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H O E  G E S T E M D ?

2Op ieder briefje met één dop op de lijst N<' 
ofwel al boven, ofwel nevens den naam 
van éénen kandidaat !

E é n e  s t e m  ! E é n  d o p  !

f ln n & n s ic t  ! ^^esz“ls maar ÉÉN enkel 
PU r  1 w it puntje zwart maken

--------------  op ieder briefje.

A R R O N D I S S E M E N T  R O U S S E L  A  R E - T H I  E L T
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H o e  m o e t  m e n  s t e m m e n  o m  e e n

g e l d i g e  s t e m b r i e f  i n  d e  b u s  t e  s t e k e n  ?
Ia de laatste gemeentekiezing mocht mm anders stemmen, dm  het nu mag 

edaan worden : de kiezers mochten dm  p inactneren,.. ’t is te zeggen: ver- 

jopen van de eene lijst naar de andere.

Mag dit nu ook gedaan worden?
NEEN !
In de Kamer- en Provinciekiezin^en mag men met panacheeren ! 

Opgepast dus !
)m geldig te stemmen most men op DEZELFDE LIJST STEMMEN

jfwel stemmen op den kop
ifwel stemmen nevens den naam van eenen werkelijken kandidaat, 
foei stemmen nevens den naam van een plaatsvervangende kandidaat.

DUS OPG-EPAST! ! op een en dezelfde lijst ÉÉNE STEM ÉÉN DOP !
EN  L IE F S T  O P  D EN  K O P !

--a mvr ook stsn-n« lijst 1»i  m m  via eaiïn  w irk d ijk »  k n i i la a t  en nevans den
eea olaitsvarvaarjniea ka ïd id iU  : dit wil d ia  z e « ia  dat rajn voor die hjste stemt, maar dat 

M de vo^ord* wil veranderen van de voorgestel ia  warkalijke en plaatsvervangende kandidaten.

De groote flag van morgen.
De Verkiezingen voor Kamer en Senaat.

Tegenwoordig telt de Kamer 73 katholieken, 
70 soeialisten en 34 liberalen.

De liberalen kunnen onmogelijk zetels er bij 
winnen. Het is dus tusschen katholieken en 
socialisten dat er gestreden wordt De socialisten 
trachten vooruit en vooral ’s lands bestuur 
in handen te hebben. Wat zouden zij doen, 
moesten zij het meesterschap hebben ??

Hun programma is gekend, en wij zullen 
’t hier in ’t voorbijgaan herhalen wat de so
cialisten van zin zijn te doen als zij zouden 
meester zijn.

1. Burger en middenstanders te niet brengen.

2. Rood of geen brood, ’t is te zeggen al 

de werkmenschen in hunne Syndikaten en bonden 
of vervolg ing .

3. Onder voorwendsel van kontrole en andere 
kleine middels de nijverheid onmogelijk maken.

4. Koolmijnen en andere groote inrichtingen 
van nijverheid en handel door den staat doen 
inpalmen juist gelijk het nu gegaan heeft met 
de bloem en suiker ten tijde van minister 
Wauters.

5. Klimmende belastingen op kapitaal, spaar
penningen en spaarboeken.

6 . Aanslag op de erfenissen ten voordeele 
van den Staat. Niemand zou nog kunnen eene 
kleine erfenis optrekken van ouders, broeders, 
zusters, onkels, tanten, neven en nichten.

7. Vervolgjng tegen Kerk en priesters en 
in ’t bijzonder de vernietiging van « ’t katholiek 
onderwijs ».

8  De stelselmatige vernietiging van ons 
nationaal leger door het te vervangen door 
een internationalisme.

9. Klassenstrijd, Bolchevismus gelijk in Rus
land, enz. enz.

Die dus voor de socialisten stemt is voor- 
staander van zulk programma.

Wie ruste, vrede, voorspaed en geluk wil 
in ’t huisgazin in gansc'i Belgie : Stemt voor

de Katholieke lijst onder N° 2

Op 33 0  ï o a f a r a l  f a n  i h  Kiex ing .
Voor Liberalen en Socialisten is de Gods

dienst een private zaak.

Waarom dan wierd de Conferentie van

Washington begonnen met een gebed om de 
zegen des Hemels over de werkzaamheden af 
te smeeken ? Oaan ze privaa'zaken bespreken 
in die Conferentie — of te wel — pogingen 
aanwenden om rust en vrede — rechtveerdig- 
heid en broederliefde over de wereld te doen 
heerschen ?

Waarom schreven, in de nieuwjaarsboodschap, 
de ministers van het Britisch Rijk ; de Vol
kerenbond haalt niets uit als hij «niet berust 
op geestelijke krachten ; de hoop op een broe
derschap der menschen berust namelijk op het 
dieper geestelijk feit, dat God ons aller Vader 
is >.

Waarom zeide de President der Vereenigde 
Staten, in zijn rede te Marion, (Ohio) op 17 
Oct. 1920, « Burgers en vrienden, beziet den 
huidigen toestand langs alle zijden ; wat de 
wereld thans noodig heeft, meer dan ’t is een
der wat, dat is meer godsdienstleven. Ik ben 
overtuigd dat wij van dit Godsdienstleven af- 
g°weken zijn : en moest ik het geneesmiddel 
en den weg wijzen, om de wereld terug te 
voeren in de banen van den vrede mît geest
drift zou ik voorstellen de leering van den 
Vorst des Vredes.

De oorlog heeft niets anders dan de failliet 
aangetoond van de wereld die den christen 
godsdienst afkeerig was. »

Of die groote mannen beter zouden zwijgen 
en luisteren naar socio’s en libero’s die zeggen 
dat godsdienst goed is voor kerkpilaren !

Of de godsdienstige menschen van ’t Christen 
Vlaanderen, ontrouw aan hunne voorvaderen, 
aan socialisten en liberalen het middel zullen 
in de hand leggen, om God en Godsdienst uit 
het openbaar leven te verbannen !

Dat zullen ze niet.

Katholieke Kiezers van Vlaanderen stemt 

onder N. 2

KIEZERS
Stemt voor God en uw geweten en 

daarom stemt TEGEN DE FRONTPARTIJ.
De Fronters liegen en bedriegen :

Zij wirken voor da socialisten !
Zij vernietigen alle gezag !
Zij bewerken de revolutie in Belgie !
Zij staan op tegen Kerk en Priesters !

Is het niet waar Fronters ?

Dat gij werkt onder ’t bevel vangoddeloozen j?
Dat gij vriend zijt met de socialisten ?
Dat gij nooit de socialisten aanvalt ?
Dat gij nooit niemand anders bestrijdt dan 

Katholieke Vlamingen.
Dat gij alzoo strijdt tegen’Kerk en godsdienst ?
Dat gij nooit iets gedaan hebt noch voor 

werkman, noch voor boer, noch voor burgers ?

De fronters zijn de schuld dat Dierkens zou 
herkozen zijn I

Kiezers: laat u nietbïdriaganlSIijft K ït’n liek 

STEMT VOOR GOD EN UW GEWETEN 

tegen, de Frontpartij 

onder num m er 2
Hun laatste leugen :

In de meeting te Oost-Roosebeke Zondag 
laatst en in « OMVER EN EROVER » loochent 
kandidaat Van Severen dat Minister Vandevyvere 
gedurende den oorlog iets voor hem gedaan 
heeft :

En Van Severen beroept zich op de getuigenis 
van Juffrouw BELPAIRE van Antwerpen.

Dit werd medegedeeld aanjuffrouw Belpaire, 
te Antwerpen, en Ziehier hare getuigenis :

Brief van Juffrouw Belpaire aan Minister 
Vandevyvere over het voorgevallene op de meeting 
van O)st-Roosebeke.
(De eigenhandige brief is te lezen in Patria te Rousselare).

15 November 1921.

Markgravenlei, 174, Antwerpen.
f ff ;, f ■

Z eer G eachte H eer M in ister ,

Ik ben diep verontwaardigd te vernemen 
dat mijn neef Joris Van Severen u aangevallen 
heef, na al hetgene u in den oorlog voor hem 
gedaan hebt, telkens hij voor zijne vlaamsch- 
gezindheid verontrust werd.

Waar zouden de Vlamingen zijn, hadden zij 
u en de heeren Poullet en Helleoutte niet 
gehad in de Haversche regeering? Onwaardeer
baar zijn de diensten door u aan de Vlaamsche 
zaak bewezen, en mogen ook eenige verdwaalden 
en heethoofden u mistrouwen, weet toch wel 
dat het Vlaamsche Volk in zijn geheel geen 
ondankbaar volk is, maar u op de handen 
draagt voor uw kernachtig geirag en algeheele



opoffering Moget gij lange jaren blijven aan 
het hoofd onzer zegevierende heilige zaak.

Met trouwe vriendschap en dankbare be

wondering. M. E. BELPÂ1RE.

KIEZERS,

Stelt de getuigenis dezer eerlijke leidster 
van de Vlaamsche Vrouwenbeweging tegen
over de leugens der jonge fronters !

Oordeelt zelf !

Stemt onder N° 2. 

GEESTIGE DINGEN.
’t Eerste dat geestig is, is het kiesbriefje 

van Georges Bostoen, handelaar en peerden- 
snijder en kandidaat voor de Kamers ! lijst n. 5.

Hij gaat Burgers en Middenstanders aan om 
hunne stem te krijgen.

Zijn programma ?
1° Maken dat er niemand meer een verhit

ting en krijgt van een pinte koud bier te 
drinken.

2° De taksen op de duiven afsciiaffen.
3° Hanekampen herinrichten 
4' ln geheel ’t arrondissement een velobaantje 

leggen van een meter breed.
5° Drie maanden soldatendienst.
Die vent en heeft het niet vaste. In plaatse 

van drie maanden waarom niet gezet drie weken? 
Dat is al korter.

’tZal nog wel entwie opkomen die op zijn 
programma zet dat hij aan al de burgers nen 
druppel klaren gaat doen geven op de kosten 
van den Staat.

En zeggen dat men met zulk een programma 
opkomt als ’t zoo noodig is dat er eindelijk 
een serieus bestier te hebben in ons land.

Nu hij komt op onder N. 5, te Brugge is 
n. 5 onder eene zeer bijzondere denominatie 
geker.d I I I ? ? ?

DE LIBERALEN
Zijn ook geestig.

Ze zijn voor de vrijheid zeggen ze : 
Volkomen vrijheid Aan Godsdienst !
Zoudt ge niet zeggen dat ze allichte gaan 

meedoen met den Paster ? Een Brouckere — 
een Casteleyn een Decoene een Tant die voor 
de volledige vrijheid van Godsdienst uitkomen !

Dat ze ons gaan vrij laten naar de kerk te 
gaan, we weten dat ook, en als wij willen 
gaan w’en zullen 't hun niet vragen, ’t en 
gaat hun niet aan !

Maar dat de liberale partij die nooit anders 
en kan dan katholieken duivelen, de vrijheid 
van den katholieke h u is v a d e r  miskennen : school
dwang oefenen, scholen zonder God stichten 
en ondersteunen, niet met eigen geld maar met 
’tonze toen nog ! —  dat die heeren nu voor 
de volledige vrijheid van godsdienst zijn !

Als ze u komen zeggen dat de duivel gaat 
leeren voor Pater en boeveerdigheid doen voor 
zijn boosheden ge moogt het ook gelooven !

Da Libsralea eeae Partij van Orde ?
Ze peizen dat ze een partij van orde zijn, om

dat de liberale partij geen klassenpartij is w-dke 
voordeelen zoekt in het ophitsen van maatschap
pelijke standen tegen malkander.

Maar wie heeft er het socialisme gebaard ge
wiegd en gekweekt tenzij de liberalen in hunne 
scholen zonder God.

Wie noemt er overal ongodsdienstige school
meesters die socialisten kweeken bij den voere ?

Wie zou er den duivel zelf tot schoolmeester 
noemen, als hij maar niet te katholiek en is ?

En achter dat hunne leering en hunne werking 
socialism en ordeloosheid in het land bracht ze 
komen toen zeggen : wij zijn een partij van Orde !

Zes nummers op hun program.
Sparen — lasten rechtveerdig deelen -  vrijheid 

van handel — middenstand—al kool wet — landbouw.
Maar ze vergeten te zeggen wat ze van zin 

zijn nopens ’t Godsdienstig onderwijs der kinderen: 
z’en durven hun libaraal program niet uithalen. 

Z’en hebben ’t nochtans niet verzaakt.
Zij eischen de volledige gelijkstelling van Vla

mingen en Walen.
Maar als de vlamingen een lijstje opstellen met 

de hervormingen die noodig zijn om de vlamingen 
met de walen gelijk te stellen, de heeren liberalen 
en zijn niet t’lniis om er over te spreken.

Ze gaan werken voor den middenstand en voor 
de boeren.

De middenstand en de boeren kennen dat werken 
al lange !

V Fin is de moeite niet daar veel papier en 
tn t<‘ aan e verslijten. Stelt al wat ze beloven 
<tn r ! il tam vnn libéra il, en zet er dan hunne 

a ii.ii.en bij — dan zult ge iets hebben dat 
in "rde is.

Aan de Bevolking.
Baron Karei Gillès de Pélichy, zetelt in Kamer 

en Senaat sedert meer dan twintig jaren. 
Niemand in geheel het Belgische Parlement 
heeft meer dan HIJ aan zijne kiezers dienst 
bewezen, en wel bijzonderlijk aan de ARMSTE 
en GERINGSTE onzer bevolking.

NIEMAND MEER dan Baron Karei Giilès 
de Pelichy heeft tijdens den oorlog, toen onze 
bevolking uit Vlaanderen in Erânkrijk was 
gevlucht, die ongelukkigen alsdan bijgestaan 
en geholpen en dit van den eersten dag tot 
den laatsten dag —  spreekt ervan aan men
schen die dan in Frankrijk zijn geweest en 
ALLEN zullen ’t U getuigen ! — Na den oorlog 
is Baron Karei Gillès de Pelichy teruggekeerd 
in ons Vlaanderen, zoo dienstveerdig hij was 
vóór den oorlog en binst den oorlog is hij 
het na den oorlog gebleven.

KIEZERS, zonder onderscheid van PERSOON, 
STAND of POLITIEKE DENKWIJZE weest 
uwen grooten weldoener indachtig. Stemt dus 
allen voor de lijst n° 2  van Baron Karei 
Gillès de Pelichy. Weest hem dankbaar voor 
nu en voor altijd.

Vergelijkt de verdiensten van Baron Karei 
Gillès de Pélichy met deze van Waelken. Legt 
beide in de weegschaal en oordeelt dan wie 
er meest heeft gedaan.

ÉÉN DOP op de lijst n° 3  voor Senaat en 
Kamer.

LEVE BARON KAREL GILLES de PELICHY !!

Hij is de Man van ’t Volk !!

De Belgische Frank.

is heden nog 34 cent? weerd. W ilt gij dat 
onzen frank verhoogd in weerde stemt voor 
de katholieke lijst De katholieken zijn alleen 
in staat onzen financieelen toestand te verbe
teren Met de socialisten aan 't bestuur gaat 
het land regelrecht naar de failliet.

Kiezers peist er op en stemt onder N 2 ! .

Witte Briefjes.
’t Is de algemeene overtuiging dat met de 

aanstaande kiezingen liberalen en socialisten 
weg moeten.

Het ministerie Uit drie partijen samengesteld 
heeft aan de lastenbetalers vreeselijk veel ge
kost Roode en blauwe ministers hebben in 
plaatse van ’s lands belangen hunne partijbe
langen behertigd.

Nu zijn ze er van onder : Anseele weggeschopt 
omdat hij een dommigheid uitgesteken had te 
La Louvière — de andere roo omdat ze Anseele 
niet en dierven afkeuren. — De liberalen zijn 
weg omdat ze verstokte franskiljons zijn en 
niet en wilden hebben dat eene vlaamsche 
stad lijk Antwerpen eenen vlaamschen burge
meester had.

Zij hebben een voorwendsel gezocht om voor 
de kiezing weg te zijn :

Meenen ze misschien dat ze alzoo de ver
antwoordelijkheid van hunne onbekwaamheid 
en onbevoegdheid op de katholieken alleen 
gaan schuiven ?

Ze zijn er wel mee !
Iedereen weet waarom brood, boter, suiker 

en menige andere artikels zoo duur gekost 
hebben ! Wauters, en Wauters alleen draagt 
de verantwoordelijkheid.

Anseele alleen draagt de verantwoording 
voor de domme maniere waarop onze openbare 
werken geleid worden.

Destree voor zijnen schoolstrijd dien hij heeft 
ontketend.

Neujean voor zijn fransquillonism in ’t be
stuur der ijzerenwegen

Kortom : hunne doening is genoegzaam be
kend. Verstandige lieden zullen in ’i vervolg 
aan katholieken en alleen aan katholieken 

hunne stem geven.
Veel burgers zelf die liberaal gezind zijn 

en zullen nog voor liberalen noch voor socia
listen stemmen.

Veel werklieden die in roode Syndikaten 

versukkeld z ijn  en zullen voor de roode mannen 

niet stemmen.

Ze hebben te wel gezien waar geheel die 
blauw-roode winkel naartoe wil !

Het springt in de ooge hoe weinig, voor 
deze kiezing, het katholiek programma bestre

den wordt.

De afzonderlijke lijsten zelf hebben weinig 
of geen bijval ; hoop op gelukken hebben ze 
wezentlijk niet Iedereen immers weet dat de 
strijd is tusschen katholieken en socialisten 
al de reste is van geen belang.

Maar nu komen de visschers in troebel water.

K I E H D I 8 T R I K T  I S E G H E M .

Verk.ezing van 6 Provincieraadsleden.
op Zondag 3 7  November 1931op Z
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ondiïr n° 2

Op de katholieke lijst en is zulke kandidaat 
niet opgenomen die hun man was. Zulk een 
naam staat erop waar zij tegen zijn de rang
schikking en is niet naar hunnen zin en veel 
andere vijven en zessen :

Z ’en stemmen voor zulk geen lijste, en daar 
ze van geen andere willen ze gaan ’nen «blanc» 
insteken.

Nen « blanc » dat is een beetje fransch, en 
die niet veel anders en heeft kan daarmee nog 
beslag maken.

Zonder uw kwalijk nemen, Heeren, een wit 
briefje is een dommigheid ; ’t is tegen uw 
eigen belang stemmen, steekt het wit in en ’t zal 
er rood uitkomen.

Het opstellen van een lijste en is zoo ge
makkelijk niet. De kandidaten worden uitge
steken door de verschiliige standen, en de 
lijst opgesteld na onderhandelingen en bespre
kingen bij algemeene overeenkomst 

Al de belangen zijn erop vertegenwoordigd 
door die kandidaten die elk in zijnen stand 
meest kanse hebben om stemmen te winnen.

Dat er kandidaten zijn die mij meer zouden 
aanstaan dan degene die op de lijste komen 
dat is waar. Maar ’t komiteit dat de verant
woordelijkheid draagt en kan toch aan Jan 
en alleman zijn gedacht niet vragen, en noch 
min al die verschiliige gedachten doen !

’t Kiest die kandidaten "die na rijp onder
zoek en besprekingen de beste blijken voor 
het algemeen welzijn : Al die kadidaten, ’t zij 
ze mij aanstaan of niet gaan ’t katholiek 
programma verdedigen dat mijn programma is.

Voor slot van rekeninge de hoofdzaak is dat 
mijn program verdedigd wordt, omdat het mijne 
belangen bevat Wie het verdedigt dat wordt 
van ondergeschikte aangelegendheid.

’t En is hier immers geen kwestie van 
personen, maar wel van belangen.

Als persoonlijke voorkeur onze groote belan
gen in gevaar brengt 't verstandigste is die 
persoonlijke kwestien in den doodboek te helpen.

’t Is hier het geval
De socialisten hebben in ons arrondissement 

eenen gekozene.
Als alle katholieken en mannen van orde 

te gare doen, we kunnen dat heerschap buiten 
smijten. Veel socialiste werkvolk immers is ook 
de rooden moe Als iedereen stemt volgens 
geweten niet voor de katholieke mannen maar 
voor ’t katholiek programma dan en zullen de 
socialisten geen stemmen genoeg hebben om 
hunnen kandidaat door te krijgen.

Doch indien velen hunnen wrok voldoen en 
witte briefjes zouden steken dan hebben de 
zoo feitelijk al de kanse hunnen man te behouden.

Stemt dus voor de socialisten of steekt een 
wit briefke in. of stemt voor fronters midden
standers of andere afzonderlijke lijsten of kan
didaten dat komt overeen uit. Iedere stem aan 
de katholieken geweigerd is aan de socialisten 
gegeven.

De vragen waar wij in de volgende kiezing 
op te antwoorden hebben zijn de volgende : 

W ilt gij dat de centen van ons arm land 
voort ten ondomme verkwist worden ?

Wilt gij dat de plage van nuttelooze schrij- 
velaars voort woekere ?

Wilt ge dat handel en nijverheid voort ge
knoeid en geduiveld worden en kwijnen ?

Wilt ge dat ons land naar de bankroete gaat ? 
W ilt ge dat de zielen van de kleine kinders 

verloren gaan in scholen zonder God, en dat 
onze jeugd opgebracht worde volgens de on
zijdige zedeleer ?

- Zoo ja ge kunt kiezen : ofwel voor 
socialisten stemmen, of uw stemme wegsmijten 
op afzonderlijke lijsten — of wel nog een wit 
briefje insteken.

W ilt ge integendeel orde in ’t bestuur, een 
einde aan nuttelooze verkwisting —  gods
dienstige opvoeding der kinderen, vrijdom en 
bloei voor handel en nijverheid, ’t en is toen 
maar een maniere van stemmen te weten 
kat loliek !

Bet P r o t e s t  y a n f l s  l i l d e n s t a n d s l o D i l
Bij plakbrief protesteert de Middenstands

bond tegen hetgeen hun Voorzitter M. Van- 
derhaeghs zou gezeid hebben aan M. Gilot 
na de kiesmeting in de Congregatie, wanneer 
hij spreker geluk wenschte over zijne schoone 
redevoering in zake organisatie van Burgers 
en Middenstandsbonden, en de voorzitter der 
Middenstandsbond van Iseghem in zijn naam 
de algemeene toetreding van hun bond toezegde.

Op de protestplakbrief van den Midden
standsbond lezen wij dat dit een dwaas kies- 
manoever is.

Dat bestuurleden van den Middenstands
bond de woorden van hun voorzitter M. 
Vanderhaegne als dwaas beschouwen, dat zij 
ze openlijk afkeuren, dat zij die dwaasheid 
die hun voorzitter zou begaan hebben open
baarlijk laken en dat nog met den eigennaam 
van zijn voorzitter onderteeüenen is hunne 
zaak. Het feit is en blijft, dat M. Vander- 
haeghe dit gezeid heeft Óf AL de leden van 
den Middenstandsbond en M. Vanderhaeghe 
zijn voorzitter hetzelve als eene dwaasheid 
aanzien, en het publiek van Iseghem dit als 
eene dwaasheid zal aannemen betwijfelen wij 
grootelijksch

Of zou het misschien « De mystérieuse macht » 
zijn van den Middenstandsbond aan wie dit 
niet aanstaat ?? en daarom de beste inzichten 
van zijn voorzitter ten voordeele der algemeene 
groepeering der burgerij van kante wijst ??

Zouden de feden van den Middenstands
bond niet wel doen dit eens van nabij te on
derzoeken ? ? ? en na te zien wie er
belang en behagen in heeft de burgers te
verdeelen.

INGELMUNSTER.

M. Paul Schotte kandidaat Notaris, is Notaris 
benoemd te Ingelmunster zijn geboorteplaats, in 
vervanging van M. de Notaris Meulders die zijn 
tervol ontslag gegeven heeft, M. Paul Schotte is 
zoon van M. Camiel Schotte-Depoorter, gewezen 
sekretaris van Ingelmunster. De familie Schotte 
is een oude goed gekende familie van Ingelmunster,

die in deze gemeente in den loop der eeuwen vele 
diensten bewezen heeft aan de Baronie van 1 ntrel-omunster, aan vele ingezetenen der gemeente en 
aanpalende dorpen. Wij twijfelen niet of den 
sympatieken nieuwe Notaris, dte even gelijk gansch 
de familie Schotte, de achting en genegenheid 
der bevolking geniet, in zijn nieuwe eervolle be
diening het hoog vertrouwen hem weerdig, zal 
ten volle geschonken worden.

STADSNIEUW S
Jongelingsn-Congregatie. Om reden der wet

gevende stemming worden de Ceciliafeesten der 
Harmonie verschoven. Het muziekavondfeest zal 

plaats heb'ben Zondag 18 December te 5 uren 
’s avonds, en de Plechtige mis den Maandag 
19 Dxem'j’r, -te 8 1/2 uren in St Hilonius’ 
Kerk. ___________

Dieven. — Tusschen Maandag en Dinsdag 
nacht kreeg M. C. Vanden Berghe, schoenfabri
kant, Marktstraat het bezoek van dieven- Het is 
langst de Bossekouter dat zij over den muur 
van zijn hof zijn binnen gekomen. De salon- 
venster hebben zij opgeschoven en zijn in huis 
gedrongen. Zij stolen eene brieventesch be
vattende eene som geld en eene abonnements
kaart van den ijzerenweg, alsook een velo 
De dieven zijn langst den zelfden weg ver
trokken.

Over eenige jaren wierd een bewoner der 
Marktstraat bestolen. Ten gevolge dezer diefte 
wierden er poorten aan den kouterweg ge
hangen die men ’s avonds zou sluiten De 
poorten wierden nooit betaald en door de 
leveranciers terug gehaald. Nu komen zij er 
misschien terug tot veiligheid van ’t gebuurte 
en ook nog om menig andere misbruiken te 
dempen.

Brand. — Donderdag namiddag is er brand 
onstaan in de borstelfabiek Royon en Devolder. 
Het was de pekpan die binst den middag- 
rusttijd niet uitgedoofd zijnde in brand stond. 
Gelukkig wierd seffens dit begin van brand 
gebluscht. Het is reeds de tweede maal in 
korten tijd dat dit nu voorenvalt in die fabriek.

Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN :

Marie Vandenbroucke, dv. Aimé en Alida 
Vandommele. — Gérard Vanderheeren, dv. 
Julius en Celina Verhelst. — Marie Masselin, 
dv. Camille en Maria Vandenbulcke. — Eduard 
Verhaeghe, zv. Frederic en Celina Verbeke. — 
Andrea Bourgeois dv Joseph en Julia Tanghe.
— André Vankeirsbilck, zv. Aloise en Celina 
Loncke. — Luciana Parmentier, dv. Camille en 
Marie Folens. — Roger Geldhof, zv. Emile en 
Maria - David. — Maria Vandenberghe, dv. 
Robert en Herminia Callens.

STERFGEVALLEN :
Margaretha Verstraete, dv. Camiel en Celina 

Anseeuw, 2 j. — Félicita Brouckaert, dv. Jo
sephus en Irma Devos 18 j. —  Sidonialmpe, 
wed. Pieter-Alouis Verhamme, 75 j. — Clara 
Meesschaert, 18 j. dv Cyrille en RomanieVan- 
dommele. — Emarence Óosterlynck, wed. Aug. 
Lafaut, 61 j, — Henricus Desaer, echt. Octa- 
vie Robberecht 52 j. — Auguste Baert, echt. 
Rosalia Verbauwhe, 58 1/2 j. — Marie Lippens, 
echt. Francis Samyn, 6 8  j. — Francis Devroe, 
echt. Marie Windels, 72 j. —> Jean Vanant- 
werpen, eeht. Emma Noppe, 55 j.

HUWELIJKEN 
Georges Verhamme, 29 j borstelhoutmaker, 

en Maria Maertens, borstelmaakster. — Gentil 
Callens, 20 j borstelmaker en Lia Boone 24 j. 
spinster. — Henricus Bossier, timmermans- 
gast, -26 j en Leona Vermaut, bottienstekster,
26 j. — Alphonsus Glas, "20 j. borstelm. en 
Laura Bouckaert, borstelm. — Jérôme Derycke,
28 j. brouwersg. en Jos^pha Maes, borstelm.— 
Firmin De Jonckheere, 26 j en Rachel Rousseau, 
zonder beroep — Arthur Colpaert, 32 j borstel
maker en Irma Quatanne, 31 j. borstelmaakster.
- Emiel JScheldeman, 34 j. steenovenwerker 

en Alida Honoré, 32 j fabriekwerkster, — 
Maurits Degrendel, 26 j. autovoerder en Ge- 
rarda Dortan, 18 j. vischhandelaarster — Geor
ge Desmet, metsersg., 20j. en Helena Lombaert.
17 j huisw. — Gerard Van Ryckeghem, aar
dewerker, 19 j. en Pnilomena Vandamme, 2 1  j. 
borstelm — Justinus Maertens, bediende, 27 j. 
en Marie Gurdebeke, 25 j. huiswerkster.

Sterfgeval.
Vervolg.

2° Zuster Clara in de wereld Jufvrouw Juliana 
De Jonghe, geboren te Iseghem den 7 Maart 
1836 in ’t klooster der zusters van liefde getreden 
in ’t hospitaal van Iseghem den 31 Juli 1855 en 
aldaar zeer godvruchtig na al hare medezusters 
gesticht te hebb3n overleden is den 8 December 
1899.

Geheel Iseghem kende Zuster Clara en die 
’t ondervonden heeft, weet het best welk goed zij 
stichtte hier in Stal en te lande. Samen met 
Zuster Mathilde bezochten zij de zieken om troost, 
genezing en hulpe te bieden. Hun name blijft 
immer met dank en zegening onder onze bevol
king bewaard.

3e Zuster Marie Clemence, in de wereld Juf
vrouw Mathilde De Jonghe in ’t klooster van Heule 
getreden den 24 Juni 1863 en overleden als re
ligieuze in ’t klooster van Passchendaele den 22 
Mei 1893.

Deze vier kloosterlingen hebben elk in hunne 
kloostergemeente de schoonste voorbeelden en de 
beste nagedachtenis achtergelaten.

Moeder Rosa zooals Zuster Clara waren verbor
gene perels die in eenzame kloosterpanden en tus
schen die duizende en duizende ellenden van zooveel 
»eken en ouderlingen een rijken oogst van ver
diensten vergaderden voor den Hemel,

Samen met de andere Zusters van ’t hospitaal 
hoeveel mensclien hehben ze niet verzorgd in 
hunnen ouden dag als ze dikwijls te veel waren 
in ’t huis en ze naar ’t oudemanhuis gedaan werden. 
En in ’t ziekenhuis van beide gestichten hoeveel 
ellenden en miserien hebben ze daar niet verholpen 
van menschen die ze binst hun leven misacht en 
bespot hadden. Dat is ’t werk der Zusters van 
Liefde, en 't is maar de katholieke godsdienst 
alleen die bekwaam is zulke engels van liefde en 
opoffering te maken.



Hedendaags zijn vele van die roode socialisten, 
t roepen en tieren tegen godsdienst, Priesters 
kloosters, blijde hunne laatste dagen daar te 

Jgen eindigen en een Zuster van Liefde te vinden 
1 ze te helpen in hun uitersten doodstrijd.
God geve aan al die zoo verdienstelijke reli- 
euzen den eeuwigen loon des Hemels, om al 
i goede dat zij aan hun evenmenscli gedaan 
bben.
. B. — Mosscher-ambacht was eene heerlijkheid 

iirvan waarschijnlijk de zetel gelegen was te Kortrijk- 
iten, alwaar voorheen het kasteel van “ Mosscher „ nd.
eze heerlijkheid strekte zich uit onder andere op

K hem, Ardoye, Hooglede en Oost-Nieu wkerke. De 
ij van Duinen bij Veurne, later vervoerd tot Brugge. 

!»t recht van tienden te heffen op de heerlijkheden 
trnoemd, en was met dat voorrecht begiftigd gewee«t 
Q het jaar 1225.

ïeden is het Mosscher-ambacht van Iseghem bewoond 
nrM.Flor. Ghekiere (van (iheluwe) en zijne echtgenoote 
na Stragier, dochter van Victor en Maria Vanackere 

na-kleindochter van groote Vanneste en geboren 
e hofstede de Hoogeschuur, thans bewoord door de 

1. Victor Stragier-Vanacker en kinders, staande nabij 
toäscher-ambacht.

3.60 •/• 
4 V  

1/2 •/. 
5 °/o

RUST ROEST, en W IE  STIL STAAT GAAT 
IHTERUIT.. Alle verouderde en zelfs ver- 
sgevende geldplaatsingen moeten vermeden 
orden. Wendt u tot eene meer hedendaagsche 
itellingof in volle vertrouwen tot onze Agenten 
»er streek die met de meeste bereidwillig- 
jd en kosteloos, alle inlichtingen zullen geven.

Verzekerde uitzettingen op 
Spaarboekjes op zicht aan 
Spaarboekjes voor 5 jaar aan 
Kasbons voor 5 jaar aan 
örondobligaties 1 0  jaar aan 
'sjaars. -  Alles vrij van Taksen. 
Check-Rekeningen op zicht.
Leeningen op Vaste Goederen, alleen in eersten 
rang van Hypotheek.
Uitwisseling van vreemde munten en koepons, 

lip en verkoop van Fondsen, Inschrijvingen op 
laiügen, en allerhande finantiële zaken aan de 
ordeeligste voor waarden.

ntwerpen’s Bouw* & Hypotheekbank
Naamlooze Maatschappij.

Kapitaal : VIJF MILJOEN FRÄ.NKS.

lel : Xll-Maandenstraat, Nr 13, ANTWERPEN.
esticht in 1909. — Posteheck-Rekening 019. 

Telefoon 3081.

AGENTEN :

Nlr Florent Sehaeghe-Mulier
Gemeenteontvanger,

Van den Bogaerdelaan, 13, Iseghem.

Mr Achille Tanghe
Hoofdonderwijzer, Emelghem.

Mr Jules Oost
Handelaar, Winckei St Eloi.

J. B. — Waar de Maatschappij niet vertegen- 
irdigd is, kunnen alom^eachte personen zich 
r eeu agentschap aanbieden.

M e n .  V r a a g t

HOUTDRAAiER bij Valere Bourez-Kesteloot 

Borstelfabrikant Iseghem,

Bergsche, Engelsche

en Duitsche Kolen

seffens te verkrijgen bij

G E R M A I N  D I C K

te le fo o n  338 ~  73, Coupure, GENT.
jR ech tstreeksch en  in v o e r .

V  e r l o r e i i  

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

Terugbrengen aan Bestuurder der Filature du 

Canal tegen goede belooning.

r i7 e  K o o p  schoone K00KST00F met
2  ovens en 2  onderovens, adres ten bureele 
van ’t blad.

Men VRAAGT goede metsers bij Amand DE- 
BLAUWE, te Ploegsteert Vast merk - goed loon-

Société Générale de Belgique
Kapitaal . . .  Fr. 62,000,000 
Voorbehoud . . . » 145,099,540,45
Maatschappelijke som . » 207,099,540,45
S t o r t in g e n  op de Spa.avboek.jes  

g e v e n d e  3  o/o i n t r e s t  
z u i v e r  v a n  b e la s t in g e n  

Voor alle inlichtingen zich wenden tot de

Banque de Courtrai
AGENTSCHAP DER 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 0E BELGIQUE
BIJHUIZEN te : Audenaerde, Avelghem, 

Cortemarck, Dixmude, Iseghem, Lichtervelde, 
Meenen, Moescroen, Poperinghe, Ronse Rousse
lare, Solteghem, Thielt, Vlamertinghe, Waere- 

ghem, Yper.

“  DE BANQUE DE COURTRAI „  is aangesteld 
om de KASBONS DER STAD KORTRIJK 5 0/o 1917 
UIT TE BETALEN AAN PARI of ze te VERNIEUWEN 
voor een termijn van 5 jaar aan den intrest 
van 6 PER HONDERD ’S JAARS.

W i e  Qeïd
noodig h e e ft  om  te bou w en  o f  h u izen  
te koopen , w en d e zich  in  v o lle  v e r 
tro u w en  tot

A L F O N S  D E V O S
1 0 ,  T R A P S T  R A A T . 1 0

BRUSSEL.
L een in gen  op H y p o th e e k . — V e r z e 

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

wak, Aan Bloedgebrek Lijdend 
en Zenuw achtig.

De gezondheid plotseling terug gekomen door de 
Dr. Cassell’s Tabletten.

Mejuffer Florence Parker, 11, Aspinall- 
ïtreet, East Siddal-bij, Halifax, zsgt: “ Twee 
jaren geleden werd ik ziek, ik verloor al mijne 
krachten, mijne zenuwen verzwakten schrikke
lijk, en ik had geen eetlust meer. Mijne 
moeder deed al het mogelijk om mijne eet
lust door goede' spijzen te verwekken, doch het 
hielp niet. Zeer dikwijls leed ik aan hart
kloppingen en somtijds aan duizelingen die my 
deden vreezen door de straat te moeten gaan; 
ik beefde op mijne foeenen en mijne zenuwen 
deden mij schrikkelijk lijden. Mijn toestand 
was* .pijnlijk 'te beschouwen; zoo bleek en. 
bloedgebrekkig was ik geworden dat ie'dereen 
geloofde ik zou sterven.

“ Niet een geneesmiddel deed mij een goede 
werking, tot den dag op de welke ik de Dr. 
Cassell’s Tabletten beproefde. Dan verander 
de mijnen toestand op eene1 wonderbare wijze, 
mijne eetlust fwam terug, mijne gezondheid 
verbeterde en na eenige weken was ik gereed 
mijne werk te hernemen. Sedert ben ik nooit 

beer ziek geweest, genist nu van eene voortreffelijke gezondheid, en nooit te 
was ik zoo levend en zoo werkzaam geweest.

RÉDIT FOHGIEH D’AHÏERS
lULPHCTIS Roussalarestraat, 25, ISEGHEM.

*

Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 6 00 0 .000

PRIJS 3 PR EN
Ï.50FR

(bet. groot 
model bevat 
drie maal het 
kleine) V e r 
kocht door de 
apothekeo i n 
alle werelddee- 
len. Vraag de 
Dr. C ti 8 sell'B 
Tabletten en 
weigerd a i l e  
namu king.

Tabletten
Universeel familie geneesmiddel teoen

Z e ru nvs fm a ttin g 'S lape io o she id  H a r tk lo p p in g e n  
Ze-nuwzwakheid B loedgebrek  L e v e n sa fm a ttin g  
Z e m iw o n s te k ing  Slechte spijsvortee^iigZenuwachtigheid 
N e u ra s th e n ie  U i t p u t t in g  N ie renz iek te

Bijzonders aanbevolen aan de voedende hioeders en aan 
de personen tiie de kritische tijdvakken van het leven 
doorgaan. Dokter Cassell’s Co., Ltd., Manchester, England 
Algemeen depot voor Belgie en het Groet Hertogdom:

Maison i.ouis Sanders, 22, Rue de la Glacière, Brussel.

NEEMT TWEE 
TABLETTEN.

bij het slapen 
ga/an eu ge. zult 
bemerken hoe 
goed ge slapen 
zult; vervolgd 
en ge zult wel
dra de vreugde 
kennen kracht 
en gezondheid 
te  bezitten.

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

3° op termijn van twee jaren

4.00 °/° 
4.50 °/°
5.00 °/°

Bankrekeningen : zonder Bankloon :
1 op zicht 3.50 %

2» op veertiendaagsche rekeningen 3.85 %

3« op zesmaandelijksche rekeningen 4. %

4« op jaarliiksche rekeningen 4.25 °/0

iNKOOP en VERKOOP van Fransch, Eolisch eo Amerikaanscli Papier
aan de voordeeligste wisselkoers

Verdere inlichtingen kan min bekomen bij 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 Notaris, Ingelmunster,

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

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

HUIS VAN VERTROUWEN.

Grcote Warkt 21, IS EG HEM.
G R O O T H A N D E L  

in alle benoodigheden voor mans- en vrouw- 
kleermakers, alsook groote keus van sayette 
en lijnwaadartikelen.

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

Voordeelige prijzen voor voortverkoopers

Corsets op Maat.
Het alomgekend Huis HIMPE-VR0MAN die 

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

Benvens Goede Corsets op maat gemaakt 
en naar de beste en laatste modellen kan men 
ook ten mijnen huize bekomen alle slach van 
witgoed, zooals mans- en Vrouwhemden, lakens, 
cache-corsets broeks, roks, schoone werkers- 
kostuimen, écharpen, baaien, onderbroeks, 
enz. enz.

Goed en verzorgd naaiwerk.
TROUWE BEDIENING EN VASTE PRIJS. 

______________ H IM P E - V R O M A N

SCHOONE KEUS VAN

Regenmantels — Impermeables

voor Heeren, Damen en Kinders.
V o o r  O  i i i x  ;  t l  v a a  a ï  - 4 3  F r

IN  SATIJN 125 FR. EN  MEER.

I n  wolle Gbabardine 8 8  F r .
TROUWE BEDIENING.

JANSSENS Gezusters
Brugstraat, 6 ISEGHEM .

' A ' e  k o o p  een onlangs nieuwe karre 
met kap, dienstig voor eenen bakker (draagver
mogen 500 à 600 kg.) bij Jules VAN TROYE. 
E m elghem  D a m .

Jwy hebben ̂
•  slechts #• KOKO • 
Ç gebruikt. j

»#•***&»
•  Niets @ 

evenaart ̂
• KOKO g

HET IDEALE 
HAARVER&TERKER
doorschijnend als kristal, 
houdt geen verfstof in, noch 
olie, noch vet, het verfrischt 
het haar en verschaft over- Jfj 
vlcedig en zijdeachtig haar 
dat u het uitzicht van de 
jeugd geeft.

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

OVERAL TE KOOP 

3*25, 6.—i 10.—•
Bereid door 

K0K0 MARIC0PAS & C , Limited 
Bevis Mark, LONDON E. C. 

Algemeen depot voor België : 
Maison Louis Sanders 

22, Rue de la Glacière, Brussel

liMSË&IDèT
droog o f na F

te getoruihen.
Verkrijgbaar te ISEGHEM bij de Apotheker WYF- 

FELS, Marktstraat, 53 LALEMAN, Brugstraat. 2.

M ARKTPRIJZEN .
KORTRIJK 14 Nov. — Haver, 58 tot 60 

peerdeboonen, 00 tot 00; aardappelen, 35 à 40 *
Boter 15-10,00 fr. dek ; eieren ’t stuk, 90.0-0,95 
koolzaadolie, 240 tot 245; ' lijnzàadolie, 157 tot 
160; koolzaad 0)0 tot 000; lijnzaad, 90 tot 
100; koolzaadkoeken, tot 00; lijnzaadkoeken 
79; sodanitraat, 72.50; ammoniak, 74.50 
suikerij, 00 tot 00 ; duivenboonen, 100 tot 000 
hooi, 30 tot 40; strooi, 7 tot 8.

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

Technisch Bureel W. V E R C O U T E R E
TFi prnnN • Bureel : 2949 (7-12, 14-18 ure) 

Bestuur : 2968

18, Veldstraat, 18,- GENT » »

Telegramadres : BETARMÉ. Gent.

Studie van gebouwen in gewapend beton 
Nijverheidsgebouwen. 

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

Voor heeren Bouwmaestera en Aanneners voorontwerpen zonder verbinding.
Raadgevend-lngenieur : 
Hoogleeraar MAGNEL.

Technisch-bestuurder :
0. M. de NOftOMHA, Civiel Ingenieur A. I. G.

Wederlandsche Tentoonstelling der Bouwnijverheid, Gent 1921 : GOUDEN MEDALIË

Filiaal: 5, de Pèlichystraat, te ISEShEM. Tefefoon, H  

W. VERCOUTERE, Bouwkundiga-lngenieur A. I. G.

Kunsttanden, Gebitten, Heelkundige tandbewerking

SPECIALITEIT VAN TANDEN OP GOUD
volgens del iatste uitvinding (zonder plaat] . 

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

BERICHT : Om aan de menigvuldige vragen hunner dienten te

voldoen zal Doktoor DELCR0IX en E l D  iV I. M O R E L
van nu af te raadplegen zijn den Oinsiag en WosnsJag van iedere week bij M. P ie r re  

BERLAMONT-ABEELE, ROUSSELARESTRAAT, 30, ISEGHEM.

GROOTHANDEL in MARGARINEN
R aym ond M A E S

—  Marktstraat, 44, ISEGHEM.

BELLA
IN VRAC, KILOS 

I 2 KILOS

NIIRA
IN VRAC

PILOT
ENGELSCH

FABRIKAAT

AXA
De Koningin der Margarinnen

M E R V E I L L E
beter dan boter

P A S T A

BO N A
VRAC EN 

12 KILOS

E G O
IN 1/2 KILOS

CURÂ
IN VRAC EN 

1/2 KILOS



UIT TER HAND TE KOOP

2  W O O N H U I Z E N
in de Statiestraat te ISEGHEM

Zich ta bevragen bij den Notaris LE CORBESIER.

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

— Hoofd pijn en Zenuwkoortsen

De Cachetten K E P H I L
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.
ALL EEN TE B EfCO MEN

BIJ DEN UITVINDER

Apotbeab LALEJVIAJSf
Opvolger van A. Rodenbach, ISEGHEM 

Huismoeders !
Voor uwe kinders zijn T RA A N  en 

M ELKTRAAN der Aphotheek Lale- 
maa een noodzakelijk voedsel.

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

Apotheek LALEMAN, Iseghem. 

ELKEN V R IJD A G

Stokvisch en Moluwe
OOK VERSCHE VISCH

Drooge en Ingelegde Haringbij M. W W M S I E N
16, Wijngaardstraat, ISEGHEM. 

Vermindering van prijs aan voortverkoopers.

Ä . ©e v o s-P ille t)
AANNEMER VAN VERHUIZINGEN 1

Rousselarestraat 130, ISEGHEM.
— Téldphoon 86 —

Regelmatigen Wekelijkschen 

VERVOERDIENST  OP GENT.

VERTREK iedere W OENSDAG voormiddag 
te 10 ure uit ISEGHEM.

VERTREK uit GEMT den DONDERDAG 
middag, standplaats Hotel PicardiSn tegen de 
Koornmarkt.

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

REGELMATIGE TROUWE -  —

-  — EN  ZEKERE BEDIENING  

MATIGE PR IJZEN .

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAEVE Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM.

Java Sterk  — Dubbel Sterk  
Westminster Stout  

Sch.oth-ale — f * aie-aie.

Verkoop van Wijnen
HANDEL in KOLEN.

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

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

Levert alle slach onderleder en belast zich met 
allerhande Herstellingen.

Verzorgd werk en spoedige bediening aan Yoor- 
deelige voor waarden.

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

KASTEELSTRAAT, 10 

-  I S E G H E M  -

Extra Stout en Jannekens bier

van île ’ïo ls lt a w a r i j  aeüroeders Calleüaut, W iese
- - Book en Pilsen - -

in kim ne eu groote flesschen 
V<» >r l > > i je ) ■•' ƒ.te/1. Ónmogelijk? Concurentie.

GEWAARBORGD GEWAPEND BETON

1 Specialiteit van Gepreste Ciinentbuizen
SPOEDIG EN VERZORGD WERK

I Amand Denys-Jioehepiedf
Dweersstraat, 17, ISEGHEM

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

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

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

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

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

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

Men lette goed op ons adres :

Germain Hoet-Anne, St Amandstraat 8. tegen de N.ordstraat, Rousselare 
Er is altijd een oogmeester ten ieder beschikking.

Mevrouw W YKES

(volgens een loto)

MRS. WYKES (from photo»-

Onophoudende pijn in den rug 
Snelle en Volledige Genezing

Wordt gij s’ morgens wakker met 
een gevoel van loomte en moeiheid, 
van stijfheid in de gewrichten en een 
Tuilen smaak in den mond? Wordt gij 
stekende of doffe pijnen in de lede
maten of den rug gewaar ?Voelt gij u 
zwaarmoedig en prikkelbaar? Zoo ja, 
dan moet gij u laten verzorgen wegens 
stoornis in de lenden. Kr hapert wat 
aan uwe lenden en het giftige pisguur, 
dat zou moeten afgescheiden worden, 
b lijft in t ’ bloed. De pillen De W itt 
voor lenden en blaas hebben een vol
maakten bijval genoten in duizenden 
gevallen en uit alle werelddeelen 
stroom"n ons de getuigenissen toe.

Mev.^W ykes, 23, Victoriastreet, 
Nuneaton, schreef in 1912 :

« Gedurende meer dan 7 jaar heb ik 
een vreeselijke lendenziekte moeten 
doorstaan en heb heel scherpe pijnen 
in den rug geleden. Ik  heb meermaals, 
gedurende dit lange lijdenstljdperk, 
in zorgwekkenden toestand verkeerd 
wanneer de p ijn  me vooral in den rug 
en in de lenden te pakken had. Toen 
ik mij moest bukken onderstond ik 
een echte marteling en de minste 
beweging deed mij pijn. Ik  was als 
een schroef geklemd, die meer en meer 
toeneep. iTk beproefde verschillende 
geneesmiddelen, die me elk een ver
schillende geneeswijze aanduide. Maar 
jiiets scheen m ij te kunnen redden. In  
den beginne van 1913 hoorde Ik van de 
pillen De W itt voor lenden en blaas 
spreken en ik besloot ze te beproeven.

« Ik  ben gelukkig zulks gedaan te 
hebben want ik voelde m ij ontlast van 
de eerste dosis af. Ik  kocht eene twee
de doos aan bij den Heer Bakker, 
Abeystraat, en ik voelde m ij dadelijk 
beter. Ik'werd vlugger en werkzamer 
en ik voelde m ij een heel andere 
vrouw. Ziende dat ik goed beterde, 
tiesloot ik mij volledig te genezen en 
ik  ben verheugd te kunnen zeggen dat 
zulks gelukt is, want gedurende de 
laatste twaalf maand ben ik geheel 
bevrijd geworden van m ijn  vroegere 
kwalen en ik  ondervond niet de 
minste p ijn  meer iu den rug. »

Bijna 3 jaar later, in April 1916, 
schreef Mev. Wykes :

« De pillen De W itt voor lenden en. 
blaas hebben m ij een blijvende wel
daad verzekerd. Er bestaat niet den 
minsten twijfel daaromtrent. Do p il
len zal ik steeds met een gevoe'.d van 
diepe erkentelijkheid aan ieder aanbe
velen. »

Kunt gij, ten overstaan van deze 
verheerlijkende getuigenis voortgaan 
te lijden zonder een proef te nemen 
met de pillen De W itt voor lenden en 
blaas? Zij gedoogen geen mededin
ging in de genezing van rlieumatisme, 
jicht, lumbago, heupjicht, ziekten en 
zinking der blaas, steen en Bright- 
ziekte(nierziekte). Steeds brengen*ij u 
ontlasting. Na 24 urejj nemen de p ij
nen af en eon zekere blauwheid de-- pis 
bewijst dat het geneesmiddel<fde 
lenden doorgetrokken is en begonnen 
is zijne werking uit te oefenen.

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

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

De pillen De W itt, voor lenden en 
blaas, worden in alle apotheken in

gansch de beschaafde wereld ver
kocht. Indien gij de minste moeilijk
heid ontmoet om uw de echte pillen 
De W itt, voor lenden en blaas, aan 
te schaffen, met blauw stempel op 
den stop, z'end de tegenwaarde aan 
het dichtbij gelegen depot en'de pillen 
zullen onmiddelijk toegestuurd wor
den, verpakt zonder merk.

De prijs is fr. 5 do doos of fr. 7.50 de 
doos, twee en-half maal grooter, het
geen eene groote besparing verwezen
lijkt. O

E.-O. De W itt et O ,  22, rue de la 
Glacière, Bruxelles.

Verkocht te Is eg hem , bij V e rh a m m s , 13, Mirkt3triat ; »A/yffels, 53, Marktstraat ; La lem an , 2, Brugatr.

Bij UITSCHEIDING TE KOOP :

3 zware werkpaarden voor alle bedrijf, 2 ca
mions 5.000 en 10.000 kgr. dragende, 1 hand- 
ophaalmachien met 500 kgr. vrachtvermogen ; 
zichtbaar ’s Zondags bij HENRI PATTYN, Bloem-
handelaar te Emelghem.

Jules P UTYV-PARWOTIER
Gentstraat, 52, ISEGHEM

gewezen werkman bij Désiré ScHeLDaivuN-Da 
BU3 SCH£t<E, oeveelt zich aan tot het plakken 
van behangpapier, glaswerk, enz.

Genadige prijzen. — Trouwe bediening.

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach van MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOGONWOL 

PLUIMEN, WINDHAAR, CR1N EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

SPOED IGE E N  TROUWE B E D IE N IN G .

In ’t groot en in ’t klein
bij

Alex. Roose-Vuylsteke
D E  P È L IC H Y S T R A A T ,  12, I C F T H r M

recht over St Hiloniuskerk

IN 0E PLASTRON.

M ark ts tra a t, 4± , Iseghem .

Wilt gij gekleed gaan naar

DE LA.A.TSTE MODELLEN
en uwe kleedingsstukken

B IJZO N DER AFG EW ERKT
hebben, wend u in volle vertrouwen bij

Raymond Maes-Geldhof
MEESTERKLEERMAKER

Spoedige Bediening.  —  Rouwe in  2 4  uren.

RIJKE KEUS VAN STOFFEN
in allereerste hoedanigheid voor Heeren en Damen

ELLEGOEDEREN
Specialiteit van Plastrons

W itte en Fantasie Hemden 

ALLE MODELLEN VAN COLS, enz. enz. 

Genadige prijzen,

TE BEKOMEN BIJ 

ff 
j

Meenenstraat, ISd&HEM.

Glas, Spiegels, Meubels, Vitreaux, 

Gravuren, Deurplakken, 

Portretten-Glazen, Glazenpannen.

Ik gelast mij ook met het

HERKWIKKEN van oude SPIEGELS.
Genadige prijzen — Spoedige bediening. 

(Téléphone 506)

Ateliers Électro-Mécaniques

A. E. M. C.
Rue des Horticulteurs 

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

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

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

B i b i n a ja  en  t o u s  g a n v es
h a u te  e t b a s s e  te n s io n  

M o t o u r s  — C o m m u tâ t r i c e s
— A c c u m u la t e u r s  etc .

RÉPARATION REBOBINAGE
VENTE. ACHAT. ÉCHANGE.

t  Emile G M ierfi-M oM le
Gentstraat, 41 , ISE IH EM .

O P E N I N G  V AN E E N  W I N K E L
van aile slach van W ITGOED .

MANSHEMDEN,

VROUWHEMDEN, COLS & PLASTRON, ONDERGOED 

en KINDEREN ARTIKELEN

GOEDE EN  TROUW E BED IEN ING .

Doctor H. Van Quaelhem

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

In de Belgische Vlag

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat 2 5, ISEGHEM.

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

MOEDERS vooralleer aankoopan te doen, komt 
zien naar de prijzen onzer stoffen, alle concurentie 
ónmogelijk.


