvuldiging de,  
broden '»; en bij misgrepe, zegt hl 

, dat ,de Zaligmaker; zeven 'mensche 
, verzadigde met vijfdulZénd'. brou 
• den, de koster dit hoorende schoot i 
ne lach. Achter d'hdogmis: de.koste 
kwam, in de sakristi. 

— Maar koster, iel `de .Pastoor,' zij 
• dat wel 'manieren 'van' alzOo te la 
chen binst 't sermoen ? 

't Is al 'Verloren Mijnheer,' Pas 
tooi*, Zegt e koster, , 	.ik  

:'hoorde zeggen dat Qns-libei•e'iévei 
nienschen spijsde 'met ''vijfduiten' 
brooden, 'k peisde bij mijn eigen, '. 
zou dat ook kunnen, en ik kon, nie 
laten van lachen. 	. 
• — Heb ik dat waarlijk alznci'ge 
zeid; koster? , 	• 
' — Juist lijk ik het u zegge, Mijn 
heer Pastoor, 	" ' 
" ' Den Volgenden Zondag?  de:.Pastoo 
gaat wederoin op. 'den, , preekstoe 
Beminde parochianen, Zegt hij,' ver 
leden Zondag heb ik gezegd dat On 
Heere zeven menschen spijsde m• 
vijduizend brooden, maar 'k was ge 
mist,. en de:koster hadgelijkivan 
peizen 'k zou dat ook kunnen. I 
wilde zeggen ,dat "Ons. Heerervigdul 
zend menseheh . spijsde ;met • zeve 
brooden, liewei, koster, zoudt ge d: 

.00k ,kunnen ? , 	< 
— 	ja 'k, Mijhèer Pastoor, m& 

den overschot ván .,gépasseeriae Zo 
dag,,, 	s' 

'a mi 
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In. P. Sluis' Volièrezaad 
vinden Uw inland- 
sche zaadetende 
zangers alles wat 
ze noodig hebben! 

Kanariezaad, ., raap-
zaad, negerzaad, lijn-
zaad, maanzaad, dis-
Ielzaad en nog talrijke 
codere zaad-soorten1 

Al deze zaden zijn in de juiste verhoudingen tot 
een Ideaal zaadmengsel samengesteld: het P. Sluis' 
Volièrezaad. Geef hun dit Volièrezaad als hoofd-
voedsel en daarnaast een weinig P. Sluis' Univer-
seelvoer en • zoo .riu en dan een stukje fruit of 
gnoe:wow. 

Het is zoo eenvoudig, zoo gemakkelijk en zoo 
intrik. En Uw gevleugelde vrienden zullen U voor 
Ovr goede zorgen dubbel en dwari beloonen. Ze 
z.ullien voor U zingen als 	de vrije natuur! 

Let: er Echter vooral op, dat• U P. Sluis' Volière-
zond ,,verpokt" koopt. Eerst dan hebt U zekerheid, 
het echte origineele P. Sluis' Volièrezaad 
te, ontvangen, 

P. SLUIS PLUIMVEE- EN VOGELVOEDERFABRIEKEN N.V. - WEESPERKARSPEL 

COGELSLEI 14, te ANTWERPEN 
• 4"t'f-'4',/hei;" 	,,j>3;•}P:Ptott. 7-, 
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