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L I J S  T S  T E M  M E N
K O P ST EM M E N  

L ijs t 1. 12 04

L ijs t 2. 6 5 9

L ijs t 3. 2 2 1 6

V O  OJFtKE U R S  T E M M E N

O N V O L L E D IG E

8 5

2 9 8

1 9 2 4

T O T A A L

1 2 8 9

9 5 7

4 1 4 0

L IJS T  1. L IJS T  2. L IJS T  3.

Dewaele Henri 104 Wallaert Maria 237 Vanden Bogaerde Eui. 907

Vandenbroucke Jos. 91 Seynaeve Joseph 288 Dejonghe Petrus 853

Vancoillie Constant 51 Vanneste Hector 280 Vansteenkiste Jean 527

Naert Jules 39 Gits Robert 462 Bral François 649

Vandommele Alois 31 Vansteenkisle Emiel 127 D’Artois Henri 712

Verledens Adolf 1 5 Baes Octaf 163 Rebry Constant 442

Perneel Joseph 12 Dejager Gabriel 133 Staes Cyriel 492

Vico Michel 17 D’Hondt Leopold 892

Desmet Gyriel 11 Sintobin Jules 472

Acx Julien 12 Allewaert Emiel 932

Degeldere Julien 3 Dr Eng. Verhamme 6 i5

Vandommele Eugeen 969

De Jan Alfons 480

M EIM AAND
’t Is Meimaand ! de schoonste maand van 

’t jaar.

Blijde staat de natuur ontwaakt ; een nieuw 
leven bezielt haar : ’t staat al in blad of in 
bloem ; de lucht is doorwasemd van de geuren 
van ontbottende planten, groeiende vruchten, 

bloeiende boomen.

't Is Meimaand ! de maand van Maria !

In al de katholieke kerken staat het Onze 
Lieve Vrouwe beeld op eenen berg van bloemen 
en licht, van waar de Moeder Gods met wel
behagen neerziet op hare kinderen die haar 

komen vereeren.

In elk christen huis staat het beeld van 
Maria versierd op kaafbank, op kas of dresse.

De kleine Onze Lieve Vrouwkapellekens aan 
gevels, langs straten, aan den ingang van het 
hof hangen met bloemen en kleurige papieren 

of linten getooid.

’t Is Mei, de maand van Maria !

Elke christene familie bidt het avondgebed, 
paternoster en litanie vóór het versierde Maria
beeld.

Elke christen komt Maria vereeren ter kerke 
door gebeden en H. Communiën.

Geheel het christen volk valt Maria te voet 
om hulp en bijstand voor ziel en voor lichaam.

Wees gegroet, Maria !

Onze Gemeentekiezing.
Drie lijsten stonden tegenover elkaar. De slag 

is geslegen. Wie is het die zegepraalt ?

't En zijn toch de. Socialisten 1 niet !  — Ze 
rekenden op vier zetels. Ze waren er alleszins 
drie zeker. Ze bekomen er twee en dit nog dank 
aan de tweede lijst.

Zij en moeten dus Jnog geene victorie kraaien !

Het Iseghemsche volk en is, God dank, nog 
niet goddeloos en niet zedeuloos. Dat er zijn die 
hunne -christelijke opvoeding verloochenen en hunne 
godsdienstige plichten verwaarloozen, dat weet 
iedereen ; en dat zulk volk socialistisch gezind is 
en alzoo gestemd, heeft, dat en betwijfelt niemand. 
Maar de groote massa is en blijft katholiek. God 
zij gadankt !

Er waren 175 witte en ongeldige stemmen.

Nagenoeg 800 stemmers waren' afwezig, om reden van overlijden, militairen dienst, ziekte, en 

niet aangeboden.
Op Je 7000 uitgebrachte stemmen zijn er maar 175 witte en ongeldige brieven. Dat is weinig 

op zulk groot getal kiezers, en bewijst dat elkeen kan stemmen Dat bewijst ook dat het vrouw
volk goed van, leeren is. — Daarom danken wij al deze die wilden medehelpen om te leeren stemmen.

En de tweede lijst?
De lijst van de zeven ? Komen zij zegepralend 

uit den strijd ?

Ze waren toch zoo sterk ! De bond had zooveel 
honderden leden ! De kandidaten waren toch zoo 
wel gekend en zoo wel gesteld ! Iseghem en om
liggende zou verbaasd staan over hunne macht en 
hunnen invloed !

Hunne lijst bekomt eenen zetel die toegekend 
wordt aan de vrouw-kandidaat, Deze was de eerste 
kandidaat in voorstelling maar wel de laatste in 
begeerte.

Deze lijst bekomt geen voldoende getal'stemraen 
om aan het vereischte kiescijfer te geraken. Dit 
en toont waarachtig noch sterkte van den bond 
noch invloed van de Kandidaten.

De zeven komen uit den slag deerlijk gehavend.

Daarop nog eene bemerking : De cijfers bewij
zen klaar en duidelijk dat de bevolking en de 
Middenstandsbond zelf de handelwijze van den 
Katholieken Kiesbond goedkeurt in zake weigering 
eener kandidatuur.

En nog een vraagske : Hebben we niet klaar 
genoeg gezeid dat geheel de werking van die zeven 
moest uitvallen ten voordeele van de Socialisten, 
en is het alzoo niet ?

Elke strijd heeft overwonnenen en overwinnaars. 
De overwonnenen zijn de twee eerste lijsten. De 
overwinnaar is de Katholieke lijst.

Ja, de kiezing is voor de Katholieken eene echte 
overwinning. Zij was eene zegepraal op de Socia
listen, zij was een verplettering voor de tweede 
lijst.

De groote massa heeft zuvier katholiek gestemd. 
Ook vele leden uit den Middenstandsbond begrepen 
dat stemmen voor de tweede lijst moest uitvagen 
in het voordeel van de Socialisten, en zij en 
wilden dit niet omdat ze meer houden aan het 
Katholiek princiep dan asin eene persoonlijke pre
tentie.

Er is toch eene schaduw in den triomf. Drie van 
zes burgerskandidaten vallen weg. Dat is jammer ! 
Waar is de oorzaak of de schuld ?

Verleden zaterdag schreven we dat al de afge
scheurde middenstandslijsten waren ten nadeele van 
de burgerij. De uitslag van de kiezing heeft die 
waarheid bevestigd te allen kante, ook hier. Hoe 
jammer toch dat ook de burgers hunne macht niet 
zoeken in de eendracht en hun nadeel of hunnen 
ondergang bewerken door hunne verdeeldheid ! De 
tweede lijst heeft niets dan nadeel teweeggebracht 
aan de burgerij.

Eene tweede oorzaak ligt in de ongelijke werking 
van den Katholieken Kiesbond. De cijfers van de 
kopstemmen en van de voorkeurstemmen bewijzen 
dat genoeg. Het weze eene les voor de toekomst 
om alle standen te doen stemmen op den kop. Dit 
is de beste en de redelijkste wijze van stemmen. 
Wij moeten leeren stemmen voor princiepen en niet 
voor standen.

De zegepraal van zondag laatst is een goed voor- 
teeken voor den triomf in de Kamerkiezingen van 
October aanstaande.

Leve de Katholieke Partij !

De Kiezing van Zondag.
Hetgene maar zelden gebeurt, de drie partijen 

zijn tevreden met den uitslag ; ze gebaren ’t ten 
minsto.

De Katholieken zijn een goeden stap vooruit. 
In de groote steden Brussel, Antwerpen, Gent enz. 
hebben zij alles belnuien en veel bijgewonnen. 
In menige plaatsen zijn ze veruit de sterkste partij 
geworden.

De socialisten integendeel en hebben maar weinig 
reden om te boffen. Overal waar ze aan ’t werk 
geweest zijn, en waar men za kent zijn ze achter
uit en in sommige plaatsen nogal wel.

Elders waar de nieuwte nog niet af en is hebben 
ze eentwat gewonnen, maar hunne winsten en 
dekken hunne verliezen niet.

’t Is voor hen in menige plaats een gevoelige 
nederlage geweest, nergens een zegepraal.

De kiezingen bevatten ook een lesse.
Het werkvolk heeft prachtig gestemd, voor zijn 

mannoii, eensgezind, ’t Heeft bewezen dat het 
georganiseerd is, en dat zijne organisatie machtig is.

De Burgerij integendeel heeft op veel plaatsen 
blij ten gegeven van gemis aan organisatie en 
verdeeldheid. Dat brengt zwakheid bij. Al de 
zoogezegde middenstandslijsten en hebben niets 
anders in weeggebracht dan den middenstand zelf 
te Êóh.itren en hier en daar de ergste vijanden van 
de middenstanders, de socialisten te weten erdoor 
te helpen.

Nog iets.
Onze katholieke kieswerking steunt nu öp stands- 

organisatie.
Wij hebben standen : burgers, landbouwers en 

werkvolk. — Doch onze organisatie is nog onvol
ledig.

Iedere stand staat nog veel te veel op zijn eigen 
en ’t en is geen onderling verband genoeg tusschen 
de verschillige standen.

’t Is waar de vertegenwoordigers dier verschillige 
standen staan op eene lijs, en dat is eene eerste 
toenadering

’t Is meer noodig.
Iedere stand stemt voor zijn volk, men heeft dus 

te veel gestemd voor den stand, en te weinig voor 
het katholiek princiep.

’t Moet zooverre komen dat de kandidaten door 
hunne standen voorgesteld bij gemeenzaam overleg 
der verschillige standorganisatien hun plaats te
krijgen, en dat iedereen toen aan den kop der
lijste stemt, bij zooverre dat de stem de uiting
wordt van een katholiek princiep, en niet meer
van een voorkeur voor personen of standen.

’t Gaan er misschien daarbij hunne schouders 
opsteken, maar als ze de zake eens met gezetten 
zin beschouwen ze zullen vinden dat het redelijk 
en wenschelijk is.

Het Vrouwenstemrecht
voor Provincie en Kamer.

De taal van verschillende belangrijke liberale 
bladen, evenals de meening, ter Kamer in politieke 
gesprek!en door vooraanstaande leiders van rechts 
en linki uitgedrukt, laten blijken dat de uitoefe
ning van het vrouwenstemrecht bij de gemeente
verkiezingen niemand ontgoocheld heeft, en dat 
vooral de liberalen der groote steden, die er eenen 
heiligen schrik van hadden, er naar hunne meening, 
eenen beteren uitslag hebben van bekomen dan zij 
verhoopten.

« La Libre Belgique » verzekert dat een liberale 
schepene van Brussel er niet op zag te verklaren, 
dat, na de ondervinding van Zondag laatst niets 
meer verhindert dat de vrouwen eveneens tot de 
provinciale en de wetgevende verkiezingen worden 
toegelaten, en dat, naar alle waarschijnlijkheid, de 
hervorming in kwestie, geen tegenstand meer . zal 
ontmoeten bij de liberalen en wellicht evenmin bij 
de socialisten.

De vrouw zou dus onverwijld hare volledige 
politieke ontvoogding verkrijgen.

De voorzitters der stembureelen zij a volledig 
’takkoord om te verklaren, dat zij, overal waar zij 
vrouwen als bijzitters hadden, deze zoo geraakkalijk 
en zoo goed hunne taak hebben waargenomen als 
de mannen.

De uitslagen, door gansch het land, bevestigen 
overigens, dat de proportie der witte of nietige 
briefjes geenszins geklommen is door het fait dat 
de vrouwen hebben medegestemd.

Het gevolg van dat alles zal buiten twijfel wezen 
dat er niet veel dagen zullen verloopen vooraleer 
er een eerste wetsontwerp zal worden neergelegd, 
het stemrecht voor de provinciale verkiezingen aan 
de vrouwen toekennende.

Aan de groote Staatsmannen
Uit den kindermond ontvallen zeer dikwijls 

woorden, die groote menschen tot nadenken stemmen, 
omdat, al zijn ze ook niet doordacht, toch zoo 
juist kunnen treffen.

Bij verstandige kinderen werkt de geest gestadig, 
en zoo worden die kleinen, zonder het zelf te 
weten, grondige opmerkers, die herhaaldelijk den 
nagel op den kop slaan, en die door hunne snedige 
antwoorden op gestelde vragen soms de verbazing 
van ontwikkelde lieden afdwingen.

Het volgend tooneeltje had onlangs zijn verloop 
in eene school :

De meester gaf les over rekenkunde en hij sprak 
tot zijne leejlingen : «Laat ons eene veronderstel
ling doen. Uw vader heeft eene som van 1,000 fr. 
ontleend. Hij heeft de verbintenis aangegaan, dit 
geld terug te geven in maandelijksche afkortingen. 
Hoeveel zal hij iedere maand afbetalen ? »

De knaap, tot wie de vraag in het bijzonder 
gericht was, stond op en antwoordde : « Niets ! »

Verbazing van den onderwijzer, die meende dat 
de jongen hem niet begrepen had. — Hij herhaald« 
daarop zijne vraag, maar weer luidde het antwoord : 
« Niets 1 »

« Maar, grommelde de meester, ge kent gij 
niemendalle van de rekenkunde ! »

« Ik, sprak de knaap, ik ken ik heel goed da 
rekenkunde Maar gij, meester, gij kent mijn vader 
niet !... »

Alhoewel dat voorvalletje niet opgedragen is aan 
de groote Staatsmannen, die het Vredesverdrag van 
Versailles opmaakten, toch zou ’t wel mogen gedaan 
worden. Al ware het maar om hen maar te doen 
inzien, hoe dwaas zij gehandeld hebben, met te 
beslissen dat de Duitschers slechts in 1921 moesten 
beginnen met ons te betalen !...

Het Mirakel van den H. Doorn.
Het volk en de geestelijkheid van Bari, zoo lezen 

wij in den « Corriere d’ Italia » van 16 April, 
zijn steeds'nog onder den indruk van het onlangs 
in de groot St^Niklaaskerk gebeurde wonder van de 
Relikwie van den Heiligen Doorn.

De vermaarde basiliek bezit, behalve het Ge
beente van haar heiligen Patroon, een aantal 
kostbare relieken, dagteekenend uit den tijd der 
Milaneesche en Venetiaansche kruisvaarders ; maar 
de kostbaarste van alie is voorzeker een doorn 
uit de kroon van onzen Allerheiligsten Verlosser. 
Deze reliek kon gelukkigerwijze worden gered uit 
de handen der Fransche soldaten, die zich in 1799, 
op bevel van het Direktoire, meester maakten van 
de schâtton des tempels.

Volgens de bestendige overlevering, trouwens 
gestaafd door geregeld bijgehouden officieele docu
menten, van 1842 tot 1910, verliest de H. Doorn 
zijn gewoon voorkomen en neemt eerst eene groen
achtige tint en vervolgens een bloedkleur aan, 
telkens wanneer Goede Vrijdag samenvalt met het 
Feest van O. Tj. V. Boodschap (25 Maart). Ook 
dit jaar heeft, zooals uit vele en betrouwbare 
getuigenissen blijkt, het Wonder zich herhaald. 
Het schrijn met den Heiligen Doorn was uitgesteld 
op het rijk versierde Hoogaltaar, te midden van 
een zee van licht.

Nadat de geestelijkheid, met den «Groot Prior» 
aan ’t hoofd, een wijle plechtig gepsalmodieerd, 
en de in grooten getalle aanwezige geloovigen 
vurig gebeden hadden, beklom een kanunnik het 
altaar on wierp een blik op den H. Doorn. Onmidde- 
lijk viel hij dan op de knieën, in eene houding 
van diepe vereering en vurige dankzegging. De 
schare begreep, wat zulks beteekende, en vroom 
gejuich steeg op uit haar midden, onder de maje
stueuze gewelven der basiliek.

Inderdaad : het wonder was wederom gebeurd, 
en hield aan tot bijna in den avond van Zaterdag 
voor Paschen. Toen werd de Doorn, die gedurende 
het Mirakel rood was gekleurd, weer doren grauw.

Het wonder wordt beschouwd als een teeken van 
’s Hemels bescherming tegen het gevaar van aard
beving.

Buitenlandsch overzicht
Men weet hoe Duitschland de Conferentie van 

Londen verliet. Sedert dien is er al veel gebeurd, 
’t Is deu l" Mei dat Fritz zijn eerste storting moest 
doen, en z’hebban hem te verstaan gegeven « als 
ge niet en betaalt wij gaan pakken.

De duitsch en heeft geen eerbied voor het recht, 
hij heeft er zooveel te meer voor de macht, en van 
met dat Frankrijk en Engeland gereedschap maken 
om te grijpen, zoo staat hij met zijn klakke in 
zijne hand schoone .te spreken.

Eerst is hij naar America gesjaan, en heeft 
aan de Vereenigde Staten hunne bemiddelinge ge
vraagd. America vond dat de duitsche voorstellen 
niet aannemelijk waren en weigerde.

Nu is Duitschland met nieuwe voorstellen ge
komen, en ’t hangt nu of America zal optreden of



(BELGISCH GRONDCREDIET)
Naamlooze Maatsçhanpii Besticht ln 1835

Maatschappelijke Zetel : Kleinen Zavel, 5, Brussel.

H y potheek I een ingen »nlTr
voorafgaandelijke kosten om het koo poil van huizen en 
gronden en het Bouwen yan Huizen te vergemakkelijken.
(Qtld opvolgentlijk gestort binst den

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

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

Lijfrenten en Levensverzekeringen
,. . I : gewaarborgd: 1° door over-

Obligatien 4 1/2 0/0 eenkomstige pandleeningen ; 
2’ door het maatschappelijk kapitaal en v-oorbehoudmgen
(17,000/300).

De Algemeene Spaar- en Pensioenkas en het Amortissementsfonds
Tan de leening Tan den Onafhankelijken Congostaat bezitten
8.400,000 frank Tan die obligatien.

Zij mogen een allerbeste geldplaat3ing voor huisvaders 
geheeten woraen.

Voor de pandleeningen, den aankoop der obligatien, 
bunne terugbetaling en de betaling der koepons zich 
wenden tot den heer OStER SAEf, Wisselaar, 1, St- 
Jorisstraat, KORTRIJK.

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 ’t huis. 
Menschen gebruikt goede verf vaa zuiver lijn- 

zaadolie en eerste klas van kleuren, ’t is al den 
>;elfden arbeid en de kost is weinig meerder en 
’t is veel sterker.
Goede en ter trouwe verf te verkrijgen bij Désiré 
3CHEL0EMAN, St Hiloniusstraat, ü, alsook Meu- 
belpapier, enz. Elk zeg het voort.

Herstellen van Pianos 
en akkoordstellen derzelfde.

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

G U ST A F D E G E ZE L LE  & Cie
0. L. Vrouwstraat 16, ISEGHEM.

Ik gelast mij ook met het polieren, kuisschen en in 
. ’t nieuw zetten van schoone meubels en oudheden.

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

KASTEELSTRAAT, 10

-  I S E G H E M  -

Extra Stout en Jannekens bier
van de Moäelbrouwerij Gebroeders Calleüaut, Wieze

-  -  B o e i t  e n  P i l s e n  -  -
in kleine en groote flesschen 

Voordeelige prijzen. Ónmogelijke Concurentie.

MEKANIEKE FABRIEK VAN
Lux8- en gawane Meubels

IN  A L L E  ST IJLEN  en

Alle slach van MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONWOL 

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.
S P O E D IG E  E N  T ROU W E B E D IE N IN G .

In 't groot en in ’t klein

bij

Alex. Roose-Vuylsteke
DS £ ‘ LIG« Ï Ï R‘ #T'V2' ISEGHEM.recht over bt Hilonmskerk

In  de Belgische V lag

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

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

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

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

Snijschool : 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.

iCH E G CHE KJLE1
per W agon  of Schip.

Prijzen vragen aan :

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

Teleph. 338.

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

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

Levert alle slach onderleder en belast zich met 
allerhande Herstellingen.

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voorwaarden.

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

II uis Xn den Forti or ,,

e

W 8 BOSTYN-DEPOORTER
Zegeplaats. 17, ISEGHEM 

Alle slach van eetwaren en kruideniersartikelen.

VERKOOP VAN BESTE MARGARINE 

Groote keus van BISCUITEN en CHOCOLADE

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

Gentstraat, 4 1 , ISE G H E M .

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

MANSHEMOEN, 

VROUWHEMDEN, COLS & PLASTRON, ONDERGOED 

en EERE-COMMUNIEARTIKELEN.

GOEDE EN  TROUW E BEDIENING.

Depot van het kindermeel Fortior.
Huis van vertrouwen.

A .lles aan voordeelig-e p r ijz e n .

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

Zich te wenden Trapstraat, 18, Sotteghem.

Mevrouw WYKES

(volgens een foto)

MRS. WYKES (from photo*

Onophoudende pijn in den rug 
Me en Volledige Genezing

Wordt gij s’ morgens wakker met 
een gevoel van loomte en mooiheid, 
van stijfheid in.de gewrichten en een 
Vuilen smaak in den mond? Wordt gij 
stekende of doffe pijnen in do lede
maten of don rag gewaar’Voelt gij u 
2\vaarmoedig en prikkelbaar? Zoo ja, 
dan moet gij u laten verzorgen wegens 
stoornis in de lenden. Er haport wat 
aan uwe lenden en het giftige pisguur, 
c'.-.t kou moeten afgescheiden worden, 
blijft in t’ bloed. De pillen De Witt 
vo :• lenden en blaas hebben een vol- 
r. . u bijval genoten in duizenden 

■fevalbn en uit alle werelddeelen 
6troi;:-.un ons de getuigenissen toe.

Mev. Wykes, 23, Victoriastreet, 
Nuneaton, schreef in 1912 :

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

« Ik ben gelukkig zulks gedaan 1e 
hebben want ik voelde mij ontlast van 
de eerste dosis af. Ik kocht eene twee
de doos àan bij den Heer Bakker, 
Abeystraat, en ik voelde mij dadelijk 
beter. Ik werd vlugger en werkzamer 
en ik voelde mij een heel andere 
vrouw. Ziende dat ik goed beterde, 
besloot ik mij volledig te genezen en 
ik ben verheugd te kunnen zeggi n dat 
zulks gelukt is, want gedurende de 
laatste twaalf maand ben ik geheel 
bevrijd geworden van mijn vroegere 
kwalen en ik ondervond niet de 
minste pijn meer in den rug. »

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

« De pillen De Witt voor lenden e:i 
bj^as hebben mij een blijvende wel
daad verzekerd. Er bestaat niet den 
minsten twijfel daaromtrent. Dn pil
len zal ik steeds met een gevoeld vau 
diepe erkentelijkheid aan ieder aanbe
velen. »

Kunt gij, ten overstaan van deza 
verheerlijkende getuigenis voortgaan 
te lijden zonder een proef te nemen 
met de pillen De Witt voor lenden en 
blaas? Zij gedoogen geen mededin
ging in de genezing van rheumatisme, 
jicht, lumbago, heupjieht, ziekten en 
zinking der blaas, steen en Bright
ziekte (nierziekte). Steeds brengen zij u 
ontlasting. Na 24 uren nemen de pij
nen af en een zekere blauwheid de^ pis 
bewijst dat het geneesmiddel@de 
lenden doorgetrokken is en begonnen 
is zijne werking uit te oefenen.

e  P i l l e n  D e
V O O R  L E N D E N  e n BLAAS

Indien gij de pillen koopt, verzeker 
u dat bet echte pillen De Witt zijn, in 
witte doozen niet drukwerk in blauw 
en goud verpakt en op de flescli een 
stempel in blauw lak. Neem een ern
stige proef en oordeel u zelf over de 
teweeggebrachte verlossing. Indien 
gij dienaangaande andere inlichtingen 
weiisclit, stuur dan een kaartbrief 
aan de toebereiders E.-C. De Witt 
und C° Ltd, East Croydon, London, 
met vermelding van dit aansehrijven.

De pillen Do Witt, voor lenden eu 
blaas, worden in alle apotheken in

Te Verkrijgen te ISEGHEM. VERHAMME, 
LALEMAN, 2, Bruggestraat.

gansch de beschaafde wereld v 
kocht. Indien gij de minsie isweil 
heid ontmoet om uw de echte pi! 
De Witt, voor lenden en blaas, 
te schaffen, met blauw stempel 
den slop, zend de tegenwaarde : 
het dichtbijgelegen depot en de ] ii 
zullen onmiddelijk toegestuurd w 
den, verpakt zonder merk

I)e prijs is fr. 5 de doos of fr. 7.T0 
doos, twee en-half maal groo'i r, !. 
geen eene groote besparing vn > 
lijkt.

E;-C. I)e Wilt et C°, 22, rue 'ie 
Glacière, Biuielles.
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13, Marktstraat, WYFFELS, 53, Marktstraat»

G. HOET-ANNE, opticien, StAmandstraat 8, ROUSSELARE
Waarom wordt het huis, G Hoet- H U I S  V A N  V E R T R O U W E N

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

1° Omdat het gezicht met een 
nieuw stelsel van gezichtaanduider 
goed onderzocht wordt, die ons juist 
het nummer van ’t gezicht aanduid, 
om met den eersten bril die men 
beproeft, zoo klaar te zien als op 

den ouderdom van 15 jaren, en waardoor het gezicht bewaard en versterkt wordt.
2° Omdat het huis voorzien is van uitgelezene glazen en alle verschillige modellen van bril en 

pince-nez monturen, uit de voornaamste fabrieken van Frankrijk, Engeland en Amerika, in goud, zilver, 
double', nickel en staal, en waarvan de prijzen buiten alle concurentieën zijn. Glazen, op recept der
H. H. Oogmeesters voorgeschreven, worden kunstlijk afgewerkt. Brillen en pince-nez van af 3 fr. 
’t stuk. Allerfijnste geslepen glazen, met üjne monturen 6 en 7 fr GEENE WOEKERPRIJZEN.

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

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

Men lette goed op ons adres :

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

HUIS

D. SCHELDEMÄN-DE BUSSCHERE
St Hiloniusstraat, 6, ISEGHEM.

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

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

— Eerlijke en trouwe bediening — 
Zuivere en goede waren.

IN DE PLASTRON  ̂ ~
IVIarktstraat, 4 4 ,  Iseg-liem.

Wilt gij gekleed gaan naar

DE LA A T ST E  M O D E L L E N

en uwe kleedingsstukken

B IJZ O N D E R  A F G E W E R K T
hebben, wend u in volle vertrouwen bij

Raymond Maes-Geldhof
MEESTERKLEERMAKER

Spoedige Bediening. — Rouwe in 24 uren.

RIJKE KEUS VAN STOFFEN
in allereerste hoedanigheid voor Heeren en Damen

ELLEGOEDEREN
Specialiteit van Plastrons

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

Genadige prijzen,

TE BEKOMEN BIJ

Meenenstraat, ISE G H E M .

Glas, Spiegels, Meubels, Vitreaux, 
Gravuren, Deurplakken, 

Portretten-Glazen, Glazenpannen.

Ik gelast mij ook met het

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

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

- Hoofdpijn en Zenuwkoortsen -

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

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

A LLE E N  TE BEKOMEN
B IT  DEN UITVINDER

Apotheek
Opvolger van A. RoJenbach, ISEGHEM 

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

Cyrille Sinlobin-Vanfloniniele
de Pélichystraat, 25, ISEGHEM

FABRIEK VAN

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

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

ELLEGOEDEREN, enz.

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAEVE Gezusters
Kortrijkstraat, ö4, ISEGHEM. 

Java Sterk — D ubbel Sterk  
W ”estminster Stout 

Schoth-ale — I?âle-ale.
V  e r l t o o p  v a n  W i j n e n .

HANDEL in KOLEN.

PER OCCASIE aan zeer genadige prijs GE- 
GARNIERDE PATATENEKUITKAK, te koop bij 
Sabbe-Bbolez, Reeperstraat, 3, te Emelghem.

Doctor H. Van Quaelhem
Specialiteit vaa 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.

H U I S

J. Vanliindeghein-Beliïieghe
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 
took MANNEN- en VROUWENKLEERMAAKSTERS

Lfjnwaadartikelen voor Dames en Kinderen
Spécialiteit van

CORSETS M erk H . D. B.


