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Stemt onder n° 3

Die stemt onder no 2 bevoor- 
deeligt de socialisten.

Stemt voor de volkdige 
Katholieke lijst.

Hoe moeten de Katholieke Kiezers stemmen ? 

Voor de lijst Nr 3 .  — Waarom ? Omdat de 
lijst nummer 3  de eenig mogelijke Katholieke 
lijst is gezien ze samengesteld is volgens de 
grondregels der christene standsorganisatie uit : 
Burgers, Werklieden en Landbouwers elk door 
zijne afzDnderlijke inrichtingen bij middel van 
Poll aangeduid.

Vanden Bogaerde Emiel
Grondeigenaar, Mol.

Burger

Dejonghe Petrus
Borstelhoutmaker, Sevecote.

W erkm an

Vansteenkiste Jean
Landbouwer, Boschmolens.

Landbouw er

Bral François
Burgemeester, Wulvenstraat.

Burger

D’Artois Henri
Bestuurder der Cooperatfeve, Meenenstr.

W erkm an

Rebry Constant
Landbouwer, Kasteelstraat.

Landbouwer

Staes Cyriel
Schoenfabrikant, Hondstraat.

M iddenstander

D’hont Leopold Hector
Voorzitter Werkliedenbond, Wijngaerdstr.

W erkm an

Sintobin Jules
Borstelfabrikant, V. d. Bogaerdelaan.

Burger

Allewaert Emiel
Sekretaris werkersverbond, Wijngaerdstr.

W erkm an

Verhamme Eugeen
Geneesheer, Marktstraat.

V rije  beroepen

Vandommele Eugeen
Schoenmaker, Kortrijkstraat.

W erkm an

De Jan Alfons
Schoenfabrikant, Gentstraat.

M iddenstander

• Hoe kunt ge stemmen voor lijst N . 3  ? Op

twee manieren.

Ie Manier: Van boven op de kop onder n. 3 ,

’t is te zeggen, het puntje zwart maken in het vierkant 

boven aan de lijst n. 3 . op deze manier stemt ge 

voor geheel de lijst in de orde zooals ze voorgedragen 

is. Dit is de beste en ook de gemakkelijkste manier 

van stemmen en deze manier moet vooral aanbevolen 

worden voor de minst bedrevene kiezers. Bemerkt wel, 

als ge boven op de kop stemt, moogt ge volstrekt niet 

aanzijds van de lijste stemmen want dan maakt ge 

uwe stem nietig.

2e Manier : Stemmen aanzijds de lijste n. 3 , t’is 

te zeggan het wit puntje zwart maken nevens den 

naam  van een of meer kandidaten van de lijst 

n. 3 . Op deze maaier geeft ge voorkeurstemmen dat

wil zeggen dat ge wilt dat de kandidaten die ge aanduidt 

de eerste gekozen worden. Zóó stemt ge ook voor 

geheel de lijste n. 3  ; maar om alzoo te stemmen 

moet. ge zeker van uwe zaak zijn en wel zien dat 

ge geen missen hebt en vooral moogt ge dan niet 

van boven op de lijst stemmen want zoo vernietigt 

gij uwe stemme.

Er zijn dus voor de Katholieke Kiezers maar twee 

manieren van stemmen die goed zijn zooals we het 

komen van zeggen. De Katholieke Kiezers mogen 

volstrekt niet panacheeren, dit is stemmen voor 

meer dan een lijste, want zoo verminderen ze de weerde 

van hunne stem Ten anderen zij hebben er niet het 

minste belang bij van voor meer dan een lijste te

13 gemeenteraadsleden zijn, De Katholieken alleen komen 

op met eene lijste van 13 kandi laten en die lijste is zoo

danig samengesteld dat ieder oprechte katholiek er 

volledig zijne keuze vindt, ’t is nu eender of hij burger, 

werkman of boer weze.

Dat de andere kiezers kouten van panacheeren dat 

is gemakkelijk te verstaan want op de lijsten der tegen

strevers kunnen ze hun kiesrecht niet volledig toepassen 

daar ze geen kandidaten genoeg gevonden hebben, zij 

hebben er maar 7 of II en ze' moeten dus natuurlijk 

naar de groote lijste komen om dat te kort aan te vullen.

Voor de Katholieke Kiezers is dit geheel anders aan

gezien zij eene volledige lijst het>ben, mogen ze volstrekt 

niet panacheeren of ze verflauwen hun kiesrecht
stemmen De wet zegt dat er hier te Iseghem moeten

Katholieke Kiezers allen gelijk een man gestemd voor de lijst n. 3
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MORGEN ZONDAG 17 dezer om 3 ure Algemeene Vergadering voor de Landbouwers.

om 4 ure hetzelfde voor den den Bond der Landenaars.

om 5 ure groote Kiesvergadering voor alle Katholieke AATerk-
liedenvrouwen en dochters. De mans mogen ook komen. Elk zegge ’t voort. 

MAANDAG TOEKOMENDE te 5 uur in de Gongregatiezaal vergadering voor al de Vrouwen- 
Kiezers uit de Burgerij.

Wat wenschen de Iseghemnaars 
als uitslag 

van de Gemeentekiezing.
De lange oorlogsjaren die de frontstreek zoo 

erbarmlijk teisterden hebben onze stad niet minder 
dan eene andere in eenen deerlijken toestand ge
bracht. Het zal noodig zijn dat er een knap bestuur 
gevonden worde om de zaken zooveel mogelijk goed 
te maken. Ieder Iseghemnaar weet en ziet dat en 
iedereen verlangt dus zeker en vast : een goed be
stuur.

Op 24 April, dus zonda? toekomend, zullen alle 
kiezers van Iseghem tot de stembus gaan eu daar 
bij middel van hun stembrief zeggen in wiens 
handen ze het bestier onzer stad zullen toevertrouwen.

De invoering van het algemeen stemrecht met 
uitbreiding tot de vrouwen voor de ge neente, heeft 
het getal kiezers meer dan verdubbeld zöólani^ dat 
daardoor iedereen van klein tot groot, door zijn 
stemme onrechtstreeks en door zijn gekozene recht
streeks deelzaain wordt in het bestuur der stad 
Gezien die algemeene deelneming aan de stemming 
zal de kiezing van 24 April de juiste uitdrukking 
zijn van den wil der bevolking

Wat wilt de bevolking van Isaghem ?
’t Is eene gewichtige zaak en des te gewichtiger 

daar het volk zelf over zijn lot zal beslissen. Zooals 
het zal beslissen, zóó zal het zijn. Alles hangt dus 
hiervan af : te weten wat zijn besluit moet zijn, 
op wie zijn keus moet vallen. Laat ons dat nu eens 
onderzoeken.

Er zijn drie lijsten van kandidaten voorgedragen, 
e'e'n volledige en twee onvolledige.

De lijst nr I is deza der Socialisten.
Z’en hebben maar elf kandidaten gevonden. Ze 

bekennen daardoor alreeds hunne onmacht in zak8 
bestuur ; pertank als ge ze hoort, ze gaan ’t al 
verslaan.

Waarin zijn die mannen zooal bedreven ?

Gelijk oude gewoonte bij het naderen der kie- 
zingeu roepen zs vooral die ’t hooren willen, dat 
ze tegen den Godsdienst niet, zijn en wat zien we 
standvastig gebeuren Overal waar ze eenig meester
schap hebben wordt de godsdienst buiten gezet. Om 
maar een punt aan te raken : het onderwijs, God 
moet uit de school en de onafhankelijke zedenleer 
in de plaats.

Bemerkt wel dat in zake onderwijs het gemeente
bestuur eene groote rol speelt. Zal Iseghem het 
onderwijs zijner kinderen aan de socialisten toever
trouwen ? Al deden ze maar nen eersten stap in 
het bestuur der stad, de gevolgen voor de toekomst 
onzer kinderen zullen groot zijn en het zullen de 
kiezers van 1921 zijn die er de verantwoordelijkheid 
zullen van dragen voor later. Kiezers past op en 
ziet goed uit uwe < ogen ,

De Socialisten aan ’t bestuur ! Ziet eens wat er 
gebeurd in die landen waar ze heel en al meester 
zijn. ’t Is de volledige ondergang van handel en 
nijverheid, ’t is de zwarte ellende bij ’t volk, ’t is 
al moord en brand en vernieling En zegt niet ’t en 
zal hier zóó verre niet komen, of meent ge mis
schien dat het ginder al met ne keer zóó verre 
gegaan is. Zijt gerust, ’t is daar gekomen zooals 
het hier zou komen met nen dag t’eenegare Vandaar 
zoo’n ne kerel • in de gemeenteraad, morgen in de 
provincie, overmorgen in Kamers en Senaat tot dat 
ze het spel meester zijn en dan naar de revolutie. 
Omverwerping van alle gezag, dwingelandij, uit- 
roeiug van handel en nijverheid en tot slot van 
rekening het land in de diepste ellende zoodanig 
dat het zich zelf niet meer kan verhelpen en dat 
andere mogendheden op gevaar af dezelfde weg in 
te gaan, hier komen baas spelen en ons omzeggens 
onder voogdij houden. En peist niet dat we over
drijven, het is van nu al hier in ons land, veel te 
verre gebracht.

Ten was niet genoeg dat de oorlog ons kortvlerkte 
en van alles beroofde, we zijn nu drie jaar na de 
oorlog en nog zijn we niet vrij. De socialistische 
ministers die met de liberalen de macht in handen 
hebben, houden dat hun vuisten kraken de boeien 
vast die gansch ons economisch leven verlammen, 
de nijverheid stil leggen, de werkloosheid meer en 
meer uitbreiden en de levensvoorwaarden boven het 
noodzakelijke peil houden. Het is met cijfers be
wezen en vele bladen hebber, het vooruitgezet dat, 
moest de graanhandel vrij zijn, het brood ten hoosrste 
1 05 fr. de kilo zou kosten, waar het nu dank 
aan socialist Wauters 1.20 fr. kost en daarbij nog 
gebakken wordt met een mengsel van maïs en rogge 

Zóó kunnen wij nog gansche kolonnen volschrij
ven Hetgene wij komen aan te halen volstaat voor 
ieder weldenkend mensch en zeker geen enkele 
Iseghemnaar zal durven de verantwoordelijkheid voor 
zulke latere gevolgen op hem nemen.

’t Is zeker, het socialistiek stelsel heeft als be
stuur uitgediend. Die een goed bestuur wilt kan 
onmogelijk voor de socialisten stemmen. Vandaag 
breken ze af hetgene ze gister voorstonden ; van
daag schrijven ze tegen de soep wanneer ze over 
acht dagen de schoolsoep op hun programma zetten, 
enz. d« eene tegenstrijdigheid achter de andere.

De lijst nr 2 is de lijste van....?
Zijn dat nn boeren of zijn dat nu burgers ?

’t En zijn in alle geval geen werklieden, dat is 
zeker.

Wat vertegenwoordigt die lijste ? Door wie zijn 
die mannen aangesteld? In wiens naam komen ze op.

Men had eene volledige lijst aangekon litrd Ze zijn 
met hun genoeg te weerdeu met zeven gerocht !

Tusschen kan eu glas hadden ze iu n’en v rong 
en geheele lijste, maar toen ze nuchter werden was 
het meeste deel van hun kandidaten gaan vliegen 
De deze die overblijven moeten zich duiken bachten 
en vrouwe ; ’t is al verre en manier van strijden 
lijk of we in het bagin van den oorlog zagen Ze 
joegen toen ook de vrouwen en de kinders voorop 
om hun vel te beschutten. Nu dat is hunne zaak 
en we zijn niet vàn zin én w’en hebben ook niet 
veel goeste om onzen tijd ermee te verslijten want, 
achteral het zal met deze lijsten nog ne keer

hierop uitkomen nen haarkliever te trachten er 
door te krijgen en voor slot van rekening geen 
serieus werk leveren maar wel beletten dat en ander 
die met goê intenties bezield is, zijn werk doe. 
En of de Iseghemnaars daar voort zullen meê ge
diend blijven, daar twijfelen wij grootelijks aan 
Ten ware dit misschien een middel ware om orde 
en vrede te bewerken ! ’t is in alle geval een aardig 
middel.

Wij zien de zaken anders in. In plaats van 
standsvertegen woordiging, en dit zegt stands- 
verantwoordelijkheid, mêezeggenschap van de 
verschillige klassen der bevolking, willen ze weer 
de kiezing doen uitloopan op personenpolitiek Ze 
stellen zich zelf kandidaat om aan niemand geen 
rekening te moeten geven en geen verantwoorde
lijkheid te moeten dragen, en gaan ze naar den 
gemeenteraad ten zal niet zijn voor algemeene 
belangen te verdedigen, maar wel om persoonlijke 
belangen ; t’eri kan niet anders z’en hebben van 
niemand geen mandaat

Welk is het besluit ? Met zulke mannen is er 
geen goed bestuur mogelijk. We moeten ophouwen 
en niet afbreken en daarom zal geen een welden
kend Iseghemnaar stemmen voor de lijst n. 2, die 
anders niet doet dan de socialisten bevoordeeligen 
en de groote Kuholieke lijste benadeeligen

De lijst n 3 is dj Katholieke lijst
samengesteld volgens de grondregels der christene 
standsorganisatie, uit burgers, werklieden en land
bouwers, elk door zijn belanghebbende inrichtingen 
bij middel van poll aangeduid.

De lijst n. 3 is zoodanig samengesteld dat ze 
alle belangen vertegenwoordigt van laag tot hoog 
Z )ó voor de werklieden: de geestesarbeiders en 
stielmannen ; de landbouwers, groote en kleine ; 
voor de burgers ; de middenstanders, gro)t-nijver- 
heid vrije beroepen, hoogere burgerij en dit al in 
gemeenschappelijk samengaan leverende voor alge
meene belangen.

De kandidaten dezer lijst zijn geen personen die 
zich zelf aanbieden, ze zijn door hunne wederkee
rde organisaties aangestel 1 en hebben voor plicht 
niet hunne persoonlijke belangen te behertigen maar 
wel deze hunner organisaties en dit in overleg met 
malkaar omdat niet een stand de overhand hebbe 
maar elk gelijk berechtigd weze, dus in volle 
rechtveerdigheid en liefde samenwerkende voor het 
algemeen welzijn der stad. Het is de eerste stap 
naar de algemeene verzoening der standen en naar 
de oplossing van het zoo netelige maatschappelijk 
vraagstuk.

Onder de algemeene belangen onzer drukke be
volking stippen wij aan :

Godsdienstige en zedelijke belangen. Bescherming 
van godsdienstig onderwijs, en van onderwijs spre
kende algeheele democratiseering op christen grond
slag. Het onderwijs moet vooral de kinderen onzer 
scholen zonder onderscheid zóó degelijk en doelmatig 
mogelijk zijn.

Aanmoediging van volksontwikkeling en beherti- 
ging onzer vlaamsche rechten in het kader der 
gemeentebelangen.

Beteugeling der zedeloosheid, drankmisbruik en 
gelegenheid tot baldadigheden. Bevordering der 
openbare gezondheid, geneeskundig schoolonderzoek, 
dempen van ongezonde woningen, voorkomen van 
besmetting, bestrijden der tering, oplossing van het 
dringende woningenvraagstuk met volstrekte inacht
neming van het persoonlijk initiatief. Behertiging 
van alle belangen van ziekelijke, oude, werklooze 
stadsgenooten en bijzondere bescherming der huis
gezinnen met talrijke kinderen.

S’offelijke belangen, uitbreiding van handel en 
nijverheid, welvaart en bloei der Stad.

Zelfstandigheid der gemeente ; hoogere inmen
ging diene enkel tot kontrool en verzekering van 
goed beheer.

Geene zotte noch overdrevene uitgaven Beper
kingen der gemeenteuitgaven op het hoogst nood
zakelijke en het nuttige.

Uitbreiding van middelbaar-, handels7, vak- en 
landbouwonderwijs. Verbetering der wegenis en 
uitbreiding van elektriciteit voor licht en kracht, 
zoo voor den buiten als voor den binnen.

Daarin is nagenoeg alles bevat wat we voor 
Iseghem wenschen on betrachten kunnen.

Al deze belangen kunnen enkel behartigd worden 
door plichthebbende mandatarissen zooals deze oj> 
de lijst n. 3 gerangschikt Indien nu dé Iseghem
naars deze belangen als de hunne aannemen dan is 
het klaar uitgemaakt voor wie ze stemmen moeten 
opdat de uitslag der verkiezingen van Zondag zoo 
weze dat we mogen rekenen op een goed bestuur ; 
opdat Iseghem opsta uit zijnen neteligen toestand 
en zijn vroeger bloei en ontwikkeling herov<>re, tot 
welzijn van eenieder : burger, werkman of boer.

Stemt voor de lijste n. 3.

Aan de Katholieke Burgerij.
De burgerij van Iseghem staat dus verdeeld. 

Dat was te vreezen sedert het stichten van den 
middenstandsbond, wij leggen de schuld niet op 
zijne leden maar op eenige leiders.

Katholieke Burgers, wanneer toch gaat ge maar 
uwe oogen open doen ? Ziet ge niet dat geheel 
die doening op niet anders uitkomt dan op het 
omhoogsteken van een persoon en op het bevoor
deeligen van de socialisten, uwe eigene vijanden, 
vijanden van uw Katholiek zijn en vijanden van 
uw Burger zijn ?

Wij weten wel dat Iseghem niet geheel zal te 
kwiste gaan omdat er misschien een socialist in 
onzen gemeenteraad zes jaar lang zal pruttelen 
en zagen en vijlen, en op tafel buisschen en 
leelijk doen tegen de buruerij.

Maar ziet ge waarlijk niet dat die strijd van 
wege sommige leiders van den Middenstandsbond 
niet zooveel en gaat om een zetel of twee in 
den gemeenteraad, maar wel een voorspel is van 
de Kamerkiezing van October aanstaande ? Ziet 
ge niet dat dezelfde man of mannen zich met 
de Kamerkiezing wederom tegen de Katholieken 
zullen stellen, en aldus socialist Dierekens wederom 
in de Kamer zullen steken ? Een katholiek te min 
en een socialist te meer om wetten te miken ten

voordeele van de Burgerij !! om wetten en regel- 
raenten te maken ter verdediging van uwen gods
dienst !!

Katholieke Burgers, steunt uitsluitelijk de vol
ledige Katholieke lijst. Stemt gij voor die afscheu- 
renden, dan bevoordeeligt gij de socialisten, en 
dan bevoordeeligt gij den politieken drift van 
eenen man die met de volgende kiezingen niet 
meer zal te temmen zijn.

Stemt voor n° 3. Voor uwen godslienst, voor 
uw welzijn, uw vrede.

Leeke of onafhankelijke Zedenleer.
Het Socialismus met minister Destre'e draagt dus 

eene nieuwe zedenleer voor in strijd met art. 17 
der schoolwet. Tot nu toe is er daartoe nog geen 
strenge verplichting ; men wacht tot na den uitval 
der Kamerkiezing Zoo de Katholieken door hunne 
verdeeldheid de Socialisten wederom in groot getal 
naar de Kamers zenden, dan zal de hond uit zijn 
kot komen, en bassen, en bijten ! Het eerste be
drijf wordt nu gespeeld, met de gemeentekiezing, 
het andere is Voor Oktober Zoo er dus Katholie
ken zijn die nu reeds meespelen met de Socialisten, 
zoo bereiden zij voor later de leeke zedenleer. 
Binnen tien, of twintig jaar, zullen hunne kinders 
door hunne onverschilligheid, door hunne ongods
dienstigheid, door hun wangedrag, die onbezonnen 
Katholieken van nu bitterNstraffen En eilaas, er 
zijn er zulke in onze stad, en dat onder de burgerij !

Die onafhankelijke zedenleer, d i. een sameflhang 
van voorschriften waar opzettelijk alle jnelding 
van God weggelaten wordt, is tot nu toe nog geen 
dwang Maar de strekking is klaar. Ziet het Staats
blad van 16“ September met zijn programma van 
zeielijke opvoeding voor den 4n graad der lagere 
scholen ; ziet den brief van den Minister, in datum 
van 10 September, waarbij aan de gemeenteraden 
dit programma bij wijze van proef voorgelegd 
wordt, met bijvoegsel van leergang iu de zedenleer 
voor al de graden van het lager onderwijs. Geen 
woord van God ! Voegt daarbij de instelling van 
den zoogenoemden « verbeteringsraad van het on
derwijs » die met hetzelfde inzicht bezield is, en 
nu reeds de zoi hoog geschatte geschiedenisboekjes 
van Godfried Kurth afgekeurd heeft ! Weet nog, 
dat de onderwijzers, ook der vrije aangenomen 
scbilen, verplicht zijn (tot nu toe ook zonder 
dwang) opvoedkundige vraagstukken te bespreken, 
en op te lossen in officieele vergaderingen, samen 
met goddelooze meesters en onder de leiding veelal 
van een van de tachtig nieuwe liberale of socialis
tische Inspecteurs !

Ziet ge ’t niet volk van Iseghem, waar men 
naartoe wil met uwe kinders ? En gaat ge met uwe 
naaste gemeentekiezing dit gevaar nog grooter 
maken ?

Peist toch eens na, wat het is leeke zedenleer !
Het goed doen (welk goed?) en het kwaad 

vluchten (welk kwaad) zonder verplichting daartoe 
van Gods wege, alleenlijk omdat het niet betaamt, 
of omdat de orde in de maatschappij bet vereischt ; 
zonder zekerheid van loon of straf, alleenlijk omdat 
de gendarmen zouden kunnen komen ! Wat zal er 
met zulk een stelsel geworden van de 10 geboden ?

I e gebod : Bovenal bemint ée'nen God. — Af
geschaft !

ü* gebod : IJdelijk en zweert noch en spot. ?— 
Valsche eed, niet toegelaten, maar als God niet 
bestaat, en het anders niet uitkomt, wie zal het 
mij beletten ?

3" gebod : Viert de heiligdagen al te gader ! 
Afgeschaft ! 1* Mei in de plaats, en kermissen, enz.

4“ g'boi ; Eert vader en moeder. Waarom ! Uit 
dankbaarheid. Goed, zoohaast ik kan zal ik mijnen 
kost betalen Dat zij mij in Gods plaats regeeren, 
daar weet ik geen woord van.

5e gebod : Met wil of met werken slaat niemand 
dood. Anders gaat ’t niet in de maatschappij. Ja, 
maar als de gendarmen het niet zouden weten !

fi>e gebod : Doet geen overspel noch onkuischheid 
ooit. Wie verbiedt mij dat? Bebel, met zijne vrije 
liefde? En als ik nu onkuischheid doe, dat zijn 
mijn zaken. — Van God die onkuischheid verbiedt 
en straft, geen woord.

7° gebod : Wacht u van stelen en onrechtveer- 
dig leven. — Wederom van orde in de maatschappij.
Ik ben van een ander gedacht Als ik maar kan 
geld krijgen of vergaderen, ’t is mij al gelijk hoe. 
Geen verplichting, en zoo ik niet betrapt word, 
geen straf Dus.

8 * gebod : Gij zult geen getuigenis der valschheid 
geven. — Binnen of buiten het recht, als ik weet 
dat het niet uitkomt, wie kan het mij beletten ?

9* en 10e. Zie 6“ en 7‘ .
Deze.zijn eenige staaltjes van de beredeneering 

die noodzakelijker wijze het gevolg zal zijn van 
de onafhankelijke zedenleer.

Is dit gevaar alleen waarlijk niet groot genoeg, 
opdat alle katholieke krachten zouden moeten sa
menspannen om het te vermijden ?

Volk van Isearhem, zoo gij verdeeld zijt in uwe 
streving op stoffelijk gebied, hoe jammervol ook 
dit reeds weze, laat toch die verdeeldheid op politiek 
gebied niet overgaan, opdat de zedelijke toekomst 
van uwe kinders voor hen en voor u verzekerd weze.. 
Want zoo gij u met de naaste gemeentekiezing van 
de groote katholieke partij wegtrekt, hetzelfde spel 
van tegenstand zal mH de grotte kiezing herbegin
nen, en, zal enkel en alleen voir uitwerksel hebben 
dat er een socialist te meer zal zijn , en een 
katholiek te min, om, die zedenleer in d>, scholen 
voor te dragen.

STANDSORGANISATIE.
Ten allen kante, in grooteen kleine'gemeenten, 

worden katholieke lijsten voor de kiezing voor
gedragen op voet van standsorganisatie. Wat 
beteekent dat ?

W ij beleven eenen tijd van evolutie, dat wil 
zeggen, er komt een ommekeer in de maat
schappelijke verhoudingen, erf deze, nu anders 
verstaan als voir den oorlog, worden op eenen 
nieuwen leest geschoeid. De oorlog heeft eénen 
stroom van gedachten doen ontspruiten, waarin

het goede en heAwade elk hun aandeel hebben.
Het kwade stuurt aan op klassenstrijd, 

oorlog tusschen hoogere en lagere standen, 
aanslag op natuurlijke rechten en eigendom, 
beheersching door geweld, communisme, bolche
visme, oproer en revolutie. Dat is ’t program 
van het socialismus.

Het goede uit dien gedachtenstroom ontsproten, 
streeft naar de verzoening der standen. Deze 
verzoening is niet zoo geiriakkelijk, omdat het 
socialismus de massa met vleiende leerstelsels 
overgiet, en zijne volgelingen verleidt door het 
involgen vau alle driften. Het gezond oordeel 
zegt dat de verzoening der standen de eenige 
mngelijke weg is naar welvaart en maatschap- 
pelijken vrede.

De hoofdmannen der katholieke partij hebben 
dat begrepen. Zij streven naar de samenwerking 
der standen, wier nauw opgevatte stoffelijke 
belangen niet altijd dezelfde zijn, maar door . 
hooger zedelijk en godsdienstig belang verbonden 
zijn rnetonvjrbr.’eübaré banden. Tot vrijwaring 
dezer hooge belangen is de eenheid in de 
katholieke rangen noodzakelijk en wordt een 
dringende plicht.

Doch, eenige politieke gelukzoekers stellen - 
hun eigen persoontje boven het algemeen belang.
Zij miskennen hunne plichten van burger en 
katholiek. Zij willen niet inzien dat zij het 
spel der socialisten spelen met de katholieke 
krachten te verdeelen. Zij draden eene zware 
verantwoordelijkheid, waarvan zij zullen reke
ning geven voor God.

Zoo hebben zij, als scheurmakers, den oorlog 
verklaard aan hnnnen eigenen stand, aan hunne 
eigene katholieke overtuiging, want door het 
zaaien van verdeeldheid werken zij in ’t voor
deel van het socialismus, de partij van wan
orde, bandeloosheid en klassenstrijd. Ja, het 
socialismus wordt gesteund door mannen die 
zich ordelievend noemen „en intusschen hunne 
beste krachten wijden aan ’t bestrijden en 
’t verbrokkelen der warts partij van orde, de 
katholieke partij.

Het gezond verstand der kiezers zal hunne 
pogingen verijdelen. Zij zullen -oor.lcelen dat 
men al twisten en krakeelen niet kan bestieren.
Zij zullen de twistzoekers van kante zetten, en 
dan kiezen tusschen orde en wanorde, tusschen 
vrede en oproer, tusschen welvaart en onder
gang. Zij zullen de katholieke lijst zegevierend 
uit den strijd- halen, ter eere en ten bate der 
standsorganisatie, met te STEMMEN ALS EEN 
MAN VOOR N. 3.

Opgepast ! SCHOOLPLICHT
Leest dit aandachtig, ouders en werkbazen.
M. Destre'e, miuister van Wetenschappen en 

Kunsten, zal in den loop der week, op het Bureel 
der Kamer zijn wetsontwerp neerleggen, waarbij 
meer kracht aan de schoolverplichting zal gegeven 
worden.

M. Destre'e stelt voor de ouders te straffen met 
eene boet die tot 2 0 0  frank kan beloopen, eu 
desnoods met gevangzitting van een tot acht 
dagen. Anderzijds, zullen de bazen, die school
plichtige kinders zullen doen werken hebben, met 
eene boet kunnen gestraft morden, die tot 1 0 0 0 f r .  
kan gaan.

Dood der gewezen Keizerin 
van Duitsch land

Tusschen Zaterdag en Zendagnacht was de ge
zondheidstoestand der Keizerin verergerd, om 6 u. 
’s morgend is zij overleden. De K0izer was 
tegenwoordig en Prins Adelberg van Pruisen.

Verleden Donderdag wierd het lijk naar Potsdam 
overgebracht alwaar het zal • egraven worden met 
de gewone Duitsche Keizerlijke plechtigheden.

Erge zaak te Antwerpen.
Een ijzerenwegbediende weet zich door 

vervalsching van papieren voor 400,000 frank 
kleerstoffen toe te eigenen.

Eene week geleden werd door de verzendings- 
tirma H. Keynardts & C°, een waggon met kleer
stoffen, ter gezamentlijke waarde van 400,000 fr. 
naar Brussel verzonden. De goederen werden in 
de Zuidstatie in waggon gebracht, waar dus ook 
de noodige papieren voor verzending werden op
gemaakt.

Doch de waggon kwam niet op zijne bestemming, 
’t is te zeggen in de bepaalde statie van Brussel. 
Het komiteit van Hooger Toezicht en de rechter
lijke policie van het parket van Antwerpen stelden 
een onderzoek in dat leidde tot de ontdekking eener 
stoutmoedige bedriegerij met valschheid in ge
schriften van een bediende der Zuidstatie, die het 
zoodanig aan boord had weten te leggen dat hij 
de geheele kostbare lading in zijn bezit had. Deze 
bediende, zekere H . , een kommis-agrée' was vol- 
gender wijze te werk gegaan :

Zoodra de waggon geladen was, had hij den 
vrachtbrief veranderd, ’t is te zeggen eene andere 
statie van Brussel ingeschreven. Daar was hij 
zelf het « bericht van aankomst » gaan afhalen, 
had de koopwaar gelost en naar eene andere 
statie van Brussel laten vervoeren om ze van daar 
weer terug naar Antwerpen te. verzenden.

De 400,000 fr. kleerstofien werden door den 
8limmen klerk in ontvangst genomen en het kost
baar goed werd geborgen in een magazijn nabij 
den Ouden Steenweg te Antwerpen.

Het is daar dat de rechterlijke policie den 
ganschen buit heeft weergevonden en aangeslagen 
om alles aan den rechtmatigen eigenaar terug te 
bezorgen.

De kommis-agróó is aangehouden en opgesloten.

RUSSISCH VLAS.
In 1919 werden door Rusland 5.721.000 pouds 

ongeveer 90 miljoen kilos) vlas uitgevoerd. Op 
15 OogstJ 1920 waren er nog maar 2.052,000 
pouds geleverd van den oogst van 1919-1920.



Dat komt omdat de prijs van het vlas zeer laag 
gesteld was, namelijk op 225 roebels per poud 
of 16.3 kilos. De russissche boeren inJ plaats 
van hun vlas te zwingelen in December-Februari, 
zooals ze gewoonlijk doen, lieten hun droog vlas 
in de mijten zetten.

De koopers waren dan wel verplicht meer fe 
geven ; ze stelden dan den prijs op 550 roebels 
per poud en gaven nog eene archine of el weef
stoffen per poud als premie Dan begonnen de 
boeren - te leveren, zoodat er op 15 Augustus 
2.052.000 poud geleverd was. Er is dus nog veel 
ten achter.

Maar de Russische boeren hebben dit jaar veel 
minder vlas gezaaid, omdat de prijs te klein was.

GAGHTKM.

Maandag namiddag om 3 ure is er brand ontstaan 
op de hofstede van .Alouis Van Laecken, gelegen 
te Cachtem nabij de Mandel. De schuur is plat 
gebrand, en bevatte veel suikerijboonen en vlas De 
schade is aanzienlijk, en gedekt door de verzekering 
De hofstede behoort toe aan de familie De Jaegher- 
Bruneel te Kortrijk

— Dieven hebben Zaterdag nacht in gebroken bij 
de Kinders Noppe, landbouwers, Becelaershoek Zij 
werden verjaagd door de bewoners Zijn gebunr 
Bourgeois die wilde zijn revolver in orde stellen 
om de dieven te verjagen, hij was nog geladen met 
een kogel, ’t Ongeluk wilde dat het schot den 
zoon des huizes trof, die na groote pijn ten dien 
gevolge overleden is.

Maandag toekomende 18 April te 7 ure 

in de Feestzaal van de Congregatie alge
meene vergadering voor] den i,Katholieken 
Kiesbond, afdeeling Burgers.

Al de leden MANNEN en VROUWEN 
worden dringend tot de vergadering uitge
noodigd. Al de kandidaten zullen er het 

woord voeren.

S ta d  Isegrhem.
De Burgemeester der Stad Iseghem 

maakt bekend dal het bureel 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 y.iju 
vau de Eenzelvigheidskaart, als
mede voor alle bediening ten stadhuize.

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

B e la n g r i jk  b e r ic h t .
Al dezen die kiezer zijn en 

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

Manufacture Belge 

d’ŒlLLüTS ET CROCHETS 

Métaliques

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

Teleph. Brux. 149-38.

OPGELET ! I -  Indien gij lijdt aan Hooid
en Scheele Hooflpijn, Tandpijn. Rhumatiek of 
Grippe, neemt niet anders ian de MONOPOEDERS, 
l)et eenigste krachtdadig geneesmiddel. Te koop 
jn doozen van 1,75 fr en 3.00 fr. te Iseghem, 
bij de Apothekers Wyffels, Verhamme en Laleman 
en in alle Apotheken.

GEBOORTEN
Roger Verbauwhede. zv. Sabbas en Renilde 

Hostyn. — Rachel Pattyn, dv. Cyriel en Maria 
Wysselinck. — Maria Seynhaeve, dv; Joseph 
en B;*rtha Sintobin. —  Simonne Tack, dv. 
Henri en Clemence Gatteenw. — Laura Van- 
drotnme, dv. Aloise en Julia Terryn.

STERFGEVALLEN :
Rosalia Bardoel, huish. 85 j. we Carolus Tack.

—  Romanus Vanhove, zb. 81 j. echt Clementina 
Smagghe — Antoinette Quagebeur 11 in. dv. 
Alberic en Magdalena Declercq. — Jules Van 
keirsbilck, soldaat, zv Aloisen Louize Simoens, 
overl. te Gravelines.

HUWELIJKEN :
Judo Ringoot, werktnigm. 27 j. en Antoi

nette Soeiien, kleerm. 21 j. — August Van- 
thuyne ijzerwegw 30 j .  en Julia Mestdagh, 
bottienstekster, 26 j.

E M E L G H E M .

GEBOORTEN :
Reg r Cyrillus Coudisser, zv. Jules en Suzanne 

Mestdagh, Plaats.

STERFGEVALLEN :
Jnles Desmet, 2 1/2 j zv, Camiel en Wy- 

daeghe Eugenie.

HUWELIJKEN :
H»nri Cauwelier, landw Te Ardoye en Mar

tha Perneel, kant.w. te‘Emelghem.

WAAB SPREKEN VAN ZILVER IS, IS ZW IJ
GEN VAN GOUD en . EEN MAN, EEN WOORD,
— Wilt gij de meeste bescheidenheid nopens uwe 
spaarpenningen bekomen, wendt U in volle ver
trouwen tot onze Agenten uwer streek, die met de 
meeste bereidwilligheid en kosteloos, alle inlichtin
gen zullen geven.

Verzekerde uitzettingen op
a) Spaarboekjes op zicht aan 3.60 °/„
b) Spaarboekjes voor 5 jaar aan 4 °,°
c) Kasbons voor 5 jaar aan 4 1/2 °/°
d) Grondobligaties 10 jaar aan . 5 °/„

’s jaars - Alles vrij van Taksen.
e) Cbeck-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 finantiële zaken aan de 
voordeeligste voorwaarden.

Antwerpen’s Bouw- & Hypotheekbank
Naamlooze Maatschappij 

Kapitaal : VIJF MILJOEN FRANKS.

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

Telefoon 3081.

AGENTEN :

Mr Florent tiehaeghe-Mulier
.Gemeenteontvanger,

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 alom<eachte personen zich 
voor een agentschap aanbieden.

M A R K T P R IJZ E N .
KORTRIJK 11 April — Haver, 58.00 tot 65 

peerdeboonen, 70 tot 7ó; aardappelen, 23 à 30 
Boter Î2.00 à 00 fr. de kilo; eieren ’t stuk, 0,39 
koolzaadolie, 000 tot OüO; lijnzaadolie, 140 tot 
145; koolzaad 00 tot 003; lijnzaad, 00 tot 
00 >; koolzaadkoeken, tot 00 ; lijnzaadkoéken 
80; sodanitraat, 100 ; ammoniak, 105-108.
suikerij, 50 tot 00 ; duivenboonen, 00 tot 00 
hooi, 15 tot 20; strooi, 9 tot 10.

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 
ZEGEPLX ATS, eenieder weten -dat hij wederom 
eene hoefsmederij komt in  te richten in  de 
gebouwen der oude hofstede bewoond door 
Joannes Tanghe en gelegen te Iseghem, Al- 
brechtlaan. Hij beveelt zich aan om alle slach 
van alaam fe maken en te vermaken, het 
beslaan der peerden, Mijn werk gelijk eenieder 
weet is zorgvuldig en goed uitgevoerd aan 
voordeelige prijzen. Daarom beveel ik mij aan 
eenieders gunst.

Studien van do Notarissen " V ê m x  d e  
Moortele te Iseghem en Amelot 
te Gent.

GROOTHANDEL in MARGrARINNEN

M 4 E SI S E G H E M . ~
R a y m o n d

M a r k t s t r a a t ,  4 4 ,
BELLA

IN VRAC, KILOS 

1/2 KLOS

MIRA
IN VRAC De Koningin der Margarinnen

M E R V E IL L E
ENGELSCH

FABRIKAAT beter dan boter
P A S T A  «

Specialiteit voor Suikerbakkers

BO N A
VRAC EN 

1/2 KILOS

EGO
IN 1/2 KILOS

CU RA
IN VRAC EN 

1/2 KILOS

STAD ISEGHEM

STATIESTRAAT 24,
.KOOP I. — BURGERSHUIS met Poort, Verandah, 

Magazijnen, Fabriek, Hof en Serre, groot omtrent 780 
vietkante meters, onmiddelijk in . genottreding. 

ïjiatat gebruikt door.de We Justin Driesens-Vens.'

iföOP II. — Een WOONHUIS met. omtrent 80 m2 
ervt.

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

ervi.

Gebruikt door Henri Lapeire mits 20 fr. .per maand. 
1/2 0/0 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.

T E  K . O O P  per occasie een BUIZE 
STOOF in goeden staat en een COMMODE in
eikenhout, aan voordeelige prijs.

Adres ten bureele van ’t blad.

R o g e r  A M  E V E
H AN DELS N 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

E X P E R T - C O M P T A B L E
(AC , O ü  viTA mT)

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

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

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

delsvennootschappen.
V. Onderzoek en bemiddeling in handelszaken.
VI. Vermogensbeheer.
VII. Raadpisgingan nop?ns bijzon tere qevallen 

(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 ik het publiek kenbaar dat 
wij als voorheen ons gelasten met het maken en 
herstellen van Kookstoven, Keukenstoven en andere. 
Het inaken en vermaken van sloten, sleutels, ijzer
werk voor gebouwen euz alles wat onzer, stiel 
betreft.

Daar wij met eigen volk werken en goed op 
de hoogte zijn van onzen stiel, goede eu 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.

TEN 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

R û R R T N  I is een der beste en aangenaamste 
n f A D D ü l l '  geschenken die men aan eene 
religieuze geven kan

Prijs 3 ,5  0 fr per boekdeel.

Studie van den Notaris BAERT te MEULEBEKE. 

U it ter hand te koopen

Veel en welbeloyend HOFSTEDEKEN
wel geschikt voor handel 

en 2 Ha. land te RUMBEKE, Wijk « Armoede ».

Studie van den Notaris AMEYE, te Rousselare.

D E F I jD 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 1/2 ure stipt namiddag in Den Zalm , 
Groote Markt van eene

Nieuwe Stoom Borslelfabriek 
te ISEGHEM, Rousselarestr.

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

Maar ingesteld 1000f r .  

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

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

Heropening der Snij lessen

Prospectus op aanvraag

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

Om uit onverdeeldheid te treden.

OPENBARE VERKOOPING

vanW O O N H U I Z E N
gelegen

te IS E G H E M , Becelaershof.

De Notarissen I_ j© G o r b e s i e r  te Iseghem; 
V  j i i i c l e  m o  o r t e  l o  te Iseghem en Q - lo-  
r l e  te Eyne, zallen. mtt de pleegvormen der wet 
van 12 luni 1816, openbaarlijk verkoopen, de volgende 
goederen :

STAD ISEGHEM.

I. 5 WOONHUIZEN met LAND, groot 7 a. 04 ca 0094,. 
gekend op het kadaster Sektie D, 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, groot 2 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, groot-3 a. 28ea. 2875. 
gekend op het kadaster Sektie D. nummers 1026a en 
,deel 1038b.

Gebruikt mits 13 fr. te maande.

V. Een HOPJE met WOONHUIS en LOCHTING, 
groot 1 a, 49 ca 6138, gekend op het kidaster Saktie 
I), nummers 1018h en deel 1038

Gebruikt mits 13 fr. te maande.

VI. Een HOPJE met WOONHUIS en LOCHTING. 
groot 1 a. 48 ca. 7518, gekend op het kadaster Sektie 
1), nummers 1038d en deel 1038.

Gebruikt mita 13 fr. te maande.

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

Gebruikt mits 13 fr. te maande.

VIII. Een HOP.rE met WOONHUIS en LOCHTING, 
groot i  a. 55 ca 0671, gekend op het kadaster Sektie 
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. 0764, gekend 
op het kadaster Sekt;e 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, gtkend 
op het kadaster Sektie D, deel van nr. 1038b.

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

Z i t d a g i e n  :

OVERSLAG : Dinsdag den 56 April 1921, 

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

NOOD ZOEKT TROOST 

STAD ISEGHEM

ttousselarestraat, 30

Dr DELACROIX

& Edm. MOREL

Spoedige Bediening. Franco ’t huis besteld.

Kunsttanden, Gebitten, Heelkundige tandbewerking, Herstellen van gebitten, enz.

CRÉDIT FÜNGIER D’ANVERS
HULPHUIS Rousselarestraat, 25, ISEGHEM.

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

SpiartakjM 3.63 O/o. Reateboekjes 1 O/o, 1.25 O/o en 1.50 O/o, trij van lasten
D E P O T R E K E N IN G E N  A A N  Z E E R  VOORDEELIGE VOORWAARDEN

Rekeningen op zicht fr. 3.50 %. — Veertiendaagsche rekeningen fr. 3,85 %.
— Ailes vrij van bankloon. —

AANKOOP en VElUvOOP van Fransch, Sogelsch ea Amsrikaaasch Papier
aan de voordeeligste wisselkoers

Verdere inlichtingen kan men lekomen l i j  den Plaatselijken Beheerraad

Bestuurder : JULES CROCHON-VERHAMME te Iseghem. 
Leden : Paul SCHOTTE Gemeente Sekretaris Ingelmunster,

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



Uit tei* liaixdL te koop

een schoon zeer goed en sterk

WOONHUIS mei POORT
gelegen

te EMELGHEM, op de Plaats nr 36.
voorheen bewoond door Hector VERVACKE, thans 

ongebruikt en seffens ten dienste van den kooper.

T J i t  t e r  n a n t i  t e  t o o p

EEN S J. 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 en gebruikt door den eigenaar 
Charles Depovere . Onmiddelijk in gebruikte ko

men bij den koopdag.

(BELGISCH GRONDCREDIET)
Naamlooze Maatsçhanpij gesticht in 1835

Maatschappelijke Zetel : Kleinen Zavel, o, Brussel.

Hypotheekleningen min'derde tari ven zonder 
voorafgaan delijke kosten om het koopen van huizen en 
gronden en het Bouwen van Huizen te vergemakkelijken.
(Geld opvolgentlijk gestort binst den

loop der werkingen zon 1er 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 Levansverzekeringen
_ . .. .. . , / gewaarborgd : 1° door ever-
Obligatien 4 1/2 O/O eenkomstige pandleeningen ; 
2® door het maatschappelijk kapitaal en voorbehoudmgen
(17,000,000).

De Algtmeene Spaar- en Pensioenkas en het Amortissementsfonda 
van d» leening van den Onafhankelijke«. Gongostaat bezitten voor 
8,400,1100 frank van die obligatien.

Zij mogen een allerbeste geldplaatsing voor huisvaders 
geheeten worien.

Voor de pandleeningen, den aankoop der obligation, 
hunne terugbetaling en de betaling der koepona zien 
wenden tot den heer OMER SA.E\Tj Wisselaar, 1? St- 
Jorisstraat, KORTRIJK.

H U I S

J. Vanlandeghem-Beheghe
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 VROUVVENKLEERMAAKSTERS 

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 goede verf va:i zuiver lijn-
zaadolie en eerste klas van kleuren, ’t 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 
SCHELDEMAN, St Ililoniusstraat, Ö, 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, akkooMzetten, polieren, enz... dit in 
volle vertrouwen kan sredaan worden door

G USTAF DEGKEZELLE & Cie
0. L. Vrouwstraat 16, IS£GHEM.

Ik gelast mij ook met 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

1TB
KASTEELSTRAAT, 10 

- I S E G H E M  -

Extra Stout en Jannekens bier
van de Molellirouwerij Gebroeders Callebaiit, Wieze

- - Boeit en Pilsen. - -

in kleine en groote flesschen 

Voordeelige prijken. Ónmogelijkst Concurenlie.

MEKANIEKE FABRIEK VAN
Luxe- en gewone Meubels

IN  A L L E  ST IJLEN  en

Alle slach Yan MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONWOL 

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

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

In ’t groot en in ’t klein

bij

Alex. Roose-Vuylsteke
D.- PÈLICHYSTRAAT, 12, |q c PL|CM
recht over St Hiloniuskerk l ó L o n L M .

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

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

Levert alle slach onderleder en belast zich m£t 
allerhande Herstellingen 

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voQr- 
déelige voorwaarden.

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

e KI
Gentstraat, 4 1 , ISE G H E M .

OPENING VAN EEN WlüKEl
van alle slach van W IT G O E D .

MANSHEMDEN.
VROUWHEMDEN, COLS & PLASTRON, O NDERG O D  

en EERE-COMMÜNIEARTIKELEN.
GOEDE EN TROUW E BEDIENING.

T E  K O O P
bij de firma O. Decoexe & Cle eene doornaai- 
machien Blake in zeer goeden staat., v«or 
nadere inlichtingen wende men zich Nederweg, 
14, Iseghem.

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

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

H u is “  In  den Fortior-,,

W 3 B3STYN-DEPOORTER
Zegeplaats, 17, ISEGHEM.

Alle siach van eetwaren en kruiJeniersartikelen.

VERKOOP VAN BESTE MARGARINE

Groote keus van BISCU1TEN en CHOCOLADE

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

Depot van het kindermeel Fortior.
Huis van vertrouwen.

A l l e s  aan voord eelig e  p r ijz e n .

In  de Belgische V lag

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

Verkoop van alle slach van kleederstoffen aan 
i 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 
on mogelijk.

T e  k o o p  nis niniw 2 electrieke 
Motoren A. E. G. CONTINUE, 220 volts, 5 
paarden, 120J toeren. Compleet gewaarborgd 
fr. 2500 ieder.

Zich te wenden Trapstraat,1 18, Sottegh em .

■__________________________________________t___

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

De Heer A. JARVIS 

volgens foto.

Ik  w a s  zw a k  en z ie k  s e d e r t  ja re n  

De p ille n  De W it t  schonken  m ij le v e n s k ra c h t

Wordt gij ’s morgens wakker met een 
gevoel van loompte eu mooiheid, van stijfheid 
in de gewrichten en een vuilen smaak in den 
mond ? Wordt gij stekende of doffe pijnen in 
de ledematen of de rug gewaar? Voelt gij 
u zwaarmoedig en prikkelbaar? Zoo ja, dan 
moet gij ii laten verzorgen wegens stoornis 
in de lenden. Er hapert wat aan uw lenden 
en het giftige pisguur, dat zou moeten afge
scheiden worden blijft in ’t bloed. De pillen 
De Witt voor lenden en blaas hebben een 
volmaakten bijval genoten in duizende 
gevallen en uit alle wereddeelen stroomen 
ons de getuignissen toe.

De heer Arthur Jarvis, wonende, 32, Fran- 
cisstraat, Madiersea, heeft in 1912, verklaard 
dat hij geheel genezen was na gedurende 
40 jaar aan Brightziekte geleden te hebben. 
Hij schrijft :

« Gij moogt iedereen naar my toesturen 
en van deze getuigenis naar verkiezen 
gebruik maken. »

De Heer Jarvis, meer dan 60 jaar oud, 
heeft verklaard, dat hij gedurende de laatste 
twinting jaar slechts in staat was enkele 
dagen achtereenvolgens, met groote tus- 
schenruimte, te werken. Keer op keerwerdhij

door zijn ziekte ten gronde geslagen en eens 
zelfs werd hij als ongeneesbaar in een gast
huis geweigerd. In Maart 1912 werd hij «oor 
rheumatische koorts aangegrepen, van zulk- 
danigen aard dat men aan zijne genezing 
wanhoopte. Zijn schoonbroeder, dio over de 
pillen De Witt voor lenden en blaas had 
liooren spreken, kocht er een doos van aan 
om een proef te nemen. Nadat liij gedurende 
twee dagen pillen ingenomen had, verdwe
nen, tot eenieders verwondering, allfe kentee
kens der koorts. Enkele wekennadien begon 
hij weer te werken en sedert dien kon liij 
geregeld voortwerken.

Kunt gij, ten overstaan van deze verheer
lijkende getuigenis, voortgaan te lijden 
zonder een proef te nemen met de pillen I)e 
Witt voor lenden en blaas? Zij gedoogen 
geene mededinging in de genezing van rlieu- 
matisme, jicht, lumbago, heupjicht, ziekten 
en zinking der blaas, steen en Brightziekte 
(nierziekte). Steeds brengen zijn ontlasting. 
Na 24 ure nemen de pijnen af en een 
zekere blauwheid der pis bewijst dat het 
geneesmiddel de lenden doorgetrokken is en 
begonnen is zijn werking uit te oefenen.

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, verzekert u dat 
het echte pillen De Witt zijn, in witte doozen 
met drukwerk in blauw en goud verpakt en 
op de flesch een stempel in blauw lak. Neem 
een ernstige proef en oordeel u zelf over de 
teweeggebrachte verlossing. Indien gij dies- 
aangaande andere inlichtingen wensclit, 
stuur dan een kaartbrief aan de toeberei- 
ders : E.-C. De Witt & C° Ltd., East 
Croydon, Londen, met vermelding van dit 
aanschrijven.

De pillen De Witt voor lenden en blaas 
worden in alle apotheken in gansch de

Te Verkrijgen te ISEGltlEM. VERH.AM ME, 
LALEMAN, 2, Bruggestraat.

beschaafde wereld verkocht. Indien gij de 
minste moeilijkheid ontmoet om u de echte 
pillen De Witt voor lenden en blaas aan t© 
schaffen — met blauw stempel op den stop 
— zend de tegenwaarde aan het diclitsbij- 
gelegen depot en de pillen zullen onmiddelijk 
toègestuurd worden, verpakt zonder merk.

De prijs is fr. 5.— de doos of fr. 7.50 de 
doos, twee en half maal grooter, hetgeen een 
groote besparing verwezenlijkt.

E.-C. De Witt & C°, 22, rue de la Glacière, 
Bruxelles.

1-3, Marktstraat, WYPPELS, 53, Marktstraat;

HUIS

0. SCHELDEMAN-DE BUSSCHERE
St tliloniusstraat, 6, ISEQHEM.

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^

Marktstraat. 4=4=, Isegiiem.
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
MEESTER KLEERMAKER

Spoedige ' Bediening. — Rouwe in 24 uren.

RIJKE KEUS VAN STOFFEN
in allereerste hoedanigheid voor Heeren en Damen

E L L E G O E D E R E N

Specialiteit van'Plastrons

W itte  en Fantasie  Hem den
ALLE MODELLEN VAN COLS, enz. er.z. 

Genadige prijzen,

TE BEKOMEN BIJ

ri
Meenenstraat, ISE G H E M .

Glas, Spiegels, Meubels, Vitreaux, 
I ; Gravuren, Deurplakken, 

j  Portretten-Glazen, Glazenpannen.

Ik gelast mij ook met het

fHERKWIKKEN van oude SPIEGELS.
Genadige prijzen —_ Spoedige bediening.

APOTHEEK-DROGERIJ
F L O R E N T

I t a l e m a D - G h e k i e r e
BRUGSTRAAT, 2 i c c n u c M(Rechtover de Gendarmerie) 151U H t lil ■

ALLERHANDE

Biaoeo- ea BuitenMsche Specialiteiten
G J i e m i s e l i e  r ' r o c l n  l i t e i i

DROGER IJ-  EN T O ILET A RT IK ELEN . 

IN  DE G O U D EN  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.

G. HOET-ANNE, opticien, StAmandstraat 8, ROUSSfóLAKE
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, eu waardoor het gezicht bewaard en versterkt wordt

2° Omdat het huis voorzien is van uitgelezeue glazen en alle verscaillige modellen van bril en 
pince-nez monturen, uit de voornaamste fabriekei van F ra n k r ijk , Engeland en Amerika, in goud, zilver, 
doublé, nickel en staal, en waarvan de prijken Ouiten alle cnncurentieën zijn Glazen, op recept der
H. H. Oogmeesters vo'orgeschreven, worden kunstlijk afgewerkt Brillen en pince-nez van af 3 fr. 
’t stuk. Allerfijnste geslepen glazen, met lij ne monturen 6 en 7 fr GEENE WOEKERPRIJZEN.

Het huis is ook voorzien van oenen schoonen keas jumellen, lougues-vues, barometers en kunsto«gen; 
Specialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerij eu, baden en kernen ; maximathermometers . 
likeur-, sirop-, melk- en oxijde wegers. Lounen voor wevers, enz...

Germain Hoet-Anne. begeeft zich op aanvraag persoonlijk ten huize, en heeft hoegenaamd met 
geene reizigers commerciëele betrekkingen.

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.

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAEVE Gezusters
Korlrijkstraat, (U, ISEGHEM

Java Sterk — I J u b b e l Sterk 
W estm inster Stout 

Schotli-ale — Pâle-ale.
Verkoop van i j neu

HANDEL in KOLEN.

PER OCCASIE aan zeer genadige prijs GÏ1- 
GARNIERDE PATATENFRÜITKAR, te koop bij 
Sabbe-Béclez, ßeeperstraat, 3, te Emelghem.

B r o e d e i e r e n  van uitgelezen zui
ver zwarte Minnorka’s, te verkrijgen bij Jean 
BOURGEOIS, 67, Vijfwegstraat, E meloeïem.

•] Doctor II. Van Quaelliem 
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
wonendeJn de O, L. VROUWSTRAAT, maakt 
eenieder bekend dat te rekenen van 1 Februari 
aanstaande hij in de K ORTRIj K STR AAT 
gaat wonen n’ 32. — Hij beveelt zich verder 
aan zijn medeburgers en klienten aan voor 
het maken van

ALLE SLA CH  VAN M EUBELS,

het INSTELLEN en PLAAT SEN  van

S C H O O N E  W IM KELU ITSTALLINGEN

waarvan hij sedert lang eene wel en alom 
gekende specialiteit heeft.

Iseghem. — J. Da Barschere-Bonte, Drukker-Uitgever.


