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Gemeentekiezingen van morgen 24 April 1921
Alle Katholieke Iseghemnaars kiezeressen en kiezers, 

stemmen onder Nr 3 zooals hieronder aangeduid.

HOE MOET GE STEMMEN ?

Nog eens herhaald want het is van groot belang. 

D e K a th o l ie k e  K i e z e r s , V r o u w e n  en M a n n e n . 

s te m m e n  vo or  de l i j s t  N .  3  ■

Het gemakkelijkste en het beste is : het wit puntje 
zwart maken boven aan de lijst N. 3  en daarmee al.

Vanden Bogaerde Emiel

Dejonghe Petrus

Vansteenkiste Jean

Bral François

D’Artois Henri

Rebry Constant

Staes Cyriel

D’hont Leopold Hector

Sintobin Jules

Allewaert Emiel

Verhamme Eugeen

Vandommele Eugeen

De Jan Alfons

A l s  ge alzoo s te m t  dan kw ijt gij ten volle uwen p l ic h t  a ls  K a th o l ie k  en a ls  burger, ge brengt het uwe bij tot 
den bloei en de w e l v a a r t  v a n  Iseghem  en het behoud  v a n  godsd ien s t  en c h r is te l i jk e  zeden .

. Gij bevrijdt uwe kinderen van goddeloos onderwijs en 
uwe Stad van den ondergang.

Ge verzekert voor Iseghem een goed bestuur  gegrond
vest op de princiepen van christene maatschappijleer die de 
eenig duurzame mogelijk zijn en die voor elke stand gelijke 
rechten en gelijke plichten opleggen.

Voor die zeker van hun slag zijn en liever stemmen voor 
de kandidaten van hunnen stand, is hunne stem geldig 
wanneer ze alleen  n even s  de n a a m  v a n  een o f  m eer
k a n d id a te n  s te m m e n  maar dan mogen ze volstrekt niet

van boven op de lijste stemmen.

Voor de katholieken zijn er maarDEZË TW EE manieren 
van goed te stemmen en ’t is gelijk welk eene van de twee 
ge verkiest ge m oog t a l le s z in s  op geen an d ere  l i j s te  
s tem m en  dan  op n u m m e r  ^ 5

H e t  i s  w e l  v e r s t  aan  : ALLEENLIJK  EN UITSLUITE-

L1JK VOOR DE L IJST  N. ^ 5 .  Die t u anders willen 
wijs maken zijn er op uit om u te doen missen en alzoo 
uwe stem ongeldig te maken.

lijk eene man gestemd voor N.Katholieken, allen
voor GODSDIENST, TAAL, VREDE en W ELV AART .

LEVE KATHOLIEK BO O S ISEGHEM.

D E  S O C IA L IST E N  zeggen in hun
ne strooibriefkens dat zij een programma 
hebben. Leest en oordeelt :

ONDERWIJS. — Zij en zeggen niet 
hoe of wat ; maar wilt Ge weten wat ? 
Onderwijs tegen God, met leeke zeden
leer volgens het stelsel van den god- 
deloozen minister Destrée, die zegt dat

er geene slechte boeken bestaan, en die 
aan walgelijke tooneelstukken den naam 
geeft van, kunstperels.

OPENBARE WERKEN — Is er' een 
hunner kandidaten die een once ver
stand heeft van openbare werken ?

GELDMIDDELS DER STAD. — Welke 
geldmiddels ? Maar de stad zit sedert 
den oorlog tot over den kop in de 
schulden. Zijn ’t misschien de socialisten 
die aan de stad geldmiddels gaan bezorgen

om uit hare schulden te geraken ?

Als het geen kiezinge en is, zijn zij 
onbeschaamd genoeg om van onteigening, 
aanslag op persoonlijk bezit, en soort
gelijke geldklopperij te spreken.

Dus spaarzame werklieden en werk
zame burgers, moesten de socialisten 
aan ’t roer komen, uwe centen zouden 
dansen.

Van andere dingen, zooals brand
weer, openbare gezondheid, sladsper-

soneel hebben ze ook eenige letters op 
het papier gezet. Die menschen dragen 
waarlijk den wereldbol in hunne handen.

D E  S C a E U R M A K E R S  die mis-
bruik maken van den naam van MID
DENSTANDERS, hebben op hun pro
gramma één -enkel punt, en ’t staat in 
’t diepste van hun hert geschreven : 
T w is t en tweedracht zaaien onder 
de katholieken.

En ’t gevolg daarvan? Groot gevaar



dat er door hunne schuld een socialist 
meer naar het stadhuis gaat.

HUNNE KANDIDATEN : Een enkele 
die in aanmerkinge komt, de tweede, hij 
die de plate gepoest heeft als Iseghem 
in nood was, als het volk hier zuchtte 
onder oorlogswee ;

Hij die den moed niet had zijne 
zending in die bange dagen te vervullen, 
en liever het ondankbaar werk aan an
deren overliet ;

Hij die maar naar Iseghem en kwam 
als de slechte dagen voorbij waren, om 
persoonlijken haat bot te vieren, eu de 
reputatie van eerzame menschen te be
zoedelen ;

H ij die ’t ja a r  19, tijdens de kamer- 

kiezivg aan de liberalen gevraagd lieeft 

om op hunne lijste te mogen staan ;

Hij die nu al met eens wederom wil 
Iseghemnaar worden otn opnieuw te komen 
twisten, al is hij den naam van Iseghem
naar niet meer weerdig ;

Hij die weet dat hij niet meer ge
wild en is, en daarom goed vin It van 
katje-duik te spelen bachten den rug van 
eene vrouwenkadidatuur, waarvan hij de 
plaats zou in nemen indien hij niet ge
kozen en is

De Duitschers deden ’t ook akoo in 
’t begin van den oorlog : ze kwamen 
moedig vooruit, verschuild bachten vrou
wen en kinders.

De weldenkende middenstanders zelve 
betreuren de dwaasheid, van zulk een 
man op rang te stellen

Met wat goeden wil was er veel kanse 
de socialisten eene verpletterende neder
laag te geven : de scheurmakers en wil
len niet.

DE K A T H O L IE K E N  staan onder 
het vaandel der standsorganisatie ge
schaard. Daar vinden al de standen de 
verdediging hunner belangen Is dat geen 
waarborg voor vrede en welvaart?

HET ONDERWIJS zullen zij aanmoe
digen en beschermen onder godsdienstig 
en zedelijk opzicht. Geen leekemoraal 
voor waar !!

Vak- en beroepsonderwijs zullen uit
breiding en steun genieten.

HANDEL EN NIJVERHEID zullen 
bevoordeeligd worden met al de middels 
die het gemeentebestuur in handen heeft.

De ingezetenen van stad zullen, waar 
het eenigszins mogelijk is, de voorkeur 
hebben van de stadswerken.

DE WONINGNOOD is tot nu toe het 
voorwerp geweest vau ontwerpen die de 
nieuw gekozenen zullen uitwerken.

DE OPENBARE GEZONDHEID zal 
vooral in acht genomen worden, en met 
het oog hierop zijn werken in vooruit
zicht zoo ds : dispeusarium voor ziekten, 
bddinrictttin*, afleiding van vuile waters, 
reinigheidsdienst enz.

VOORUITZICHT en WELDADIGHEID 
zullen de bijzondere bezorgdheid van het 
bestier innemen, om op maatschappelijk 
gebied alle nooden te lenigen

De WEGEN zullen verbeterd en uit- . 
gebreid worden, overal waar het noodig 
is.

De OPENBARE ZEDELIJKHEID en 
de VEILIGHEID zullen bescherm I worden 
door het beteugeleu van wanordelijkhe
den en baldadigheden, en het opleiden 
van een flink politiekorps, zoo voor nacht- 
als voor dagdienst.

HET STEDELIJK GELDWEZEN zal 
met de grootste bekommernis beheerd 
worden, om d*n erbirmljkeu toestand, 
waarin de o >rlog de sta Isfi mnties ge
dompeld heeft, te verhelpen.

Alle nuttelooze uitgaven zullen ver
meden worden

Wanneer de kiezers voor zulke ernsti
ge toestanden staan, zullen zij beseffen 
dat hunne keuze voor den gemeenteraad 
van groot belang is

Alle ingezetenen zullen het eenï zijn 

om (e getuigen dat er maar ééne lijst is 

ii wttrborg-n g -efi van goed bestier, 

en dat is de katholi ‘ke lijst, waarvoor 

zÿ zullen stemmen

onder Nr 3.

De drij lijsten.
Wij hebben dus drij lijsten.

Legt ze eenen keer in de schaal.

De lijst van de socialisten is een sa
menraapsel van 1 1 mannen die naar 
de kerk niet en gaan, die leven zon
der God of gebod. W eg met zulke 
kerels ! Wat zou er van den gods
dienst, van de scholen, van de zeden 
geworden met zulken gemeenteraad !
— Daarom een kiezer die een greintje 
godsdienstig gevoelen en eerlijkheid 
heeft en zal toch voor geene socialisten 
stemmen.

Do lijst van de zeven is de lijst niet 
van de leden uit den middenstandsbond 
maar van . eenige leiders uit den bond. 
Deze leiders willen éénen man voor
uitsteken, eenen man die gereed is 
om mee te doen of met socialisten, 
of met liberalen of met katholieken 
om eenen zetel te veroveren voor den 
gemeenteraad of voor de Kamers, eenen 
man die zal ruzie stoken en politieken 
strijd veroorzaken zoolang hij adem 
en aanhangers heeft, eenen man met 
veel pretentie en weinig princiepen.

De zes andere kandidaten van deze 
lijst zijn strooivrouw en strooimannen 
die maar op de lijst staan voor den 
toog of den vorm, om_ dien eersten 
man te beschutten en nog eenige stem
men te winnen. Hadden zij er nog meer 
zulke kunnen vinden maar in zulke com
pagnie staan en willen velen niet ; tot 
de laatste oogenblikken werden nog 
pogingen gedaan en flesschen gegeven 
om nog andere kandidaten bij te krij
gen, maar ten lukte niet... en de lijst 
wierd iegediend met zeven mannen.

Die zeven nu, wat zijn ze ?

Socialisten ? — Alleszins niet.

Liberalen ? — Ook niet.

Bekwame mannen ? — Ook niet.

Katholieken ? — Ja wel, maar toch 
geene vast overtuigde katholieken, door
dien zij liever katholieken over boord 
werpen om socialisten in de gemeen
teraad te helpen.

Wat zijn ze dan ?

Flauwe kandidaten ? -— Ja.

Bevoordeeligers van de socialisten ? 
Ja ook.

Wat zijn ze dan nog ?

Hunne buize zeker ? Ja alleszins.

Daarom moeten alle katholieken goed 
inzien dat elke stem voor nr 2 in ’t voor
deel is van de socialisten.

Oaarom en zou geen enkele ka
tholiek mogen stemmen voor nr 2.

Dan volgt de lijst nr 3.

Hier is de echte katholieke lijst. 
Kandidaten vooruit en vooral katholiek. 
Daarbij kandidaten met bekwaamheid. 
Ziet de namen !

Deze lijst verdient het volle ver
trouwen van alle katholieken. Deze lijst 
heeft nog het groot voordeel en de 
onschatbare waarborg in de vertegen
woordiging van de drij .standen :

De kandidaten zijn mannen om het 
bestuur van Iseghem in handen te ne
men en Iseghem te brengen tot wel
vaart.

Daarom mannen en vrouwen alle 
Kiezers, die uwen godsdienst en uw 
welzijn behertigt, stemt voor

n u m m e r  3

Voor de vrouwen en de 
andere nieuwe kiezers.

’t Is den eerste keer dat ge moet 
«temmen. Hoe moet ge te werke gaan 
opdat ge gerust moget zijn dat gij het 
wel gedaan hebt ?

’t Is dus morgen (zondag) dat ge moet 
gaan stemmen tusschen 8 ure voormid
dag en 2 ure namiddag, dus door noen 
en dooral.

Vooraleer ge uw huis verlaat zorgt 
dat ge zeker mêe hebt : uwe eenzelvig- 
heidskaart (pasport) met uw portret op 
en uwen stembrief, dien brief die ge 
van de garde ontvangen hebt.

Ge gaat naar het lokaal aangeduid 
op uwen stembrief, er zullen daar wel 
kennissen zijn die zullen zeggen waar ge 
moet binnengaan. In het lokaal gekomen

neemt ge uwen stembrief in . d’handen 
om hem te toonen aan den ingang van 
het stembureel wanneer het uwen toer 
zal zijn binnen te gaan. Elk wordt ter 
stemming toegelaten in de orde -zooals 
ze aankomen, g'en hebt dus maar den 
stroom te volgen ; ge zult ten anderen 
algauwe zien hoe het spel gaat Als het 
.uwen toer is, tnoet ge uwen stembrief 
afgeven en ge zult nen anderen krijgen 
en dit is den brief waarop ge moet 
stemmen.

Gaat dan met d?zen brief in een van 
de stemkoljes die in het kiesbureel zijn 
opgetimmerd, doet den brief open, neemt 
het potlood die, daar ligt en maakt het 
wit puntje zwart boven aan de lijst n 3  
Belet wel dat er op dien brief die ge 
daar zult ontvangen drie lijsten nevens 
malkaar staan . ’t Is de 3e lijst die de 
katholieke lijst is, dus deze die al de rechter 
kant staat en waarboven er eene 3 staat. 
Het is niet noodig van het potlood nat 
te maken om te stemmen. Neemt het 
potlood zooals het is en maakt het 
wit punlje zwart onder n. 3  Plooit 
dan dien, brief weere toe en draagt hem 
naar de tafel die daar staat waaraan 
het bureel zit, en steekt hem toege
plooid zooals ge hem ontvangen hebt 
in de busse die op de tafel voor de 
voorzitter staat.

Ge hebt gedaan en ge moogt voort
gaan ; men zal u uwen eersten brief 
weere geven die ge moogt mêe nemen 
naar huis.

Op deze manier hebt ge volledig uwe 
plicht gedaan en ge moogt gerust van 
consientie zijn. Dus van boven op de

kop onder n u m m e r  3 .

Voor de boeren en boerinnen.
Alle boeren en boerinnen stemmen 

op den kop onder nr 3

Landbouwers en landbouwsters be
trouwt gij uwe leiders ! Bedriegen zij 
u of toonen zij u den waren weg ? Geven 
zij u bewijs van hunne genegenheid 
door daden en werken zij standvastig 
voor uwe belangen en voor uw welzijn 
op alle gebied ? . •.'

Zoo ja luistert na^r hen en naar 
hen alleen; zij vzègg'ët) u stemt op den 
kop onder ,nr 3 . * '

Alzoo en alzqo alleen stemt ge als 
Katholieken'.

Onder n1' i staan zij die nu eens 
opentlijk dan weer bedekt maar alles- 
sins standvastig en op alle manieren 
den godsdienst bestrijden'. Onder nr 2 
staan zij die niet durven of niet willen 
klaar bekennen in zake godsdienst en 
altijd was en blijft waar.diê niet voor 
den godsdienst is, is er tegen, onzijdig 
zijn kan men niet.

Alzoo en alzoo alleen stemt ge als 
boeren. Daar staan de namen vrank 
en vrij aangeduid door alle de leden 
van den boerenbond, van uwe stands- 
vereeniging die gestadig werkt voor u ; 
die niet eens op en weg u een plezier 
doet, maar standvastig uwe belangen 
verdedigt als plaatselijke inrichting en 
als deel van de gioote vereeniging der 
Vlaamsche boeren, de machtigste in
stelling van het land.

Alzoo en alzoo alleen stemt ge voor 
een gezonde inrichting van de samen
leving die steunt niet op strijd of re
volutie, maar op vrede en overeenkomst, 
voor eene overeenkomst waarin dat ie
dereen z ijn  recht heeft zonder iemands 
recht te sluiten.

Iedere stem geheel of ook gedeel
telijk aan eene andere lijst gegeven is 
een VERRAAD ten opzichte van onze 
katholieke lannbouwersinrichting, en 
het gaat hier niet om personen noch 
om vrienden uit te kiezen maar om 
aan te duiden wie met anderen best 
kunnen helpen de stad besturen.

Iedere stem nevens een naam en niet 
op den kop is eene stem van wantrou
wen jegens uwe leiders en dat hebben 
zij van u niet verdiend.

Daarom, landbouwers, gij mannen 
uit één stuk, allen van boven op den 
kop onder num m er

Boerinnen zoo ééne zoo alle mede 
met uwe mannen, vaders en broeders 
gestemd voor uw geloof voor uwen stand, 
voor rust en vrede op den kop onder

nummer 3.

De zoogezegde Middenstand
Het schijnt dat de lijste nr 2 de lijste 

is der Middenstanders !! Ja, het kind 
moet nu toch nen naam hebben. We 
zien daarop staan onder andere : groot
handelaars en voor comble nen schattig 
rijke boer. W’en wisten niet dat zulke 
personen tot den middenstand zooals 
hij door de maatschappijleer beschreven 
is, konden behooren. Nu men scheert 
geen koei op en haar.

Maar het schoonste van d'historie is 
dat ze spreken van gekonkelfoes en van 
kleine kappellekespolitiek. Waar zijn de 
kandidaten van hunne poll ? Er staan 
er daar verschillige op die nooit hunnen 
poll gezien hebben. Hoe kunnen die dan 
kandidaat zijn ? Of zou dit misschien 
gekonkelfoest zijn in ’t een of ’t ander 
klein kappelleke. Wat zeggen de midden
standers daarvan en wat is er gebeurd 
met hun meezeggenschap ?

Om de kroon op het werk te zetten, 
komeh ze nu vragm dat de werklieden, 
leest wel : de werklieden, voor hunne 
lijste zouden stemmen !

Zou je niet o Time vallen !! De werk
lieden hebben hunne kandidaten en hunne 
lijste is volledig ; en daarbij, elk voor 
zijn volk.

Hadden ze ’t nog anders gezeid : 
Aangezien we maar zeven kandidaten 
gevonden hebben en er 13 moeten zijn, 
Middenstanders, als ge voor uwe kandi
daten gestemd hebt, vult dan uw stem
recht aan met nog voor 6 mannen te 
stemmen uit de lijste nr 3 Dat ware 
ten minste verstandig gesproken. '

In alle geval de werklieden zullen zich 
niet laten bij den neus leiden door zulke 
kerels, want er is daar onder andere 
een bij die al de gelegenheid gehad 
heeft van zijn force te toonen, maar 
die als ’t hier slecht ging, de plate 
poetste en zijn volk in de steke liet, of 
was er hier misschien geen geld genoeg 
te winnen. Welke zijn zijne verdiensten? 
Met de belle rond loopen in Iseghem en 
alle goed bestuur onmogelijk maken.

Daarom stemmen Zondag alle welden
kende Iseghemnaars voor de lijste

n u m m e r  3 .

Ne Socialist, ne Kapitalist en ne Minister, 

hoe rijmt men dat te saam.
Uit naam van de heilige eendracht 

zijn de socialisten in ’t ministerie gerocht.

;t Zitten daar nu drie zulke mannen 
in Ze noemen dat bij de socialisten : 
proletariërs, arme sukkelaars in andere 
woorden

Den eenen is, ’k en wete niet hoe
veel keeren millioennaire, den anderen 
archikapitalist en den derden zal wel 
zorgen dat hij de boter bachten de lijst 
heeft tegen dat hij minister af is. Ze 
zijn een beetje tegen de kapitalisten !!
In Rusland ook ; daar hebben de socia
listische kopstukken die daar nu meester 
zijn, ten einde later niet te moeten 
creveeren vau den honger, 25,000 pond 
sterling goud, naar Amerika gezonden 
om daar ter hunne beschikking te houden 
Voor ’t geval dat ze het in Rusland niet 
meer en zouden kunnen volhouden en 
’t gat van den timmerman getoond zijn 
En ze roepen dan, weg met den per
soonlijken eigendom. Nu hebben is hebben 
en krijgen is de kunst,

En voor hetgeene dat ons aangaat 
wat hebben die sosseministers al te 
wege gebracht voor het belgisch volk. 
Laat ons eens zien.

Een slechte huishuurwet. Suikerkaarten 
zonder suiker of met dure suiker. Boter 
die we meer moeten betalen dan de 
Parijsnaars. Brood die altijd voort veel 
te dure blijft, enz. enz. ’t Is een zee 
van wellusten. Moet het nog een beetje 
alzoo voortgaan we mogen de leere op
trekken ; ’t zal gedaan zijn met den 
bloeiende welvaart van ’t land.

Nu terwijl er nog tijd is laat ons 
maar zorgen dat er geen een van dat 
ras op ons stadhuis geraakt en daarom 
allen lijk eene man gestemd voor de •

ïijste n u m m e r  3 .

Zie vervolg op^het Bijvoegsel.
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Jozefs Droom.

Hèrst en vóóral raadslid wezen 
H n daarmêe nog niet gedaan, 
•zjiemand zal het mij ontnemen 
tgene vrouw  w il vóór mij staan !

fcjen ik  nochtans niet gekozen 
Cjit den raad moet dan die vrouw , 
Mets waarom ik  niet zal blozen 
OQeynaeve’s hart kent geen berouw !

Politiek !
W aarom  bij het in richten van den 

Middenstandsbond, wierd er bij hoog 
en laag gezworen, dat er nooit van 
politiek kwestie zoude 'geweest zijn ? 
De politiek, o, dit verachterlijk wapen 
moest buiten de deur blijven ! E n noch
tans wat zien we gebeuren ? De M id
denstandsbond bestaat slechts enkele 
weken, en ziedaar eenige der hoofd
mannen, welke de grootste en hevigste 
politiek voeren, en dit tegenover hunne 
medeburgers en broeders ! Hoe. rijmt 
men dat te saâm ?

A lle  verstandige en ware katholieke 
kiezers zullen deze handelwijze begrij
pen, en er uit kunnen besluiten, dat 
men met zulke « farceurs » niet ver 
zal geraken, en daarom stemmen als 
een man voor de groote katholieke

lijst, v la k  o n d e r n u m m e r 3 .

Een vraagsken??
Zou het waar zijn, dat er in de M id

denstandsbond reeds onèenigheid be
staat, en dit tusschen zekere hoofd
mannen ze lf? Zou het het waar zijn 
dat het juistvan den kant van Seynaeve 
is, dat men nogmaals de grootste 
moeilijkheden en onaangenaamheden 
aantreft ? Men zou w aarlijk zeggen dat 
« Jef » er plezier in heeft, de anderen 
te doen buigen en knikken naar zijne 
beliefte, alsof hij w aarlijk de alleen- 
heerscher ware ! A rm e ; Jef, hoever 
zal uwen hoogmoed U nog drijven ? 
E n  zeggen dat liet diezelfde persoon 
is, die nu met zoete woorden en ijdele 
beloften uwe stem zal komen afbedelen !

Kiezers oogen open en opgepast ! 
W eg met de scheur- en ruziemakers !

A l le  w a re  K a t h o lie k e  k ie z e r s  
s te m m e n  s le c h t s  v o o r  é é n e  e n k e le

li js t ,  V L A K  O N D E R  N R 3 .

Niet panacheeren !
Kiezers opgelet !

Niet panacheeren hoort ge, want alzoo 
dient ge uitsluitelijk de intresten onzer 
groote vijanden, de socialisten ! op de 
groote katholieke lijst, vindt ge. de 
mannen van alle standen, dewelke uwe 
ware belangen tèr herte nemen en innig 
zullen verdedigen. Geen oogenblik dus

getwijfeld, het geldt hier het welzijn 
van eenieder : rijk en arm, werkman en 
eigenaar, landbouwer en burger Allen dus 
gestemd als één man, vlak onder N. 3

Werklieden opgepast !
De haanljes vooruit der lijst n 2 

hebben het bijzonder op u gemunt ! 
met zoete eu fïeemende woorden zullen 
ze tot u komen zeggende : « Stemt

maar voor dë w erker skandidaten ’t is uw 

recht, doch voor liet overige 'panacheert op 

onze lijst. ! »

Werklieden oogen open en opgepast !
"t Ware een verraad plegen tegen de 
ware groote katholieke partij deze han
delwijze te velgen, want alzoo stemmender 
voldoet ge niet alleenlijk den haat en 
hoogmoed van z -kere ruzie- en scheur
makers der iijst n °2, maar wat meer 
is, ge versterkt'en bevoordeeligt de lijst 
d^r socialisten !

Opgepast dus, en zonder aarzelen ge
stemd als één man vo >r de ware partij 
van orde en tucht, voor de ivare groote 
katliolie.e partij, vlak onder N. 3.

Burger van Iseghem ! !
Jef is w larlijk b jklagens waardig ! deiï 

ganschen dag van den vroegen morgend 
tot laat in den nacht, is de sukkelaar op 
ronde, om toch maar eenige kiezers door 
zijne ijdele beloften te kunnen overhalen ! 
aan elkeen die by ontmoet, vertoont hij 
heel triomfantelijk zijne eenzelvigheids- 
kaart, er bij voegende op spottende en 
zegevierenden toon : « Hewel, ziedaar, 
wat nu g ‘zegd ; ik h^b tnjjue « d miicile » 
hier in Iseghem, dat ze nu m iar zwijgen ! >,

Arme Jef toch, alsof het inschrijven 
in het bevolkingsregister alleenlijk vol
doende is, en de ware verblijfplaats 
vaststek! ! ! weet het arm ventje dan 
niet, dat er bovendien nog andere pun
ten zijn vereischt ? weet hij dan nut. 
dat de ware woonst dââr is, wiar de 
burger zijn bijzonder bedrijf uitoefent, 
daar waar hij zijne oprechte en vaste 
woonst bezit, dit met de volle overtuiging 
er te blijven wonen en er standvastig 
zijn bijzónder bedrijf te blijven uitoefenen?

Ehwel kiezers, is dit gansch het geval 
met Jef? Zak hij deze voorschriften stip
telijk blijven navolgen? Niets kan u dat 
verzekeren voor den oogenblik !

Stemt dus als één man voor de ware 
burgers, werklieden- en landbouwerskan- 
didaten van Iseghem ! Stemt allen voor 
de ware volksvrienden, vlak onder N. 3.

Stemmen voor nr 2 
is de socialisten bevoor- 
deeligen.

h zijn tegen den godsdienst niet ! ! !
O neen, als men ze in . tijd van 

kiezing hoort, dan zijn ze tegen den 
godsdienst niet !

t Is ziet ge, dat de kiezing voor de 
deur staat, en dan yzijn alle middelen 
bij die kerels goed, onrlnm ne kiezers 
om den tuin te leiden. Ja, indien ze 
het durfden, ze zouden nu in deze 
©ogenblikken, den godsdienst voorstaan, 
dit alleenlijk om de kiezers te verblin
den !! Doch als men de kopstukken 
en kopstukjes der roode partij eens 
goed nagaat, wat vindt men dan ? Is er één enkele hunner zvelke zijn plichten van kristen mensch waarlijk kwijt ? 
Géén enkele, niet waar ! Nochtans 7 zijn die kerels, welke het goed voorbeeld zouden moeten geven !

Is het Vandervelde, de groote socialistische leider ook niet, welke gezegd heelt : 
“ De socialistische en krrstelijke gedachten 
staan onverzoenbaar tegenover elkander !,,

W elnu kiezers, dit zegt u dus ge
noeg, en daarom laat u het zand in 
de oogen niet werpen door zulke kerels! Opgepast dus, en allen gestemd als één man, voor de groote katholieke partij, 
vlak onder nummer 3.

Die voor nr 2 stemt 
bevoordeeligt de socia
listen.

Aan de vrouwelijke kiezers !

A ls  men de socialistische voddebladjes 
leest, dan is het van niets anders of 
ze zijn de vrouwen genegen. « D e  
vrouwen moeten dit bekomen, de 
vrouwen moeten zulks bezitten enz. 
enz. » roepen ze. Nochtans indien de 
vrouwen het stemrecht bezitten, aan 
wie is liet te danken? Z ijn het de 
rooden niet geweest welke altijd tot 
het laatste oogenblik en nu nog, tegen 
het algemeen vrouwenkiesrecht hebben 
gestemd ? Spijts alles, hebben ze noch
tans niet kunnen beletten, dat de vrouw  
het stemrecht bekwam voor de gemeen
te ; en nu zijn het diezelfde kerels 
welke vroeger in alles tegen de vrouwen 
hebben gewerkt en gestemd, dewelke 
nu de stem aan de vrouw elijke kiezers 
komen afbedelen !!

V rouw en van allen stand, . 't is dank 
aan de katholieken dat gij heden het 
stemrecht bezit en op gelijken voet 
moogt gesteld worden als de mannen ! 
Toont nu ook, dat gij het stemrecht 
waardig zijt, met er een goed gebruik 
van te maken en de roode volksverlei
ders eens voor goed wandelen te zen
den, met te stemmen zonder aarzelen, 
voor de groote katholieke lijst, vlak

o n d e r n u m m e r 3 .

D e Sosk.es.
Ha ! ze zijn er bovenop. —  De 

christene leiders zijn verkocht aan de 
bazen omdat ze op dezelfde lijste staan 
met burgers en landbouwers.

Zegt eens, hebt ge het vergeten van 
in igii2 met de kamerkieziug. Uwen 
held Dierkens stond op een lijste van 
vijf kandidaten, den ondersten, geheel 
alleene socialist met vier liberalen ka
pitalisten, bankiers, groote fabrikanten.

Wat zegt ge, één op v ijf ; en nu 
hebben de christene werklieden vijf 
kandidaten tegen zes burgers en twee 
boeren. Hoe vindt ge de verhouding? 
Hoeveel keeren was Dierckens da.n wel 
verkocht aan de bazen kapitalisten ? 
Onze christene werklie en bekomen 
volledig hun recht en stemmen voor 
hunne kandidaten op de lijste nr 3.

Heje’t weg ! !

Socialistische Keuken. .
Eene goede huismoeder is een for

tuintje voor de familie. Maar een slechte 
minister is eene ruïne voor het land.

Peist op het stelsel Wauters dat een 
kostelijke keuken is voor Belgie.

Tot hier toe komen de verliezen op 
drie m illiard !

Rekent dat nu uit aan 5 * o/o. D it 
bedraagt eehen intrest van 15o millioen 
per jaar ! Verdeeld tusschen al de Bel
gen, komt dit op nagenoeg 20 fr. per 
kop !

Dank aan den Heer Wauters dus, 
kan een Belg zijnen kop in de wereld 
niet meer steken of hij wordt met eene 
jaàrlijksche schuld van 20 fr. belast !

De socialisten zijn slechte bestuur
ders, zij en dienen niet om met ’t geld 
van jan en alleman om te springen.

Een goeden dop 
Boven op den kop 

onder nr 3 . 

Vrouwen, peist er op !
Zondag 24 April zult g ij voor den 

EERSTEN KEER mogen stemmen. N u  

hebt ge recht meê te spreken voor het be

stuur van de gemeente.

W ie g a f  er u dat stemrecht ?

DE KATHOLIEKEN !

De Koning beloofde het algemeen 
stemrecht den eersten keer dat de ka
mers bijeenkwamen na den oorlog.

De Socialisten eischten seffens dat 
algemeen stemrecht.

De Katholieken die nog de meerder-. 
heid hadden in de kamers zeiden : Wij



geven het algemeen stemrecht voor 
mannen en voor vrouwen, voor allen, 
dus algemeen.

I De liberalen zeiden : dat nooit !
De socialisten riepen : de vrouwen zijn 

te dom !
De Katholieken hielden stand en de 

Socialisten eindigden met gedeeltelijk 
toe te geven. Ze zagen dat het algemeen 
stemrecht nooit zou doorgaan als ze 
geene toegeving deden en ze gaVen aan 
de vrouwen sLemrecht voor de gemeente, 
om voor al de mannen stemrecht te 
kunnen krijgen voor de kamers

Dat is in ’t korte de geschiedenis van 
het Vrouwenstemrecht !

Daarom Vrouwen, peist er op !

En stemt voor de Katholieken onder 

n1 3. De partij die uwe rechten ver

dedigde, en tegen Liberalen en tegen 
Socialisten.

STEMT ONDER Nr 3-

De Katholieke 
Middenstanders en de 
M iddenstandslij sten.
Er heerscht heel wat verwarring 

bij de middenstanders. Zoo wat overal 
kómen afzonderlijke middenstands- 
lijsten voor. Met welk doel ? ’( Is 
niet gemakkelijk te zeggen.

Om een afzonderlijke lijst te wettigen 
moet men toch een heel speciaal 
programma verdedigen, dat niet over
eenkomt, met déprogrammas der oude 
prineipieele partijen.

De « Flandre Libérale » zegt ons 
in haar nummer van 18 dezer dat de 
speciale middenstamlslijsten voorge
staan worden door « liberalen » en 
« éléments flottants » (twijfelaars) van 
vroegere kiezingen.

Wij willen het gaarne aannemen 
en gaan zelfs verder : die menschen 
hadden best voor de liberale lijsten 
gestemd, want.de princiepen door hen 
gehuldigd zijn effenaf liberale pricie- 
pen. Meer nog, zij laten zich schier 
overal bij de neus nemen door oude 
bekende rasechte libérale dweepers 
en, zooals te Brussel, door vrijmetse
laars.

Hoe kunnen dan sommige katholieke 
handelaars beweren dat zulke mannen 
op rechtvaardige en onbaatzuchtige 
wijze het lot van den middenstand 
zouden ter harte nemen ?

Voor ons, Vlaamsche middenstan
ders, is de gedragslijn niet moeilijk 
om vinden : ln alle steden en be
langrijke gemeenten hebben de mid
denstanders hunne vertegenwoordi
gers op de katholieke lijsten en, voor 
de eerste maal, op goede verkiesbare 

plaatsen.

En weten de afzonderlijk strijdende 
middenstanders van het Vlaamsche 
land dan niet dat hunne « haantjes? 
vooruit » van Brussel franskiljons zijn 
van ’t ergste soort die over weinige 
weken een lieele vergadering hielden 
om de verlenging van den diensttijd 
en het behoud van de Fransche hooge- 
school Ie Gent te verdedigen. Komen 
die punten soms ook voor op de

programs van de scheurlijsten der 
middenstanders in hel Vlaamsche land? 
Misschien wel, want op die vergade
ring waren Antwerpsche neutrale (!) 

middenstanders aanwezig en ze pro
testeerden niet.

Maar op den keper beschouwd wat 
« kunnen » of « willen » de midden
standers bekomen met scheurlijsten V

Alle ontstemming komt van de 
collectivistische bestrevingen van som
mige socialistische ministers. ’I Zijn 
die ministers die den handel aan ban
den gelegd, de economaten van ambte
naars gesticht ('i) de middenstanders 
als dieven of onmondigen behandeld 
hebben.

« Het socialism, ziedaar de vijand ! »

In gemoede vragen wc : Zijn af
zonderlijke middenstandslijsten het 
middel om liet socialism den kop in 
te drukken ?

Er zijn wetten gestemd op de huis- 
pachten die sommige kleineigenaars 
benadeelen, op den verkoop van den 
alcohol die herbergiers in ’! nauw 
brachten, op de onzedelijkheid der 
kinemavoorstellingen die aan de kirio- 
ni ah o u<lers het recht ontzeggen op 
de verderfelijke passies der menigte 
te teren. Hier moeten de middenstan
ders begrijpen dat het algemeen goed 
op het privaat belang den voorrang 
heeft.

De middenstanders die verder willen 
gaan en beweren dat liet belang van 
hun geldbeugel de hoogste wet is in 
een ontredderde maatschappij, zooals 
wij er eene hebben, zoudt n 'heel de 
openbare meening tegen den midden
stand opruien en hun eigen doodvonnis 
teekenen,

Immers, de middenstanders verge
ten al te dikwijls dat de gemeenschap 
niet kan of mag te hunnen dienste 
staan, maar dat zij de gemeenschap 
dienen moeten, willen ze leven en 
hun bestaansrecht verdedigd zien.

Middenstanders, schudt het oude 
liberalism af! 'l Is een doodemle 
leering, de leer van de ikzucht, met 
als leus het onrechtvaardige en on- 
zedelijke » Elk voor zich ».

Doet mee aan de poging om de 
christelijke standsorganisatie Ie ver
wezenlijken. leder voor allen, allen 
voor ieder. »

De tijden zijn moeilijk. De gedachten 
worden omgewoehl. De openbare on
zedelijkheid en de genotzucht vieren 
hoogtij.

Zal de middenstand en vooral de 
katholieke middenstandjdien toestand 
verergeren dooreen onzinnig»* egoisti
sche politiek t»* voeren ‘t

Neen, niet waar?

Vormt sterke organisaties die stcunen 
op breede solidaristische princiepen.

Weest katholiek niet alleen in uw 
privaat en huiselijk leven, maar ook 
in uw zaken leven, ook in uw politiek 
leven »mi dan vindt ge alle christelijke 
standsgroepen aai; uwe zijde : de werk
lieden, de bedienden, de boeren en 
d»1 hoogere beroepen.

A l w ie  Zondag toekomende voor 
een afgescheurde middenstands- 
lijs t stemt teekent het doodvonnis 
van den m iddenstand ! En we re
kenen er op dat al de vrouwen hier 
eene les zullen spellen aan de manne
lijke kiezers want zij vooral weten 
wat al onheil en de teugellooze en 
Goddelooze vrijheid over ’t familie
leven heeft gebracht.

Het ordewoord weze : Weg met
de scheurmakers, wie z<* ook zijn 
mogen ! J. C.

De Standaard 
Donderdag, 21 April 1921.

’t Fn kan daar niet op aankomen.

Daar zijn menschen die zonder na
denken zeggen, 't en kan daar toch niet 

op aankomen dat er een Socialirst in de 

gemeenteraad kom t!

Hij en kan toch daar niets doen ! !

Als liij er niels en kan doen is hij 
er onnuttig en onnuttig werk verrichten 
of helpen verrichten is dwaas werk

Nattig werk is mannen zenden die 
bekwaam zijn nuttig werk te verrichten 
en ’I zijn zulke die er noodig zijn om 
de stad te besturen. Nu bijzonderlijk 
dat wij een goed en serieus bestuur 
noodig hebben, daar het stads bestuur 
zooveel serieus werk te verrichten heeft.

Stemt dan voor bekwame mannen

der lijst nummer 3 .

Panacheeren dat is 
stemmen voor kandida
ten op verschillige lijs
ten. Katholieken, doet 
dat niet.

Is ’( klaar genoeg !
De bijzonderste socialistische gazet 

van Belgie, “ Le Peuple ,, schreef in 
zijn nummer van 2 Maart laatst :

« Het socialist is sc he gemeente-progr amnia moet door alle socialisten ingevoerd worden, daar waar ze meester geraken ; liet behelst : verwereldlijking van gasthuizen en hospitalen, onzijdigheid voor alle scholen. »
Verstaat ge vlaamssh, kiezers en ldè-. 

zeresseti ? Daarom stemt alleenlijk voor

nummer 3 .

STADSNIEUW S.
De V. 0. S zonden een artikel over amnestie, 

’t Wordt bij plaatsgebrek uitgesteld.

Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN :

Henri Vanhauwaort, zv Robert en Marg. Leen- 
knecht. — Germaine Ledoux, dv. Valère en Julienne 
Depreitere. — Andre' Desmet, zv. Arthur en Al- 
bertine Demuynck. — Florent Molenaeis, zv. Omaar 
en Germaine Maerten — Marcel Kerckhof, zv. 
Adolf en Magdalena Vermeulen. — Paula Huysen- 
truyt, dv. Alberic en Julia Monteyne. — Remi 
Pattyn, zv. Petrus en Emilie Mestdagh. — Ursmar 
Holvoet, zv. Constant en 'Albertina Maddens — 
Jules Versteele, zv. Joseph en Georgette Lefere. — 
Andrë Tack, zv. Camiel en Marie Martin. — 
François Ronsmans, zv. Maurice en Adelaide 
Bielmair. —•. Cyriel Bruggeman, zv. Jules en Ro
manic Gheysens — Romanie Verschatse, dv Karei 
en Hortense Azou.

STERFGEVALLEN :
Cyriel Deboo, 5 m. zv. Aloys en Irma Wallaeys.

— Abel Samyn, 9 m. zv. Leon en Herminie 
Vermandere.

HUWELIJKEN :
Adile Tuyttens, landb. 34 j. en Maria Perneel, 

landb. 29 j. — Camiel Yanslambrouck, handelaar,
28 j. en Gabrielle Lemiere, z b 24 j . — Charles 
Baert, meubelm. 25 j en Julia Vandromme, kleerm.
21 j. — Henri Vanderheeren, daglooner, 22j en 
Julia Demeestere, dagloonster, 21 j. — Hubert 
Windels, schoenm 21 j. en Maria De Meester, 
modiste, 24 j.

BOND DER WINKELIERS.
Al de leden van den bond, alsook winkeliers 

uit .den Bakkersbond worden vriendelijk uitgenoo- 
digd op morgen Zondag 24 April, in het lokaal 
om 4 ure namiddag zeer stipt.

DAGORDE :

1 Uitleg bezoek aan de inrichting Winkeliers- 
bond Kortrijk.

2) Aansluiting der Bonden van Kortrijk, Ingel- 
munster, Lendelede, Winkel-St-Eloi, Ardoye en 
Rumbeke voor de samenaankoopen.

3) Rekening van Winst en verlies der to* nu 
toe gekochte goederen.

4) Bespreking voor het toekennen van intrest op 
de gestorte aandeelen.

5) Aanveerden van nieuwe aandeelen.

Winkeliers, niet aangesloten bij den Bond hebben
vrijen toegang tot de vergadering.

H et Bestuur.

Moderne Elektrieke Slijperij.

S u is  M AU iRITS
Nieuwstraat, 31, ISEQ-HBM.

Van heden af ben ik ten dienste voor iedtreen, 
om het slijpen van scharen, scheersen, messen.

De nieuwe scheersmessen worden verkocht 
op proef.

Bijzondere inrichting voor het slijpen va% 
Heelkundig alaam en Haarkappersscharen.

B E D IE N IN G  B IN N E N  DE 21 U REN .



ECHTE ßERGSCHE KOLEN
per W ago n  of Schip.

Prijzen Tragen aan :

G E R M A I N  D I C K
Coepure, 72, GENT 

Ttleph. : 338.

DuiYenliefhebbers en Kiekenkweekers
Te bekomen bij

EDM OND V A N D EO A ST EELE
Rousselaarslraat, 139, (bij / t  Kerkhof) 

is e g h e m  

aller schoonste Duivenesten en drinkfontijnen
laatst verbetertstelsel.

HUISMOEDERS en BLOEMMISTEN ook te be
komen alle soortenl van aardewerk zooals boter- 
potten in alle grooten, bloempotten, bloempateelen
aan voordeelige prijzen buiten alle concurencie.

S ta d  Iseghem.
De Burgemeester «1er Stad Iseghem 

maakt, bekend dat het bareel van den 
burgerstand open is op Zondag 24 April 
van 9 tot 12 voormiddag, enkel voor 
het afgeven der kiesbrieven

Om tot de stemming toegelaten te 
worden behoeft men voorzien te zijn 
van de Eenzelvigheidskaart, als
mede voor alle bediening ten stadhuize.

Regelmatige opgave van vvoonstver- 
andering binnen en buiten de stad wordt 
dringend aanbevolen.

B e la n g r i jk  bericht.
Al dezen die kiezer zijn en 

den oproepingsbrief nog niet 
ontvangen hebben mogen hem 
gaan af halen naar het Stadhuis.

m a r k t p r j z e n .

KORTRIJK 18 April — Haver, 58.00 tot 65 
peerdeboonen, 70 tot 75; aardappelen, 23 à 30 
Boter 10 à 10.50 fr. de kilo; eieren ’t stuk, 0,41 
koolzaadolie, 000 tot 000; lijnzaadolie, 14-0 tot 
145 ; koolzaad 00 tot 000 ; lijnzaad. 00 tot 
00'); koolzaadkoeken, tot 00 ; lijnzaadkoekeu 
80; sodanitraat, 100 ; ammoniak, 105-103.
suikerij, 50 tot 00 ; duivenboonen, 00 tot 00 
hooi, 15 tot 20; strooi, 9 tot 10.

TEST BUREELE VAN DIT BLAD

Rousselarestraat 9 5 , IS E G H E M
TE VERKRIJGEN

=  RABBONI =
Eenvoudige overwegingen — Dit boek in ver

schillige afleveringen komt te verschijnen en is 
bijzonder geschikt voor jonge dochters en 
religieuzen, en is in schoone gerievige handboekjes 
zorgvuldig in percaline verbonden.

Dit werkje heeft de hooge goedkeuring van het 
Bisdom bekomen, en wordt met iever verspreid 
bijzonderlijk onder alle geloovigen en geestelijke 
vergaderingen.

n  A p  p  H  {VI j is een der beste en aangenaamste 
n M Ö D U I i '  geschenken die men aan eene 
religieuze geven kan.

Prijs 3 ,5  0 fr. per boekdeel.

Manufacture Belge 

d’ŒILLETS ET CROCHETS 

Métaliques

MAURICE WISSAERT
85, R ue  de Mérode B R U X E L L E S  

Teleph. Brux. 149-38.

w w w w w w v w w w

G R O O T H A N D E L  i n  M Â R G A R I N N E N

R a y m o n d  M A E S
M a r k t s t r a a t , 4 4 ,  I S E G H E M .

B E L L A
IN VRAC, KILOS 

1/2 KILOS

MIRA
IN VRAC

PILOT
ENGELSCH

[FABRIKAAT

De Koningin der Margarinnen

M E R V E IL L E
beter dan boter

P A S T A

B O N A
VRAC EN 

1/2 KILOS

EGO
IN 1/2 KILOS

C U R A
IN VRAC EN 

1/2 KILOS

Snijsehool : G . L A F A U T
Kerkstraat, Nr 1, ISEGHEM.

Heropening der Snij lessen

Prospectus op aanwaag

Eenige weken zijn voldoend» om den volledigen 
leergang te kennen Elke leerlinge kan een Diploma 
verkrijgen

ERNSTIGE JONGE DOCHTER wordt gevraagd 
om keuken- en kuischwerk te doen.

Zich te bevragen ten bureele van ’t blad.

In  de Belgische V lag

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat 2 5, IS E G H E M .

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

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

TE KOOP : Een bureau acajou, dubbel salondeur, 
dubbel voordeur, vensterramen en dubbel deur voor 
ins'emaakte kassen. Een motocyclette bij LEON 
DRIESENS, Melkmarktstraat, 5, Iseghem.

EEN GOEDE RAAD ! Indien gij aan Hoofd- en 
Scheele Hoofdpijn, Zennwlijden, Razende Tandpijn, 
Rhnmatiek of Grippe aangetast zijt, en dat tot 
hiertoe, niet e'e'n geneesmiddel u ervan heeft 
kunnen ontslagen, neemt zonder aarzelen de 
MONOPOEOERS en gij zult spoedig en vólkernen 
genezen zijn Te koop in doozen van 1,75 fr en 
3 00 fr. : Iseghem, bij de Apothekers Wyffels, 
Verhamme, Laleman, en in alle Apotheken.

DE PLUIMEN MAKEN DE VOGEL NIET... en 
het is meestal.... VEEL GESCHREEUW EN 
WEINIG WOL. — Wanneer men U met veel 
reklaam en schoone beloften overstelpt, om uwe 
spaarpenningen in zaken, waarin geen gedurig 
toezicht mogelijk is, te plaatsen, wendt U voor
eerst in alle 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 °/0
b) Spaarboekjes voor 5 jaar aan 4
c) Kasbons voor 5 jaar aan 4 1/2 °/°
d) Grondobligaties 10 jaar aan 5 °/0 

’s jaars -  Alles vrij van Taksen.
e) Check-Rekeningen 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 flnantiële zaken aan- de 
voordeeligste voorwaarden.

Antwerpen’s Bouw- & Hypotheekbank
Naamlooze Maatschappij 

Kapitaal : VIJF MILJOEN FRANKS.

Zetel; Xll-Maandenstraat, Nr 13, ANTWERPEN.
Gesticht in 1909. — Posteheck-ßekening 019

Telefoon 3081.

AGENTEN :

Mr Florent Behaeghe-Mulier 
iGemeenteontvanger,

Van den Bogaerdelaan, 13, Iseghem.

Mr Achilie Tanghe
Hoofdonderwijzer, Emelghem

Mr Jules Oost 
Handelaar, Winckel St Eloi.

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

H O E F S M E D E R I J
Bij deze laat Jules Bourgeois, hoefsmid, 

voorheen in de Statiestraat, en nu op de 
ZEGEPMATS, eenieder weten dat hij wederom 
eene hoefsmederij ko nt in  te richten in  de 
gebouwen der oude hofstede bewoond door 
Joannès Tanghe en gelegen te Iseghem, A 1- 
brechllaan. IIij beveelt zich aan om alle slach 
van alaam te maken en te vermaken, liet 
beslaan der peerden. Mijn werk gelijk eenieder 
weet is zorgvuldig en goed uitgevoerd aan 
voordeelige prijzen. Daarom beveel ik mij aan 
eenieders gunst.

R o g e r  AMEYE
H A N D E L S IN G É N IE U R ,

(Diploma, I. C. I. H. 1909), 

heeft de eer bij deze bekend te maken dat hij 
zich komt te vestigen als

EXPERT-COMPTABLE
(AC JOU.MTANT)

Hij stelt zich ter beschikking zijner medeburger* 
voor alle zaken betreffende het vak, namelijk voor :

I. Inrichting en herinrichting van boekhouden
II. Opmaking van Balans en van Verlies en 

Winstrekeningen.
lil. Toezicht over handelsboeken.
IV. Waarneming van commissariaat in han

delsvennootschappen.
V. Onderzoek en bemiddeling in handelszaken.
VI. Vermogensbeheer.
VII. Raadplegingen nopens bijzondere gevallen 

(Contracten, BELASTINGEN OP HET INKOMEN, 
enz.)

KANTOOR : Gentstraat, n° 21.

SPREEKUREN  : Donderdag van 2 tot 5 u.

Slot- en Stovemakerij

EMIEL TERRYN en Zoons
Dweersstraat, 5, ISEGHEN

Oud huis voorheen van AUG. VERHELLE, 
hoek der Papestraat.

Bij deze maak ik het publiek kenbaar dat 
wij als voorheen ons gelasten met het maken en 
herstellen van Kookstoven, Keukenstoven en andere. 
Het maken en vermaken van sloten, sleutels, ijzer
werk voor gebouwen enz. alles wat onzen stiel 
betreft.

Daar wij met eigen volk werken en goed op 
de hoogte zijn van onzen stiel, goede en trouwe 
onze kalanten bedienen, durven wij ons in volle 
vertrouwen wenden tot de bevolking van Iseghem 
en omtrek, om alle werk die onzen stiel betreft, 
goed en kloek af te maken aan eerlijke prijzen.

X E  K O O F *

bij de firma O. Decoexe & Cie eene doornaai- 
machien Blake in zeer goeden staat, voor 
nadere inlichtingen wen !e men zich Nederweg, 
14, Iseghem.

B r o e d L e i e r e n  van uitgelezen zui

ver zwarte Minnorka’s, te verkrijgen bij Jean 

BOURGEOIS, 67. Vijfwegstraat, Emelghem.

Uit oorza rilt van vertrek

O P E N B A R E  V E R K O O P IN G
van Schione

MEUBELS en MENAGIEGERIEF
te ISEGHEM, 0. L Vrouwstraat.

Op MAANDAG 25 APRIL 1921, om 2 twee ure 
namidpdag, zal fra n s  DUJARDIN, deurwaarder te 
Iseghem, aldaar in ’t openbaar verkoopen, ter 
woon&t van Vrouw LEONIE QUAEGEBEUR wed 
Camille Hemeryck, O. L Vrouwstraat n. 15 : 

Allerhande schoone meubels en gerief ah : 

Naaimachien Singer, Kommode, groote Spiegels, Stoven, 
vele Stoelen, koperen Marmijten, Tafels, Kaders, Hor- 
logie, Canapé, Potten, Pannen, Glei- en Aardewerk en 
allerlei keukengerief.

Gewone voorwaarden — Komptante bjtaling.

Studien va i de Notarissen V e m  d e s  
M o o r t e l e  te Iseghem en A m e l o t  
te Gent.

S T A D  I S E G H E M
STATIESTRAAT 24,

KOOP I. -  BURGERSHÜIS met Poort, Verandah, 
Magazijnen, Fabriek, Hof en Serre, groot omtrent 780 
vierkante meters, onmiddelijk in genottreding.

Laatst gebruikt door de We Justin Driesens-Vens.

KOOP II. — Een WOONHUIS met omtrent 80 m2 
erve.

Gebruikt door Henri Verhalle mits 20 fr. per maand, 
KOOP IIt. — Een WOONHUIS met omtrent 80 m2 

erve.'

Gebruikt door Henri Lapeire mits 20 fr. per maand. 
1/2 O/o INSTEL -  RECHT VAN SAMENVOEGING

INSTEL : Donderdag 14 April 1921,
OVERSLAG : Donderdag 28 April 1921, om 4

ure stipt in het « OUD STADHUIS » bij Remi 
Sabbe, Zegeplaats.

X E  K . O O P  pc r occasie een BUIZE 
sra JF aa:i V50rl33lig3 prijs.

Adres ten bureele van ’t blad.

Sludie van den Notaris AMEYE, te Rousselare.

D E R D E  Z I T D A G  v o o r  T O E S L A G

zonder inhouding

op DINSDAG 26 April 1921 te Rousselare
oin 2 1/ i  ure stipt namiddag in Den Zalm , 
Groote Markt van eene

Nieuwe Stoom Borstelfabriek 
te ISEGHEM, Rousselarestr.

met alle draaiende en roerende werken en 
machienen groot 4 a 80 ca.

Maar ingesteld ÏOOO f r .

Boven 26.100 fr. voor prijzij. Gebruikt door 
M. Kunkbmallie  Frans.

Studie den van Notaris 

Camille OENECKERE te Moorslede, nu te 

Rousselare.

De Notaris Camille DENECKERE te Moorslede 
tijdelijk te Rousselare zal op MAANDAG 2 MEI 
1921 om 1 ure namiddag Venditie honden van

125 KOOPEN E IKEN
van alle dikte in de Teirlynckbosschen te 
MOORSLEDE, Koekut.

MET COMPTANT GELD.

Om uit onverdeeldheid te treden.

OPENBARE VERKOOPING
vanW O O N H U IZ E N

gelegen

te ISE G H E M , Becelaershof.

HËS

DeNolarissen L a  G o r b e s i e r  te ,
V a n d e m o o r t e l e  te Iseghem en C i lo -  

te Eyne, zullen, mt t de pleegvormen der wet 
van 12 Juni 1816, openbaarlijk verkoopen, de volgende 
goederen :

STAD ISEGHEM.

I.5 WOONHUIZEN met LAND, groot7a 04ca 0094 
gekend op het kadaster Sektie L>, nummers 1029a! 
1032, 1033, 1035, 1039 en deel 1038b.

Gebruikt mits 40 fr. te maande.

II. Een WOONHUIS met LAND, groot 2 a. 52 ca. 567, 
gekend op het kadaster Sektie D, nummers 1028a en 
deel 1038b.

Gebruikt mits 8-50 fr. te maande.

III. Een WOONHUIS met LAND, groot2 a. 58 ca. 177, 
gekend op het kadaster Sektie D, nummers 1027a 
en deel 1038b.

Gebruikt mits 8 50 fr. te maande.

IV. Een WOONHUIS met LAND, groot3 a. 28ca. 2875, 
gekend op het kadaster Sektie D, nummers 1026a en 
deel 1038b.

Gebruikt mits 13 fr. te maande.

V. Een HOFJE met WOONHUIS en LOCHTING, 
groot 1 a. 49 oa. 6138, gekend op het kadaster Sektie 
D, nummers 1038h en deel 1038

Gebruikt mits 13 fr. te maande.

VI. Een HOFJE met WOONHUIS en LOCHTING, 
groot 1 a. 48 ca. 7518, gekend op het kadaster Sektié 
D, nummers 1038d en deel 1038.

Gebruikt mits 13 fr. te maande.

VII. Een HOFJE met WOONHUIS en LOCHTING 
groot 1 a. 53 ca. 7798, gekend op het kadaster Sektie 
D, nummers 1038e en deel 1038.

Gebruikt mits 13 fr. te maande.

VIIL Een HOFJE met WOONHUIS en LOCHTING, 
groot 1 a. 55 ca 0671, gekend op het kadaster Sekti« 
D, nummeis 1038f en deel 1038.

Gebruikt mits 13 fr te maande.

IX. Een HOFJE met WOONHUIS en LOCHTING, 
groot 1 a. 43 ca. 0338, gekend op het kadaster Sektie 
D, nummers 1038g en deel 1038.

Gebruikt mits 13 fr. te maande.

X. BOUWGROND, groot 2 a. 07 ca. 6758, gekend 
op het kadaster Sektie D. deel van nr. 1038b.

XI BOUWGROND, groot 1 a. 94 ca. 391, gekend 
op het kadaster Sektie D, deel van nr. 1038b.

XII. .BOUWGROND, groot 1 a. 81 ca. 0761, gekend 
op het kadaster Sikt'3 D, deel van nr. 1038b.

XIII. BOUWGROND, groot 1 a. 86 ca 2338, gekend 
op het kadaster Sektie D, deel van nr. 1038b.

XIV. BOUWGROND, groot 2 a. 25 ca. 175, gekend 
op het kadaster Sektie D, deel van nr. 1038b.

1/2 0/0 Instelpremie. — Recht van samenvoegen.

Z i t d a g e n  :

OVERSLAG : Dinsdag den 26 April 1921,

om 3 ure stipt namiddag, in de gehoorzaal van het 
Vredegerecht, “ In  den Hert Marktstraat, te Iseghem.

NOOD ZOEKT TROOST 

STAD ISEGHEM!

Rousselarestraat, 30

IV DEL VC.ROIX

Edm. MOREL
Kunsttanden, Gebitten, Heelkundige tandbewarking, Herstellen van gebitten, enz.

GRÉD1T FONGIER D ’ f t f l l /EHS
HULPHUIS Rousselarestraat, 25, ISEGHEM.

Naamlooze Maatschappij — K ap itaa l 6 00  0 . 0 0 0

Spaarboekje 3.60 O/o, Reateboakjes 4 O/o, 4.20 O/o en 4.50 O/o, vrij van lasten
DEPO T REK EN IN G EN  AAN  ZE E R  VOORDEELIGE VOORWAARDEN

Rekeningen op zicht fr. 3.50 °/o —  Veertiendaagsche rekeningen fr. 3,85 
—  Alles vrij van bankloon. —

AANKOOP en VEKKOOP van Fransch, fiogelsch eo Am̂ riRaanscli Papier
aan de voordeeligste wisselkoers

Verdere inlichtingen kan men bekomen l i j  den Plaatselijken Beheerraad

Bestuurder : J  U  L E S  C R O C H O N - V  E R H A  M  M  E  te Iseghem. 

Leden : Paul SCHOTTE Gemeente Sekretaris Ingelmunster,
Jozef SPINCEMAILLE dokter in geneeskunde Rumbeke,
Eugène VERHAMME dokter in geneeskunde Iseghem.



T-Tit ’ te i*  h a n d .  t e  k o o p
een schoon zeer goed en sterk

WOONHUIS met POORT
gelegen

te EMELGHEM op de Plaats nr 36
voorheen bewoond door Hector VERVACKE, thans 
ongebruikt en seffens ten dienste van den kooper.

Uit tear* liaiicl te ltoop

EEN SJl’OON ENS t e r k  W O O N H U I S
met grooten hof

DIENSTIG VOOR WINKEL OF HANDEL

gelegen te ISEGHEM, Mandelstraat, nabij de 
Paterskerk bewoond eu gebruikt door den eigenaar 
Charles Depovëes OomidJelijk in gebruikte ko- 

men bij den koopdag.

BELGISCH GRONDCREDIET)
Naamlooze Maatsçhaopij asstlcht in 1835

Maatschappelijke Zetel : Kleinen Zaoel, 5, Brussel.

H y p o th e e k ie a n in g sn minderde tari ven zonder 
voorafgaandelijke kosten om het koopea vau huizen en 
gronden on hot ßoiiwan yaa Haizon t9 vorg^BinakkelijKen.
(Qeld opvolgentlijk gestort binst den

loop der werkingen zonier verlies van intresten 
RECHT van door La Royale Beige, mits eene zeer 

gematigde premie de terugbetaling, bij sterfgeval, te 
doen verzekeren van het verschuldigde kapitaal.

Lijfrenten en Levensverzekeringen
.. Z 7  , / gewaarborgd : 1° door ever-

Obligatien 4- 1/2 O/O eenkomatige pandleeningen ;
2° door het maatschappelijk kapitaal en voorbehoudingen
(17,000,000).

r»e Algemene Spaar- en Pensioenkas en hot Amortissementsfonds 
van de leening van don Onafhankelijken Congostaat bentten »oor 
8,400,000 frank Tan die obligation.

Z j tmgen een allerbeste geldplaataing voor huisvaders 
geheeten worien.

Voor de pandleeningen, den aankoop der obligation, 
hunne terugbetaling en de betaling der koepons zich 
wenden tot den beer OMER SA.EST, Wisselaar, 1? St- 
Jorisstraat, KORTRIJK.

H U I S

J . Vanl;indegbem-Beli;ieghe
Groote Markt, 21, ISEGHEM. 

Grooten afslag op alle artikels.
Voor het Winterseizoen, aangekomen groote en 

schoone keus van Zijden, Paene, Cols-Cravatten, 
Chales, Handschoenen, Hemden, Baeien en Onder
broeken, Echarpen, enz.

GROOTE KEUS VAN BENOODIGHEDEN 

voor MANNEN- en VROTJWENKLEEBMAAKSTERS 

Lijnwaadartikelen voor Dames en Kinderen 
Spécialiteit van

CORSETS. Merk H  D B.

Werklieden en Burgers
Wit en schildert uw huis.

1° ’t is nog zoo gezond 

2° ’t is nog zoo aangenaam.

3° ’t is de deugd voor binnen en buiten ’thuis 

Menschen gebruikt eroede verf va zuiver lijn
zaadolie en eerste klas van kleuren, 1t is al den 
zelfden arbeid en de kost is weinig meerder en 
’t is veel sterker.

Goede en ter trouwe verf te verkrijgen l i j  Désiré 
SCHELOEMAN, St Hiloniusstraat, O, alsook Meu- 
belpapier, enz Elk zeg het voort.

Herstellen van Pianos
en akkoordstellen derzelfde.

De burgerij van Iseghem en ’t omliggende, wor
den bij deze bericht, dat alwie eene piano bezit 
en dezelfde zou doen willen in volle vertrouwen 
herstellen, akkoordzetten, polieren, enz... dit in
volle' vertrouwen kan tredaan worden door

G CJ3rAF D E 3 S Z S L L E  & Cie 
0. L. Vrouwsiraat 16, ISEGriEtf.

Ik gelast mi| ook net het polieren, kuisschen en in 
’t nieuw zetten van schoone meubels en oudheden.

BIERHANDEL in ’t Klein en in ’t Groot
OP VATEN EN IN FLESSCHEN

1T8
KASTEELSTRAAT, 10 

-  I S E G H E M  -

Extra Stout en Jannekens bier
van de M oM rouw ar ij Gebroeders Callebaiit, Wieze

-  -  B o c k  e i l  P i l s e n  -  -
in kleine eu groote flesschen 

Voordeelige prijzen. Ónmogelijke Concurentie.

MEKANIEKE FABRIEK VAN ^
Luxe- en gewone Meubel?

IN  A L L E  ST IJLE N  en | . J

Alls slach ni ÜTiUSïS* op M44Tj
IN SCHAAP- EN FLOCONWOL 1 1|

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordealigste prijzen.

SP E D IG E  E N  TROUWE B E D IE N IN G . 

In ’t groot en in ’t klein

bij

Alex. Roose-Vuylsteke
D.. PÈLICHYSTRAAT, 12, l o r n n r t l
recht over St Hiloniusksrk Iw fcu n fc lll.

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

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

Levert alle slach onderleder en belast zich met 
allerhande Herstellingen 

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voorwaarden.

G R O O T E N  A F S L A G  ! !

I I  uis “  In  den Fortior ,,

I e

W 3 B3STYN-DEP00RTER
Zegeplaats, 17, ISEGHEM.

Alle slach van eetwaren en kruideniersartikeien.

VERKOOP VAN BESTE MARGARINE
Groote keus van BISCUITEN en CHOCOLADE

Alle artikelen voor kinderkweek zooals : tuitjes, 
zeeverdoeken, caoutchouvellen voor wiegen, enz.

Gentstraat, 4 1 , ISE G H E M .

OPENING VAN EEN WI*KEL
van alle slach van W IT G O E D .

MANSHEMDEN,
VROUWHEMDEN, COLS & PLASTRON, ONDERGOED 

en EERE-COMMUNIEARTIKELEN.

GOEDE EN  TROUW E BEDIENING.

MEN VRAAGT huis of grond te koopen goed 
gelegen. Voordeelige prijs. Aanbieding ten 
bureele van ’t blad Mr JAK.

Depot van het kindermeel Fortior.
Huis van vertrouwen.

A .lles aan voord.eelige p r ijz e n .

T e  k o o p  als nunw  2 electrieke 
Motoren A. E. G. CONTINUE, .220 volts. 5 
paarden, 1200 toeren. Compleet gewaarborgd 
fr 2500 ieder.

Zich te wenden Trapstraat, IS, So t t eg iiem .

MEN VRAAGT 2 LEERGASTEN voor stoelmakerij — 
bij Van Haeverbeke Lucien, Gentstraat, 27 Iseghem.

Den ITeer 

Albert CARPENTER

(volgens een foto)

Geen rugpijn meen
rcre ontlasting na 24 uren

Zijl gij niet peinzend wanneer gij 
wakker wordt met pijn in don rug en 
een vuilcu sinaak in den mond?

Wanneer gij den dag begint even 
vr-inoeid n!s wanneer gij hem eindigt?

Wanneer gij stekende pijnen in den 
rii ' gewaar wordt?

Wanneer armen en beenen u pijn 
doen ?

Wanneer gij u teneergedrukt en
prikkelbaar gevoelt?

Dit/.ijn al de kenteekens van stoornis 
in de lenden, welke met een genees
middel voor d8 lenden moeten tekeer 
gegaan worden. Niet een geneesmiddel 
dat op de ingewanden inwerkt, maar 
een stof die rechtstreeks naar de len
den en do blaas overgaat.

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

De ITeer Albert Carpenter, 17, Lam- 
bcth-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 
I)e Witt voor lenden en blaas. Ik 
begon de pillen te nemen on twee 
dagen daarna kon ik gaan. Ik zette de 
behandeling voort en n.i zes weken 
kon ik mijn werk hernemen, dat ik 
sedert dien steeds voortgezet heb. Ik 
kan gemakkelijk een halve centenaar 
metaal opheflVn en behandelen en' 
wordt mijn vroegere pijnen niet meer 
gewaar. »

Deze brief werd in 1912 geschreven. 
Zeven jaar later bevestigd de ITeer Car
penter zijn voorgaande getuigenis a!s 
volgt : v

« Ik heb de pillen Do 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 lenden 
en blaas door de oorzaak der ziekte te 
doen verdwijnen : het giftig pis,m ir 
dat uit het bloed langs de pisblaas 
verwijderd wordt. Wanneer gij vast
stelt dat de pis een blauwachtige 
kleur aanneemt, dan beteekent 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  e n  B L A A S

Indien gij de pillen koopt, verzeker 
u dat het echte pillen De Witt zijn, in 
witte doozen met drukwerk in blauw 
en go ml 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 
wenscht, ^stuur dan een kaartbrief 
aan de toebereiders K.-C. De Wilt 
and C° Ltd, East Croydon, London, 
met vermelding van dit aansehrljven.

De pillen De Will-, voor lenden en 
blaas, worden in nil o apot heken in

gansch de beschaafde wereld ver
kocht. Indien gij de minste moeilijk
heid ontmoet om uw de echte piiitn 
De Witt, voor lenden en blaas, aan 
te schaffen, met blauw stempel op 
den stop, zend de tegenwaarde aan 
het dichtbijgelegen depot en de pillen 
zullen onmiddelijk toegestuurd wor
den, verpakt zonder merk

De prijs is fr. 5 de doos of fr. 7.EO de 
doos, twee en-half maal grooter, het
geen eene groote besparing verwezen
lijkt.

E.-C. De Witt et C°, 22, ruo de la 
Glacière, Bruxelles.

Te Verkrijgen te I3BG3EM. VERHAMME, 13, Marktstraat, WYFFELS, 53, Marktstraat’ 
LALEMAN, 2, Bruggestraat.

G. HOET-ANNE, opticien, StAmandstraat 8, ROUSSELARE
Waarom wordt het huis, G. Hoet- ' H U I S  V A N  V E R T R O U W E N

Anne, na 36 jaren bestaan, door 
de H. H. Oogmeesters, meer en 
meer aanbevolen ?

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, an waardoor het gezicht bewaard en versterkt wordt.

2° Omdat het huis vwrzien is vau uit?elez3:ie <laz9n en alle verscnillige modellen van bril en 
pince-nez monturen, uit de voornaamste finnakea van RVi ikriik. Steeland en Vnerika. in goud, zilver, 
douDlé, nickel en staal, en waarvtn ie i 'uen t'iiMu ule c, moiKeutieëu ïijn  Glazen, op recept der 
H H Oogmeesters voorgesciireven, worden kuustlijk afgewerkt Brillen en pince-nez van af 3 fr. 
’t stuk. Allerfijnste geslepen glazen, met djue monturen ô en 7 fr GEEN'E vVOSKBRPlilJZEN.

Het huis is ook voorzien van eenen scttoonen keus ju nellen, longues-vues. barometers en kunsto»gen; 
Specialiteit van thermometers voor t>roeimi«hieuen oriuw^njen. iaden en kernen ; maximathermometers . 
likeur-, sirop-, melk- en oxijde wegers. Louoeu voor wevers, enz

Germain Hoet-Anne. oejeeft zien io ai ivraig oars i.hui.ik ten nutze, en heeft hoegenaamd met 
geene reizigers commerciëele betrekkingen.

Men lette goed, op ons adres :

Germain Hoet-Anne, St Amandstraat 8, tegen da Njordstraat, Rousselare.
Er I« altijd aen oogmeester ten ieder beschikking.

HUIS

0. SCHELDEMAN-DE BUSSCHERE
St Hiloniusstraat, 6, ISEGHEM.

Vensterglas, Mastiek, enz... Verfwaren, 
Vernissen, Meubelpapier 

Bereiding van alle slach van verven voor die wil 
zelve schilderen.

— Eerlijke en trouwe bediening — 
Zuivere en goede waren.

IN DE PLASTRON^
M arktstraat, 4fc4, Iseghem . 

Wilt gij gekleed gaan naar

D E  LA A T ST E  M O D E L L E N
en uwe kleedingsstukken

B IJZ O N D E R  A F G E W E R K T
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

Witte en Fantasie Hemden 
ALLE MODELLEN VAN COLS, enz. enz. 

Genadige prijzen,

TE BEKOMEN BIJ

n
Meenenstraat, ISE G H E M .

Glas, Spiegels, Meubels, Vitreaux, 
Gravuren, Deurpiakken, 

Portretten-Glazen, Glazenpannen.

Ik gelast mij ook met het

HERKWIKKEN van oude SPIEGELS.
Genadige prijzen — [Spoedige bediening.

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

- Hoofdpijn en Zenuwkoortsen -

De Cachetten KEPHIL
zijn het eenige Voorkomene genees
middel dat werkelijke uitslagen geeft.

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

A L L E E N  TE BEKOM EN
B IT  DEN UITVINDER

Opvolger van A. Rodenbach, ISEGHEM 

IN  D E  G O U D E N  P L U IM

11
de Pèlichystraat, 25, ISEGHEM

FABRIEK VAN

Gemaakte Vrouw- en Kinderkleederen
Groote keus voor alle slach van witte roks, 

satine laine, moirette en zijde 
-  WITTE en GEKLEURDE MANSHEMDEN -

ELLEGOEDEREN, enz.

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAEVE Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM.

Java Sterk — D ubbel Sterk 
W estm inster Stout 

Schoth-ale — Pâle-ale.
Verkoop van "Wijnen

HANDEL in KOLEN.

PER OCCASIE aan zeer genadige prijs GE- 
GARNIEBDE PATATENFRUITKAR, te koop bij 
Sabbe-Bbulez, Reeper8traat, 3, te Emelghem.

Doctor II. 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.

Camiel Roose-Wallaert
wonende in de O. L. VROUWSTRAAT, maakt 
eenieier bekend dat te rekenen van 1 Februari 
aanstaande hij in de K ORTRIjKSTRAAT 
gaat wanen n3 32. — Hij beveelt zich verder 
aan zij a medeburgers en klienten aan voor 
het maken van

A L L E  S L A C H  V A N  M E U B E L S ,
het IN S T E L L E N  en P L A A T S E N  van

S C H O O N E  W IN K E L U IT S T A L L IN G E N
waarvan hij sedert lang eene wel en alom 
gekende specialiteit heeft.

Iseghem. — J. De Bussohere-Bonte, Drukker-Uitgerer


