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HULDE e n  DANKBETOOG
AAN WELEDELE HEER

B A R O N  K A R E L  G I L L E S  de P É L I C H Y

Baron Karei Gillès de Pélichy.

Nooit en heeft onze Stad Iseghem eenen dag 
beleefd gelijk zondag laa ts t :  van korts na 
den noene, zoohaast het dreigende weder 
w at opklaarde achter de vlagen, stroomde 
het volk toe u itO ost  en W est uit Zuid en 
N oord; waarlijk men zou gemeend hebben 
dat die duizende menschen slechts van tien 
minuten verre kwamen, ’t was slechts eene 
halve u u r  dat het ophield van regenen als 
wij duizende vreemdelingen zagen aanlanden, 
te voete, in rijtuig of per spoor, ja elke 
binnenstoomende trein  stortte honderden 
betoogers op het statieplein en in de bevlagde 
straten.

Een vraag werd er gesteld door velen : 
wie zal e r  geheel dat leger in orde brengen ? 
wie zal er die tallooze menigte in eenen 
huldebrengende stoet herscheppen ?

Dezelfde mannen die gansch de betooging 
op touw zetten; het bestier van den katho
lieken kiezersbond van Iseghem ; die Heeren 
moeten wel hunneschikkingen genomen hebben, 
want op de gestelde ure g ing de stoet vooruit, 
een stoet van tien duizend mannen met 
tw intig  muzieken, opgeleid door ons def
tig pompierkorps, trok op langs de m a rk t 
s t ra a t ,  kasteelwaarts. W aarlijk  de inrichters 
halen eere van hun w erk , zij hebben wel 
hunne hulp gekozen in de veertig  katholieke 
jonkheden die gezorgd hebben voor de m aat
schappijen die aan hun geleide vertrouwd 
wierden.

En de deelnemers aan den stoet gevoelden 
dat zij t.’huis w aren, w an t zij bemerkten 
zoo wel dat er op hunnen doortocht bijna geen 
enkel huis was w aar  geen vlagge uit en zat 
om hurf te zeggen dat zij wel deden met 
Baron Karei te komen vieren.

Maar prachtigst was het uitzicht in het 
boomforeest, w aar  die stroom van volk 
zingende en spelende doorwentelde. I)Mr heeft 
Baron Karei gevoeld dat het herte van 
geheel zijn arrondissement klopt van liefde 
voor hem ; geen één gemeente moeten wij in 
het bijzondere noemen, m aar als hij honderden 
mannen zag voorbijtrekken uit  gemeenten van

uren verre, dit moest hem zeggen, k laarder 
dan woorden, dat niet alleenlijk Iseghem. 
m aar gansch het arrondissement hem bedankt 
voor zijne bewezene diensten.

Terwijl wij daar stonden in het boomforeest, 
één groepk.e heeft ons getroffen ; ’t was de 
hulde aan den baron gebracht door de sehool- 
kinders die met hunnen dank de hoop u i td ru k 
ten het christelijk onderwijs gewaarborgd te 
zien voor de toekomst door onze katholieke 
volksvertegenwoordigers.

Van daar trok de stoet in de zelfde goede 
orde naar het g ildehuis; geen gedacht die 
duizende en duizende menschen in het gilde
huis te bergen, ook was de za!e proppensvol 
terwijl de spelende muzieken het leven gingen 
mededeelen op al de hoeken van stad.

’tW a  s een oorverdoovend gejubel toen M. de 
Baron met al de overheden de zale binnentrad, 
machtig klonk er het Baronslied, met begelei
ding van het congregatie muziek, geen wonder 
dat dit lied bijval vond, het komt uit het herte 
ven gansch -on-èe-etad, door^leiï4iVh,ternïuttd 
van een kind van Iseghem.

De zitting werd geopend door de Heer b u rg 
meester die sprak in dezer voege :

Mijnheeren,
Het feest dat wij op heden vieren, is een 

hulde en dankbetoog, ter eere van Baron 
Karei Gillès de Pélichy, u it  erkentenis voor 
de ontelbare diensten "welke hij sedert tien 
jaren als volksvertegenwoordiger bewezen 
heeft, aan het arrondissement Thielt-Rous- 
selare in het algemeen, en aan de stad 
Iseghem in het bijzonder.

En terwijl wij, katholieken van Iseghem, 
met droefheid hebben moeten bestatigen 
dat, uit den schoot zelve van onze katholieke 
bevolking een kandidaat is opgerezec die, 
alle regeltucht onder de voeten trappende, 
tegen onze  katholieke kandidaten durft 
opkomen, vol m inachting voor hunner per
soon, voor hunne bekwaamheid, voor hunne 
bewezene diensten. — Een kandidait, die 
onbezonnen en vermetel tegenover hel onbe
vlekt en altijd zegevierende katholiek ’aandel 
van Thielt-Rousselare. zijn vendelkenof zijn 
vaantje durft opsteken, op hetwell niets 
anders te lezen staat dan « hoogmcèd, eer
zucht en eigenbelang » daarom helïen wij 
katholieken kiezersbond, deze iïtooging 
willen inrichten, ter  eere, ter hulcfe en ter 
dank aan onze kandidaten in den persoon 
van dezen, die wij met recht en fierheid 
aanzien als het toonbeeld van den vomaakten 
volksvertegenwoordiger, in den pe'soon van 
Baron Karei Gillès de Pélichy, de, gediens
tigheid zelve, de wijze en werkzame voor- 
staander van al onze eischen ; de klodunoedige 
verdediger van al onze rechten.

Zooeven zal eene welsprekende stjm hier in 
het openbaar verkondigen, w at Barm Karei al 
gedaan heeft voor «werkman,voor landbouwer 
en voor bu rge r  » Maar het kont mij toe, 
als Burgemeester dezer stad, beieveiis de 
openbare hulde welke ik gelukkg  ben te 
mogen brengen aan de volksvertegenwoor
digers en senators van dit arraidissement 
voor hunne welverdiende dienstwijigheid, het 
komt mij toe, een woord van bijzonderen 
buitengewonen en welgemeende! dank toe 
te sturen aan dezen, die weerdjg van den 
naam dien hij draagt,  altijd voorufc en vooral 
bekommerd is met den w elvaart \in Iseghem, 
zijne geboortestad ; en die in llle omstan

digheden het stadsbestier krachtdadig en 
met den besten uitval bij hoogerhand heeft 
weten te ondersteunen telkenmale dat de 
belangen van Iseghem op het spel waren.

Aan u. Baron Karei Gillès de Pélichy, in 
den naam van Iseghem en zijne gansche 
bevolking, aan u, duizendmaal dank.

ïïn aan u, ontelbare maatschappijen, die uit 
alle gewesten zijt toegestroomd. — Aan u, 
vrienden uit de 39 gemeenten van het a r ron
dissement ; aan u mijnen hertelijksten wel- 
komgroet.

Gij zijt aan onzen oproep niet doof gebleven ; 
gij hebt uwe dankbare hulde willen brengen 
beijevens deze der Iseghemsehe bevolking ; 
g i j /heb t willen toonen dat de dankbaarheid 
nog leeft in de herten der viaamsche katholieke 
ki.zers, en gij zijt, met ons, het danklied 
komen zingen.

la welkom, honderd, duizendmaal welkom 
o p 'd i t  feest, dat met reden mag aanzien 
W'.,,;rtèn als, de wapenschouwing v a n  het 
katholieke leger den dag voor den vèldstrijd. 
— Welkom, omdat gij door uwe tegenwoordig
heid hulde brengt, niet enkel aan een persoon, 
maar aan een gedacht, aan eene denkwijze 
voor dewelke wij leven en streven. — Welkom, 
omdat gij door uwe ontelbare menigte, aan 
onze tegenstrevers een bewijs geeft' van de 
levendigheid en van de macht van het katho
lieke leger. — Welkom, omdat gij door den 
geestdrift die u bezield, de voorsmaak geeft 
van den iever en den moed, met dewelke gij 
op 22 Mei aanstaande, de zegepraal zult be
trachten.

Nu en dan wierd de redenaar door algemeene 
toejuichingen onderbroken.

M. Doktor Gits nam dan het woord in dier 
voegen :

Mijnheeren,

Iseghem is in feest !
Honderden en honderden medeburgers stap

pen heden trotsch en fier door de bevlagde 
straten onzer stad, wijl duizenden en dui
zenden vreemdelingen ons de broederhand 
komen reiken en met ons hulde brengen 
en dank aan den gevierdsten onzer zonen.

’t Is heden het schoonste, het edelste der 
feesten: ’t is het feest der dandbaarheid !

O Iseghem. gelukkigste stad onder de 
gelukkigste  der steden !

Gij d raag t op uw voorhoofd den stempel 
van moed en vlijt, gij d raag t om uwe 
slapen het kenm erk van scheppingskracht 
en van vernuft, en verwonderd en verbaasd 
s taar t  gansch het land op u neder bij den 
klimmenden groei en bloei van uwen handel 
en van uwe nijverheid.

En sede t  ja ren  en jaren zweeft boven 
onze stad een engel die ons moed in het 
herte spreekt, een engel die ons helpt en 
ondersteunt, een engel die ons bijstaat ; een 
engel die ons den weg toont naar breeder 
banen, boven onze muren zweeft de schuts
engel van ons kasteel.

Doorloopt de straten onzer stad en heden, 
meer dan ooit. zult gij het, volk hooren 
zeggen wat Iseghem aan de familie van ons 
kasteel verschuldigd is ; heden, meer dan 
ooit, zal men u spreken van zijne liefde 
voor den arme. van zijne behulpzaamdheid 
voor den behoeftige, van zijne onuitputbare 
milddadigheid.

Heden zal men u de gebouwen toonen 
die op alle hoeken van stad. dank aan ons 
kasteel, uit den grond zijn opgerezen. Heden 
zal men u onze prachtige schoollokalen 
toonen waarop wij fier op roemen mogen, 
en men zal u ook zeggen dat het grootsche 
gebouw, w aarin  wij hier met honderden 
zijn vergaderd, door de familie de Pélichy 
werd opgericht en tot paleis aan den w e rk 
man gegeven.

Maar hoe groot, hoe onberekenbaar ook 
de opofferingen dezer edele familie waren, 
dat was haar nog niet genoeg. Meer nog 
wilde zij doen, hooger nog wilde zij k lim
men om aan onze stad, om aan ons arron
dissement, om aan gansch het land meerder 
en grootere diensten te kunnen bewijzen.

En wanneer wij over tien jaren onzen 
jeugdigen Baron Karei de Kamer van volks
vertegenwoordigers zagen binnentreden, dan 
wisten wij dat het land g ing  mogen rekenen 
op eenen man van taaien moed, op eenen 
onvermoeibaren w erker,  op eenen man met 
reuzenwille bezield die alle zijne talenten 
g ing  te werke stellen voor de eere van God 
en het geluk van zijn land.

En in onze verwachtingen zijn wij niet 
bedrogen !

Wij weten hoe hij ten allen tijde moedig 
op de bres stond om de belangen van alle 
deklassen der samenleving te verdedigen.

Wij weten welke vaderlijke bekommer
nissen hij heeft getoond om het lot van den 
arme, het lot van den werkm an te verbeteren. 
Wij weten hoe hij moedig vooruitstapte 
om den landbouwer behulpzaam te wezen, 
en wij weten bovenal dat niemand meer 
gewrocht, heeft dan hij om den toestand van 
den kleinen handelaar, van den kleinen 
neeringdoener, van den kleinen burger op 
te helpen en op te beuren.

Het fiere vaandel der fiere katholieke 
partij heeft hij hoog en machtig in de lucht 
geheven, en zegepralend verdedigd tegen de 
aanvallen der vijanden !

Maar bij ook wilde meer doen dan het 
werk dat hij in de Kamer der volksver
tegenwoordigers verrichte. Hij wilde bij zijn 
volk zijn, hij wilde zijne stem hooren, hij 
wilde zijne verlangens, zijne zuchten ken
nen,- en wagenwijd open stonden immer 
de poorten van ons kasteel, opdat hij het 
herte van den w erkm an, het herte van den 
landbouwer, het herte van den burger, het 
herte van gansch Vlaanderen zelve had voelen 
kloppen.

En daarom is ’t dat wij feesten, en daar
om is ’t d a t  wij vieren, en daarom is ’td a t  
gansch het Arrondissement hier is samenge
stroomd, om hier, eens van herte en eens 
van ziele u toe te roepen : « Dank, Mijn
heer de Baron, dank, duizendmalen dank ! »

Dien dank wilden wij u hier betuigen 
een geschenk wilden wij u geven. Wij 
wilden in het machtige brons u de weer- 
spielgelinge bieden van de gevoelens onzer 
herten. Maar gij hebt dat geweigerd. Uw 
im mer mildrijk herte  sprak : « W a t  gij 
voor mij wilt besteden, geeft het liever 
aan den Arme ! »

Zulk een man zijt gij !
Maar, Mijnheeren, geven wij aan den Heer 

Baron geen geschenk, wij willen nogthans 
dat hij eene herinnering aan dit schoon en 
blijde feest aanveerdde.

£

Katholieke K iezers,
Groote Kiesvergadering — Bezoek der Katholieke Kandidaten

op SINKSENDAG 15 MEI om 5 1/2 ure in het Gildenhuis te Iseghem
-----------------------ALLEN OP UWEN POST ------------------------------
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ARRONDISSEMENT ROUSSELARE-THIELT

Verkiezing voor 4 Volksvertegenwoordigers op 22 Mei 1910
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Y KIEZERS OPGELET!
Van dezen keer staan de katholieken onder NUMMER 4. 
Om voor de katholieken te stemmen is het gem akkelijkste en het 

zekerste van het w it  rondeke zw art te maken BOVEN de katholieke lijst 
onder nummer 4.

STAD ISEEHEM  —  Parochie van ’t  H. H ert. ^

S I ^ X E N - K E g  M I S
Zondag 15 Mei 1910

0:n 11 ure voormiddag: CONCERT (Mandelkoor).
Om 5 ure namiddag : „ (Stadsfanfaren).
Om 8 ure SCHITTEREND V U U RW ERK

Gedurende het vuurwerk : Concert door de Staisfanfaren.

Maandag, Tweeden Sinxendag, Om 2 ure 
P R A C H T I G E  S T O E T

Uitgangspunt : Abeele.
ORDE VAN DEN STOET :

1. Stadsmuziek. — 2. Wielrijders van Stad. — 3. 
Veloclubfanfaren van Sweveghem. — 4. Deelnemers der 
koersen. — 5. D»' Commissie.

Om 4 1/2 ure Groote V elokoersen
1 7 5  FRS P R IJ Z E N  FRS 17 5

Eerste koers : 50 frs — Tweede koers : 125 frs
Inschrijving ter herberg de Harmonie, bij Arth. Declercq 
Prijsdeeling ter herberg St Eloi, bij Gve Fieux.

Om 6 ure Groot Concert 
door de Veloclubfanfaren van Sweveghem (50 uitv.)

Dinsdag, Derden Sinxendag
PRIJS VLUCHT UIT CREIL -  200 frs prijzen 

Om 3 ure
GROOTE P R IJSK A M P  met de TRAB01 ,

1 5 0  Frs Prijzen.
’s Namiddags, wijk Kasteelke

GROOTE PEERDENLOOPSTRIJDEN
100 fr .  prijzen.

om 3 ure Prachtige stoet
Om 8 ure LUISTERLIJKE FARKELTOCHT 

daarna SCHITTEREND VUURW ERK

Zondag 22  Mei (wijk Abeele)
Om 4 1/2 ure GROOTE VELOKOERSEN

11 0  Frs Prijzen Frs 110
s Avonds BUITENGEWONE VERLICHTING

BERICHT. — De instel van goederen op Moorseele, 
Ingelmunster, Iseghem, Lendelede, Emelghem, Meule- 
beke, en Wevelghem, door het ambt van den notaris 
Wyffels to Ronsselare, aangekondigd vierde blad der 
gazette DINSDAG 17 MEI 19 1 0 ,  is nitgesteld tot 
DINSDAG 2 4  zeltde maand, zelfde plaats en unr.

De overslag blijft gesteld op Dinsdag 81 Mei.

In ’t goud, dat hem zooeven door den 
Heer Burgemeester zal worden overhandigd, 
in goud staat gegrif t  dat wij hem altijd 
zullen achten en eerbiedigen, dat wij hem 
zullen beminnen en lief hebben, en dat 
wij zijn vrome leuze indachtig « In oeter- 
num  non commövebitur » immer rond hem 
zullen geschaard staan en voor niemand 
wankelen.

En thans richten wij onze blikken ten 
Hemel, en dankend stijgt onze bede ten 
Hoogen : « Heere, zegen onzen volksver
tegenwoordiger, zegen zijne dierbare echt- 
genqote en teedere kinders. Zegen zijne 
beminde ouders, zijne geliefde broeders en 
zusters. Bewaar en bescherm die edele familie 
nog lange jaren. voor het welzijn van onze 
stad, voor het geluk van ons Arrondissement, 
voor het heil van Land en Kerke ! » 

(Luidruchtige en herhaalde toejuichingen.) 
Doktor Delbeke beklom dan het spreek

gestoelte. In eene korte aanspraak schetste 
hij meesterlijk de loopbaan als volksvertegen
woordiger van Baron Karei Gillès de Pélichy : 

Gelijk M. den Burgemeester van Iseghem 
die zoo welgemeend en uit ganscher hert, lof 
en hulde bracht aan Baron Gillès de Pélichy, 
en doctor Gits die in eene schoone en 
treffende redevoering de verdiensten van 
mijnen achtbaren collega deed uitschijnen, 
wil ik op mijne beurt hem lof en hulde 
brengen.

Ik zal de w erk ing  van Baron Gillès de 
Pélichy als volksvertegenwoordiger in twee 
woorden sam envatten; het zijn de woorden 
van twee der oudste kamerleden : Graaf 
Visart, Burgemeester van Brugge en den 
heer Van Cleemputte volksvertegenwoordiger 
van Gent. Den heer Visart zei, sprekende 
van Baron Karei : C’est un homme ètonnant  
d 'a c t i v i t é ; hetgeen wil zeggen : Het is een 
man van buitengewone werkzaamheid ; en 
den heer Van Cleemputte : C’est un prodige  
de dejputè ; ’t Is feen Kamerheer zonder 
weerga !

Die woorden zeggen genoeg welke hooge 
achting Baron Karei in de Kamer geniet 
om den voorbeëldigen ijver en de w e rk 
zaamheid waarm ede hij de belangen van 
het arrondissement verdedigt en vorenstaat.

Ik meen daar niet veel te moeten bij voegen 
om u aan te zetten tot eendrachtige w erking  
voor de zegepraal der katholieke lijst, die 
de rust, de vrede, de voorspoed en de 
vrijheid aan alle de standen der maatschappij 
waarborgt.

Spreker handelt verder over den schoolstrijd 
van 1879-1884 en de groote geldverkwistingen 
die hij voor gevolg, had. Hij spreekt ook 
over sommige kwalzalvers die het volk 
trachten wijs te maken dat bij hen het geluk 
en de redding der burgerij te vinden is ; 
hij toont aan wat het gouvernement sedert 
eenige jaren gedaan heeft ten voordeele der 
middenstanden, hetgeen er nog te doen valt 
en zal gedaan worden in ’t toekomende, 
door de katholieke regeering.

Doktor Delbeke eindigt met een warm en 
oproep-te  doen tot de eenheid in werk ing  
en stemmen der katholijke kiezers — om 
alzoo den 22 Mei aanstaande den zegenpraal 
te verzekeren der vier katholijke kandidaten. 
Hij d ruk t den wensch uit van in 1914, vijf 
katholyke kandidaten gekozen te zien, tot 
eer en roem van ons arrondissement die 
het eenigste is van het land die tot nu toe 
altijd katholijke volksvertegenwoordigers naar 
de kam er zond.

Deze aanspraak wordt w arm  toegejuicht.

Eerweerden Heer Van Coillie richtte zich 
dan tot de vergadering in dier voegen :

Mijne Heeren en Vrienden.

Gij zoudt met recht verwonderd zijn indien 
de geestelijkheid dit hulde- en dankbetoog bij
woonde zonder een enkel woord te spreken. 
Iedereen weet immers dat de weledele familie 
Gillès de Pélichy hare machtigste steun is, en 
dat het kasteel van Iseghem eene burcht 
is w aar  het geloof en de godsdienst, als in eene 
onneembare verschansing, bewaard en be
schermd liggen. W elnu, in het hert van den 
priester ligt er ook dankbaarheid besloten" en 
het is met voldoening en fierheid dat ik, op 
dezen heugelijken dag, in name der geestelijk
heid, openbare hulde mag brengen van eerbied 
en dank aan die zoo edele familie, en in ’t  bij
zonder aan haren en onzen zoogevierden Volks
vertegenwoordiger Baron Karei Gillès de 
Pélichy ! (Toejuichingen.)

Nu zal de hoogere geestelijkheid spreken : 
Gisteren ontving ik van Zijne Hoogweerdig- 
heid den Bisschop van Brugge eenen brief 
bevattende een Staatstelegram uit  Rome 
verzonden, en luidende als volgt : De H. Vader 
zendt uit ganscher hert eenen bijzonderen 
vaderlijken zegen aan den Baron Gillès de 
Pélichy en familie ter  gelegenheid der katho
lieke betooging. Get. : Card. Merry del Val. 
(Luidruchtig handgeklap.)

En nu, Mijne Heeren, nog hooger I Na zijnen 
Staatsminister zal Z. H. de Paus zelve spreken :

Paus Pius X.
Wij vernemen uit de getuigenis van den Bis

schop van Brugge dat gij een man zijt onder
scheiden door den luister uw er geboorte niet 
min dan door de verhevenheid uw er christene 
gevoelens, een man die zich met eene onver
moeibare dienstveerdigheid toewijdt aan de 
opbeuring der lagere standen van de m aa t
schappij, en die in de wetgevende Kamers, 
w aarvan  hij deel m aak t met kloekmoedige 
manhaftigheid de belangen der katholieke 
gezindheid weet te verdedigen Begerende 
dus UEd. eene welverdiende belooning te schen
ken voor uw  geloof en menschlievendheid, en 
terzelfdertijde een bewijs te geven van onze 
welwillende genegenheid ; bij deze brieven 
verkiezen wij u, en benoemen u tot Ridder der 
Orde van den H. Greg. de Groote, en wij nemen 
u aan in die overheerlijke Ridderwacht, met 
recht van de k leed ij en het eereteeken der 
Orde te dragen.

Dan nog ontving ik het volgende snelschrift. 
I)e H. Vader zend zijnen vaderlijken zegen 

aan den nieuwen ridder Baron Gillès de Pélichy 
en zijne familie.

Daarna vervolgt de Eerweerde Heer Pastor : 
Als afgeveerdigde van zijne Hoogw. den Bis
schop van Brugge heb ik de eer plechtiglijk 
het eerekruis der Orde van Gregorius den 
Groote te vestigen nevens het eerekruis  der 
Orde van Leopold op de zoo edele borst van 
onzen verdienstelijken Kamerheer. Een g e
trouw e kristen is een goede Vaderlander ! 
(Machtige, daverende toejuichingen.)

Eerweerden Heer Lagace gewezen onder
pastor van Iseghem, thans pastoor te W est
capelle samen met eenig heeren van het 
hoofdkomiteit van den katholieken kiesbond 
van Brugge zond de volgende draadm are :

By ’t sluiten kiesvergadering 'te  West-Capelle 
sturen wij onze beste gelukwenschen aan

Baron Karei Gillés de Pélichy en aan de 
Iseghemsche Katholieken.

Graaf Visart
Baron !Van Caloen
Pastoor Lagace
Joseph. Schramme
Joseph Dautricourt
Baron Karei, diep ontroerd door die 

onverwachte, hoogst vereerende verrassing, 
begint met zijne eerbiedige hulde van dank
baarheid en verkleefdheid te brengen aan Zijne 
Heiligheid den Paus, het hoofd der II. Kerk, 
w ier getrouw e en onderdanige zoon hij fier is 
zich te mogen noemen.

Daarna spreekt hij de volgende prachtige 
redevoering u i t :

Mijnheeren en beste vrienden.
Uwe betooging van heden heeft mij diep 

ontroerd, veel meer dan ik het zou kunnen 
zeggen. Uit den grond mijns herten ben ik er 
u dankbaar voor.

Indien ik, samen met u, gedurende tien jaren 
de eer gehad heb het katholiek vaandel hoog 
te houden, ik kan niet vergeten dat ik, voor
uit vooral, die weldaad aan God te danken 
heb, aan God die mij in gezondheid heeft 
bewaard, en ook aan u.mijne lieve medebur
gers, die mij in dagen van beproeving, gehol
pen hebt door uwe gebeden, en, op dagen van 
kieïing, door uw getrouw e stemmen, mij een 
mar.daat behouden hebt, waarvan ik de ver
nieuwing m aar aanveerd als een middel om 
u nijne erkenten is  te betuigen.

De aandoenlijke betooging van 1902 w aar
door gij mijne terugkomst in uw midden hebt 
willei vieren, na eene genezing w aarin  gij 
zulk een groot deel hadt, — deze zal ik nooit 
vergeen.

Maa" de betooging van heden zal ook altijd 
in miji geheugen blijven, hoewel de over
drevenheid van uwe lofspraken mij beschaamd 
maakt. Ik stel ze op de rekening van uwe 
vriendsihap.

Indiei ik in het verleden, veel min zeker 
dan ik let gewild had. u toch nu en dan mijne 
dienstwlligheid heb kunnen bewijzen ; indien 
ik, zooils ik het hoop, in de toekomst de 
gelegenteid vindt om mij nog meer toe te 
wijden a n  uwe belangen, ik heb het altijd 
aanzien en zal het zoo altijd beschouwen, als 
een danlschuld die ik u te betalen heb en een 
plicht vat erkentenis dien ik moet volbrengen.

Op uw® kostbaren steun durf  ik rekenenJP
en dien seun hoop ik altijd te verdienen. W at 
mij moedan s terk te  geeft te midden den arbeid 
en' den srijd van alle dage, ’t is te mogen 
vaststellei dat wij heden even als over tien 
jaar , eens van hert en eens van ziel zijn in het 
betrachtei van dezelfde schoone, groote en 
heilige za:k.

Het k ieerskorps heeft op 22 mei eene be
slissing te nemen van het hoogste belang : het 
zal inoetenuitspraak doen tusschen een dub
bele politia  : deze der katholieken en die van 
onze tegentrevers.

De politik van de katholijke partij sedert 
het vierde ener eeuw, kan samen gevat wor
den in dea korte  woorden : de vooruitgang 
door de vriheid. En dit p rogram m a draagt in 
to p :  devrijieid voor den godsdienst, die de 
grondslag i van maatschappelijke orde en de 
w aarborg v,n ons geluk.

W e willei de volledigste vrijheid voor al die 
instellingendie noodigzijn tot de ontwikkeling 
en den bloé van den godsdienst, en op den

eersten rang  van die instellingen stellen wij 
onzescholen.

Wij aanzien ’t als een plicht de volle vrij
heid te eerbiedigen van den huisvader in de 
keus van de opvoeding en het onderwijs, die 
hij wil zien gegeven worden aan zijne kinders.

Meer dan d a t :  we willen dat de openbare 
machten er hem de middels toe verschaffen.

Te dien einde eischen we de volle gelijkheid 
van alle scholen in de verdeeiing der toelagen.

Vrijheid willen we en door de vrijheid den 
vooruitgang.

Vooruitgang op alle gebied : op zedelijk, 
maatschappelijk en huishoudelijk gebied.

Op zedelijk gebied willen we dat ons volk 
den eersten rang  bekleeden onder alle volke
ren. Daarom zijn we vast besloten meer en 
meer te werken aan de opvoeding, de verhef
fing, de hooger ontwikkeling van ons volk, 
en met kracht den strijd vol te houden tegen 
de zedeloosheid, tegen de dronkenschap, tegen 
de kansspelen, overal w aar de wet die plagen 

ïikkan bereiken, misschien vernietigen
W e willen den vooruitgang op maatschap

pelijk gebied. Geheel het verleden van 
' t  christendom en de 26 jaren van ons katho
liek bestuur zijn daar om die waarheid te 
bevestigen.

Nergens, in geen land der wereld heeft de 
groote Paus van den wereld brief R erum  No- 
va ru m  beter zijne leeringen zien toepassen 
dan in Belgie.

Bij ons hebben de burgerlijke en de geest
lijke macht elkander de hand toegereikt om 
aan al de standen der maatschappij, vooral 
aan de nederigsten en de meest beproefden een 
tijdstip te verzekeren van heropbeuring, van 
voorspoed en vrede. Dit w erk . hopen wij bij 
Gods genade te bevorderen en te volmaken tot 
meerder welzijn van allen.

W e willen den vooruitgang op hu ishoude
lijk gebied ; en ’t is niet zonder fierheid dat 
we mogen vaststellen, hem beter dan gelijk 
welk andere natie bereikt te hebben. Hoe snel 
onze nationale rijkdom vooruit gegaan is en 
gedurig  vooruit gaat, dit blijkt zonneklaar 
uit de vergelijkingstabel van onzen binnen
handel, uit de beweging van in- en uitvoer,van 
onze zeehavens uit het koopwarenvervoer van 
onze spoorwegen, uit het gedurig  aangroeien 
der verrichtingen van den nationalen bank. uit 
het immer klimmend cijfer der geldplaatsingen 
van den kleinen man op de spaarkas.

Die vooruitgang die voorspoed is oprecht 
verbazend, als we ons landeken vergelijken bij 
de andere en grootere landen der wereld ; en 
zoo is het dat de kleine Belgen de bewondering 
van alle volkeren uitmaken. En toch moeten 
wij, katholieken, daarover niet verbaasd 
staan.

Wij, katholieken w eerkennen  Christus als 
onzen Meester, en w e weten dat Hij gezegd 
h e e f t : Zoekt eerst het rijk Gods en zijn gerecht
heid en het overige zal u toegeworpen worden. 
Het rijk Gods hebben we gezocht te doen 
heerschen in de huisgezinnen, in de scholen, 
in al onze instellingen ; Zijn eeredienst en Zijn 
gerechtigheid hebben we getracht te doen eer
biedigen op gansch de uitgestrektheid van ons 
vaderland ; en als toemaat heeft God den voor
spoed en den vrede aan Belgie geschonken. 
Als katholieken, als mannen van geloof, 
moeten we niet beschaamd zijn te zeggen dat 
w e aan God onzen dank wijten en dat we voor 
de toekomst, meer en meer zijne zegeningen 
zullen trachten te verdienen.



Op 22 Mei zullen de kiezers ook moeten uit
spraak doen over de politiek van onze ver
eenigde tegenstrevers : eene politiek van haat 
en dwang en vernietiging ; eene politiek u it
gaande van twee gezindheden die in zekere 
opzichten geheel en gansch tegen elkander 
staan m aar die zich vereenigd hebben met de 
eenige hoop de godsdienstige gedachten te 
ondermijnen en u it  te roeien ; eene politiek 
van strijd en om verw erping die voor onver
mijdelijk gevolg zou hebben den ondergang 
van onze hoofdzakelijke instellingen en zelfs 
van onzen stoffel ij ken voorspoed.

De Vlamingen hebben teveel gezond verstand 
om de toekomst van hunne huisgezinnen bloot 
te stellen aan de wisselvalligheden van zulken 
noodlottigen broederstrijd. Hunne stem zullen 
ze geven aan het katholiek landsbestier, dat 
voor hen eene w aarborg  is van veiligheid, van 
voorspoed en van vrede.

Zeker hebben de katholieken nog niet alles 
bekomen, in politiek, w at ze verlangden. V er
scheidene hervormingen die de kleine burgerij 
aangaan, andere die de belangen der land
bouwers of die der werklieden betreffen, 
wachten nog op hunne volmaking ; zekere 
hervormingen ook hadden, naar de meening 
van sommigen, in een anderen zin of met eene 
andere maat kunnen gedaan worden. W e 
mogen niet vergeten dat alle wetten uit hun
nen a a rd  toch wel verbeterlijk zijn en dat het 
juist daartoe is, om ze te verbeteren, dat de 
kiezers hunne vertegenwoordigers naar de 
kam er zenden.

Op onzen goeden wil moogt gij altijd staat 
maken, Mijnheeren.

Een katholiek moet altijd te werke gaan met 
krachtdadigheid en geenszins achteruitgaan 
voor hervormingen die noodzakelijk zijn. Maar 
hij moet ook handelen met wijsheid en voor
zichtigheid ; met rijp overleg, met maat 
en bezadigheid.

Onze! groote s terkte is altijd geweest onze 
herten boven alle kleine geschillen te stellen, 
verder te zien, hooger te streven. — fluiten 
en boven onze persoonlijke meeningen en 
verlangens aanschouwen en verdedigen wij 
onze groote onze heilige grondbeginsels.

W a t  op het spel s taa t  in den harden strijd 
tegen onze vereenigde tegenstrevers : het zijn 
onze vrijheden, onze scholen, de vrede en de 
zedelijkheid die zoo noodig zijn zelfs voor den 
stoffelijken vooruitgang ; het zijn de belangen 
van den Godsdienst en van de Kerk, het is ons 
aartsvaderlijk christen geloof.

Dit is het; kostelijkste erfgoed dat we van 
onze voorouders ontvangen hebben, en dat 
moeten we boven’alles stellen.

De katholieke partii is als een prachtig ge
bouw dat op het geloof, op de zedeleer op de 
liefde gegrondvest is. Dat gebouw moeten we 
recht houden en tegen de aanvallen van onze 
vereenigde vyanden zegenvierend verdedigen. 
(Algemeene toejuichingen).

W aarlijk  een prachtig  feest dus en een 
prachtige dag voor Iseghem, m aar hebben 
de neringdoeners wel gevaren de katholieken 
hebben hunnen moed voelen verdubbelen 
bij ’t zien van dit machtig leger dat den 
strijd aangaat om zijn geloove te vededigen 
tegen de francmassons en hunne handlangers.

Die feeste viel niet in den smaak van 
sommige jonge liberalen die bij de aankomst 
der eerste treinen « d bas la calotte  » riepen.

Na den stoet hebben opgewondens jon
gelingen eenige betoogers aangevallen en met 
messen gesteken. iDe gekw etste ontvingen 
de eerste zorgen ;,va.n de heeren doktors Gits 
en Vandewalle, terwijl dat de aanranders 
naar het politiebureel geleid wraren, w aar 
een onderzoek teil hunnen laste ingesteld 
w’ierd.

Iedereen sprak schande over die laffe 
aanvallen, te meer daar er vele vreemde
lingen zich verhaasten de stad te verlaten 
tot groot misnoégen van herbergiers en 
neringdoeners.

De rust wierd spoedig hersteld en op drie 
verschillige plaatsen van stad speelden de 
muziekenongestoord hunne schoonstestukken, 
alzoo zooveel mogelijk aan de verschillige 
wijken voldoening gevende.

Rustig ook liep het prachtig  vu u rw erk  
af, dat de feest kwam sluiten en ’t weze 
gezegd ter  eere van den v uu rw erkm aker ,  
nog nooit werd er te Iseghem- een schooner 
vu u rw erk  afgeschoten.

Van weinig weerde misschien is de dank 
die wij u itd rukken , maar toch willen wij 
bedanken al deze die medegevrocht hebben 
tot het welgelukken van de feeste : eerst 
en vooral de inrichters, onder het geleide 
van den Heer Burgemeester en Doktor Gits, 
de commissarissen, de maatschappijen van 
stad die hunne m edew erking gaven, al de 
medeburgers die hunne huizen bevlagden, 
en de duizende vreemdelingen die met ons 
eene welverdiende hulde brachten aan hoog
edelen en volksgeliefden Baron Karei.

En nu op 22Bten Mei geeft allen eenen 
tweeden blijk van dankbaarheid met te 
stemmen onder n° 4.

Maandag avond zijn de kandidaten der 
liberale lijst naar Iseghem gekomen. M. Buyl 
die moest het voord  voeren, heeft zich doen 
verontschuldigen.

Er waren weinig toehoorders in de zaal 
van de G re try-K ring w aar de meeting plaats 
had.

Alles bewijst dat de liberalen wéinig1 kans 
hebben van lukken, ook zijn de hoofden 
der partij zeer ontmoedigd. Zij zijn overtuigd 
dat de katholieken beter bekwaam zijn om 
te bestieren dan zij, die u it  hun eigen niets 
kunnen, — ootmoedige slaven der francmas
sons en socialisten, kunnen zij zonder hen 
niets uit meten.

In de Kamer.
In de zitting van 4 Mei heeft Baron Karei 

Gillès de Pólichy gesproken over de uitbreiding 
der maatschappijen « Eigen Huis ». die aan 
den werkm an de middels verschaffen om in 
voordeelige voorwaarden een eigen huis te 
koopen of te bouwen.

Die maatschappijen zouden hunne w erk ing  
moeten uitbreiden, en met behulp der openbare 
macht aan de landbouwers het aankoopen van 
land en kleine pachthoeven moeten mogelijk 
maken.

In de Antwerpsche en Limburgsche Kempen 
liggen er vele heidegronden, die ter  beschik
king dezer maatschappijen zouden kunnen 
gesteld zijn. Deze zouden de eerste oinploeging 
der heidegronden moeten doen en ze dan aan 
voordeelige voorwaarden aan de landenaars 
en werklieden verpachten of verkoopen. Er 
zou aan deze, indien zij het begeeren, een 
krediet moeten toegestaan zijn om een huis te 
bouwen.

Zulke instellingen bestaan in andere landen, 
namelijk in Nederland en Duitschland.

De mijnen en fabrieken der Kempen zullen 
eene talrijke bevolking naar die streek lokken 
daarom moet er gezorgd worden voor gezonde 
huisjes met iiofken en land w aar de w e rk 
lieden zich kunnen bezig houden, eenige 
vruchten en groensels kweeken en alzoo van 
de herbergen verwijderd blijven.

De regeering  zal een echt vaderlandsch 
w erk  verrichten, indien zij die pogingen onder
steunt en aanm oedigt.________

W at het K atholieke m inisterie voor 
de spoorw eg  bedienden en briefdra
gers gedaan heeft.

Zie hier eenige cijfers welke klaar bewijzen 
hoe bezorgd ons katholiek ministerie is voor 
de werklieden, en kleine bedienden, van 
den ijzerenweg en voor de briefdragers — 
Meer dan 5 M illioen franks zijn dit jaar  
toegestaan om hunnen loon te verhoogen.

Opslag voor de bedienden fr. 820,861,00
» ~ » » briefdragers 385,620,00
» » » werklieden 4.027,348,00

Samen fr. 5.233^829,00
De minister van spoorwegen heeft beloofd 

dat het daarbij niet zal blijven, dat hij op 
den ingeslagene weg zal voortgaan, en steeds 
zal trachten den toestand der bedienden en 
werklieden meer en meer te verbeteren.

Gij allen dus, briefdragers werklieden en 
bedienden van den ijzerenweg, wilt gij uw 
gewin gedurig  zien verbeteren stemt op
22 Mei onder - 4  op de katholieke lijst
— op de lijst der partij die uwe belangen 
behertigt en uw bestaan voortdurend zal 
verbeteren. -______________

BINNENLAND.
Deerlijk. — Gruwelijke m i s d a a d .— Vrij

dag namiddag verliet Alice De Ghezelle oud
11 jaren, dochterken van Adolf om 1 u u r  
namiddag haar huis om naar de school te gaan. 
’s Avonds ten u ure was het kind nog niet 
t ’ huis gekomen, de familie wierd ongerust 
men g ing  zoeken in alle richtingen, doch 
nergens was het meisje gezien geweest.

Zaterdag morgend om 5 ure vond men einde
lijk het lijk in een boschje liggen, op 100 meters 
van de pachthoeve zijns vaders. Het was zorg
vuldig gedekt met haren donker grijzen schal 
alleen ’t hoofd lag bloot. Na de eerste oogen- 
blikken van verstomming zag men dat Alice 
vermoord was.

Op de plaats der misdaad vond men het 
korfje van het vermoorde kind, met zijnen 
boterham erin. In ’t ronde lag eene koord met 
bloedbevlekken, kaatsbal, een paternoster en 
een paar schoenen van hare zuster die Alice 
medegenomen had om ze te herstellen. De 
gendarm en, onmiddelijk verwittigd bewaakten 
het lijk in afwachting der komst van het 
parket.

Zaterdag wierd er een landlooper aagehouden 
met name Felix Decraene. geboren te Deerlijk 
den 12 Janurai 1855. Decraene is een kerel van 
zeer slecht gedrag die meermaals veroordeeld 
werd. De m agistraten ondervroegen hem over 
het gebru ik  van zijnen tijd en daar hij meer
maals op leugens betrapt wierd, werd er be
sloten hem in tegenwoordigheidjvan het slacht
offer te brengen Decraene hield krachtdadig 
zyne onschuld staande.

Laterberichten melden dat Decraene bewezen 
heeft dat hy zich op het u u r  der misdaad te 
Wevelghem in eene herberg bevond. Naar alle 
waarschijnlijkheid zal Decraene in vrijheid 
gesteld worden. Het onderzoek wordt voort
gezet.

Lezers opgepast. — E r wordt veel vieux 
systéme verkocht in «w it te  kruikjes  » of stoop- 
kens, maar e r  bestaat maar eene echte vieux 
systéme van het m erk « ’t W it  stoopke » wilt 
gij dus den echten eischt de woorden, ’t wit 
stoopke op het etiket en den stop, alsook de 
naam van Jacques Neefs op het etiket.

A ssisen!  m Wesl-Vlaandsren
De m oord van W y n g h en e .

Qijnsdag laatst is de zaak afgeloopen ten 
laste van Hector Vandevoorde verdacht van 
moord op zijne |onge vrouw.

Twee vragen werden gesteld aan de ju ry  :
1° Is Vande Voorde plichtig van vrijwilligen 

doodslag op den persoon van zijne wettige 
echtgenoote Pharaïlde Lampaert 

2" Is deze doodslag begaan met voorbedacht
heid :j

Kalm en vastberaden treden de juryleden 
de kam er van beraadslaging binnen.

’t Duurt get;n 20 minuten of de bel k l in k t :  
de ju ry  heeft gedaan en komt de zittingszaal 
binnen.

Te midden eener « doodsche » stilte, terwijl 
al de aanwezigen hijgend naar het antwoord 
reikhalzen, geeft de juryoverste, met kloeke 
stem, meèdeeling van de antwoord: «Op mijne 
eer en mijn geweten, voor God en voor de 
menschen, de antwoord van de ju ry  is : op 
de l 6 v raag  JA, op de 20 v raag  JA. »

De beschuldigde wordt te rug  binnengebracht. 
De greffier herhaalt de antwoord van de jury. 
Vandevoorde blijft onbeweeglijk en onbewogen 
bij dit schrikkelijk nieuws.

De voorzitter vraagt hem indien hij niets 
te zeggen heeft. Vandevoorde staat recht, 
slaat de oogen twijfelend in de zaal en 
a n tw o o rd t : indien de ju ry  beter de getuigen 
begrepen had. hij zou wel van een ander 
gedacht geweest zijn ».

Mr W auters  geei't lezing van de eischen 
der burgerlijke partij : 5000 frank schade
vergoeding voor vader Lampaert, 3000 fr. voor 
Elodie Lampaert. Mr De Poorter v raag t  dat het 
hof later over de schadeloosstelling zou uit
spraak doen.

Het hof verlaat de zaal om te beraadslagen, 
'lien minuten later komt het terug.

Vandevoorde wordt veroordeeld tot de 
doodstraf. Het vonnis luidt dat de hals- 
rechting zal plaats hebben te Brugge, en 
dat het vonnis zal aangeplakt worden te 
W ynghene en te Brugge. Vandevoorde wordt, 
daarenboven, verwezen tot de betaling van 
5000 fr. schadevergoeding aan vader Lam paert 
en 1000 frank aan Elodie Lampaert, verders 
tot al de kosten van ’t proces en van de 
burgerlijke partij.
Levensw ijze der ter DOOD veroordeelden

in do gevangenissen van Leuven en Gent-
KLEEDING : Broek, vest, hoofddeksel van 

groef lijnwaad, sletsen van dezelfde stof — 
hun naam wordt afgeschaft, en zij krijgen in 
plaats een numero, en voor wroonst eene cel.

K OST: Koffie van e ikelen , zw art  brood, 
soep van vet en boonen, water, stukskens spek.

HOUDING : Braaf zijn, gehoorzaam zijn 
gelijk een wassen beeld, opstaan ten 6 ure 
’s morgens, seffens hun bed maken de cel 
kuischen, eten. dan aan ’t w erk , rechstaan 
en groeten a l s  de d irek teur of iemand anders 
komt, zakken plakken, of uitschrijvingen doen 
voor de leerlingen der universiteiten of alle 
andere personen, zwijgen, een u u r  lucht gaan 
scheppen, daar niet zitten maar wandelen, 
beleefd, proper en gemanierd zijn.

Alle dagen ’t zelfde, zom eren  winter, w eek
dag en zondag.

De disciplien is daar uiterst streng.
De gevangenen hebben m aar een Vooruit

zicht om eens de vrije lucht wederom te kun
nen inademen, na lange jaren gevangenschap, 
en da t is : braaf en gehoorzaam zijn !

Als ze braaf zijn krijgen de gevangenen 
boeken te lezen ; elke maand mogen hunne 
familie hen een bezoek brengen, vader, moeder, 
m a n , huisvrouw, broeder, zuster, oom, moei en 
voogd; zij zien hunne familie van achter eene 
tralie, en dit onder het oog der cipiers; niets 
mogen zij ontvangen, hoegenaamd niets, zoo 
luid het reglement der gevangenissen.

In de celgevanissen is het zoo stil als op een 
kerkhof,

Als de gevangenen de cel verlaten moet de 
kap over hun hoofd met twee openingskens 
voor de oogen en ’s zondags naar de kapel, 
de kap over d ’oogen.

Dat is het leven dier gevangenen.
Van al die daar zitten, is er geen een of 

hij zegt : kon ik hier uit, men zou er mij nooit 
meer krijgen.

W a t  die veroordeelden meest pijnigt, is die 
gedurige stilte, die onverdragelijke eenzaam
heid, afgescheiden van al w at op dewereld leeft.

« Ter dood veroordeeld w'orden, geguillo
tineerd worden, zegde een opgeslotene, is 
eene kleinigheid, het d u u r t  m aar eenige 
oogenblikken, m aar wat die straf ver overtreft 
is de eeuwigdurende opsluiting, afgescheiden 
van de wereld, die schrikkelijke eenzaamheid, 
van die folteringen kan de mensch geen ge
dacht maken. Alleen zijn, niet spreken, noch 
dag, noch nacht, binst den dag, de bezigheid 
verbetert het wat, m aar des nachts, als men

w akker is en denkt aan die eenzaamheid, oh ! 
dan is er geen mensch die deze foltering kan 
begrijpen »

Dit zijn de woorden van een veroordeelde 
aan een familielid die hem bezocht.

Burgerstand van I s e g t a
GEBOORTEN.

158. Georges Geldhof, zv. Jan en Alida 
Demarrez. — 159. Alberio Ilebry, zv. Aimé 
en Silvie Corteville. — 160. Maurice V&nden 
Berghe, zv. Henri en Celina Picavet. — 161. 
Victor Verhelst, zv. Emiel en E m m a Vanden 
Berghe. —■ 162. Maria Vantomme* d.v. Joseph 
en Romanie Vens. — 163. Simonne Hochepied. 
dv. Alidor en Elodie Desmet. -  KiL GabrieHe 
Naert. dv. Jules en Emma Gottinie — 165. 
Antoinette. Folens, dv. Alois^’ en Elodie V e r-  
karre. —• 166. Maurice,Geldhof, zv. Heiïti eu 
Irm a W ylin. — 167. Valere Lauw ers. zv. 
Petrus  en Maria Vaohee.

S T E R F G E V A L L E N  :
79. Carolyif Duyck, zb. 76 j. echt1 Maria 

Clement, Oudmanhuis, Gèixtstr. — 80. Marie 
Deitombe, huish. 60 j. w " Henri Dewaele, (Taer- 
boutshof. — 81: Henri Verbrugge-, rentenier, 
79 j. ong. zv. Petrus en Maria Vandenwegheji 
Kloosterstr. — 82. Maria Ganquie zh_ 80 j. 
w® l» Frederic Lelieur, 2 ’ David Corrion, 
Brugstr.

H U W E L I J K E N :
44. Joseph Seynaeve, schaliedekker. 23 j. 

en Marie Vancaeneghem, naaister, '23 j.
------------------------------------ ---------------- TT:----)

E. Naert-Van Quaethem
IN  DE GOUDEN STER

R o u s s e la re s tra a t,  152, IS E G H E M  
Plaatsing van elektrieke verlichtings toe?,tellen.

— Bezorgd . werk — Voordeelige prijzen — 
Trouwe en spoedige bediening'.

Handel in glas in ’t groot en in ’t klein

Jos. Onraet-Merlevede
S ta t ie s tra a t,  27, IS E G H E M ,

Alle slach van vensterglas, gekleurd  glas. 
serreglas, mousseline glas, spiegels, vitrienen. 
spiegelglas, gegraveerd  glas volgens, keus ■ 
van teekening en opschriften.

Alle slach  van jalousien in mousseline glas. 
Potte lberg of Boomsche glazen pannen, étiz,. ’ 

Spoedige bediening. Genadige prijzen.

DE GEZONDHEID HERWOPEN ZONDER MEDECIJN
door de

Revalenta du Barry
Gemakkelijk te verteren, doet zij de zuren en prikké- 

lingen der maag verdwijnen, en daar van het belangrijke
bedrijf eener goede spijsvertering de gezondheid afhangt.
bieden de voordeelen, die zij op welkdanig voedsel 
vóórhebben-, zich ras aan, voornamelijk bij de maap- 
verstooringen, de, kwaadaardigste verstoppingen de. 
zuren, de aanhoudende -stoelgang (bijna altoos doflr de 
zwakte van den dikken darm veroorzaakt), het met. 
verteren der spijzen, maagkrampen., koliekpn, .pnuw- 
ziekten, gal, de verschillige lever-, njer en darmSandoe- 
ningen, winderigheid waterzücht, hartkloppingen, pisv.óed;. 
bloedarmoede, bleekzucht, vuil riekende adem veroorzaakt , 
door de chronische ontsteking of vertering der maag, 
koortsen, hoest, bronchitis, rheumatism, jicht, zinkingen, 
influenza, griep, brakkingen, opruiingen, bleeke kleur, 
slapeloosheid, enz, alsook deze verschrikkelijk^ schele 
hoofdpijnen en nevralgiën, die meer dan men het denkt, 
de oorzaken zijn der gewone of voorbijgaande verstoppingen.

Zij is buitengewoon vèrkieslijkér dan levértraan, 
chocolade, the», koffie, cacao, enz. en v.ormt liet .yéf- 
sterkendste voedsel voor zieken, herstellende.a en p^i- 
sonen met zwakke gezondheid ; liet bloed ras vernieuwen J 
en yerzuiverend, herstelt zij de door ouderdom den arbeid 
of allethandèn overdaad uitgeputte £esté!lén.

Zij is ook het beste voedsel om kinderen op te 
kweeken ; zij nem°n haar bovendien met genoesep, 
dan dat alle andere voedsel liün Walgt. De lieer dokter 
Elsmliö schrijft dienaangaande: « Uwe Revalenta is 
haar, gewicht in goud waard !,« ,

« ’t l s  met hét grootste getfoegen dat fk dffe.atuoena- 
» heid van de Revalenta Du Barry bevestig, eenvoud , 
» en immer gevaarloos geneesmiddel in de verharde en 
» hardnekkige opgestoptljeden. den hevigen _stoel;rang,
» waar hij de werkingen der darmen regelmatig rrtaatet ; 1 
» daarenboven in de aanhoudende koortsen, 'bovenal in 
» het roodvonk, waar zij mij laatst eene ware zegepraal 
» deed verwerven; in een woord,, het is het ecn <.
» heilmiddel voor alle ziekten waar de, vo^diii^, geschaad

Geteekend : Dr STEIN, 
der faculteiten van Leyden (Holland) en Moscou.

In doozen van fr. 2-50, 4*50, 7-/5, 1 <*, 50; 6. kiloa/.'40 fr 
Omtrent 10 cent. per eetmaal. r , ,

Opzend ing tegen postmandaat aan K alökbr- vV f Ei.EirAVs- 
hoofdagent, Rouppestraat, 2, Brussel; bij alle goede 
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VEN DIT IE VAN SCHOONE
Gezaagde Houtwaren

te Ingelmunster bij de statie, aan * d é ’Kopelle,
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flan de werklieden
van Iseghem.

W erklieden, kiezers, en laat u door niemand 
bedriegen.

Onthoudt eerst en vooral dat pij niet 
en moogt, dat gij niet ejti kunt 
panacheeren, ’t is te zeggen dat 
gij niet en k u n t  stemmen voor mannen die 
op verschillige lijsten staan.

Zulke stembrief is on
geldig, is nietig.

Wij zullen k laar zijn :

E r loopen mannen rond die u zeggen : 
gij moogt stemmen voor Mr den Baron, 
stemt nevens zijnen naam, dat is stemmen 
voor eenen man ; en gij moogt daarbij stemmen 
nevens den naam van Seynaeve of van 
Delaere of van iemand anders.

Die alzoo spreken zijn in de grootste 
onwetendheid, oftewel zij liegen wetens en 
■willens.

Zulk een stembrief is 
ongeldig, is nietig en telt 
voor niemand.

Hier is hetgene eenige van die loopers 
betrachten ; zij weten dat gij vooruit en 
vooral w ilt  stemmen voor M1' den Baron" 
u i t  dankbaarheid en uit liefde ; zij weten 
dat zij u daarvan niet en kunnen afkeeren, 
en daarom trachten zij u een nietig briefke 
te  doen instekem.

Als men u nog zulke leugens wilt wijs 
maken, zegt stout dat alle stem die buiten 
één en dezelfde lijst g aa t  nietig is, wedt 
honderd of duist tegen één, gij zijt zeker 
van te winnen.

Hoe moogt, en hoe zult gij stemmen ?
Van tooven onder num

mer -4.
Moogt gij stemmen nevens den naam van 

Baron Karei ?
Ja, dat moogt gij doen. dan is uw e stem 

goed, op voorwaarde dat gij niet terzeivertijde 
stemt van boven onder 4.
Dus van tooven onder 4 

of nevens den naam van 
Baron K arel.

Yan boven onder 4 en te gelijker tijd 
nevens Baron Karei is een nietig 
briefke.

Let wel op, wij zeggen nevens 
den naam van Baron Karei, wij zouden 
beter zeggen aelxter dien naam, w ant 
een bedrieger leerde stemmen voor Mr den 
Baron, met het bolleke zw art  te maken 
vóór den naam van den Baron ; kijkt 
op het kiesbulletijn op het tweede blad 
der gazette, en gij zult zien dat gij alzoo 
zoudt stemmen voor Soenen.

Dus wel achter den naam.

W erklieden  laat u niet bedriegen ; men 
belooft u een pensioen van 1 frank daags 
indien gij voor de liberalen stem t !

Een frank  daags dat is schoone.
Een wetsvoorstel is neergelegd door den 

liberalen Heer W aroqué om één frank daags 
pensioen te verzekeren aan den werkm an. 
Dat is w aar  ! Maar is het eene verbetering, 
bij de bestaande wet ?

Ja eene averechtsche verbetering !

Ziehier :
Volgens het wetsvoorstel van Mr W aroqué 

moet elke werkm an van aan 15 jaar 
tot aan 6 5 ' jaa r  jaarlijks 15 frank 
van zijne dag h u u r laten vallen, en aan 
65 ja a r  krijgt hij een pensioen van fr.

Met de bestaande w et blijft gij eerst en 
vooral vrij ; indien gij van aan 15 jaar tot 
aan 65 jaar, jaarlijks 15 frank van uwe 
d aghuur stort op de pensioenkasse bekomt 
gij een pensien van 575frank ’s jaars.

Met de bestaande wet, indien gij van aan 
15 jaar tot aan 65 jaar, jaarlijks S frank 
stort bekomt gij een pensioen van 365 frank 
’s jaars.

Dus om pensioen te verzekeren de beslaande 
w et v raag t  u 6 frank en Mr W aroqué vraagt 
er 15.

Dat heet vooruitgaan lijk de koordedraaiers, 
en wij hebben de eer de liberalen te bedanken 
voor zulk eene verbetering.

In het wetsvoorstel van M. W aroqué, zijn 
uitgesloten al deze die werken voor eigen re
kening, en hoevele kleine ambachtslieden zijn 
er niet wiens oude dag niet meer verzekerd is 

j dan dezen van een fabriekw erker ; zijn ook 
uitgesloten dienstknechten en dienstmeiden ten

* huize ; zijn ook uitgesloten deze die werken 
Lbij eenen' handelaar of bijzondere in plaatse 
I van bij eenen fabrikant ; zijn uitgesloten al
* deze die naar Vrankrijk  of elders op den 

vreemde gaan werken, zijn uitgesloten de 
vrouwen die het m enagiew erk doen. /Ajn al 
'die duizenden en duizenden misschien geene 
werklieden ? En al die brave menschen, vol
gens het stelsel van M. Waroqué moeten 
jaarlijks 45  fra n k  storten om aan een pensioen 
van 365 fr. te komen.

Met de tegenwoordige wTet kan iedereen, 
gelijk welk w erk  hij verricht aan zijn pensioen 
komen voor den ouden dag, en veel g em ak 
kelijker dan met de wet van Mr Waroqué.

Een pensioen van 1 frank daags, gelijk in 
Frankrijk ,  is het dat w a t  men ons belooft, ?

Als de nieuwe fransche wet een keer in voege 
komt, dan geeft het fransch gouvernement aan 
iederen w erker  van 65 jaar  een pensioen van 
60 fr., en alles wat hij daarboven w ilt v e r
krijgen moet hij door zijne eigene stortingen 
winnen zonder toelagen.

volk, nooit voelden wij meer vreugde dan 
binst die deftige betooging. Alleman was 
welgezind en zei : ’t is een goede dag voor 
de katholieken en voor Iseghem.

En daar zè de liberalen die ve rd ra a g za m e  
lieden en konden ’t niet verkroppen, dat wij 
katholieken, onzen Held vierden en nen keer 
lucht gaven aan de blijdschap waarvan ons 
herte overstroomde, en ze kwamen roepen, 
op z ’en Abel Pollet’s, a bas la Calotte. Na
tuurlijk  riepen wij luider dan zij : Leve de 
Kaloten ! weg met het geuzen ras ! met 
vriendelijk  verzoek te zwijgen en te wachten 
tot dat zij manifesteerden. Maar neen, die 
ve rd ra a g za m e  liberalen en kunnen niet 
gestoord zijn en zouden moeten vrij en v rank  
hunnen haat tegen al w a t  deftig en katholiek 
is, uitwerken zelfs als het minst schikt.

W a t  hebben ze gedaan ? Eenige liberale 
gersheeren hebben een hoop mannen (sloebers) 
uitgekocht, beschonken en opgejaagd tegen 
ons volk en dat zoodanig dat deze mannen 
als briesschende moordenaars op ons volk 
zijn gevallen met messen en alle slach van 
alaam, op het oogenblik dat onze mannen 
stil en deftig ter statie trokken. (Dit noemen 
wij aanslagen met voorbedachtheid.)

Een 
zijn

De fransche w et geeft aan de werklieden dus 
vele min dan onze tegenwoordige pensioenwet.

Neen, wij vragen zulk geene averechtsche 
verbeteringen, èn wij werklieden bedanken u 
voor uw e beloften, die m aar  vorte appels zijn.

Werklieden stemt voor geen framassons, 
stemt voor geen dommekraten, stemt voor 
geen verwaande scheurmakers !

Stemt onder nummer 4
« Werkliedenbond  ».

Liberaal en Sociaal
A bas la calotte!

SC H A N D E! SC H A N D E ! SCH AN D E!

Zondag laatst vierden wij, katholieken 
van het Kanton Rousselare, eene feeste ter 
eere van onzen geachten en beminden Volks
vertegenwoordiger Weledelen Heer Baron 
Karei Gillès de Pélichy. Nooit zagen wij meer

m e i  v u u i  u c u a i i i H i

/ijs dat het lafaards en verraders 
zijn, n s  dat onze mannen allen geslegen 
zijn op den rug.

Nu wij en zijn dan ook niet flauw  gevallen ; 
de Katholieke Jonge W achten, zulks vernomen 
hebbende, zijn samen met de politie de 
plichtigen gaan opzoeken en verschillige 
daders zijn aangehouden geweest voor het 
ver trek  der Rousselaarnaars.

Hier brengen wij hulde aan den Heer 
Carpentier, burgemeester van Iseghem, poli
tiecommissaris en agenten die de zaak zoo 
dapper vervolgd hebben en die zullen zorgen 
dat de verdiende straffen toegepast worden.

Jam m er is het dat wij die libïrale gersheeren 
niet gevonden hebben, die kerels die het v uur  
aan de lonte gestoken hebben en dan gevlucht 
zijn voor de vlage. Deze moeten opgezocht en 
voorbeeldig gestraft zijn, want zij zijn de w are  
plichtige.

Mannen van Iseghem, de katholieken van 
Rousselare, blijven u genegen en met de eerste 
omstandigheid' moogt gij op onze medewerking 
rekenen. Ondertusschen schuimt den pot, en 
zorgt dat die lafaards met éénen keer genoeg 
hebben.

De Vlaamsche Leeuw is gekw etst,  hij heeft 
bloed gezien, de Vlaamsche Leeuw briescht en 
nu meer dan ooit zal hij zijn macht gebru iken  
en doen voelen aan deze die hem tergden.

Ja hij zal den vijand verpletteren zonder  
bloed te vergieten  m aar met allen lijk een 
man te werken en te stemmen tegen al w at 
liberaal en socialist is of er naar riekt.

( Stem me V anhauwaert)  
’t Zal er waaien in Belgenland 

Maar ’t is geen nood,
Wij zijn niet dood !

Katholieken I Wij houden stand 
Hand in hand !

Stemt allen BOVEN de katholieke yfl 
lijst onder nummer TC

N. B. — H ier gezeid en elders ge
zwegen de m esstekers zijn de schuld  
dat duizende vreemdelingen vroegtijdig  

; de stad Iseghem  verlaten hebben.

WELK EENE SCHADE !

Drukkerij, J. Doorns. — Iseg h em .



Aan de Burgers.
In de plechtige feestvergadering van Zondag 

laatst heeft de heer Delbeke gesteund op de 
verbeteringen die het Katholiek Staatsbestuur 
verwezentlijkt heeft en nog beraamt ten voor
deele der Kleine Burgerij ; en hij heeft ons 
bewezen dat de middenstand eenen zijner 
beste voorstaanders gevonden heeft in den 
persoon van onzen ie ver vollen volksvertegen
woordiger, Weledelen heer Baron Karei 
Gillès de Pélichy.

Op 22 Mei zullen de Burgers van Iseghem 
de gelegenheid hebben eenen nieuwen blijk 
van dankbare verkleefdheid te geven aan 
hem die onverpoosd zijne werkzaamheid voor 
allen ten dienste stelt ; zij zullen door hunne 
stem de welverdiende lofrede van M. Delbeke 
goedkeuren en bekrachtigen.

En voor wien anders zou onze burgerij 
kiezen ?

De kiesstrijd is een strijd voor gedachten en 
partijen ; hij is ook een stryd tusschen per- 
soonen en kandidaten.

Voor partij en gedachten : W elke partij zal 
de belangen der burgerij in de toekomst best 
verdedigen p Deze die zulks gedaan heeft in 
’t verleden, de Katholieke partij, aan wie het 
land rust en vooruitgang heeft te danken.

Nooit immers stond Belgie op eenen zoo 
hoogen trap  van welstand en geluk. Vrijheid 
en vrede, noodig tot het bloeien van handel en 
nijverheid, bron van rijkdom, heerschten alhier 
nooit machtiger dan in de vijf en tw in tig  
laatste jaren.

Aan den werkm an, die vernuftig, vlijtig en 
gespaarzaam is, wierd nooit breeder baan 
opengeleid om te stijgen in de samenleving.

Prachtige instellingen van openbaar nut, 
het schoonste spoorwegnet der wereld, bewon- 
derensweerdige inrichtingen van allen aard en 
ten dienste van iedereen helpen den am- ' 
bachtsman en den handelsreiziger naar wijder 
k ringen  uitzien tot u itb re id ing  hunner zaken.

V ooruitgang op alle gebied hebben de 
Katholieken bewrocht, en dat zonder de lasten 
een centiem te verhoogen. Alleen de genever, 
zoo dikwijls oorzaak van zedelijk verval en 
stoffelijken ondergang, w ierd duurder aan
geslagen.

Over Belgie heerscht een volksgeliefde vorst, j 
omringd van ee.ne aanbeden koningin en een 
duurbaar  kroost. Gansch het land heeft zijne j 
troonbeklimming geestdriftig gevierd en be- 1 
groet als een blijde en veelbelovende dageraad.

En op welke partij steunt het koningdom ? j
Op de Katholieke partij. W ant,  moest deze 

komen het onderspit te delven, de Koning 
zou verplicht zijn te regeeren met eene meer- ; 
derheid bestaande uit liberalen en socialisten, 
w elke laatste de republiek in Belgie willen j 
invoeren. Het Katholiek Staatsbestuur helpen 
omverre werpen is eenen kaakslag geven in 
het aangezicht des Konings, is hem de regee
r ing  onmogelijk maken, is hem genoodzaken 
te onderhandelen met zijne ergste vijanden.

W elke rechtschapen bu rge r  zal de verant- 
woordelijkheid van zul ken toestand op zich 
durven nemen ? W ie zal durven medehelpen 
om ons land in stoornis en woeling te brengen, 
oorzaak van stilstand in den handel, van 
beroerten en omwenteling in de nijverheid ? |

Het is nog onbetwistbaar dat, wanneer 
de Katholieken het bewind in het land zouden ! 
verliezen, er nieuwe en groote taksen zullen 
te leggen zijn om de schoolgrillen der gods
diensthaters te voldoen. En op wie zullen 
die wegen ? op de burgers.

Eene verandering van Staatsbestuur is 
eene verzw aring  van krijgslasten, eene jam- ; 
merlijke geldverkw isting  voor nuttelooze

schoolgebouwen, eene im mer meerdere toe
gevendheid aan de eischen der socialisten, 
dit alles nootlottig voor de belangen der 
burgerij.

Dat het Katholiek bestuur den middenstand 
niet teenemaal heeft kunnen ophelpen, dat 
is verstaanbaar, daar het eene dwaling en 
eene onmogelijkheid is alles te willen ver
krijgen van den Staat.

De burgerij van Iseghem moge een onder
zoek doen, en zij zal bestatigen dat er onder 
haar veel mannen zijn die niet gew acht hebben 
tot dat volksvertegenwoordigers of ministers 
hun ter  hulpe zouden komen om tot eenen 
treffelijken s taat  in de maatschappij te geraken. 
Gesproten uit de werkm ansklas hebben veel 
burgers door vlijt en spaarzaamheid zich 
zelven eenen weg gebaand in de wereld. 
Van ouders tot kinders hebben familiën lange 
jaren geslaafd en gew rocht om den maatschap
pelijke!) rang te veroveren welken zij nu 
bekleeden, en dat zonder klagen of jammeren, 
en dat zonder andere standen te benijden, en 
dat door eigen werk en neerstigheid.

Eh wel, Burgers van Iseghem, hebben wij 
dan zóó te klagen vanden tegenwoordigen tijd ?

Maar nooit was er meer geld te winnen dan. 
nu. nooit stond heerlijker toekomst den werk- 
zamen burger in ’t verschiet.

Aan de goede hoedanigheden die wij van 
ouders en voorouders hebben afgedeeld, aan 
het Christen onderwijs dat wij in katholieke 
scholen hebben opgedaan, aan de voorbeeldige' 
m anier waarop Staat en Stad ons bestieren, en 
de vrijheid en de orde handhaven noodig tot 
onzen vooruitgang en onze ontwikkeling, aan 
onze eigen pogingen en vlijt hebben wij onzen
welstand te danken en zijn het geluk onzer 
huisgezinnen verschuldigd. Bekennen wij het, 
en wezen wij er fier over.

En daar de kiesstrijd nu ook een strijd is 
tusschen personen en kandidaten, zullen wij 
ons zoo vernederen van te stemmen voor die 
liberalen en kwakzalvers die ons komen zeggen 
dat zij ons uit den nood zullen helpen P

Maar wij hebben hunne hulp nog niet zoo 
dringend noodig, onze zaken gaan wel en zijn 
in goede handen, niet w aar ? Wij gevoelen 
nog zoo zeer de noodzakelijkheid niet van 
gered te worden.

En wie zou ons redden ?
Liberalen, die rijk geworden zijn door het 

vernuft en w erk  van onze handelaars, die 
hunne fortuin aan de winsten onzer nijverheids- 
bazen hebben te danken ? Nu zouden zij onze 
stemmen willen escompteeren. en zij gebruiken 
hunnen invloed om de duurbaarste belangen 
aan te vallen van dezen aan wien zij alles ver
schuldigd zijn.

Of die liberalen die ver van eenen stap te 
doen voor ons voordeel, den kleinen man en 
den nederiger) burger nooit anders dan met een 
barsch gelaat hebben bejegend, en onder de 
Iseghemsche burgerij noch vrienden noch ken
nissen tellen ?

Zijn het de demokraten die wetens en willens 
liegen wanneer zij het volk hemel en aarde 
beloven, en die de burgers voor dutsen aanzien, 
als zij meenen onze stemmen te bekomen ?

Of ja, zijn het die jonge verdedigers der 
kleine burgerij, zij die zouden moeten verstaan 
dat zij de mannen niet zijn om ons de les te 
geven in zake van treffelijk door de wereld te 
geraken ?

Neen, de Iseghemsche burgerij is van g e 
voelen dat de klucht lang genoeg geduurd 
heeft. Onder den invloed van zekere thans uit 
den weg geruim de mistevredenheid, en bij 
gebrek  aan wel ingerichten Kiezersbond, is 
het mogelijk geweest, met een program m a dat 
uitsluitend bestond in oppositie te maken tegen 
alles en tegen allen, eenen tijdelijken bijval te 
bekomen, bijval nog meest te danken aan den 
steun der liberalen, die er alle belang bij hadden 
aan de hoofden der Katholieke partij den duivel j

op den nek te jagen. Maar hoe onschadelijk 
toch dit lachspel geweest is, toch is Iseghem 
overtuigd dat er daaraan een einde moet 
komen. Kandidaten gekozen in volle vrijheid 
door alle Katholieke kiezers daartoe m eer
maals uitgenoodigd, hebben alleen het recht 
zich aan te stellen als vertegenwoordigers der 
Katholieke partij ; en, zijn dezen mannen op 
hunne plaats, gelijk of het alhier het geval is 
daar zij in alle omstandigheden hunne be
kwaamheid en hunne dienstveerdigheid voor 
hunne medeburgers betoond hebben, dan 
hebben zij recht op de getrouwigheid en de 
verkleefdheid hunner kiezers.

En die mannen het zijn hier de grijze 
Beernaert, een der voornaamste staatsmannen 
der wereld, aan wien het land onschatbare 
diensten te danken heeft. W ie onzer tegen
strevers weegt op tegen Beernaert ?

Het is nog Baron Karei Gillès de Pélichy. 
Vergelijkt hem en zijne a<lelijke familie met 
hen die tegen hem opkomen.

Het is nog M. Vander Bruggen, gewezen mi
nister, die het landbouwonderwijs zoo heeft 
uitgebreid; het is M. Delbeke, de volksjongen, 
door schranderheid en onophoudend w erk  op 
deeerep laats  geklommen, de moedige verde
diger onzer Vlaamsche rechten in de Kamer. 
Welke titels, welke verdiensten hebben zij die 
t gen hen optreden ?

En als plaatsvervangende kandidaten der ka
th o l ie k e  lijst zien wij de namen prijken van man

nen die in bestuurzaken doorslaande bewijzen 
van bekwaamheid hebben gegeven, en toebe- 
hooren aan de achtbaarste en machtigste 
familien van het arrondissement. W a t  weten, 
wat kunnen dezen die hen bevechten ?

Oordeelt zelf daarover, Burgers van Iseghem, 
en vergeet niet dat, moest de Katholieke 
lijst alhier geene schitterende zegepraal be
halen, gansch het land met ons den spot 
zou drijven. Wij zouden toonen dat wij het 
hert op de rechte plaats niet meer dragen ; 
wij zouden ons laten verdenken als onbe
kwaam  verdienstelijke mannen naar weerde 
te schatten.

En naderhand, wanneer het door onze 
schuld moest gebeuren dat wij eenen zetel 
verliezen, en dat het S taatsbestuur misschien 
daardoor verandert, hoe zou het ons spijten, 
helaas, te laat, w anneer de schimplach der 
tegenstrevers ons met schaamte zou overladen.

Welaan, Burgers van Iseghem, de zaken 
ernstig ingezien. De tijd van kluchtspelen 
is voorbij ; de tijd van ons te laten bedriegen 
is nog niet gekomen : daarvoor zijn wij te 
boos ; laat ons stemmen volgens ons geweten 
en volgens onze belangen.

Wie stemt tegen de kathoiieken P onder 
andere al het gespuis van de bevolking, 
alle kerels bij wien wij in den klaren niet 
zouden willen gezien zijn. W aarom  dan 
stemmen gelijk zij, en aldus in ’t geheim in 
hun gezelschap komen ?

Vergeten wij niet dat stemmen voor de 
liberalen eene verloochening is van onzen 
godsdienst, waarvoor zij geen den minsten 
eerbied hebben. Kunnen zij immers eerbied 
hebben voor eene zaak die zij zeggen te aanzien 
als onw aar ?

Gedurende gansch hun leven ondersteu
nen zij de vrijmetselarij, zij werken 
tegen de priesters en helpen aan de volks
kinderen het Christelijk onderwijs ontrukken. 
Maar op hun sterfbed jaag t de vrees voor 
’t ander leven hen a,chter den priester. Zij 
durven niet sterven gelijk of zij leefden. Het 
zijn lafaards,

Op 22 Mei zal het uu r  slaan hunner 
•veroordeeling.

Katholieke burgers van Iseghem stemt 
voor de katholieken, steuil voor uwe mannen, 
en verplettert  uwe tegenstrevers.

Het bestier van  den  
« Katholieken Kiezersbond  ».



STUDIE VAN DEN NOTARIS

Le Corbesier te Iseghem
Overslag dijnsdag 24 Mei 1910, om 3 ure
namiddag in de zaal van het vredegerecht te 
Iseghem, van

Een perceel zaailand
geschikt voor bouwgrond groot 7 aren  45 
centiaren, gelegen te Iseghem ten oostkante 
van den steenweg naar Wynkel-St-Eloi, palen
de oost de Slabbaertstraat, zuid M. JeanCoucke- 
Lietaert en kinders, west voormelden steenweg, 
noord Mr Firm in Vanneste-Bovyn.

Onmiddelijk in genottreding

Bij uitscheiding van bedrijf.

Op DONDERDAG 19 MEI, om 2 ure des 
namiddags, ten verzoeke en ten hove van 
Constant Dejonghe- Claerhout, gewezen 
steenbakker te IS E G H E M , zuid Krekel- 
motestraat,

Venditie van
3 groote wagens, 2 kleine w agens, 3 
zware karren, gareelen, zw inkels en 
harnassen.

6 Maanden tijd van betaling,

Kantoren van de Notarissen
1IÏYFFELS te Rousselare en HONNORE te Schaerbeek

INSTEL op Dinsdag 17 Mei 1910 en 
OVERSLAG op Dinsdag 31 Mei daarna,
telkens om 2  u re  zeer stipt namiddag, ter 
herberg  « Café F rancais  », bij M. Jules 
Haeghedooren, St. Amaodsplaatste Rousselare, 
van :

Gemeente Moorseele.
Plaats en Kleine W evelgemstraat.

Twee aaneenhoudende W oonhuizen, dien
stig  voor winkel, met bouwgrond, groot 12 a. 
51 cent.

Gebruikt door W eduw e Chielens aan fr. 160, 
beide te jare, zonder pacht, vallende 1 Mei.
Verdeeld in 5 koopen.

Gemeente Ingelm unster , 
Bruggestraat.

Groot W oonhuis, dienstig voor postkantoor, 
met hof, by de Markt, groot 14 a. 08 cent.

Gebruikt door den heer Eduard Coppé, 
postmeester, aan fr. 450 te jare, tot 1 April 
1913.

Verdeeld in 2 koopen.
Iseghem en Ltndelede,

Wijk Winkelhoek.
Hofstedeken met Zaailanden, langs de 

kalsijde van Iseghem naar Lendelede, groot 
3 h. 13 a. 20 c.

Gebruikt door Ivo Gheysen aan 500 fr. 
te jare, zonder pacht, vallende 1 Oktober.

Verdeeld in 5 koopen.
Gemeente Emelghem.

Twee partijen Zaailand, dienstig voor 
bouwgrond, langs de kalsijde van Ardoye 
naar Iseghem en Reeperstraat, groot te samen 
5 h. 14 a. 10 cent.

Gebruikt zonder pacht door Erederic Ver
huist aan 570 fr. te jare, vallende 1 Oktober. 

Verdeeld in 9 koopen.
Gemeente Meidebeke en deels Ingelmunster, 

West-Turkijen en Leemburgstraat.
Een blok Zaailand en Meersch groot 

3 h. 37 a. 50 cent.
Gebruikt door verscheidene te samen aan 

426 fr, te jare, zonder pacht, vallende eiken 
1 Oktober en 25 December,

Verdeeld in 4 koopen.
Gemeente Wevelghem,

Eene partij Zaailand langs den steenweg 
n aa r  Moorseele, groot 38 a. 25 c.

Gebruikt door verscheidene aan fr. 63. te 
jare , zonder pacht, vallende 1 Oktober.

Met gewin van 1/2 0/0 instelpenning.
Alle verdere inlichtingen en affichen met 

plans te bekomen ten kantoren van voor
noemde notarissen.

Bij uitscheiding van bedrijf :
W INKELREKKEN te koop

adres ten bureele van dit blad.

TE KOOP :
Een gerie.vigen bureau-minister in zeer 

goeden staat, alsook een bureau américain 
in eiken hout en gansch nieuw. — Zich te 
wenden ten bureele van dit blad. Z 113.

Over te nemen
Een goed gekend en welgekalant hnndels- 

huis van koloniale waren en bloem in  
’t groot, te Rousselare. — Men zal den 
overnemer op de hoogte stellen van den 
handel en het reizen. Geene bijzondere ken
nissen vereischt. — Zich te wenden ten bureele 
dezer.

Mr & Mme Maurice Meier,
bijzondere heel- en tandmeesters , 
op den hoek der Moscroenstraat,  
2, huis met koetspoort,  bij het ge
vang, te Kortrijk, kan men raad 
plegen van 9. ure tot s middags, en 
van 2 tot 5 ure, uitgenomen op 
Zon- en Feestdagen. — Ziekten van 
den mond en de t a n d e n ; kunst
tanden van 5 fr. voort;  geheele 
gebitten van 100 fr. voort en hooger 
gewaarborgd voor het gansche leven

TE KOOP aan zeer goede voor
waarden en gemak van betaling : 
Eene STOOMMACHIEN van 12 tot 
15 peerden, in zeer goeden staat, 
alsook een KETEL met binnenvuur 
in  goeden staat, getimbreerd op 
6 atm. Zichtbaar in werking. — 
Zich wenden B. A. ten bureele van  
dit blad.

Groote Stoom verwerij
en N ieuw w asscherij

E .
35 Marktstraat, I S E G H fü M

Verwerij volgens staal van gem aak te  klee 
d ingstukken ia alle kleuren.

Bijzonder zw art  voor rouwe. Wasschen in 
't  drooge van bleeke en gekleurde costuimen 
en toiletten. — In ’t n ieuw wasschen van 
stors, gordijnen, tapijten, karpetten , wolle 
sargien, enz.

Groote keus van ceinturen, kammen, 
brochen, portemonnaies, portefeuilles, tabak- 
beurzen, pijpen, cols, manchetten, plastrons, 
foulards, fijne zeepen, enz.

Kindercostuimen en toiletten.
Grooten keus van planten en bloemmanden.

A G E N T  S C H A P
VAN DEN

Crédit iétiéfal Hfpattiécaire
B e s t ie r  :

65, Koninklijke s tra a t ,  BRUSSEL.
Beheer voor beide Vlaanderen : 

Predikheerenstraat, GENT.

Leeningen van geld  op hypotheek
aflosbaar met annuiteiten of op vaste termijn, 
bijzonder ingericht om het koopen en bouwen 
van woningen te vergemakkelijken.

U itgaaf van obligatiën 4  ° /0
van den « Crédit Général Hypothécaire », 
gew aarborgd door overeenkomstige pand lee
ningen en door het maatschappelijk kapitaal 
van 7,500.000 fr.

De maatschappij, verschaft onder hare w aar
borg hypotheken aan deze die het begeeren. 
Voor nadere inlichtingen, men wende zich bij

Jules Grochon,
M a r k t s t b a a t ,  21, ISEGHEM.

'W ekelijksche Markten
K0RTRIJK

Tarwe heet fr,
Rogge
Haver

2 Mei
21.00 a 21,25
15.00 a 15,75
17.00 a 17,50

Koolz. olie 100 k. 67.00 a 00,00 
Lynz. olie 100 k. 86,25 a 00,00 
Aardappels 5,50a 6,00 
Boter per Kilo 2,80 a 3,20
Eieren per 25 1,90 a 2,00
Suikeryb. besch.21,00a22,00 

id. 1908 00,00 a 23,50
V eem ark t:  9 Mei. 229 koeien 

36 stieren, 59 ossen.
R0USSELABE 3 Mei

Tarwe 100 k» 20,00 a 21,00 !
Roode tarwe 19,00 a 19,50 
Rogge 15,00 a 16,00
Haver 17.00 a 17,50
Boonen 21.00 a 22,00
Aardappelen 8,00 a 9,00
Boter per Kilo 2,90 a 3,20
Eieren per 25 2,00 a 2,10
Suikeryboonen gele 20,50 
Suikeryboonen oude a 21,75 
Viggens 30,00 a 40,00
Koolz. olie 100k° 00,00a65,00 
Lynz. olie 100 87,50

DEYNZE 4 Mei
Aardappels 100k. 6,00a 6,50 
Boter per kilo 2,40 a 2,70
Eieren de 26 
Hespe de kilo 
Viggens 

BRUGGE

0,00 a 1,80 
2,00 a 0,00 

50,00 a 55,00 
30 April

Tarwe de 100 k° 18,00 a 22,50
Rogge 
Boter 
Aardappels 
Haver 100 k° 
Boonen 
Vlas

AU OEN AE R1)E 
Aardappels 100 k° 
Boter de kilo 
Eieren per 25 
Verkens 
Konijnen

14,50 a 15,50 
2,40 a 2,80 

5,00 a 7 00
15.00 a 18,50
20.00 a 21,00 

1,65 a 1,90
21 April

5.00 
2.77 
1.95

47,50
3.00

9 Mei.
21.00 a 21,25
15.00 a 15,25
17.00 a 17,50 
00,00 a 63,00 
00.00 a 83.50

5.50 a 6.00 
2,60 a 2,80
2.00 a 2,10

23.00 a 23,50
00,00 

178 veerzen,

10 Mei.
21.00 21,25
19.50 a 20,00
15.00 a 15,50
17.00 a 17,50
20.00 a 21,00

8.00 a 8,50
2.80 a 3,00 
1,90 a 2,00

00,00 a 22,00
00,00 r 22,25
26.00 a 36,00
61.00 a 00,00 
00,00 a 82,50

11 Mei.
6.00 a 6,50
2.50 a 2,70 
0,00 a 1,80
1.80 a 0,0 )

50.00 a 55,00
23 April

18.00 a 22,20
14.50 a 15.50
2.50 a 2,80
5.50 a 6,50

15.00 a 18,50
20.00 a 21,00 

1,65 a 1,85
28 April

0,00 a 5,00
2.50 a

a 1,95 
a 50,00 
a 3,00

ANTWERPEN 9 Mei
Soda-nitraat beschikbare fr. 20,50
Sulfaat van Ammoniak beschikbare 28,50 

Veem arkt Antwerpen 9 Mei 
32 ossen l e kw. 0,80 & 0,90

132 koeien 0,00 0,00
48 veerzen 0,76 0,96
37{stieren 0,64 0,84
39 kalveren 1,10 1,40

FABRIEK van JVtATRASSEfJ
Vraagt en gij zult verkrijgen !!

i n m s S E H  in goede gewaarborgde luivere üoconwol
voor 2 personen, gereed om op de bedden te leggen, zachter dan schaapwol. Proper en gezond, duurzaam en niet 
knollend, met tiaversin erbij, aan 29, 34, 39, 43 en 47 frank. — Matrassen en traversins voor één persoon, scholieren, 
enz., aan 23, 25. 27 frank, enz., volgens grootte, gewicht en prijs en wol. Gezien de goede floconwol niet verknoopt, 
wordt, kan iedereen zijne bedderij zelf opvnllen ; daarom zend ik balen floconwol van 2(1 kilos, voor matras en traversm 
aan 20, 25, 30, 34 en 38 frank. De zuivere floconwol kan gewasschen en gekuischt worden als schaapwol. — Dus nie 
verwarren met katoenfi.ocon die hard en in ballen komt.

Matrassen in echte schaapwol 
voor 2 personeu, met of zonder erin. aan 62, 70, 82, 92, 95 fr.

Schaapwol aan fr. 2 ,60 , 3 ,60, 3 ,95, 4 ,20  de kilo  
Levering vjiyens prijs en in volle vertrouwen 

Matrassen ‘iu  konijnhaar-windhaar 
gezuiverd met machien, allerbeste kwaliteit haar aan 20 frs 

ztjn van mee r- dan  ÏOO litc matrassen
in alle prijzen en hoedanigheden

= —  VOORALEER ELDEKS TE KOOPEN =
komt zien en u overtuigen van de kleine prijs tn  ie goede waren

Matrassenmakerij « DË STER »
IIST ’t GROOT IIST ’t K.L.EIJV

A. VANNESTE-M ATTHYS, Oyghem
Tramstatie. — Telefoon N ” 2 9

Antwerpsche Hypotheekkas
K aam looze M aatschappij gesticht in 1881  

O u d . a e n ,  Ü - 4 ,  A n t w e r p e n

Maatschappelijk kapitaal : fr. 10 ,000,000,00  
Rekeningen der Reserven en W aardeverminderingen : fr. 5 ,202,859,87

Hypothecaire Leeningen
Terugbetaalbaar op vasten termijn of pr annuiteiten op goederen, 

binnen of buiten de stad, namelijk tot het aankoopen en 
opbouwen van huizen.
BEDRAG DER ANNUÏTEITEN te betalen om eene som van fr. ± 0 0 0  

terug te geven in kapitaal en intresten :
Duur Annuiteiten
5 jaar  fr. 226,30 

10 jaa r  fr. ,90
15 jaa r  fr. ©1,00

Duur Annuiteiten
20 ja a r  fr. ' 7 f ï . S O  
25 jaar fr. €55,80 
30 jaa r  fr. 59,€50

Grondpandobligatiên aan fr. 3 ,60 %
SPAARKAS : Interest : 3,25 %  op stortingen voor korten duur en 3,60 0 ® 

op stortingen voor overeengekomen termijn.
Voor verdere inlichtingen zich te ivenden to t  eenen der  agenten :

A l o y s  V E R H A M M E ,  Deurwaarder, Iseghem. C a m i l l e  S C H O T T E ,  Gemeentesekrefaris 
Ingelmunster. C h a r l e s  C O O L S ,  Hovenier, Emelghem.

C I G A R E N
W ilt  gij goede en fijne cigaren rooken, ga  

en doe uwen aankoopen bij

Henri VE TiCAMERT-DECLERCK,
de P élichy s tra a t ,  ISEGHEM.

Bij hem is ook verkrijgbaar gewone cigaren 
aan zeer voordeelige prijzen.

Vloeibaar - v l e e s c h e x t r a c t - Vast
voor

soepen
en

consom
més

voor
saussen

en

In Blokjes
spuzen

om dadelijk in de m innut eene tas 
gekruide boullion  te bereiden.

Telefoon Brussel 7833 26-6 10

Supcpphosphate KUHLNIANN
SÈCHÉ AU FOUR

LE PLUS PULVÉRULENT

G e d r o o g d  i n  O v e n

Dosages garantis

Exigez la Marqué
CHEZ TOUS

les Négociants en Engrais

,
HOSPIK 

14/16 
J|, Exportê

HET VLUGSTE

Mengelingen gewaarborgd

Eischt het merk
B Y  A L L E

vettenkooplieden

BELANGRIJK BERICHT
T A N D E N

M. M E I E R
Bijzondere Chirurgijns Tandmeesters-Specialisten

Geiiplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissie 
Gebreveteerd bij Koninklijk besluit,  

vereerd door de g eeste lijk h e id  en de k loosters.
hoek der M oskroenstraat, 2 K o r t r i j k

bij het g ev a n g , huis m et k o etsp o o rt,
kunnen geraadpleegd worden vooral wat de tandheelkunde betreft. Genezing voor alle pjjniyke 
tanden; plombeeren der holle tanden; rechtzetten der ongeregelde tanden voor alle ouderdom. 
Het plaatsen van de kunsttanden geschied zonder de minste pijn en de oudt tanden en wortels 
hebben niet van doen uitgetrokken te worden. Met de kunsttanden, komende uit het huis van 
Mr en Mmo Maurice MEIER, kan men de hardste spijzen knabbelen en de spraak verklaart. Deze 
tanden worden geplaatst zonder platen, zonder haken en zonder veeren, men kan ook niet zien 
noch aan den vorm noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. Mr e n  Mma MAURICE MrCiER 
ondernemen ook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun m'euw 
stelsel w aarvoor zij gebreveteerd zijn.

Kunsttanden te beginnen van af 5 frank. — V o lled ig e  gebijten van af 
103  franken en h ooger. — A l de kunsttanden en geb ijten  kom ende uit de 
l a b o r a t o i r e  van Mr en M“* Maurice MEIER,  zijn verzekerd  voor het leven  
Te raadplegen alle dagen te ^O R TR IJK  van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren uitgezonderd de zo p  
en hoogdagen.


