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H O E  G E S T E M D  ?
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Op ieder briefje met één dop op de lijst N 
ofwel al boven, ofwel nevens den naam 
van éénen kandidaat !

E é n e  s t e m  ! E é n  d o p  !

Opgepast ! Alleszins maar ÉÉN enkel 
w it puntje zwart maken
op ieder briefje.
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Hoe m o e t  m e n  s t e m m e n  o m  e e n

g e l d i g e  s t e m b r i e f  i n  d e  b u s  t e  s t e k e n  ?

In de laatste gemeentekiezing mocht men anders stemmeu, dan hst nu mag 
gedaan worden : de kiezers mochten dan panacheeren,.. t is te zeggen . ver- 

loopen van de eene lijst naar de andere.

Mag dit nu ook gedaan worden ?
NEEN !
In de Kamer- en Provinciekiezingen mag men niet panacheeren ! 
Opgepast dus !

Om geldig te stemmen moet men op DEZELFDE LIJST STEMMEN

ofwel stemmen op den kop
ofwel stemmen nevens den naam van eenen werkelijken kandidaat, 
ofwel stemmen nevens den naam van een plaatsvervangend-n kandidaat.

DUS OPG-EPAST ! ! op een en dezelfde lijstT ÉÉNE STEM ÉÉN DOP !
EN LIEFST OP DEN KOP ! -

Men mao- ook stemmen op dezelfde lijst nevens den naam van eenen werkelijken kandidaat en nevens den 
naam van'een plaatsvervangenden kandidaat : dit wil dan zeggen dat men voor die lijste stemt, maar dat 

! ma de volgorde wil veranderen van de voorgéstelda werkelijke en plaatsvervangende kandidaten.

De K a t ta l ie  b e t i n g
in de Zaal der Congregatie.

Verleden Zondag om 4 ure namiddag had 
de Katholieke Kiesmeting plaats. Niettegen
staande het ongunstig weder waren de toe
hoorders toch in ruim getal.

M. Jules Sintobin-Holvoet, Voorzitter der 
Katholieke Kiesvereeniging opende de verga
dering met een woord van welkom aan de 
heeren volksvertegenwoordigers en kandidaten, 
alsook aan de toehoorders die zoo welwillend 
naar de kiesmeting gekomen waren.

Het was de Wel Edele Heer Baron Karei 
Gilles de Pélichy, Senator die eerst zou spreken. 
Zijn optreden wierd op een algemeen en gul
hartig handgeklap onthaald.

Onzen zeer dienstveerdigen en verdienstelijken 

Senator sprak als volgt :

Mijne Heeren en beste Vrienden,

H et is nu m eer dan een en  tw in tig  jaren  dat 
ik de eer heb U te vertegenw oordigen in de K a
m er vanV olksvertegenw oordigers en den Senaat. 
In  al d ien  tijd  heb ik  ge trach t m ijn  p licht te 
doen ! ’k H eb gepoogd U van d ienst te zijn 
overal w aar ik  kon.

Gij kent m ijn gedachten .
Gij kent m ijne doening.
E n  daarom  acht ik  het n iet noodig U eene 

lange redevoering te houden, m aar alleenlijk  U 
te zeggen dat ik  in het toekomende zal te werk 
gaan zooals ik  het gedaan heb in het verledene. 
Ind ien  gij nochtans vraagt wat wij vooral beoo- 
gen, dan  zal ik  antw oorden d a t ik  het katholiek 
programma bijtreed zooals het door mijne mede- 
kandidaten zal ontvouwd worden.

N aar m ijn  inzien kom t alles op T W E E  dingen  
u it : Weerstand bieden aan onze tegenstrevers 
die alles zoeken om ver te  w erpen. M aar d it is 
niet genoeg  : Wij moeten aan de andere zijde ook 
opbouwend optreden. W ann eer wij den  toestand 
in  ons d ierbaar land onder de oogen nem en zoo
als hij w erkelijk  is, dan  zien wij dat ons vader
land door den ram pzaligen oorlog n iet alleen 
Stoffelijk heeft geleden, m aar dat het ook lijdt 
aan zedelijke en maatschappelijke kwalen.

Onze tegenstrevers zoeken de m acht in handeu 
te  k rijgen  om  hunne  booze p lannen  teverw ezent- 
lijken tegen  de kerk en tegen  de maatschappij.

M aar ons volk weet d a t het van de socialisten 
en liberalen niets anders te verw achten heeft 
dan  verdrukking en dwang en vooral eenen h ard 
nekkiger! strijd  tegen  alles w at m en h e t m eest

en
en

m oet eerbiedigen : den  G0QSDIENST en onze 
VRIJE KATHOLIEKE SCHOLEN.

W elnu  dat m oeten wij kost wat kost beletten  ; 
het gaat im m ers om de ziel van onze bloedeigen 
kinderen.

Wij willen GOD in onze scholen,
Met Jesus’ beeld en Jesus’ leer ;
De ZIEL van ’t kind mag niet verdolen,
Maar voorwaarts gaan in DEUGD en EER.

O nze tegenstrevers w illen in het land  alles 
onder te boven keeren.

W elnu ons V laam sche volk is een orde- 
vredelievend volk ; wij w illen d a t orde, vrede 
rust in  het land bew aard blijve.

Wij willen GOD in ’s lands BESTIEREN
In heel den gang der maatschappij.
NOOIT zal de vijand ZEGEVIEREN,
Wij willen KERK en PRIESTERS VRIJ.

In  vrijheid en in vrede willen wij dan opbou- 
wend werken.

A ls katholieken hebben  wij een volledig m aat- 
schappelijk  program m a.

Zekerlijk , daar wij in ’s lands K am er geen 
volstrekte m eerderheid  hebben, k u nnen  we d it 
program m a niet heel en al verw ezentlijken.

M aar m et de politieke w ijsheid w illen wij al 
onze macht gebru iken  om  ten  m inste  door 
ernstige verbeteringen zooveel m ogelijk  ons icfe- 
aal te benaderen.

E en  aanzienlijk  deel van ons arrondissem ent 
heeft bloot gestaan aan verw oesting en vernie
ling . W e zullen al onze pogingen aanw enden 
opdat de toegestane schadevergoeding zoo volle 
dig m ogelijk  zij.

N iets m ag verwaarloosd w orden tot heropbloei 
van landbouw, van handel en nijverheid.

De christene werklieden loopen thans een 
bijzonder gevaar.

D e dw ang  van he t socialistendom  laat zich 
overal gevoelen. « Rood oj geen brood » ! d it 
is de leuze w aarm ee onze christene w erklieden 
m eer dan  ooit w orden aangevallen  en  bedreigd.

D e w erklieden w eten hoe ik  h u n  steeds 
genegen  was. Dit zal ik ook blijven. Zij w eten 
dat ik  jegens hen  bezield ban m et gevoelens 
van rechtvaardigheid en christene broederliejde.

G een klassenstrijd dulden wij m aar streven 
naar klassenverzoening.

Wij droom en van een m aatschappij w aar 
ieder stand zijn recht heeft en een anders 
recht eerbiedigt, en w aar alle standen  in (recht- 
veerdigheid en broederliefde het algemeen 
welzijn van het vaderland een drachtig nastreven.

D ie eendracht m ogen we no ait verbreken.
H et zij mij toegelaten het U ronduit te 

zeggen :
Wij allen, Christene en Katholieke menschen, 

wij hebben den  plicht eensgezind ons samen 
te scharen rond het Katholiek vaandel.

Wij hebben de plicht samen te warksn om
te beletten dat het bestier van het land ver- 
valle in slechte handen.

Ik  vraag U dat gij allen, zonder onderscheid, 
EENDRACHTIG AL UW KRACHTEN zoudt in 
’t w erk stellen .om de K atholieke partij in 
het land  te versterken en den triomj van het 
goede te verzekeren.

De redevoering van Baron Karei Gillès de 
Pélichy wierd menigmaal door het handgeklap 
der aanhoorders onderbroken, ten bewijze zij 
ze volkomen goedkeurden en zij uitnemend aan 
eenieder aanstond.

Na Baron Karei nam M. Mahieu, Burge
meester van Rousselare, en kandidaat voor 
den Senaat het woord.

M. Mahieu deed uiteen wat er voorheen 
gedaan geweest was in Kamer en Senaat, tot 
herstelling en heropbeuring van de verwoeste 
gewesten, tot den vooruitgang en ’t in leven 
brengen van onzen handel en nijverheid. Hij 
sprai< ook over ’t katholiek onderwijs die 
door onze tegenstrevers met loensche middelen 
bevochten wierd om het katholiek vrij onder
wijs te doen te ntet gaan Over de woning- 
kwestie en eenige andere punten van aangelegen
heid deed spreker klaar uitschijnen hoe noodig 
het is dat de katholieken allen eendrachtig samen 
werken tot het steunen der katholieke partij 
in Kamer en Senaat, willen wij het land niet 
leveren in de handen der socialisten die ons 
welzijn, onzen handel, ons geloove, onze 
katholieke scholen zouden ten onder brengen.

Vervolgens nam M Gilot, kandidaat der 
burgers en middenstanders het woord en stelde 
ons zijn programma voor in zake van burger
en middenstandsbeweging, taal en legerkwestie 
en zei :

I. Voor wat aangaat de midd3nstandsbewe- 
ging ben ik van meening dat er een bestendig 
sekretariaat moet ingericht worden te Rousse
lare met vertakkingen in de voornaamste 
gemeenten van ’t arrondissement.



.  Van dit secretariaat uit zou in ’t arrondis
sement Rousselare-Thielt eene werking op touw 
gezet worden om de middenstanders te orga- 
niseeren op die plaatsen, waar nog geene 
groepeering bestaat. Voor de reeds bestaande 
organisaties zou een terrein van verstandhouding 
gezocht worden om aan al de middenstanders 
van het arrondissement eene groote en doel
treffende krachtontplooiing mogelijk te maken, 
zooals we die bemerken bij boeren en werk

lieden.
Zulk iels verwezentlijken is voorwaar geen 

gemakkelijke taak. gezien de schijnbaar uiteen- 
loopende belangen der verscheidene midden

standers.
W ij meenen ten anderen dat er eene 

verstandhouding en samenwerking kan verkre
gen worden zelfs met vrijwaring van eenieders 

individueele belangen.

Dit sekrftariaat zou zich' niet enkel 'om de 
ökonomische belangen van den Middenstand 
bekommeren met een rechtskundigen dienst in 
te richten, met een documentatie- en inlichtings
dienst tot stand te brengen, met zich onledig 
te houden met sociale verzekeringen en krediet- 
kassen, met te ieveren voor de verbetering 
van het vakonderwijs... het zou zich ook ter 
beschikking stellen van de aangesloten bonden 
om plaatselijk de algemeene ontwikkeling te 
helpen bevorderen door het geven van voor
drachten, door het inrichten van bezoeken aan 
modelinrichtingen, het uitgeven van een vakblad, 

enz-
Het secretariaat zou er ook over waken dat 

de kandidaten voor Kamer en Senaat zouden 
ieveren voor de belangen van den Middenstand.

De' voornaamste reden die mij, het door den 
Burgersbond' Rousselare aangeboden mandaat, 
heeft doen aanveerden is het gedacht dat ik 
aan zulkdanige organisatie van den Middenstand 
(aan denwelken ik zelf toebehoor) zou mogen 
werken. Daarom ook heb ik met veel genoe
gen de belofte gedaan zulk sekretariaat te 

organiseeren.

II. Da Militaire kwestie staat op het pro
gramma aller partijen geschreven Socialisten 
en fronters hebben een strijdkreet gevonden 
die weergalm zou willen vinden in onze volks
klassen : zes-maanden-dienst ! Andere partijen, 
liberalen en katholiek konservatieven, verklaren 
van eerst af dat zij nooit voor zes-maanden- 
dienst zullen te vinden zijn ! De eersten noemen 
zich antimilitaristen en ze noemen de andere 

militaristen 
Waar ligt nu de waarheid ?

Het hoeft wel niet gezegd dat wij Belgen, 
door s’lands ligging, in de noodzakelijkheid 
verkeeren een leger te onderhouden dat ons 
zou toelaten alle aanvallen af te weeren en 
te beletten dat een « nieuw 1914 » ons voor 
een ander maal onder den hiel van een pruisisch 
leger zou b re n g e n  en ons opnieuw economische 
en zedelijke wonden zou slagen waaronder wrj 
reeds .jaren lijden, en jaren lang nog zullen 
lijden. Het hoeft ook niet gezegd dat we sterk 
genoeg moeten staan om van Duitschland be
taling te eischen der hier aangerichte oorlogs
schade. Hoe zouden we ons anders kunnen 
herstellen ? Wie in Vlaanderen of ia  Belgie 
zou durven eraan denken te kort te komen 
aan de heilige schuld tegenover de geteisterden ?

Maar ik hoor de tegenstrevers roepen : Ge
bruik voor het herstel der oorlogschade de 
sommen die uitgegeven worden voor ’t leger.

Alhoewel ik toegeef dat ons legerbudjet 
overdreven hoog 'S, dat besparingen moeten 
en kunnen gedaan worden, blijft toch het feit 
bestaan dat we een leger moeten hebben, sterk 
genoeg om ons te verdedigen. Ontwapening 
alléén zou kunnen toelaten het Ie erbudget te 
gebruiken voor s’lands herstel. Dit argument 
onzer tegenstrevers is dus zonder gehalte.

We moeten dus een leger hebben sterk ge
noeg om ons te verdedigen. Niemand in Belgie, 

•tenzij eenige verblinde en verwaande milita
ristische. in getal heel kleine, groepeeringen 
denken er aan ons leger te gebruiken om 
vreemde naties aan te vallen of om vreemde 
naties bij een aanval op derden te steunen

Voor zulke gedachte zal bij ons nooit eene 
meerderheid kunnen gevonden worden. Al wie 
onze mentaliteit kent, weet dat.

Ik meen niet dat iemand uit het hier boven 
vooruitgezette zou kunnen opmaken dat ik 
militarist ben, maari klaarblijkelijk is, dat ik 
antimilitaristische gedachten vooruitzet voor 
zooveel zulke gedachte met s’lands bestaan en 
s’lands heil kunnen in overeenstemming ge
bracht worden.

Antimilitarist zijn, al de legers afschaffen, 
in bestendige vrede en vriendschap leven met 
al de vreemde volkeren is immers een ideaal 
dat alle rechtgeaarde menschen moeten nastreven.

Daarom meen ik dat Belgie op de interna
tionale ontwapeningsconferentie moet ieveren 
voor de algemeene ontwapening. Wanneer onze 
geburen het zullen eens zijn om tot ontwape
ning over te gaan dan mogen, neen dan moeten. 
wij bij de eerste zijn om met geestdrift dit 
grootsche ideaal te verwezenlijken.

Maar ondertusschen is een leger voor ’t land 
zoo noodzakelijk, als de policie voor een stad.

Nu daarover zijn de meeste partijen al ’t ak
koord maar een grooter verschil van gedacht 
bestaat voor den diensttijd.

Zoo ik het reeds hooger zei bestaat een 
kiesstrijdkreet : zes maanden-dienst Ingewijde 
weten echter dat de socialisten verklaard hebben 
dat zij vrede zouden hebben met zes maanden 
dienst en terugroeping der soldaten in ’t volgende 
jaar voor drie maand en dan nog eens voor
een maand of twee.....  Met zulk stelsel, meen
ik, waren de menschen nog minder gediend 
dan met den heden bestaande tien maanden 

dienst.

Ik meen dat de diensttijd moet gebracht 
worden op het strict noodzakelijke, op een 
minimum dat wel zes maand kan zijn.

Ik meen dat deze kwestie hoeft onderzocht 
te worden. door eene kommissie van militairen 
(ijeen militaristen samen met oudstrijders en 
m ‘t pirlem?ntsle ien, met gezond verstand 
b v'a Ki.

Deze kommissie zou aan de Kamer een 
voorstel doen in den hierboven uitgedrukten 
'in om 'an aan het parlement toe te laten 
een besluit te nemen dat overeenkomt met 
s’lands heil en met allemans belangen.

III. De Vlaamsche kwestie is een ander 
brandend vraagstuk onzer hedendaagsche poli
tiek. Daar ook bestaan 'drie strekkingen. De 
frontpartij zou willen Belgie verdeeld zien in 
twee staten, die misschien samen een verbond 
zouden sluiten.

Klaarblijkelijk zou zulke oplossing na korten 
tijd, de beide, klein en geheel machteloos ge
worden staten, in de armen van vreemde naties 
werpen.

Nationalisten en liberalen ’ weigeren in te 
zien en te bekennen dat aan de rechten van 
’t Vlaamsche volk tot heden werd te kort ge
komen. Aan die rechten wórdt immers te kort 
gekomen zoo lang men aan het Vlaamsche 
volk niet tpelaat zich sociaal en cultureel te 
ontwikkelen volgens zijne behoeften en zijn 
gevoelens ; zoolang men hem niet toelaat zich 
herop te beuren en beschaaft te worden.

Deze ontwikkeling, deze beschaafdheid, deze 
vrijheid om over zijn cultureele belangen zelf te 
beschikken kan het Vlaamsche volk niet veroveren 
zoo lang het niet volkomen gelijk staat in 
recht en in feite met zijn Waalsche broeders.

Het is. de Vlaamsch-Katholieke Kamergroep, 
bestaande uit demokratisch en vlaamsch voe
lende mannen, die een programma heeft uitge
werkt d it aan ’t Vlaamsche volk volkomen 
gelijkheid zou geven met het fransch sprekende 
gedeelte van Belgie Dit programma is zoo 
opgevat dat het aan de ove-rgroote meerderheid 
van ’t Vlaamsche volk kan voldoening geven.

Indien, inderdaad, ieder Vlaming in Belgie 
met zijn taal z o j  ver kan geraken als ieder 
Waal met de zijne, 

indien geheel het onderwijs in ’t Vlaamsche 
land van ho^g tot laag zal vervlaamscht zijn, 

indien aan ’t Vlaamsche volk eene Vlaamsche 
hoogeschool te Gent gegeven wordt, die zal 
het centrum zijn van waaruit Vlaamsche we
tenschap, Vlaamsche kunst en Vlaamsche kuituur 
zal uitstralen over geheel ons volk, 

indien onze Vlaamsche. soldaten zullen ge
drild worden in ’t Vlaamsch, 

indien het Belgische leger in '■ gewestelijke 
groepen zal ingedeeld zijn, 

indien we zullen verkregen hebben Vlaamsch 
in ’t bestuur en in ’t gerecht, 

indien, in één woord, het Vlaamsche volk 
gelijk gesteld en behandeld wordt als de W a
len...... dan zal er geene Vlaamsche kwestie
meer bestaan.

Dan zal Vlaanderen « zijn leven kunnen 
leven », in eendracht wonende in ’t zelfde 
huis Belgie, samen met Wallonie dat zich daar 
ook zal ’t hnis voelen omdat eenheid zal be
houden zijn, gesteund op eendracht en recht
vaardigheid.

Ik twijfel er geenszins aan dat zulke op
lossing voldoening geeft aan de overgroote 
meerderheid aller Vlamingen en Viaamschge- 
zinden.

Die oplossing wenscht de Katholiek Vlaamsche 
Kamergroep te bereiken met wettige middelen, 
in en door het Parlement.

Alle kandidaten onzer lijst aanvaarden dit 
programma en deze werking. .

Met op deze lijst op te treden, sluit ik me 
aan bij hetzelfde programma.

Het overtuigend en klare uiteenzetten van 
deze zoo belangrijke kwestien der burgers viçl 
in eenieders smaak ook wierd M. Gilot luid
ruchtig toegejuigd en wierd na de meeting door 
den Voorzitter van den Middenstandsbond van 
Iseghem er over geluk gewenscht en in zijnen 
naam de algemeene toetreding van den bond 
van Iseghem toegezeid.

Staatsminister Vandevyvere kwam dan te 
woorde In eene klare heldere West-Viaamsche 
taal zei de gevierde redenaar hoe en wat de 
zaken van ’t land waren en stonden.

Recht op den man af, zonder nutteloozen 
omhaal van woorden, spreekt nu Staatsminister 
Vandevyvere. Aanstonds wordt men den be
ginselvasten katholieken voorman gewaar aan 
den ernst en de kracht van zijn diep over
tuigend woord, hij is man van gezag en onder
vinding.

Hij is gekomen naar het volk van Iseghem 
uit oude genegenheid tot zijn trouwe kiezers.
't Is een geweldige strijd die losbrandt tegen 
al wat ons dierbaar is. W ij rekenen op u 
om ons te steunen. Wij hebben geen meer
derheid meer in ’s lands Regeering, daarom 
konden wij niet doen al wat wij wilden.^ 
W ij hebben het lastig gehad om in hoofd' 
zaken onze katholieke beginselen door te drijven, 
voornamelijk om ons vrij onderwijs te hand
haven, dat zonder staatsondersteuning onver
mijdelijk moest ten onder gaan, om onze priesters 
een redelijke .toelage te bezorgen, om onze 
kloosters het middel te geven om voort te 
bestaan. W ij willen dat behouden, wij willen 
verder streven naar vollediger verwezenlijking 
van ons godsdienstig ideaal.

Wij zijn niet de mannen van één stand 
zooals onze tegenstrevers. Liberalen kennen 
geen werkvolk, zij behertigen hoofdzakelijk 
de belangen der rijke burgerij. Ze willen voor 
hen de opperheerschappij : zij hebben het ka
pitaal in handen en doen ermee wat hun belieft. 
Voor hen zijn de arbeiders maar werktuigen, 
die men tot werken dwingt tegen ontoereikende 
loonen. De liberalen zijn de mannen van één 
klasse.

Evenzoo de socialisten. Zij verdedigen maar 
alleen de belangen der werklieden, Zij willen 
dat hét werkvolk alleen meester zij ; W ilt ge 
weten wat daarvan komt, ziet naar Rusland.

W ij katholieken zijn de mannen van alle 
standen. Wij streven naar verzoening tusschen 
de klassen, omdat in vrede en overeenkomst 
voor iedereen en bijzonderlijk voor den werk
man, het meest voordeel gelegen is.

W ij streven naar den voorspoed van ’t land. 
Daartoe moeten wij schadeloos worden gesteld 
door Duitschland : de lastenbetalers vermogen 
niet onze 33 milliard schuld te vereffenen.
De liberalen spreken van landinpalming, ge
biedsuitbreiding om te vergoeden. Ze zouden 
dat willen bekomen bij de groote mogend
heden. Maar die zouden ons laten klappen, 
ons zelf bezighouden en intusschen kregen we 
niets. De socialisten streven naar algemeene 
verbroedering om weer hun internationale op 
te bouwen die in puinen ligt. Ze zouden wel 
alles willen kwijtschelden... maar nogeens dan 
krijgen we niets. Wij katholieken willen noch

’t eene noch ’t ander ; wij willen zuiveruit 
betaald worden en wil Duitschland niet, we 
zullen Duitschland dwingen, zooals we 't reeds 
deden.

Eindelijk we zijn vlaamschgezind We hebben 
reeds meer verwezentlijkt dan men zou denken. 
Zeker de bestuurwet is verminkt geworden, 
en we zullen ze trachten te verbeteren. Zooals 
ze gaat en staat nochtans moet ze nog zoo 
slecht niet zijn : oordeel erover naar de razernij 
van de franskiljons We hebben ook eindelijk 
een Vlaamsche Burgemeester aan het hoofd 
van onze groote handelsstad: dat ook is een 
groote zegepraal voor ons, want de Vlaamsch- 
haters hebben het onmogelijke gedaan om dat 
te verijdelen

Alle krachten moeten nu ingespannen ter 
vervlaamsching van de Gentsche hoogeschool ; 
dat is nu het eerste en het noodigste. Daartoe 
hebben we kranige Vlaamschgezinde volksver
tegenwoordigers noodig, we moeten ook talrijker 
worden. Dan zullen wij het halen tot heil 
van het Vlaamsche volk.

Nogmaals, steunt ons, doet ons' voelen dat 
we uwe macht en uwen wil achter ons hebben. 
Steunt het land ons niet genoeg, komen we 
minder talrijk uit den slag, dan heeft onze 
invloed een geweldigen duw gekregen. Maar 
is het anders, dan stijgt ons gezag in . ’s lands 
bestuur en zullen we ons programma, kunnen 
verwezentlijken

Toen Minister1) Vandevyvere eindigde wist 
en Verstond eenieder waar den schoe duwt, 
.en waar we naartoe gaan. Hij had ons de twee 
wegen laten zien en kennen van ’s lands toekomst 
De weg naar vrede en ruste, heropbearing en 
welstand van volk en land, de weg van vervol
ging, verval van geloove en zeden, van onruste, 
uitmoording, revolutie en bolchevisme als. in 
Rusland. — Spijtig dat al de kiezers dit niet 
gehoord hebben ’t zouden velen hunne oogen 
openen en van lauwe katholieke Kiefcers vurige 
en bedrijvige voormannen maken tot hèt be
houd van ons katholiek bestuur en het nauw 
verbond van al de katholieke fracties

E. H. Pastoor Loosveldt bedankte de Heeren 
sprekers om de moeite dien zij gedaan hebben 
om nier dezen avond te komen het woord 
voeren en Hij steunde er op met nadruk dat 
al de kiezers zouden hun beste doen om den 
uitslag der kiezingen te verzekeren, waarvan 
gelijk de Heeren sprekers het komen uiteen 
te doen er zooveel van afhangt voor het geluk 
en ’t welzijn van ons Vaderlani en onze be
volking

Daarna sloot M. Jules Sintobin de vergadering 
met een hartelijk en gulhartig woord voor de 
Heeren Kandidaten vojr Senaat en Kamer en 
wenscht uit gansciier hart hun goed succes in 
de verkiezing. Hij bedankt ook de toehoorders 
die in zoo groot getal opgekomen waren naar 
de kiesmeting.

Zondag 20 November zullen de Kamer en 
Senaat verkiezingen plaats hebben, en- acht 
dagen nadien dus den 27 November de Pro
vinciale verkiezingen.

Voorheen hadden de Provinciale verkiezingen 
plaats per Kanton. Nu met de nieuwe wet 
is dit per kiesomschrijving.

De gemeenten onzer kiesomschrijving zijn :
Iseghem, Emelghem, Ingelmunster, Cachtem, 
Wynkel St-Eloi, Rolleghem-Capelle, Ouckene, 
Hooglede, Staden, Beveren, Gits, Lichtervelde 
en Ardoye. In  dit kiesdistrikt zijn nu 6 Pro
vinciale Raadsleden te kiezen. Voorheen waren 
er vijf die deze Kantons vertegenwoordigden 
in de Provincie te weten :

M. Désiré Delaey van Hooghlede, de Heeren 
Eugène Carpentier en Emile Vanden Bogaerde 
te Iseghem, M. Jules Storme te Lichtervelde 
en M. Massureel te Staden.

Een dezer vijf kandidaten begeert geen nieuw 
mandaat te aanveerden te weten M. Emile 
Vanden Bogaerde.

In  een kies vergadering te Rousselare gehouden 
wierden de volgende uittredende Provincie
raadsleden voorgesteld.

M. Désiré Delaey door de landbouwers, de 
Heeren Eugène Carpentier en Jules Storme 
door de burgers-afdeeling, en dan eenige dagen 
nadien in den Poll gehouden door de katho
lieke kiesvereeniging eenparig aanveerdt.

De landbouwers namen voor tweede kandi
daat M. René Desmedt, landbouwer te Staden, 
en de werklieden namen als de hunne de Heeren 
Henri D ’Artois van Iseghem en Robert Du- 
jardin van Hooglede.

M. Dslaey is een der oudste leden van den 
Provincialen raad waarvan hij deelmaakt sedert 
1874, hij zal dan in ’t kort zijn jubilé van 5o 
jaar Provincieraadsheer mogen vieren. Tijdens 
zijne lange en verdienstelijke loopbaan heeft 
hij zich bijzonder bezig gehouden, met alles 
wat de landbouwzaken betreft, en heeft daarin 
buitengewone bevoegdheid verworven.

Toen in ig i3 Mijnheer Henri Loontjes van 
Thielt kwam te overlijden, viel een plaats open 
als lid der bestendige afvaardiging. De Heeren 
De Laey en Carpentier waren beide kandidaten, 
de uitslag- der stemming kende eene stem meer 
toe aan M. Delaye dan aan M. Eugène Car
pentier.

M . Delaye behoort tot eene der oudste 
familien van Hooglede en was Burgemeester de
zer gemeente gedurende veel jaren. Zijne ouders 
en voorouders maakten deel van het gemeen
tebestuur van Hooglede zoo wij het vernemen 
uit de jaarboeken dezer gemeente en de ge
schiedkundige aanteekening door M. Delaye 
zelve uitgegeven over Hooglede en over eenige 
jaren in druk verschenen.

M. Eugàns Carpantier van Iseghem wierd 
in 1907 tot Provinciaal raadslid gekozen. In 
alle omstandigheden heeft hij de belangen van 
ons Kanton verdedigd met hooge bekwaamhei 1 
in den Provincialen Raad Uit de menigvuldige 
vérslagen der jaarboeken van de Provinciale 
staten kan men opmaken dat M. Carpentier 
zich bijzonderlijk heeft toegeleid in de bespre
kingen over ’t onderwijs en den onderlingen 
bijstand, de werkloosheid en woningnood. Ge
zien zijne hooge bevoegdheid in finantieele 
zaken, wierd M. Carpentier sedert ig i3  aan

gesteld als verslaggever der begrootingen, der 
rekendienst, en in 't algemeen der geldzaken 
der Provincie. In  1920 wierd M. Carpentier 
door zijn Collegas der Provincialenraad als lid 
van ’t bureel gekozen.

M. Jules Storme handelaar te Lichtervelde, 
maakt deel van den Provincialen Raad sedert 
omtrent 20 jaren Als groothandelaar in Lich- 
tervelde en 't omliggende is M. Storme wel 
gekend.

Sedert 1904 ’maakte hij deel ^an  den ge
meenteraad van Lichtervelde en wierd in die 
hoedanigheid tot het ambt van Schepen ver
heven in 1906.

Als bestuurder dezer gemeente heeft hij be
wijs gegeven van grondige administrative 
kennissen. M. Storme is een der werkzaamste 
leden van den Provincialen raad van West- 
Vlaanderen en neemt een groot deel aan de 
besprekingen bijzonderlijk op techniesch gebied 
en in zaken van pensioenen en belastingen. 
M . Jules Storme is een der gewone verslag
gevers in den Provincialen Raad* alwaar zijn 
gezaghebbend woord van tel is, des te meer 
hij er omtrent twintig jaren zetelt, en er een 
groot aanzien verworven heeft.

M. Storme heeft zich ook nog voornamelijk 
in onze streek verdienstelijk gemaakt in de 
kwestie der verdediging van den suikerijhandel. 
Samen met de heeren Delaey en F. Dekeyser 
stichtte hij zoowat twintig jaar geleden, 
op het oogenblik dat deze Vlaamsche nijver
heid aan ’t vervallen was, een studiekomiteit 
tot bevordering van den Suikereikweek en 
handel. Dank aan zijne bemoeiingen, als raads
man van het Ministerie van landbouw, tijdens 
de bespreking van het Handelstraktaat met 
Duitschland, rond 1900, bekwam hij dat den 
uitvoer van suikerijboonen naar Duitschland 
mogelijk bleef. Na den oorlog was handel en 
nijverheid om zoo te zeggen te niet Met de 
wapenstilstand had het verdrag van Versailles 
plaats waar een overeenkomst gesloten wierd 
tusschen Belgie en Duitschland voor wat onder 
andere den in- en uitvoer der produkten be
treft. M. Storme wierd naar Versailles ontboden 
door ’t Belgisch ministerie om de voorwaarden 
van uitvoer te bespreken en onzen suikerij
handel te vrijwaren.

Na de dood van M. Alfons Carlier, pro
vincieraadslid voor Rousselare, bleven de Heeren 
Carpentier en Storme hardnekkig de verbinding 
der vaart van Rousselare met de zee voorstaan, 
en namen ruimschoots deel aan de voorberei
dende studie van dit ontwerp die thans voltooid 
is en enkel nog op de beslissing van den 
bevoegden Minister wacht.

Landbouwers en burgers zullen in de Heeren 
Delaey, Carpentier en Storme hunne oude ge- 
gekozene de waardige verdedigers hunner be
langen vinden, die trouwelijk en op aller 
voldoenste wijze hun mandaat hebben vervuld. 
Het is te hopen dat samen met de nieuwe 
kandidaten der katholieke lijst zij in den Pro
vincialen raad de belangen van Landbouwers, 
Burgers en Werklieden zullen verdedigen, tot 
het algemeen welzijn, tot rust en vrede onder 
alle standen, tot heil en voorspoed der katho
lieke partij.

STADSNIEUWS.
Jongelingen-Congregatie. Om reden der wet

gevende stemming worden de Ceciliafeesten der 
Harmonie verschoven. Het muziekavondfeest zal 
plaats hebben Zondag 18 December te 5 uren 
’s avonds, en de Plechtige mis den Maandag 
19 December, te 8 1(2 uren in St Hilonius’ 
Kerk.

Binnen 14 dagen zal de tramlijn Gulleghem- 
Wynckel St Eloi-Iseghem hersteld zijn en de tram 
rijden.

De V. 0. S. zullen den 11 November herdenken, 
dag waarop de wapenstilstand gesloten wierd in 
1918. Daarom zullen zij in stoel naar St Hiloniuskerk 
gaan om het Te Deum bij ta wonen. Daarna 
bezoek aan ’t gedenkmaal waar men kronen zal 
leggen en aanspraak door de leden der V. O S. 
S’avonds fakkeltocht om 6 1/2 ure. Op 27 en
28 November geven de V. O. S. een avondfeest, 
Programma’s kaarten enz. bij het bestuurder V. O. S.

Sterfgevallen.
Dinsdag is alhier overleden na een langdurige 

zjekte Vrouw Sidonia Impe, Weduwe van Heer 
Pieter Alois Verhamme. Zij was geboren te Emelghem 
den 27 October 1846. De achtbare overledene is de 
moeder vau de Heeren Joseph Verhamme-Van 
Craen, apotheker te Iseghem, Doktor Eugène Ver
hamme, Juff. Clara Verhamme, E. H. Firmin Ver
hamme, leeraar aan ’t Kolegie van Thielt en 
schoonmoeder van den Heer Jules Crochon-Verham- 
me, bankbestuurder. Heden Zaterdag werd zij 
alhier plechtig gauitveerd en begraven. Aan de 
familie Verhamme-Impe bieden wij onze kristene 
gevoelens van deelneming.

In het hospitaal van den H. Joäeph (oudman
huis Voorstraat) te Kortrijk is overleden den 30 
October laatst na ontvangen te hebben de H. Sa
cramenten der stervende Eerw. Moeder Rosa in 
de wereld Jufvrouw Seraphina Carolina Dejonghe 
geboren te Iseghem den 28 Maart 1842.

In het Oudmanhuis te Kortrijk getreden den 3 
Februari 1864, geprofest den 21 Juni 1865, ju 
bilaris als 50 jaar profes den 21 Juni 1915, 
jubilares als overste van St Josephsgesticht en alge
meen overste 1896-1921, vereerd met het Burger
lijk Kruis van I e klas. Da duurbare overledene 
heeft in liefde en vreedzaamheid bijzonder uitge
schenen, de arme ouderlingen en zieken dienende 
en stichtende bij dage en bij nachte.

Zuster Rosa (Seraphina De Jonghe) is de dochter 
van Martinus De Jonghe-Verhamme in leven 
landbouwer op de heerlijkheid « Het hof te Mos- 
schere liggende op het hoofdeinde van Iseghem 
tegen ’t grondgebied van Lenlelede. Van in heugelijke 
tijden behoorde zij aan de edele familie Stalins 
van Gent. Mijnheer Gillis Stalins stierf den 20 
October 1681 en ligt bij de Predikheeren 
te Gent begraven. Zijn zoon Jean Baptiste stierf 
tot Iseghem den 20 Januari 1639 en wierd naar 
Gent gevoerd. Zijn kleinzoon Albertus Ludovicus 
de Lichtervelde stierf Bisschop van Namen, den
18 Oktober 1795. Die laatst onder de leden van
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l edel stamhuis het goed van ’t Mosscher Ambacht 
jat, was Jonkvrouw Sidonia Barones Dons de 
vendeghem, zij overleed te Gent den 16 Aug. 
80. Sedert w h s  die heerlijkheid overgegaan tot 
familie Arth. Verhaeghe Volksvertegenwoordiger 

n Gent welke over eenige jaren overleden is.

Mosscher Ambacht wierd bewoond van 1720 
I 1813 door de familie De Jonghe. In de wan- 
ling voert die familie nog de naam. van Mossches 
■ Hartje Mossches, zoo men'hem noemt (Marlijn 
! Jonghe was de zoon van Pieter en Marie Beheydt 
. wierd geboren te Iseghem 19 Januari 1794 
.i overleed aldaar den 10 Augusti 1873. Zijn 
ouw Rosaltó Verhamme, geboren te Iseghem. 
n 5 Novemf&ï 1799, overleed aldaar op den 
jogda^ van Sinxen in ’t Heilig jaar 1875. Na

tonde onder andere.

1. Bruno De Jonghe, geboren te Iseghem, den 
i Maart 1826 ; in ’t Klooster getreden der, Broeders 
indaele, te Kortrijk den 7 Augusti 1855. Al- 
meenen overste in 1863, vierde zijn Zilveren 
ibeïfeest na 25 jaren bestier, den 3 September 
188 en aldaar, na als een goeden vader zijn 
edebroeders gesticht en opgewekt te hebben, in 
m Heer ontslapen den 27 Februari 1892.

't Vervolgt. 

STAD ISEGHEM.

VOLLEDIGE LEERGANG IN DE

F R A N S C H E  T  A  A  L

Burgerstand
E M E L G H E M .

GEBOORTEN :
Roger Boucquet, zv. Adolf en Madeleine Mercier.
Marcel Gryspeerd, zv. Jules en Marie Demeester. 

—  Georges Castelein zv. Gregorius en Marie De
nys. — Ozée Decraene, zv. Felix en Augusta 
Vandaele. — Bauduin Verfaillie, zv. Jules en 
Marte Vermoote. — Eduard Verstraete, zv. Gustaf 
en Alida Priem. —  Marcel Vandendriessche, zv. 
Cyriel en Marie Wydaeghe.

STERFGEVALLEN :
Rogrer Maes, 4 1/2 maand. zv. Gustafen Emilie 

Vanhaeist.

HUWELIJKEN
Medard Oosterlinck, landb. en Julma Roelens, 

landb.

Koninklijke Maatschappij 
HET N EERH OF „ G E VT.

Ten einde voldoening te geven aan den wensch van 
ilrijke ouders, zal, voor volwassen MANSPERSONEN 
i JONGELINGEN, geboren voor 1 Januari 1908. een 
stalende, volledige leergang in de FRANSCHE TAAL 
ïeven worden in de Knechtenschool van 't H. Hert, 
ra Maandag en Donderdag van elke week, telkens 
maf 8 tot 9 1/2 ure ’s avonds.
Om met de grootst mogelijke vrucht de lessen te 
ilgen, zullen de leerlingen in drie klassen verdeeld 
orden, naar de maat van hun vordering.

Diegene, die over tijd beschikken, zullen kunnen te 
lis een taaloefening afwerken, weike zij, nagezien en 
irbeterd, zullen terugbekomen.

Mits de geringe vergoeding van TWEE FRANK 
- WEEK, kan men zich laten INSCHRIJVEN in 
school van het H. Hert, Roeselarestraat, 141, op 

UND AG eerstkomend, 13 November, van 8 {1/2 tot 
1 nur in den voormiddag.
De Leergang vangt aan op Maandag, 14 November.

1 NOTA :

Een volledige leergang in de 
F R A N S C H E  T A A L

Irordt ingericht voor vrouwpersonen — geboren voor 
'januari 1908 — in dezelfde lokalen en aan dezelfde 

roorwaarden op den Dinsdag en den Vrijdag van elke 
leek, ’s avonds van 6 uur tot 7 1/2 uur. — Inschrij- 
ring op Zondag, 13 November, van' 8 1/2’uur tot 10 uur 
ia den voormiddag, in de knechtenschool van ’t H. Hert. 
Deze Leergang vangt aan op Dinsdag, 15 November.

Het Bestuur.

WAT HELPT KAARS EN BRIL, ALS DEN 
UIL NIET ZIEN EN W IL ... maar... W ILLEN 
IS KUNNEN.. Vooraleer uwe spaarcenten in in
gewikkelde zaken te plaatsen of jarenlange en 
onverbreekbare verbintenissin aan te gaan, wend 
Ü in Völle vertrouwen tot onze agenten uwer streek, 
die met de meeste bereidwilligheid en kosteloos 

alle inlichtingen zullen geven.

Verzekerde uitzettingen op

a) Spaarboekjes op zicht aan 3-60 •/•
b) Spaarboekjes voor 5 jaar aan 4 ° *
c) Kasbons voor 5 jaar aan 4 1/2 °/«
d) Grondobligaties 10 jaar aan 5 ° / 0 

’sjaars. - Alles vrij van Taksen.
e) Check-Kekeningen op zicht.
f) Leeningen op Vaste Goederen, alleen in eersten 

rang van Hypotheek.
g) Uitwisseling van vreemde munten en koepons, 
koop en verkoop van Fondsen, Inschrijvingen op 
Leeningen, en allerhande finantiële zaken aan de 
voordeeligste voor waarden.

Antwerpen’s Bouw- & Hypotheekbank
Naamlooze Maatschappij.

Kapitaal : VIJF MILJOEN FRANKS.

Zetel : Xll-Maandenstraat, Nr 13, ANTWERPEN.
Gesticht in 1909. - Posteheck-Rekening 019.

Telefoon 3081.

AGENTEN :

Mr Florent Behaeghe-Mulier
iGemeenteontvanger,

Van den Bogaerdelaan, 13, Iseghem.

Mr Achille Tanghe
Hoofdonderwijzer, Emelghem.

Mr Jules Oost
Handelaar, Wlnckel St Eloi.

N. B. — Waar de Maatschappij niet vertegen
woordigd is, kunnen alomgeachte personen zich 
voor een agentschap aanbieden.

Schrij nwerkers
gevraagd bij J oseph MARTIN-VANDEN BERGHE, 

Aannemer, Steenputje, ISEGHEM.

Groote Vogelteelt Tentoonstelling
van 26 27-28 November, 

ingericht in het Feestpaleis te Gent.

„„Het reglement programma dezer belangrijke in
richting komt te- verschijnen. De liefhebbers die 
het begeeren te entvangen zijn verzocht zich te 
wenden tot den heer 'schrijver : Mr M. Fiêvó, 
Lousburgslaan 22, Gent.

Sluiting der. inschrijvingen den 10 November,

HÉLÈNE DE LEU. Kasteelstraat, 25. 

stelt zich ten dienste om toppen der schoenen 

te vernissen.

V  e r l o r e n  

jonge duif. Roode tuimelaar Ring V B 16648 — 21. 

Terugbrengen aan Bestuurder der Filature du 

Canal tegen goede belooning.

T ©  K o o p  schoone K00KST00F met
2  ovens en 2  onderovens, adres ten bureele 
van ’t blad.

Men VRAAGT goede metsers bij Amand DE- 
BLAUWE, te Ploegsteert Vast werk - goed, loon.
......  * ■ ■ ■ . .

T e  k o o p  een onlangs nieuwe karre 
met kap, dienstig voor eenen bakker (draagver
mogen 500 à 000 kg.) bij Jules VAN TROYE. 
Emelghem Dam,

SCHOONE KEUS VAN

Regenmantels — Impermeables

voor Heeren, Damen en Kinders.

V o o r  D a m a n '  v a n  a f  - 4 3  P r

IN SATIJN 125 FR. EN MEER.

I n  wolle ö a b a rd in e  BB  F r .
TROUWE BEDIENING.

JANSSENS Gezusters
Brugstraat, 6 ISEGHEM .

Société Générale de Belgique
Kapitaal . . .  Fr. 62,000,000
Voorbehoud . . . » 145,099,540,45

Maatschappelijke som . » 207,099,540,45

Stortingen op de Spaarboekjes 
gevende 3 oio intrest 

zuiver van belastingen 
Voor alle inlichtingen zich wenden tot de

Banque de Courtrai
AGENTSCHAP DER 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 0E BELGIQUE

BIJHIHZEN te : Audenaerde, Avelghem, 
Cort'emarck, Dixmude, Iseghem, Lichtervelde, 
.Meenen, Moescroen, Poperinghe, Ronse Rousse
lare, Sotteghem, Thielt, Vlamertinghe, Waere- 
ghem, Yper.

DE BANQU: DE COURTRAI vervangt KOSTELOOS 
aan hare winketten de BELGISCHE SCHATKIST* 
BONS DER MUNTHERSTELLING.

W ie  G e l d

CRÉDIT FONCIER D’ANVERS
HÜLPHUIS Rousselarestraat, 25, ISEGHEM.

Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 6 0 0 0 .000

B. Spaarkas :
1° op zicht
2° op termijn van een jaar 

3° op termijn van twee jaren

4 00 °/° 

4.50 o/° 

5.00 °/°

A. Bankrekeningen : zonder Bankloon :
1» op zicht 3.50 %
2° op veertiendaagsche rekeningen 3.85%

3° op zesmaandelijksche rekeningen 4. %

4« op jaarliiksche rekeningen 4.25 °/0

A A N K O O P  en V E R K O O P  vin Fransch, Eogelsch en Amerlkaaasch Papier
aan de voordeeligste wisselkoers

Verdere inlichtingen kan men bekomen bij den Plaatselijken Beheerraad

Bestuurder : J U L E S  C R O G H O N - V E R H A  M  M E  te Iseghem. 
Leden : Paul SCHOTTE Gemeente Sekretaris Ingelmunster,

Jozef SPINCEMAILLE dokter in geneeskunde Rumbake,
Eugène VERHAMME dokter in geneeskunde Iseghem.

Germain Hoet, gezichtkundige, St Amand
straat N 8 , Rousselare,' 40 jaren bekend en 
door de HH. Oogmeesters aanbevolen is alle 
dagen ten zijnen huize sprekelijk en heeft 
noch zoon of hoegenaamd geen reiziger. Ter 
trouwe en spoedige bediening.

HUIS VAN VERTROUW EN.

. ‘ lil IMlC'irllHH-rtrll iijiC
Groote Marjd, 21, ISEGHEM.

G R O O T H A N D E L  
in alle benoodigheden voor mans- en vrouw- | 
kleermakers, alsook groote keus van sayette ! 
en lijnwaadartikelen.

Eenig huis voor Iseghem en omliggende voor 
CORSETS H D. B.

Voordeelige prijzen voor voortverkoopers.

Corsets op Maat.
Het alomgekend Huis HIMPE-VR0MAN die 

in de Nederweg gevestigd was, is sedert eenige 
weken Rousselarestraat, 233 overgebracht.

Benvens Goede Corsets op maat gemaakt 
en naar de beste en laatste modellen kan men 
ook ten mijnen huize bekomen alle slach van 

witgoed, zooals mans- en Vrouwhemden, lakens, 
cache-corsets broeks, roks, schoone werkers- 
kostuimen, écharpen, baaien, onderbroeks, 
enz. enz.

Goed en verzorgd naaiwerk.

TROUWE BEDIENING EN VASTE PRIJS- 

ELI M P F - V R O M  A N

Bergsche, Englische

en Duitsche Kolen

seffens te verkrijgen bij

G E R M A I N  D I C K

te lefoon 338, "  73, Coupure, GENT.
R e ch tstreek so h en  in v o e r .

K O K O ï ^ H A f l R
M y

i w i j  hebben }
•  $lechts #
•  KOKO •  
S gebruikt. :

iN N I i
Wets 

[ evenaart 
KOKO- 

iM tH I

Alle slach van tigen voor schoenen, in 

serie en op maat. Beste hoedanigheid, nieuwste 

modellen, bij

Th. BOUCQUET, snijder-Modelleur, Len
deledestraat, 139.

HET IDEALE 
H A A R V E R S T E R K E R ^ ^
doorschijnend als kristal, 
houdt geen verfstof in, noch 

I  olie, noch vet, het verfrischt 
het haar en verschaft over
vloedig en zijdeachtig haar 
dat u het uitzicht van de 
jeugd geeft.

KOKO houdt het uitvallenvan het haar tegen en staat ver boven alle gelijksoortige Produkten.
OVERAL TE KOOP 

3t25f 6.—, I O.—“
Bereid door 

K 0 K 0  MARICOPAS &  C>, Limited 
Bsvis Mark, LONDON E. C.

Algemeen depot voor België :
Maison Louis Sanders 

22, Rne de la Glacière, Brunei 

—
droog o f  n a Ÿ

te gebruiken.
Verkrijgbaar te ISEGHEM bij de Apothrker vvYF 

FELS, Marktstraat, 53 LALEMAN, Brugstraat 2.

M ARKTPRIJZEN .
KORTRIJK 7  Nov. -  Haver, 67 tot 6 8  

peerdeboonen, 00 tót 0 ) ; aardappelen, 35 à 4P 
Boter !5-iG,00 fr. dek ; eieren ’t stuk, 0,80-0,88 
koolzaadolie. 275 tot 00J; lijuzaadolie, it>«> tot 
162 ; koolzaad 100 tot 000 ; lijnzaad, 80 tot 
90; koolzaadkoeken. tot 00 ; lijnzaadkoekeD 
75; sodanitraat. 73 50; ammoniak. 71.5 > 
suikerij. 00 tot 00 . duivenboonen. 100 tot lo 
hooi. 30 t,ot, 40; sr.moi, 7 tot 8.

TE KOOP : Dubbel voordeur met opperlucht, 
drie vensterramen, vier vensterblinden, een 
bureau américain en Motocyclette, alles aan 
zeer voordeelige prijzen, zich te bevragen bij 
LÉON DR1ESSENS, Melkmarktstr 5, Iseghem.

Technisch Bureel W . V E R C O U T E R E
r r i  cpnnw • Burööl ! 294-9 (7*12, 14-18 urG) TELEFOON . ßesluup . 2968

18, Veldstraat, 18, GE.VT

Telegramadres : BETARMÉ. Gent.

Studie van gebouwen in gewapend beton 
Nijverheidsgebouwen. 

Yzerconstructie. Leiding van zulkdanige werken.
Expertise en onderzoek van materialen.

Voor heeren Bouwmsesters en Aannemers voorontwerpen zonder verbinding.
Raadgevend-lngenieur : 
Hoogleeraar MAGNEL.

Technisch-bestuurder :
9. M de N010MH Civiel Ingenieur A. I. G.

ffïiörlaaiscïie Testopstelling der B m ijïe r lie id , Gent 1921 : GOODEN MEDALIE

Filiaal : 5, de Pèlichystraat, te ISEGUlsM. Tefefoon, 1 ï  
W. VERCOUTERE, Bouwkundige-lngertieur A. I. G.

noodig h e e ft  om  te bou w en  o f  h u izen  
te  koop en , w end e z ic h  in  v o lle  v e r 
tro u w en  tot

A L F O N S  D E V O S
10, TRAPS1 RAAT. 10

B R U S S E L . .
L een in gen  op H y p o th e e k . — V erz e 

k erin g en . — V o ls tr e k te  geh eim h ou d in g  
verzek erd ..

Kunsttanden, Gebitten, Heelkundige tandbeVerking
SPECIALITEIT VAN TANDEN OP GOUD

volgens de laatste uitvinding (zonder plaat) 

----- Herstellen van Gebitten enz. -----

BERICHT : Om aan de menigvuldige vragen hunner dienten te

voldoen zal Doktoor DELCROIX en E D M .  M O R E L
van nu af te raadplegen zijn  den Dinsdag en Woansiag van iedere week bij M. P ierre  

BERLAMONT-ABEELE, ROUSSELARESTRAAT, 30, ISEGHEM.

GROOTHANDEL in MARGARINEN
R aym ond M A E S

“  M a r k t s t r a a t ,  4 4 ,  . I S E G H E M . r-

BELLA
IN VRAC, KILOS 

12 KILOS

MIBA
IN VRAC

PILOT
ENGELSCH

FABRIKAAT

AXA
De Koningin der Margarinnen

MERVEILLE
beter dan boter

P A S T A

B O N A
VRAC EN 

1/2 KILOS

EGO
IN 1/2 KILOS

CU R A
IN VRAC EN 

1/2 KILOS

W



UIT TER HAND TE KOOP2  W O O N H U I Z E N
in de Statiestraat te ISEGHEM.

Zich ta bevragen bij den Notaris LE CORBESIER.

PAS OP
voor de GRIPPE en INFLUENZA
gekenmerkt door hunne voorteekens :

- Hoofdpijn en Zenuwkoortsen

De Cachetten K E P H I L
zijn het eenige Voorkomene genees- 
aitidel dat werkelijke uitslagen geeft.

Wacht niet ' tot het te laat is, bij de
minste hoofdpijn of zenuwkoorts neemt 
dadelijk een CACHET KEPHIL. 
ALLEEN TE BIKOMEN

BIJ DEN UITVINDER

ApotM LALEJVtAlSf
Opvolger van A. Rodenbach, ISEGHEM 

Huismoeders !
Vboc uw:; ki l lers zijn TRAAN en 

iVfELKTRAAN der Aphotheek Lale- 
mau een noodzakelijk voedsel.

K IN A -W IJN  LALEM AN is uit
stekend voor zwakke vrouwen.

Apotheek LALEMAN, Iseghem. 

ELKEN VRIJDA.Gr

Stokvisch en Moluwe

GEWAARBORGD GEWAPEND BETON |

Specialiteit vau Gepreste Ciuientbiiizen 1
SPOEDIG EN VERZORGD WERK ^

flmand Denys-floehepiedf
Dweersstraat, 17, ISEGHEM

G. HOET-ANNE, opticien, StAmandstraat 8 , ROUSSELARE
Waarom wordt het huis, G. Hoet- HUIS VAN VERTROUWEN

Anne, na 36 jaren bestaan, door 
de HH. Oogmeesters, meer en 
meer aanöevoien ?

1° Omdat het gezicht met een 
nieuw stelsel van gezichtaanduider 
goed onderzocht wordt, die ons juist 
het nummer van ’t gezicht aanduid, 
om met den eersten bril die men 
beproeft, zoo klaar te zien als op 
den ouderdom van 15 jaren, en waardoor het gezicht bewaard en versterkt wordt.

2° Omdat het huis voorzien is van uitgeiezene glazen en alle verschillige modellen van bril en 
pince-nez monturen, uit de voornaamste fabrieken van Frankrijk, Engeland en Amerika, in goud, zilver, 
double', nickel en staal, en waarvan de prijzen buiten alle concurentieën zijn. Glazen, op recept der
H. H. Oogmeesters voorgeschreven, worden kunstlijk afgewerkt. Brillen en pince-nez van af 3 fr. 
't stuk. Allerfijnste geslepen glazen, met fijne monturen 6 en 7 fr. GEENE WOEKEßPßIJZEN.

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus jumellen, longue3-vues, barometers en kunsto*gen; 
Specialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijen, baden en kernen ; maximathermometers. 
likeur-, sirop-, melk- en oxijde wegers. Loupen voor wevers, enz...

GERMAIN HOET reist niet meer, doch is alle dage ten zijnen huize sprekelijk en heeft noch zoon 
of hoegenaamd geene reizigers.

Men lette goed op ons adres : '
Germain Hoet-Anne, St Amandstraat 8. tegen de N lOrdstraat, Rousselare.

Er is altijd een oogmeester ten ieder beschikking.

Den Heep 

Albert CARPENTER

(volgens sen foto)

Geen rugpijn meer
Zekere ontlasting na 2 4  uren
V.ijl gij niet peinzend wanneer gij 

wakker wordt met pijn in den rug en 
een vuileii smaak in den mond?

Wanneer gij den dag. begint even 
vermoeid als wanneer gij. hem eindigt?

W anneer gij stekende pijnen in den 
riirï gewaar wordt?

Wanneer armen en beenen u pijn 
doen ?

Wanneer gij u teneergedrukt en 
prikkelbaar gevoelt?

Ditzijn al de kenteekens van stoornis 
in de lenden, welke met een genees
middel voor de lenden moeten tekeer 
gegaan worden. Niet een geneesmiddel 
dat op de ingewanden inwerkt, maar 
een stof die rechtstreeks naar de len
den en de blaas overgaat.

Voor al deze pijnlijke kenteekens 
en de meest ingewoekerde gevallen 
van rheumatisme, jicht, lieupjiclit, 
lumbago, steen, ontsteking der blaas 
en Brightziekte (eiwitverlies) bestaat 
er een onfeilbaar geneesmiddel : de 
pillen De Witt voor lenden en blaas. 
Lees wat anderen hierover schrijven.

De Heer Albert Carpenter, 17, Lam- 
beth-Walk, Westminster, S. W. 
schrijft :

« Mijn lenden en blaas waren zwak 
sedert mijn kinder jaren; nu en dan 
was ik ziek en moest dikwijls naar 
't gasthuis overgebracht worden, 
aangetast door rheumatisme. In 
Maart 1912 bevond ik mij in een heel

kritischen toestand ten gevolge van 
rheumatische koortsen; mijn moeder 
gaf me dan een kleine doos pillen 
De Witt voor lenden en blaas. Ik 
begon de pillen te nemen en twee 
dagen daarna kon ik gaan. Ik zette da 
behandeling voort en na zes weken 
kon ik mijn werk hernemen, dat ik 
sedert dien steeds voortgezet heb. Ik 
kan gemakkelijk een halve centenaar 
metaal opheffen en behandelen en 
wordt mijn vroegere pijnen niet meer 
gewaar. »

Deze brief werd in 1912 geschreven. 
Zeven jaar later bevestigd de IleerCar- 
penter zijn voorgaande getuigenis als 
volgt :

« Ik heb de pillen Oo Witt voor len
den en blaas aanbevolen aan personen 
van mijne streek en waarvan verschil
lende in zorgwekkenden toestand 
verkeerden. Do pillen zijn nooit zon
der bijval gebleven. »

De pillen De Witt voor lenden en 
blaas genezen alle ziekten der h nden 
en blaas door de oorzaak de- ziekte te 
doen verdwijnen : het giftig pis^unr 
dat uit het bloed langs de pivbiaas 
verwijderd wordt. Wanneer gij \ n Uit
stelt dat de pis een blauwachtige 
kleur aanneemt, dan beteckt nt zulks 
dat de genezende eigenschappen hun 
uitwerking hebben en men kan zich 
aan een spoedige ontlasting ver
wachten.

De Pillen De Witt
V O O R  L E N D E N  en B L A A S

Indien gij de pillen koopt, verzeker 
u dat het echte pillen De Witt zijn, ia 
witte doozen met drukwerk in blauw 
en goud verpakt en op de flesch een 
stempel in blauw lak. Neem een ern
stige proef en oordeel u zelf over de 
teweeggebrachte verlossing. Indien 
gij dienaangaande andere inlichtingen 
wensclit,'otuur dan een kaartbrief 
aan de toebereiders E.-C. De Witt 
and C° Ltd, East Croydon, London, 
met vermelding van dit aanschrijven.

De pillen De Witt, voor lenden en 
blaas, worden in alle apotheken in

gansch de beschaafde wereld v 
kocht. Indien gij de minste moeil 
heid ontmoet om uw de echte pil 
De Witt, voor lenden en blaas, 
te schaffen, met blauw stempel 
den stop, zend de tegenwaarde 
het dichtbijgelegen depot en de pi 
zullen onmiddelijk toegestuurd w 
den, verpakt zonder merk

De prijs is fr. 5 de doos of fr. 7..r0 
doos, twee en-half maal groot ( i’. li 
geen eene groote besparing vcvvn , 
lijkt.

E.-C. De Witt et C°, 22, rut ‘.e 
Glacière, Bruxelles.
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Verkocht te Iseghem , bij V e rh a m m e , 13, Marktstraat; W yffe ls ,  53, Marktstraat; La lem an , 2, Brugstr.

OOK VER3SHE VISCH 

Drooge en Ingelegde HaringDij 1 s t  Ï M I Ö E Y L E N - M S I S N
16, Wijngaardstraat, ISEGHEM. j  

Vermindering van prijs aan voortverkoopers.

Ä .  © e  v o s - P i l l e t )

AANNEMER VAN VERHUIZINGEN

Rousselarestraat 130, ISEGHEM.
— Téléphoon 86 —

Regelmatigen Wekelijkschen 

VERVOERDIENST  OP GENT.

VERTREK iedere W OENSDAG voormiddag 
te 10 ure uit ISEGHEM. 

VERTREK uit GENT den DONDERDAG 
middag, standplaats Hotel Picardiën tegen de 
Koornmarkt.

Men aanveerdt groote en kleine vrachten, 
alsook bestellingen voor de tusschengemeenten. 

REGELMATIGE TROUWE -  -

-  -  EN  ZEKERE BEDIENING  

MATIGE PRIJZEN .

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAEVE Gezusters
K >ririjkstraat, rt4, ISEGHEM

Ja v a  S te rk  — D u b b e l S te rk  
W estm in s te r S to u t 

Schot h-ale - Pâle-ale.

V e r k o o p  v a n  W i j n e n

HANDEL in KOLEN.

A . Lambert-Werbrouck
0. L. Vrouwstraat, ISEGHEM

beveelt zich aan voor het maken van schoenen 
op maat, uitsnijden van alle soort tigen of toe- 
behoorteu zooals : galochen. voorvoeten, voeringen 
fn coutil of leder ;

Levert alle slach onderleier en belast zich met 
allerhande Herstellingen

Verzorsfd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voorwaarden

BIERHANDEL in ’t Klein en in ’t Groot
OP VATEN EN IN FLESSCHENHenri ïa n tte r en -L a u e ire

KASTEELSTRAAT, 10 

-------------------- ISEGHEM ---------------------

Extra Stout en Jannekens bier

van île Modelhrouwerij Gebroeders Callebaiit, Wieze
- - Bock en Pilsen - -

in kleine en groote flesschen 

V r  / ’ïqe n-vjsen. ‘ )n noge.lijk° Concurentie.

Bij UITSCHEIDING TE KOOP :

3 zware werkpaarden voor alle bedrijf, 2 ca
mions 5.000 en 10.000 kgr. dragende, 1 hand- 

ophaaimachien met 500 kgr. vrachlvermogen ; 
zichtbaar ’s Zondags bij HENRI PATTYN, Bloem- 
handelaar te Emelghem.

Jules P \TTY\-P ARM ENTIER
Gentstraat, 52, ISEGHEM

gewezen w erkm an bij Désiré Scheldeman-De 

busschere, beveelt zich aan tot het plakken 

van behangpapier, glaswerk, enz.

Genadige prijzen .— Trouwe bediening.

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach van MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONW OL 

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

SPOEDIGE EN TROUWE BEDIENING. 

In ’t groot en in ’t klein
biJ

Alex. Roose-Vuylsteke
DE PÉLICHYSTRAAT, 12, IC C p U C M
recht over St Hiloniuskerk U n C lf l .

IN DE PLASTRON.
M ark ts tra a t , 4=4z, Iseghem . 

Wilt gij gekleed gaan naar

DE LAATSTE MODELLEN
en uwe kleedingsstukken

BIJZON DER AFG EW ERKT
hebben, wend u in volle vertrouwen bij

Raymond Maes-Geldhof
MEESTERKLEERMAKER

Spoedige Bediening. — Rouwe in 24 uren.

RIJKE KEUS VAN STOFFEN
in allereerste hoedanigheid voor Heeren en Damen

ELLEGOEDEREN
Specialiteit van Plastrons

W itte en Fantasie Hemden 

ALLE MODELLEN VAN COLS, enz. enz. 

Genadige prijzen,

TE BEKOMEN BIJAlberic ROSSELLE KAERTENS
Meenenstraat, ISEGHEM.

Glas, Spiegels, Meubels, Vitreaux, 

Gravuren, Deurplakken, 

Portretten-Glazen, Glazenpannen.

Ik gelast mij ook met het

HERKWIKKEN van oude SPIEGELS.
Genadige prijzen — Spoedige bediening.

(Téléphone 506)

Ateliers Éleetro-Mécaniques

A. E. M. C.
Rue des Horticulteurs 

=  C O U R T R A I  =
A .te l l e r s  d e C o n s tr u c tio n  

A p p a r e il la g e  h a u te  e t  b a s s e  te n s io n  
T r a n s fo r m a te u r s  

C a b in e s  a é r ie n n e  et
P o s t e s  d e tr a n s fo r m a tio n  
In s ta l la t io n s  

B o b in a g e  en  to u s  g e n r e s
h a u te  e t b a s s e  te n s io n  

M o t e u r s  — C o m m u ta tr ic e s
— A c c u m u la te u r s  etc .

RÉPARATION REBOBINAGE
VENTE ACHAT. ÉCHANGE.

F Emile (M ie r e -M o M le
Gentstraat, 41 , ISEGHEM.

OPENING VAN EEN WINKEL
van aile slach van W IT G O ED .

MANSHEMDEN, 

VROUWHEMDEN, COLS & PLASTRON, ONDERGOED 

en KINDEREN ARTIKELEN

GOEDE EN TROUWE BEDIENING.

Doctor H. Van Quaethem 

Specialiteit van Tanden en Gebitten
te raadplegen, alle dagen (Zondag uitgenomen), 
van 9 tot 12 en van 2 tot 5 ure, ten zijnen 
huize, Hoek der St Amandstr. en Schoolstraat. 
Rousselare.

In de Belgische Vlag

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat 2 5, ISEGHEM.

Verkoop van alle slach van kieederstoffen aan 
zeer voordeelige prijzen. Grooten afslag op fransche 
coupons en andere ellegoederen.

MOEDERS vooralleer aankoopen te doen, komt 
zien naar de prijzen onzer stoffen, alle concurentie 
onmogelijk.


