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Let w b I ÖD * Alwie Zonda» laatst heeft moeten stemmen, moet morden ook gaan stem- 
r  ' men met denzelfden stembrief van Zondag en op boete.

Alle ernstige kiezers die hunne belangen ter herte nemen stemmen voor de lijst n° 2
oftewelMen mag maar ÉÉN PUNTJE zwart maken, — oftewel van boven op de kop. 

nevens ôànan naan. Dus maar éénan kaar doppen.

Alle verstandige menschen weten dat ze voor de lijste nr 3  moeten stemmen. Het is
de lijste van de volledige standsorgamsatie, waar eenieders belangen (burger, werkman, boen 

vertegenwoordigd zijn en voor dewelke elk die niet wilt mêe werken aan den groei en den 
bloei van ons duurbaar Wist-Vlaanderen, en aan het bestendigen van vrede en orde, het als 
ééne plicht zal aanzien te werken en te stemmen.

Het is vooral de plicht voor alle katholieken te ieveren voor den volledigen zegepraal 
van de geheele katholieke lijst ten ein ie hit socialisme die Zondag laatst rien knak kreeg 
in de kamerverkiezingen volledig af te weeren.

Burgers, Werklieden en Landbouwers, gedenkt uwen plicht wanneer ge Zondag ter stembus 
gaat- Weet wel dat alleenstaande kaniidaten geen kans op lukken hebben, dat de stemmen 
aan die kandidaten gegeven verloren zijn en de katholieke lijst verzwakken ten bate der 
socialisten de hevigste vijanden van al wat ons duurbaar is : geloof godsdienst, zeden, huis
gezin, school, land en taal, rust en welvaart,

Allen lijk een man gestemd voor de lijste nr 2  

L E V E  O N Z E  K A T H O L I E K E  K A N D I D A T E N -

H ü I q q t t  H o c i  r * £  gewezen landbouwer te Hooglede, afgeveerdigde der 
U o i d t y y  X J c a i . 1  C *  landbouwers, lid der Bestendige Deputatie, uittredend lid

TV~A p f m o  I T p t 1  « j  bestuurder der Volksbakkerij te Iseghem,
X J Ü I  u U l o  X l t / I l l  1 ) afgeveerdigde der werklieden.

P o m o n t i p r  F i l l  brouwer te Iseghem, uittredend I id ~
u a l  p c l l l l ö l  i j u g c l l c ^  afgeveerdigde der burgers.

C f r t n m ü  T i l  l o c  handelaar en uittredend lid te Lichtervelde, 
O u U I I I l “  U  l l l c ö *  afgeveerdigde der burgers.

Dujardin Robert, drukkersgast te Hooglede,

afgeveerdigde der werklieden.

Desmedt René landbouwer te Staden,

afgeveerdigde der werklieden.

Stemt tegen de socialisten voor de lijste nr 2

Voor de Provinciale Verkiezingen
Aan onze Lezers.

Daar de volledige tabeluitslag der Karrier
en Senaat verkiezingen van Zondag 20 No
vember ons tot nu niet toegekomen is van 
wege de Katholieke Kiesvereeniging van Rous
selare, zoo zijn wij verplicht ons tegenwoordig 
tevreden te stellen met het hierna minder 

beperkt overzichi.

Arrondissement Rousselare-Thielt.
Kanton ROUSSELARE.

1 Lijst 2 Lijst 3 Lijst 4 Lijst 5 Lijst

Lib. Kath. Front. Social. Bostoen

403 6850 1213 2298 128

Kanton ARDOYE.

33 2433 310 332 30

Kanton HOOGLEDE.

117 3251 473 239 35

Kanton ISEGHEM.

183 4861 437 1748 213

Kanton THIELT.

147 4291 1050 751 80

Kanton MEULEBEKE.

82 2791 518 455 44

Kanton OOST-ROOSEBEKE.

29 2054 1229 455 27j

Kanton RUYSSELEDE.

42 2534 500 118 18

[ (OFFICIEEL 1 Totaal Rousselare-Thielt :

3040 29017 5730 6069 544

42405

I  In de Kamerkiezingen van 16 November 1919 

[bekwamen :
Lijst 1 Seynaeve, Gits, enz. 1672 stemmen
Lijst 2 Katholieken 27675 'stemmen
Lijst 3 Socialisten 6383 stemmen
Lijst 4 Liberalen 1386 stemmen

■ Er waren dan 39401 neergelegde stemmen 
2618 witte en nietige stemmen 

36783 geldige stemmen 

(en de kiesdeeler was 7415,2.

bevat het KIESDISTRIKT ISEGHEM de volgende 
Kantons :

Iseghem hebbende 8367 stemmen 
Ardoye hebbende 3992 stemmen 
Hooglede hebbende 5160 stemmen

samen 17228

De uitslag der Kiezing.
Verleden Zondag was waarlijk een dag van 

zegepraal voor de katholieke partij. Socialisten 
en liberalen waren er op uit om ditmaal de 
katholieke partij omver te werpen en ze voor 
goed te niet te brengen Ze werden ongeluk
kiglijk bijgestaan door eenige menschen die 
op afzonderlijke lijsten opkwamen en alzoo 
de oorzaak zouden zijn, rechtstreeks of on
rechtstreeks hieraan mede te werken. Onge
lukkiglijk hebben vele hierin mede geholpen, 
wiens plaats het was in de voorrangen zelve der 
katholieke partij, maar die verdwaald of ver
blind door een verkeerd opgevat ideaal, veel 
meer kwaad gedaan hebben dan goed, zooals 
wij het hier in ons Kiesarrondissement Thielt- 
Rousselare maar al te wel ondervonden hebben. 
Anderen, maar dit zijn wellicht de dwaaste, 
stemden voor een kandidaat, wiens programma 
de meest en grofste dwaasheden bevatte, wat 
nog min of meer oorzaak geweest is nog een 
aantal stemmen van de katholieke partij te 
onttrekken en mede te helpen een socialist te 
kiezen die in zijn eigen hun meest vijandig 
is. Als men dat ziet vraagt men zich af wie 
hier de dwaaste is, ofwel deze die zich voren
stelt als afzonderlijke kandidaat, deze die zijn 
liist onderteekenen en deze die voor hem stem
men en ’t antwoord luidt seffens, ze handelen 
allen even dwaas, even lichtzinnig en even 
onredelijk jegens hunne partij onder wiens 
vaandel zij voortaan behooren te strijden tot 
het behoud onzer nationale eenheid, onzen 
godsdienst, onze taal, in een woord tot wel
zijn der verschillige standen der maatschappij, 
tot orde, ruste, vrede, voorspoed en geluk 
in ons geliefde Belgenland.

Het gezond verstand der kiezers, heeft de 
hoop onzer tegenstrevers volkomen verijdeld.

De liberalen die zich sedert eenige tijd zoo 
deftig willen aanstellen als eene partij van orde,

I hebben toch de gunsten van ’t volk niet kunnen 
herwinnen, en ze worden niet betrouwd en 
met redens. Sedert zij in 1884 aan de deur 
gezet geweest zijn blijven zij buiten voor goed 

De vooruitgang der socialisten is gedaan, 
hunne ekonomische politiek is door het ver
standig kiezerskorps veroordeeld met zijne 
suiker histories, zijn nationaal kostum. duur 
brood. enz...

Het volk wilt den vrijen handel voor de 
burgerij Het volk wilt rust in ’t land, een 
goed bestuur die de zaken doet vooruitgaan 
en ’t betrouwen inboezemt in ons eigen land 
en op den vreemde tot vooruitgang van handel 
en nijverheid,

De Kiezingen van 20 November komt ook 
te bewijzen dat de kans der kleine afzonder
lijke partijen in het algemeen veroordeeld is.

De groote politieke strooming gaat naar de 
democratie en ’t wordt duideiijker dat de strijd 
is tusschen kristen demokratie en socialitische 

demokratie
Eenige bedenkingen die het der moeite is 

te vernemen :

« L’Etoile Belge », liberaal blad, schrijft :

« De socialistische partij, verre van de ze- 
« gepralen te behalen, die zij aangekondigd 
« had, is achteruit gegaan. De katholieke 
« partij is er, ondanks hare inwendige verdeeld- 
« heden, in gelukt, hare stellingen te behouden, 
« zelfs te verbeteren in zekere arrondissemen- 
« ten. »

Men ziet het, « L’Etoile Belges » doet al
wat ze kan om de zegepraal der Katholieken
te kleineeren.

*  .
* *

« La Flandre Libérale » stelt vast dat de 
« socialisten sedert 1919 bijna geene stemmen 
« gewonnen hebben, maar in verscheidene ar- 
« rondissementen, vooral in het Walenland 
“ achteruitgang aan te stippen hebben.

De heer Destrée, gewezen minister van 
wetenschappen, vindt dat het kiezerskorps te 
onduidelijk gesproken heeft.

Men kan in de kiezing van Zondag de
aanduiding niet vinden van eenen bepaalden
wil, zegt hij.

Het schijnt dat de heer Destrée wat hard- 
hoorig begint te worden. Iedereen heeft dui
delijk verstaan dat het land de socialistische 
verstaatsingspolitiek duidelijk afkeurt.

Indien de socialisten dat evenmin verstaan 
als de heer Destrée, en hunne politiek toch 
willen doordrijven, zal het land binnen vier 
jaren nog wat duidelijker spreken.

Het land meent dat een goed verstaander 
maar een half woord van doen heeft.

Opgspast! Oogen open !
Velen denken dat de Provinciale verkiezin

gen van weinig belang zijn. Ze zijn leelijk mis.

Alhoewel de Provincieraden geen wetten 
moeten maken hebben ze toch eene uitgebreide 
bevoegdheid zóó zedelijke als geldelijke.

Er kan om zeggens niets verricht worden 
in eene gemeente zonder tusschenkomst der 
Provincie. Al de gemeentelijke inrichtingen 
bestaande en no? te stichten hebben de hulp 
noodi? van de Provincie of ze kunnen geenen 
weg.

Scholen : (bewaarscholen, lagere scholen, 
scholen voor volwassen, vakscholen.)

Gestichten van liefdadigheid : (ziekenhuizen, 
ouderlingen gestichten, klinieken, moederhuizen)

Instellingen van vooruitzicht : (ziekenbonden, 
pensioengilden, veeverzekeringen, kweekbonden)

Werkeloozenfondsen, Crisisfondsen, Werk
manswoningen, enz. enz.

Al deze instellingen waarvan het groote 
getal van het privaat initiatief uitgaan, moeten 
door de Provincie mild ondersteund worden.

Alle werken van groote omvatting vallen 
in de bevoegdheid der Provincialeraden.

Verkeerwezen : (kalsijden, velobanen, tram
lijnen, vaarten, enz) al middels om den land
bouw, handel en nijverheid te bevorderen en 
dit is de beste uitbating van het geld van 
alle man omdat handel en nijverheid aan een
ieder tegoede komen zóó aan de werkers als 
aan de werkgevers, immers hoe meer neringe 
hoe meer welstand over het algemeen.

Kiezers, ’t is van zulk een groot belang.

Daarom zorgt dat ge mannen naar den 
Provincieraad zendt die alle waarborgen geven 
van bekwaamheid en van iever om uwe belangen 
te verdedigen. Verliest daarbij niet uit het hoog 
uwe hoogere zedelijke godsdienstige belangen

die maar kunnen beneerstigd worden door 
o\eKtuigde ka holieken en zoo zult ge gerust de 
verantwoordelijkheid van uwe daad als kiezer 
mogen op u nemen daar ge uwe zaken toe
vertrouwd hebt aan zekere handen.

Het is waarlijk te betreuren wanneer zulke 
gewichtige belangen op het spel staan dat er 
dan nog altijd gevonden worden om verdeeld
heid en krachtverlies voor die het wel meenen 
te bewerken, ’t Is hier weere het geval. Afzon
derlijke kandidaturen worden voorgedragen 
niet met het gsdacnt het algemeen welzijn te 
dienen maar uit eenen ingeboren drift om 
strijd te voeren en het werk te doen van 
anderen die het voor hen zelf te laag vinden. 
Zulke personen worden hier te Iseghem gevon
den en dat stelt zich dan als leiders aan van 
het geene het beste deel onzer burgerij zou 
moeten zijn. Is het waarlijk zóó ver gebrachrt 
dat iemand die op zijne eigengemeente geen 
enkel handteeken kon vinden om zich te doen 
voordragen, hier met open armen aanveerd 
wordt en als kandidaat moet optreden van 
eene inrichting die, ware ze goed onderbracht, 
een der schoonste van de stad zou moeten 
zijn. Hewel ze zijn te beklagen die menschen 
die zich bij de ooren laten leiden en waren 
er zulk geen ernstige zaken in het spel we 
zouden zulke doeninge schokschouderend voor
bijgaan. Doch het is van groot gewicht om 
daartegen niet op te komen en te toonen aan 
alwie nog eenig eergevoel in het lijf draagt 
dat dit de verkeerde weg is en zulke handel
wijze de slechtste gevolgen moet hebben voor 
al wat orde en welvaart betreft.

Al de stemmen aan zulke kandidaturen ge- 
gegeven zijn eene verzwakking voor de katho
lieke krachten en werken de socialisten in 
d’hand. zij de ergste vijanden van al wat ons 
duurbaar is, geloof, zeden, onderwijs, orde 
en welvaart.

Kiezers gedenkt dit wanneer ge morgen ter 
stembus gaat en gij zult u overtuigen dat ee 
enkel uwe stem geven kunt aan de kandidaten 
der lijst Nr 2S.

STEMT V00R N° 2

Ft U Z IE  M A K E R S .
Bostoen van Winckel en heeft niet genoeg 

met een buize, hij gaat om een tweede naar 
de Provinciekiezing.

Persoonlijk en hebben wij niets, noch voor 
noch tegen hem hij is voor ons onbekend.

Wij hebben ’t eigentlijk meer tegen dege
nen die zulk een kandidature voorstellen.

Ze weten toch wel dat er geen hope en is 
hem door te krijgen.

Z ’en kunnen dus niets anders in den zin 
hebben dan eenige stemmen van de katholieken 
af te trekken en alzoo hunne tegenstrevers 
erdoor te helpen.

De katholieken en zullen hun dezen keer 
door geen ruziemakers laten misleiden

Zij weten dat de provinciekiezingen nu geen 
lachemaarterie en zijn, waar m?n kandidaat 
opkomt voor een wedding van èenige druppels 
klaren of ne om plezierhane te speien.

Er zijn ernstige belangen in ’t spel.

1) De provincieraden kiezen ook senators 
die samen met de senators uit de algemeene 
verkiezingen eenige leden bijnemen en alzoo 
den Senaat vormen — Een slechte kiezing 
voor de Provincie kan miken dat een s;oed 
ministerie onmo^elijk wordt en dat we wier 
m it de verk-visters zitten van vroeger.

2) De provinciën kunnen veel doen voor 
het vrij katholiek onderwijs, en de boei van 
onze kristene scholen eischt dat er een goed 
provinciaal bestuur weze.

3) Ons geldelijk belang vraagt dat er wat 
meer spaarzaamheid aan den dag gelegd worde. 
De katholieken alleen zijn er bekwaam toe

Er zijn dus belangen genoeg op het spel 
om het voor iederen katholiek tot eene ver
plichting te maken zondag ernstig en in ge
weten zijne stem te geven aan onze kandidaten.

Weg met de ruziemakers en stemt voor onze 
katholieke kandidaten.

Allen doppen onder N° 2

De kamerkiezingen zijn voorbij, en wij hebben 
geen redens om te klagen, ’t is een schoone 
overwinning voor de katholieke partij, die uit 
den strijd komt sterker dan te voren.

Wat te voorzien was is gebeurd.
Kleine groepen, scheurlijsten, afzonderlijken 

zijn bijna overal achteruit, omdat de kiezers 
beter en beter inzien dat ze toch tot onmacht 
gedoemd zijn. De fronters zelf die zooveel 
geruchte gemaakt hebben, en dreigden alles 
omver te slaan en erover te loopen en kunnen 
niet laten het te bekennen, ze geven er eenen 
uitleg aan :

Men moet niet hooge geleerd zijn om te 
verstaan dat een kind dat pas begint te loopen



nog naar het fabriek niet kan gaan om een 
daghuur te verdienen.

De kiezers houden er ook van langsom 
min aan zulke kinders, naar de Kamers te 
zenden. Fronters, zoogezeide middenstanders, 
nationalisten, in een woord al die op hun eigen 
stonden komen verzwakt uit den strijd.

De liberalen en houden ’t ook niet. Ze zijn 
van den ouden man gesteken en ze krasselen 
achteruit

De socialisten, dat is de ware vijand : en 
’t is tegen die partij van wanorde en slecht 
bestuur dat al onze krachten moeten gericht 
zijn. Zij nebben nu nen fermen dop gekregen, 
en ze moeten per naasten nog meer hebben 

Liberalen en socialisten bestrijden wij om 
hunne verderfelijke leering : de andere partijen 
in zooverre zij streven naar verdeeldheid in 
de katholieke partij en naar verzwakking van 
onze krachten.

Als we per naasten allen vereenigd en eens
gezind tegen den gemeenzamen vijand keeren, 
dan zal onze overwinning nog grooter zijn.

’t Is nu wel, maar ’t zal toen beter worden.

L a n d e n a a r s ,
Sedert den oorlog zijn de hulpgelden van 

den Staat aan onze kweekbonden voor geiten, 
konijnen en hoenders op nen anderen leest 
geschoeid bij voor den oorlog. Het stelsel van 
toelage is goed doch de voorziene tusschen- 
komst van de regeering is veel te klein.

In een groot gedeelte der gemeenten onzer 
provincie zijn onze kweekbonden te nietgegaan 
door den oorlog zelf. In andere gemeenten 
zijn al onze schoonste geiten door de duitschers 
opgeeischt zoodat we er met onze bonden 
slecht vóór staan.

Het is volstrekt noodzakelijk dat de regee- 
ring krachtdadig tusschen komt en het is niet 
voldoende hier duitsche geiten in te brengen, 
we moeten toelagen hebben groot genoeg om 
ons inlandsch ras weer op te heboen.

Wij vragen dus : bijzondere toelagen voor 
de herinrichting onzer kweekbonden en voor 
het aanschaffen van veredelde dieren, daarbij 
voldoende jaarlijksche toelagen voor onze prijs
kampen.

Tot nu kregen wij van de provincie geen 
cent.a

De provinciale toelagen moeten wederom in 
voege gebracht als .voor den oorlog en ver
hoogd ingevolge de huidige noodwendigheden.

Het is ons al meer gebleken dat we, waar 
we geen rechtstreeksche vertegenwoordigers 
heüben we veelal verwaarloosd om niet te 
zeggen totaal vergeten worden.

Nu treden zondag voor de eerste maal onze 
rechtstreeksche vertegenwoordigers op voor de 
provinciale raden en dat met mannen der andere 
standen die onze belangen met onze mannen 
zullen helpen verdedigen, al te samen onder 
het prachtige katholieke vaandel.

Landenaars, peist erop en zorgt, gij de 
kruime van onze werkersbevolking, dat onze 
mannen er met klank doorgaan en dat de 
ganscne katholieke lijst onder Nr 2 verkozen zij. 

Stemt lijk eene man voor Nr 2 .

Velorijders en Sportliefhebbers.
Het wordt hoog tijd dat de velobanen in 

onze Provincie in orde gebracht worden, dit 
laat veel te wenschen.

Daarbij er moeten nieuwe banen aangelegd 
worden en dit niet enkel langs de groote 
kalsijden en provinciale banen maar evenwel 
langst de ouurtsteenwegen.

De velo is nedendaagsch van een zeer groot 
gebruik zoodat hij eene bestendige noodzake
lijkheid is geworden voor eenieder en vooral 
voor het wertcvolk dat niet bij huis kan werk 
vinden en de reizigers die de kleine plaatsen 
moeten bezoeken waar noen trein noch tram 
is Het is dus meer of noodig ervoor te zorgen 
dat de wegen goed zijn.

Daarbij die nen velo heeft, betaalt en diens- 
volgens heeft recht op goede banen, ’t is daar
voor dat het üeld van den taks moet uienen.

Wij eisschen dus spoedige herstelling en 
uitbreiding der velobanen en we vragen aan 
de kanJidaten der lijste nummer 2  dat *e dit 
in den Provincieraad met kracht zouden ver
dedigen Daarom zullen wi| zorgen dat ze 
Zondag allemaal zegevierend uit de stembus 

komen met te stemmen voor nummer 2.
D e V eloclub.

Burgers van Iseghem.
Geef uwe stemme aan VER

STANDIG! e» HKKWAMËM VIN

NEN die uwe belangen als 
BURGER, MIDDENSTANDER, 

HANDELAAR en FABRIKANT 

verdedigen met talent en be

kwaamheid, Laten wij ons niet 

belachelijk maken door onze 

stem te geven aan afzonder
lijke en alleenstaande kandi
daten die NIET KUNNEN ge
kozen worden, en alzoo de 

oorzake zijn dat er een SO- 

< Ï\LI T in de plaats komt.

li trgrrs weet en vergeet niet 
dat het SOCIALISMUS de EIU1-- 

STh VIJAND is der RUIUJERIJ.

Stemt das ALLEN gij Bur
gers voor de lijst iV° 2 .

Provinciale Kiezingen.
Wat RECHT en REDE van Rousselare schrijft 

over de nieuwe Kandidaten voor den 
Provincieraad van het kiesdistrikt Iseghem.

M. Henri D’Artois is thans bestuurder der 
Cooperative Volksbakkerij van Iseghem. Hij is 
een der flinkste krachten uit de katholieke werk
lieden organisatie. Zoon van een nederigen kloef
kapper, was hij zelf op het ambacht. Hij werd 
soldaat, verwierf hoogere opvoeding en geleerdheid. 
Van over jaren was hij de rechter arm der 
plaatselijke geestelijkheid voor het stichten van 
allerhande volkswerken : Xaverianen, bibliotheek, 
ziekengilde. Hij was medestichter der vakvereeniging 
voor borstelmakers en haar beste schrijver. Hij 
was ook secretaris der vakscholen voor schoenmakers 
en timmerlieden.

Sedert vijf-en-twintig jaren heeft hij zijnen tijd, 
zijne bekwaamheid en zijne gezondheid ten dienste 
gesteld der katholieke zaak en der volkswerken 
van Iseghem ; zijne Zondagrust besteedt hij aan 
de voorbereidende opleiding der soldaten en de 
oefenlessen van de Turners.

Maar zijne beste krachten heeft hij gewijd aan 
twee voorname volkswerken, waarvan hij de ziel 
is : den bond der Landenaars en de coöperatieve 
Volksbakkerij.

Van den bond der landenaars is hij schrijver 
sedert 18 jaren. Hij is ook secretaris van het 
gewestelijk verbond der Geitenkweeksyndikaten van 
het arrondissement Rousselare en heeft op dit ge
bied groote diensten bewezen.

Bij het stichten der Coöperatieve in 1912 werd 
hij aangesteld als bestuurder, en heeft deze in
richting weten te brengen tot den schitterenden 
bloei, welke zij op heden heeft bereikt.

Mijnheer Henri D’Artois geniet en verdient de 
algemeene achting. Hij zal een verstandige verte
genwoordiger zijn van de afdeeling werklieden, die 
hem heeft voorgesteld.

M. Robert Dujardin is een werkersjongen, over 
wien de christene werkliedenpartij met recht en 
rede fier is. Hij is vol natuurlijke begaafdheden 
en uitermate dienstveerdig. •

Door het uitoefenen ven zijnen stiel als drukker, 
is hij in de mogelijkheid geweest kennissen op 
te doen en te worden wat hij nu is ; de voorman 
der christene werklieden te Hooglede.

Vooraleer er spraak was eeu werkliedenbond te 
stichten, voor en gedurende den oorlog, bewees 
Robert Dujardin ontelbare diensten aan zijne me
debroeders, zonder eenige bedoeling van gel lelijke 
of politieke winst. Ook is hij van hen allen geacht 
nn bemind.

Hij is kandidaat der afdeeling werklieden.

M. René Desmedt is gebaren te Rousselare en 
landbouwer te Staden. Voor den oorlog leefde hij 
het gewoon leven van een landbouwer ; onder zijn 
gelijke stond hij bekend voor zijn klaar verstand, 
zijne ideale levensopvatting, zijn goed hert, zijnen 
iever in de katholieke Jon^e Wacht. Hij is in
richter en Voorzitter van de Onderlinge Brand
verzekering en Peerdenverzekering van Staden en 
omstreken.

In moeilijke omstandigheden leert men de 
menschen nog beter kennen. Zoo Rene Desmedt 
binst den oorlog. Hij hielp zijne lijdende broeders 
waar hij kon. Eenteder te Staden kan getuigen 
dat hij iedereen beschermde en steunde tegen den 
vijand. Daarenboven is hij zeer verstandig, uiterst 
dienstvaardig, recht voor de vuist, een oprechte 
Vlaming, Hij is -een boer, die door eigen werk 
zeor ontwikkeld is en op de hoogte van al de 
groote vraagstukken. Hij is zeer bemind, en te 
Staden, de groote man. Hij is Voorzitter van het 
Katholiek Vlaamsch Verbond en Voorzitter van 
den Boerenbond van Staden, die hem als kandi
daat heeft voorgesteld.

BERICHT.

Bijeenroeping vaa den 
nieuwen Provincialen Raad.

Mijnheer de Gouverneur der Provincie Iaat 
bij deze e belanghebbende weten dat de 
nieuwen Provincialen Raad zal bijeengeroepen 
worden Woensdag 30 November aanstaande 
om 1 0  ure voormiddag in het Provinciaal hof 
te Brugge

Dit tegenwoordig bericht dient tot uitnoo- 
diging

Voor den Geneverwet en Hanekampen.
Niet min dan 590 kandidaten voor de wet

gevende kiezingen hadden op hun program 

de herziening van den geneverwet en 'k en 

hebbe maar een gevonden die ten voordeele 

der vechtershaans gestaan heeft en ’t was 
Bostoen van Winkel St Eloi.

De nieuwe regeering.
De huidige kieswet voor de wetgeving moet 

veranderd worden, het koste wat het wille, 
want zij is onrechtvaardig en geeft uitslagen 

om van omver te vallen.

Het A PP A R E N T E M E N T  of de K O P P E 
L IN G  D ER  L IJST E N  is zoodanig potsierlijk, 

dat de uitvinder ervan, M. Van de Walle 

(van Mechelen), die in 1918 zijne uitvinding 

(S. G. D . G.) door de Kamer deed aannemen, 

bij de eerste toepassing ervan, in 1919, er 
zelf het eerste slachtoffer van werd.

M. Van de Walle, de vader van het ap

parentement, werd over boord en aan W A L  
gesmeten.

Onder de vele zottigheden, welke uit dat 

stelsel voortvloeien, willen wij er heden slechts 

eene enkele aanhalen.

Boerken Van Brussel, van Stekene, die te 
St-Nikolaas op eene afzonderlijke lijst stond, 

bekwam 7226 stemmen en werd niet gekozen 
verklaard, maar een Lokersche landbouwer, 

die ook alleen op ééne afzonderlijke lijst voor

kwam. en in het geheel 520 stemmen behaalde, 

werd door A PPA REN T EM EN T  of L IJS T E N 

K O P P E L IN G  gekozen H l...

W at moet men zeggen van eene wet welke 
zulke monsterachtige uitslagen oplevert ?

Zijis > rr ;: i ' ■ :r 1 io n en zot.

Het Apparentement moet weg uit dekieswet !

En, terwijl we nu toch aan ’t vragen, pardon, 

aan ’t eisschen zijn, herinneren wij dat bij 
de heropening der Kamer aan de socialisten 

hunne belofte herinnerd worde, der inschrij

ving van het vrouwenstemrecht in de wetge

vende en provinciale kiezingen.

Belofte is schuld !

Onze derde en laatste eisch, om te sluiten, 

is : Gelijkmaking en vereenvoudiging van alle 

de Belgische kieswetten !

Ziedaar, ernstig hervormingswerk dat onze 

nieuwe wetgevende Kamer zullen te verrichten 

hebben.

Maar, dat men, om godswil, niet wachtt- 

tot een maand voor de eerstkomende kiezine 

gen, om die groote vraagstukken te behandelen.

Staking der Trambedienden

te Brussel.

Deze week is de staking uitgebroken. Een 
dienst der autos door de Union Civique van Brussel 
geeft aanleiding tot erge onlusten met de stakers.

De socialisten spelen eene verderfelijke rol in 
die staking.

De gouverneur der provincie ontving Donderdag 
namiddag de afgeveerdigde der stakers, den toestand 
uitleggende.

M Beco zette hen tot verzoening aan.

« lk  wil wel als bemiddelaar optreden, zegde 
hij, maar op voorwaarde dat gij begint met te 
rijden. Het middel dat gij aan wendt is te betreuren 
om niet meer te zeggen ; gij hebt, welke ook 
uwe grieven zijn, het recht niet het publiek hiervoor 
te benadeelen.

Daarop zijn de afgevaardigden henen gegaan 
zonder een besluit fe nemen.

V kL^CH E B vN XBR IKFJES

Er worden valsche bankbriefjes van 1000 fr. 
uitgegeven in de omstreken van Dendermonde. 
De rechterlijke politie van Brussel heeft er reeds 
eenige van die uitgevers aangehouden.

STADSNIEUW S
Jongalingan-Congregatie. Om reden der wet

gevende stemming worden de Ceciliafeesten der 

Harmonie verschoven. Het muziekavondfeest zal 

plaats hebben Zondag 18 December te 5 uren 

’s avonds, en de Plechtige mis den Maandag

19 Dicemb -r, te 81/2 uren in St Hilonius’ 

Kerk. ___________

—  Bij Koninklijk besluit worden de vol
gende onderscheidingen toegestaan aan ver
schillige leden van ons stedelijk Pompiers ̂ orps.

Het Kruis van 2 Je klas aan lste Sergeant

Henri Denis en Sergeant François Spriet, de 
Medalie van Ie klas aan Sergeant-Fourrier 
Cam. Deblauwe.

Notarieele Benoeming

Bij Koninklijk besluit van 20 November 

wordt M. de Notaris Vande Moortele benoemd 

in dezelfde hoedanigheid te Gent in  vervan

ging van den Heer Notaris Fraeys die zijn 
ontslag gegeven heeft.

Gent de hoofdplaats zijnde van het Hof 

van Beroep, zoo strekt zich de bevoegdheid 

uit van de Notarissen dezer stad over de twee 

Vlaanderen.

M. Vande Moortele wierd Notaris benoemd 

te Iseghem den 6 December 1898. Zijne voor
zaten warsn de heeren Alfred Roose, benoemd 

te Iseghem den 1 April 1889. — Hij gaf 

zijn e.ervol ontslag als notaris en ging naar 

Brussel om zich uitsluitelijk bezig te houden 

met de koloniale bankzaken van den Haut 

Kassav en andere Congoleesche en uitlandsche 

geld en bankondernemingen. Hij overleed te 
Brussel korts voor den oorlog.

M. Roose was opvolger van den Heer No

taris Vandewiele, benoemd te Iseghem in 

Januari 1874 en in 1889 naar Kortrijk ver

vordert en aldaar overleden in Augusti 1886.

M. de Notaris Vandewiele, was opvolger 

van Heer Notaris Wautier.

M. de Notaris Wautier wierd geboren te 

Lendelede den 3 i December 1799 en over

leed te Iseghem den 22 September 1 8 7 3. Hij 

wierd Notaris benoemd te Iseghem in 1837 

en was opvolgentlijk lid van den stedelijken 
Gemeenteraad van Iseghem, schepene der stad 
en Kerkmeester.

De minuten der vorige notarissen zijn allen 
berustende ter studie van den Notaris M. 

Alberic Le Corbesier.

Germain Hoet, gezichikundige, 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.

STAD IS E G H E M .

Zondag 27 November 1921

Groote Footbalmatch
T U SSCHEN

F. C. ISEGHEM en KORTRIJK SPORT
op het terrein van F. C. Iseghem 

Nederweg, nevens het Kerkhof.
Begin om 2 uur stipt. — Ingang 1.00 en o.5o 

Voor Iseghem is deze match van allergrootste 

belang, immers Kortrijk is de leider der I I I  

Afdeeling en bezit eene goede gedrilde equipe. 

Maar Iseghem kan en moet zegevieren. Spelers 

gedenkt uwe matchen van verleden jaar en 
werkt allen hand in hand en laat de zagerijen 

aan kant. Niettegenstaande het slecht begin, 

heeft Iseghem door zijne drie dubbele achter

eenvolgende overwinningen zijnen stand in de 
klasseering veel verbeterd. Kan de match 

Zondag gewonnen worden, veel kans • zou er 
zijn in de eindfinaal te geraken.

Allo ! voetballiefhebbers van verleden jaar, 

zijt allen op post om uwe spelers aan te moe

digen. Begin om 2 ure stipt. Ingang Nederweg.

Liefhebbers van ’t Biijardspel.
MATCH van 1600 punten tusschen M. 

Jozef Wolfcarius en M. Arthur Vanwalleghem
— in 2 avonden telkens om 7 ure — I e 

helft op Zondag 27 November in den « Belle 

Vue » bij Camiel Scheldeman ; 2e helft op 

Maandag 28 November in « Het Drinkhuis » 

Vrijheidsplaats, bij de Wed. Thibau-Berlamont. 
Den heer Vanwalleghem heeft 900 punten 

voor op 1600. Beide billiards zijn vernieuwd. 

Groote series zijn dus te verwachten.

TEN BUREELE VAN DIT BLAD

Rousselarestraat 9 7, ISEG-HEM
TE VEEKKIJGEN

=  RABBONI =
Eenvoudige overwegingen -  Dit boek In ver

schillige afleveringen komt te verschijnen en is 
bijzonder geschikt voor jonge dochters en 
religieuzen, en is in scöooae gerievige handboekjes 
zorgvuldig iu 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 A ftR liS I I eaQ *0r *)03̂ 9Q aangenaamste 
n n u u  J l l  I geschenken die men aan eene 
religieuze geven kan.

Prijs 3 ,50  fr. per boekdeel.

3.60 •/* 
4 •/* 

4 1/2 •/. 
5*/.

IED ER  HUISKEN H EEFT  ZIJN K R U iSK EN .. 
maar.. DE VOORZICHTIGHEID IS DE MOEDER 
VAN DEN PORCELEINW INKEL .. zegt gij die 
een spaarpotje bezit, en om redelijke intresten 
en eene verzekerde plaatsing te vinden, wendt U 
in volle vertrouwen tot onze Agenten uwer streek, 
die met de meeste bereidwilligheid en kosteloos, 
alle inlichtingen zullen geven.

Verzekerde uitzettingen op
a) Spaarboekjes op zicht aan
b) Spaarboekjes voor 5 jaar aan
c) Kasbons voor 5 jaar aan
d) Grondobligaties 1 0  jaar aan 

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

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

Antwerpen’s 8ouw- & Hypotheekbank
Naamlooze Maatschappij.

Kapitaal : VIJF MILJOEN FRANKS.

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

Telefoon 3081.

AGENTEN :

Mr Florent 8ehaeghe-Mulier
Gemeenteontvanger,

Van den Bogaerdelaan, 13, Iseghem.

Mr Achille Tanghe
Hoofdonderwijzer, Emelghem.

Mr Jules Oost
Handelaar, Winckel St Eloi.

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

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.

SINT NIKLAASFEEST
O il H PT*« f Geeft aan uwe kinderen nuttige geschenken, zoo ils : Compas- 
u u u e i s  * dozen, Verfdozen, ïrukdozen, Pennedozen, Pennemesjes, 

schrijfoxek^a. Vertelboeken, Prentboeken, Kleurboeken, Dictionnairen, 

Pofte n i  ï n i i ï ,  Portef ïuillen. üarnassieren, Naaidozen, Juweeldozen, 
en allerhande Fantasiedozen

Groote keus van Albu.ns voor Postkaarten ia alle prijzen ïao af 3 Fr.
ALLES TE VERKRIJGEN

ten Bureele van “ DE ISEGHEMNAAR,, 97, Rousselarestraat.

K o m t z ien  na ar onze T entoonstelling.



Bericht aan onze lezers.
Die de PRO VINCIALE WEG

WIJZER voor het jaar 1933 
begeert zou onmiddelijk moeten 
inschrijven ten bureele van het 
blad.

Gekartoneerd kost 6.SO fr.
Ingenaaid zonder kaart  5 . 0 0  fr.

Openbare verlcoopins

van een schoon

W O O N  H U IS
ten dienste van winl> el 

in de M a r k t s t r a j i t ,  en van eene

T W E E  W O O N S  T
m et m edegaande T*A D  

Wijk S l o o r e ,  te ISEGHEM

De Notaris Le Corbesier te 
Iseghem zal openbaar verkoopen :

STAD ISEGHEM 

Koop I. —  Een Huis. zijnde de westkant der 
tweewoonst, met afhank ijkheden en medegaande 
land, staande en gelegen wijk Sloore, groot 34 a. 
57 cent., Sectie C, nrs 370d en deel van 369b.

Gebruikt door heer Alois Parmentier tot 1 No
vember 1922, mits 240 fr. ’s jaars.

Koop I I .  — Een huis, ziinde de oostkant der 
tweewoonst, met afhankelijkheden en medegaande 
land, staande en gelegen wijk Sloore, groot 33 a. 
77 cent., Sectie C, nrs 367a en deel van 369b.

G bruikt door heer Alois Simoens tot 1 No
vember 1922, mits 264 fr. • ’s jaars.

Koop III —  Een schoon Woonhuis, ten dienste 
van Winkel, met medegaande matraiijn in de 
Marktstraat, groot 1 a. 52 cent., Sectie A, nr 289.

Gebruikt door heer Cyriel Dumoulin tot 1 Maart 
1923, mits 492 fr. boven de lasten.

Z O T I N G E V  :

INSTEL : op Woensdag 14 December 192r>, 

TOESLAG : op Woensdag 28 December 1921,
telkens om 2 Ure namiddag ter herberg “  De 
Gouden Leeuw., bewoond door M. Valère Clement. 

H 3  o/o In  s te l  p en n in g .
De koopers zijn verzocht zich te voorzien van 

hun huwelijksboekje of van een uittreksel uit hun 
geboorteakt.

Uit -tér hand -te koop :

ZES NIËUWGSilAAKTE WOONHÜIZSN
met medegaande erve 

gelegen te I S E G H E M ,  Kortrijkstraat.

Voor alle inlichtingen zich te wenden bij den 

Heer Notaris Vandemoortele.

Koopt uwe St Niklaas-

on IVieuwjaargoehenken

BIJ

C. Bourgeois-Wybo
29, Marktstraat, ISEGHEM. 

â l l e  s la c h  v a u  R o o k e r s g e r ie f

Größte k‘ns in Lederwaren
Reukwerken en ^aa^garnituren

VOORDEELIGE PRIJZEN.

M e n  V r a a g t  

HOUTDRMIER bij Valère B ourez-Kesteloot 

Borstelfabrikant Iseghem,

Men VRAAGT goed? metsers bij Amand DE-

BLAUWE, te Ploegsteert Vast werk -- goed. loon-

Société Générale de Belgique
Kapitaal . . .  Fr 62.000,000 
Voorbehoud . » 145,099,540,45
Maatschappelijke som » 207.099.54-0.45
S t o r t i n j e n  op de S p a a r b o e k je s  

g e v e n d e  3  oio 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 all - inlichtingen zich wenden tot de

Banque de Courtrai
AGENTSCHAP DER

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

CortemarcK, Dixmule, Iseghem, Lichtervelde, 
Meenen, Móescroen, Poperinghe, Ronse Rousse
lare, Sotteghem, Tnielt, Vlamertinghe, Waere- 
ghem, Yper

“  0E BANQUE DE COURTRAI „  is aangesteld 
om de KASBjNS OER STA0 KORTRIJK 5 0/o 1917 
UIT TE BETALEN AAN PARI of ze te VERN'EUWEN 
voor een termijn van 5 jaar aan den intrest 
van 6 PER HONDERD ’S JAARS.

W ie  G e l d
noodig h e e ft  om  te bou w en  o f  h u izen  
te koopen , w en d e z ic h  in  v o lle  v e r 
tro u w en  tot

ALFONS DEVOS
10, T R A P S 1  R A A T . 10

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

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

Z e n u w a c h t i g h e

A f m a t t i n g
Zwak gedurende twee jaren ondanks een leefregel. 

Sterk en ggzand geworden door ds Dr. Cassell’s Tabletten
M. H. Duthie, 39, Queen-street, West Hartle- 

zegt: “ Gedurende twee jaren was ik ver
lamd en de Dr. Cassell’s Tabletten hebben mij 
radicaal genezen. Dezen wonderbaren uitslag 
verklaar ik echt. Op zekeren morgen, toen ik 
mij aankleedde, voelde ik mij verzwakken, 
mijne beenen boogen en ik zakte op de plan
ken neer; zoo was ik gedurende twee jaren 
verlamd, men was verplicht mij te bed te 
.eggen en uit te nemen, zelfs kon ik mij niet 
omkeeren: somwijls, wandelde men mij in 
■jenen rolstoel. Geen voedsel kon ik verdragen 
en het minste dat ik innam gaf me maagpij
nen. De groote zwakheid en de verlamming 
kwelde mij vreeselijk. Iedereen dachte dat ik 
nooit meer zou kunnen gaan hebben. Mijne 
vrouw was in wanhoop.

“ Zekeren dag beproefde ik de Dr. Cassell’s 
Tabletten; weldra. voelde ils mij beter, ik nam 
ze -regelmatig en op het einde eeniger weken 
kon ik op staan; weldra ging ik met.krukken 

en drie weken Later was ik genezen en kon zoo goed en zoo gemakkelijk dan 
elk ieder gaan.”Dr. Cassell sTabletten
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( h e t  g r o o t  
model bevat 
drie maal bet 
kleine) V e r  
kocht door de 
apotheken i n 
alle werelddee- 
len. Vraag de 
Dr. C a s  sell’i 
T a b  letten en 
weigerd a * l e  
aamaking.

Universeel familie geneesmiddel tegen :

z e n u w a fm a tt in g  S lape looshe id  H a r tk lo p p in g e n  
Z an uw zw a k h e id  B ioedgebrek  L e v e n sa fm a ttin g  
Z e m iw o n s te k ing  Sitehte rfM jsvtrttiM igZenuwachtiëheid 
N e u ra s th e n ie  U i t p u t t in g  N ierenziek te

B ijzonders aanbevolen aan de voedende moeders en aan 
de personen die de kritlsoha tijdvakken van  het leven 
doorgaan. Dokter Caseeli’s  Co., Ltd., Manchester, England 
Algem een depot voor Belg ie en het Groot H ertogdom:

M a ison  i.ouis Sanders, 22, Rue  do la  Glacière, Brusse l.

N EEM T T W EE 
TABLETTEN .

bij het slapen 
gaan en ge zult 
bemerken hoe 
goed ge slapen 
zult: vervolgd
en ge zult wel 
dra de vreugde 
kennen, kracht 
en gezondheid 
te. bezitten

Te koop te Iseghem bij den Apotheker LALEMAN, 2, Brugstraat

CRÉDIT FONCIER D’AN VERS
HÜLPäJIä ElDussalirastrait, 25, L3E3HEM.

N aam looze  M a a ts c h a p p ij —  K a p ita a l 6 0 0 0 . 0 0 0

B. Spaarkas :
1° op zicht

2° op termijn van een jaar 

3’ op termijn van twee jaren

4.00 °/° 

4.50 °/°

5.00 °/°

A. Bankrekeningen : zonder Bankloon :
1° op zicht 3.50 %

2» op veartiendaagsche rekeningen 3.85 %

3° op zesmaandelijksche rekeningen 4. °/0

4° op jaarliiksche rekeningen 4.25 °/oAANKOOP en VERKOOP m Ffiiascti, '̂ lsch ea iaiïriüaaasch Papier
aan de voordeeligste wisselkoers

Verdere inlichtingen kan men bekomm l i j  den Plaatselijken Beheerraad

Bestuurder : J U L E S  C R O C H O N - V E R H A M M E  te Iseghem. 
Leden : Paul SCHOTTE Notaris, ingelmunster,

Jozef S P IN CEM A ILLE  dokter in geneeskunde Rumbeke,

Eugène VERHAMME dokter in geneeskunde Iseghem.

T e  k o o p  een onlangs nieuwe karre 
met kap, dienstig voor eenen bakker (draagver
mogen 500 à 600 kg.) bij Jules VAN T RO YE . 

Emelghem Dam.

T e  K o o p  schoone KQ0KST00F met
2  ovens en 2  onderovens, adres ten bureele 
van ’t blad.

P e r  o c c a s i e  t e  k o o p
eenen schoonen 0AMEN VELO — zich te wenden 
ten bureele van ’t blad.

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.

HUIS VAN VERTROUWEN.

J . V:i ni--* ndpxrh<*in-B**li »ejrh«1
Groote Markt. 21. ISEGHEM

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

Eenig huis voor Iseghem en omliggende voor 
CORSFTS H 0. B.

Voordeelige prijzen voor voortverkoopers.

Corsets op Maat.
Het alorr.gekend Huis HIMPF VROMAN die 

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

Benvens Goeie 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.

HIMPE-VROMAN.

M ARKTPRIJZEN .
KORTRIJK 21 Nov. — Haver, 58 tot 60 

peerdeboonen, 00 tot 00 ; aardappelen, 35 à '40 

Boter I4-i5,00 fr. dek ; eieren ’t stuk, 0,85-0,90 

koolzaadolie, 240 tot 245; lijnzaadolie, 157 tot 
160 ; koolzaad 000 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.

Technisch Bureel W. V E R C O U T E R E
18, Veldstraat, 18, GENT

TELEFOON : K i r  ;22968(7"12’ 14'18 .Telegramadres : BETARMÊ. Gent.

Studie van gebouwen in gewapend beton 
Ny verheidsg ̂ bouwen. 

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

Voor hseren Bouw-masters en Aannemers voorontwerpen zonder verbinding.
Technisch-bestuurder : Raadgevend-lngenieur :

0. M. de M3ïa\im, Civial Ingenieur A. I. G. Hoogleeraar MAGNEL.

Wedsrlandsche Tentoonstelling der Bouwnijverheid, Gent 1921 : GOUDEN MEDALIS
Filiaal : 5, de Pélichystraat, te ISEGIIEM. Tefefoon, 14 

W. VERCOUTERE, Bouwkundige-lngenieur A. i. 6.

S c h o o n e  o i i f i e r s c l i e i c L i i i f t .  Doktoor DELCROIX van Rousselare 

komt door de Fransche Minister van Buitenlandsche Zaken op besluit van den Heer Voor

zitter der Fransche Republiek het Zilveren Eeremetaal te ontvangen om de schitterende 

diensten bewezen aan drie honderd gekwetste soldaten der verbondene legers die zich e 

Rousselare bevonden. Hertelijk Proficiat.

GROOTHANDEL in MARGARINEN
Raymond M A E S

—  Marktstraat, 44, I S E G H E M .

BELLA
IN VRAC, KILOS 

12 KILOS

MIRA
IN VRAC

P ILOT
ENGELSCH

FABRIKAAT

AXA
De Koningin der Margarinnen

MERVEILLE
beter dan boter

P A S T A

BO N A
VRAC EN 

1/2 KILOS

EGO
IN 1/2 KILOS

C U R A
IN VRAC EN 

1/2 KILOS

« M U M *
Svvÿ hebben 2
•  slechts •
•  KOK'O •  
5 gebruikt- ?

•H M M »
» Niets •  
J  evenaart £  
•  KO KO. J  

M M H I*

HET IDEALE 
HA 1RVERSTERKER T
doorschijnend als kristal, 
houdt geen verfstof in, noch 
olie, noch vet, het verfriseht 
het haar en verschaft over
vloedig en zijdeachtig haar 
dat u het uitzicht van de 
jeugd geeft.

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

OVERAL TE KOOP 
3i25, 6 .—i 10*—

Bereid door 

K0K0 MARICOPAS & C°, Limited 
Bevis Mark, LONDON E. C.

Algemeen depot voor België  • 

Maison Louis Sanders 
22, Rne de la Glacière, Brussel

am tóSIRE
droog of na F

te gebruiken.
Verkrijgbaar te ISEGHEM bij de Apotheker ^YF- 

FELS, Marktstraat, 53 LALEMAN, Brugstraat 2.

Kunsttanden, Gebitten, Heelkundige tandbewerking
SPECIALITEIT VAN TANDEN OP GOUD

volgens de 1 latste uitvinding (zonder phat) 

----- Harstellen van Gebitten enz. -----

BERICHT : Om aan de menigvuldige vragen hunner cliënten te

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

3ERLWV )Nr-\BEELE, 33 J33:L\R■ STUAT, 30, ISEGHEM.



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
mi aste hoofd pijn of zenuwkoorts neemt 
dadelijk een CACHET KEPH IL.

A L L E E S  TE B E K O M E V
B I J  D E N  U IT V IN D E R

Äpotbesk LÄLEJVtÄRf
Opvolger van A. Rodenbach, ISEGHEM 

Huismoeders !
Voor uwe kiniers zijn T RAAN  en 

M ELKTRAAN der Aphotheek Lale

man een noodzakelijk voedsel.

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

Apotheek LALEMAN, Iseghem.

AANNEMER VAN VERHUIZINGEN %

Rousselarestraat 130, ISEGHEM.]
— Téléphoon 86 —

R e g e l m a t i g e n  Wekelijksehen 

VERVOERDIENST OP GENT.

VERTREK iedere W OENSDAG voormiddag 
te 10 ure uit ISEGHEM.

VERTREK uit QENT den DONDERDAG 
middag, standplaats Hotal PicarJiën tegen de 
Koornmarkt.

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

REGELMATIGE TROUWE -  -

-  -  EN  ZEKERE BEDIENING  

MATIGE PRIJZEN .

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAEVE Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM

Ja v a  S te rk  — D u b b e l S te rk  
\Vestminster S to u t  

Schoth-ale — !Pâle-ale.

Verkoop van "Wijnen.

HANDEL in KOLEN.

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

bedeelt zich aan voor het maken van schoenen 
op maat, uitsuijdeu van alle soort tieren of toe- 
beaoortea zooals : galochan, voorvoeten, voeringen 
In coutil of leder ;

Levert alle slach onderleler en belast zich met 
allerhande Herstellingen.

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voor waarden.

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

KASTEELSTRAAT, 10 

-  ISEGHEM -

Extra Stout en Jannekens bier

van de Modelbrouwerij Gebroeders Callebaüt, Wieze
» - Bock en Pilsen - -

in kleine eu groote flesschen Voordeelige prijzen. Ónmogelijke Concurentie.
Jules PATTYiV-PARMENTIER

Gentstraat, 52, ISEGHEM

gewezen werkman bij Désiré Scheldeman-De 
busscheke, beveelt zich aan tot het plakken 
van behangpapier, glaswerk, enz.

Genadige prijzen. — Trouwe bediening.

Duimpjes Almanak
— voor ’t Jaar 19 22 —

Te verkrijgen ten bureele van 

DE ISEGHEM NAAR

— Raimalarastrait, 93, ISEGtEM — 

Prijs, 30 centiemen.

GEWAARBORGD GEWAPEND BETON

§  Specialiteit van Gepreste Cimentbuizen
SPOEDIG EN VERZORGD WERK

Amand Denys-floebepied
D w eersstraat, 17, I S E G H E M

y A u  £

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

Anne, na 36 jaren bestaan, door 
de HH. Oogmeesters, meer en 
neer 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, en waardoor het gezicht oewaard en versterkt wordt.

2° Omdat het huis voorzien is van uitgelezene glazen en alle verschiliige 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 coucurentieën 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 WOEKEBPBIJZEN.

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

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

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

Er Is altijd een oogmeester ten ieder beschikking.

Den lieer TRIM
(volgens een ïoto)

Scherpe rheumatische pijnen
Op zeventigjarigen ouderdom genezen
Op ons tijdstip veroorzaken de len

den- en blaasziekten meer lijden en 
sterfgevallen dan bijna al de andere 
ziekten. Vele personen worden hevig 
gekweld door de eerste verschijnselen 
— rheumatische pijnen en swakte op 
de blaas — maar zij stellen voortdu
rend het bezoek aan den geneesheer 
uit, ofwel maken gebruik van zalf, 
kruiden of pleisters zonder eenig nut, 
tot dat zij geheel aangetast zijn dooi
de doodedelijke Brightziekte (eiwit- 
verlies).

De jicht, lumbago, heupjicht, het 
steen, de ontsteking der blaas kunnen 
gemakkelijk vermeden worden door 
een behoorlijke behandeling, zoo^a.iw 
men de p ijn  in den rug gewaar wordt, 
met hoofdpijn wakker wordt, een vui- 
len smaak in den mond heeft, of gehe
veld wordt door verstopping of zwakte 
op de blaas.

Het moderne heelmiddel, dat het 
meest bijval in lendenziekten genoten 
heeft, is : de pillen De W itt voor len
den en blaas. Hier volgt het geval van 
een man die op zeventigjarigen ouder
dom genezen werd.

In  Januari 1914, schreef do Heer 
Henri Trim, 6, Orchard Street, Glas
tonbury, Somerset :

« Ik  ben gaswerker aan de spoor
wegen en al mijne makkers weten hoe 
ziek ik  was alvorens de pillen 
De W itt voor lenden en blaas te 
gebruiken. Gedurende jaren had ik

vreeselijke rheumatische pijnen en 
aan zwakte op do blaas geleden. Ik 
had de voorschriften van twee genees- 
heeren en talrijke apothekers gevolgd, 
maar mijn toestand werd er nog 
slechter op. Na een monster fleschje 
van uw pillen genomen te hebben, 
voelde ik mij verlost, en na drie 
andere flesschen w; s ik geheel gene
zen. Ik  zal deze ] 11 n aan iedereen 
aanbevelen. G ij moogt ten bate van 
anderen van deze verklaring gebruik 
maken. »

In  Maart 1919, dus 5 jaar later, 
schreef de Heer Trim opnieuw en 
zegde :

« Ik  ben steeds goedgezind op 
73 jarigen ouderdom. De pijnen in 
den rug en de zwakte op de blaas zijn 
niet inter weergekeerd. Ik  bezit steeds 
van uw' pillen. Ik  heb ze nog in twee 
gevallen aanbevolen en telkens heb
ben zij geheele genezing gebracht. 
Een dezer zieken was in het verpleeg
huis en zijn geval werd als wanhopig 
aangezien. Toch is hij thans in leven 
en goed gezond. »

De pillen De W itt voor lenden en 
blaas gaan rechtstreeks naar de len
den, zuiveren de organen van alle 
giftig pisguur, dat zoovele ziekten 
veroorzaakt. Na 24 uren wordt het 
lijden lichteren de blauwachtige kleur 
der pis bewijst dat de genezing van 
lenden eu blaas op weg is,

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

Indien gij de pillen koopt, verzeker 
u dat het echte pillen Do W ilt zijn, in 
witte doozen met drukwerk in blauw 
en goud verpakt en op de l'lesch een 
stempel in bl uw lak. Neem een ern
stige proef en oordeel u zelf over de 
teweeggebrachte verlossing. Indien 
gij dienaangaande andere inlichtingen 
wenscht, stuur dan een kaartbrief 
aan de toebereiders E.-C. De W itt 
and C° Ltd. Kast Croydon. London, 
met vermelding van dit aansciirijven.

De pillen De W itt, voor lenden en 
blaas, worden iu 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, zend de tegenwaarde aan 
het dichtbijgelegen depot en de pillen 
zullen onmiddelijk toegestuurd wor
den, verpakt zonder merk.

I)e prijs is fr. 5 de doos of fr. 7.50 de 
doos, twee en-half maal grooter, het
geen eene groote besparing verwezen
lijkt.

E.-C. De W itt et C°, 22, ru# de 1» 
Glacière, Bruxelles.

Verkocht te la egham , bij V e rh a m m e , 13, Mirktstraat ; W yffe ls , 53, Marktstraat; La lem an , 2, Brugatr.

SCHOONE KEUS VAN

Regenmantels -- Impermeables

voor Heeren, Damen en Kinders.
V " o o r *  D a . r n .3 t x  v a n  - 4 3  F * r

IN SATIJN 125 FR. EN MEER.

I n  wolle G-abardine B S  P c .
TROUWE BEDIENING.

JANSSENS Gezusters
Brugstraat, 6 ISEGHEM.

ELKEN V R IJD A G

Stokvisch en Moluwe
00K VERSCHE VISCH

Drooge en Ingelegde HaringDij I s i i
16, Wijngaardstraat, ISEGHEM. 

Vermindering van prijs aan voortverkoopers.

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach van MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOGONWOL 

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

SPOEDIGE EN TROUWE BEDIENING.

In ’t groot en in 't klein
bij

Alex. Roose-Vuylsteke
DE P È L IC H Y S T R A A T ,  12, I C p C U r U

recht over St Hiloniuskerk * *

i~N D E P LA S T R O N .
M a rk ts tra a t , 4:4z, Iseg-hem. 

Wilt gij gekleed gaan naar

DE LAATSTE MODELLEN
en uwe kleedingsstukken

B IJZON DER AFGEW ERK T
hebben, wend u in volle vertrouwen bij

Raymond Maes-Geldhof
MEESTERKLEERMAKER

Spoedige Bediening. — Rouwe in 24 uren.

RIJKE KEUS VAN STOFFEN
in allereerste hoedanigheid voor Heeren en Damen

ELLEGOEDEREN
Specialiteit van Plastrons

Witte en Fantasie Hemden 

ALLE MODELLEN VAN COLS, enz. 

Genadige prijzen,

TE BEKOMEN BIJ

enz.

’1

Meeneustraat. 13 JGHEM.

Glas, Spiegels, Meubels, Vitreaux, 

Gravuren, Qeurplakken, 

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 .te l ie r s  d e C o n s tr u c tio n  

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

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

B o 'j ln a ji  e .i t o u s  g e n r e s
t

h a u te  e t b a s s e  te n s io n  
M o t e u r s  — C o m m u ta tr ic e s

— A c c u m u la te u r s  e tc .
RÉPARATION REBOBINAGE

VENTE. ACHAT. ÉCHANGE.

I e

Gantstraat, 41 , ISE a-HEM*

OPENING VAN EE1 WNKEL
v a n  a l le  s l a c i i  v a u  W I T G O E D .

MANSHEMDEN,
VROUWHEMDEN, COLS & PLASTRON, ONDERGOED 

en KINDEREN ARTIKELEN

GOEDE BN TROUWE BEDIENING.

Doctor H. Van Quaethem 

Specialiteit vai 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 
zear voordeelige prijzen. Grooten afslag op fransche 
coupons en andere ellegoederen.

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

Ä . OevosHFillet)


