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D e naaste w ek e  zu llen  w i j  de abon
n em en ten  v o o r  h et ja a r  1 9 3 3  doen 
on tvan gen . V o o r  o n ze a bon nenten  die  
in  v reem d e landen w on en  vra g en  w ij  
h u n bedrag te la ten  g ew ord en  p e r  p o st  
m andaat z ijn d e  ÏO  FMA.N'KIS om  de 
o n k osten  va n  in k a ssa er in g  op den 
v reem d e te v erm ijd en .

Nieuwjaarwenschen.
Aan al de oude en nieuwe lezers van “  De 

Iseghemnaar » wenschen wij een * Veel geluk 

en een Zalig Nieuwjaar ». Vele en winstge

vende zaken voor handel- en nijveraars, goed 

en aanhoudend werk voor bedienden en werk

lieden, zon en regen juist op tijd en naar 

maat voor de landbouwers Daarbij nog ge

zondheid in uw eigen huis en bovenal veel 

zon van onderlinge liefde en daar. .. niette

genstaande de lange droogte... zoo weinig 

regen mogelijk. Meest van al nog wenschen 

wij gezondheid en zon in uwe ziel uit de 

vriendschap met God en door de genade van 

onzen hemelschen Vader. « Veel geluk en 'een 

zalig nieuwjaar !

En van herte gemeend ! Want nieuwjaardag 

is de grootste comediedag van ’t jaar. Stand

vastig komen er allerhande lieden af met de 

schoonste en de vleiendste wenschen op de 

lippen terwijl zij u wel honderd uren ver 

wenschen en zonder dat het hun kan schelen 

of ge welvaart of niet

Om die comedie zijn er velen die het 

land hebben aan Nieuwjaarsdag en nieuwjaar

wenschen. Ze hebben ongelijk, immers alle 

de wenschen zijn geen huichelarij ; velen zijn 

er ook die oprecht zijn en gelukkig een ge

legenheid te vinden om hun edel gemoed eens 

lucht te geven en ’t ligt in ’t einde maar aan ons 

onze wenschen schoon en oprecht te maken.

*
* *

Nieuwjaar is een gelegenheid om weer eens 

te komen bij familie en vrienden, waar ge 

anders soms zelden bij komt. En dat is noodig. 

Wij zijn geen ijsberen, die alleen zitten in 

een kooi van den Antwerpenschen dierentuin 

en van verre door de ijzeren staven heen naar 

de anderen loeren. We z ijn  menschen, christen 

menschen, die nut anderen mosten leven en 

op tijd en stond eens voelen dat we broe

ders zijn die door denzelfden Vader geschapen 

eens bij denzelfden Vader samen moeten ver- 

eenigd zijn. We mogen dan wel van nu af 

aan, soms een dag vriendelijk met elkaar 

omgaan en eens een dag — de Engelsche 

zakenman doet het wel met « Christmas » onze 

zaken van kant laten om ons hart te laten 

spreken en wat frisscher op te leven.

De kinders schrijven Nieuwjaarsbrieven met 

bloemkens op, en lezen ze af t’huis, bij groot

vader en grootmoeder, bij peter en meter. 

Zoo groeien ze in de familie, leeren de ge

noegens smaken van tusschen harten te leven 

die hen bïminnen eil voelen dat ze verplich

tingen hebben jegens de ouderen.

Een oprechte wensch is veel meer dan een 

ijdel woord. Hij is geen tooverspreuk die.de 

kwakkels gebraden in onzen mond kon latçn 

vallen, maar hij is een daad van christelijke 

naastenliefde. Hij zegt ons « kon ik u goed 

doen, kon ik u gelukkig en zalig maken, ik 

deed het », hij is, voor die het oprecht meenen, 

het stipt naleven van Jezus woord. En doen 

wij dan dien wensch hand in hand gaan 

met een gebed voor vrienden en verwanten 

dan staan wij niet alleen meer om onzen 

wensch te doen gelukken maar samen met de 

hulp Gods.

Zoo wenschen de opstellers van « De Iseghem

naar » het nieuwjaar aan al hunne lezers.

G. L.

Wat wij willen.
De Iseghemnaar begint het nieuwe jaar met 

nieuwen moed en nieuwe krachten, met on- 
verzwakten werk en strijdlust, met een klaar 
afgebakend doel en een vaste richting.

Ons blad richt zich tot de gansche bevolking 
van Iseghem en omliggende.

Het wil zijn een nieuwsblad, waar elke week 
de voornaamste belangwekkende voorvallen van 
stad en streek, van ons land en van alle landen 
medegedeeld worden.

Het wil zijn een leerblad, waar de lezer in
gelicht wordt over de politieke gebeurtenissen 
en toestanden van binnen en buiten het land, 
over den gang van het economisch en het 
maatschappelijk leven en op de hoogte wordt 
gehouden van alle nuttige kennissen en we
tenswaardigheden.

Het wil zijn een blad van leiding. W ij be
leven een tijd van velerlei gedachtenstroomingen 
en bewegingen, die veelal botsen tegen ver
ouderde meeningen en vooroordeelen of afscirik- 
ken door hun nieuwigheid of de snelheid van 
hun loop. Er heerscht verwarring in de geesten; 
men weet niet waarheen ; men vindt zijn weg 
niet meer ; en het gevolg is : tegenstrijdigheid 
van gevóelen, onsamenhang van streving en 
verlamming in de werking.

Leiding is noodzakelijk om klaarheid te brengen 
in de gedachten, eenheid in de richting, een
dracht en vruchtbaarheid in de werking.

Wij staan voor vraagstukken, welke wij noch 
ontkennen noch ontgaan kunnen, die moeten 
en zullen opgelost worden, is ’t niet met ons 
en door ons, 't zal zijn zónder ons en misschien 
tegen ons

Wij moeten van- onzen tijd zijn ; alwie een 
grintje gezond ^verstand en doorzicht heeft zal 
daarmee instemmen.

Maar daarom moeten wij onzen tijd kennen, 
een open oog hebben op de stroomingen die 
de maatschappij beroeren, zien en oordeelen 
wat daarin goed of slecht, recht of verkeerd is

Wij moeten meegaan met onzen tijd ; niet 
vooruitloopen, maar ook niet achternasukkelen; 
bezadigd maar vast de gezonde strooming mee
volgen en helpen richten ten beste mogelijk.

De verkiezingen hebben de strekking van 
onzen tijd — althans in ons land — duidelijk 
gemaakt ; de kiezers hebben zich uitgesproken 
voor de Katholieke, Vlaamsche, Volksgezinde 
gedachte. Dat is onloochenbaar voor wie niet 
moedwillig blind is.

Wie van zijn tijd wil zijn moet dus Vlaamsch- 
gezind zijn. W ij zijn toch allen Vlamingen ; wij 
mogen wel aanspraak maken op een bestaan 
als vrij, beschaafd volk en op het recht om 
ons volgens onzen aard te ontwikkelen, ’t Wordt 
tijd dat de Vlamingen zich t’ huis gevoelen in 
hun eigen land. ’t Is overigens in. ’t belang 
van de rust en den voorspoed van het land 
dat weldra aan onze rechtmatige eischen vol
doening geschonken worde en dat de nood
lottige taalstrijd een einde neme.

Wie van zijn tijd wil zijn moet volksgezind 
zijn. Men mag er blij _om zijn of spijtig, de 
volksbeweging is er en gaat vooruit. Overigens 
die beweging is niet te vreezen, indien zij in 
de goede richting gesteund wordt. Dat het volk — 
en wij bedoelen het volk in zijn geheel — streve 
naar stoffelijke verbetering, naar verstandelijke 
en zedelijke verheffing, het algemeen welzijn 
kan er maar bij winnen. In zijn eigen is het 
dus goed en al wat goed is verdiend onze 
aandacht, onze achting en onze ondersteuning.

Maar boven alles willen en moeten wij 
Katholiek zijn. Dat is voor alle tijden en niet 
het minst van onzen tijd. Als trouwe vrienden 
van de Katholieke Kerk, onze Katholiske over
tuiging belijden en doen eerbiedigen, onze 
Katholieke rechten en vrijheden voorstaan en 
verdedigen tegen alle openlijke en bedekte be
lagers, alle vraagstukken helpen oplossen in 
de lijn van onze Katholieke beginselen, dus 
Katholiek zijn in onze Vlaamschgezindheid en 
Katholiek inonze Volksgezondheid, dat willen wij.

Wilden nu alle Katholieken echt Katholiek 
zijn en samenwerken op Vlaamsch en Volksge
zind gebied, dan zouden wij sterk staan en 
waarlijk zegepralen.

Anders, ziet wat er gebeurt. De Katholieken 
hebben gezegepraald in de verkiezingen, maar 
zij hebben de vruchten niet geplukt van hun 
zegepraal De huidige regeering beantwoordt 
niet aan onze verwachting. Hoe komt da t?  Om
dat de Katholieken, bij gemis aan vastbera
denheid en durfkracht, veel te slap en te toe
gevend zijn tegenover hunne vijanden en om
dat zij niet eensgezind zijn en zij zullen het 
niet zijn, zoolang zij niet het recht der Vlamingen 
erkennen en meegaan in de Volksgezinde 
richting.
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Wij willen er toe bijdragen het leger der 
oprechte, overtuigde Katholieken, der Vlaamsch- 
en Volksgezinde Katholieken in te richten en 
te versterken en aldus de Katholieke partij 
vooruithelpen naar de volledige zegepraal.

Moge God onze pogingen zegenen !

Dri ekoningendag,
een miskend feest

De beteekenis van het Driekoningenfeest 
wordt door ons christen volk niet meer be
grepen. Dit feest wordt bijna beschouwd als 
een Heiligenfeest, hoewel het door onze moeder 
de H. Kerk wordt gerangschikt onder de 
grootste feestdagen van het kerkelijk jaar.
Driekoningendag of Epiphanie is het feest 
der Verschijning des Heeren, het feest der 
openbaring van Jezus aan de heidensche vol
keren voorgesteld door de Wijzen uit het 
Oosten, het kerstfeest voor onze heidensche 
voorouders en daarom het kerstfeest voor ons

Hr bestaat een innig verband tusschen Kerst
dag en Driekoningendag : met Kerstmis kwam 
de Zaligmaker op de aarde « om de menschen 
te verlichten >, met Driekoningen heeft dat
Licht, dat ook voor ons was opgegaan, de
volkeren bestraald, ze werden geroepen om 
huifje te brengen aan het menschgeworden 
Woord, ze werden geroepen tot het geloof 
in Jezus-Christus. Dit verband treffen we van 
der> beginne aan in de Oostersche Kerken. 
Toen zij op den 6  Januari de geboorte van 
Jezjs vierden, herdachten ze daarbij de aan- 
bid ling der Wijzen en later, toen ze het
keïstteest op den 25 December hadden ver
plaatst, bleven deze twee geheimen, namelijk 
de geboorte van Jesus en de aanbidding der 
Wijzen, steeds in hare liturgie vereenigd. Zoo 
zouden in een oostersche kerk de koningen 
reeds met Kerstdag in ’t stalleke worden ge- 
plaats, terwijl ze dikwijls bij ons nog dertien 
dagen moeten wachten, alvorens hun goud 
wierook en myrrhe aan ’t goddelijk kind te 
mogen offeren.

Bij ons in het westen werden die 2 geheimen 
op 2 verschillige dagen herdacht. In den beginne 
werd Kerstdag gevierd bij ons den 25 De
cember ; in het oosten den 6  Januari, maar 
in den loop der IV eeuw had een feestwisseling 
plaats. Het oosten zou voortaan het kerstfeest 
vieren den 25 December en het westen zou 
het feeest der verschijning overnemen den 6  
Januari. Het eene feest vult het andere aan 
en beide worden steeds door onze Moeder 
de H. Kerke met evenveel luister gevierd 
Door onze Moeder de H Kerk, ja, maar. ., 
jammer genoeg, niet door ons christen volk, 
niet door de kinderen van die goede Moeder !!

üuiti'nlandscl) overzicht
De Conferentie te Washington waar men 

zoov.eel hoop op gesteld had om tot ont

wapening, of ten minste vermindering der 
militaire uitgaven te komen legt aan om op 

weinig of niets uit te loopen.

Een akkoord met vieren, Engeland, America, 

Frankrijk en Japan nopens de belangen in 
den Stillen Oceaan.

Beperking dsr vlootrmchtan. Engeland. Ame
rica, Frankrijk, Italie, Japa i weten elk wat 

ze mogen hebben in zake van groote slagschepen, 

en zoo moet iedere. mogendheid een deel van 
hare vloot ontwapsnen zonder in de eerste 

jaren veel te mogen bijbouwen.

In zake onderzeebooten wilde Engeland 

daar ’t gebruik van verbieden, maar de andere 
en wilden niet. — Dan kvvam er een voorstel 

om elk een zeker getal duikbooten tos te 

laten. Frankrijk steigert weerom.

Een besluit en is er nog niet.

Die Conferentie gaat op weinig of niet u it
komen. De reden : ’t is dat er veel te weinig 

staten vertegenwoordigd zijn.

Meer en meer begint men te zien dat al 

zulke conferentien maar en kunnen lukken als 

al de groote. mogendheden' meedoen.

Neemt immers dat Frankrijk, England, 

Amerika en Japan nu overeenkomen, van als 
Duitschland dat aan die oriderhandelingen 

geen deel neemt zijne bewapeningen herbe
gint, dan zijn al de andere mogendheden 
gedwongen al de overeenkomsten te vergeten 

en opnieuw genoodzaakt zijn zotte kosten te 

doen voor wapens en soldaten om niet op 

het onverwachts overvallen te zijn.

Alleen eene algemeene overeenkomste kan 
daar orde in brengen.

Vrede en is er niet en zal er niet zijn, in 
lange niet.

Engeland en Amerika hebben voor ’t aan

gezicht der aarde verkondigt dat de vrede 
moest gesteund zijn op recht en niet op 

macht, en al de volkeren hebben toegejuicht

De eerste ministers van Engeland verkon

digden in hunne nieuwjaarsboodschappen van 
1920 dat de vrede maar en kon steunen op 

den geest van ’t kristendom die leert dat 

alle menschen broeders zijn. kinderen van 
eenen hemelschen Vader...

En nog juichte de wereld hen toe !

Nu dat ze vrede willen stichten, en ver
dragen sluiten zitten ze te wikken en te wegen 

niet welke de rechten zijn der volkeren, dat 

schijnt van geenen tel, maar hoeveel macht 
ieder volk mag hebben.

En het opperste gezag op aarde, de ver

tegenwoordiger van het hoogste recht, de Paus 

wordt uit al die besprekingen weg gelaten.

Is het te verwonderen dat al die besprekingen 
op niets uit en loopen.

De Conferentie te Cannes.

In  ’t korte gaat er nu onderhandeld worden 

te Cannes. Frankrijk en Engeland gaan daar 
van zelfs het hoogste woord voeren.

Belgie gaat er toch ook bij zijn.

Er zal gehandeld worden over de betalingen 

die Duitschland te doen heeft, en over de 

maniere van betalen, ’t zij in geld, ’t zij in 
waren.

Duitschland en Engeland hebben daar reeds 

over gesproken te Londen, Frankrijk ook. 
Men zegt dat het recht van Belgie om eerst 
betaald te worden zou miskend geraken.

De Fransche gazetten zelf komen daar tegen 

op. Minister Jaspar zal natuurlijk al doen 
wat hij kan, doch gaat het lukken om onze 

rechten te doen eerbiedigen.

Moest het gaan gelijk het nog gegaan heeft, 

dan zouden Frankrijk en Engeland kijven dat 

het luide gaat en dreigen kwa vriend te 
scheiden.

Dan zou Belgie daar als middelaar tusschen 
komen, een deel van zijn voorrecht afstaan 

om de twee tegenstrevers tevreden te stellen, 
zijne bemiddelinge zou lukken, en Belgie zou 

toegejuicht worden om ’t groot gezag van 

zijn ministers en onze ministers zouden weer

komen met veel glorie en weinig centen.

Zoo ging dat ten tijde van minister De
lacroix. Laat ons hopen dat Jaspar en Theunis 

min zullen houden aan de eer en voor onze 
finantien zorgen.

Zal Duitschland kunnen, willen en moeten 
betalen ? dat blijft af te wachten.

Belgie en Luxemburg.

Het Belgisch Luxemburgsch verbond is ge- 
teekend, na hevige besprekingen in de Luxem* 
burgsche kamer bekrachtigd, ’t Zal in Belgie 

ook nog al bestreden worden maar eindelijk 
ook bekrachtigd. Dat is te voorzien.

Bij die overeenkomste valt de Belgisch 
Luxemburgsche tolgrens weg. Belgische waren 

komen vrij in Luxemburg en wederzijds.

Handeldiijven en bezitten wordt gemeen 

recht in dej twee gebieden ; Luxemburg neemt- 

de Belgische tolwetten aan.

In 't vervolg voor het inbrengen van nieuwe 

tolwetten. ook voor het sluiten van nieuwe 

handelsverdragen met andere staten zullen de 
twee staten malkander moeten spreken, ’t Is 

ook bepaald hoe, in geval van geschil de 

zake door een scheidsgerecht te effenen is.

De verdeeling der tolrechten aan de buiten

grenzen zal geschieden volgens verhouding 

der bevolking. Daarom is in de twee landen 

alle tien jaar op denzelfden dag een volks

telling te doen.

Het voordeel van Belgie is dat het de mees

terschap houdt over de Luxemburgsche ijzer- 

wegen, wat voor de have van Antwerpen 
van belang is.

W ij en zien voor ’t oogenblik niet in wat 

er buiten dat bijzonder voor of nadeelig 
is voor ons. — Misschien gaan onze schoen
en borstelfabrikanten ginder nog een afzetge

bied vinden.

In alle geval ’t gaan de douanerechten niet 

meer zijn die ze verhinderen.



In de Kamer.
Sedert ons laatste overzicht hebben ze in 

de Kamer van Volkvsertegenwoordigers voort 

de verklaring van Minister Theunis besproken.

Pierard, een socialist spreekt nen tijd om 

niets te zeggen en eindigt toen met een spreuke. 

W ij zijn, zegt hij van de oppositie, niet eene 

bolchevisten-oppositie om te vernielen of af te 

breken, maar om op te bouwen ! —

We gaan dat effenaan zien.

De liberaal Hymans is tevreden. Hij en 
zijn vrienden gaan de verzekeringswetten stem

men, en willen dat de sociale wetten in volks

gezinde opvatting toegepast worden.

Liberalen die volksgezind zijn en loopen 

algelijk niet dikke !

Voor den zesmaandendienst en de ver

vlaamsching van Gent en is Hymans niet 

t’ huis. — Natuurlijk.

Uit Cousot zijne rede en is er maar een 

ding te rapen : hij en is tegen de veral-

vlaamsching van Gent niet als er in iedere 

faculteit leergangen ingericht worden die aan 

de Fransche Kuituur haar recht geven.

’t Zullen nog walen, en misschien vlamingen 

overkomen als ze eens wel zullen begrijpen 
dat de eischen der vlaamschgezinden niet on

redelijk en zijn.

Picard, (front.) heeft zijnen buik vol van 

beloften ’t wierden er gedaan in 1918, in 1919, 
en nu niet. Van ’t gouvernement en heeft hij 

niets te verwachten en blijft voor zelfbestuur. 

De amnistiewet zal weer voorgedragen worden.

Heyman (krist, democr.) heeft het voorna

melijk over de sociale wetten waar de minister 
naar zijn inzien, te weinig van spreekt ; over 

't verplichtend onderwijs, over ’t vakonderwijs 

en de sociale verzekeringen die moeten gestemd 

worden.

Debunne herhaalt een deel dingen die al 

gezeid waren en vlecht daar eene lofrede 

tusschen, ze kan dienen voor lijkrede ook op 
Joseph Wauters (dat is toen de suikerminister).

Huysmans is geestiger maar ea zegt niet 

veel dat het onthouden weerd is.

Woeste ’die altijd zakelijk is brengt de kwestie 

weer op haar ploten en houdt staan dat de 

minister gelijk heeft • eerst den finantieelen 

toestand redden.

Vandervelde en wil 't program niet bespreken. 

Maar men heeft hem beschuldigd onkiesch 

gehandeld te hebben met Debeuckelaere te 

laten vangen veertien dagen voor de kiezing.
't Was al jaren dat het gerechtshof zekere 

stukken zocht waarvan het rt bestaan vermoedde. 

Rudiger heeft ze uitgegeven en ’t parket is 

opgetreden, men kan zegt hij aan ’t parket 

niets verwijten.

Debeuckelaere is fronter, dus niet onze po

litieke vriend. Spijts Vandervelde wij peizen 

van hem en van 't parket nog wat wij willen.

Toen heeft minister Theunis geantwoord en 

zijn antwoord was kort :
Onze schuld bedraagt 35 milliard en zal nog 

rijzen, ’t Gewoon budjet beloopt 1 milliard en 

half en geen middels om het in te krimpen.

Daarbij komt het buitengewoon budjet met 
het strijdersfonds, het krisisfonds, honderd 

millioen voor goedkoope woningen.

De verzekeringen die men wil doen stemmen 

zouden al te gare een goe zeven honderd 

millioen kosten.
Het jaarlijks bedrag onzer inkomsten èn be- 

draagd nog geen twee milliards, ’t Is waar 

Duitschland moet betalen, maar ’t zijn al weer 

nieuwe moeilijkheden op handen.
W ij gaan dus eerst moeten studeeren hoe 

wij daar zullen uitgeraken.
Intusschen zullen wij zorgen dat de sociale 

wetten die reeds gestemd zijn geen doode 

letter blijven.
Sedert Kerstdag heeft de Kamer voorloopige 

kredieten gestemd voor 1922 zonder veel op

merkingen.
Dan begint de bespreking over het aantal 

soldaten voor 1921.

In den Senaat.
De verkiezing der Senatoren.

De liberalen hebben met die gelegenheid

nog eenen flau wen tap afgeloopen. Iedere groep 

had volgens zijne getalsterkte recht op een 

zeker getal zetels
De katholieken op tien, de socialisten op 

zeven, en de liberalen op drie. De katholieken 

stelden tien kandidaten, de socialisten zeven, 

gelijk ze recht hadden, en de liberalen kwa

men niet vier |voor den dag, 't is te zeggen 
een meer dan hun recht. Zij hoopten zeker 

dat er entwaar een katholiek twee drie ging 

te kort zijn, en dat ze alzoo bij verrassing 

hunnen man gingen gekozen krijgen.

Ze werden, om die politieke oneerlijkheid ferm 

hun bolle gewasschen van Senator Vink die 

ne socialist is.

Liberaal Magnette wilde zijne groep ver

dedigen en klapte hun nog dieper in den zak. 

I)e ljberalen werden uitgelachten en de uitslag 

was da,t hunne lijst vier en twintig stemmen 

bekwam, en hun kandidaat ten optelle, de

gewezen minister Maheim een geheele stem.

Tegen dat de uitslag bekend was waren er 

nog vier liberalen aanwezig de andere hadden

de plate gepoetst omdat zij het te belachelijk

vonden.
Uitslag der verkiezing.

Twintig Senatoren moesten door den Senaat 

zelf gekozen worden.
De katholieken bekwamen 63 stemmen en 

hebben tien Senatoren bijgekregen, die zijn :

Ryckmans Alf. oud Senator ; Legy Arth. 

oud Sen. ; Limage Jos. Landbouwingenieur ;

Gilain Luitnant Generaal ; Liesens Math. 
Mijningenieur en beheerder van koolmijnen ; 
Nerincx Alfr. Hoogleeraar te Leuven ; Hubert 

Arm. Oudminister van Nijverh. en Atb. ; De- 

jace Karei, Rector der Hoogeschool van Luik;

E. P. Rutten, Bestuurder der kristene Syn

dikaten ; Van Cauwenbergh Flor. Volksverte

genwoordiger.
De socialisten h a d d e n  45 stemmen en krijgen 

7 man gekozen :
Lombard Alfr. mijnwerker ; Fraiture Arm. 

gewezen ambtenaar ; Vrouw Spraak-Janson, 

zonder beroep ; Guyaux Cam. gewezen amb
tenaar ; Renard M. gazetteschrij ver ; Ver- 

meÿlen Aug. Hoogleeraar te Brussel ; Van 

Vlaanderen, bestuurder eener Cooperative.

De liberalen hadden 24 kopstemmen en 
eene voorkeurstem. Zij hebben 3 gekozene :

Goblet d’Alviella, Staatsminister ; Vautliier 

Maurice Hoogleeraar te Brussel ; Nolf Ern. 

Oud volks vertegenwoordiger en Senator.

Goed nieuws voor getrouwde soldaten of 
oudste zoons van groole familien.

Volgens e:ne verklaring van den ileer 
Minister van Landsverdediging gisteren Vrijdag 

in den Senaat gedaan, zal liet Contingent 

voor 1922 meer soldaten leveren dan 113.000, 

het maximum volgens de wet toegelaten.
Hij zal dan ook wederom toelaten, voor 

de laatste klassen, dat de gezinshoofden en 
oudste zoons van talrijke familien, zooals 

voorgaandelijk, hunnen dienst zullen mogen 

verlaten als zij 4 of 5 maanden goeden dienst 

zullen gedaan hebben.
Volgens zijne belofte mogen we dit jaai 

ook eene gansch nieuwe Militiewet verwachten.

In den Provincieraad 

van West-Vlaanderen.

De eerste zittijd is dus afgeloopen. Wanneer 
men bedenkt dat de twee derden der leden 
nieuwelingen zijn, dan zal het wel niemand 
verwonderen dat niet alleen het bestuur en de 
bestendige afvaardiging veranderingen hebben 
ondergaan, maar dat ook de geest van den 
raad anders geworden is.

Wat zijn wij nu ver van al het kabaal rond 
de Normaalschool van Thorhout ! Men spreekt 
er niet alleen vlaamsch maar men voelt er ook 
vlaamsch en laten wij er bij zeggen vlaamsch 
en demokratisch. Het fransch dat er gesproken 
wordt is ofwel eene vertaling of het woord 
van een der waalsche vertegenwoordigers.

In deze korte zittijd werden reeds belangrijke 
zaken afgehandeld. Zoo hadden wij bijvoorbeeld 
de verhoogingen van subsides voor het vak
onderwijs, voor de normaalschool van Thourout, 
voor de Hoogeschool van Lettven, voor huis
houdscholen enz.

Er werd fel aangedrongen opdat de provincie 
niet alleen meer zou tusschenkomen voor het 
aanleggen maar ook voor het onderhoud der 
velobanen op de gemeentewegen. Eene demo
kratische wijziging wanneer men bedenkt dat 
de meeste velorijders te vinden zijn bij de 
volksklas. Een rechtveerdige vraag wanneer men 
bedenkt dat de belasting op de velos één 
miljoen en half opbrengt voor de Provincie.

De zoo belangrijke kwestie van sanatorium 
voor teringlijders en plaatselijke dispensaria 
voor allerhande ziekten werd grondig onder
zocht. Een commissie werd belast met verdere 
studie en voorloopjge maatregelen werden reeds 
gestemd in voorbereiding van eene definitieve 
oplossing

De provincieraad scheen nu eindelijk eens
gezind te zijn voor de verwezenlijking van 
de vaart van Roeselare naar Brugge en er zou 
met krachtdadigheid worden aangedrongen bij 
het Ministerie tot het bekomen van eene mo 
gelijke vertakking op enkele sektie van^ Lich- 
tervelde naar Handzaeme, Diksmude.

De tusschenkomst der Provincie in de sociale 
verzekeringen en werkloozenkassen kwam ook 
te berde. Het eerste werd verzonden voor 
verder onderzoek naar de deputatie en zal in 
den volgenden zittijd opgelost worden. Het 
tweede vond eene onmiddelijke oplossing.

Er werd met algemeene stemmen, uitgenomen 
een paar socialisten, besloten, op voorstel van 
M. Bekaert, aan te dringen bij de wetgeving 
opdat de maatschappijen voor goedkoope wo
ningen ook hadden mogen tusschenkomen door 
het verleenen eener vergoeding voor het privaat 
initiatief voor het bouwen van werkmanswo
ningen.

Over het algemeen liepen de besprekingen 
kalmtjes af. Slechts tweemaal kwam het tot 
botsing. Een eerste maal ter gelegenheid van 
de subsides voor de vrije scholen. Sommige 
socialisten protesteerden dat er geld besteed 
werd voor de scholen waar men de leerlingen 
allerhande dwaasheden wijsmaakt over het 
oud testament .. en zeggen dat zij tegen den 
godsdienst niet zijn 1

Een tweede keer ging het over den wensch 
voor de vervlaamsching van Gent. De motie 
werd ingediend door twee liberalen, twee so
cialisten en twee katholieken] Het ging er een 
oogenblik warm toe maar de rechterzijde hield 
zich goed gesloten en de motie werd aangenomen 
met 46 stemmen tegen 19 en een onthouding. 
Gansch de rechterzijde stemde als een man, 
uitgenomen een paar walen en een of twee 
andere.

Zoo staat de nieuwe provincieraad volop in 
het teeken van de vlaamsche demokratische 
gedachte. Werklieden, middenstanders en boeren 
vormen een gezond demokratisch blok dat 
sterk en eendrachtig het bestuur in handen 
neemt.

Van deze gelukkige hervorming hebben wij 
nog veel goeds te verwachten. H. K. V.

De heropbouw in West-Vlaanderen.
De herbouwingswerken in de verwoeste 

gewesten vorderen snel en stilaan verdwijnen 
uit onze Vlaamsche gouwen de sporen van 
den oorlog. Laat ons hier een klein overzicht 
geven van wat er gedurende de drie verloopen 
jaren tot stand gebracht werd. Men weet dat 
de vernielde gebouwen, einde December 1918,

geschat werden op het totaal, in ronde cijfers 
van 75,000. Einde 1919 waren er 12,000 voor
loopige woonsten, meest allen barakken, opge
richt ; einde 1920 klom dit getal op 13,759, 
waarbij moeten gevoegd worden 1 1 ,0 0 J woon
sten, hersteld of herbouwd door den Staat. 
Op 30 September laatst waten er 18,000 huizen 
hersteld of herbouwd door de bijzondere 
onderneming ; 625 openbare gebouwen her
opgericht ; 14,100 woonsten, gebouwd door 
den den Staat en 4,650 nieuwe huizen. De 
voorloopige woonsten bereiken het totaal van 
14 250. Er waren dus in ’t geheel, einde 
September laatst. 56,625 woonsten, ’t zij van 
bestendigen, ’t zij van voorloopigen aard.

De uitgaven voor de werken ondernomen 
met den geldelijken steun of door de zorgen 
van den Dienst der Verwoeste Gewesten, be- 
iiepen de som van 664 millioen. Het bedrag 
der vergoedingen en voorschotten, verleend 
door den Dienst der Verwoeste Gewesten, 
voor den herbouw van private woonsten, be
liep ongeveer 141 miljoen. Het nationaal ver 
bond der kooperatieven had, zijnerzijds, op
30 September laatst, ongeveer 707 miljoen 

uitbetaald.

Het Nieuws van de Week.
Uit de Wereld — Uit ons land 

Van Stad en Streek.

De «Retraite» in de Congregatie, heeft 
ongehoorden bijval genoten. —  Meer dan 
300 jongelingen woonden regelmatig de Avond- 
Conferentiën bij en ’s morgens kwamen er 
een 200tal mis hooren. Met ’t Kerstfeest, den 
sluitdag was de kapel te klein, ’t Zal deugd 
doen aan de jonkheid : zulk openbaar betoog 
toont dat ze, — spijts wat er ook soms ge
zeid wordt — , goed is en ook goed .kan 
blijven als de eene de andere willen steunen. 
Pater Hippolite heeft het hun wel uiteen gezet ; 
kort en klaar : Christen mensch voor uw 
zelven, voorbeeld voor anderen, en in gods
dienstoefeningen en goed gezelschap uw steun 
en uwe « vertemperinge » zoeken. W ij danken 
hem voor zijne goede woorden, en wenschen 
geluk en volherding aan onze christene Jongens 
van « ’t Boos Iseghem .»

Wat moet aangestipt worden en ’t en zal 
niemand verwonderen : In de Sluiting en in 
’t Avondfeestje dat volgde, wierden wij verrast 
met de hoogst vereerende aanwezigheid van 
Wel Edelen Heer Senator Baron Karei Gilles de 
Pelichy die met zijn oudsten zoon, Baron Leo
— een knappe flinke kerel — , de Congrega- 
nisten kwam groeten. Vroeger kregen we maar 
één Lid der WelEdele familie te zien ; nu 
zagen we er twee ; wie weet of wij in 1922 
’t geluk niet beleven dat getal nog te zien 
groeien !

’t Ware ons uiterst aangenaam en de Iseghem
sche ouders en jonkheden zouden er hun dank 
voor wijten. Dat bewees alleszins de geestdrift 
waarmede die twee Edele Heeren Zondag ont
haald wierden.

—  Iseghemsche Hoogstudenten. — Wij ver
nemen dat M. Gerard Van Hecke het diploma 
van Kandidaat Veearts bekomen heeft en dat 
M. Paul Depoorter zijn eindexamen van Apo
theker met groote onderscheiding afgelegd 
heeft. Hartelijke gelukwenschen.

— Laffe aanranding. — Maandag avond 
keerden drie meisjes van Lendelede, de ge- 
naamden Vroman Clara» 16 jaar oud ; Meu- 
risse Rachel en Germaine, 18 en 16 jaar oud, 
alhier binnen Iseghem werkende, terug huis
waarts van hun werk. Het was 5 1 / 2  ure, 
gekomen aan den Asthoek voorbij de hofstede 
Vercamert, hoorden zij dicht achter hen twee 
onbekenden, zij zagen en bemerkten een mes 
in de hand van een hunner. Op dit zicht 
begonnen de meisjes te loopen, doch de boos* 
doeners schoten toe en grepen Clara Vroman 
vast, die in bezwijming viel. Gelukkiglijk, 
door het hulpgeroep der gezusters Meurisse, 
een aldaar aankomenden soldaat kwam het 
slachtoffer ter hulp snellen, en de vuilaards 
op de vlucht drijven.

Klacht werd ingediend bij de policie, die 
aanstonds een neerstig onderzoek instelde. 
Camiel V. 18 j. en Maurice V. 15 j. beiden van 
Iseghem daders van den aanslag, door vragen 
in ’t nauw gebracht deden bekentenissen en 
zullen voor dit feit voor de rechtbank te ver
antwoorden hebben.

Ouders, waakt en zorgt op uwe kinderen.

— Poging tot inbraak — In den nacht 
van Dinsdag tot Woensdag rond 1 ure, hoorde 
de nachtwaker der fabriek van den heer Georges 
Van Wtberghe, dat tot nu toe onbekende 
kerels poogden in te breken. Op revolver
schoten onthaald kozende kwaaddoeners spoedig 
het hazenpad.

— Ter gelegenheid van Nieuwjaar, houdt 

Baron Karei geen zitdag, m iar wel den 
tweeden en derden Zondag.

Ons Gildeleven.
Hieronder zullen voortaan medegedeeld wor

den de aankondiging en, indien het de moeite 
weerd is, een bondig, zakelijk verslag van 
vergaderingen, feesten, voordrachten, lessen, 
gegeven in onze Katholieke Vereenigingen. De 
besturen der verschillende inrichtingen worden 
verzocht bijtijds de aankondigingen en verslagen 
in te zenden,

St Tillo’s Turners.
Maandag 2 Januari viert « Sint Tillo’s Turners 

Club » zijn winterfeest, ter gelegenheid van 
St Hilonius’ patroondag, ’s Morgens te 8  uren 
vergaderen de leden in ’t Lokaal en gaan te 
samen naar de Feestmis die te 8  1/2 ure in 
St* Hilonius’ voor Werkende en Eereleden ge
zongen wordt, ’s Avonds te 5 uren, — voor 
de Turners alléén — gezellige bijeenkomst in 
de Jongelingen-Congregatie.

Op Zondag 8  Januari na de Hoogmis, op
tocht van de Turners, in Stad. —  Er wordt 
neerstig voorbereid aan ’t Turnfeest dat de 
Eereleden zal aangeboden worden, hoogstwaar
schijnlijk, den laatsten Zondag van Februari.

Bij de Vlaamsche Meisjes.
Maandag 2 Januari te 4 1/2 uur geven de 

Vlaamsche Meisjes in de feestzaal van 't klooster 
van Maria, als naar gewoonte een Kerstfeest, 
W . E. H. Degeeter, bekend als smaakvol zanger 
zal het komen opluisteren. De leden van den 
VI. Meisjesbond ook zullen zelf verschillende 
mooie kerstliederen zingen. De zangen zullen 
met voordracht afgewisseld worden Wie onder 
de Iseghemsche vrouwen, er van houdt wat 
edel vermaak te hebben moet er heen gaan.

De ingang is kosteloos.

— Op 1 0  Januari aanstaande zullen de lessen, 
ingericht door den Vlaamschen Meisjesbond 
wederom beginnen. Eiken Dinsdagen Donderdag 
avond te 6  1/4 uur. Den Dinsdag zal W . E H. 
Coussens leeraar aan het klein seminarie te 
Rousselare nog enkele lessen geven over Let
terkunde ; deze lessen zullen afwisselen met 
lessen in de geschiedenis door W. E. H. 
Vancappel. Den Donderdag zal W. E. H. De- 
saegher, bestierder in ’t klooster van Maria 
les geven over Liturgie.

Alwie vrij is en meent, dat het nuttig is nog 
iets anders dan Fransch te kennen ga er heen.

B U a & E R S B O N D

Op Maandag 16 Januari geeft de Burgers- 
bond een feest. Toekomende week meer daarover. 
Van nu echter worden reeds de leden met hun 
familie verwittigd- en vriendelijk uitgenoodigd.

B IJ  DE BOEREN.
Zondag 1 Januari te 3 uur zal de maande- 

lijksche verga lering plaats hebben. Daar het 
nieuwjaardag is zullen wij het wat kort trekken ; 
maar dat de leden niet vergeten dat de aan- 
koopen moeten gedaan worden.

Maandag gaan er een heelen hoop naar Leuven 
on  daar eens te hooren wat er al te zeggen 
valt over de plaatselijke Boerengilde-

Die zaak zullen ze daar, onder de leiding 
van onze beste voormannen, bestudeeren en 
bespreken van Maandag tot Donderdag. Zulks 
toont ons klaar dat er werkkracht en weet
gierigheid steekt in onze jonge boeren en staat 
er borg voor dat zij in de toekomst den Boe
renbond zullen hoog houden.

En hoe nuttig en aangenaam het is studie
dagen te volgen kunnen zij alleen verstaan die 
er aan wezig waren. Doe zoo voort en de toe
komst van uwen Bond is gewaarborgd.

O3 Studiekring voor vrouwjn
in het Gildenhuis gaf Donderdag laatst een 
Kerstfeestje voor de leden. Tusschenin het 
zingen van imoie liedjes, hield Mad. Maertens 
een puike voordracht over Kerstdag.

Bond der Landenaars.
Zondag hadden wij onze slotvergadering voor 

het dienstjaar 1921 ;

Wij vernemen uit de verslagen dat de bond 
der landenaars reeds zijn leven van vóór den 
oorlog herwint, ’t Is nu 18 jaar geleden dat hij 
bestaat en buiten de jaren van den oorlog, 
heeft hij niet opgehouden immer aan te groeien 
en te versterken.

De landenaars hebben hier te Iseghem de 
bloeiendste inrichting van de gansche provincie 
die niet, zooals vele verslijt met oud te worden, 
maar zich gedurig aanpast aan de nieuwe tijden 
en immer mee doet aan ontwikkeling en ver
dere uitbreiding.

De bond der landenaars is sedert den oorlog 
aangesloten bij het p'.aatselijk werkersverbond 
waar zijne leden niét enkel op stoffelijk gebied 
bescherming en opbeuring genieten maarevenveel 
op politiek en sociaal gebied bij de andere 
werklieden hunne plaats innemen en hunne 
verdedigers vinden.

’t Is dus niet te verwonderen dat alleman 
de oogen naar Iseghem richt en hier lessen 
en raad komt nemen.

Uit meegedeelde cijfers blijkt dat gedurende 
het verloopen jaar 24 vergoedingen uitbetaald 
werden voor verliezen van geiten. Men betaald 
“2 fr. per geit om ze te verzekeren tegen sterfte 
en in geval van verlies bekomt men eene 
vergoeding van 30 frs ; met dit en erbijgevoegd 
de opbrengst van den verkoop van het vleesch 
kan de verzekerde zich eene nieuwe geit aan
schaffen ’t Is zeker eene goede zaak voorde 
Landenaars.

W ij vernemen ook dat door tusschenkomst 
van den schrijver van den bond der landenaars
H. D ’Artois, in den provincialen raad, eene 
vermeerdering van crediet vah 1 1 . 0 0 0  fr. voor 
de geitenbonden bekomen werd ; eene schoone 
verbetering in alle geval.

Toekomende jaar zal de bond wederom in 
volle werking zijn. Alleszins zal er met de 
kermis een groote prijskamp gegeven worden 
voor geiten, konijnen, hoenders en groensels. 
Dat de liefhebbers zich maar voorbereiden, 
want het zal de moeite waard zijn

De inschrijvingen voor 1922 zullen dadelijk 
aanvangen. Men geeft zich aan, aan den wijk
meester en betaald 2  fr. per geit die men doet 
verzekeren en 1 fr. voor den bond. Die geen 
geite heeft wordt lid van den bond met enkel
1 fr. te betalen, ’t is voor nieten.

Na een en ander uiteenzetting van dezen 
aard werd de vergadering gesloten met eene 
schoone loting voor. 2 0  prijzen.

Nieuwjaargeschenken ! !
TE BEKOMEN TEN BUREELE VAN ’T BLAD 

Een overgroote keus van 

Nieuwjaarkaarten en Nieuwjaargeschenken

zooals :

Portemonnaies, Portefeuillen, Étuis voor Cigaren 
en Cigaretten, Tabahbeurzen, enz.

Groote keus van prachtige Missels en gewone 
Kerkboeken.

Rozenkranzen in nacre, zilver en vermeil 
Juweeldozen,

Naaidozen, Schrijfdozen, Compasdozen, enz. 
Schoone Inktpotten in marmer, koper en metaal. 

Prachtige papeteriedozen, Buvards.
— — Albums voor Postkaarten. — — 

Komt zien naar onze uitstelling 
Rousselarestraat, 97, Iseghem

/



Burgerstand -- Iseghem
"  GEBOORTEN :

Dina 'Vanbelle, dv. Pierre en Maria An- 

seeuw, — Helene Hespeel, dv. Camille en 
Alida Declercq. — Rosa Sintobin, dv. Jules 

en Joanna Holvoet. — Maurice Segers, dv. 

Joseph en Elisa Maes.

HUWELIJKEN ■

Valère Vens, handelaar, 24 j. en Aurelia 

Vermote, huishoudster, 24 j.

E M E L G H E M .

GEBOORTEN :

André Terryn, zv. Camille en Maria Ameye, 
Princessestraat. — Mariette Terryn, dv. Hector 
en Maria Strobbe, Dam. — Mariette Reynaert, 
dv. Cyrillus en Marie Dely, Liesterstr. 
Laura Bouckaerfc, dv. Valere en Eugenie Uytten- 
hove, — Jerome. D ’heyger, zv. Jules en Julia 

Dejonckheere.

STERFGEVALLEN:

Elisa Casier, 37 j. echt Arthur Delbeke. 
— Ctiarles-Louis Uyttenhove, 82 j. wed. There
sia Deblauwe. — Romanie Swaenepoel 65 j.

HUWELIJKEN :

Eugène Lebon, koopman te Rousselare en 
Clementine Wylein, naaister alhier.

D E  P L U IM E N  MAKEN DE  V O G EL 

N IE T ... en het is meestal... V E E L  G E 
S C H R E E U W  EN W E IN IG  W O L . — W an

neer men U met veel reklaam en . schoone 
beloften overstelpt, om uwe spaarpenningen 

in zaken, waarin geen gedurig toezicht mo

gelijk is, te plaatsen, wendt U vooreerst in 
alle vertrouwen tot onze agenten uwer streek, 
die met de meeste bereidwilligheid en koste

loos, alle inlichtingen zullen geven.

Vorzekerde uitzettingen op

a) Spaarboekjes op zicht aan
b) Spaarboekjes voor 5 jaar aan 4
c) Kasbons voor 5 jaar aan 4 1/2 °/0
d) Grondobligaties 10 jaar aan 5 •/»

’s jaars. — Alles vrij van Taksen.
e) Cbeck-Bekeningen 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 voor waarden.

Antwerpen’s Bouw- & Hypotheekbank
Naamlooze Maatschappij.

Kapitaal : VIJF MILJOEN FRA.NKS.
Zetel : Xll-Maandenstraat, Nr 13, ANTWERPEN.
Gesticht in 1909. — Posteheck-ßekening 019. 

Telefoon 3081.

AGENTEN :

Mr Florent Behaeghe-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.

M A R K T P R I J Z E N .

KORTRIJK 2G Dec. — Haver, 70 tot 73 
peerdeboonen, 76 tot 00 ; aardappelen, 35 à 40 
Boter 13,50 fr. dek ; eieren ’t stuk, 0,60-0,65 
koolzaadolie, 240 tot 000; lijnzaadolie, 140 tot 
000 ; koolzaad 100 tot 000 ; lijnzaad, 90 tot 
95 ; koolzaadkoeken, tot 50 ; lijnzaadkoeken 
83 ; sodaoitraat, 77.50 ; ammoniak, 97.00 
suikerij, OOOtot 00 ; duivenboonen, 105 tot 108 
hooi, 30 tot 40; strooi, 7 tot 10.

Société Générale de Belgique
Kapitaal . . .  Fr. 62,000,000
Voorbehoud . . > 145,099,540,45
Maatschappelijke som . » 207,099,540,45
S t o r t in g e n  op de S p a a r b o e k je s  

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

Voor alle inlichtingen zich wenden tot de

Banque de Courtrai
, ,AGENTSCHAP DER 

SOCIETE GÉNÉRALE DE BELGIQUE
BIJHUIZEN te : Audenaerde, Avelghem, 

Cortemarck, Dixmude, Iseghem, Lichtervelde, 
Meenen, Moescroen, Poperinghe, Ronse Rousse
lare, Sotteghem, Thielt, Vlamertinghe, Waere- 
ghem, Yper

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

STAD ISEGHEM.

Heraanbesteding van den Reioigheidsdienst
Hat Collegie van Burgemeester en Schepenen 

der Stad Iseghem maakt bekend dal er op

Maandag 9 Januari 1922
om 5 ure namiddag, ten stadhuize zal overgegaan 
worden, mits nadere goedkeuring, tot de openbare 
heraanbesteding voor het verzamelen en vervoeren 
der vuilnissen van den R iinigheidsdienst der Stad.

De aanbesteding zal geschieden bij aanbevolen 
brief op het postkantoor besteld ten laatste den 
7 Januari, onder dubbel omslag waarvan de bui
tenste het adres zal dragen van den Heer Bur
gemeester van Iseghem en de woorden « Aanbieding 
reinigheidsdienst » en de binnenste « Aanbieding 
voor de aanbesteding van den Reinigheidsdienst ».

Het kohier van lastvoorwaarden ligt ter inzage 
in het Stedelijk Sekretariaat alhier te rekenen 
van heden.

Iseghem, den 30 December 1921.

Bij Bevel :
De Sekretaris, Burgemeester en Schepenen,

A. WEBBROUCK. C. STAEs>.

SCHOONE VEND1T1E van

GEKAPTE TAILLIE
te ISEGHEM, Boschmolens.

De Notaris LE CORBESIER te Iseghem, zal 
openbaar verkoopen

Vrijdag 6 Januari 1922

Veertig Koopsn zwaar gekapte Taillie
in ’t park rond ’t kasteel van Mevrouw Gaspard 
van den Bogaerde, te Iseghem.

Kontant geld en 12 Ojo verhoog.

UIT TER HAND TE KOOP
een groot

W O O N H U IS  met H O F
kunnende dienen voor WNKEL 

Ge'egen in de ROUSSELARESTRMT, 181
Zich te bevragen bij A. PARVIENT1ER, 

Molenstraat, n. 4.

Snijschool
voor JUFFERS

DSMEER  
Consciencestraat, 50 -

K O R T R IJK

Heropening der Snij-en Naailessen 18 Januari

Vraagt inlichtingen.

Patronen op maat, busten en madegravuren

Te KOOP een B U I Z E S T O O F 1 in

geheel goede staat, voor 8o fr.

Zich wenden ten bureele van ’t blad.

Mijn Kindje Was Van Eene 
Uiterste Zwakheid

Het kon niet de minste beweging doen.
De Dr. Cassells’s Tabletten hebben het de gezondheid terug gegeven.

Mevrouw C. Rogers, 89, George Street, 
Pontypool, Mon., zegt :—“ De Dr. Cassell’s 
Tabletten hebben een wonder gedaan met 
mijn zoontje te genezen die van kinderver
lamming leed en zoodanig vermagerde dat ik 
dachte hij ging sterven. Hij had pas veer
tien maanden toen de pijn begon „en weldra 
was hij van eene uiterste zwakte ; hij kon niet 
ééne beweging doen. De buikhoop deed hem 
vermageren zoodat er hem niets bleef dan de 
huiden beenderen. Al wat hij nutte braakte 
hij; de zwakheid maakte hem blind; hij 
gelijkte aan eene wassen pop.
“ Doch, op zekeren dag had ik het geluk 

van de Dr. Cassell’s Tabletten te hooren 
spreken; onmiddelijk deed ik ze, aan mijn 
kindje innemen. Verbeeld u mijne vreugde 
toen eenigen tijd nadien ik bemerkte dat den 
toestand van mijn jongetje liéht veranderde. 
Zijne gezondheid verbeterde dan vlug, liij 
kreeg het zicht terug en weldra was hij hl 

htaat te kunnen loopen. Heden heeft h ij twee jaren en haflf, hij is in volle gezond
heid en vol kracht, en mollig evenals een pouding.”Dr. Cassells

P R I J S  3 F R  E N
7 .50FR .

(het groot model  bevat  dr ie  m a a l  he t  kleine) V e r  koch t  door de a p o th ek en  i n alle werelddee- ler V ra ag  de Dr. C a  8 se ll ’s T a b  le t ten  en weiger d a  i l  en a m a k in g .

Tabletten
Universeel familie geneesmiddel tegen :

Z e n u w a f m a t t i n g  Slapeloosheid H a r t k l o p p i n g e n  
Z e n u w z w a k h e id  E loedg ebrek  L e v e n s a i rn a t t in g  
Z en u w o n s te k in g  Slechte spijsverïeer.ngZenuwachtigheid 
N e u r a s t h e n ie  U i t p u t t i n g  N ie re n z ie k te

Bijzonders aanbevolen aan de voedende moeders en aan 
de personen die de kritische tijdvakken van het leven 
doargaan. Dokter Cassell’s Co., Ltd , Manchester, Eng land  
A lgemeen depot voor Belgie en het Groot Hertogdom :

Maison i-ou i*  Sanders, 22, Rue de la G lacière, B ru sse l.

N E E M T  T W E E  
T A B L E T T E N .

bij he t slapen 
gaan  en ge zult 
bem erken hoe 
goec’ ge slapen 
zuJl : vervolgden ge zult w el
d ra  de vreugde 
kennen, k rach t en gezondheid 
te  bezitten.

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

*
Ü cf

c

o  *  
> te 

§
ü td  s

te b  H rj 
Q

CO Ö g  «g

ES"
î
§

a
83
ö

CD
©
b

Openbare Verkooping van
W O O N H U I Z E N

uitmakende eene TWEEWOONST 

te ARDOYE, nabij de Liester.

I.

Meester 3E-3C. V s i n c l o  M o o r t e l e ,  No
taris te Gent, zü openbaarlijk verkooopen :

ARDO YE.
Koop I. — Een WOONHUIS met afhankelijkheden 

zijnde de westkant eener tweewoonst, 33 a. 5 ca. me
degaande erve Kadaster Sectie C, nummers 1300c en 
ex 1300d.

Bewoond door Charles Buyse tot 1 Nov.. mits 220 fr. 
s jaars. Ingesteld 2500 fr.

KOOP II. — Een WOONHUIS met afhankelijkheden’ 
zijnde den oostkant eener tweewoonst, met 45 a. 5 ca' 
medegaande erve, Kadaster Sectie C, nummers 1299’ 
1298 en ex 130öd.

Gebruikt door Charles Buyse, tot 1. Oct. mits 220 fr. 
s jiars. Ingesteld 2500 fr.

KOOP III. — Eene PARTIJ ZAA.ILA.ND groot 34
a. 80 ca. Kadaster Sectie C, nummer 1286g. Gebruikt
door Charles Buyse tot 1 Oct. Ingesteld 1000 fr.

Recht van Samenvoeging — 1/2 0/0 Instelpenning.

OVERSLAG : Donderdag 12 Januari 1922, telkens 
om 2 ure (3 ure stipt) bij Vermaete, in * HET HOF 
VAN COMMERCE „ Emelghem-DAM.

De koopers worden verdocht zich te voorzien van 
hun huwelijksboekje of van een uittreksel uit hunnen 
geboorteakt.

II.

Iseghem. W ijk  Trienhoek,
Koop 1. — Een WOONHUIS met 15 aren

5 centiaren. Gebruikt door Allons Depreitere mits 
11 fr. te mianle. Ingesteld 1300 fr.

Koop II. —  Een WOONHUIS met 17 aren
21 cent. Gebruikt door Jules Devos mits 150
fr. ’s jaars. Ingesteld 1500 fr.

Koop III — E;n WOONHUIS met 10 aren
10 cent. erve. Gebruikt door Camiel Nuyltens, 
mits 150 fr. ’s jaars. Ingesteld 1500 fr.

Koop IV —  Een WOONHUIS met 1G aren 
10 cent. Gebruikt door Leon Huysentruyt mits 
150 fr. ’s jaars. Ingasleld 1500 fr.

RECHT VAN jSAMEN VOEGING.

0VERSLAS Woensdag 11 jan. 1922, om 3 ure
4 ure stipt) IN DSNlSUvVE St P IEDä l ,  b>- 
woond door Joseph Nollet.

ALFONS CARBON laat eenieder weten dat 
hij de schulden die zijne vrouw Marie Heyman 
maakt niet en herkend

Sigaren, Sigaretten en Tabak
Bij

Michel Dalle-Devoldere
Rousselarestraat, 55, ISEGHEM

Schoone Nieuwjaargeschenken
alsook groote keus van bakjes van 4, 6, 10 

Sigaren der beste merken.

KOOPT WE NiEÜWJÏARGESCHENKEN
BijG. Bourgeois-Wybo

29, Marktstraat, ISEGHEM.

Alle slach. van Rooker®geri®f

Groote kens in LederwareD

Reukwerken en Haa^garnituren

W ie  G e l d .
noodig  h e e ft  om  te bouw an o f  h u izen  
te  koop sn , w ande zich  in  v o lle  v e r 
tro u w en  tot

A L F O N S  D E V O S
10, T R A P S l RAAT. 10

B R U S S E L . .
Liseninrjeti op H y p o th e e k . — V e r z e 

k erin g en . — V o ls tr e k te  g eh eim h ou d in g  
v e r z e k e r d .

VOORDEELIGE PRIJZEN.

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.

Henri G hek ie re-D i\j o ngh e
Maneghemstraat, 126, ISEGHEM

gelast zich met het SLACHTEN VAN KOEIEN 
en ZWIJNEN te Iseghem en omliggende ge
meenten.

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

Bericht aan de Schoenmakers.
TE KOOP aan zeer voordeeligen prijs eene 

KAPMACHIEN voor zolen en hielen met alle 
slach van toebehoorten. Zich wenden bij G. Tilioor, 
17, Berten Plaats, Poperinghe.

Men Vraagt 

H0UTDRAAIER bij Valère B ourez-Kesteloot 

Borstelfabrikant Iseghem

Pianolessen ten huize
Zich wenden bij

Etienne Vankeirsbilck, te Cachtem 

Hector Vansteenkiste, aan de Boschmolens

laat weten dat hij eenen V E R K E N S B E E R  

heeft ten dienste.

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

Telegramadres : BETARMÉ. Gent.TELEFOON Bureel : 294-9 (7-12, 14-18 ure) 
Bestuur : 2968

Studie van gebouwen in gewapend beton 
Nijverheidsgebouwen. 

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

Voor heeren Bouwmïeslers en Aannemers voorontwerpen zonder verbinding.
Technisch-bestuurder : ~ Raadgevend-lngenieur :

0. M. deNORONHA, Civiel Ingenieur A. I. G. Hoogleeraar MAGNEL.

Wederlaadscïie Tentoonstelling der Bouwnijverheid, Geat 1921 : GOUDEN MEDALIE

Filiaal : 5, de Pélichystraat, te ISEGHEM. Tefefoon, 14 

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

Kunsttanden, Gebitten, Heelkundige tandbewerking

SPECIALITEIT VAN TANDEN OP GOUD
volgens de 1 latste uitvinding (zonder pl -at i 

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

BERICHT : Om aan de menigvuldige vragen hunner cliënten t»

voldoen zal Doktoor DELCROIX en EI D M .  M O f t f E L -

van nu af te raadplegen zijn den DinsJag en Waansiag van iedere week bij M. P ierre  

BERLVVIONT-ABEELE, R3JSSELARESTRAAT, 30, ISEGHEM.
wm&æËmm&asussBmuKmaÊBtçiK%u3M0mmÊ*gsBœmxmiBsaBMmmuaiÊ8Bts4g!tsiBmBaiiBtc £

CRÉDIT FONCIER D’RHl/ERS
HCJLPHCJIS Rousselarestraat, 25, ISEGrHEM.

Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 6.00 0 .000

B. Spaarkas :
1° op zicht

2° op termijn van een jaar 

3° op termijn van twee jaren

4.00 0/° 

4.50 °/°

5.00 °/#

A. Bankrekeningen : zonder Bankloon :
1° op richt 3.50 %
2° op veertiendaagsche rekeningen 3.85 %

3° op zesmaandelijksche rekeningen 4. ° / o

4° op jaarliiksche rekeningen 4.25 °/0

.W N K O O P  en V E R K O O P  Ydfl Fransch, Eagelsch ea Âmerikaansch Papier
aan de voordeeligste wisselkoers

Verdere inlichtingen kan men bekomen bij den Plaatsrtijken Beheerraad
Bestuurder : J U L E S  CROCHON-VERHAMME li isegh.m. 

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



GEWAARBORGD GEWAPEND BETON

Specialiteit van Gepreste Cimentbnizen
SPOEDIG EN VERZORGD WERK

fAmand Denys-floehepied
Dweersstraat, 17, ISEGHEM

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 HH. Oogmeesters, meer en 
meer aanbevolen ?

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

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

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

GERMAIN HOET reist niet maar, doch is alle dige ten zijnen huize sprekelijk en heeft noch zoon 
of hoegenaamd geene reizigers.

Men lette goed op ons adres :
Germain Hoet-Anne, St AmanJstraat 8, tegen de N .ordstraat, Rousselare.

Er is altijd een oogmeester ten ieder beschikking.

w a s  v o l d o e n d e  v o o r  d e j e n  j i e k e  te  g e n e j e n
M. Remy Tresignies, verzekerd stellig dat eene enkele flesch vol- 

Coeniie was om geheel zijne nierziekten te genezen. 11 ij is verzekerd 
dat degene die lijden van nier- of blaasdriften, van welke natuur ze 
ook zijn, kunnen eene onmiddelijke verzachting bekomen. Wanneer 
gij de pillen de W itt neemt, bemerkt gij eenige uren nr.dien, d;it uw 
water modderig en blauwachtig is. D it geval is een bewijs dat de 
pillen onmiddelijk hunne werking voortbrengen, door het reinigen 
van elke plcei der nieren en der blaas, en wanneer de onzuiverheden 
zullen weggedreven zijn, moogt ge verzekerd zijn van uwe genezing. 

M. Remy Tresignies van Gammerages schrijft :

« Ik  heb het plezier u te doen kennen 01' beter u te bedanken.
» voor het geneesmiddel « De W ilt Pillen » waarvan eene enkele flesch 
» voldoende is geweest om me gansch te genezen van de drift aan welke ik 

» leed. 1
» Sinds meer dan één jaar, leed ik van rlieumatisme der maag en 

» uieren (nieren of rug) en dank aan dat hiergenoemde geneesmiddel,
» ben ik gansch genezen.

» Om u mijne dankbaarheid te bewijzen, laat ik u toe van mijnen 
» naam gebruik te maken en hem te doen kennen. »

I n d i è n  gij onm iddelijk  u itslagen wilt h e b b e n ,  n e e m tDe Witt’s
Nieren & Blaas Pillen

De Beste Rem edie in de W er_ld voor
Rugpijn, 
Vermoeidheid, 
Meeste vormen van 
Blaas Aandoening

Rh«amatiek, Blaasontsteking,
Heup Jicht, Steen in de Blaas,
Lenden Jicht, Graveel,
Zwakke Rug, Jicht,

Do Pillen De W itt zijn te k o o p  in  a l l e  bijzondere npotnekon. a.in 
len p r i j s  v a n  5 frank de kleine flesch en fr. 7 .5 0  de groote flesch, 

welke 2 1/2 maal den inbond der kleine bevat.

Wanneer gij eenige moeilijkheden hebt om u de echt e I’ illen De AA i tt 
aan te schaffen, zend rechtstreeks het bedrag uwer bestelling. \ei- 
meerderd met 65 centiemen voor verzendingskosten aan C. C. De 
W it t  4. C», ru e  de la  G la c iè re .  2 2 , te  B ru s s e l,  en de verzending zal 
oogenblikkelijk door den apotheker uwer streek gedaan worden.

Verkocht te Iseghem , bij V e rh a m m e , 13, Marktstraat ; W yffe ls ,  53, Marktstraat; La lem an , 2, Brugstr.

ELKEN V R IJD A G

Stokvisch en Moluwe 
OOK VERSCHE VISCH

Drooge en Ingelegde HaringDij I s id .  7 Â N 8 B Y L E N - V A K B 8 S I B R
16, Wijngaardstraat, ISEGHEM. 

Vermindering van prijs aan voortverkoopers.

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

- Hoofdpijn en Zenuwkoortsen

De Cachetten K E P H I L
zijn het eenige Voorkomene genees
middel dat werkelijke uitslagen geeft.

Wacht niet tot hït te laat is, bij de
minste hoofd pijii of zenuwkoorts neemt 
dadelijk een CACHET KEPHIL.
ALLEEN TE BEKOMEN s 

BIJ DEN UITVINDER

Apotheek LÄLEJVtÄISf
Opvolger van A. Rodenbach, ISEGHEM 

Huismoeders !
Voor uwe kin Iers zijn TRA.A.N en 

MELKTRA.A.N der Aphotheek Lale
man een noodzakelijk voedsel

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

Apotheek LALEMAN, Iseghem.

Ä. OeYos-Pilleï)
AANNEMER VAN VERHUIZINGEN

Rousselarestraat 130 ISEGHEM.
— Télóphoon 86 —

Re^el-natigen W^kelijkschen

VERVOSRDIEVST  OP GENT.

VERTREK iedere WOF.NSOAG voormiddag 
te 10 ure uit ISEQHEM.

VERTREK uit GENT den DONDERDAG 
m idlag, standplaats Üate! ?icardiën tegen de 
Koornmarkt.

Men aan/eerdt groote en kleine vrachten, 
alsook bestellingen voor de tusschengemeenten.

REGELMATIGE TROUWE - -

-  -  EV ZEKERE BEDIENING  

MATIGE PRIJZEN

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYN \EVfi Gezusters
Kortrijkstraat, -14. ISEGHEM

Java Sterk — Dubbel St^rk 
W estm inster Stout 

Schoth-nle — Pâle-ale.

V e r f e o o p  7  m  " W i j n e n

HANDEL in KOLEN

Corsets op Maat.
Het alomgekend Huis HIMPE-VROMAN die 

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

Benvens Goede Corsets op maat gemaakt 
en naar de beste en laatste modellen kan men 
ook ten mijnen huize bekomen alle slach van 

witgoel, zooals mans- en Vrouwhemden, lakens, 
cache-corsets broeks, roks, schoone werkers- 
kostuimen, écharpen, baaien, onderbroeks, 
enz. enz.

Goed en verzorgd naaiwerk.
TROUW E BEDIENING EN VASTE PRIJS.

HIMPE-VROMAN.

Jules PATTYtV-PARYIENTIER
Gentstraat, 52, ISEGHEM

gewezen w e rk m a n  b ij Désiré Scheldzivun-De 

b u ss c h e k e , o e ve e lt zich a a n  tot het plakken 
van behangpapier, glaswerk, enz.

Gïnadige prijzen. — Trouwe bediening. '

Duimpjes Almanak
—  voor ’t Jaar 192 2 —

Te verkrijgen ten bureele van 

DE ISEGHEM NAAH

—■ Rousselarestraat, 95, ISEGHEM — 

jPr ijs , 30  cen tiem en .

SCHOONE KEUS VAN

Regenmantels — Impermeables

voor Heeren, Damen en Kinders.
Voor Damen van af 45 Fr

IN SATIJN 125 FR. EN MEER.

In  wolle Q-abardine BB F r .
TROUWE BEDIENING.

JANSSENS Gezusters
Brugstraat, 6, ISEGHEM.

WASSCHERIJ en STRÏJKËRU
--------  >

Lifard Vandaele-Callens
248, Rousselarestraat, ISEGHEM

AANVAARDT ALLE WASCHGOED.

Op aan w aag- w ord t h et w asch goed  
afgehaald en  ’t hu  i s  gebracht.

TROUWE BEDIENING.

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach van MATRASSEN ojTmM f
IN SCHAAP- EN FLOCONWOL 

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

SPOEDIGE EN  TROUWE BEDIENING. 

In 't groot en in ’t klein

bij

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

recht over St Hiloniuskerk

HUIS VAN VERTROUWEN.

J .  Vanlandeghem-Behaeghe
Groote Markt, 2I, ISEGHEM.

O - P l O O X Ü A . I S r i D E I L .

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

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

Voordeelige prijzen voor voortverkoopers.

A . Lambert-Werbrouck
'H M  O- 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 onderleier en belast zich met 
allerhande Herstellingen.

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voorwaarden.

TE BEKOMEN BIJ

Meenenstraat, ISEGHEM.

Glas, Spiegels, Meubels, Vitreaux, 

Gravuren, Deurplakken, 

Portretten-Glazen, filazenpannen.

|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 

= =  CQURT R AI ----

{A te lie r s  de C on stru ction  
A p p a reilla g e  haute et ba sse  ten sion  

T ra n sfo rm a teu rs  
C abines a érien n e et

P o s t e s  de tra n sform a tion  
In sta lla tio n s  

B obin a ge en to u s  g en res
haute et ba sse ten sion  

M o te u r s  — C o m m u ta trices
— A c c u m u la teu r s  etc.

RÉPARATION REBOBINAGE
VENTE. ACHAT. ÉCHANGE.

Doctor II. 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, ISEGrHEM.

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

MOEDERS vooralleer aankoopen te doen, kamt 
zien naar de prijzen onzer stoffen, alle concurentie 
onmogelijk.

Uit ter liaiitl te koop

ZES NIEUWGEM4AKTE WOONHUIZEN
met medegaande erve 

gelegen te ISEGHEM, Kortrijkstraat.

Voor alle inlichtingen zich te wenden bij den 
Heer Notaris Vandemoortele.

UIT TER HAND TE KOOP

2 WOONHUIZEN
in de Statiestraat te ISEGHEM.

Zich te bevragen bij den Notaris LE CORBESIER.


