
ÖMEM
Katholiek weekblad voor Iseghem en omliggende

VOOR GODSDIENST, TAAL en VADERLAND
Verschijnt eiken Zaterdag 

15 ct. per nummer 
Abonnement 7.50 fr. ’s ja a rs . Buitenland 10 fr.

D R U K K E R - U IT G E V E R  :

J. DE BUSSCHERE-BONTE, Rousselarestraat, 9 7

AANKONDIGINGEN : 
Notarieele en andere 0,40 per regel • 

Tusschen Stadsnieuws 0,75 per regel

Partijen van orde.
Sedert eenigen tijd wordt er nog al veel 

gesproken van partijen van orde. Hoeveel 
zulke partijen zijn er wel ? En welke zijn die ? 
Dat is het onderzoeken waard.

In ons land bestaan er eigenlijk slechts drie 
partijen : Socialisten, Liberalen en Katholieken. 
De andere partijen komen niet in aanmerking. 
Ztj hebben geen leefbaarheid ; de jongste ver
kiezingen hebben het bewezen. Overigens om 
te kunnen bestaan moeten zij zich aanleenen 
bij eene of andere der groote partijen in de
welke zij vroeg of Iaat zullen opgeslorpt worden. 
Immers de aanhangers van die kleine tijdelijke 
partijen zijn en blijven in den grond van 
hunne overtuiging gehecht aan de groote partij 
waartoe zij behooren en tot dewelke zij zullen 
terugkeeren na de verdwijning der kleine par
tijen waarmede zij nu tijdelijk samengaan.

Er zijn dus slechts drie partijen die den 
naam verdienen van partij. Zijn zij alle drie 
partijen van orde ?

Zeker niet het Socialisme, dat ontstaan is 
en vooruitkomt als de partij van de omwen
teling en door de stelselmatige opruiing tot 
klassenhaat en klassenstrijd de orde in de 

samenleving onmogelijk maakt

Het Liberalism ? Zoo er ooit eene partij 

van wanorde was, dan is het wel. Niet alleen 

is het liberalisme de « vader van het socialisme » 

maar de wanorde die sedert meer dan eene 

eeuw in de wereld heerscht en de wantoestanden 

die op economisch en miatschappjlijk gebied
ZOO diep in g e w orte ld  z ijn , v in d e n  h u n ne n  o o r 

sprong in het Liberalisme. Er was een tijd 

dat de maatschappij ingericht was in een stevig 
onderling verband van christelijke broederliefde 

en aan eenieder, zoo werkman als burger, een 

vast en menschwaardig bestaan verzekerd. 

Toen kwam het liberalisme dat de maatschappij 

utteenrukte, het goddelijk en kerkelijk gezag 

miskende, vrijen teugel liet aan de zelfzucht 

van eenieder, de menschen als alleenstaande 

wezens zonder steun aan henzelven overliet 

en aldus de zwakken overleverde aan de uit

buiting der machtigen. De schandelijke misbrui

ken, waarvan de werklieden zoolang slachtoffers 

zijn geweest, de beklagensweerdige toestand 

waarin de middenstand, de kleine burgerij heden 

nog verkeert, zijn ontsproken uit het Liberalism. 

En dat noemt men de partij* van orde!

Overigens het Liberalisme en het Socialisme 

loochenen God en buiten God is er geen 

orde mogelijk, ook zijn beiden door de Kerk 

veroordeeld.

De katholieke partij alleen is de partij van 

orde, omdat zij God en de goddelijke wetten 

erkennende en volgende, de partij is van de 

waarheid, het recht en de liefde ; omdat zij 

diens volgens alleen ware vrede en welstand 

kan brengen aan den mensch en aan de sa

menleving, omdat zij alleen in zich bevat de 

echte grondslagen, waarop de maatschappij 
moet rusten en de grondbeginselen volgens 

welke alle vraagstukken op duurzame en be

vredigende wijze kunnen opgelost worden.

Dus : spreken van partijen van orde, is laten 

veronderstellen dat er buiten de katholieke 

partij nog andere partijen van orde bestaan 

en dat is valsch.

Beweren dat het den mensch vrij staat zich 

aan te sluiten bij eene andere partij dan de 

katholieke is eene verderfelijke dwaling.

Een mensch is katholiek of hij is het niet. 
Is hij het, dan moet hij leven en handelen 

volgens zijne overtuiging en dan is zijne 

plaats in de rangen der katholieke partij en 

elders niet. Dat eischt het gezond verstand, 

dat eischt het geweten en dat eischt ook het 

belang. Wie orde wil in de samenleving, kan 

die enkel betrachten in en door de katholieke 

partij ; moet zijn belangen zoeken te behertigen 

in den schoot der katholieke partij ; moet 

medehelpen aan. de versterking en de goede 

werking van zijne partij, moet gelijk welk 

ander partij beschouwen en bekampen als 
den vijand van zijn belang en van zijne over

tuiging.

Wie het anders verstaat en zegt, verkeert 

in dwaling en leidt zijne medemenschen in 

dwaling en handelt in strijd met zijn plicht 

als burger en als katholiek.

De Conferentie le Cannes.
Duitschland ligt van de jare weer aan den 

onkost : Ze moeten betalen de somme van twee 
milliard goud.

Weet ge hoeveel dat is ?

Een twintig markstuk weegt 7, 9 65  gram, en 

in twee milliard gaan er honderd millioen zulke 

stukken, dus een gewicht van 796500 kilo. Dat 
is negen en dertig groote wagons met elk twintig 

duizend kilo, en de veertigste wagon heeft toen 
nog i65oo kilo mee.

Van die betalingen worden eersc de bezettings' 
kosten gedekt en ’t gene overschiet wordt dan tus

schen de schuldeischers van Duitschland verdeeld 
Belgie heeft recht om twee milliards vorenaf te 

krijgen, en toen nog te deelen nevens de andere.

De Duitschers nu hielden staan dat ze geen 
zooveel en kunnen betalen. We hebben gewillig 

de helft van die som in de kelders van de Reichs 

bank, maar moeten wij dat uitleveren toen is ons 

papiergeld niets meer weerd, wij en kunnen in 

den vreemde geen grondstoffen meer koopen, 
onze nijverheid valt dood, en we zijn in de on

mogelijkheid om nog ooit entwat te betalen.

Ze zijn dus naar Londen gegaan, eerst Rathe- 

nau en toen Stinnes om de Engelschen te over

tuigen van de onmogelijkheid waarin ze verkeeren 

om hunne schuld af te leggen : Zulke betalingen 

en zijn maar mogelijk als onze nijverheid in vol

len bloei is, en de nijverheid en kan maar bloei

en als er nieuw leven en nieuwe voorspoed komt

In Engeland en Frankrijk veel leveren en 

kunnen wij niet ons beste afzettingsgebied is 

Rusland, en Rusland is volstrekt onbekwaam om 

te koopen. Geef ons uitstel van betaling, w7erkt 
met ons mede om orde te brengen in Rusland : 

dan zullen wij kunnen werken en winnen en 

betalen.

De engelschen, die handelaars zijn en die 

daarbij weten dat het onmogelijk is eenen kei te 

vladen omdat hij géén vel en heeft, vonden dat 

nogal redelijk, en in de engelsche gazetten wierd 

er gesproken van aan Duitschland een moratorium 

toe te staan, ’t is te zeggen uitstel van betaling of 

ten minste de maniere van betalen te veranderen 

en te vergemakkelijken.

Toen ging Briand naar Londen, en besprak 

daar met Lloyd Georges de zake.

Ze kwamen daaromtrent overeen van Duitsch

land maar een half milliard te vragen, Frankrijk 

ging daar een deel van hebben, Engeland ook, 

en Belgie ging mogen kijken hoe de anderen de 

brokken deelden.

’t Wierd dan besloten at de schuldeischers van 

Duitschland bijeen te roepen te Cannes om de 

zake ondereen te schikken.

Belgie is daar ook uitgenoödigd.

Als de fransche en engelsche ministers hunne 
Londensche overeenkomst uiteen gedaan hadden 

is minister Theunis uit zijn kot gekomen, en 
daar heeft hij met grondige redens, en m it zijn 

vuisten op tafel bewezen dat het een schands was 

alzoo het Belgisch voorkeurrecht te vergeten en 

hij heeft er zoo klaar gesproken dat engelschen 

en franschen alle even beschaamd stonden, en 

de schuld op malkander staken.

’t Akkoord van Londen was uit !

Hij heeft erbij bewezen dat de duitschers niet 

eerlijk en zijn, dat ze kunnen betalen als ze wil

len, beter dan ze zeggen. Zijn redens waren 

doorslaande.

’t Werd dan besloten de duitschers ook naar 
Cannes te roepen om eens hunne voorstellen te 

hooren.

Maar 't bleef vast dat Belgie het beste deel 

kreeg van hunne betalingen.

’t Is nu te zien hoeveel zij zullen moeten beta

len en hoe ?

Krijgt Belgie nu een deel voren, zooals het 

zijn recht is, de ar.d^re landen zitten ook in nij

penden nood. Handel en nijverheid slabakken 

overal en er zijn millioenen arbeiders werkeloos.

In England kost de werkloozenonderstand 

twee millioen pond sterling wekelijks.

Voor landen die weinig bevolkt zijn, lijk 
Frankrijk, en die zelf bijna al hunne levensmid 

delen kunnen opdoen, en is dat nog . zoo eende
lijk niet, maar voor andere, lijk Belgie en 

Engeland, die moeten een groot deel van hunne 

levensmiddelen koopen is dat eene rampe.

Onze nijverheid slabakt, wij voeren weinig 

of niets uit, en wij moeten altijd reke aan 

koopen, 't is te voorzien dat er een tijd zal 
komen dat het buitenland ons niets meer en 

, geeft omdat we niet meer en kunnen betalen. 

Waarmee toen geleefd !

Engeland zoekt dus den economischen toe

stand van Europa te redden.

Hetgene de groote nood is van Frankrijk 

’t zijn de overgroote onkosten van zijn leger en 
van zij na vlote.

England begeert dat Frankrijk eerse beginne 

met gedeeltelijk te ontwapenen, dat zou al 

veel zijnen nood helpen.

Frankrijk antwoordt : We zijn in gevaar door 
Duitschland aangevallen te worden wij moeten 

gereed staan,

Daarop zegt Engeland : Laat ons overeen

komen : indien gij door Duitschland zonder 

uwe schuld aanhevallen wordt, wij zullen helpen 

met -óns leger en onze vloot.

Frankrijk zou ’t akkoord anders willen te 

weten, een defensief akkoord ; van zoo Frank

rijk aangevallen wordt, ’t zij door zijne schuld 

’t zij er zonder, dat England meedoet ;

Daarbij nog dat de Engelsche Dominions 

ook in ’t verbond komen.

England en houdt er niet aan zulke breede 

verplichtingen aan te nemen. Wij alleen zegt, 

het en onze Dominions niet.

Daarbij eer we tot overeenkomst geraken 

zouden eenige kwestien moeten geregeld zijn ; 

bijvoorbeeld Tanger en de Marokkaansche 

.kwestie
VSÏTr rammjK, crar 

gepijnd is als van 

van geen 
England

■eenén'"UUKscnen ' tfairvai 

een kwaad spook en wil 

ontwapening hooren, en t gene 

hem voorstelt en

en 't

voldoet maar half.

Tanger en Marokko, ’t zou dat liever geheel 

pakken en dan erover spreken met Engeland 

en verplicht te zijn om te deelen.

De zaken blijven hangen,

Briand die ’t eerst niet en heeft kunnen 

houden tegen onzen minister Theunis, en die 

uit geheel de zake van het Belgisch priori

teitsrecht maar weinig eer gehaald en heeft, 

en kan ’t niet beter tegen Loy i George, en 

krijgt voor Frankrijk bitter weinig.

Te Parijs vonden ze dat hij Frankrijks eere 

en Frankrijks belangen maar zwak en ver

dedigde.

Hij ging dus naar Parijs om zijne zake 
te pleiten in de kamer en in ’t ministerie. 

Dat ook en lukte hem niet. Hij vond er 

zoo weinig bijval dat hij met geheel zijn 

ministerie zijn ontslag genomen heeft.

Loucheur, de Fransche minister die nog te 

Cannes was is dus met de reste van de Fransche 

delegatie vertrokken, en de Conferentie te 

Cannes zal voortgezet worden als een nieuw 

Fransch ministerie zal gevormd zijn.

Men spreekt van een-nieuw ministerie Briand 

ofwel ook van Poinoarré.

Na de Conferentie van Cannes komt ef eene 

nieuwe te Genua. Daar* zal er sprake zijn 

van ’t gene er te dosn valt om Rusland weer 

op te helpen, en daar handel en nijverheid 

te herstellen.

Immers als er een land ziek is al de landen 

lijden er door, en de heropkomst van weelde 
en welstand in Europa hangt te giooten 

deele af van den welstand in Rusland, t Is 
in internationale, politieke lijk in eenen winkel : 

als een winkelier zijn besten kalant en zijnen 

besten leverancier verliest, zijnen handel moet 

het ontgelden.

Rusland is een land van nog door de hon

derd m'illioen inwoners, een bronne van grond

stoffen en levensmiddelen voor Europa, en 
een machtig afzetgebied voor onze nijverheid.

Ita lie  en Zuidslavie.
Zuidslavie dat is Serbie eigenlijk, dat ver

groot uit den oorlog gekomen is, een andere
name voor een vergroot land.

Die twee en komen niet overeen.

Zuidslavie wil een have op de Adriatische 
zee, ’t heeft ze noodig voor zijnen uitvoer. 

Eerst hadden ze gepeisd Fiume te krijgen en 

’t ging hun gegeven zijn. Doch dien paljas 

van ’nen D’Annunzio heeft daar zijne haken 

ingeslegen en ’t gevolg is dat Fnime eene 

zoogezegde vrijstad is waar de Italianen feite

lijk meester zijn in afwachting dat z e ’t geheel 
pakken.

Tusschen Italie en Zuidslavie was het ver

drag van Rapallo tot stand gekomen volgens 

hetwelk Italie de eerlijke verplichtinge aan

genomen had een deel van Dalmatie te ont
ruimen maar als Italie dat verdrag geteekend 

had 't en ontruimde niemendalle, ’t bleef.

Italie immers wil geheel Dalmatie houden.

En de Serben willen daar eene have omdat 
ze elders geene en krijgen die hun p is t.

In plaatse van weg te gaan is Italie met 

een oorlogschip of vier komen liggen voor de 

have van Sebenico waar de Italiaanders uit
moesten.

Eenige Italiaansche soldaten zijn er met 

Kerstdag aan wal gestapt, gewapend, hebban 

ruzie gezocht tegen de burgers en gevochten.

En als ze dan weer op het schip waren, 

toen hebben ze met mitrailleuzen geschoten op 
het volk dat stond te kijken van op den oever 

van de zee en alzoo nog eenige burgers ge-

Van overal.
is men uittermate tevreden 
tusschen England en Ierland 

H . de Paus echtte er groot

In  t vaticäan 

dat het verdrag 

geteekend is. Z 

belang aan.

In Spanje spant het tusschen soldaten en 

burgers, ’t en is nog geen mensch die kan 

voorzien wat er daar gaat uitkomen.

In W ilna is er volksstemming gehouden om 

te weten of ze daar "wilden aan Polen zijn 

of aan Lithauen. ’t schijnt dat er eene meer

derheid zou zijn, en nog al eené sterke voor 

Polen.

Het gouveniemsnt van Italie steekt nu al 
de schuld van die gebeurtenissen op de Zuid- 

slaven, en eischt nu dat ze zouden eerher

stelling doen voor den smaad door de Italianen 

geleden enzoovoorts.

Italie zoekt' ruzie tegen de Serben om ge

heel Dalmatie te kunnen pakken.

Gaan ze’t laten doen.

En hebben de Italiaanders nog hunnen

buik niet vol van den oorlog nadat ze er 
zoo lang ingezeten hebben.

Ge ziet daaruit hoeverre al de internationale 

verdragen te betrouwen zijn.

L)e Studiedagen van den 

Belgischen Boerenbond.

te L euven .

Studiedagen staan in het teeken des tijds, 
men voelt dat de grondslagen waarop onze sa
menleving steunde, niet vast meer staan en 
men ziet het spook der omwenteling opduiken : 
’t liberalismus heeft blijk gegeven van machte
loosheid cm den vrede op aarde te brengen 
en ’t socialismus heeft de strijdvaan op Allen, 
die het wel meenen met ’s menschens geluk, 
zijn daarom aan het zoeken naar een vasten 
grondslag, waarop de samenleving stevig kan 
opgebouwd worden : Zoo de werklieden, de 
christelijke middenstanders en de boeren ; en 
allen zoeken hun gebouw op te timmeren op 
den grond der ware democratie.

De boeren van geheel het vlaamsche land, 
in de schaduw van hun machtige inrichting te 
Leuven zijn verleden week samengekomen om 
nog eens een steen bij te leggen voor den 
opbouw van de toekomst maatschappij. Het 
onderwijs van de studiedagen was : de parochiale 
hoerengilde-

Daar leerde men hoe in de keure van den 
Belgischen Boerenbond en in deze van de 
plaatselijke gilden van ’t begin af geschreven 
werd dat het doel der vereeniging is de gods
dienstige, zedelijke, maatschappelijke, verstan
delijke en economische belangen van de leden 
te bevorderen. Neen geen inrichting is het om 
alleen ervoor te zorgen dat de boeren beter 
zouden bestaan, maar om ze beter te maken 

op elk gebied.

Er word eveneens duidelijk uiteengezet, hoe 
alle de afdeelingen nauw met de moedergilde 
samenhangen, en hoe elke afdeeüng een doel na 
streeft, dat met het hoofddoel der gilde nauw 
verbonden is ; gedurig aan zag men dat alles 
steunt op een zedelijken en godsdienstigen 
grondslag en dat de leden door hun gildt leven 
niet gedreven zijn om winsten na te jagen, 
maar om beter te leven.

Het loonde ook de moeite na te gaan hoe 
deze richting paralleel loopt met de beweging 
der christelijke middenstanders en werklieden.



Leerrijk waren die dagen voor eenieder zoo 
dat de senatoren E. H. Broeckx en prof. 
Carnoy volksvertegenwoordigers ab Ramaeckers, 
Brusselmans en prof Van Dievoet en staats
minister Helleputte ze regelmatig volgden.

En toch was dat nog de hoofdzaak niet : 
door te leven in den kring, waar alles sprak 
van opoffering en naastenliefde, werd men niet 
alleen wijzer maar vooral beier.

In alles leefde een zoo zuiver christelijke 
levensopvatting, dat men noodzakelijkerwijze 
zelf meer christelijk word, en het bleek zoo 
duidelijk dat een ware christen, niet alleen 
naar zijn geloof leeft wanneer hij bidt, ter
kerk gaat of tot de H. H Sacramenten nadert ;
maar hoe alles in gansch zijn levenswandel,
in al zijn doen en laten, een christelijk zede-
lijken ondergrond heeft. Men komt daaruit 
terug gesterkt en gelouterd en men droomt 
van een reiner samenleving waarin de menschen 
niet voor zichzelf maar voor anderen leven, 
naar de kenspreuk van den Belgischen Boe
renbond « leder voor allen en allen voor ieder ».

Allerhande Nieuws.
CACHTEM

Voor den oorlog had de gemeente Cachtem 
eene treinhalte, nu niet meer Pogingen werden 
gedaan bij de minister van ijzerenwegen, 
volksvertegenwoordigers en senators om die 
treinhalte terug te bekomen, maar tot nu hebben 
zij aan doovemans deure geklopt.

Waarom zouden die brave lieden van Cachtem 
deze gunst niet bekomen als voorheen, ’t Was 
voor den oorlog mogelijk ’t kan nu zeker ook 
gevonden worden.

W OLLE.

In  Australien is er een overgroote voorraad 
van wolle, veel meerder dan ooit. Sedert 5o 
jaar is deze hoeveelheid vervierdubbeld. Alleen 
het laden, lossen en vervoer kost duurder dan 
voor den oorlog. Alles doet dus nog voorzien 
aan eenen merkelijken afslag op die koopwaren. 
Zoodanig dat de menschen die matrassen ont
nomen zijn geweest door de Duitschers er 
nog doen zullen aan zien om nieuwe in te 
koopen. Ook zal er daardoor afslag komen 
op de kleederstoffen.

De duurte van het leven.
De « Gazette van Thielt » vertelt het vol

gende : Een landbouwer die een stuk lagen 
moerassigen grond bezat, had er roode kooien 
geplant, en gezien den droogen zomer lukten 
die kooien zeer wel, terwijl ze overal elders 

mislukten.
De roode kooien waren duur en de man 

Verkocht de zijne aan 0,22 fr. het stuk. Zijne 
partij kooien bracht hem eenen goeden stuiver 

op.
Voor den oorlog kocht men eene schoone 

roode kool, te Gent op de markt voor 10 
centiemen.

Maar onze boer wilde eens weten hoeveel 
zijne roode kooien wel zouden verkocht worden

H ij lichte een hoekje van een koolblad op ; 
met een spekelboor, boorde hij een gaatje 
in de kool. In  een stroopijp stak hij een briefje 
waarop stond :

«  Ik heb de kool 0.22 fr. verkocht; hoeveel 
hebt gij er voor gegeven ? — Daarbij zijn adres.

Als de huisvrouw welke de kool gekocht 
had, bij het snijden der kool het pijpje ont
dekte, begreep ze aanstonds de bedoeling van 
den boer en ze zond hem eene briefkaart 
waarop ze schreef : Negentig centiemen !

DE GRIEP .

De griep doet een beetje overal haar ver
schijning in ’t buiten- en ’t binnenland. Ze 
schijnt niet al te boosaardig. Een zwaar hoofd, 
keelpijn en stoornis in de spijsvertering zijn 
er de kenmerken van. Als behoedmiddel raadt 
men aan : het rooken, een druppeltje of ’s avonds 
een goed glas warme wijn. Als geneesmiddel, 
de bedrust en een purgatie. Bij verergenis of 
verwikkeling, raadplege men onverwijld den 
geneesheer.

Citoyen Lenine zal de Conferentie 
te Genua bijwonen.

Het is dus eene gedane zaak ; Lenine de 
hoofdman der Russische bolchevisten is uitge- 
noodigd door de mogendheden om de aanstaande 
conferentie te Qenua bij te wonen, waar men 
de ekonomische herstelling van Europa zal 
discuteeren.

De kerel trekt er heen ! Men moet oprecht 
schaamtevrij zijn daar deel aan te nemen, als 
men zoovele rampen en euveldaden op het ge

weten heeft 

En wat denken, van de mogendheden, die 
zulk eenen schavuit uitnoodigen. Zijn zij het al 
vergeten dat hij het is die Rusland ontredderd, 
geplunderd en uitgemoord heeft ?

Weten zij ook niet, dat zijn droom is, het 
bolchevistisch systeem aan gansch Europa en 
zelfs aan de geheele wereld toe te passen.

De mogendheden verliezen den bol !

Hervorming van het Krisisfonds.
Onze nieu e minister van arbeid M Moeyer- 

son heet't besloten het krisisfonds te hervormen, 
derwijze dat de werkloozensteun slechts zal 
worden toegekend na onderzoek en schatting 
van al de inkomsten waarover de betrokken 
huishoudens beschikken, erin begrepen wat de 
vrouw wint alsook de andere personen deel 
uitmakend van het gezin.

Kortom, er zal met meer rechtveerdigheid en 
overleg te werk gegaan worden en de overtol
lige, n :et gewettigde onderstanden zullen afge
schaft worden Dus besparingen.

Laat ons hopen dat de minister M. Moeyerson 
zijn hervormingswerk kunne doordrijven, in 
’t oeiang van het algemeen welzijn en van 

’s lands financiën.

t Jaar 1922 .
Dit jaar schenkt ons 53 Zondagen ; 1922 

begint en eindigd met een Zondag.

Het Zomeruur.
Er is een overeenkomst gesloten tusschen 

de vertegenwoordigers der Belgische, Engelsche- 
en Fransche regeeringen betreffende het begin 
en het einde van het zomeruur in de drie 
landen.

Volgens die overeenkomst zal het zomeruur 
in de drie landen aanvangen in den nacht van 
den laatsten Zaterdag van Maart en de terug
keer voor normaal uur zal beginnen in den 
nacht van den eersten Zaterdag van October.

Nieuwe “ Vereenigde Staten „  
in ’t verschiet.

Sedert 1783 bestaan de Vereenigde Staten 

van Amerika (bij ons volk kortweg Amerika 

genoemd). Die rukten zich los van ’t Engelsch 

Keizerrijk of beter van de Britsche voogdij 

door een opstand, waarbij Frankrijk aan de 

zijde stond der Amerikaansche opstandelingen. 
Thans ziet Engeland een soortgelijk gevaar 

opdagen in zijn Indische bezittingen. Met 

Nieuwjaar stelde de voorzitter van den Ma' 

homedaansche pan-Indischen bond voor etn 

Indische Republiek uit te roepen, onder de 

benaming : « Vereenigde Staten van Indie ». H in

dous en Mahomedaan werken nu voor ’t eerst 

samen tot het bereiken van dat doel. — Niet 

vergeten dat Indië, Engelsche bezitting, meer 

dan 3oo millioen inwoners telt.

Anderzins verneemt men uit Cannes (bij 

Nice, aan de Middelandsche zee) dat de Ver
eenigde Staten van Europa (deze echter van 

zedelijken aard, zonder politieke beteekenis) 
ook in wording zijn. Zoo schrijft het « Journal » 

Men schijnt er dus ernstig aan te denken, 

de Vereenigde (verzoende) Staten van Europa in 

't leven te roepen. De heer Briand heeft ons 

gezegd : De menschen zijn den weg ter al- 

gemeene verzoening opgegaan, en zij zullen 

er niet meer van afwijken. »

Oe draadlooze Telefonie.
Naar uit New-York wordt gemeld, is er 

in den Staat Massachusetts een herder, die 

de draadlooze telefonie benuttigt voor zijne 

preeken.

Elke Zondag avond houdt hij namelijk 

een klein sermoen dat, op een afstand van 
5oo mijlen door tal van menschen wordt 

aanhoord.
Voorts wordt uit Chicago bericht dat een 

muziekvereeniging aldaar, de mooiste aria’s 

van het repertorium der opera, binnen een 

kring van 1.000 mijlen door de draadlooze 

telefoni? verspreidt.

Oe blinden zullen kunnen lezen.
De E H . Fournier d’Albe, heeft een toestel

\Tay"xT<\nrA\rrA rlof n«« Kltnrlpn mr*£*f fnolotan
boeken, dagbladen en zelf kopij voor machine
schrift te lezen.

De letterteekens, zullen zij niet zien, doch 
hooren. ! Het toestel, over het papier voort

geschoven, zal het beeld opnemen van den 

letter en deze omzetten in elektrische gol

vingen, die een telefoon zullen in werking 

stellen- Deze onderscheidene veranderingen 

worden mogelijk gemaakt door het gebruik 

van het selenium.
Verschillende letters zullen verschillende 

golvingen teweeg brengen en weldra zal de 

blinde deze zonderlinge maar aangename taal 

begrijpen.

TEGEN DE TE R IN G .
Een Parijsche geneesheer de Bouthières had 

yastgesteld dat werklieden die in kalkovens 

werkzaam zijn niet aan de tering onderhevig 

zijn Daarop heeft hij getracht een gelijksoortige 

atmosfeer tot stand te brengen welke vol zit 

met kalkstof en koolsulfaat. Door inademing 

van dergelijke lucht heeft hij reeds een groot 

aantal zieken genezen.

De Eklipsen in 1922.
Tijdens het jaar 1922 zal er geene maans

verduistering zijn. Twee zonsverduisteringen 
zullen plaats hebben : den 28 Maart, gedeel

telijk waarneembaar in ons land, en den 21 
September.... maar alleen zichtbaar in Afrika, 

Azië en Oceanië.

De voortbrengst van Radium.
De jaarlijksche wereldvoortbrengst van ra

dium bedraagt 2 5 tot 3o gram. De Vereenigde 

Slaten brengen 25 gr, voort ; Tsjecho Slowakije

3. De overige grammen worden voortgebracht 

door England, Frankrijk en Portugal.

Op dit oogenblik bestaan er 1 5o grammen 

radium over de gansche wereld. Een gram

metje van dit kostbaar metaal kost een mil

lioen frank.

Kolen op kunstmatige 
wijze vervaardigd.

De dagbladen melden dat een Duitsche 

scheikundige, de genaamde Brucker, na 6 jaar 

studie ertoe gekomen is om door een mengsel 

van verschillende mineralen, kolen van goede 

hoedanigheid te vervaardigen welke een warm

tekracht van 8,000 calories bezitten en maar 
de helft zoo duur zijn als de andere kolen.

Voor den vrede onder de volkeren.
Naar uit Londen wordt gemeld zou men 

in Amerika een nieuw oorlogstuig vervaardigd 
hebben, dat een heele ommekeer gaat teweeg 

brengen in de gevechtswijze te lande en in 

de lucht. Dit tuig, in  het grootste geheim voor 

het leger en de marine van Amerika vervaardigd, 
zou bestaan uit een vliegmachiene van ver

kleind type, dat een zeer ontplofbare stof in

groote hoeveelheid met zich voert, en van 

te lande kan bestuurd worden bij middel van 

hertzgolvingen. Deze luchttorpedo zou over 
een afstand van meer dan 200 mijlen, tegen 

eene vloot of eene stad kunnen aange
wend Worden. Bij de eerste proefnemingen 

vloog het tuig boven New-York, en landde 

na twee staten doorkruist te hebben.

Woningnood.
De woningnood is hier scherp, maar te 

Parijs gaat het nog slechter. Ziehier wat 
diesaangaande de Fransche bladen mededeelen.

Te midden van den ongehoorden woning« 
nood in de Fransche hoofdstad is er een, die 
een heldhaftig besluit heeft genomen Na te 
vergeefs dozijnen en weer dozijnen concierges 
omgekocht en God weet hoeveel voorschotten 
aan woningbureaux betaald te hebben, is hij 
nu eindelijk getrokken in de woning, die hij 
zich vroeger reeds heeft gebouwd, op een aan
gekocht stukje grond. De omgeving is een 
beetje triest, maar dat trekt hij zich niet aan... 
Hij is namelijk « grondbezitter op een kerkhof » 
terrein twee meter lang en één breed Op dit 
stukje grond, had hij boven zijn toekomstig 
graf een klein kapelletje laten zetten, zooals 
graven hier wel meer worden versierd... Nu 
heeft hij gezegd : Ik kan geen woning vinden 
en geen dak ., terwijl ik toch bezitter ben op 
eigen grond van een fatsoenlijk dak ! .. Waarom 
zou ik er niet onder trekken ?

En hij heeft een matras naar het kerkhof 
gesleept, deze in zijn kapel «onderdak » gebracht, 
en daar slaapt hij nu iederen nacht den slaap 
der rechtveerdigan « grafeigenaars ». Hij heeft, 
volgens de Parijsche « Daily Mail » van de 
autoriteiten een sleutel van de kerkhofpoort 
gekregen en loopt in en uit, precies zooals 
hij wil.

Hij doet dus zooals hij thuis ware, en als 
hij bij zijn inkoopen zijn adres opgeeft, dan 
luidt dit : « Kerkhof..., graf n° zooveel! »

Over 100 jaar. *
In het jaar 1822, legde het Hollandsch gou

vernement het maal- en slachtgeld op, en ge
bood ook het gebruik der Hollandsche taal en 
dit met het begin der maand Januari.

Volgens de wet van 2 Augusti 1822, werd 
een accijnsrecht gelegd van tien cents per gulden 
op de weerde van stieren, ossen, koeien, veer- 
zen, kalveren, schapen en lammeren, en acht 
cents per gulden op de weerde van verkens 
en speenverkens bij de slachting dezer dieren.

De wet op het gemaal der granen bestond 
hier in : Vooralleer het graan te doen malen 
moest eenieder betalen een gulden veertig cents 
per hectoliter tarwe, vijftig cents per hectoliter 
voor ’t schokkeljoen, veertig cents per hectoliter 
voor de rogge.

Daar waar gelijk hier in deze strebe de loon
van den molenaar bestond in het voorafnemen
van eene wekere hoeveelheid graan of meel,
moest dit graan of meel dadelijk gestort worden

.in eene ereslptene kist met een of meer—traciu_ 
fers or opemngen

Deze kist moest van twee verschillige sloten 
voorzien zijn ; de sleutel van het een slot bleef 
bij den molenaar, terwijl de steutel van het 
andere in handen was van den ontvanger der 
accijnsrechten. Deze die graan ten molen brachten 
moesten hun accijnsbiljet afgeven, dit werd in 
eene bus daartoe door de administratie gesteld, 
gestoken.

De accijnsbeambten hadden ten alle tijde 
vrijen toegang tot den molen en zijne afhanke
lijkheden. Men vertelt dat de molenaars middel 
vonden malkaar door teekens met de zeilen te 
verwittigen van de aankomst der beambten ; 
en alzoo juist gelijk ten tijde dat de Duitschers 
hier binst den oorlog meester waren alle middels 
uitvonden om dan ’t Hollandsch bestier ook op 
hun manier bij ’t vuur te zetten, onze voorouders 
immers waren ook uitgeslapene kerels zooals 
men ziet.

STADSNIEUW S.
VERDWENEN. — Dinsdag laatst, 10 dezer, om 

5 1[2 ure ’savonds, vertrok Julia Dekimpe, oud 21 
jaar, uit de ouderlijke woning, Gentstraat, 48, 
alhier. Sindsdien is zij aldaar niet meer terugge
keerd. Men verdiept zich in gissingen nopens dit 
spoorloos verdwijnen. Zij was blootshoofd, ge
kleed met wekedaagsche kleederen, had zwarten 
neusdoek om, droeg lage zwarte schoenen en 
gestreepte voorschoot.

GESNAPT. — In November laatst hebben wij 
gemeld dat een diefstal gepleegd werd, met 
nachtelijke inbraak, bij M. Cam. Vandenberghe, 
Marktstraat, alhier. Een rijwiel en eene som gelds 
werd ontvreemd. Zondag laatst is de politie erin 
gelukt de hand te leggen op den dader, zekere 
Georges D., oud 21 jaar, wonende binnen de stad. 
Door vragen in ’t nauw gebracht heeft hij bekente
nissen afgelegd. Benevens het gestolen rijwiel dat 
reeds in damevelo was veranderd, heeft de politie 
nog tijdens de huiszoeking, voorwerpen gevonden 
als toebehoorend aan de Weduwe Pardou, Rous- 
selarestraat, die rond denzelfden tijd ook door 
dieven bezocht werd. Het onderzoek duurt voort.

REINIGHEIDSDIENST. -  Maandag laatst had 
alhier de openbare aanbesteding plaats van den 
reinigheidsdienst, die aan de stad jaarlijks de som 
kostte van 45,000 fr.

Er waren vijf âanbesteders :

Devos Adolf voor 29,974 fr.
Devos Florent » 31,674 fr.
Maes Cam. » 32,990 fr.
Verbeke Henri » 33,975 fr.
Rousseau Alex » 34,920 fr.

Het stadsbestuur zal daar een schoon werk ver
richt hebben, ’t zal voor de stad eene jaarlijksche 
besparing zijn van rond de 15,000 franken, welke 
som op eene andere manier nuttig zal kunnen ge
bruikt worden.

— Gisteren Vrijdag was er vergadering van den 
Gemeenteraad. Verschillige belangrijke punten 
stonden op de dagorde, waarover wij ’t naaste 
weke een verslag zullen mededeelen.

Ons Gildeleven.
BURGERSBOND.

Het bestuur van den Burgersbond heeft ge
vraagd aan onze Heeren Volksvertegenwoordi
gers en Senators dat zij zouden aandringen 
bij de bevoegde overheid opdat er voortgedaan 
worde met het ontworpen plan voor de nieuwe 
spoorwegstatie. Iedereen moet bekennen dat de 
uitvoering ervan wenschelijk ja zelfs noodzakelijk 
is.

Er werd ook uitdrukkelijk gevraagd dat er 
zou gezorgd worden voor een afdak of iets 
soortgelijks aan den overkant der statie, opdat 
d spoedverzendingen en bijzonderlijk de reizigers 
zoo niet noodzakelijk meer blootgesteld blijven 
aan slecht weder.

Afdeeling Winkeliersbond.
Maandag laatst hield de Winkeliersbond een 

belangrijke en welgelukte vergadering. Verslag 
werd gegeven over de werking van den bond
gedurende de laatste 8 maanden en intresten
uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Uit dit verslag blijkt dat het zakencijfer reeds 
vrij hoog loopt, ook bevredigde de uiteenge
zette werking al de aanwezige leden.

De wensch werd uitgedrukt grootere uitbrei
ding aan den bond te geven.

Aangezien daartoe een grootere inrichting en 
een grooter kapitaal noodig zijn, zoo werd 
besloten aan alle winkeliers een uitnoodiging 
te zenden tot aansluiting bij den bond en tot 
inschrijving tot een of meerdere aandeelen in 
het te vormen kapitaal.

Welaan winkeliers, sluit aan, kent uw profijt 
en blijft niet alleen staan en onmachtig ; gij 
levert geerne goede waar aan uw kalanten en 
aan zoo goedkoope prijzen mogelijk. Daartoe 
moet gij vereenigd zijn. Sluit aan gij ook
grootere winkeliers en helpt zoo de minderen
leven, gij zelf zult er niets bij verliezen.

Steunt malkaar, dit vraagt van u allen de 
christene naastenliefde maar ook uw eigen 
voordeel, uw bestaan !

Wie inlichtingen begeert wende zich bij
’t bestuur.

Welaan niet langer gedraald, maar vooruit !

— ’t Feest gegeven door den Burgersbond 
heeft dus plaats Maandag toekomende om 6 u. 
in de feestzaal van de Congregatie. De leden 
worden verzocht hunne uitnoodigingskaart mede 
te brengen.

Voor onze Boeren.
— Veeverbetering. -t- Maandag 16 dezer 

beginnen de lessen over veeverbetering te 2 u 15 
in het Gildenhuis. Degenen die begeeren de 
lessen te volgen moeten het bedrag hunner 
inschrijuing vooraf betalen (5 fr.) of bij de 
eerste les. Alwie wil da uitbating van zijn 
veestapel winstgevend maken moet die lessen, 
gegeven door veeartsen volgen.

Landbouw-Huishoudschool.
Met het begin van .Maart zal er een nieuwe 

leergang beginnen van vier maanden voor de 
landbouw huishoudschool, indien er inschrij- _ 
vin'en genoeg zijn” Ue meisjes die be jeeren 
dien leergang te volgen worden verzocht zoo 
spoedig mogelijk hun naam op te geven aan
E. H. Deivulf. Het is noodig om de vereis:hte 
schikkingen te kunnen nemen.

Samenverkoop van eieren.
Da leden van den Boerinnenbond die ver

langen mede te doen voor den samenverkoop 
van eieren “n die tot n o ' toa niet opgageven 
hebben hosvele hinnen zij hebben waarmede 
zij zullen madedoan, moeten vandaag of mor
gen de noodige inlichtingen gevetten ontvangen 
bij M. Lefebvre of E. H. Dewnlf.

Voor de Werklieden.
De E. H. Colens, geestelijke raadgever van

hst A. C. V. — Op aandringen van E. P. 
Rutten en met instemming van Z. D. H. Mgr. 
da B isshop van Brugge, heeft den Eerw Haer 
Colens, Bastuurder der Maatschappelijke Wer
ken van het arrondissement Oostende, het ambt 
van geestelijke raadgever van het Algemeen 
Christen Werkersverbond (Nationaal Verbond 
der Werkliedenbonden) aanvaard.

De E. H. Colens zal zijne bureelen vestigen 
op het Algemeen Sekretariaat der Maatschap
pelijke werken, Renaissancelaan, 14, Brussel.

Sint Tillo’s Turners.
Mijnheer de Opsteller.

Laat mij toe, in uw Weekblad mijne 
voldoening uit te drukken en mijnen dank te 
zeggen aan Bestuur en Leden van “ Sint Til
lo’s Turners ,,. Men vroeg ons in uw nummer 
van Zaterdag laatst, onze bemerkingen te maken; 
en in het voordeel van die opkomende jeugd 
hebben wij oo^en en ooren opengezet ; en 
hetgeen wij Zondag te zien en te hooren kregen 
heeft ons ten uiterste voldaan. Zij waren, in 
de Hoogmis, deftige, goedgemanierde jonkheden.
De prachtige tronipetgalm. gedurende de Con
secratie, heeft iedereen ontroerd. Jammer dat 
de Turners de Processie niet konden méégaan 
na de mis, gelijk over jaar zij de Groote Pro- 
cessiën opluisterden : en dat zij hun trompet
geschal niet nogmaals deden klinken ter eere 
van ’t H. Sacrament, in den laafesten zegen. 
Maar dat is misschien voorbehouden tot eene 
volgende gelegenheid.

Ik heb de Maatschappij gevolgd na de Hoog
mis, op het Kerkplein. Hoe schoon, die jonge 
lieden, klein en groot, allen gelijk één, te zien 
staan, zwenken, groeten, en verslonden zijn in 
hun eigen werk, 0m wel te doen. Ik stond 
nevens een soldaat die in Congé was, en die 
op het bevel : “  voor het vaandel, Turners, 
Groet ! .. ,, mij deed bemerken dat die jonk
heden die al die bevelen zoo goed uitvoeren, 
honderd op honderd voren zijn, eens dat zij 
bij het leger worden ingelijfd.

Tot mijnen spijt, kon ik niet verder den 
uitstap der Turners gadeslaan, ’s Avonds, op 
staminé sprak men van die onverwachtsche 
oefeningen op de Groote Markt en elkeen 
jammerde over het slechte weder dat de Tur
ners verplichtte te vroeg naar de Congregatie 
weer te keeren.

W ij verlangen naar meer zulke optochten j



met blijde muziektoonen, zonder getier en 
lawijt, waar de beste ouders en inwoners van 
Iseghem een honderdtal van hunne kinders of huis- 
genooten in deftige rangen zien voorbijtrekken 
In naam der Eereleden, vraag ik aan de 
Hoofdmannen van “ Sint Tillo’s Turners ,, dat 
zij ons, des Zondags na de Hoogmis, hoe 
meer hoe beter, met zulk een uitstap in Stad, 
zouden vergasten, met waar het past eenige 
oefeningen op eene of andere plaats.

UEd. dankend voor de opname, heb ik de 
eer, M. de Opsteller, enz .

Een Eerelid.

In den Hoenderbond.

Zondag laatst was er Tentoonstelling van 
kiekens, duiven en ander pluimgedierte te 
Ronse, gegeven door den Braekelclub dier Stad. 
Vele en schoone dieren waren er te zien, en 
in zonderheid het Braekelras was er door meer 
dan 100 loten vertegenwoordigd. Daar is het 
immers de streek van die soort, en namelijk 
de Voorzitter van den club, Schepen Thomaes, 
die alhier lid van den Jurie was in Oct laatst, 
exposeerde 32 Braekels, en behaalde menig
vuldige eere-prijzen en onderscheidingen.

Ook onze Iseghemsche koekuiten waren er 
talrijk en prachtig Behaalden hier : 1. M. 
Cam. Vanden Berghe 2 eereprijzen, 2. M. 
Benoit Rosseel 1 eere-pnjs, 3. M. ) Verhamme 
3 tweede prijzen.

Verders bekwam M, Vanden Berghe nog de 
hoogste onderscheidingen met Hambourgs en 
Scotch Grey, en M. J Verhamme 3 eere-prijzen 
met Hutteghem. M. Colpaert behaalde den 
eere-prijs met eenen Ardennenschen haan, 
en M Dupont den 2° prijs met de hen Ten
gevolge eener spijtige misgreep wierden de 
vechters van M. Van Beneden als afwezig 
aangegeven, anders bekwamen zij voorzeker 
al de eere-prijzen.

De medewerking aan die Tentoonstelling van 
de ieverige leden van onzen Hoenderbond is 
een bewijs zijner levendige kracht, welke voor
zeker met het aanstaande kweekjaar nog immer 
zal aangroeien. Weldra, waarschijnlijk op 
Maandag 6 Februari, zal er in den Café Royal 
eene algemeene vergadering van de Maatschappij 
gehouden worden, waartoe al de leden schrif
telijk zullen uitgenoodigd worden. Ook andere 
liefhebbers, die nog geen lid zijn tot nu toe, 
zijn er welkom

Daar zullen merkweerdige voorstellen be
sproken worden, en ieder zal er aan houden 
voordeel te trekken uit de nuttige onderrichtingen 
die er zullen gegeven worden.

Hoenderliefhebbers, allen op uwen post. 

_____________________  V. L.

Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN :

Frans Vanderhelst, zv. François en Alice 
Kesteloot, Hondstr. 33. — Raphaël Huygebaert 

zv. Medarden Clothilde Lapeire, Anieyestr. i 6 . 
— Julien Vens, zv. Gaston en Maria Berouw, 
Krekelmotestr. 3 40 . — Rolande Sabbe, dv. Gé

rard en Jeanne Mulier, Groote Markt, 23. — 

Gilbert Tack, zv. Cyrille en Irma Vandaele, 

Boschmolens 8 9 . — Louis Decoene, zv. Paul 

en Ivonna Steculorum, Wijngaardstr. 4 3 . — 
Joseph Allewaert, zv. Emile en Augusta Demets, 
Wijngaardstr. 9 .

STERFGEVALLEN :

Adèle Vansteenkiste, 69 j. wed. Kips Joannes, 
Hondstr. 3 7 . — Prudence Delos, 56 j. dv.

Auguste en Mariä Vandergunst, Rousselarestr. 

168. — Amand Devos, 71 j. zv. Jan en There- 

resia Clement, Gentstr. 9 1 . — Eugenia Bostoen, 

73 j, wed. Jean Rosiers, Hondstr. 7 .

HUWELIJKEN .

Leon Bollaert, schoenm. 44 j. en Maria Sa- 

moy, huish. 46 j. — Remi D ’hont, 29 j. borstel- 

houtm. en Zulma Spriet, huish. 32 j . .— Jules 

Dejonghe, landb. 27 j. en Laura Goddeeris, 
herbergierster, 26 j.

Het Vlaamsche lied I Binst de lange win
teravonden ’t huis in den familiekring moet 
ons Vlaamsche volk het Vlaamsche lied zingen. 
Er is keus van honderden liederen in « De 
Vlaamsche Zanger (4 deelen) », te verkrijgen 
ten bureele van de gazette « De Iseghemnaar » 
Roeselarestaat, 97, Iseghem.

STAD ISEG H EM

BUREEL VAN BEVOLKING
Ingevolge art. 16 der algeimene onderrichtingen 

in date van 1 April 1921, \yordt iedere inge
zetene (en strengste aangemaand bij iedere woonst- 
Verandering (binnen of buiten de stad) zich ten 
Bureele van Bevolking aan te bieden voorzien
van de eenzelvigheidskaart, om de verandering 
aan te geven.

De gezinshoofden zijn op straffe gehouden de 
aangiften van aankomst en vertrek, hunner dienst
knechten, meiden en kostgangers aan te geven.

Zonder vertoon der eenzelvigheidskaart zal 
er ten Stadhuize geene bediening meer gedaan 
worden.

Versleten of verloren kaarten moeten vernieuwd 
worden.

De kinders die hun veertiende ja a r ingetreden
zijn , zullen zich van eene kaart moeten doen 
voorzien, voor nalatigheid zullen de ouders ver
antwoorden.

Iseghem, den 3 Januari 1922.

De Burgemeester.

C. STAES.

Emelghem.
B E R IC H T . — De tabel der bekende Eerw. 

Heeren Pastoors van Emelghem, die verleden 
zomer in den « I se g h e m n a a r  » is verschenen zal 

deze week afgedrukt worden. — Die er een af

druksel van begeert, aan goedkoopen prijs, ge

lieve het te laten weten, zonder uitstel, tegen 

Donderdag aanstaande.

Wie in korten tijd  Fransch w il leeren zonder 
m eester, kan dit bij middel van het boek 
« De Fransche Taal ». Dit boekwerk is zoo
danig geschikt dat eenieder fransch kan leeren 
lezen, schrijven en spreken in zeer korten tijd. 
De manier van uitspreken der Fransche woorden 
en zinsneden is er klaar en duidelijk in uit
eengedaan, hetgene alle gemak bijbrengt tot 
het aanleeren van spreken en schrijven der 
tale. Ook zijn deze boekdeelen door al die 
ze kennen hoogst naar weerde geschat om 
hunne praktische wijze van onderricht. Door 
denzelfden schrijver ook te bekomen boeken 
voor ’t aanleeren der Engelsche en Duitsche taal, 
alsook eene machtige verzameling van opstellen 
voor Vlaamsche en Fransche briefwisseling, 
smeekschriften enz

Dit alles te verkrijgen ten bureele van 
« De Iseohemnaar »,Roeselarestraat,97 Iseghem.

Om uit gemeenzaamheid te scheiden.

Over te nemen 

eene Stoornbofstelfabriek
(m et Mekanieke en elektrieke verlichting)

in vollen bloei, gelegen te Brugge. Voor alle 
inlichtingen zich wenden tot den Heer A l o is  

T IM PER M A N , te Iseghem, of schrijven onder 

de letters PAX - postliggende te Brugge.

Kantoor der Registratie, Rousselare.

O PE N B A RE  V E R K O O P IN G  ter plaats 

op 1 FEBRUARI 1922, om 9 ure ’s morgens

van eene ontredderde

LOCOMOBIEL
staande op de werkplaatsen der H H . VUYL- 
STEKE G EB R O ED ERS , Rousselarestraat, 

26-2 8 , te Iseghem Komptante betaling. Kosten 

10 0/0 . Te bezichtigen ’s Maandags van 8 tot 12 u. 

den 3o en 3i Januari van 8 tot 12 ure en 

van 14 tot 16 ure.

Zwak, Aan Bloedgebrek Lijdend 
en Zenuwachtig.

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

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

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

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

Dr. Cassells
PRIJS 3 FR EN

Ï.50FR
(h e t g r o o t  
model bevat 
drie maal het 
kleine) V e r 
kocht door de 
apothekeo i n 
alle werelddee- 
len. Vraag de 
Dr. C as sell’s 
Tab  letten en 
weigerd a i l e  
namaking. '»■

Tabletten
Universeel fam ilie geneesmiddel teoen

Z e n u w a f m a t t i n g  Slapeloosheid H artkloppingen
Zenuwzwakheid Bloedgebrek Levensafm atting
Zem m onsteking Slechte spijmrtewingZenuwachtigheid 
N eurasthenie U itp utting Nierenziekte
B ijzo n d e rs  a an b e vo le n  a a n  de voedende m oeders en  a an  
de pe rsonen  d ie  de k r it is c h e  t i jd v a k k e n  v an  h e t leven  
doo rg aan . D ok te r  C asse ll’s Co., L td ., M an ch e s te r , E n g la n d  
A lge m e e n  de po t voor B e lg ie  en  h e t G ro o t H e r to g d o m :

Maison l.ouis Sanders, 22, Ruo de la Glaoiórs, Brussel.

N E E M T  T W E E  

T A B L E T T E N .

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.

Daar zijn er nog die aan Hoofdpijn, 

Migraine, Rhumatiek en Grippe willen lijden, 
wij hebben hun nochtans genoeg de MONO- 

P O E D E R S  aanbevolen. Te koop in dozen 

van 1 .75  fr. en 3.oo fr. te Iseghem bij de 

apothekers W y f f e l s , L alem a n  en V e r h a m m e . 

Verders in alle apotheken.

Uit te r hand te koop een schoon en geriefe
lijk  WOONHUIS met schuurken en stalling en 
44 aren 60 centiaren allerbeste zaailand, schoone 
fruitboomen enz. dit alles gestaan en gelegen te 
Iseghem langst den steenweg van Iseghem naar 
Lendelede, wijk Winkelhoek, op 25 minuten van 
de Kerk. Gebruikt door J. De Backere. Voor alle 
verdere inlichtingen en voorwaarden, zich te 
wenden bij Jules Windels, Slabbaardstraat, 79, 
Iseghem.

Uit te r hand te koop GERIEFLIJKE TW EE
WOONST m et land en bouwgrond, groot 69 a. 
8 ca., staande en gelegen te Emelghem, wijk 
Haaipander, bij den Vierweg. — -Onmiddelijko 
in genottreding. —  Zich te wenden : We Ch. 
Sintobin-Mestdagh, Marktstraat, 4, Iseghem.

M A RK T PR IJZEN .

KORTRIJK 9 Jan. — Haver, 70 tot "3 
peerdeboonen, 76 tot 00; aardappelen, 35 à 40 
Boter 13,00 t'r. dek ; eieren ’t stuk, 0.70-0,75 
koolzaadolie. 000 t,ot 000; lijnzaadolie, 000 tot 
000 ; koolzaad OOO tot 000 ; lijnzaad, 90 tot, 
95 ; koolzaadkoeken. tor. 50 ; lijnzaadkoeken 
80; sodanitraat. 75 00 ; ammoniak. 95.00 
suikerij. 105 tot. 00 ; dnivenhoonen. 000 tot 000 
hooi, 30 tot 40; strooi, 7 tot 10.

W ie  Geld
noodig- h e e ft om  te b o u w e n  o f  h u iz e n  

te koopen , w ende  z ic h  i n  v o lle  v e r 

tr o u w e n  to t

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

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

k e r in g e n .  — V o ls tre k te  g e h e im h o u d in g  

v e rze k e rd .

• • • • • • • •
i\Vijhebben\•  slechts •
•  KOKO •  J gebruikt. J

M H M M
•  Stets •  
J evenaart J
•  KOKO. •  

[ •N M H *

HET IDEALE 
HAARVERSTERKER!
doorschijnend als kristal, 
houdt geen verfstof Sn, noch 

! j  olie, noch vet, het verfrischt 
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. 

OVERAIj TE KOOP 
3i25| 6.—g 10.—

Bereid door 

K0K0 MARIC0PAS & C», Limited 
Eevis Mark, LONDON E. C. 

Algemeen depot voor België : 
Maison Louis Sanders 

22, Rue de la Glacière, Brussel

M C
d r o o g  o f  n a  F

t e  g e b r u i k e n .
Te koop te Iseghem bij de Apothekers Verhamme, Markt 
straat, 13 ; Wyffels, Marktstraat, 53 ; Laleman, Brugstr. 2

T e  I t o o p  schoone K00KST00F met
2 ovens en 2 onierovens, adres ten bureele 
van ’t blad.

n v i 3 i3 . V r a a s j t

HOUrORAAIER bij Valère Bourez-vKesTelooï 
Borstelfabrikant Iseghem

Boek- en Steendrukkerij —  Papierhandel

J. DE BUSSCHERE-BONTE
R o u s s e l a r e s t r a a t ,  97 ,

OUD HUIS J. DOOMS .............—

I S E G H E M .
GESTICHT IN 1870

Pracht en gewoon werk 

Affichen met plans voor verkoopingen 

Programma’s voor Feesten 

Facturen, Memorandums 

Hoofden van Brieven, Enveloppen 

Spijskaarten, Trouwbrieven, Rouwbrieven 

Doodsanctjes met portretten, enz.

^  Alle slach van Etiquetten voor W ijnen, ""ffiT

Likeuren, Chocolat, Ghicorei, Tabak, enz.

FABRIEK YAN PAPIEREN ZAKKEN MET EN ZONDER FIRM4S
BUREEL EN SCHOOLGERIEF 

GROOTE KEUS VAN REGISTERS, MEMENTO’S EN BRIEVENKOPPIJBOEKEN

E m b a lla g e  p a p ie r , F a n ta is ie  a r t ik e le n , M a ro q u in e r ie .

Technisch Bureel W. VERCOUTERE

TELEFOON

Studie

18, Veldstraat, 18, GENT

TelegramadresBureel : 2949  (7 -12 , 14-18 ure) 
Bestuur : 2968 BETARMÉ. Gent.

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

VERHAMME, Marktstraat, 13 ; WYFFELS, Brugstraat, 53.

van gebouwen in gewapend beton 
Nijverheidsgebouwen. 

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

Voor heeren Bouwmmasters en Aannemers voorontw3rp9n zonder verbinding.
Raadgevend-lngenieur : 
Hoogleeraar MAGNEL.

Technisch-bestuurder :
3 . M. de NOFtOMH \ ,  Civiel Ingenieur A. I. G.

?  Wedsrlaüdsche Tentoonstelling der Bouwnijverheid, Gent I 9 2 f :  GOUDEN MEDALIE

Filiaal: 5, de Pélichyslraat, te ÏSEG!IE\I. Tefefoon, H  

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

CRÉDI T FOHGIER D’ ANVERS
H U L i P t l i r i S  R D iis s a l ir e s tr a a t ,  25, ISSGrHSiM.

Naaailooze Maatschappij - Kapitaal 6 OOO OOO

B Spaarkas :
1° op zicht 4 00°/°
2° op term ijn  van esn jaa r # 4 .5 0° /°
Langer te rm ijn  volgens overeenkomst.

A. Bankrekeningen : zonder Baukloon :
1° op zicht 3.50 %
2° op veertiendaagsche rekeningen 3.85 %
3 op driem aandelijksche rekeningen 4.00 °/0 
3° op zesmaandelijksche rekeningen 4 .25 °/0 
4° op jaarliiksche rekeningen 4 .5 0 %

a a n k o o p  en V E R K O O P  m Fnascïi. ^ g ï l s c l i  s i  t o i i i a a o M l i  Papier
aan de voordeelloste 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 SC H O TTE Notaris, Ingelmunster,

Jozef S P iN C E M A IL L E  dokter in geneeskunde Rumbeke,
Eugène VERHAM M E dokter in geneeskunde Iseghem.



U i t  t e r  b a n d  t o  k o o p  :

Twee schoone 
aaneenpalende onlangs nieuwgebouwde 

W OONHUIZEN met koetspoorten magazijn.
Zich te wenden bij Ver Eecke-Vermeulen, van 

den Bögaerdelaan, 3, Iseghem.

Snijschool
voor JOFFERS

DEM EER  
Consciencestraat, 50 -

K O R T R IJ K

Heropening der Snij en Naailessen 18 Januari
Vraagt inlichtingen.

Patrtjnen op m aat, busten en modegravuren

U I T  T E R  H A N D  T E  K O O P
een groot

WOONHUIS met HOF
kunnende dienen voor WiNKEL 

Gelegen in de ROUSSELARESTRAAT, 181
Zich te bevragen bij A. PARMENTIER, 

Molenstraat, n. 4.

U i t  to r-  h a n d .  t e  k o o p

ZGS' NIEÜWfiSMAAKTH WODNHUIZSN
m et medegaande erve

gelegen te  ISEGHEM, K o rtrijks traat.
Voor alle inlichtingen zich te wenden bij den 
Heer Notaris Vandemoortele.

UIT  TER HAND TE KOOP

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

Zich te bevragen bij den Notaris LE CORBESIER.

Doctor H. Van Quaelhem

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

In de Belgische Vlag

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat 25, ISEGHEM.

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

MOEDERS vooralleer aankoopeu te doen, komt 
ïien naar de prijzen onzer stoffen, alle concurentie 

onmotrelijk

ELKEN V R IJD A G

Stokvisch en Moluwe
OOK VERSCHE VISCH

Drooge en Ingelegde Haring

Dij m  U lÉ E M M P I E N
16, W ijngaardstraat, ISEGHEM. 

Verm indering van prijs  aan voortverkoopers.

Ä .  D e v o s « P i l l e t )
AANNEMER VAN VERHUIZINGEN

Rousselarestraat 130, ISEGHEM.
—  Téléphoon 86 —

Regelmatigen Wekelijkschen 

V ERV OERD IEN ST  OP GENT.

VERTREK iedere W OENSDAG voormiddag 
te 10 ure u it ISEGHEM.

VERTREK u it GENT den DONDERDAG 
middag, standplaats Hotel Picardiën tegen de 

Koornmarkt.

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

REGELMATIGE TROUWE -  —

-  -  E N  ZEKERE BED IEN IN G  

MATIGE P R IJZ E N .

* » 

_  G E W A A R B O R G D  G E W A P E N D  B E T O N
f  ----------------
3L Gepreste Cimentbuizen op alle wijden

I* CITERNS en BEIRPUTTEN van gelijk welken in houd
35 S T E E N P U T B U I Z E N ,  E N Z .

f f t m a n d  D e n y s - f l o e h e p i e d
|* D w eersstraat,  17, I S E G H E M

Corsets op Maat.
Het alomgekend Huis HIMPE-VROMAN die 

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

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

Goed en verzorgd na iwerk.

TROUWE BEDIENING EN VASTE PRIJS.

HIMPJS-VROMAN.

Gr. 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 van ’t gezicht aanduid, 
om met den eersten bril die meu 
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 uitgeiezene giazen en aile verschillige modellen Tan 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 lij ne monturen 6 en 7 fr. GEËNE WOEKERPRIJZEN.

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

GERVHIN HOET reist niet maar. doch is alle dige ten zijnen huize sprekelijk en heeft noch zoon 

of hoegenaamd geene reizigers. v
• Men lette goed op ons adres :

Garmain Hoat-Anns, St Aroandstraat 8. tegen de Nnordstraat, Rousselare.
Er is a ltijd  een oogmeester ten ieder beschikking.

Gedurende 8 jaren leed ik aan rugpijn
Mijnheer Boîte Adhémar, Oude weg van Doornijk, Irclionwelz bij 

A tli, schrijft ons :
« Sedert acht jaren had ik pijnen in den rug en somtijds was ik 

verplicht t’hnis te blijven zoodanig ik leed. Na drie vierden van een 
l'leschje genomen te hebben ben ik gansch genezen, de slaaploosheid 
verdwenen en ik werk van ’s morgens tot ’s avonds zonder de minste 
pijnen te gevoelen. Ik dank U omdat gij mij van die schrikkelijke pijnen 
verlost hebt. »

liet getuigschrift verschaft door Mijnheer Boite Adhémar is een 
zinnebeeldig bewijs van hetgeen er gezegd wordt van het genezen 
vermogen der Pillen De Witt. Dien man heeft gedurig een omloop 
van 8 jaren ernstig gelijdt en somtijds was hij verplicht t huis te 
blijven door zijne hevige pijnen. De Pillen De Wilt hebben hem gene
zen. Hij werkt dagelijks en voelt geen enkel pijn meer waarvan hij 
voortijds leedt. De Pillen De Witt brengen aanstonds hunne uitwer
kingen voort, de drie vierden van een fleschje waren voldoende om deze 
man te genezen.

Indieu gij onmiddelijk uitslagen wilt hebben, neemt

NIER &  BLAAS PILLEN
De Beste Remedie in de Wereld voor

R heum atiek , 

H eup  J ic h t ,  

Lenden J ic h t ,  

Zw akke  R ug ,

B laasontstek ing . 

Steen in  de B laas , 

Gravee l,

J ic h t ,

R u g p ijn , 

V erm oe idhe id , 

Meeste vo rm en  van  

Blaas A andoen ing .

De Pillen De Witt zijn te koop in alle bijzondere apotheken, aan 
den prijs van 5  f r a n k  de kleine flesch en f r .  7 . 5 0  de groote flesch, 
welke 2 1/2 maal den inhoud der kleine bevat.

Wanneer gij eenige moeilijkheden hebt om u de echte Pillen De Witt 
aan te schaffen, zend rechtstreeks het bedrag uwer bestelling, ver
meerderd met 65 centiemen voor verzendingskosten aan E. C. De 
W it t  &. C°, rue  de la G la c iè re ,  2 2 ,  te  B russe l ,  en de verzending zal 
oogenblikkelijk door den apotheker uwer streek gedaan worden.

Verkocht ta Is ïjham , bj Vai’ham ns, 15 M ir'itstnit ; Wyffals, 53, Marktstraat; Laleman, 2, Brugstr.

Henri G hek ie re-D ej o ngh e
Maneghem straat, 125, ISEGHEM

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

Te KOOP een J B U IZ E J S T O O F
geheel goede staat, voor 8o fr.

Zich wenden ten bureele van ’t blad.

in

BERICHT : Om aan de menigvuldige vragen hunner dienten te 

voldoen zal Doktoor DELCROIX en E D I V I .  M O R E L .  
van nu af te raadplegen zijn den Dinsiag en IVaansiag van iedere week bij M. P ib r r e  

BERLAMONT-ABEELE, ROUSSELARESTRAAT, 30, ISEGHEM.

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach van MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONWOL 

PLUIMEN, W1NDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

SPOEDIGE EN  TROUWE BEDIEN ING . 

In ’t  groot en in ’t  klein
bij

Alex. Roose-Vuylsteke
D‘ M,LICSl, STR•‘ T ' I 2’ ISEGHEM.recht over St Hiloniuskerk

HUIS VAN VERTROUWEN.

I. Vanliindegliein-ßchifiglie
Groote Markt, 21, ISEGHEM .

G R O O T H A N D E L
in alle benoodigheden'voor mans- en vrouw- 
kleermakers, alsook groote keus van sayette 
en lijnwaadartikelen.

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

Voordeelige prijzen voor voortverkoopers.

A. Lambert-Werbrouck
n  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 onderleier en belast zich met | 
allerhande Herstellingen.

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voor waarden.

TE BEKOMEN BIJ

Jules PATrYN-PARMËXT1ER

G entstraat, 52 , ISEGHEM

gewezen werkman bij Désiré Scheldeman-De 

bussche^e, beveelt zicli aan tot het plakken  
van behangpapier, glaswerk, enz.

Qanaiige prijzen. — Trouwe bediening.

Kunsttanden, Gebitten, Haalkuniiga taii ' jsw arkiag
S P E C !  \  L! r  £ I r  /  X N T A N D E N  O P  G O U D

volgens de liatste uitvinding (zonder plaat) 

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

ri
Meenenstraat, ISEGrHEM.

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

Portretten-Glazen, Glazenpannen.

Ik gelast mij ook met het

HERKWIKKEN van oude SP IEG ELS.
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  de C o n s tr u c t io n  

A p p a r e i l la g e  h a u te  et basse  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

JPostes de t r a n s fo r m a t io n  

I n s t a l la t i o n s  

B o b in a g e  en to u s  g e n re s

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

— A c c u m u la te u r s  etc.

RÉPARATION REBOBINAGE
VENTE. ACHAT. ÉCHANGE.

SCHOONE KEUS VAN

Regenmantels — Impermeables

voor Heeren, Damen en Kinders.
" V o o r  r > a m e n  v a n  a f  4 5  F r

IN  SATIJN 125 FR. EN MEER.

In  wolle Q-abardine S 8  F r .
TROUWE BEDIENING.

JANSSENS Gezusters
Brugstraat, 6, ISEGHEM.

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAEVE Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM.

Java Sterk — Dubbel Sterk  
W estm in ster Stout 

Schoth-ale — I?âle-ale.

V e r l c o  o p  v a n  " W  i j  n e n

HANDEL in KOLEN.

Pianolessen ten huize
Zich wenden bij

Etienne Vankeirsbilck, te Cachtem


