
ISEGHEMNAAR
Katholiek weekblad voor Iseghem en omliggende

VOOR GODSDIENST, TAAL en VADERLAND
Verschijnt eiken Zaterdag 

15 ct. per nummer 
Abonnement 7.50 fr. ’sjaars. Buitenland 10 fr.

D R U K K E R - U ltG E V E R  :

J . DE BUSSGHERE-BONTE, Rousselarestraat, 97.

AANKONDIGINGEN : 
Notarieels en andere 0,40 per regel • 

Tusschen Stadsnieuws 0,75 per regel

A A 2 V  O N Z E  J L . E Z E R S .
D e naaste w e k e  zu llen  w i j  de a b o n 

n em en ten  v o o r  h et ja a r  1 9  S S  doen  
o n tva n gen . V o o r  o n ze a bon nenten  die  
in  vra em d e landen w o n en  vra g en  w i j  
h u n bedrag te la ten  gew ord en  p e r  p o st  
xm ndaat z ijn d e  ÏO  F H A T V K S  om  de 
on k osten  va n  in k a s s se r in g  op den 
v reem d e te v e r m  ijd en .

Zalige Kerstdag !
O  schoon en teeder Hemelwichtje,

^aanschouw verheugd uw aangezichtje ;
— n arme doekjes ligt ge daar
Z  aast os en ezel. . Ja voorwaar 
O  e stal die past tot woonst der dieren 
t- s uw Paleis!... Doch d ’englen vieren 
ran  roemen luide uw’ Heerlijkheid :

O  ij zijt, o Kind, van eeuwigheid
0  nz’ Heer en God, de nooit Volprezen !... 
ö  at aller herten t’ deuntje ook weze’n
W) tichtend lied van dankbaarheid :
1
^  ij komen 
>  ls vromen 
H o t  U, o Heer ;

N  oo’n Kleine’n 
« •s  er geene
— n leed zoo zeer 
H  ’ aanlokken
n
O  eschonken.
ra i ! door uw lijen

O  e komt verblijen
O  ns herte 
ra n smerte
O  ie ’t Heil verbeien.

G. B.

Het blijde Kerstfeest !
Morgen vierd de christene wereld het diepste 

en hartelijkste geheim van den Godsdienst.

Morgen herdenkt de Katholieke Kerk, in hei
lige vreugde en zalige hoop, het blijde Kerstfeest.

Een klein kindje is ons geboren ; het zal 
genoemd worden : de Prins van vrede, de 

Koning der Koningen !
Zóó voorzegde, zeven honderd jaar te voren, 

de profeet lsaias en wanneer de verwezent- 
lijking dezer profetie zich veropenbaarde, 
bleef het menschdom staan voor eene kribbe, 

in eenen stal.
Twintig eeuwen zijn voorbij gegaan: volkeren, 

geslachten, koningrijken zijn verslonden in den 
gloed van het strijdersvuur der tijden : maar 
Bethlehem is gebleven !

Geheel het menschdom blijft knielen, in 
aanbidding, voor het kindje der kribbe

Vervolging, ketterij, scheuring zijn gekomen 
oni den verlosser te verloochenen, te miskennen, 
te doen vergeten : Zij zijn voorbijgegaan en 
de Christus blijft heerschen en zegepralen.

De Kerk, zijne Bruid, steunend op goddelijke 
macht, heeft de tijden zien komen, voelde ze 
wankelen, beweende hunnen ondergang : zij... 
de onsterfelijke en onmachtige, bleef jubelen 
en juichen, bij het liefdemisterie van Bethlehem, 
dat zij zag voltrekken, in den rouw en het 
lijden van Calvarieberg.

Tusschen de kribbe en het kruis hangt het 

vonnis der wereld.
Vrede aan de menschen !

Het Heidendom dat Jesus niet kende en het 
Jodendom die den Messias zijn voorbijgegaan 
in wulpsche slavernij en blinden haat. De 
liefde is gebleven en verblijdt het lijdend hart.

De armoede is geheiligd en door God, arm 
geworden, gezegend en verdienstelijk gemaakt.

Vermag het menschelijk verstand zulk wonder 

uit te leggen ?

Waar zijn de geleerden, waar blijven de 
machtigen, wanneer komen de volksrechters, 
die den vrede en het geluk in het hert der 
armen en der verstootelingen kunnen doen 

heerschen ?

God alleen kon de verlosser zijn.

Ja ! wonderbaar en geheimnisvol is de weg 
geweest, langs waar de verlosser tot het 
menschdom kwam ; maar, zooals de groote 
Bossuët zegde, is er wel een grooter wonder 
in de natuur te bespeuren, dan het dwaalspoor 
dat de wereld zocht, om niet verplicht te zijn 

Jesus te vinden ?
De wereld die steunt op rijkdom en genuchten. 

heeft het rijk van vrede niet willen erkennen, 
nog minder ondergaan.

De armen alleen weten het geheim van liefde, 
dat verborgen lag op het strooi eener kribbe;

de nederigen alleen, vinden, in hun geloof, 
de kracht om de troostelijke tijding der En
gelen te beantwoorden en neder te knielen, in 
heilige aanbidding, voor den God, die alles 
was en niets is geworden, om zoo den mensch 
te verlossen, die niets was én alles wilde zijn.

Vlaamschen Studiedag
Van den christen Middenstand.

Zondag werd te Brusselden eersten Vlaamschen 
studiedag gehouden van den Christen Midden
stand.

Het kongres werd voorgezeten door M. 
Crauwels, voorzitter van den Christelijken 
Landsbond van den Middenstand. 45 Midden
standsbonden hadden eene afvaardiging naar 
de bijeenkomst geztfnden. Er waren ruim hon
derd deelnemers.

M. VandeVyvere, minister van ekonomische 
zaken, heeft eraan gehouden dien studiedag 
bij te wonen en dus andermaal een blijk ge
geven van zijne genegenheid voor den mid
denstand.

Verscheidene belangrijke punten werden be
sproken.

In zake der standsorganisatie was de verga
ring van oordeel dat de tijd uit is om 
onzijdige mi jdenstandsbonden op te richten. 
De middenstanders moeten hunne plaats innemen 
in de algemeene katholieke organisatie.

M Vande Vyvere uitte het gevoelen dat het 
echter roekeloos ware, daar waar onzijdige 
middenstandsbonden bestaan, er tegenover eene 
zuivere christene organisatie te willen tot stand 
brengen. De christen middenstanders moeten 
eerder deel uit maken of blijven uitmaken van 
de onzijdige organisaties en daar den christen 
geest doen doordringen Zulks belet echter niet 
dat er zuiver christene middenstandsbonden 
worden opgericht.

Er werd verder erkend dat het provinciaal 
middenstandsverbond de noodzakelijke schakel 
is tusschen de plaatselijke bonden en den 
landsbond

Het is volstrekt noodzakelijk het bestendig 
sekretariaat van den Christen Landsbond te 
Brussel te steunen en ook de provinciale, en 
desnoods de arrondissementssekretarissen. Gel
delijke steun door bijdragen is daartoe noodig.

E. H. Lambrechts behandelde de praktische 
zijde der aansluiting der middenstandsbonden 
bij den Christen Landsbond.

De middenstanders dienen te handelen naar 
het voorbeeld der arbeidersorganisaties en den 
Boerenbond.

Geene individueele werking dus van plaatselijke 
bonden ; organisatorisch kan dan alleen de 
middenstandsbeweging sterk staan, als de 
leiding uitgaat van een centraal lichaam. Dit 
centraal lichaam kan ook dan alleen invloed 
hebben, als het financiel sterk is.

De vergadering was het hiermee eens Zij 
besloot voor 1922 de tegenwoordige bijdrage 
aan den landsbond nog te behouden en daarna 
de verhooging der bijdragen te onderzoeken*.

In verband met de betrekking van den 
middenstand tot de andere standen werd er

1 vooral op gewezen dat de middenstanders de 
werklteden-cooperatieven niet hebben te be
strijden, maar eerder naar het voorbeeld der 
werklieden en boeren, hunne eigene coöpera
tieve inrichtingen moeten bevorderen.

Er werd ook gewezen op het gevaar dat 
uitgaat van de sociale koopersbonden. De strijd 
daartegen moet verstandig en voorzichtig worden 
gevoerd door bedrijfsorganisatie en prijsrege
ling De middenstanders moeten het bewijs 
leveren dat zij den strijd tegen de levensduurte 
op doeltreffender wijze kunnen aangaan dan de 
koopersbonden.

Die kwestie zal op een lateren studiedag 
verder worden onderzocht.

De heer minister Vande Vyvere sprak de 
slotrede uit.

Uit de bespreking, met veel kennis van 
zaken gevoerd, is gebleken dat de redding van 
middenstand, in hem zelf ligt. * Indien de 
middenstanders stevig aansturen op eene or
ganisatie die krachtig genoeg is om tot besluiten 
te komen en practische wenschen te uiten, dan 
zal de openbare macht, voor zooverre uwe 
vrienden er invloed kunnen uitoefenen, u steunen.»

Daarom moet de Middenstand dat suplicisme 
afleggen dat hem tot nu toe kenmerkte, en 
ook den overdreven geest van eigenbaatzuch- 
tigheid.

Indien de middenstand die twee gebreken 
aflegt, dan zal hij bloeien. De Middenstand 
wordt bedreigd als sociale klas, maar de 
Middenstand is op weg naar de redding door 
de organisatie en de samenwerking.

,Er is spraak van eenè herinrichting van het 
beheer van Ambachten en Neringen, zegt ver
der de minister. Die dienst zal mij waarschijnlijk 
toevertrouwd worden. (Toej )

Ik zal mij uit gansch mijne krachten wijden 
aan de verdediging van de Middénstands- 
belangen. (Ovatie).

Na een dankwoord van den heer voorzitter, 
aan den minister, aan de deelnemers en aan 
de pers, werd de studiedag om 5 ure namiddag 
gesloten.

't Ceciliafeest in het 
Congregatie-Muziek.

Zondage en Maandage laatst vierden de 
Muzikanten der Congregatie Ste Cecilia. Zon
dage muziekfeest in dejgroote zaal der Con
gregatie.

Heeft er ooit in die zaal volk gezeten, ’t zat 
er Zondag ! De menschen waren er geprest 
lijk haringen in een tonne Die geenen stoel 
en hadden om te zitten stonden rechte, en 
die geen plaatse en vonden om te staan gingen 
weer naar huis.

’t Warén er nog wel een honderd vijftig en 
misschien meer die nievers meer aan of bij 
en gerochten en kwijte waren met weer te 
keeren.

W ij hebben die muziekfeestjes weten weer 
opkomen eerst was er een troppeltje volk, die 
kwamen om de muzikanten aan te moedigen, 
en die voortgingen al zeggen ’t en is nog dat 
niet. Dan weer en ’t was al beter, en nu !

Een zale proppende vol Al dat liefhebber 
is in Iseghem is daar en *ze gaan nu naar 
huis al zeggen : Wanneer gaat 't nog ne keer 
zijn ?

Harmonie en Symphonie alle twee hebben 
gewedijverd om ons entwat te geven dat de 
moeite weerd was, en waarlijk ’t is een genot 
alzoo te hooren spelen.

De trio voor piano viool en fluit was effen
af prachtig : dat zijn kunstenaars die zulke 
stukken kunnen uitvoeren

Een die kunstenaar is zonder het misschien 
zelf te weten dat is de heer Albert Clement, 
die een geheele zaal kan in begeestering brengen 
met een eenvoudig stukje te schuifelen

Kortom, al die in de muziekfeeste waren 
zullen er weerkomen van zoohaast zij opnieuw 
de gelegenheid hebben.

Maandage vierden de leden van harmonie 
en symphonie, met de bescherm en eereleden 
ondereen.

’s Morgens de misse en ’s noens aan tafel 
in de groote zaal der Congregatie.

Nog eene aangename bijeenkomste.
In een aansprake herinnerde E H. De Baecker 

hoe de harmonie der Congregatie door den 
oorlog beproefd werd.

Drie mannen speelden als van zelfs op zijne 
lippen : E. H. Van Coillie die wilde dat het 
muziek de blomme was van de Congregatie. 
Heer A. Vermeire die in zijnen ouden dag 
zoo jong bleef van herte, een wonderschoon 
voorbeeld van edelmoedigheid en zelfopoffe
ring, en die ’t muziek en Congregatie zoo 
genegen was, en den heer Jules Vanhaverbeke 
die zoolange met zooveel toewijding en zoo
veel gezag de harmonie bestuurd had.

Achter den oorlog lag de harmonie deerlijk 
uiteen : zonder hoofdman, zonder instrumenten, 
en bijna zonder muzikanten.

Doch was ze dood, of zoo verre te wege 
ze moest genezen en tot nieuw leven komen 
en ze is er !

Zij heeft nu alles wat zij moet hebben om 

te bloeien.

Als beschermieden geheel de Eiele familie 
Gilles de Pelichy, den Heer Carpentier (1) en 
zooveel anderen der beste burgers en familien 
van Iseghem.

In haar bestuur eenen Voorzitter lijk M. Bruno 
Vanden Berghe, daarbij den ondervoorzitter 
van den Provincialen Raad, eenen senator, den 
Burgemeester van de stad en eenen schepene,

(i) De familien Carpentier n i de W el Edele fa
milie Gilles de Pelichy waren altijd de bijzonderste 
weldoeners van Congregatie en muziek. Ik  herinner 
mij dat toen in 1878, ’t muziek in deerlijken staat 
was, na het afscheiden der Harmonie van de Con
gregatie met de Stadsfanfaren. Om de Harmonie 
op te helpen, Mijnheer Pieter Carpentier-Mulkens 
aan E. H. Slosse, bestuurder der Congregatie, Carte 
Blanche gai. ’t is te zeggen dat E. H Slosse mochtte 
vrijelijk beschikken over ’t een en ’t ander op de 
kosten van M. Carpentier-

E. H. Slosse heeft zijn leven lang deze kaart met 
zorg en dank bewaard als een gedachtenis van hoogst 
vertrouwen jegens hem en onbeperkte mildadigheid 
ten opzichte van Congregatie en muziek door de fa-̂  
milie Carpentier gegeven. Hij voegde erbij dat hij' 
dit maar éénmaal in zijn leven gekregen had en 
dat het van M- Carpentier was.

een muziekmeester lijk M. Leon Terryn. Waar 
is er een .muziek dat op zulk een bestuur, on
dersteuning en medewerking mag rekenen ?

Eerw. Heer De Baecker en vergeet maar 
een dingen, en ’t was te zeggen wie er van 
geheel dat herleven de ziele was.

’t En was ten andere niet noodig dat te 
zeggen, geheel Iseghem weet het.

Is het dan te verwonderen dat de heeren 
die na hem nog het woord voerden hem uit 
den grond van hun herte wenschten dat hij 
nog lange zou mogen aan ’t hoofd blijven der - 
Congregatie, en dat Muynkschen riep « Wij gaan 
hem hier bij ons houden »

Daar hebben ze zeker den wsnsch uitge
drukt van al de aanwezigen Als immers har
monie en symphonie tot den bloei gekomen 
zijn dien we bewonderen ’t is zekerlijk aan 
zijnen onvermoeibaren iever te danken en aan 
zijne groote sacrificiën van allen aard.

’t Zou ons te verre brengen moesten wij in 
’t lange en in ’t breed, uiteendoen wat de 
verschiliige sprekers nog gezegd hebben : de 
heeren Carpentier, Bruno Vanden Berghe en 
Leon Terryn wisten ieder op zijne beurt 
het gepast woord te vinden, en de muzikanten 
der Congregatie zijn zeker voort, vol eere 
voor den welverdienden lof en aanmoediging 
die hun niet gespaard en bleef, en ook besloten 
om door onvermoeibaren iever en werk har
monie en symphonie tot een van de beste mu- 
zieken der streek te maken.

Om de gezelligheid nog te verhoogen, een 
beetje muziek en zang ondertusschen

Gilbert De Clercq en Moenaert zijn zangers 
die hunne stukken kunnen voordragen, en De- 
Muynck heeft nog talent om zijne toehoorders 
te verlustigen. Heeren Gerard Vande Walle, 
Hoornaert, Meester Saelens lieten ons eenige 
schoone stukken hooren. A. Clement onder
tusschen gaf nog een staaltje van zijn schuif- 
felaarstalent, en met al dat muziek en zang 
wierd het allengscbens tijd om naar ’t lof 

te gaan
Het muziek heeft na het lof een uitstapje 

gedaan in stad bij eenige leden herbergiers, 
of ze allen ten 1 0  ure t’huis geweest zijn zou 
ik niet kunnen zeggen ; Frederik zou daar 
voorzeker meer van weten.

E en die er w a s .

O n s  n i e u w  M in i s t e r i e  f i n i r a i s .
Woensdag is Minister Theunis in de Kamer 

der Volksvertegenwoordigers gekomen om zijn 
ministerieel programma uiteen te zetten. Het 
beslaat in ’t beknopt verslag omtrent vier groote 
bladzijden, maar ’t kan samengevat worden in 
nen regel of twee : ’t land bestieren gelijk het 
zijn moet, zijne belangen ter herte nemen, en 
orde brengen in de zaken die vernesteld zijn 
ten gevolge van den oorlog of van den tijd 
erachter.

Dat is wel en schoone, maar met al den 
uitleg die erachter komt is dat nog verre van 
klaar te zijn, en ’t en is niemand die uit fde 
woorden van den Minister juist kan weten wat 
het ministerie van zin is te doen.

Een zake is klaar : de oplossing der 
vlaamsche kwestie en staat op het program 
niet de minister zegt : de zaak moet opgelost 
worden maar wij laten dat aan de Kamerheeren 
over.

Van de politiek die ’t ministerie zal voeren 
in zake van onderwijs geen gebenedijd woord.

Kortom ’t is een ministerie van stoffelijke 
belangen, anders en bestaat er niets voor den 
minister van finantien.

Ook werd de lezing van den Minister zeer 
koel onthaald. Hier en daar riep er wel eens 
en twee, zeer wel, of klakten er twee of drie 
lijk om bravo te zeggen, maar dat is altijd en 
’t en zegt niet veel.

Als Theunis gedaan had is eerst Mathieu 
een soorte socialist rechtegestaan om te zeggen 
dat hij niet al te kontent en was met dat 
program. De Minister heeft achthonderd nieuwe 
milioenen noodig, en hij vergeet te zeggen hoe 
hij rekent daaraan te geraken.

En toen de militaire kwestie : ’t zal nog 
eens al voorbijgaan in e in ig j Ko n n ssien en 
berekken die op niets uit en komen.

In ’t korte gezeid : wij gaan zien wat er te 
doene staat, en handelen volgens de om stan
digheden, al volgens dat ’t ons past.

Een andere socialist toen, Dejardin zegt nog 
eenige dingen die niet veel in en houden alzoo 
een beetje de gewone rimram van de socialisten 
en daarna geraakt Van Cauwelaert aan het 
woord.

Dat is een man met klaar gedacht en even- 
klaar woord.

De Minister zegt htj en heeft zeker niet 
gepeist dat zijn gouvernement op jubelkreten



ging onthaald worden, ’t en is daar nu geen tijd 
voor. ’t Eerste dat wij noodig hebben is moed 
om te handelen in gevolge de omstandigheden.

De stoffelijke heropbouw is de eerste zorge van 
’t gouvernement. Daarin en heeft msn niet altijd 
den rechten weg gevolgd, zelfs nog al misstappen 
gegaan. We zullen het ministerie helpen daar 
waar het aandringt om van Duitschland betaald 
te zijn : dach wij weten ook dat we eerst moeten 
beginnen met ons zelven op te helpen. Helpt u 
zelve zoo helpt u God.

De nieuwe minister vindt dat er nieuwe lasten 
moeten gelegd worden, en zelfs als Duitschland 
ons betaald 'tzal nog lange duren eer geheel 
onze rekening in orde is.

De minister spreekt van nieuwe sacrificiën doch 
dat ook en kan niet te verre gaan, men mag 
ook den handel en nijverheid niet doodleggen.

G ’en zult uwe rekeningen niet in orde 
brengen met al de nieuwe taksen, hetgene meer 
noodig is ’t is de uitgaven inkrimpen wij 
hebben te veel bestuurkosten, te veel bureelratterij. 
Dat moet verminderen.

De minister spreekt van Kommissiën in te stellen 
om verbeteringen te onderzoeken. Wij en zijn 
voor al dis Commissien niet, hun werk en brengt 
gewoonlijk niet veel eerde aan den dijk en ze 
kosten ook geld. t’ En zijn geene nieuwe 
Commissien die wij noodig hebben ’t is een nieuwe 
geest die de bureelen moet bezielen.

Dat de ministers eens zelf beginnen hun budged 
niet te buiten te gaan, en zelf den moed hebben 
dien ze ons willen inblazen.

Wij hebben niet alleen te veel bureelmannen, 
maar ’t worijt ook veel geld nulteloos verleerd in 
onnoodig geschrijf.

Dat is bijzonderlijk waar voor wat het minis
terie van Spoorwegen en Zeewezen betreft. Ook 
voor ’t ministerie van Landsverdediging. Peist ne 
keer, dat kost meer dan een milliard.

Wij vragen dat de verscheidene budjetten weer 
afzonderlijk voorgedragen worden zoo kunnen wij 
ze onderzoeken en onze plicht doem

Wij en hebben nu nog van geen politiek ge
sproken, al is ’t dat wij als vlamingen noch als 
katholieken in ’t ministerie de plaats en hebben 
die ons toekomt, volgens onze getalsterkte.

Voor ’t algemeen kunnen wij instemmen met 
de buitenlandsche politiek van ’t mintsterie, al is 
’t dat we in eenige punten van mindere aangelegenheid 
van meening verschillen, doch ’t en is nog den tijd 
niet om daat nader op in te gaan.

W ij en zijn ook niet-voor politieke in den donkeren,
’t is waar wij en willen het werk van den minister 
van Buitenlandsche Zaken niet lastig maken, doch 
men zou de Kamer beter kunnen inlichten dan 
men tot nu toe gedaan heeft.

Het is verheugend te bestätigen dat de betrek
kingen met Holland vriendelijker worden. Mogen 
wij verhopen dat het weldra zal zijn als voor den 
oorlog ? Dat is noodig zelfs in economisch op
zicht

Voor onze tolregelingen, wij moeten noodzake
lijk naar den vrijhandel streven en zooveel mo- 
gelijk met alle landen evengelijk overeenkomen. 
Eenzijdig zijn en deugd niet, en ’t en is niet goed 
aan tafel zitten met al te groote heeren.

Wat de vlaamsche kwestie betreft, de minister 
laat dat aan ’t parlement over. W ij hebben dus 
dezen namiddag het wetsvoorstel Yan Cauwelaert. 
Franck, Anseele weer ingediend. Laat ons hopen 
dat de ministers de redens die wij aanhaleu ernstig 
zullen aanhooren. Hij moet toch wel weten dat 
geheel die berg leugens en laster tegen ons op- 
gihoopt jammerlijk ingestort is. Moest de Kamer 
weigeren ons wetsvoorstel ernstig te bespreken, wij 
zouden dan nog zien wat er ons te doen staat.

En nu de wet op het gebruik van talen daar 
zijn ministeries waar men er niet genoegzaam re
kening van houdt.

Wij en kunnen niet dulden dat een minister 
dê toepassing van eene gestemde wet verwaarlooze.

Wij willen onzen steun aan het gouvernement 
niet weigeren, doch wij mogen ook niet toelaten 
dat economische kwestien andere en hoogere be
landen doen verwaarloozen.

Wij zullen m^ewerken aan ’t oplossen der mi
litaire en sociale kwestien zonder nochtans de uitga
ven te laten toenemen, doch eer om ze te verminderen,

We kunnen daarin ’t gouvernement steunen en 
wij hopen' dat het ons ook steunen zal als wij 
met onze redelijke eisschen voor den dag komen.

Het Ministerie.
Voor die ’t nog niet en weten :
't Ministerie die wij hebben en is noch katholiek 

noch vlaamsch.

De liberalen die in de kamers 33 man sterk 
zijn hebben in ’t ministerie zes zetels en de katho
lieken vijf.

Liberalen : Theunis. Franclc, Deveze, Masson, 
Neujan, Hubert.

Katholieken : Vandevyvere, Ruzette, Jaspar, 
Berryer en Moeysersoen.

De hoofdminister : liberaal.
Rechtswezen : liberaal.
Hoe is dat al mogelijk zult ge zeggen : hoe 

laten ze hen alzoo zetten.
Belet eens : De katholieken zijn 80 man in de 

kamer : liberalen en socialisten te gare 103. Al 
is ’t dat de socialisten in ’t Ministerie niet en 
zijn, z’en willen toch niet dat een katholiek ’t onder
wijs en het rechtswezen hebben, en als liberalen 
en socialisten te gare doen de katholieken en 
kunnen geenen weg meer. In die zaken doen ze 
van eigen te gare

We moeten dus herden wat er van komt.
Een woord nu over Theunis.
Die vent is eerst in ’t Ministerie gekomen als 

liberaal, maar als de liberalen eenen zetel meer 
moesten hebben dan heeft hij als katholiek minister 
gefigureerd, en nu en is hij noch ’t eene noch 
’t ander.

Indien zijn finantieele overtuiging zoo vaste staat 
als zijn politieke, we zijn er wel mee.

We zullen dan nog entwien anders moeten zoeken 
om den toestand te redden.

Nu van de Waals,
’t zijn er een geheele bende
Theunis, Berryer, Neujean, Masson, Deveze, Jaspar
en Hubert.

Vlamingen ; Vandevyvere, Ruzette, Moyersoen 
en Franck.

Ge ziet, de Walen zijn eene groote meerder
heid, en daarbij Neujean, Masson en Berryer zijn 
vlaamschhaters.

• De andere zijn ’t misschien, maar wij en weten ’t 
zoowel niet.

Minister Theunis die zulk een ministerie samen
stelt houdt algelijk met de Vlamingen den aap.

En dat is voor Theunis met vier spelen, zijn 
ministerie en staat al niet te vaste, zijn pro
gramma en zal ’t niet vaster .zetten en als hij te 
leelijk doet hij is in gevaar van geheel om te 
kantelen.

Ge ziet wel als de liberalen entwaar meester 
zijn dat het vlaamsch in den hoek staat ! 't zijn 
immers al vervloekte fransquillons.

^  K E R S T F E E S T
Te bekomen bij 

J. DE BUSSCHERE-BONTE 
Rousselarestraat, Iseghem.

Alle slach m KERSTDAG KRIBBEKES
en GESCHENKEN alsook 

een groote keus van Kerstdagkaarten.

Zaak Debeuckelaere.
De gewezen Volksvertegenwoordiger der front- 

partij zit nog altijd in het gevang van Vorst 
opgesloten, op aanhoudingsmandaat afgeleverd 
door het militair parket van Brabant. Volgens 
de militaire rechtspleging, blijft dit mandaat 
van kracht, zoolang het niet ingetrokken is 
door de overheid die het afgeleverd heeft. 
Het moet niet op vastgestelde tijden hernieuwd 
worden, zooals het geval is bij rechtsplegingen 
tegen burgers.

Debeuckelaere had gevraagd om voorloopig 
terug in vrijheid gesteld te worden ; zijn ver
zoek is afgewezen geworden ; de krijgsauditor 
wettigt zijn besluit door de erge beschuldiging 
(hoogverraad), die tegen Debeuckelaere gedaan, 
is en door de noodwendigheden van het on
derzoek, dat verre van gesloten is ; het is 
thans op een rustpunt gekomen. De betichte 
heeft tot nu toe de beschuldiging niet willen 
bespreken ; hij zegt dat zijne aanhouding alleen 
gedaan werd om hem te beletten zijne kandi
datuur te verdedigen.

Middelerwijl wil de militaire overheid volle 
zekerheid hebben, dat de documenten, waarop 
de inbeschuldigingstelling steunt, echt zijn. 
Drie officiers-experten zijn met deze zending 
gelast. Men zal verscheidene Duitschers, die 
in den politieken inlichtingsdienst van hun 
land werkzaam waren, als getuigen moeten 
ondervragen. Indien het] onderzoek! tot eene 
verzending voor den krijgsraad besluit, dan 
zal, in alle geval, het proces niet vóór April 
1922 opgeroepen worden.

Uit de Ginemaschool.

Ontzettend drama in England
Een kind van 4 jaar doodt zijn vader

Een ontzettend drama heeft Zondag in eene 
der wijken van het voorgeborchte van Londen, 
groote ontroering veroorzaakt.

Een kind van 4 jaar oud, heeft zijn vader 
met een dolk doorsteken.

Hyleman Coleman, vleeschouwer te Winchester 
zat in zijne woning met zijn 4-jarig kind aan 
tafel te spelen.

Voor hem lag een groot beenhouwersmes 
met scherpen punt.

Het kind vertelde aan zijn vader wat het 
Zaterdag namideag in den cinema-schouwburg 
had gezien.

Een film, een detektieve voorstellende, had 
bij eene aanhouding een man met een dolk 
doorstoken.

Het kind vertelde en toonde tezelvertijd aan 
hoe alles was gegaan.

Eensklaps nam de kleine het mes en voor
aleer iemand der huisgenooten had kunnen 
tusschenkomen, plofte ’t kind het wapen in de 
borst van zijn vader.

Deze laatste slaakte een vreeselijke kreet en 
zeeg neder op tafel, een groote plas bloed 
spuwende.

Het lemmer van het mes was tusschen twee 
ribben gedrongen en had de long geraakt.

De ongelukkige vader bezweek bij zijn 
overbrenging naar ’t gasthuis.

ROUSSELARE. — Hevige brand. — Een tweetal 
jaren geleden werd door de zorgen der Engelsche 
Kolonie verscheiden schoone houten barakken 
opgericht op de wijk Barnum waarin door de 
zorgen der grijze zusters een honderdtal kin
deren der verwoeste gewesten, schoolonderricht, 
voedsel en kleederen onvergeld ontvingen.

Intusschentijd hadden de eerw zusters, dicht 
bij de plaats, hunne verwoeste school herop
gebouwd, en deze gebouwen waren juist eenige 
weken gansch voltooid zoodanig dat de houten 
barakken slechts alleenlijk maar meer dienden 
als bergplaatsen.

Dinsdag avond rond 8  ure bemerkte men 
dat in een van deze barakken waar een mo
tor geplaatst is, en die in de midden der 
andere barakken staat, vuur was ontstaan. Daar 
al de barakken, een zevental, met geteerd 
papier gedekt waren, nam de brand eene snelle 
uitbreiding zoodanig dat zij in korten tijd allen 
in brand stonden- De pompiers ter plaats 
gesneld konden de naburige woningen en de 
nieuwe schoolgebouwen die insgelijks reeds 
vuur gevat hadden van alle voortzetting 
van brand vrijwaren. Had de brand eenige 
weken eerder ontstaan dan zou men eene 
groote ramp te betreuren gehad hebben want 
de kinderen sliepen in de barakken.

De pompiers hebben wonderen van dapperheid 
verricht ; dank aan hen zijn de naastbijstaande 
woningen kunnen bevrijd worden. Iedereen 
bewonderde ook de eerw. zusters die de ze
ventig kinderen die in het aanpalende gebouw 
sliepen, en die reeds vuur gevat had, te redden.

INGELMUNSTER. — Schielijke dood. — In
min dan drie weken stierven drie jonge dochters 
subiet in die gemeente. Zij waren 18, 20 en 
19 jaar oud. — God spare ons van alle on
gelukken en subiete dood.

KORTRIJK. -  In eene herberg woonde eene 
jonge menagie, de man was klakkemakersgast 
bij een fabrikant der stad Ze hielden herberg 
en daarbij de vent barbierde nog de Zondag 
en ’s avonds na zijn werk. De vrouw geraakt 
in kennis met ne vent die van zijne vrouw 
gescheiden leefde. Op herhaalde vermaningen 
van haren man, zet de vrouw op zekeren dag 
aan met dien nietweerd en ze verbleven in 
Gent. Als de centen op waren, was ook de 
leute uit, en ’t wijf keert wederom naar 
Kortrijk. Ze gaat terug bij haren man en be
loofd alles beter te doen en krijgt van haren 
wettelijken man 800 frank in geld om eene 
nieuwe menage te koopen. Die vrouw geraakt 
wederom bij haren nietweerd en vlucht terug 
naar Gent met de 800 franks. Nu Zondag 
laatst waren ze naar Kortrijk teruggekeerd. De 
man vindt .daar zijne wettige vrouw met dien 
nietweerd. Er ontstaat erge woordenwisseling 
en groote verwijtsels van den man tegen zijne 
vrouw en ook tegen dien verleider. Op eens 
haald de verbitterde echtgenoot een revolver 
uit zijn zak schiet dien onttrouwen verleider 
steendood en zend dan een kogel naar de on
trouwe vrouw, die zoo gelukkig was den kogel 
niet te treffen. Zoo eindigd wederom een van 
die droevige dramas die hedendaags zoo menig
vuldig voorenvallen.

’k las in een herbergzaal volgende opschrift 
’t was een gedicht van Guido Gezelle.

Elk zijn glas en elk zijn wijf, 
is gezond naar ziel en lijf.
Ze zouden dat den dag van vandage in 

alle herbergen mogen schilderen opdat al die 
’t zien, het zouden lezen, onthouden en te 
werke stellen.

STADSNIEUW S.
— Morgen zondag, plechtige sluiting der Re

traite in de Jongelingen-Congregatie.

’s Morgends te 6 uren : Drie gelezene Missen. 

(De Retraitanten voldoen aan hun Zondag- 
plicht). Onder de eerste en tweede Mis wordt 

de H . Communie uitgedeeld. — Na de eerste 

mis kort Slotsermoen.

’s Avonds te 4 uren : Lof —- Opdracht — 

Pauzelijke zegen — Te Deum ; te 5 uren : 

Gezellige bijeenkomst : Voordracht met licht
beelden.

— Den 16 Januari zal de Burgersbond een 

prachtig Avondfeest geven in de ruime zaal der 

Jongelingen-Congregatie, waarop al de leden 
en hunne huisgezinnen zullen uitgenoodigd 
worden.

BRAND. —- Donderdag rond 10 1/2 ’s avonds 
is er brand ontstaan in de borstelfabriek van Dubaere 
en Vandeputte, gelegen dicht de Nederweg. De ge
bouwen behooren aan Madame W. P. Declercq- 
Clement en dienende eertijds tot fabriek van getwijn
de garens en kanten. Over eenige maanden wierden 
deze gebouwen verpacht aan bovengenoemden Du
baere en Vandeputte die er een borstelfabriek in 
gemaakt hebben, werkende met een elektriekschen 
moteur. De schade is groot. De pompiers waren 
seffens ter plaats en konden over genoeg water 
beschikken om den brand te blusschen. Het is 
jammer da t die neerstige menschen een heelen 
tijd zullen moeten werkloos blijven door dit ongeval.

— Nooit hebben wij meer hooren klagen van- 
het gezicht dan heden. Waar de schuld ?

De slechte of niet gepaste brilglazen zijn daar 
de groote schuld van. W ilt gij uw gezicht bewa

ren en versterken ? Neem uwe brillen en pince- 

nez van het sedert 40 jaren ter trouw en goed 

gekend huis Germain HOET-ANNE, gezicht- 

kundige, Sint Amandstraat, 8, Rousselare, door 

de voornaamste oogmeesters aanbevolen.

Germain Hoet reist niet meer, doch is alle da

gen ten zijnen huize sprekelijk en heeft noch 

zoon of hoegenaamd geene reizigers.

Koninklijke Maatschappij "Het Neerhof,,
GENT

Het bestuur dezer Maatschappij heeft beslist 

eene verkooping van kiekens, duiven en konijnen 

in te richten op 15 en 16 Januari toekomende in 

het lokaal der Maatschadpij « Hotel Colombo

phile », Dierentuinlaan, 7, Gent. —  Het regle
ment zal aanstaande week verschijnen en kan 

bekomen worden bij heer M. Fièvé, Lousberg- 

laan, 22, Gent.

Sterfgevallen.
Den 6  December laatst zijnde St-Niklaasdag 

is overleden te Ronse Mijnheer Theophiel La- 
housse-Regebo- oud 75 jaren.

M. Theophile Lahousse is Iseghemnaar van 
geboorte — zijn ouders waren Louis Lahousse- 
Cantaert, geboren te Iseghem in 1811 en over
leden den 27 Maart 1873. Zijne moeder was 
geboortig van Ronse en overleed alhier den
4 Aug, 1897, oud 81 jaar.

Louis Lahousse zaliger was lijnwaadkoopman 
gelijk er hier destijds vele bestonden, even 
als de Thibau’s, Parmïntier’s, Cappellen’s, 
Vande Walle’n, Vandoorn’s, Terrieren’s Van 
Mellaert’s, en ging van dorp tot dorp, van 
stad tot sfad om op den buiten of op de 
markten inlandsche stukken lijnwaad en garen 
te koopen en te verkoopen. M. Louis Lahousse 
was ook gedurende vier-en-twintig jaren Disch- 
meester te Iseghem, bediening, welke hij met 
voorbeeldige zorgvuldigheid waargenomen heeft. 
Zijn zoon M. Theophiel volgde hem op als 
Dischmeester, en heeft gedurende 25 jaren dit 
ondankbaar en lastig ambt eervol vervuld. M. 
Theophiel had een geestig en gezellig karakter 
Vele jaren maakte hij deel als werkend 
lid van de Mandelkoor en ’t muziek der con
gregatie.

In September laatst kwam hij nog in volle 
gezondheid naar Iseghem, om zijne zusters en 
bloedverwanten te bezoeken. Hij was geschikt 
zijn gouden jubelfeest te vieren van 50 jaren 
huwelijk, wanneer onverwachts de dood hem 
kwam te treffen. M, Theophiel Lahousse was 
gebroken rechtsweerd van den E. H Kannunik 
Lahousse, EE. PP. Lahousse Jesuiten, Dr Em. 
Lahousse, enz..

Aan zijne achtbare weduwe, kinderen en 
familie bieden wij onze rechtzinnige gevoelens 
van deelneming in het verlies welke zij komen 
te onderstaan.

— Verleden Zaterdag om 3 ure namiddag 
is overleden te Antwerpen in den ouderdom 
van 6 8  jaar M. de Baron Auguste Delbeke 
advokaat, Volksvertegenwoordiger en gewezen 
Minister van Openbare Werken. M. August 
Delbeke was geboortig van Kortrijk alwaar 
hij studeerde in St Amandskollegie.

In de klas van Rhetorica behaalde hij in 
den wedstrijd der Collégien den eersten prijs 
in vlaamsche en fransche redevoering en den 
tweeden prijs in latijnsche redevoering. Hij 
studeerde in Leuven de rechten, wierd advokaat 
te Antwerpen, medewerker van den Journal 
d’Anvers. In 1884 tot Provinciaal raadslid ge
kozen wierd hij in 1896 naar de Kamer der 
volksvertehenwoordigers gezonden door ’t Kie
zerskorps van Antwerpen. M. De Trooz verkoos 
hem als minister van Openbare Werken in 
zijn ministerie 1907.

M. Delbeke was de groote vriend van onzen 
Koning Leopold II van wien . hij om zijne 
diensten den titel van Baron verkreeg.

Baron Delbeke was een groote geleerde en 
oudneidskundige. H ij was in nare betrekking 
met E. H. Pastoor Slosse, wien hij vele 
vriendschap toedroeg. Dikwijls kwam hij Pastor 
Slosse bezoeken naar Rumbeke, alwaar zij 
samen menig aangename stonden sleten.

Ik herinner mij dat tijdens een feest in ’t paleis 
des Konings gegeven, en waartoe al de Volks
vertegenwoordigers uitgenoodigd waren, Z. M. 
de Koning zich onderhield met de Volsverte- 
genwoordigers en bij Dr Delbeke van Rou- 
sèlare gekomen zijnde, zei « gij zijt zoo men. 
zegt de kleinen Delbeké, tracht te worden zooals 
de grooten Delbeke» de Koning wilde met die 
zinspeling beduiden dat August Delbeke een 
voorname man was waaraan hij veel hield. 
Baron August Delbeke’s ouders waren Karei 
Lodewijk Delbeke-Vandecavye en zijn groot
vader Martin Delbeke-Wallaeys, allen afkomstig 
van Lendelede. M. Delbeke hield gedurende 
gansch zijn leven eene voorliefde voor de ge
meente Lendelede waarvan zijn volk afkomstig 
was.

Nieuwjaargeschenken ! !
TE BEKOMEN TEN BUREELE VAN T  BLAD 

Een overgroote keus van 

Nieuwjaarkaarten en Nieuwjaargeschenken

zooals :

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

Groote keus van prachtige Missels en gewone 
Kerkboeken.

Rozenkranzen in nacre zilver en vermeil 
Juweeldozen,

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

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

Komt zien naar onze uitstelling 
Rousselarestraat, 97, Iseghem

GEMEENTE RUMBEKE.

EiGEN HEERD, Samenwerkende Maatschappij 

voor goedkoope woningen te Rumbeke.

AANBESTEDING
voor het bouwen van een groep van 

12 Woonhuizen 
te Rumbeke Wijk “ Goede Koop,,

Bedrag van het bestek : 247.391 fr. 63.
Plans, bestek en la^tencohier liggen ter inzage 

ten bureele Hoogstraat, 3, Rumbeke, alle werk
dagen van 8 tot 4 ure.

Zij zijn te bekomen : de plans tegen 50 frank ; 
bestek en lasten echter tegen 25 frank,

De aanbiedingen op zegel moeten verzonden 
zijn pfi'r aanbevofen brief aan het. adres van den 
heer Notaris Devos Voorzitter der Maatschappij 
EIGEN HEERD, Rumbeke en toegekomen zijn 
ten laatste den 4 Januari 1922.

De opening der aanbiedingen zal plaats hebben 
ten Gemsentehuize van Rumbeke den 6 Januari 
1922 om 10 ure en half voormiddag.

Inlichtingen ten bureele en bij den bouw
meester Heer GEORGES VAN KERCKHOVEN, 
2, Rue des Trois Ponts te Auderghem.

WAAR SPREKEN VAN ZILVER IS, IS ZW IJ
GEN VAN GOUD.... en.. EEN MAN, EEN 
WOORD. Wilt gij de meeste bescheidenheid nopens 
uwe spaarpenningen bekomen, wendt U in volle 
vertrouwen tot onze agenten uwer streek, die met 
de meeste bereidwilligheid en kosteloos alle in
lichtingen zullen geven.

Verzekerde uitzettingen op
a) Spaarboekjes op zicht aan 3.60 •/•
b) Spaarboekjes voor 5 jaar aan 4 “/•
c) Kasbons voor 5 jaar aan 4 1/2 •/<,
d) Grondobligaties 10 jaar aan 5 %  

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

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

Antwerpen’s Bouw- & Hypotheekbank
Naamlooze Maatschappij.

Kapitaal : VIJF MILJOEN FRANKS.
Zetel : Xll-Maandenstraat, Nr 13, ANTWERPEN.
Gesticht in 1909. — Posteheck-Rekening 019. 

Telefoon 3081.

AGENTEN :

iflr Florent Behaeghe-Mulier
Gemeenteontvanger,

Van den Bogaerdelaan, 13, Iseghem.

Mr Achille Tanghe
Hoofdonderwijzer, Emelghem.

Mr Jules Oost 
Handelaar, Winckel St Eloi.

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



GEBOORTEN :
Gits Yolanda, dv. Robert en GermanaGils,— 

Yiaene Anna, dv. Rudolphe en Julienne Buyse. 
— Houthaeve Antoine, zv. Julius en Stephania 
Ronse. —■ Sanioy Arthur, zv. Alphouse en Josma 
Himpe. — Lapeire Elza, dv. Camiel en Philomena 
Olivier. — Verstraete Pierre, zv. Maurice en Bea- 
trise Gaeremyn. — Debrabandere Remi zv. Gustave 
en Gabrielle Freyne. —• Baes Noëlla, dv. Jérôme 
Julia Callens.

STERFGEVALLEN :
Emile Dermaux , 57 j. zv. Carolus en Lucia Sa- 

moy. —  Helene Decoene, 1G m. dv. Francis en 
Maria Aan den Romer. — Augustinus Seynaeve, 
65 j. echt Euphrasie Dumat. —• Emile Baes, 6 m. 
zv. Octave en Maria Van Landeghem.

HUWELIJKEN-
Coppens Basilius, lindw. 27 j. en Gabrielle 

Kerckhof, spinster29 j. —  Vanlaeke Jerome, met- 
serb. 27 j. en Bertha Devi'iese, dienstm. 27 j.

TAARTEBAK op 25 December 1912
IN TRANSVAAL 

bij Alois Delaere, Hondstraa/, 15.

Opentoare verfcoopins

van een schoon

W O O N H U I S
ten dienste van winkel 

in de Â Æ a r k t s t r a a t ,  en van eene

T W E E  W O O N S T
met medegaande LAND  

Wijk Sloore, te IS E G H EM

De Notaris L e  G o r t o e s i e r  Ie
Iseghem zal openbaar verkoopen :

STAD ISEGHEM 
Koop I. — Een Huis. zijnde de westkant der 

tweewoonst, met afhanklijkheden en medegaande 
land, staande en gelegen wijk Sloore, groot 34 a. 
57 cent., Sectie C, nrs 370d en deel van 369b.

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

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

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

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

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

ZITTINGEM :
TOESLAG : op Woensdag 28 December 1921,

om 2 Ure namiddag ter herberg “  De 
Gouden Leeuw ,, bewoond door M. Valere Clement.

De koopers zijn verzocht zich te voorzien van 
hun huwelijksboekje of van een uittreksel uit hun 
geboorteakt.

WOONHUIZEN
uitmakende eene TWEEWOONST

te ARDOYE, nabij de Liester,

Meester t ï . “V m i c l e  M o o r t e l e ,  No
taris te Gent, zal openbaarlijk verkooopen-:

ARDOYE
Koop I. — Een WOONHUIS met afhankelijkheden 

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

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

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

, Gebruikt door Charles Buyse, tot 1. Oct. mïts 220 fr. 
s jaars.

KOOP II I .  — Eene PARTIJ ZAA ILAND groot 34 
a. 80 ca. Kadaäter Seetie C, nummer 1286g. Gebruikt 
door Charles Buyse tot 1 Oct.

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

INSTEL : Donderdag: 29 December 1921,

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

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

UIT TER HAND TE KOOP
een groot

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

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

Molenstraat, n. 4.

TE BEKOMEN TEN BUREELE VAN ’T BLAD.

Schoone gedrukte en gesteendrukte fak- 
turen. —  H oofden van b rieven en a lle r
hande drukw erken alsook dag- en groot
boeken. —  C o p ie  de lettres —  C la sse u r-  
agendas en aanteekeningskalanders vo o r 1922

Groote keus van gewone en fantaisie 
visietkaarten.

Wie Geld
noodig- h e e ft  om  te b ou w en  o f  h u izen  
te  k oop sn , w en d e z ic h  in  v o lle  v e r 
tro u w en  tot

ALFONS DEVOS
10, TRAPSl RAAT. 10

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

k erin g en . — V o ls tr e k te  g-eheim houding  
v erz e k e r d .

Zweerachtige Maagontste 
en Zenuwachtige Zwakhe
Gedurende maanden lang heb ik te bed galegen. 

Heden ban ik genezen dank door de Dr. Cassell’s Tabletten.

Mevrouw White, 49, Redcar-road East, South 
Bank, S.O., Yorks, zegt: “ Ik weet niet wat ik 
do-sn moet om genoeg de Dr. Cassell’s te kunnen 
loven. Ik ben diep verzekerd dat zij mij het 
leven gered hebben. Mijne ziekt-e begon over 
ongeveer negen jaren. Een-e plotselinge zwakte 
nam mij en ik vermagerde bij oogopzicht; 
dezen toestand verergde op zulke wijze dat ik 
g&ane kracht meer had. Mijn gval wierd onder 
kend als zenuwachtige zwakheid en zwceraphtige 
maagontsteking; gedurende maanden bleef ik 
te bed, vreeselijk lijdende en altijd zenuwacht 
tig. Niemand dacht dat ik zoo zou kunnen 
blijven leven hebben.

“ Ik was gedurende dertien weken te be ] 
gebleven ondanks alle geneesmiddelen dien ik 
genomen had, en ik mag verzekeren dat ik 
verwonderd was, na de eerste doos der Dr 

. Cas&ell’s Tabletten genomen te hebben mij 
merkelijk beter te gevoelen. De spijsverteering 

begon zich gemakkelijk te doen en mijne zenuwen waren bedaar. Heden, a a 
eene handeling met de Dr. Cassell’s Tabletten voel ik me even zoo goed als voor 
mijne ziekte.

P R IJ S  3 Ft* EN

7 .50FR . 

(het groot 
model bevat
drie m aal bet 
kleine) Ver
kocht door de 
apotheken i n 
alle werelddee- 
len. Vraag de 
Dr. Cas sell’s 
T a h letten en 
weigerd a i l e  
uamaking. .*)

U nive iseel fa m i l ie  g e n e e sm id d e l te g e n  :

Ze nu waf m a ilin g  Slapeloosheid H artkloppingen
Zen uw zwak h i id Bloedgebrek Levensafm atting
ZQrHïwonsteking Steckte rpijsvsr'iea ng Zo n uvv ac h t i g h 5 i d 
Neurasthenie U itp u tting  Nierenziekte

Bijzonders aanbevolen aan da voedende moeders en aan 
de personen die de kritïsehc tijdvakken van het leven 
doorgaan. Dokter Cassell’s Co., L td., Manchester, Eng land  
Algemeen depot voor Belgie en het Groot Hertogdom :

Maison Louis Sanders, 22, Rue de la Glacière, 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.

Te koop te Iseghem bij den Apotheker LALEM AN, 2, Brugstraat
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GRÉDIT FONCIER D’ÄNVERS
HULPHUIS Rousselarestraat, 25, ISEGHEM.

6 0 0 0 . 0 0 0— Kapitaal

B. Spaarkas :
1° op zicht
2° op termijn van een jaar 
3° op termijn van twee jaren

4.00 °l° 

4.50 o/°
5.00 °la

Naamlooze Maatschappij

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

3° op zesmaandelijksche rekeningen 4. %

4° op jaarliiksche rekeningen 4.25%

AANKOOP en VERKOOP YdQ Frdascli, U& M  ea Arakaaiiscli Papier
aan de voordeeligste wisselkoers.

Verdere inlichtingen kan men bekomen bij den Plaatselijken Beheerraad

Bestuurder : JULES CROCHON-VERHAMME te Iseghem. 
Leden : Paul SCHOTTE Notaris, Ingelmunster,

Jozef SPINCEMAILLE dokter in geneeskunde Rumbeke,
Eugène VERHAMME dokter in geneeskunde Iseghem.

KOOPT UWE NIEUWJAARGESCHENKEN
BIJ

G. Bourgeois- Wybo
29, Marktstraat, ISEGHEM.

AHe slach vaa Roateersgerief

Groote keus in Lederwaren
Reukwerken en Haar garnituren

VOORDEELIGE PRIJZEN.

HUIS VAN^ VERTROUWEN.

J . Vai)landeghem-Beh;iegl)(*
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 yoor Iseghem en omliggende voor 
CORSETS H. D. B.

Voordeelige prijzen voor voortverkoopers.

Corsets op Maat.
Het alomgekend Huis HIMPE-VR0MAN die 

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

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

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

Goed en verzorgd naaiwerk.
TROUWE BEDIENING EN VASTE PRIJS.

HIMPE-VROMAN.

/ / enri Ghekiere-Dejonghe
Maneghemstraat, 126, ISEGHEM

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

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

Sigaren, Sigaretten en Tabak
BIJ

Michel Dalle-Devoldere
Rousselarestraat, 55, ISEGHEM

Schoone Ni eu wj a a rgesche n ken
alsook groote keus van bakjes van 4, 6, 10 

Sigaren der beste merken.

ELKEN V R IJD A G

Stokvisch en Moluwe
OOK VERSCHE VISCH

Drooge en Ingelegde Haring

Dij M. YARBETLEMAIUlil
16, Wijngaardstraat, ISEGHEM. 

Vermindering van prijs aan voortverkoopers.

M ARKT PRIJZEN .
KORTRIJK 19 Dec. — Haver, 70 tot "3 

peerdeboonen, "6 tot 00; aardappelen, 35 à 40 
Boter 13,50 fr. dek ; eieren ’t stuk, 0,82-0,92 
koolzaadolie, 240 tot 000, lijnzaadolie, 140 tot 
i47 ; koolzaad 100 tot 000 ; lijnzaad, 90 tot 
95 ; koolzaadkoeken, tot 50 ; lijnzaadkoeken 
83; sodanitraat, 77.50; ammoniak, 97.00 
suikerij, OOOtot-OO ; duivenboonen. 105 tot 108 
hooi, 30 tot 40; strooi, 7 tot 10.

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

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

M e n  " V r a a g t
H0UTDRAAIER bij Valère Bourez-K este loot 

Borstelfabrikant Iseghem

Pianolessen ten huize
Zich wend sn bij

Etienne Vankeirsbilck, te Cachtem 

Hector Vansteenkisie, aan de Boschmolens

laat weten dat hij eenen V E R K E N SB E E R  

heeft ten dienste.

Technisch Bureel W . V E R C O U T E R E
TFl PFflflN ■ Bureel : 2949 (7-12, 14-18 ure) 

Bestuur : 2968

18, Veldstraat, 18, GENT

^Telegramadres : BETARMÉ. Gent.

Studie van gebouwen in gewapend beton 
N ij verheidsgebou wen. 

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

Voor heeren Bouwmeesters en Aannemers voorontwerpan zonder verbinding.
Raadgevend-lngenieur : 
Hoogleeraar MAGNEL

Technisch-bestuurder :

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

Wederlaadsche Tentoonstelling der Bouwnijverheil, Gent 1921 : GOIIDSK MEDALIï

Filiaal: 5, de Pélichyslraat, te ISEGHEM. Tefefoon, H  

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

Kunsttanden, Gebitten, Heelkundige tandbewerking

SPECIALITEIT VAN TANDEN OP GOUD
volgens de laatste uitvinding (zonder pkat) 

----- HersteÏÏen van Gebitten enz -----

BERICHT : Om aan de menigvuldige vragen hunner dienten te

voldoen zal Doktoor DELCROIX en EDM. MOREL

van nu af te raadplegen zijn  den Dinsdag en Woenstag van iedere week bij M . P ierre 

BERLAMONT-ABEELE, ROUSSELARESTRAAT, 30, ISEGHEM.

GROOTHANDEL in MAR6ARINE»
R aym ond M A E S

=  Marktstraat, 44, ISEGHEM.

BELLA
IN VRAÛ, KILOS 

12 KILOS

MIRA
IN VRAC

P ILOT
ENGELSCH

FABRIKAAT

AXA
De Koningin der Margarinnen

M E R V E IL L E
beter dan boter

P A S T A

VRAC EN 

1,2 KILOS

E G O
IN 1/2 KILOS

CU R A
IN VRAC EN 

1/2 KILOS



v.. j a t  j l  i e <y“ fa§ cspt

GEWAARBORGD GEWAPEND BETON

Specialiteit, van Gepreste Cimentbuizen
SPOEDIG EN VERZORGD WERK

ftmand Denys-Hoehepied
Dweersstraat, 17, ISEGHEM

!£§{££ e<sSlÄtei5) ÄöSlÄteiS tetéÊÈSaS y É ly  gdA&S (Lâfi&S ßflSÄ&S

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

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

1° Omdat het gezicht met een 
nieuw stelsel van gezichtaanduider 
goed onderzocht wordt, die ons juist 
het nummer 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 bet gezicht bewaard en versterkt wordt.

2° Omdat het huis voorzien is van uitgelezene glazen en alle verschillige modellen van bril en 
pince-nez monturen, uit de voornaamste fabrieken van Frankrijk, Engeland en Amerika, in goud, zilver, 
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 WOEKEKPKIJZEN.

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

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

Men lette goed. op ons adres :

Germain Hoet-Anne, St Amandstraat 8, tegen de Noordstraat, Rousselare.
Er is altijd een oogmeester ten ieder beschikking.

"W

De Heer JARVIS 

volgens foto

Ik was zwak en ziek sedert jaren  
De pillen De W itt  schonken mij levenskracht

Wordt gij 's morgens wakker met een 
gevoel van loompte enmoeiheid, van stijfheid 
in de gewrichten en een vuilen smaak in  den 
mond? Wordt gij stekende of doffe pijnen in 
de ledematen of de rug gewaar? Voelt gij 
u zwaarmoedig en prikkelbaar? Zoo ja , dan 
moet gij u laten verzorgen wegens stoornis 
in de lenden. Er hapert wat aan uw lenden 
en het giftige pisguur, dat zou moeten afge
scheiden worden blijft in  ’t bloed. De pillen 
De W itt voor lenden en blaas hebben een 
volmaakten bijval genoten in duizende 
gevallen en u it alle wereddeelen stroomen 
ons de getuignissen toe.

De heer Arthur Jarvis, wonende, 32, Fran- 
cisstraat, Batliersea, heeft in 1912, verklaard 
dat hij geheel genezen was na gedurende 
40 jaar aan Brightziekte geleden te hebben. 
Hij schrijft :

» Gij moogt iedereen naar mij toesturen 
en van deze getuigenis naar verkiezen 
gebruik maken. »

De Heer Jarvis, meer dan 60 jaar oud, 
heeft verklaard, dat hij gedurende de laatste 
tw inting jaar slechts in  staat was enkele 
dagen achtereenvolgens, met groote tus- 
schenruimte, te werken. Keer op keer werd hÿ

door zijn ziekte ten gronde geslagen en eens 
zelfs werd hij als ongeneesbaar in een gast
huis geweigerd. In  Maart 1912 werd hij door 
rheumatische koorts aangegrepen, van zulk- 
danigen aard dat men a;ui zijne genezing 
wanhoopte. Zijn schoonbroeder, die over de 
pillen De W itt voor lenden en blaas had 
hooren spreken, kocht er een doos van aan 
om een proef te nemen. Nadat hij gedurende 
twee dagen pillen ingenomen had, verdwe
nen, tot eenieders verwondering, alle kentee
kens der koorts. Enkele wekennadien begon 
hij weer te werken en sedert dien kon hij 
geregeld voortwerken.

K unt gij, ten overstaan van deze verheer
lijkende getuigenis, voortgaan te lijden 
zonder een proef te nemen met de pillen De 
Witt voor lenden en blaas? Zij gedoogen 
geene mededinging in de genezing van rlieu- 
matisme, jicht, lumbago, heupjicht, ziekten 
en zinking der blaas, steen en Brightziekte 
(nierziekte). Steeds brengen zijn ontlasting. 
Na 24 ure nemen de pijnen af en een 
zekere blauwheid der pis bewijst dat het 
geneesmiddel de lenden doorgetrokken is en 
begonnen is zjjn werking uit te oefenen.

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

Indien gij de pillen koopt, verzekert u dat 
het echte pillen De W itt zijn, in  witte doozen 
met drukwerk in blauw en goud verpakt en 
op de flesch een stempel in blauw lak. Neem 
een ernstige proef en oordeel u zelf over de 
teweeggebrachte verlossing. Indien gij dies- 
aangaande andere inlichtingen wenscht, 
stuur dan een kaartbrief aan de toeberei- 
ders : E.-C. De W itt & C° Ltd., East 
Croydon, Londen, met vermelding van dit 
aanschrijven. *

De pillen De W itt voor lenden en blaas 
worden in  alle apotheken in  gansch de

beschaafde wereld verkocht. Indien gij de 
minste moeilijkheid ontmoet om u de echte 
pillen De W itt voor lenden en blaas aan te 
schaffen — met blauw stempel op den stop
— zend de tegenwaarde aan het dichtsbij- 
gelegen depot en de pillen zullen onmiddelijk 
toegestuurd worden, verpakt zonder merk.

De prijs is fr. 5.— de doos of fr. 7.50 de 
doos, twee en half maal grooter, hetgeen een 
groote besparing verwezenlijkt.

E.-C. De W itt & C», 22, rue de la Glacière, 
Bruxelles.

Verkocht te Iseghem , bij Verhamms, 13, Marktstraat ; W yffe ls , 53, Marktstraat ; La lem an , 2, Brugstr.

TE KOOP : Dubbel voordeur met opperlucht, 
drie vensterramen, vier vensterblinden, een 
bureau américain en Motocyclette, alles aan 
zeer voordeelige prijzen, zich te bevragen bij 
LÉON DRIESSENS, Melkmarktstr. 5, Iseghem.

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

- Hoofdpijn en Zenuwkoortsen

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

Wacht niet tot het te laat is, bij de
minste hoofdpijn of zenuwkoorts neemt 
dadelijk een CACHET KEPHIL
ALLEEN TE BEKOMEN 

BIJ DEN UITVINDER

A p o t h e e k
Opvolger van A. Rodenbach, ISEGHEM 

Huismoeders !
Voor uwe kinders zijn TRÄ.Ä.N en 

M ELKTRAAN der Aphotheek Lale
man een noodzakelijk voedsel.

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

Apotheek LALEMAN, Iseghem.

Ä . OeYosnPillet)
AANNEMER VAN VERHUIZINGEN

Rousselarestraat 130, ISEGHEM.
— Tóléphoon 86 —

Regelmatigen Wekelijkschen 

VERVOERDIENST OP GENT.

VERTREK iedere W OENSDAG voormiddag 
te 10 ure uit ISEGHEM.

VERTREK uit GENT den DONDERDAG 
middag, standplaats Hotel Picardiën tegen de 
Koornmarkt.

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

REGELM ATIGE TROUWE -  —

-  -  E N  Z E K E R E  B E D IE N IN G  

M ATIGE P R IJZ E N .

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAEVE Gezusters
fC u-t rij k s tra a t.,  4  NEGM lEVf

J a v a  S te rk  — D ubbe l S te rk  

W e s tm in s te r  S to u t  

Schoth-ale — Pâle-aie.

Verkoop van "W ijnen

HANDEL in KOLEN.________

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

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

Levert alle slach onderleier en belast zich met 
allerhande Herstellingen.

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voorwaarden.

BIERHANDEL in ’t  Klein en in ’t  G r o o t
0P VATEN EN IN FLESSCHENHenri ïa m t t s r e i i - L p ir ö

KASTEELSTRAAT, 10 

---------------  I S E G H E M  ---------------

Extra Stout en Jannekens bier

van de Moâelürouwerij Gebroeders C aM aut, Wieze
- - Bock en Pilsen - -

in kleine en groote flesschen 

Voordeelige prijzen. Ónmogelijke Concurentie.

Jules PATTYN-PARMENTIER
Gentstraat, 52, ISEGHEM

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

Genadige prijzen. — Trouwe bediening.

Duimpjes Almanak
— voor ’t Jaar 1922  —

Te verkrijgen ten bureele van 
DE IS E G H E M N A A K

— Rousselarestraat, 95, ISEGHEM —

P rijs, 3 0  centiem en.

SCHOONE KEUS VAN

Regenmantels — Impermeables

voor Heeren, Damen en Kinders.
Voor Oamen van a,f - 4 S  Fr

IN SATIJN 125 FR. EN MEER.
I n  w o lle  ö -a b a rd in e  8 8  F r .

TROUWE BEDIENING.

JANSSENS Gezusters
Brugstraat, 6, ISEGHEM. 

UIT TER HAND TE KOOP

2 WOONHUIZEN
in de Statiestraat te ISEGHEM.

Zich te bevragen bij den Notaris LE CORBESIER.

WASSCHER1J en STUIJKERIJ

Lifard Vandaele-Gallens
248, Rousselarestraat, ISEGHEM

AANVAARDT ALLE WASCHGOLD“

Op a a n vra a g  w o rd t h et w asch goed  
afgehaald en ’t h u isgebrach t.

TROUWE BEDIENING.

Uit ter l i a n c l  to koop

ZES NIEUWGEMAAKTE WOONHUIZEN
met medegaande erve 

gelegen te ISEGHEM, Kortrijkstraat.

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

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach van MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONW OL 

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, ^  

aan de voordeeligste prijzen.

S P O E D IG E  E N  T ROU W E B E D IE N IN G .

In ’t groot en in ’t klein
bij

Alex. Roose-Vuylsteke
D£ PÉLICHYSTRAAT, 12, IC C f iU C M
recht over St Hiloniuskerk *

Fn DE PLASTRON.
M arktstraat, 4=4:, Iseg-hem.

Wilt gij gekleed gaan naar

DE LAATSTE MODELLEN
en uwe kleedingsstukken

B IJZO N DER AFG EW ERKT
hebben, wend u in volle vertrouwen bij

Raymond Maes-Geldhof
MEESTERKLEERMAKER

Spoedige Bediening. —  Rouwe in 24 uren.

RIJKE KEUS VAN STOFFEN
in allereerste hoedanigheid voor Heeren en Damen

ELLEGOEDEREN
Specialiteit van Plastrons

Witte en Fantasie Hemden 

ALLE MODELLEN VAN CO S, enz. enz. 

Genadige prijzen,

TE BEKOMEN BIJ

Meenenstraat, ISEGHEM.

Glas, Spiegels, Meubels, Vitreaux, 

Gravuren, Qeurplakken, 

Portretten-Glazen, Slazenpannen.

|Ik gelast mij ook met het

HERKWIKKEN van oude SPIEGELS.
Genadige prijzen — Spoedige bediening. 

(Téléphone 506)

Ateliers Éiestro-Méoaniques

A. E. M. C.
Rua des Horticulteurs 

C O U R T R A I  —-----
A te l ie r s  de C on stru ction  

A p p a reilla g e  haute et b a sse  ten sion  
T ra n sfo rm a teu rs  

C abin es a érien n e et
JPostes de tra n sfo rm a tio n  
In sta lla tio n s  

Bobinaga en to u s  g en res
haute et ba sse ten sion  

Moiteurs — C om m u ta trices
— A c c u m u la teu r s  etc.

RÉPARATION REBOBINAGE
VENTE. ACHAT. ÉCHANGE.

ff‘ Emile I M M o l i e
G jatstraat, 41, ISE3rHEM.

O P E N I N G  VAN i î i  W M K E L
van alle slach van W ITGOED .

MANSHEMDEN, 

VR0UWHEMDEN, COLS & PLASTRON, ONDERGOED 

en KINDEREN ARTIKELEN

GOEDE EN  TROUW E BED IEN IN G .

Doctor II. Van Quaelhem 

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

In de Belgische Vlag

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat 2 5, ISEGHEM.

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

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


