
ISEGHEMNAAR
Katholiek weekblad voor Iseghem en omliggende

VOOR GODSDIENST, TAAL en VADERLAND
Verschijnt eiken Zaterdag 

15 ct. per nummer 
Abonnement 7.50 fr . ’s jaars . Buitenland 10 f r *

D R U K K E R - U I T G E V E R  :

J .  DE BUSSCHERE-BONTE, R o u s s e l a r e s t r a a t ,  9  7

mi .m. ---- , !.. ■ M l... . I............. |.U1_U1L I —

AANKONDIGINGEN : 
Notarieele en andere 0,40 per regel« 

Tusschen Stadsnieuws 0,75 per regel

Dood van Zijn Heiligheid Benediktus XV.
DE ZIEKTE.

’t Was al eenige dagen dat de H- Vader 
hoestte ; maar hij wilde niet te bed blijven 
en zette zijne gewone bezigheden voort. Doch 
den Woensdag, 18 Januari had hij een weinig 
koorts en. bleef op aandringen van Kardinaal 
Gaspari te bed. De geneesheer bestatigde een’ 
lichten aanval van griep, welke niet het minste 
gevaar opleverde. In den loop van den dag 
steeg de koorts tot 39’9 en met het oog op 
de 67 jaar van den Paus begon men verwik
kelingen te vreezen. Voorzichtigheidshalve werd 
het bezoek der Belgische Vorsten onbepaald 
verschoven. De Paus had een rüstigen nacht. 
De koorts nam af. In een aanpalende kamer 
werd de H Mis opg’edragen, welke de Paus 
van op zijn ziekbed kon volgen. Er was nog 
niemand die eenige vrees koesterde. De Paus 
mmers had een sterk gestel en was nooit 
ernstig ziek geweest. Ook bleef hij zich on
derhouden met zijne omgeving over allerhande 
zaken.

DE TOESTAND VERERGERT.
De toestand tusschen Donderdag en Vrijdag 

waâ zeer ernstig. Rond 5 ure ’s morgens 
werd de geneesheer haastig ontboden ; hij 
stelde vast dat de rechter long door ontsteking 
was aangetast. De toestand verergerde nog. 
Roncf 11 ure moest men stikstof toedienen 
om de ademhaling te vergemakkelijken. Eene 
halve uur later moest de H. Vader reeds berecht 
worden. Met de grootste plechtigheid in tegen
woordigheid van achttien Kardinalen, ontving 
hij de H . Sacramenten der stervenden. Met 
volle bewustzijn volgde hij de ceremonien en 
bad de gebeden mede. Groot was de ontroering 
te Rome. in al de kerken werd het Allerheiligste 
ter aanbidding uitgesteld. Een talrijke menigte 
verdrong zich op Sint Pietersplein en wachtte 
angstig de nieuwstijdingen af Intusschen wer
den de Pauzelijke vertegenwoordigers in het 
buitenland verwittigd De leden van het di
plomatiek korps en alle waardigheidsbekleeders 
te Rome, kwamen af en toe om nieuws over 
den toestand.

Den Vrijdag namiddag verzwakte de zieke. 
De ademhaling was zeer lastig Inspuitingen 
met kamferolie brachten eenige verlichting, doch 
de geneesheeren slaagden er niet in de fluimen 
te doen lossen. Menschelijk gesproken was er 
geene hoop meer. De Paus was bewust 
van de ergheid zijner 'ziekte. « Indien, zoo 
sprak hij, de Heer oordeelt dat ik nog de 
Kerk nuttig kan zijn, dan is het mij wel dat 
ik genees ; zoo niet dat zijn H. wil geschiedde. » 
Meer bekommerd met het bestuur der Kerk 
dan met zijn gezondheidstoestand, ontbo.od hij 
zijn Staatsekretaris, Kardinaal Gasparri, en 
had met hem een lang onderhoud.

DE PAUS STERVEND.
Den Vrijdag nacht bracht hij door in on

rustige slapeloosheid. Hij wenschte nogmaals 
de H. Mis te hooren en de H. Communie te 
ontvangen. Rond 6 uur had hij een crisis en 
scheen veel te lijden ten gevolge van de moei
lijke ademhaling Kardinaal Georgi, Groot- 
Penitencier las de gebeden der stervenden. 
De H Vader nam zijn laatste schikkingen met 
een indrukwekkende kalmte van geest.

Plotseling was er een straaltje hoop. De 
zieke werd rustig en drukte den wensch uit 
wat te slapen en zich op de zijde keerend 
viel hij onmiddelijk in slaap, De geneesheeren 
verrast door deze onverwachte wending der 
ziekte, sloten niet alle hoop op genezing uit, 
indien de Paus drie of vier uren kon slapen. 
Doch de slaap duurde slechts 40 minnten. 
De H. Vader gevoelde zich wat verlicht en 
onderhield zich nog met den aartsbisschop van 
Bologne en daarna met den bisschop van 
Plaisance, zoo aandachtig alsof hij hun een 
gewoon gehoor verleende

HET OVERLIJDEN.
Rond den middag overviel hem plots een 

groote verzwakking. De geneesheer verklaarde 
dat het einde naderde. De Kardinalen verlieten 
het Vatikaan niet meer. Het volk dat zich op 
het St Pietersplein verdrindt groeit aan.

Te middernacht wordt in de nabijheid van 
den stervende de H. Mis opgedragen. De 
Opperherder communiceert voor de laatste 
maal. Hij is nog steeds bij zijn volle verstand 
en sticht de omstaaaders door zijn kalme ge
latenheid. Om 5.20 begint de eigenlijke dood
strijd. Kardinaal Georgi geeft de laatste Absolutie 
aan den zieltogenden Paus, die den Zondag-

morgend zachtjes in den Heer ontslapen is.

De Paus is dood ! Het droevig nieuws ver
spreidt zich weldra aan de Stad en over de 
wereld- In zulke omstandigheden ondervindt 
men dat het Pausdom de eenige wereldmacht 
is en dat de Paus de hoogste zedelijke macht 
vertegenwoordigt, voor dewelke niemand on
verschillig blijft. Alle blikken zelf van de meest 
ongeloovigen zijn thans op Rome gericht. Laten 
wij katholieken, een vurig gebed' storten tot 
zielelavenis van onzen overleden Vader en dat 
de H Geest een waardigen opvolger schenke. 
De Pauzen sterven niet! De Paus is dood! 
Leve de Paus !

B E N E D I C T U S  X V .
ZIJN LEVEN.

Markies Jacopi della Chiessa wierd op 21 
Nov 1854 te Genua uit a lelijke ouders geboren. 
Na zijne studiën aan het collegie en de hooge- 
school. ontving hij op 21 Dec. 1878 de pries
terwijding. Hij verbleef te Rome aan de acca 
demie voor adelijke geestelijken, die zich tot 
kerkelijke diplomatie voorbestemmen. Hij begon 
zijne loopbaan aan het Sekretariaat voor buiten
gewone kerkelijke aangelegenheden

Later werd hij naar Madrid gezonden als 
secretaris van den Nuntius Mgr Rampolla. 
Toen deze tot pauzelijke staatsecretaris werd 
benoemd kwam hij met hem naar Rome en 
werd er Substituut der Staatsecretarij. Zoo 
stond hij in nauwe oëtrekking met den grooten 
Paus- Leo X III en den grooten Kardinaal 
Rampolla en had de gelegenheid eene rijke 
ervaring op te doen in kerkelijke bestuurzaken 
en zich -op te werken tot een der fijnste 
diplomaten van zijn tijd.

Door Pius X werd hij tot den aartsbisschop- 
pelijken zetel van Bologna benoemd en in 
Mei 1914 tot het Kardinalaat verheven.

Pas was de wereldoorlog uitgebroken, toen 
Pius X, 20 Aug. 1914, overleed Den 30 Aug. 

-begon het conclaaf en reeds den derden dag, 
op Donderdag 3 September, 11 uur ’s morgens, 
werden de twee derden der stemmen uitge
bracht op Mgr della Chiesa, den jongstbe- 
noemden onder de Kardinalen.

Op de gebruikelijke vraag van den Deken 
der Kardinalen : « Aanvaardt gij uwe verkiezing 
tot het Pausdom ! » antwoordde de nieuwe 
gekozene : « De verantwoordelijkheid, welke 
op mijne schouders zal drukken, moet mij 
doen sidderen, maar steimende op Gods hulp, 
neem ik aan. »

Inderdaad, zelden had een Paus, in zoo 
moeilijke omstandigheden, zijn ontzaglijke waar
digheid moeten opnemen.

DE PAUS EN DE OORLOG.
Men weet hoe, bij het uitbreken van den 

oorlog, tegen den Paus een schandelijken 
lasterveldtocht werd ingezet en waaraan on
gelukkig sommige katholieken niet vreemd 
gebleven zijn Sedert is het gebleken welke 
schoone rol Benediktus XV  tijdens den oorlog 
gespeeld heeft Hij heeft als het moest, het 
onrecht openlijk geschandvlekt, maar tevens 
gepoogd en erin geslaagd een vokomen on
partijdigheid te bewaren, zooals dit den 
gemeenschappelijken Vader tegenover zijne 
kinderen betaamde. Geheel zijn streven was 
er op gericht den bloedigen strijd onder de 
volkeren te doen ophouden, ze te verzoenen 
en vrede op aarde te stichten Terwijl hij 
herhaaldelijk met dat doel voetstappen aan
wendde bij de regeeringen, schreef hij aan de 
gansche wereld gebeden voor om den vrede 
te bekomen. Onvergetelijk zal geboekt blijven 
zijn brief van 1 Augustus 1917 gericht aan 
de oorlogvoerende partijen, waarin hjj de grond
slagen voorlegde, waarop kon onderhandeld 
worden om aan den oorlog een einde te maken 
en een duurzamen vrede onder de volkeren 
tot stand te brengen. De geschiedenis zal later 
duidelijk maken, wat mgn nu reeds begint 
in te zien, hoe jammer het is — voor de 
wereld in ’t algemeen en in ’t bijzonder voor 
de oorlogvoerende landen, en niet het minst 
voor ons land — dat men toen naar de stem 
des Pauzen niet heeft geluisterd. De oorlog 
ware een jaar vroeger geeindigd en de moei
lijkheden om tot den echten, algemeenen vrede 
weer te komen, waren niet zoo wanhopig 
geweest.

Zijne vredespogingen verijdelt ziende, bleef 
er hem niets anders over dan zijn mensch- 
lievend werk voort te zetten. Wat hij vooral

gedaan heeft voor de krijgsgevangenen, hun 
uitwisseling en de verbetering van hun lot, 
heeft hem den dank verdiend van alle volkeren.

Thans, bij zijn afsterven, zijn alle bladen 
tot welke natie of gezindhei 1 dj ook behooren 
het eer.s om de onschatbare diensten te er
kennen, door den Paus tijdens den oorlog 
aan de menschen bewezen. Pas eenigen tijd 
geleden richten de Turken te Constantfnopel 
een grootsch gedenktee<en op als openbare 
hul Ie van dankbaarheid jegens Benediktus XV, 
vredevorst en vader der oorlogslachtoffers.

DE PAUS EN DE BELGEN.
Wij Belgen vooral zijn den overleden Paus 

groote dankbaarheid verschuldigd Hij streed 

aan onze zijde voor ons recht. Hij aarzelde 

niet de schending der Belgische onzijdigheid 

door de Duitschers te veroordeelen als een 

snoode schennis van alle menschelijk en god

delijk recht. Hij deed dit in zijn aanspraak 

tot het Consistorie op 22 Juni 1915, daarna 

uitdrukkelijk in den brief op 13 Juli van 

hetz.'ifde jaar gericht d ior Kardinaal Gasparri 

aan M . Vanden Heuvel.

Nooit zullen wij vergeten hoe krachtdadig 

hij da stem verhief, toen de Duitsche dwin

gelanden ons werkvolk als vee naar Duitsch

land wegvoerde, hoeveel ter dood veroordeelde 

land.^nooten hij door zijne bemiddeling uit 
fuThntr kläüweft verloste.

Telkens hij als bemiddelaar optrad om de 

oorlogvoerenden te bewilligen vredesonderhan- 

aan te knoopen, was de eerste der voorge- 

s^elde vredesvoorwaarden altijd de volledige 

onafhankelijkheid en herstelling van Belgie

De Vlamingen in het bijzonder moeten Paus 

Benediktus dankbaar blijven Met groote be

langstelling liet hij zich inlichten over den 

toestand en de verzuchtingen der Vlamingen 

en de Vlaamsehe beweging was hij heelemaal 

niet ongenegen.

BENEDICTUS XV EEN GROOT PAUS.
Hef Pauzelijk gezag heeft hij niet alleen 

tijdens den oorlog hoog gehouden, maar sedert 

in macht en aanzien doen stijgen, zoodat het 

Pausdom nog steeds de eenige zedelijke macht 

is, waarbij de geheele wereld steun moet zoeken. 

De niet-katholieke regeeringen, genoodzaakt 

rekening te houden met het wereldgezag des 

Pauien, traden in onderhandeling met den 

H Stoel om, door middel van concordaten, jde 

kerkelijke toestand van hun land te regelen. 

Eerst was het Beieren, dan het Duitsche Rijk, 

Groot Serbie, Roemenië, Griekenland ; andere 

gaan denzelfden weg op.

Het aantal gezantschappen bij het Vaticaan 

is meer dan verdubbeld Oude staten keerden 
terug : Engeland, Nederland, Zwitserland, Frank

rijk ; nieuwe staten met Japan aan het hoofd 

traden toe. Twee en dertig staten zijn thans 

bij den H. Stoel vertegenwoordigd.

In Protestansche en Sc ïismatissche landen 

is een machtige beweging in de richting van 

Rome waar te nemen. In Engeland stegen 

in 1921 het aantal bekeerden tot boven de 

12 000. In Nederland is men nog onder den 

indruk van de bekeering van twee hoogleeraars 

en van den bekenden dichter Frederik Van 

Leden. In Rusland vooral is er een geweldige 

terugkeer tot den schoot der ware kerk. De 

jongste Russische Kerkvergadering besloot het 

Pauselijk gezag weder te erkennen. Gansche 

sekten namelijk die der Oud-geioovigen die 

MO millioen leden telde, maken zich gereed 

om tot de Katholieke Kerk over te gaan.

Terwijl de Missie-beweging in den laatsten 

tijd een groote uitbreiding nam, ziet men in 

de katholieke wereld zelf een heropbloei van 

innerljjk katholiek leven en een samentrekken 

van katholieke krachten uit alle landen en 

werelddeelen, bijv. de Internationale der chris

ten vakbeweging ; de Internationale der Ka

tholieke jeugd en in dsa taatstentijd de groote 

katholieke Internationale voor wetenschap, op- 

vording en politiek.

Onder het Pontificaat van Benediktus XV 

zijn het Pausdom en de Katholieke Kerk een 

tijdperk van bloei ingetreden

Buitenlandsch overzicht
Zondag morgen, ten 6 ure roomsche tijd, 

dus als ’t hier 5 u. was ontsliep zachtjes in 

den Heer Z. H. Paus Benedictus XV.

Dat is een gebeurtenisse die geheel de we
reld beroert.

De katholieken zijn in rouwe en bidden 

voor hem die hun vader was, hun onfaalbare 

leeraar, hun opperste herder.

De regeeringen van alle volkeren betuigen 

aan de officieele vertegenwoordigers van den

H. Stoel hunne innige deelneming in de rouwe. 
Italie zelf dat voor korten tijd nog zoo vinnig 

gekant stond tegenover den H . Stoel, draagt 
nu de rouwe : Zijne vanen wapperen halftop 

over dood, en zijn ambtelijk 'blad verschijnt 

met zwarte rouwboorden.

Zij zelf die ’t oppsrgezag van ■ den Paus 
niet en willen erkennen buigen met eerbied voor 

zijn stoffelijk overblijfsel.

In den duitschen Reichstag hebben socia
listen en protestanten, zoowel als de katholieken 

eerbiedig toegeluisterd naar de lof en lijkrede 

welke de voorzitter over Z. H . den Paus 

uitsprak.

De protestantsche presidenten der republieken 

van Zwitserland en der Vereenigde Staden - 

van Noord America roemen om strijd, zijne 

groote liefde voor het menschdom en voor den 
vrede ; en bij ’t vernemen van zijn dood heeft. 

de Anglicaansche deken van Westminster in 

’t Heiligdom der Anglicaansche kerk doen bid

den voor hem.

Da drukpers van' alle landen, trouwe weer

spiegeling van alle gezindheden, volgde met, 
de grootste belangstellingen tot in de kleinste 

bijzonderheden van de laatste'ziekte. Met geen 

Koningen of Keizers zou ze zooveel bekom-, 
mernis getoond hebben, en nu de H. Vader 
overleden is staat ze eerbiedig voor zijn lijk.

Wij mogen nu met volle waarheid zeggen: 

is de Paus dood, het Pausdom zelf blijft het' 

machtigste leven op aarde, en ’t is waarheid 
wat wij zoo dikwijls met hert en ziele ge

zongen hebben.

« Neen de Pauzen sterven niet ».

Zonder leger, zonder grondgebied, niets an

ders hebbende dan zijn woord, de ouderling 
van het Vaticaan blijft de machtigste mensch 

der aarde.

Vorsten en Koningen veerdigen hunne wet-., 

ten en bevelen uit en z' en gaan maar tot aan 

de grenzen van hun land.

Binnen die grenzen-zelf wordt hun recht 

en hun gezag dikwijls besproken, en om ge

hoorzaamheid te krijgen zijn macht eo dwang 

meer dan eens de "laatste, de eenige middels.

De Paus integendeel spreekt en zijn woord, 
en wordt door geen grenzen tegengehouden 

het weerklinkt tot de uiteinden der wereld.

Macht en geweld en heeft hij niet noodig 
om gehoorzaamd te worden; want hij spreekt' 

in name van het opperste gezag, van God zelf.

En daarom heeft zijn woojrd een gezag dat 

gelijk, nooit een menschelijk. woord en zal 

hebben.

Vorsten en Koningen handelen voor hun 
volk en voor hunnen tijd ; De Paus handelt , 

en spreekt voor alle volkeren- en voor de 

eeuwigheid.

Hij mag uit edele familie zijn en afstammen 

van de grooten dezer aarde gelijk Pius IX , 

Leo X I I I  of Benediktus XV, of. uit het ne

derige volk gelijk Pius X eens dat de pauselijke 
kroon op zijn hoofd staat allen buigen voor 

hem en luisteren naar zijn woord omdat hij 

spreekt niet uit name van eenige menschelijke 

grootheid of wijsheid maar in name van hem. 
die de ongeschapene wijsheid Gods is en de 

Koning der eeuwen.

De Conferentie te Genua.
Zal America meedoen ?

Misschien wel, misschien niet.

De Americaanders zijn dat. aan 't bespreken:. 
Ze redeneeren, en toen nog zoo kwalijk niét. ..

W ij hebben, zeggen zij aäh Eùropa .7 ' 
milliard dollards geleend, in 'franks aan d é n  

prijs die ze nu .staan, dat: is negen en tachentig - 
duizend millioen. en nog -oneffen cRntiP'p

Europa moet daarvan -interest ...en korting 

betalen. 1



En ’t is juist omdat ze zoo vol schulden 

zitten dat ze Americaansche hulp begeeren.

Maar alle staten in Europa zitten met een 

leger nuttelooze beamten, en als de landen 

doodarm zijn en moeten sparen ze kweeken 
meer dan ooit nuttelooze schrijvelaars. Dat 

ze eens doen gelijk wij daar met vuile voeten 

deuregaan en van hoog tot laag al wat niet 

noodig en is buiten vagen, ’t is hard voor 

' die getroffen wordt, maar ’t is noodig.

W ij hebben 't ook gedaan.

Ze zitten in alle landen met duizenden 

soldaten en officieren die ongelooflijke sommen 

geld kosten aan onderhoud en bewapening, 

en die daarbij een gevaar zijn voor nieuwen 

oorlog.

Dat ze die legers eenvoudig afschaffen ge

lijk wij gedaan hebben, ze zullen alzoo geld 

sparen en bekwaam worden om te betalen, 

('k Weets wonder of America nog alzoo zou 

spreken als -ze de Duitschers voor gebeurs 

haddep ?)

Dat ze dan eindelijk aan Duischland een 

maniere vaft betalen voorschrijven die prak

tisch kan uitgevoerd worden.

Wordt dat niet gedaan, al wat America 

geeft gaat in militarism en schrijvelarij ver
zwolgen worden en ’t en gaat nooit niets 

weerkrijgen,

W il Rusland bij ons hulp en opbeuring 

vinden zoo moet het een deel van .zijn rood 

leger ontwapenen ; dat is een eerste voorwaarde.

Dat en is niet kwalijk geredeneerd, maar 

zulke redens en komen op niet veel uit.

Zoolang immers de kristen geest de volkeren 

niet en bezielt en vinden ze tegen malkander 
geen andere veiligheid dan hunne macht, en 

zen kunnen niet verder dan vechtens gereed 
te staan om verweer te hebben tegen dat ze 

aangevallen worden.

Meer en meer komt het uit dat de wereld 

voor de keuze staat :

Kristen Worden met hert en ziele, of ten 

onderen gaan 't zij onder de slagen van eenen 

vijand die gereed zit om aan te vallen, ’t zij 

onder den last der eigene wapens die 

dragen moet om hem te weren.

men

In de laatste dagen heeft P. Tchoffen katho
liek afgevaardigde voor Luik de verdediging 
opgenomen van het verplichtend scheidsgerecht. 
Dit zou hierop neerkomen dat bij geval van 
werkstaking of uitsluiting de overeenkomst 
tusschen werkgevers en werknemers niet kan 
bereikt worden, het geschil voor een waar 
tribunaal zou gebracht worden waar een on
partijdige rechter zou beslissen dat de werk
lieden aan gegeven voorwaarden zouden verplicht 
zijn het wer* te hernemen en de patroons die 
hun fabriek sluiten zouden verplicht zijn weer 
hun fabrieken te openen- Deze tribunaal zou 
volgens P. Tchoffen moeten over zekere dwang
middelen beschikken om de onwillige patroons 
en de onwillige arbeiders te noodzaken hun 
standpunt op te geven. Deze gedachten werden 
zoowel van de zijde der patroons (Echo de la 
Bourse) als van de zijde der werklieden be
streden. In de Vereenigde Staten van Amerika 
heeft president Harding eveneens in den loop 
dezer dagen eene Boodschap uitgevaardigd 
waarin hij de gedachten van het verplichtend 
scheidsgerecht verdedigt. Hij zegt o. m. « W ij 
hebben traktaten en akkoorden onder de natiën 
om de gebeurlijke geschillen op te lossen zonder 
naar de wapens te grijpen... wij zouden ook 
de bemiddeling, het scheidsgerecht met bevoeg
de rechtspraak kunnen inrichten met het oog 
op de gescnillen tusschen kapitaal en arbeid.

In een maatschappij als de onze heeft de 
staking, de lock-out en het boycott even on
gelukkige gevolgen als de oorlog op politiek 

gebied. >

Doch daags na de verklaring van president 
Harding heeft Samuel Compers voorzitter van 
de Amerikaansche Federatie van den arbeid 
een nota in ’t licht gegeven, waarin hij het 
standpunt dezer machtige werkliedenorganisatie 
bekent maakt : « De ondervinding in den Staat 
Kansas en Australie leert ons, zegt Compers, 
dat zulk een tribunaal slecht is In Nieuw- 
Zeeland, in vele deelen van Australie waar 
deze tribunalen reeds twintig jaar bestaan heeft 
men van dit middel moeten afzien. In den 
Staat Kansas waar zij twee jaar bestaan zijn 
er meer stakingen en stakers dan elders. Men 
moet aan de patroons- en werkliedenorganisaties 
overlaten van vrijwillig overeenkomsten te sluiten 
om stakingen, lock-outs en boycotts te ver

mijden. »

Doch de gouverneur van Kansas Mr Allen 
is naar New-Yjork gekomen om de voordeelen 
van dezen tribunaal te verdedigen. Op dertig 
van deze rechtsbeslissingen zijn er volgens 
Allen negen en twintig door beide partijen 
aanvaard geworden.

Er zal een wetsontwerp neergelegd worden 
in de Vereenigde Staten om zulke tribunalen 
in te stellen, doch de werkliedenorganisaties 
zullen het bestrijden.

Daaraan kan men zien dat de zaak zoo 
eenvoudig en klaar niet is om op te lossen. 
Het is toch nuttig ook hier in Belgie een oog 
op deze plannen gevestigd te houden en ze 
ook in de middens van werkgevers en werk
nemers te overleggen.

Een merkweerdige Rede
van oud-Minister Poullet.

Een feit van buitengewone beteekenis voor 
de katholieken is de rede, die oud-Minister 
Poullet, wellicht de meest gezaghebbende 
Staatsman van ons land, gehouden heeft te
Zele Deze rede is des te belangrijker omdat
wij nu de verkiezingen achter den rug hebben
en wij nu voor enkele jaren moeten zoeken
nut te trekken uit den huidigen toestand.

Eerst wees spreker erop hoe alle onze mis
rekeningen en ontgoochelingen hieruit voort
spruiten dat wij niet genoeg voor oogen houden 
dat de katholieke partij geene meerderheid 
meer heeft ; wij handelen nog als Had zij die 
meerderheid nog Zoolang wij voort zoo han
delen, zullen wij steeds ontgoochelingen hebben; 
willen wij integendeel rekening houden met 
de werkelijkheid en ons daarnaar schikken 
dan zal onze partij hare vroeger macht her
winnen. Het blijkt immers uit hetgene gebeurd 
is in Duitschland, Holland enz., waar de katho
lieken nooit een meerderheid hadden, dat er 
ook zóó middel is zijn heiligste rechten te 
waarborgen ; maar dat men dan moet rekening 
houden met de gevoelens en eischen van an
dersdenkenden.

Dit paste spreker dan toe op het huidig 
ministerie waaraan hij geen deel heeft willen 
nemen, zonder dat hij nochtans vijandig staat 
tegenover het ministerie, dat niet reactionair 
is, beter is dan het voorgaande in geldelijk 
opzicht, en niet vijandig staat tegenover de 
Vlaamsche eischen.

Daarna ging spreker over tot de Vlaamsche 
zaak. Het uur is geslagen voor Vlaanderen, zei 
hij. Indien wij nu willen, indien wij ons niet 
verdeelen, indien er tucht heerscht in onze 
rangen, indien wij de wijsheid hebben om, in 
de toepassing van onze princiepen waar wij te 
geenen prijze mogen van afwijken, rekening 
te houden met de overgangsmaatregelen die 
niet kunnen vermeden, dan mogen wij een 
spoedige oplossing van onze eischen verwachten.
In dezen zittijd de vervlaamsching van Gent, 
in de volgende de vervlaamsching van het 
leger, het onderwijs en het gerecht.

De strijd zal hard zijn, zegt spreker, wij 
hebben de'meerderheid nog niet, maar de .zaak 
is zoo rechtvaardig, dat wij zullen overwinnen 
indien wij eendrachtig een doelmatige en han
dige propaganda voeren.

Het is echter daartoe noodig dat men be
trouwen hebbe in de leiders en niet voortga 
ze verdacht te maken zooals men nog onlangs 
deed ten opzichte van Vande Vyvere, Vande 
Perre, Van Isacker :• Zij zullen het programma 
onverminkt Idoorvoeren ; of zij daartoe moeten 
te werk gaan in één, twee of drie bedrijven 
moet men aan hen overlaten en nu ze onvoor- 
waardelljk steunen.

Verdienen zij den steun niet meer, men 
handele ter gelegenheid van de verkiezingen, 
maar nu als één man achter hen geschaard. 

Mocht het zoo zijn !

andere persoon, welke aanleiding had gegeven 
tot dit valsch gerucht, Het nieuws hebben wij 
verleden week in ons blad ter goede trouw 
letterlijk overgedrukt, zooals het ons was mede
gedeeld. Wij haasten ons, op verzoek van de 
achtbare familie Dekimpe, deze mededeeling 
heden terecht te wijzen.

BEWEGING DER BEVOLKING voor het jaa r  
ï9 2 l  volgens de registers van den Burgerstand 
van Iseghem. i
Bevolking op 31 Dec. 1921

Mannen 6921 
Vrouwen 7193

deil

Totaal 14.114

Geboorten Man. 170
‘ totaal 330Geboorten Vr. 160

Overlijdens Man. 99
totaal 186Overlijdens Vr. 87

Meer geboorten dan overlijdens 144

OVERLIJDENS

min dan 1 jaar Man. 26 Vr. 17
van 1 tot 5 jaar » 3 » 9

5 » 10 » * 0 » 3
» 10 » 20 » » 5 » 5
» 20 » ■30 » » 5 » 3
» 30 » 40 » )> 2 )) 10
» 40 » 50 » » 11 » 7
» 50 » 60 » » 14 » 8
» 60 » 70 » » 9 » 7
» 71 » 80 » » 7 » 8
» 81 » 90 » » 17

99

» 10

87 I
Huwelijken 167.

---ien briefwisselend lid der zelfde. In  i 8g4 wiera 

hij titelvoerend lid gekozen der academie 
geneeskunde.

Om zijne iiooge verdiensten wierd hij dool 

Koning Leopold I I  tot ridder der Leopold' 
orde verheven en in 1899 bekwam hij 

titel van officier van de Leopold’s orde.

Verders vermeld de analen der Gentschel 

hoogeschool eene lange reeks werken, tijd- 

schriften en bijdragen over geneeskunde dooi 

Dr Emile Lahousse uitgegeven en nagelatei 

waarvan onder ander « Manuel de Physiology 
humaine in twee boekdeelen ».

Ons Gildeleven.
Voor de Boeren.

De maandelijksche vergadering zal plaats 
hebben Zondag den 5 Februari te 3 uur in 

de Gilde. Men gelieve op tijd te komen en 

niemand zij afwezig want er is veel te zeggen.

— Zondag 5 Februari te 2 1/3 uur verga

dering voor de l:den van den Veebond en 

ook voor hen die begeeren lid te worden. Al 

degene die de lessen over Veeverbetering ge

volgd hebben, evenals zij die uit de avond
lessen het nut hiervan hebben leeren verstaan, 
zullen bijkomen, hopen wij.

Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN :

Marie José Debal, dv. August en Maria Van- 
audenaerde, Krekelstr. — Simonne Callens, 
dv. Marcel en Margareta Callens, Zevecote, 100.|

STERFGEVALLEN :

Pelagie Nyffels, 65 1/2 j. wed. Petrus Huy-I 
sentruyt, Hondekensmolen, 31. — Elisa Storme,| 
35 j. echt. Cyrillus Debaere, Kasteelstr. 31. —I 
Henri Vanneste, 76 j. wed. Melanie DecufJ 

• Gentstr 79. — Rosalia Vanneste, 85 j. wed. 
Mullie Isidore, Marktstr 43. — Maria Lahousse, 
73 j. dv. Louis en Rosalia Decoster, Gentstr. 39.

HUWELIJKEN:

Joseph Vermeulen, bakkersg 24 j. en Mag
dalena Rousseau, bottienstekster, 25 j. — Ca
mille Brûlez, aardewerker 18 j. en Magdalena | 
Priem, borstelmakster 18 j. — Michel Vens, 
plaffonneerder, 26 j. en Lia Vandenbroucke, 
huishoudster, 26 j.

BUITENLAND.

Bevolking van Frankrijk , Duitschland en Belgie.
Niettegenstaande de aanwinst van de drie 

nieuwe departementen van Elzas-Lotharingen, 
waar de bevolking 1 miljoen 700.000 zielen 

bedraagt, zijn er in Frankrijk thans 400 000 
inwoners min dan in 1 9 1 1 .

In de laatste tien jaren, alhoewel het door 

den oorlog meer dan twee miljoen zijner sol

daten verloor, niettegenstaande het afstaan van 
al het grondgebied bepaald door 't vredeverdrag 

van Versailles, heeft Duitschland ongeveer een 
miljoen inwoners bijgewonnen.

In  de laatste tien jaar is Beigie’s bevolking 
op 't zelfde peil gebleven. Gaan we dan de 

wegen opgaan van ’t zedelooze Frankrijk ? In 

de zaak van bevolking is stilstand achteruit

gang. Het is voorwaar hoog tijd dat men het 
zedenbederf krachtdadig te keer ga !

De Kristenen en het Turksch Oosten.
Frankrijk sloot enkele maanden geleden het 

traktaat van Angora, waarbij aan de Turken 

volstrekte meesterschap geschonken wierd over 

Klein-Asie. Krachtens dit verdrag is Frankrijk 

dan ook verplicht geweest hare troepen' uit 
die streken weg te trekken, aldus de weerlooze 

kristene Armeniërs, Syriërs, Grieken en Ma

ronieten ten prooi werpende aan de bloeddor

stige Musuimannen. De Kristenen hebben het 
gevaar begrepen. Vóór de ontruiming der 

streek door de Fransche troepen, zijn de Ar-' 

meniërs, de Syriërs, de Grieken, de Maronieten 
en andere kristenen het land ontvlucht, have 

en goed achterlatende en zwervende in armoede 
en ellende doorheen Syrië en Chyprus, om te 

ontsnappen aan de Turksche moorderijen. Meer 

dan i5o.ooo ongelukkigen, vrienden en bond- 
genooten der Entente, zwerven als doolaards 

van streek tot streek, verlaten en verloochend 

door dezen zelf, die gevochten en gezegevierd 

hebben in den strijd voor rechtveerdigheid en 
den vrede.

Uit Berne.
Drie gewezen officieren van het Engelsch 

leger waagden een uitstapje in de bergen op 
hunne sneeuwschaatsen (ski’s), onder de geleide 

van eenen berggids. Een sneeuwstorm verrastte 

hen en ze wierden van de rechte baan weg

gedreven. Hulpkolonnen wierden uitgezonden 

om de roekelooze toeristen op te sporen. Na 

twee dagen vond men twee officieren in de 
sneeuw vast, ze leefden nog. Den derden 

officier en den gids vond men dood, bedolven 
onder' eene dikke sneeuwlaag.

Uit Verdun.
Zondag laatst trokken een dertigtal mannen 

op wilde zwijnenjacht in de bosschen der om

streken van Verdun. Te middag hadden ze op 

eene opene plaats een groot vuur aangestoken 

om hun eten te verwarmen. Opeens weerklonk 
een vreeselijke knal, een obus in den grond 

bedolven juist onder de plaats van het vuur, 

was door de hitte ontploft, al de jagers wierden 

min of meer erg gekwetst en naar het hospi
taal van Verdun overgebracht.

STADSNIEUW S.
TERECHTWIJZING. — Het nieuws, als zou 

Julia Dekimpe teruggevonden zijn te Rijssel 
is ten gevolge van een nader onderzoek door 
bevoegde lieden ingesteld, gebleken volstrekt 
onwaar te zijn. ’t Was eene vergissing met een

Sterfgevallen. ^
Donderdag morgen is alhier schielijk doch 

niet onvoorzien overleden de Zeer Eerweerde 

Zuster Ignatia religieuze in ’t klooster der 

Eerweerde Zusters van Maria te Iseghem, (in 
de wereld Juf. Elisa Lahousse.)

Zij wierd geboren te Iseghem den 2 Oct. 

1 84 8 , trad i n ’t klooster 24 Sept. 1872 en wierd 
geprofest den 29 Sept. 1 8 7 3 .

De Eerweerde overledene was een voorbeeld 
van zelfsopofferinge en echt religieus karakter. 

AangÊSteld door* Eer vu Heer Baron Joseph 
de Pélichy bestuurder van de Zusters van Maria, 

om de kinders te onderwijzen, en hun eene 

kristene en deugdzame opleiding te geven, 
heeft zij bijna eene halve eeuw van haar loven 

aan de Iseghemsche schooljeugd besteed om 
van die kinders brave, deugdzame en deftige 

dochters te maken.

Maandag om 9 1/2 u. zal de lijkdienst ge
volgd van de begraving plaats hebben in 

’t klooster der Zusters van Maria. W ij bevelen 

hare ziel in ’t godvruchtig aandenken harer 
oude leerlingen.

Eerweerde Zuster Ignatia is gestorven een 
jaar en een-en-twintig dagen na de dood van 

haar broeder Heer Dr Emiel Lahousse, over

leden te St Denis Westrem bij Gent.

Van die uitstekende familie Lahousse is nog 
een in leven te weten Eerw. Pater Gustaf 

Lahousse Jesuit, thans verblijvende in ’t klooster 
der EE . PP. Jesuiten te Leuven.

Dr Emile Lahousse had drie broeders die 

even als hij, hun leven in hoogere studiën 

overbrachten, te weten : 1 . Eerw. Heer Henri
Lahousse kanunik te Brugge, overleden den 

_ i6 April 1 9 1 6 , die 2 5 jaren als theologant in 

't groot seminarie van Brugge onderwees, en 

groot Penitencier en Boekkeurder des Bisdoms 
was.

2 . Eerw. Pater Gustaf Lahousse die in 

’t Seminarie de EE . PP. Jesuiten te Leuven 

meer dan 2 5 jaren de leergangen van W ijs
begeerte en Godsgeleerdheid gegeven heeft.

3. Eerw. Pater Alfons Lahousse, Jesuit ter 

residentie van Brussel, alwaar hij eene zeer 
vruchtbare loopbaan heeft vervuld, en destijds 

bekend stond als een der beste en vermaardste 

kanselredenaars van Belgie. Zijne sermoenen 

en conferentien wierden door alle geleerde en 

zeer hooggeplaatste personen gevolgd en naar 

weerde geschat. Hij overleed te Brussel den 

24 Feb. 1902 om n u .  ’s avonds tengevolge 
van ’t fleurus.

Over Dr Emile Lahousse lezen wij in het 
« Liber Memoralis » der Universiteit van Gent 

notices biographiques tom II  faculté des scien
ces & faculté de médecins) 't volgende :

Lahousse Emile (p, 569-570).

D r Emile Lahousse geboren te Iseghem 

(West-VI.) den i5 Nov. i85o, deed zijn studiën 
in ’t klein Seminarie te Rousselare en zijne 

hoogere studiën ter hoogeschool ven Leuven. 

Bekwam zijn diploma als doktor in genees

kunde met de hoogste onderscheiding in 1 8 7 6 . 

Laureaat inde  wedstrijd voor studiebeurzen in 

1 877 en 1 8 7 8 , volgde de leergangen der 
hoogeschool van medecijn te Parijs en Weenen, 

in 1 8 8 2 , 83 en 84 deze van Heidelberg en
Leipzig. In 1887 wierd hij belast met de

leergang van Physcologie ter hoogeschool an

Gent en in 1890 als leeraar der zelfde hoo

geschool benoemd. In 1882 wierd D r Emile 

Lahousse lauréat der academie van geneeskunde

Boomteeltkring.
Morgen ZONDAG 29 Januari 1222 om 3 ure 

stipt. Kweek van peer en appelboom met vrije 
takken —  spilvorm — pyramide — struikvorm- 
soorten — snoeiïng — onderhoudszorgen

BERICHT. ~
Het Bestuur van den Bond der Eigenaars, 

Iseghem, Emelghem, Ingelmunster, maakt aan 
de leden bekend dat ingevolge artikel 15 der 
standregels, het volkomen verboden is van iemand 
als pachter te aanveerden . die niet geheel en 
gansch zijne voorgaande verpachter voldaan 
heeft, of met hem eene overeenkomst gesloten 
heeft, dit onder straf persoonlijk verantwoorde
lijk te zijn voor de niet betaalde pachttermijnen.

De leden worden dringend verzocht deze ver 
plichting in acht te nemen, ten einde de mis
bruiken die bestaan te doen ophouden.

1 1

Naamlooze Maatschappij 
Senzing-Strobbs ,, Iseghem.

Gesticht bij Notarieel akte voor M. Vande Moortele 
op 1 September 1905.

Ingevolge art. 26 der algemeene standregels, 
zal de jaarlijksclie algemeene vergadering ge
houden worden op Zaterdag 11 Februari 1922 
om 3 ure ’s namiddags, in ’t lokail van den 
Maatschappelijken Zetel : Gasthof « De Spoor- 
halle » Statieplaats, Iseghem.

Om de vergadering te kunnen bijwonen, 
worden de aandeelhouders verzocht hunne aan- 
deelen neder te leggen in den Maatschappelijken 
Zetel, ofwel bij den Heer Loontjens Hector, 
Bestuurder der Maatschappij.

DAGORDE :

1) Goedkeuring van Bilan en van winst- en 
verliesrekening.

2) Voorstel tot ontbinding der Maatschappij.
3) Gebeurlijke benoeming der vereffenaars. — 
bepaling hunner volmacht.

Bemerking : De beraadslaging der ontbinding 
der Maatschappij kan enkel geldig zijn, door 
de 3'4 der stemmen, wanneer de helft van 
het kapitaal vertegenwoordigd is. (art. 31).

D e B estuurder .

STAD ISEGHEM.

O p  Z o n d a g s  K e t o r u a r l  l Q S a

Grooten Prijskamp op twee nieuwe
BILLARDS TOU uET

ter herberg “ GARENHUIS „  
bij VICTOR OOSTERLYNCK, Groote Markt.

500 500F A .  P R IJZE N  FR.
verdeeld als volgt :

1c 200 - 2e 120 -  3C 80 4» 50 -  5 30 -  6e 20 fr

VOORWAARDEN :

Inleg 5 fr. per man. — Men speelt twee 
tegen twee, aan 40 punten, volgens loting, de 
liefhebbers mogen met eigen stok spelen. 

Inschrijving van heden af in het lokaal.
Men begint te spelen om 2 ure stipt.

MAANDAG 6 FEBRUARI 1922
Prijskamp voor alle liefhebbers

± 0 0  F r .  P r i j z e n .

verdeeld als volgt : 40, 30, 20, en 10 fr .  
Inleg 1,50 fr. per man. Begin om 4 lj2 ure.

- UIT TER HAND TE KOOP:

Allerschoonste HOFSTEDE
gelegen in de omstreken van Doornik

samen groot 54 Ha. 41 A. 80 ca. kunnende
verdeeld worden in 5 deelen van 6 Ha. 97 A.
60 ca. ; 20 Ha. 13 A. 60 ca. ; 7 Ha. 91 A.
60 ca. ; 10 Ha. 69 A. 10 ca. en 8 Ha. 69 A.
90 ca .

Vrij van pacht. — Voor alle inlichtingen zich 
te begeven ten bureele van het blad.

TE KOOP UIT TER HAND :

EEN HOFSTEDE
met 1 Ha. 18 A. of 1330 roeden, gelegen te 
Ardoye, wijk Bloemgat. Gebrnikt door CHARLES 
BUYSSE, tot 1 Oct. 1922

Voor inlichtingen zich te wenden ten bureele 
van “  De Iseghemnaar



Z A A L  A S T R A  —  I S E G H E M
Hoek der Groote Markt

G r o o t  L i e f d a d i g h e i d s f e e s t
gegeven door de 

TOONEEL- en ZANGMAATSCHAPPIJ V. O. S.

onder de leiding 
van M. Pil-Deman, Bçstuurder te Rousselare 

en met de welwillende en talentvolle -medewerking 
van Mevr. Boudin-Wante en Jufv. Martens beide 
uit Gent, en Jufvr. Bertha Vierstraete, uit Stad.

ZONDAG 29 JANUARI, Namiddagvertooning
Bureel om 2 ure — Gordijn om 2 1/2 ure.

MAANDAG 30 JANUARI, Avondvertooning
Bureel om 6 1/2 ure. — Gordijn om 7 ure.

Opvoering van

H et Zwart Schaap
Drama in drie bedrijven door J. HAUQEN

en

Lintj esziekte
Blijspel in één bedrijf door JEF HAUGEN

V o lle d ig  O rk est.

BUITENGEWONE VERWARMING IN DE ZAAL.

PRIJZEN OER PLAATSEN :
Vourbehoiidene 4,50 i'r. Eerste 3.50 fr. Tweede 2.50. 

Galerij 3.50 fr. Amphitheater 1.50.

Kaarten te bekomen in het Gasthof « De 
Gouden Leeuw », Gentstraat, Iseghem, en den 
dag der vertooning aan het winket van den 
Schouwburg.

STAD ISE G H E M .

B E R I C H T .
Het Collegie van Burgemeester en Schepenen 

der Stad Iseghem,

Maakt de belanghebbenden kenbaar- dat een 

onderzoek van Comodo en Incommodo geopend 

is, nopens het besluit genomen door den Ge

meenteraad in zitting van i5 Januari laatst, 
eene gerfteentebelasting leggende voor de jaren 

1922 en 1923 :

i° Op het leuren.

2° Op de personen die openbare vermake

lijkheden bijwonen

3° Op de pianos, harmoniums, orgels, or

chestrions.
4° Op de balcons, logias, spions, zonne

blinden, reklaamborden en bedrijfsaanwijzingen 

leunbaren voor winkelvensters, huisdorpels en 

onrechtmatig gebruik der voetpaden of open

baren weg.
Afschrift van gemeld besluit ligt ter inzage 

van eenieder, in het gemeentesecretariaat alhier.

Degenen die vermeenen tegen de daarstel- 

ling dezer belastingen, eenige bedenkingen of 
tegenspraak te moeten doen, worden uitge- 

noodigd dezelve schriftelijk in te zenden bij 

het Stadsbestier, binnen de vijftien dagen, 

te rekenen van heden.
Iseghem, den 14 Januari 1 9 2 2 .

Bij bevel :

STAD ISEGHEM

B E B I O H T
Er wordt aan de belanghebbenden bekend 

gemaakt dat er, ten gevolge van ontvangen 
klachten, en ten einde de veiligheid van het 
verkeer te verzekeren, het voortaan verboden is :

1. De St P ie ters traat in te  rijden m et voertu i
gen könnende u it de M eenenstraat, K o rtrijks traat 
of Papestraat.

2. De Droogen Janstraat in te rijden met voer
tuigen komende u it de K o rtrijks traat.

Iseghem, den 20 Januari 1922.

De Burgemeester,

C. STAES.

Het Vlaamsche lied ! 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 « D e Iseghemnaar » 

Roeselarestaat, 97, Iseghem.

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 
« D e Iseqhemnaar », Roeselarestraat,97 Iseghem.

De Sekretaris, 

A. Werbrouck.

Burgemeester en Schepenen, 

C. Staes.

Om uit gemeenzaamheid te  scheiden.

Over te nemen 

eene Stoomborstelfabriek
(m et M ekanieke en e lektrieke  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 R E  V E R K O O P IN G  ter plaats 

op 1 FEBRUARI 1922, om, 9 ure 's morgens

van eene ontredderde

L O C O M O B I E L
staande op de werkplaatsen der H H . VUYL- 
STEKE G E B R O E D E R S , Rousselarestraat, 

26-28 , te Iseghem Komptante betaling. Kosten 

10 0/0 .Te bezichtigen ’s Maandags van 8 tot 1 2 u. 

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

van 14 tot 16 ure.

M E N  V RA A G T  te koopen per occasie 

de boekwerken van Conscience en Snieders. 

Zich te bevragen ten bureele.

H et Kindje Verzwakte Totdat Het, Bijna 
Een Klein Geraamte Geworden Was.

D o o r  d e  D r .  C a s s e l l ’ s  T a b le t t e n  g e n e z e n .
Mevrouw Florrie Shadlock, Mill-lane, Morton, 

Gainsborough, zegt : “ Geene genoege woorden 
kan ik vinden om mijne dankbaarkeid aan den 
Dokter Cassell’s uit te drukken. Dank aan 
zijne tabletten heeft hij het leven van mijn 
kindje gered. Zij. kreeg hare eerste tanden 
toen ze dertien maanden oud was en vanaf Ui 
opgenhlik verloor zij hare gezpndheid ; zij wierri 
zwak en ziekelijk, had geen eetlust meer en 
vermagerde bij eiken uag meer en meer 
Bovendien had zij eene darmonstek’ng die .» 
weldra een beraamte van maakte. Zij h• '] de 
kracht niet meer neder te zitten, gansche dagei, 
moest ze liggen, zelfs cm haar te dragen. Zee: 
dikwijls had ze verschrikkelijke pijnen en dar 
begon ze te kermen.

“ Alle handelingen dien ik ze deed vo'.ge! 
giavçn geenen uitslag. Doch bij het lezen eene; 
advertentie der Dr. Cassell’s,Tabletten beproefd* 
ik ze voor m ijn  kindje en ik zegen den dag oj 
de welke ik zulke deed. Eenige tijd nad e 

ook vei olgde ik de handelingen en den uitVla 
anscn genezen en een lief klsin misje geworden if

bevond ik eene verbetening, 
is dat Jilsie héden géïleei en g

Pr. Cassel
P R I J S  3 F a  E N

7 .5 0 F R .

(het groot 
model bevat 
drie maal bet 
kleine'» Ver 
kocht door de 
apotheken i n 
alle werelddev 
len. Vraag de 
Dr. Cas sell’s 
T a b lètten en 
weigerd a * 1 e 
namaking.

Tabletten
Universeel familie gen&esmiddel tegen :

Zenu w a f  m a t t i n g  Slapeloosheid Hartkloppingen
Zenuwzwakheid Bloedgebrek Levensafmatting
Z e n ii w o n s t e k i n  g Slechte f pijsver' ee. ng Z e n  ti w a h t ï g h e » d 
Neurasthenie Uitputting Nierenzieï te

B ijzon d e rs  a an b e v o le n  a a n  de voedende m oeders cn 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  het leven 
d oo rg aan . D o k te r  C asse ll’s Co., L td ., M an ch e s te r , F n e ia n d  
A lge m e e n  d e po t voor B e lg ië  en he t Groo* H e » ’ . ;d o w  :,

M » iso n  L o u is  Sande rs , 22 , R u e  de la G lac ifire , G tu sse l.

NEEMT TWEE 
T A B L E T T E N .

-ibij het slapen 
gaan en ge zult 
bemerken hoe 
goed ge slapen 
zult: vervolgd
en ge zult wel 
dra dt yreugtïe 
kennen kracht 
en gezondheid 
te bezitten

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

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

U it te r  hand te  koop een schoon en geriefe
l i jk  WOONHUIS raeV schu.ur.keri 'stalling eii 
44 aren GO centiaj-èn allerbeste zaailand:, schoöne 
fruitboomen enz. dit allés gestaan en gelegen te 
Iseghem langst den steenweg van Iseghem naar 
Lendelede, wijk Winkelhoek, op 25 minuten van 
de Kerk. Gebruikt door .1. De Backere. Voor alle 
verdere inlichtingen en voorwagrden, zich te 
wenden bij Jules Windels, Slabb'aardstraat, 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. — ! Onmiddelijke
in genottreding. Zich te wenden. : We Ch.
Sintobin-Mestdagh, Marktstraat, 4, Isegliem.

Te koop een Moteur Gaz-Pauvre
van 15 peerdenkracht met GAZOGÈNE van 25 p. 

Inlichtingen ten bureele v an 't blad

M e n  ~\7~ r a a f t t
HOUTDRAAIER bij Valère B ourez-Kesteloot 

Borstelfabrikant Iseghem

U i t  t e r  h a n d  t e  k o o p
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 . 7 5  fr. en 3 .00 fr. te Iseghem bij de 

apothek rs W y f f e l s , L alem aïj en V e r h a m m e . 

Verders in alle apotheken.

noodig- h e e ft  om  te b o u w e n  ó 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
10, TRAPSTRAAT; -tO

B R U S S E L . ’
L e e n in g e n  op H ypo theek ^  -- 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

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

GRATIS eenige karren eerste 

klas van ZAVEL te bekomen ten 

bureele van ‘t Blad. ,

M A RK T PR IJZEN .
KORTRIJK 23 Jan. — Haver, 70 tot 73

peerdeboonen, 75 tot 00 ; . aardappelen, 35 à 40 
Boter 12,50 fr. de k ; eieren *t stuk, 0,72-0,75 
koolzaadolie, 240 tot 000; lijnzaadolie, ‘90 tot 
95; koolzaad 100 tot 000; lgnzaad;-90 tot 
95 ; koolzaadkoeken, tot 50.; lijnzaadkoeken 
78 ; sodanjtraat, 75.00 ; ammoniak, 95.00 
suiker ij, 103 tot 00 ; duivenhoonen, 102. tot 104 
hooi, 30 tot 45; strooi, 1 1 tot'12.

Boek- en Steendrukkerij —  Papierhandel

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

OUD HUIS J. DOOM S —

9 7 , I S E G H E M .
GESTICHT IN 1870

m 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 Efiquëtten voor W ijnen,

Likeuren, Chocolat, Chicorei, Tabak, enz.

FABRIEK VAN PAPIEREN ZAKKEN MET EN ZONDER FIRM4S
BUREEL EN SCHOOLGERIEF 

GROOTE KEUS VAN REGISTERS, MEM ENTO’S EN B R IE  V E N  KO P P IJ BO E KEN  
E m b a l la g e  p a p ie r , F a n ta is ie  a r t ik e le n ,  M a r o q u in e r ie .

m

-:- Technisch Bureel W. VERC0UTERE
18, Veldstraat, 18, GENT

TELEFOON Bureel : 2 949  (7 -12 , 14-18 ure) 
Bestuur : 2968 Telegramadres : ffETARMÉ. Gent.

Studie van gebouwen in gewapend beton 
Nijverheidsgebouwen. 

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

Voor hasren Bouwmïasters en Aannemers voorontwerpen zonder verbindjng.
Raadgeven d-lngenieur : 
Hoogleeraar MAGNEL.

Technisch-bestuurder :

0. M. de N0R0NHA, Civiel Ingenieur A. I. G.
. V

Wederlandsche Tentooastelling der Bouwnijverheid, Gent 1921 : GOUDEN MEfALIE
Filiaal : S, de Pélichystraat, te ISEGHEM. Tefefoon, 14 

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

GRÉDI T FONGIER D’f lHVERS
HQLPHfflS Rousselarestraat, 25, ISEGHEM.

Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 6 00 0 .000

B. Spaarkas : V
1° op zich t 4 .0 0  •/•
2° op term ijn  van een ja a r 4 .50  °/°
Langer te rm ijn  volgens overeenkom st.

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

A A N K O O P  e n  V Ë U K O O P  yaii Fransch, SDgelsch eu Amerikaansch Papier
aan de voordeeligste wisselkoers

Verdere inlichtingen, kan men bekomen bij 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 HO TTE Notaris, ingelmunster,

Jozef S P IN C E M A I IL E  dokter in geneeskunde Rumbdke,
Eugène VERHAM M E dokter in geneeskunde iseghem.

VERWARMINGSTOESTELLEN voor HUIZEN en FABRIEKEN
A lle  slach van huizen Autogène-Soudure

INSTELL ATI EN BADEN EN S TO R TB A D E N

W e r k h a i z e n  D E L i G O U f ^ T ,  44, Z a i d l a a o ,  B r u s s e l
Telephone 5554. Plans, bestek en inlichtingen worden op aanvraag kosteloos gegeven.



EumaHckîijdersl 
LiJOT NIET MEER 

ELIXIR ,  q t 1
P h i l i p f ^ T

?  Ü8888SI
N

J IC H T

w .
RDNATIEK

U W  L I J D E N  W J E Z E

D e ELIXIR P H IL IP P  AR T  
ve rzeke rd  U de sneüe  
en vo lkom ende gene z ing

ALGEMIEN DEPOT VOOR BELGIË : 

268, d’Avroylaan,. LUIK 
en in alle goeden apotheken.

Jules PATTYiN-PARMENTIER
G antstraat. 52, ISE3HEM

gewezen werkman bij Désiré Schbldem\n-De 
BU5SCHE (B, beveelt zich aan tot het plakken 
van behangpapier, glaswerk, enz.

G^rtaJige prijzen. — Trcw*ve bediening.

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

WOONHUIS met HOF
kunnende dienne voor WiNKEL

G e 'e je i  in de R 0 U 3 S E IA R E S T R A A T , 181
Zich te bevragen bij A. PARVSENT1ER, 

Molenstraat, n. 4.
 ---  ’ , , , — ,

T J i t  t  e  I* t e  k o o p

m NlßüWGSMäAm WOONHUIZEN
m et medegaande erve

gelegen te ISEGHEM, K ortrijks 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
i i  da Statiîstraat te ISE3HE1VI

Zich ta bevragen bij Jen Notaris LE C0R3ESIER

Doctor H. Van Quaetlïem

Specialiteit van Tanden en Gebitten
te raadplegen alle dagen (Zondag uitgenomen), 
van 9 tot l.’ 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.

MOEDEKS vooralleer aankoop^n te doen, komt 
zion naar de prijzen onzer stoffen, alle concurentie 
onmogelijk.

ELKEN V R IJD A G

Stokvisch en Moluwe
OOK VERSCHE VISCH

Drooge en Ingelegde Haring

Hij Isid. VAN8SYLEM08 SSIBII
16, W ijngaardstraat, [ISEGHEM. 

Vermindering van prijs aan voortverkoopers.

Ä .  O e v o s n P i l l e o
AANNEMER VAN VERHUIZINGEN

Roussalarestraat 130, ISEGHEM.
—  Téléphoon 85 —

V ^ l  nativen Vekelijksshen 

r  \ K T ) .3 A -3I 3 >r OP G ES  TV

VERTREK iedere WOENSDAG voormiddag 
te 10 ure uit ISEGHEM.

VERTREK u it GENT den DONDERDAG 
middag, standplaats H îta l P icard ie! tegen de 
Koornmarkt.

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

RE G E L M A T IG E  T ROU W E  -  —

-  -  EN  ZEKERE BED IEN ING  

MATIGE P R IJZE 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

Gepreste Cimentbuizen op alle wijden 

CITERNS en REIRPUTTEN van gelijk welken inlioud &
S T E E N  P U T B U I Z E N ,  E N Z .  • 3S

flraand D e n y s - H o e h e p i e d  |
Dweersstraat, 17, ISEGHEM

C E S  P I L U L E S
N E  CONTIENNENT  AUCUN O P IA C É  . NARCOTIQVJÏ. OV) PO\S.O^.\ 

E L L E S  S O N T  P A RFA IT EM EN T  IN O F F E N S V T C S  

M Ê M E  P O U ü  L E S  P E R S O N N E S  L E  PU 3S  BÉV A C XT ES

nrnf.DE mrrk rec.

P ilu le s  p o u r  les  R e in s  e t  la  V e s s ie ,
Ces pilules agissent également sur le foie.

Elles ne sont véritables au'accompagnees de cette signature,

V  ^ T Î to.
Croydon, tendon, Eng.

COPYRIGHT nec.

was voldoende voor de jen jieke le genejeo ;
M. Remy Tresignies, verzekerd stellig dat eene enkele flesch vol- . 

doende was om geheel zijne nierziekten te genezen. Hij 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 Witt neemt, bemerkt gij eenige uren nadien, dat uw 
water modderig en blauwacbtig is. Dit geval is een bewijs dat de 
pillen onmiddelijk liunne werking voortbrengen, door liet reinigen 
van elke ploei 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 : t
« Ik heb het plezier u te doen kennen of beter u te bedanken.

» voor het geneesmiddel « De Witt Pillen » waarvan eene enkele flesch 
» voldoende is geweest om me gansch te genezen van de drift aan welke ik 
» leed.

» Sinds meer dan één jaar, leed ik van rheumatisme der maag en 
» nieren (nieren of rug) en dank aan dat hiergenoemde geneesmiddel,
« ben ik gansch genezen.

» Om 11 mijne dankbaarheid te bewijzen, laat ik u toe van mijnen 
» naam gebruik te maken en hem te doen kennen. »

Indien gij onmiddelijk uitslagen wilt hebben, neemt

De Witt’s
Nieren & Blaas Pillen

De Beste Remedie in de Wereld voor

R u g p ijn , 
V erm oe idhe id , 
M eeste vo rm en  v an  

B laas  A an d o e n in g

Rheum atiek , Blaasontsteking,
Heup Jich t, Steen in  de  B laas,

Lenden Jich t, G ravee l,
Zw akke Rug, Jicht,

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 don inlioud 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 
Witt &. C°, rue  de la Glacière, 2 2 ,  te Brussel, en de verzending zal 

'  oogenblikkelijk door den apotheker uwer streek gedaan worden.

Verkocht te Isaghem, b:j .Vsphamma, 13, iMirktstra.it; Wyffels, 53, .VIirluitrait ; Laleman, 2, Brugatr.

Kunsttanden, Gebitten, Heelkundige tandbewerking
S P E C I A L I T E I T  V A N  T A N D E N  O P  G O U D

volgons cle liatste uitvinding (zonder plaat) 

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

8E3131T : O n aaa da menigvuldige vragen hunner dienten te 

voldoen zal Doktoor DELCBOIX en E D M .  M O R E L  
van nu af te raadplegen zijn den O in s Ja^en  W j î ü î i a g  van iedere week bij M. P ierre 

BERLAMONT-ABEELE, ROUSSELARESTRAAT, 30, ISEGHEM.

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach van MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOGONWOL 

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

G. HOET-ANNE, opticien, StAmandstraat 8, ROUSSELARE
Waarom wordt het huis, G. Ôoet- 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 men 
beproeft, zoo klaar te zien als op’ 
den ouderdom van 15 jaren, en waardoor het gezicht oawaard en versterkt wordt.

2° Omdat het huis voorzien is van uitgelezene glazen en alle verschillige modellen van bril en 
piuce-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 WOEKEKPBIJZEN.

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-, metk- en oxijde wegers. Loupen voor wevers, enz ..

GERVIUM HOST reist niet maar, doch is alle dage ten zijnen huize sprekelijk en heeft noch zorn 
of hoegenaamd geene reizigers.

Men lette goed op ons adres :

Germain H o at-A n n e, St A m a n d s tra a t 3, tegen de N u o rd s tra a t, Rousselare.
Er is altijd een oogmeester ten Ieder beschikking.

SP jE D IG E  E N  TROÜWE. BED IEN ING . 

In ’t  groot en in ’t  klein
bij

Alex. Roose-Vuylsteke
D£ PELICHYSTRAAT, 12, I C r P U r u

recht over St Hiloniuskerk

HUIS VAN VERTROUWEN.

J. Vanlande^hem-Beli leghe
Groote Markt, 21, ISEGHEM .

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

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

Voordeelige prijzen voor voortverkoopers.

A. Lambert-Werbrouck
*• 0 . L. Vrouw straat, ISEGHEM

bedeelt 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

n
Meenenstraat, ISEGHEM.

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

Portretten-Glazen, Glazenpannen.

Ik gelast mij ook met het

HERKWIKKEN van oude S P IE G E L S .
Genadige prijzen — Spoedige bediening.

(Téléphone 506)

Ateliers Électro-Mécaniques

A. E. M . C.
Rue des Horticulteurs 

=  C O U R  T R  A l  ----------

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 ra n s fo r m a te u r s  
C a b in e s  a é r ie n n e  et

P o s te s  de t r a n s  to r m a t io  n  

In s t a l la t i o n s  

B jb in z y a  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

vaar H a ere i ,  D im en en Kinders.
" V o o r -  D a  m e n  v a n  a f  45  F r

IN  SATIJN 125 FR. EN  MEER.

Xn wolle G-abardine S 3  P r .
TROUWE BEDIENING.

JANSSEtfS Gazusters
Brugstraat, 6, ISEGHEM. 

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAEVE Gezusters
Kortrijkstraat, ^4, ISEGHEM.

Java Sterk —  D u b b a l  Sterk  
W estm inster Stout 

Schoth-ale — Pàle-ale.

V e r k o o p  v » n .  W i j n e n

HANDEL in KOLEN.

Pianolessen ten huize
Zich wendsn bij

Etienne Vankeirsbilck, te Cachtem

»


