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ïensttiaat.
De geleerde Floris Prims gaf onlangs in 

Geloofsonderricht eene prachtige studie over 
onzijdige opvoeding en onzijdige zedenleer in 
de lagere school. Daarin schrijft hij de ge
schiedenis van de Fransche schoolpolitiek 
1882-1914.

Daaruit kunnen wij leeren hoe de onzijdige 
zedenleer van Minister Destrée ons lager on
derwijs tracht te vergoddeloozen.

De goddelooze Fransche Ministers kwamen 
voor den dag met eene wet over het verplichtend 
onderwijs en de onzijdige school. De Fransche 
Bisschoppen protesteerden tegen die schoolwet. 
Maar Jules Ferry beweerde dat God in de 
school en de piicnten jegens God in het on
derwijs moesten blijven.

Door deze verklaring wierden nog al vele 
Katholieke Volksvertegenwoordigers in doeken 
gewonden. De wet was geene oorlogsverklaring 
aan de kerk ! De wet wierd gestemd ondanks 
de klare en geweldige protestatie van de Bis
schoppen.

Na korten tijd vonden de Fransche Ministers 
dat de scholen onder de leiding van de 
priesters niet moesten staan. Het godsdienstig 
onderwijs moest in de kerk gegeven zijn !

Een tijdeken later oordeelden ze dat het veel 
beter was aan de kleine kinders niet te spre
ken van God en van schepping en van eeuwig 
leven !

Op deze nieuwe beslissing wierd eene on
dervraging gedaan, en Jules Ferry antwoordde 
spottend : « Van welken God spreekt gij ? »  !

De onderwijzer mocht van God niet meer 
spreken noch van zijne natuur noch van zijne 
volmaaktheden.

De opvolger van Ferry ging natuurlijk nog 
verder in den uitleg van de wet. Hij. wilde 
dat alle onderwijs van alle godsdienstige op
vatting gescheiden wierd ! De onzijdigheid van 
de school eiscntte dat de godsdienst daar ge
heel en gansch buiten stond 1

Daar is in zijne groote trekken, zeer kort, 
de inhoud van dat merkweerdig werk van 
Prims, ’t Is toch voldoende om te zien hoe 
die mannen hunne gedachten weten te keeren 
eu hunne helsche plannen op slimme wijze 
weten te verbergen.

Onze Minister Destrée gaat op dezelfde wijze 
te werk : Hij wil den godsdienst uit de school 
niet wegcijferen. Neen, dat is verre van zijn 
gedacht. Ten andere, zijn broeder was Katho
liek en bovendien Pater !

Maar als de katholieken niet opkomen tegen 
die zedenleer van Destrée, dan verdwijnt stil- 
lekens, stap voor stap maar zeker alle gods
dienstonderwijs uit de school.

Dieven en moordenaars en zeggen ook nooit 
wat ze van zin zijn.

De vrijmetselaars, dezen zomer te Rome 
in congres vergaderd gaven het volgend be
sluit : « De Staat moet aan alle publieke in 
richtingen alle godsdienstig karakter ontnemen ; 
de Staat moet ze niet enkel onzijdig maken 
maar bovendien vijandig aan allen godsdien- 
stigen invloed ». Hoort ge dat : de generaals 
geven de bevelen, de officieren doen ze uit
voeren !

Koning Albert bezoektde verwoestegewesten 

* en de Stad Rousselare.
Woensdag is de Koning per auto van Moorslede 

naar Rousselare gekomen na reeds de verwoeste 
gewesten doorkruist te hebben.

Het was rond 3 1/2 ure toen het blijde klok
kengeluid de aankomst des Konings melde. De 
Markt van Rousselare was met eene dikke volks
massa bezet. De studenten van ’tSeminari en de 
scholen waren op den voorrang. De kinderen droegen 
in d’hand ons nationaal driekleur. Zinnebeeld van 
vaderland en vrijheid. To^n de koninklijke auto 
stille viel was het een algemeen geroep van Leve 
de Koning ! ! Vive le Roi !!

M. Mahieu Burgemeester der Stad en de Heeren 
Schepenen verwelkomden onzen beminden Vorst, 
Minister Vande Vyvere, M^De Groote koninklijke 
Commissaris en hun gevolg. In ’t Stadhuis waar 
de ontvangst plaats had waren de Gemeenteraads
leden, de geestelijkheid en andere bijzondere per

sonen vergadert. Mr de Burgemeester stelde eerst 
de geestelijkheidj voor in den persoon van de E.H. 
Deken en Pastoors der verschiliige parochiën van 
Rousselare. De Koning onderhield zich met hen
eenige minuten en sprak de Vlaamsche taal. Dan
volgde de voorstelling van eenige voorname personen.

Vervolgens stelde de Heer Burgemeester aan Z. M. 
den^Heer Maurice Carlier voor, ondervoorzitter van 
den « Cercle Industriel » van Rousselare. Onzen 
Vorst ondervroeg hem over den toestand der werk
huizen en fabrieken in Rousselare en ’t getal der 
werklieden die reeds in ,’t werk waren.

M. Maurice Carlier sprak over het .coefficient
die aan de fabrikanten toegekend, ontoereikend 
zelfs zeer noodlottig zou geweest zijn voor de 
plaatselijke nijverheid. Inderdaad de machinen en 
alaam noodig tot het spinnen en weven komen 
uit Engeland. In geen ander land kan men dit 
aankoopen. Het Engelsch pond staande zeer hoog 
zoo is men verplicht al die mekanieken zeer dnur 
te betalen. De vermenigvuldiger (coefficient) die 
behoort toegepast te zijn, zou in elk geval afzon
derlijk moeten vastgesteld worden ingevolge den 
prijs die ponden golden op datum faktuur der 
levering. ,

Voor wat> de rekwisitien van grondstoffen en 
gefabrikeerde stoffen betreft binst de Duitsche be
zetting, deed M. Carlier aan Z. M. uitschijnen wat 
verlies hierdoor de fabrikanten onderstaan hadden. 
Er dient ingezien te worden dat vergoeding hun 
toe te kennen in verhouding zou zijn.

Nadat M. Carlier dit alles had uiteengedaan deed 
Z M. aan Minister Vande Vyvere de gegrondheid 
ervan inzien, en beloofde dat de Heer Minister 
de zaak met welwillendheid zou onderzoeken. Dan 
sprak de Koning met E. H. Dumortier onderpastoor 
Proost van den Burgersbond over de kleine bur
gerij en stelde er belang in te weten hoeveel burgers 
er nog zonder huis waren en hoe de kleine hande
laars en neringdoeners het in Rousselare maakten :

De Rousselaarsche drukpers vertegenwoordigd door 
Mr Gallet wierd Z. M. voorgesteld en daarna het 
Iseghemsche weekblad « D e I s e o h e h n a a e  ». De 
Koning vroeg hoe het in Iseghem was met den 
heropbouw van huizen en fabrieken, en hoe het 
gelegen was met de schoen- en borstelnijverheid. 
Zijne Majesteit beklaagde onze plaatselijke schoen
makerij die zulk erg werkcrisis te doorworstelen 
had. Het is zoo sprak de Koning gemis aan koopers 
die alles doet stil vallen en jammer genoeg ’t is 
eene algemeene plaag die de nijverheden aller landen 
treft

Zijne Majesteit sprak over het getal werkUozen 
en vroeg hoe hoog dit te Iseghem beliep. Verders 
over onzen uitvoer van borstels naar den vreemde, 
en vroeg hoe het met onze andere plaatselijke 
nijverheden gelegen was.

Mr Joseph Vanden Berghe Schepen en Koninklijke 
Commissaris stelde M. Vansteyvoorde voor met wien 
Z. M. sprak over de oorlogsschade, de dossiers en 
de werkzaamheden der Coöperatieven

Ten' slotte heeft Z M. de plans der op te bouwen 
werkmanswoningen nagezien en’t grondplan der Stad 
met zijne nieuwe werkmanskwartieren, betere uit
wegen enz..

Het was 4 1/4 u. toen de Koning de Markt 
verbet onder de kreet van Leve de Koning ! ! Vive 
le Roi ! ! !

De Koning sprak aan eenieder in ’t Vlaamsch, en 
was zeer tevreden over de merkelijke verbeteringen 
dien hij in al de straten bemerkte sedort zijn laatste 
bezoek.

AANKONDIGINGEN : 

Notarieele en andere 0,40 per regel* 

Tusschen Stadsnieuws 0,75 per regel

Schoolplicht.
Wij ondervinden dat sommige ouders het 

heelernaal mis op hebben nopens de verplichting 
naar school te gaan tot 14 jaar.

Art. 3 der wet tot regeling van het lager 
onderwijs luidt als volgt : « de verplichting geldt 
voor een tijdvak van acht jaren. Dit tijdvak 
gaat in na het zoinerverlof van het jaar, waarin 
het kind den leeftijd van zes jaren bereikt, en 
eindigt wanneer1 het kind gedurende acht ja re n  
ondepricht heeft ontvangen. »

Dus de kinders geboren in 1907 moeten
a) 8 jaren de school bijgewoond hebben ;
b) de klassen bezoeken tot aan  hel naaste 
groot verlof.

De namen der kinders dus welke van school 
uitblijven effenaan dat ze 14 jaar oud worden, 
‘moeten wegens afwezigheid naar het schooltoe
zicht opgezonden worden, en de ouders zullen 
diensvolgens voor den vrederechter gedaagd 
worden

Minister Destrée, naar wij hooren, is aan 
het onderzoeken, welke scherpere maatregelen 
zullen genomen worden om nalatige ouders 
tot dien ouderlijken en wettelijken plicht te 
dwingen.

Voor werkgevers mag het ook wel nuttig 
zijn te weten dat Minister Wauters verleden 
zomer aan de Heeren Toezichters van den 
arbeid laten weten' heeft, dat de kinders van 
14 jaar oud maar in de nijverheidsgestichten 
mogen opgenoinen worden, wanneer zij een 
getuigschrift van volledige lagere studiën bezitten,

Zoo gaat het in de wereld.

’t Is veertien dagen geleden. We hadden onze 
spa afgevaagd en in ’t kotje gezet en ons ’ne 
keer gerekt en gerokken al aan onzen rug houden, 
want ge zijt moe, moet ge weten, als ge eenen 
heelen dag obusputten gevuld hebt en loopgraven 
afgesteken. We staken onze velolantaaren aan en 
we waren weg, gelijk eiken avond, ik en Fiel ; 
Yp9rop, en vandaar naar Poperinghe. We wisten 
al niet vele te vertellen, é ja, als ge den heelen 
dag zijde aan zijde te gare land effen doet, ge 
geraakt uitverteld als ’t een keer avond is ; en 
daarbij Fiel en is geen groote klapper. — We 
zwegen stom, gelijk die stomme grauwe boomen 
die daar half ontkleed stonden en onsj schenen 
aan te kijken als we voorbijreden. — « Kijk, 
zei Fiel al met eens toen we door Yper reden, 
kijk toch wat een volk aan de kazeerne werkt ; 
't is gadorie lijk een mierenest. » — ’t was alzoo 
ook : ze waren juist bezig met hun alaam te ver
garen, en ’t was wreed om zien ; alzoo precies 
een woeling gelijk ze bij den troep den fakteur 
hadden geblazen en dat de soldaten uit al de 
barakken kwamen toegetrippeld. — « Dat is al 
tegen zondage, zei ik, de Minister komt dan immers 
naar de kazeerne en naar de verwoeste streke 
kijken. » — Fiel keek. ne keer zijlings naar me, 
met een air van « zou je niet doodvallen ?»  en 
hij duwde voort op zijnen piependen « afgekochten » 
Engelschen velo, — We dronken onze gewone 
pinte te Man’s, bij Vlamertinghestatie, staken elk 
eene nieuwe sigarette aan, en we waren weer 
voort.

Fiel kwam tot sprake. — « Mauristen, zei hij, 
weet je ’t nog, jongen, als we te gare te Parigne' 
waren en dat spektie was van den Generaal ? — 
Sé, we waren te gare mannen van korvee, hé, 
dien dag ; en ’k en heb me ziere sedert dien dag 
Bwifc- meer zoo hard gewrocht ; weet je ’t nog, 
Mauristen, met onze kleine schupkes. hoe dat we 
heel den grond van de barakke moesten spitten, 
en dan fijn effen rakelen lijk een andjoenbedde. 
En dan al die slaapplanken wit wasschen met 
zeepe en borstel ? Podorie toch, en al dat geweld 
dan ; we hadden van elks maar één brokke onder
goed, daar op ons bankske boven ons hoofdeinde, 
en we moesten ieder brokke dubbel plooien al 
voren, opdat de Generaal zou peizen dat we er 
juist nog zoovele hadden, hé, Mauristen, weet je 
’t nog? En hoe we dan de tatsen moesten doen 
blinken van dat paar nieuwe schoenen, dat we 
voor dien dag gekregen hadden om het aan den 
Generaal te laten zien ? — En ze legden ons 
dàn bijna van twee dikten in onze barak, om er 
een andere te kunnen leeg maken tegen dat de 
Generaal kwam, en er boven de deure een groot 
plakkaat te hangen met « CANTINE POUR LA. 
TROUPE ». ’k Stond ik juist de wacht onder 
dat plakkaat als de Generaal kwam, en de Kolonel 
zei hem in ’t. Fransch, dat dat de kantien was 
van de soldaten, peis ’n keer, en hij toonde hem 
daar ’t enden nog een kiste die op heur kant 
stond, met een hoopje Fransche gazetten en wel 
tien groote schoone boeken uit zijn bureau en hij 
zei <tët dat de Bibliotheek was van de soldaten 
Ja, Mauristen, ’t gaat wel jongen, als ge een 
beetje fransch verstaat Ze hadden mij daar wel
op wacht gezet omdat ik er alzoo een beetje suk
kelachtig uitzag, maar ’k had het ik maar alle
maal verstaan, ziet, ! ’k Zie nu nog den Generaal 
die de soep proefde, expres voor dien dag gemaakt, 
en die de keuken bekeek die ik en Pinseel te
gare gekuischt hadden, drie dagen lang dat wij 
erbij schuimden ; en hij knikte gedurig al gebaren 
soep te drinken uit dien grooten blikken pollepel, 
die ze een ure lang in ’t zand hadden gevreven 
om hem te doen blinken. — « C’est bon Ie soep, 
zei hij ; c’est très próp’ Ie cuisine » Ja, Mauristen,
’k verstond het wel. En als hij uit de baiakke 
kwam met al zijn gouden sterren, om weer in 
zijn auto te kruipen weet je wat hij zei, Mauristen, 
hé weet je dat ? — « Sont bien ici les soldats ; 
c’est beaucoup lenz’, bon soosett’, nouvel bottines, 
bon manzee, prop’ barak en prop’ cuisine, ze suis 
content. » — En hij was weg met zijnen tuf-tuf 
en Parigne' bleef Parigné ».

Fiel viel stille. — Was me dat een vertellement ! 
lu de tien jaar dat ik hem kenne, heb ik hem 
zoolang aan een stuk niet hooren babbelen, ’k Moeste 
lachen, willen of niet. « Maar Fiel, ze i. ik, zou 
je misschien willen weere keeren naar je bon 
barak en je prop cuisine van Parigné?

Fiel keek weer zijlings, gelijk hij gekeken had 
toen ik hem zei dat de Minister naar Yper kwam :
« ontploft ! » zei hij, en hij spuwde ’t korte si- 
garettetopje wegdatjhaast aan zijn lippe brandde.
— « Waarom vertel je dat juist nu allemaal ? » 
vroeg ik. — « Waarom, zei Fiel, waarom, — en 
hij rechte hem op zijn krakende karre, — »omdat 
ze te Yper bezig zijn met ta doen gelijk bij den 
troep ; ze doen ’t al om ter properst en om ter 
schoonst en om ter best tegen dat de Minister 
komt ; die kan ook maar zeggen : « sont très bien 
ici les zens de bachten de kupe », en ons 
laten gelijk we zijn, aangezien we « très bien 
ic i» zijn. — Ga j e ’t nu allichte verstaan ?...

(Uit De Poïeringhenaaii). Piotje.

Les Amitiés Françaises 

en de Antwerpsche Zeehavens.

Toen in 1914 de Duitschers in Belgie kwamen 
en onze Kming mît zijne soldaten te Luik, Namen 
en Antwerpen enz. hun den weg afgezet hadden 
om Frankrijk te overrompelen en in korte weken 
geheel Dait^ch te mikea, stonden Frankrijk 
Ëagelanl en gansch de worell hmine bewon
dering uit te drukken voor het Belgftche volk.

’t was al erkentelijkheid dat de klokke sloeg en 
nooit en zou Belgie vergeten worden.

Nu die Franschmans met al die erkentelijkheid 
hebben ’t volgende besloten zoo lezen wij in de 
dagbladen :

« Antwerpen en de Fransche havens. — De 
« heer Hutter, voorzitter der handelskamer van Duin- 
« kerke, verklaarde dat de Hindelskamers van al de 
« Fransche havens van het Kanaal en van den At- 
« lantischen Oceaan hun ontslag zouden geven, inge- 
« val van afschaffing der stap^lhuisrechten, ten voor- 
« deele der Antwerpsche havens.

Uit ter oogen uit de herten. Door den oorlog- 
met Duitschland ligt de haven van Antwerpen dood 
langs den oostkant voor wat den in- en uitvoer 
betreft, en Frankrijk die nu Elzas en Lotharingen 
terug heeft zal nu nog onze have van Antwerpen 
aldaar ook den laatsten genadeslag toebrengen. Is 
dat nu ’t werk van Les Amiciés Françaises

Afslag op de Kolen.
In de « L ib r e  B e l q iq u e  » van Zondag 13 Feb. 

lezen wij dat er afslag komt op de kolen en ook 
eene vermindering daardoor op de werkloonen. De 
Duitsche kolen zijn van 10 tot 15 fr. de ton afge- 
slegen. De briketten staan aan 45 fr. de ton. Dien
tengevolge is het index number van 21 punten ge
daald.

Algetnsene Afslag der Eetwaren 
en provisiën.

De rijst die in 1920 fr. 2 50 de kilo kostte staat 
nu aan fr. 1.20. De aardappelen worden nu al ver
kocht aan 25 tot 30 fr. en zullen nog afslaan 
volgens de landsche lieden het beweren. De koffie 
die over jaar van 8 tot 9 fr. kostte, betaald men 
nu 5 tot 6 fr. Er komt afslag op het brood van
5 of 10 cent. per brood, ook de kolen zijn aan het 
dalen.

De loon der koolmijnen zal van 5 per cent ver
laagd worden, daar den index number van 21 punten 
gedaald is. De zeep, oliën, vleesch en vet zijn ook 
afgeslegen bijzonderlijk het zwijnenvleescü. Do 
stoffen zijn dooreengenomen 30 per cent verminderd.

Eerste gevolgen van ’t achturenwerk 

in Belgie.

Men schrijft uit het Walenland aan c La Libre 
Belgique » :

«Eene belangrijke nijverheidsfirma van het Cen
ter, had mede de aanbesteding onderschreven, voor 
de levering van eene belangrijke hoeveelheid rol
lend materiaal voor Spanje.

Zij heeft niets bekomen, daar zij geen spoedi^en 
termijn van levering kon waarborgen. Rekening 
moetende houden van het achturenstelsel — zon
der verlenging van werkuren, om het even voor 
welke reden. — kwam zij noodzakelijk tot het 
besluit, van een te veel verafgelegen datum te 
moeten stellen voor de leveringen aan Spanje.

Het is eene Duitsche firma die de bestelling 
heeft weggekaapt fc>

De duitschers werken slag om slinger en zullen 
binnen korte jaren de bovenhand hebben, juist 
gelijk voorheen.

Het was door ons werkzaam karakter dat wij 
met onze geringe bestaanmiddels in Belgie, van 
ons land een der eerste van de wereld gemaakt 
hebben. Zal den achturenarbeid niet het begin 
zijn van onzen achteruitgang ???...

De socialisten aan ’twerkinds vlasfabriekan 

van Wivalghsin.

Sedert 6 weken hadden de patroons der vlaszwin- 
gelfabrieken van Wevelghem en Bisseghem aange- 
kondigd dat ten gevolge van den afslag der waren 
de loonen zouden verminderd worden van 0,10 ct. 
per uur en gebracht worden op fr. 2.15 per uur 
voor de vlaszwingelaars, het index number tot 450 
punten gedaald zijnde.

Jamiar die roode mannen, leiderkeus der socia
listen verstonden de zaak alzoo niet, immers die 
menschen zijn er maar op uit om ruzie te maken. 
Er kwam dan een afgevaardigde der socialistenpai;- 
tij eene fabriek binnen, deed het volk al hun werk 
verlaten, en vroeg aan den patroon of er gewrocht 
werd aan 2,15 of aau 2,25 fr.

Daar de patroon weigerde met hem hierover te 
spreken en de vastgestelde loonen hooger bepaald 
zouden uitbetaald worden, deed Ie socialistische 
leider ’t volk terug in de fabriek gaan, en ver
klaarde vlas te» zullen zwingelen voor rekening der



werklieden De Burgemeester hierover verwittigd 
deed de elektrieke stroom afle^gei. De gendarmerie 
kwatn ter plaats, Er wierd pi’oces-verbaal opgemaakt 

tegen de socialistische leider.

rep en roer, zoodanig dat de voorzitter ver
plicht is maatregelen te nemen en M . Vergels 
verzoekt daar niet meer verder over te spreken 
om de kamerbesprekingen op deftiger terrein 

te brengen. .

II
IN DE KAMER.

Na eene ondervraging over den toestand der 
geteisterden van den oorlog in de Luxenburg- 
sche gewesten door den Heer Colleaux, en de 
antwoord aanhoord te hebben van Minister 
Vandevyvere, gaat de Kamer ovei^ tot de be
spreking der interpellatie van M. Woeste «De 

groet aan de Nationale vlag ».

M. Woeste herinnert het incident dat zich 
heeft voorgedaan, met het dochtertje van mi
nister Wauters, dat door zijnen vader werd 
ontslagen van den groet aan de nationale, vlag. 
Dit incident hadde in de Kamer geen weer
klank gevonden, hadden een groep socialistische 
onderwijzers zicii niet solidair verklaard met 

de handelwijze van M. Wauters.

M. Woeste vraagt aan den minister van 
Kunsten- en Wetenschappen welke maatregelen 
hij zal nemen, om die onderwijzers tot hunne 
vaderlandsche plichten terug te roepen.

Af. Wauters, minister van Bevoorrading, geeft 
eene verklaring van het geval. Zijn dochtertje 
is zekeren dag thuis gekomen zeggende dat 
de ceremonie van den groet aan de nationale 
vlag, op de school, eene belachelijke lol werd. 
Hij heeft haar dan ontslagen van daaraan deel 
te nemen, niet wetende dat die plechtigheid 
ter school verplichtend was Zulks heeft hij 
eerst vernomen door eenen brief van den Brus- 
selschen schepene van onderwijs, hem berich
tende dat zijn dochtertje moest deelnemen aan 
de ceremonie ofwel de school verlaten voor 

een ander gesticht 

M. Huysmans. — In de katholieke scholen 
heeft die ceremonie niet plaats en ook niet 
in andere scholen behalve te Brussel.

M Wauters zegt dat de kinderen niet heb
ben deelgenomen aan de begrafenisplechtigheid

van generaal Leman.
LINKS, — Omdat het eene burgerlijke be

graving was !
M. Destrée, minister van Kunsten en Weten

schappen, verklaart dat hij geene maatregelen 
zal nemen tegen de socialistische onderwijzers, 
wegens hunne houding. Ik eerbiedig het syn- 
dikaal recht. De onderwijzers moeten zich met 
geene politiek bemoeien. Wat zou ik moeten 
doen, moesten Syndikaten van christen on
derwijzers gelukwenschen sturen aan MM. 
Woeste of Tschoffen voor hunne aanvallen 

tegen^de socialisten ?

Overdreven patriotism is belachelijk. W ij 
socialisten eerbiedigen zoowel als anderen onze 
nationale driekleur, waar'het moet zijn, doch 
wat moeten wij er van zeggen ais wij die 
kleuren zien prijken op blinkdóosjes en mos-

taardpotten ?
De Minister zegt dat hij zijne vrienden ver

dedigt, en ijvert voor eendracht, en beweert 
dat MM. Woeste en Tschoffen tweedracht

zaaien.
Er zijn leden in de Kamer zegt M. Destrée

— en keert zich naar M. Woeste — die zich 
hier meer onvaderlandsch aangesteld hebben vóór

den oorlog.
Woensdag om 3 1/2 heeft de Kamer met

eenparigheid van stemmen min deze der vijf 
leden der frontpartij, de dagorde Woeste aan
genomen, in kwestie van de groet aan de 

Nationale vlag.

ARTIKEL 310.

De Kamer zet de bespreking voort van het 
wetsontwerp betreffende de afschäffing van 

artikel 310 van het Strafwetboek.

M Pirard sluit zijne redevoering, en vraagt 
nogmaals de eenvoudige afschaffing van het 

artikel.
Af. Lemonnier zet de zienswijze zijner par

tij nopens de kwestie uiteen. De liberale partij 
is reeds lang t’akkoord met de afschaffing van 
het artikel 310, en thans nog zoovéél te meer 
daar de regeering zien verbindt, onmiddelijk 
maatregelen te stemmen die de vrijheid van 
vereeniging waarborgen voor elkeen, De libe
ralen zullen dus tegen het amendement Tschof
fen stemmen, en schenken vertrouwen aan de 

regeering.
M. Winandy koestert immer vrees voor het 

lot der kristene werklieden en dringt aan op 
de stemming van het amendement Tschoffen.

M. Woeste maakt de historiek van, artikel 
310. en herinnert dat destijds hetzelve met 
groote meerderheid in de Kamer en eenparig 
in den Senaat werd gestemd. De redenaar is 
echter van oordeel dat het amendement Tschof
fen, gezien de verklaringen* der regeering, zich 
niet onvoorwaardelijk opdringt. M. Woeste 
zal het dan ook niet stemmen.

M. Helleputte wil het debat heropenen over 

art. 310 van het strafwetboek.

De Kamer verzet er zich tegen.

Het amendement Tschoffen wordt verworpen 
met 91 stemmen tegen 64 en 3 onthoudingen.

Het wetsontwerp waarbij art. 310 wordt ge
stemd door 102 stemmen tegen 14 en 44 ont

houdingen.

Verders gaat de Kamer over tot algemeene 
bespreking over de syndikale vrijheid.

Dirckens (soc.) doet daar zoo bermhertig 
dinnein die besprekingen dafzijn eigen vrienden 
h-m de dwaasheid zijner redens doen inziende 
niet meer en weet noch waaruit noch waarin, 
en gansch de Kamer lacht om er ziek van te 

worden

; 'e liberal n en socialisten verwijten aan de 
, Si -kt-.n hunne mannen uit hun Syndikaten 

> ;-;oen !is ij hu-i niet aan en staan.

Daarop ,;eett M Vergels kath.) uitleg over. 
zekere personen die om hun slecht gedrag of 
stelen uit de kristene Syndikaten gesloten wor
den Hi ! haalt ge/allen aan waarbij één lid 
uitgesloten wierd ten gevolge van diefte. Daar 
deze-’ verklaring hoogst eenige socialistische 
heethoofden zeer mishaagd en zij niet meer 
en weten wat gezeid stellen zij de Kamer in

SctiriMijk drama (e Oostende
Eene geheele familie uitgemoord.

Woensdag laatst had in de Koninklijkestraat een 
schrikkelijk drama plaats. Meti ontdekte op eene 
kamer de genaamde L. Pottier, 44 jaar, zijne vrouw 
Jeanne Declercq, 36 jaar, hun zoon, 14 jaar door 
revolverschoten vermoord. Ook. een kleinere telg der 
familie 12 jaar oud, die ernstig gewond werd.

Pottier hield nog den revolver omklemd waarmede 
hij de driedubbele moord bedreven, het jongste kind 
gekwetst en eindelijk zichzelve recht gedaan had.

Heer Louis Pottiet was voor ’t uitbreken van 
den oorlog, een der grootste nijveraars van de 
streek, en bezat te Ze rugge en elders, belangrijke 
steenbakkerijen. Hij w. inde met zijne familie in 
de Koninklijkestraat I , te Oostende, in de villa 
« Nos Che'ris », met zt>e vrouw Jeanne Declercq
36 jaar, en hunne twee kinderen, Eoland 14, en. 

Mariette 10 jaar oud.

Al de uitbatingen van den ongelukkigen nijveraar 
waren tijdens den oorlog vernield en tot heden toe 
had heer Pottier er zich nog niet kunnen terug op 
werken. Daar hij tot heden toe ook nog niet de 
minste tegemoetkoming vanwege oorlogsschade ont
vangen had en dit zijn droeven toestand beinvloedde, 
begon Pottier zich het ongeluk al te zeer aan te 
trekken, zoodanig dat men op sommige oogenblikken 
reeds had op^emerkt dat de man zoo zonderling 
deed Dit wis ook nog bijzonder het geval verle
den Dinsdag, watineer heer Pottier eene voordracht 

op het Stadhuis bij woonde.

Na het drama.
Heer Commodore Young, opperbevelhebber der 

Engelsche vlootbasis, bewoonde hetzelfde huis als 
de familie Pottier De man had den nacht ran 
Dinsdag op Woensdag gewerkt en tijdens den nacht 
niet het minste verdacht gerucht opgemerkt.

Toen de meid Woensdag morgend reeds verwon
derd was dat de kinderen zoolang bleven slapen, 
en het stilaan tijd voor de school werd, ging zij 
naar de slaapkamer van het meisje. Hier deed zij 
eene akelige ontdekking, de kleine Mariette lag met 
het hoofd in een bloedplas te bed, de hersenpan 
door een revolverkogel verbrijzeld. Niettemin gaf 
het kind nog teekens van leven.

Om hulp huilende snelde de meid naar de kamer 
harer meesters, doch hier stond zij nog voor. een 
wreeder schouwspel. Heer en vrouw Pottier lagen 
beiden dood te bed, het hoofd doorboord met revol- 
verkogel8. In de hand van ’t lijk haars meesters 
zag de meid nog het wapen gekneld, waarmede de 
driedubbele moord gepleegd was. Binnentredend in 
een naburig slaapvertrek, dat van den kleinen Ro
land, vond de meid een vierde slachtoffer, ook het 
jongentje was door revolverschoten gedood.

De heer Commodore Young verwittigde dadelijk 
den staf, vanwaar men de politie en geneesheeren 
verwittigde. De kleine Mariette die nog leefde werd 
da4elijk naar het gasthuis overgebracht waar zij 
eenigen tijd nadien ook overleed. Voor de drie an
deren was alle hoop verloren ; zij moeten op den 

slag gedood zijn.

Drama der zinneloosheid.

Alles doet veronderstellen dat men hier voor het 
schelmstuk van eenen zinnelooze staat. De heer 
Pottier, te zeer getroffen door zijne tegenslagen, 
moet in het hoofd geraakt zijn geweest en daaraan 
alleen kan ’t ongelukkig besluit toegeschreven. De 
waanzin moet Woensdag in hooge mate geklommen 
zijn m$t de bovengemelde ongelukkige ontknooping.

Men veronderstelt dat Pottier eerst zijne vrouw 
doodde, die reeds ingeslapen was. Dan moet hij 
zich in ’de kamer zijner kinderen begeven hebben 
en ook deze ongelukkigen het levenslicht gedoofd. 
De driedubbele moord voltrokken, moet de ongeluk
kige terug naar zijn eigen slaapkamer gegaan zijn, 
zich neven! zijne vrouw gelegd hebben en zich 
daarna zelf gedood hebben.

De familie Pottier-Declercq was algemeen gekend 
en geacht te Oostende.

raad of in Kamers, maar ze zullen groot voordeel 
doen met de vereeniging in huune afzonderlijke 
vakken. Ze moeten p taatsei ijk. aangesloten zijn, 
ze moeten per arrondissement en per provincie 
en in landsbond vereeuigd zijn. Dat geeft pro
fijt en dat geeft aanzien. — Daarna gaf hij 
de geschiedenis van het Bakkerhuis te Brussel, 
de stichting, de werking, de inacht, en ook 
de moeilijkheden, Gij en moet niet peizen dat 
een bakker uit Brussel verstandig is omdat 
hij te Brussel woont, neen, daar zijn er ook 
die moeilijkheden maken, die beKuiböelen, enz., 
enz. —• Kortom een prachtige voordraoht, vol 

groote waarheden.

— Maandag laatst, na de mis van 7 ure 
wierd het nieuw kloksken der Paters gewijd, 
door P. Benedikt, Gardiaan des kloosters, daar
toe gemachtigd door Z. 1«]. 1*. Provinciaal.

Het peterschap was opgedragen aan den Heer 
Jules Hosseel ; Meivrouw Sylvie Vaudeputte 

was meter.

Luid lange, lief kloksken, in uw eenzaam 
torentje dat bijna zes jaar stom bleef! Klink 
zóó hel en zóó luide dat uwe stern galtne 
heinde en ver ! Klink zóó vrooiijk dat ge blijd

schap brengt in de herten!..

van goud- en zilverwerk, vermaking en herstel
lingen van horlogien, enz.

De jeugdige Symphonie haalde wel verre het 
beste deel van het succes van den avond en ’t 
was verdiend, ’t Is het werk van E. H. De Baeckere 
en zijn volk. De Symphonie doet grooten vooruit
gang, dank aan bestuurder en muziekanten, die 
er zich zoo goed op toeleggen. De Mandelkoor mag 
met rechten reden fier zijn, zulk een schoon avond
feest gege/en te hebben. Hij leve, groeie en bloeie 
« De Mandelkoor ».

Te KORTRIJK, in de groote hallen zal er 

ter gelegenheid der jaarmarkt van Paschen, 

den 27, 28 en 29 Maart, en den 3 en 4 April 

eene GROOTE TENTOONSTELLING VAN LAND

BOUWWERKTUIGEN geopend worden.
In deze tentoonstelling zal de electriciteit als 

drijfkracht toegepast worden op Afroomers, 

Keerns, enz.

ST A DSN IEU W S
\)ü Pttssiesermoenen worden geprediktin Sint 

Hiloniusikerk te 2 ure door E. H. Delaere, 
onderpastoor, — in de kerk van het H Hert 
te 2 ure door Pater Walther, — in de Paters
kerk te 5 tire door Pater Constantijn.

*■
— Morgen zondag namiddag te 4 ure in 

Café Royal, Nieuwst raat, belangrijke vergade
ring voor den Winkeliersbond.

— Zondag laatst had er eene buitengewoon 
schoone vergadering plaats voor den Bakkers- 
bond. Vele bakkers waren uit andere plaatsen 
opgekomen om de vergadering hier bij te wo
nen en oin den grondslag te leggen van eenen 
Bakkersbond voor geheel Zuid-Vlaanderen. '

De Voorzitter, Camille Dejonghe'gaf verslag 
over de werkzaamheden van den Bond in het 
verloopen jaar. De Bakkersbond, deed dichtbij 
voor een millioen en h a lf  franken  zaken in 
1920! De Voorzitter deed uitschijnen de ontzag
gelijke sterkte en het groot voordeel die vol
gen uit de vereeniging. De Heer Gruwez, 
bakkersbaas uit, Brussel sprak daarna over de 
noodzakelijkheid ett de voorleelen van de ver
eeniging. — • Ben ‘ advokaat en kan niet beter 
spreken : zoo echt vlaamsch, zoo overtuigend 
is zijn woord, zoo meeslepend zijne aanspraak. 
En hij betfon toch zoo schoon met te zeggen 
dat de burgers hunne sterkte moeten zoeken 
in de vereeniging en niét anders. De burgers 
of middenstanders en kunnen geen te minste 
roordael trekksi u it eeiiga zetels i« ganaamte-

tiloedig gevecht aan de Mandelbrugge.
Verledeu Zondag rond 6 1/2 ’s avonds neeft 

er een gevecüt plaats genau nabij Ue Manuei- 
orug, Üiaeigtteind.un. Seifens wierden de messen 
getrokken. Een jongeling van Ingelmunster aan 
de JLentaküer, zekeren Jules Van (Jraeynest, 
oud 20 jaren kreqg eene groote steek in den 
Duik , waarbij de ingewanden uit de wonde 
kwamen. De gekweste in eene herberg ge- 
dregeu wierd naar ’t Hospitaal overgeuraebt, 
alwaar Dr Vandeputte hem verzorgde. Het Parüet 
van Kortrijk heeft Maandag rond den avond 
alhier onderzoek en onderhoor gedaan nopens 
deze zaak. Aanhoudingen werden er gedaan. 
Het schijnt dat die kerels van den Zondag 
te voren hier ruzie gehad hadden in eene 
danszaal, en nu den Zondag nadien op mal
kander Kwamen tusschen vaart en Mandei en 
daar hebben slag geleverd.

Sedert die danszalen in Iseghem aan den 
gang zijn komt er veel gespuis uit het om
liggende, die met messen en revolvers op zak, 
als het in hun ziu komt hi#r vechtpartijen in rich

ten in orde.

Er is nu werkgebrek dat het niemand ooit 
zoo geweten heeft, au ze klagen al van dat 
gewin, maar wie ia de wereld kan verstaan 
dat men gedurig nog aile slach van vermake
lijkheden toelaat om nog meergeld te verteeren. 

Is dat geen onzin.

Voortijds wierd er weinig of niet gedanst 
zelve op kermisdagen en ’t en was daarom 
niet te slechter en de menschen hadden beter 
en deftiger verzet dan nu. Ook in de vasten
tijd bijzonderlijk waren alle herbergfeesten 
geschorst en nu wordt er daar al niet meer 
naar gezien. Van al dat dansen komt er weinig 
dat deugd, en ’k en heObe ik in Iseghem nog 
geen één geweten die er mede bedijt heeft.

Best ware Iseghem eene goede faam te behouden 
en maatregelen nemen dat zulke voorvallen 
geen redens meer vinden plaats te grijpen.

Oud-Strijdersbond V. 0. S. Iseghem.
Op Zondag aanstaande 20 Februari richt de 

de Vlaamsche Oud-Strijdersbond eene groote 
betooging in ter gelegenheid van het bezoek 
aan den plaatselijken bond van hun hoofdleider 

Dr J. Verduyn.

De plechtige ontvangst grijpt plaats om 10.30 
ure aan de Vaartbrug. Daarna stoet opgeluisterd 
door het Stadsmuziek en de afgevaardigden der 

omliggende V, O. S. bonden.

De stoet zal de volgende straten van Stad 
doortrekken : Brugstraat, Marktstraat, Rousse
larestraat, Ameyestraat, Nederweg, Statieplaats, 
Zegeplaats —  Hulde aan het Gedenkteeken —  
Nieuwstraat, Pelichystraat, Dweersstraat, Meenen- 
straat, Papestraat, Gentstraat naar ’t lokaal 
« De Gouden Leeuw »

Na den stoet zal Dr Verduyn in ’t lokaal 
eene zeer belangrijke voordracht houden.

Alle Vossen gelieven hunne huizen te bevlaggen.

Het avondfeest der Mandelkoor. *

In de ruime zaal der Jongelingen-Congregatie gaf 
Maandag 7 Februari, de Mandelkoor een puik avond
feest, de eereleden en werkende leden der Mandel
koor aangeboden.

Twee schoone koorzangen wierden door de zang- 
afdeeting uitgevoerd, en overtroffen verre hetgeen 
wij in de laatste jaren van den Mandelkoor te 
hooren kregen Bestuurder en zangers halen er 
waarlijk eere van. Het optreden van Gerard Decaigny 
met zijn Gondellied, was bijzonder aangenaam. 
Zijne stem is zeer melodieus en de uitvoering zijner 
verschillige liederen bekwamen grooten bijval. De 
stukken voor fluit en hautbois, door twee onzer 
befaamste plaatselijke muziekanten, bekwamen een 
welverdiend succes, en wel bijzonderlijk de Car
naval de Venise met zijne moeilijke en fijn door
wrochte variation. Gilbert Declercq, zong menig 
schoon lied van onze beste vlaamsche toondichters 
Hullebrouck en Henderickx. Zijne stem is klaar 
en helder. Zanger draagt prachtig en goed zijn 
lied v(5<5r. Voorwaar hij is de beste zanger, die 
wij ooit voorzeker in Iseghem gehad hebben. Zijne 
uitspraak is onberispelijk. Hij kent en volgt het 
rythmus, niemand verliest een woord, want zanger 
zingt zijn lied volgens dichter en componist het 
gemaakt hebben.

Wat zal ik nu zeggen over M. Moenaert, de 
ziel van zang en spel, en primus in ’t komiek. 
Het was waarlijk een lästigen avond voor dien 
Heer, en hoe hij er van afgekomen is, weet ik niet, 
immers denzelfden avond nog, moest hij in de 
Kuursaal van Oostende zijn E l frurioso di Bom
bardon in de mineur uitvoeren. Mijnheer Moenaert 
is al wat gij wilt, goeden zanger, goeden bugel
speler, enz... Maar op den Bombardon... zie 
ge moet dat gehoord hebben. Het deed mij deugd 
van ’s anderendaags te vernemen, dat hij toch 
gave en gezond ’t huis gekomen was, in n° 29, 
Rousselarestraat, alwaar hij zich ten dienste stelt 
TM zijna kliantan, roor dan verkoop ran »Ile slach

Begraving van D Jules Gits.
Dinsdag onder eenen- grooten toeloop van 

volk, is Dokter J ules Gits begraven. Aan den 
pelder hield*n dé Heeren Jules Vercoutere, 
bouwkundige, Joseph Verhamme, apotheker, 
Dokter Depoorter en Van Eecke, allen leden 
van de gezondheidscommissie.
£jVele volk skwam tenj sterfhuize een laatsten 
vaarwel zeggen aan zijne stoffelijke overblijf
sels en een blijk van christene deelneming aan 
de familie betuigen. Vooralleer het sterfhuis 
te verlaten, sprak D r Depoorter in naam zijner 
Collegas, de^ volgende lijkrede uit :

Mijnheeren,

Geachte familieleden,

Wat is het pijnlijk aan een geneesheer te 
staan vóór het stoffelijk overblijfsel van een 
collega en vriend !

In  den verwoeden strijd geleverd aan het 
menschdom door de onverbiddelijke dood, staat 
de geneeskunde langs den kant van den zwak
ken mensch om den aanval te weren, de sla
gen te verzachten, of de eindoverwinning van 
dezen ^aartsvijand, naar ’t mogelijke, te ver
dagen.

Maar als onze krachten te kort schieten 
waar ’t geldt eenen medestrijder, een ambtge
noot aan de klauwen van de dood te ontruk
ken, dan ontstaat bij ons ik  weet niet welk 
onuitsprekelijk gevoel van bittere spijt en 
Onmachtig medelijden.

Onze vriend Jules was in onze gelederen 
een onzer beste strijdmaten. Begaafd, met hel
deren en vluggen geest, door noesten vlijt met 
diepgrondige en uitgebreide kennissen verrijkt, 
gesteund op eene langjarige ondervinding, was 
hij altijd vol vertrouwen en hardnekkig in den 
kamp tegen ziekte en dood.

Ziet gij hem nog, eerzame Vrienden, door 
koude en natte, bij regenvlagen en scherpen 
wind, in heete zomerdagen en sombere nach
ten, altijd bereidwillig, nooit ontmoedigd, npoit 
misnoegd, de straten onzer stad doorkruisen 
op zijn rijwiel, en heinde en ver, óp den 
buiten, zijne taaie krachten ten beste geven 
om zijne ontelbare zieken hulp en troost te 
brengen ?

W at heeft deze onbaatzuchtige man al ge
daan voor zijnen lijdenden evenmensch ! Wat 
ontelbare lieden, oud en jong, arm en rijk 
zouden hier kunnen verschijnen, die hem hunne 
gezondheid verschuldigd zijn of door hem aan 
de dood ontrukt werden !

Ja zijne sterke krachten werden uitgeput, 
zijne kloeke gezondheid is bezweken onder 
zooveel last, onder zulke bovenmenschelijke 
bedrijvigheid.

Kan wel ievers, ‘ ik vraag het U, geachte 
Vrienden, beter de hoofding toegepast worden 
van een zijner beste letterkundige werken :

Slachtoffer zijner zending ,, ?
In  zijne ledige uren was de letterkunde 

zijn lievelingsbezigheid. Daar zal ik niet over 
uitweiden : Als dichter heeft hij menig puik 
stuk voorgebracht, en zijne dramatischen too- 
neelspelen hebben overal een welverdienden 
bijval bekomen.

Maar wat ik hier wil doen uitschijnen en 
ervan, als vriend, plechtig getuigenis afleggen, 
dat is zijne rechtzinnige vlaamsche en gods
dienstige overtuiging. Uit het volk gesproten, 
bleef hij altijd een echte man van ’t volk, 
en al kon men, op politiek gebied, wel eens 
met hem van strekking schillen, niemand kan 
zijne goede meening en rechtzinnigen gods
dienstzin betwisten.

Tot U dus, getrouwe en minzame Vriend, 
tot U , verkleefde en weerdige ambtgenoot, 
roepen wij een laatsten vaarwel toe en een 
hoopvollen « tot wederziens in den Hemel » !

En om 'te eindigen, wil ik hier de eigene 
woorden aanhalen van onzen dierbaren afge
storvene, uitgesproken over het graf van eenen 
jongen Collega :

« W ij deelen in de droefheid en in de smer- 
ten van zijne achtbare familieleden. W ij ge
voelen diep hoe het hert zijner achtbare vrouw 
scheuren moest bij de laatste woorden, bij de 
laatste zuchten, van haren lieveling.

W ij begrijpen de tranen die langs de wan
gen van beminde kinders vloeiden op de pijn
lijke stonde waarop de dood haar werk volbracht,

Doch wij roepen hun toe : schouwt op teil 
Hemel, schouwt ten Hoogen ! Daar is uw 
echtgenoot en vader. Daar is hij bij God, 
waar geen pijnen noch smerten zijn, waar 
ziekten noch krankheden bestaan, waar. hij den 
loon bekomt voor zijn edel kristelijk leven ».

In  de kerk was er veel volk en wel bijzon' 
derlijk van de beste burgers van stad en te 
lande.

Dokter Jules Gits overleed dag op dag, 5 
jaren na zijn collega Dokter Jules Delbeke 
van Rousselaere, Schepen en Volksvertegen
woordiger van ons arrondissement. Dokter 
Delbeke werd geboren te Thourout den i5 
Juni i85g en overleed in het operatiehuis van 
Dokter Lauwers te Kortrijk. Vier jaren min 
eene maand na de dood van zijn broeder 
Constant Gits (8 Maart 1917), en omtrent 5 
jaar na zijn kozijn en boezemvriend Dokter 
René Gits, overleden den 23 Maart 1916 , te 
Rousselare en zijne vrouw Helena Masselus 
overleden 3 dagen nadien. Dokter René Gits 
stierf ten gevolge eener longonsteking. Erg 
aangedaan stond hij nog ’s nachts op om 
eene zijner gebuurvrouw te helpen en ’t kostte 
hem zelf het leven, immers eenige uren nadien 
overleed hij. Na de laatste H . H . Sacramen
ten met de diepste gevoelens van eerbied ont
vangen ta hebben. Pas eenige urea Y99r zijn



zalig overlijden schreef hij met bevend hand, 
deze laatste geloofsbelijdenis neder :

Ik heb geloofd lijk  kleine kinderen, innig,
En werd door tw ijfel nooit gestoord nog vinnig. 
Hier nu m ijn allerlaatste zet :
In wetenschap en godsdienstzaken 
En vond ik nimmer tegenspraken,
Dat ’s d ’oude en nieuwe en goede wet.

Dokter René Gits is ook geboren aan den 
Abeele te Iseghem en woonde ende en ende 
zoo men op den buiten zegt, met de ouders 
van D r Jules Gits. Hij. was ook een leerling 
van de school der Heeren Pollet, en studeerde 
later in ’t Klein Seminarie. Het was ne felle 
student en primus in al de klassen. Na zijn 
diploma in geneeskunde bekomen te hebben, 
vestigde hij zich eerst te Moorslede en kwam 
daarna K.ousselare bewonen. H ij deed intus- 
schen nog bijzondere studiën als oogmeester 
en kwam in die hoedanigheid tweemaal te weke 
naar Iseghem in ’t Oudemanhospitaal, om de 
oogziekten te onderzoeken en te genezen. Het 
was een statig man in groot aanzien zoowel te 
Rousselare als ’t Iseghem.

Sterfgevallen.
Vrijdag oin 8 1/2 heei't iu St Hiïoniuskerk 

de solemneele begraving plaats gehad van René 
Christiaeas zooa vaa Augustus en Marie Mestdagh, 
geboren te Iseghem deu 15 April 1892 en over
leden in ’t krijgsgasthuis te Haelewyck bij 
Brussel den 15 f'ebmari 1921. De lotgevallen 
van den jeugdigen en moedigen strijder voor ’t 
Vaderland wierden op treffende wijze afgeschetst 
op het Kerkhof door de Voorzitter der Maat* 
schappij « üud-Saldatenbond Y . O. S. « die er 
aan gehouden hadden hun krajgsgezel een schooue 
en weerdige laatste hulde te brengen. Verschillige 
prachtige kronen wierden naar ’t Kerkhof ge
el rege a als blijk van hulde en genegenheid fijner 
overlevende krijgsmakkers.

Zeven zijner oorlogsverminkte medegezellen 
hadden er aan gehouden naar Iseghem te komen 
om den overleden tot zijn laatste rustplaats 
te geleiden.

De volgende lijkrede werd uitgesproken door 
den heer J. Strobbe :

Voor de vijfde maal sedert den wapenstil
stand staan wij aan den voet van een open 
gral, waar een oud-strijder, medelid van onzen 
Vlaainschen Oud-Stnjdersbond ter laatste rust 
gezonken wordt. Maar nog niet stonden we 
voor het graf van een soldaat, wiens geschiedenis 
van durf en moed, van leed en sinerte geen 
voorgaande kende.

René Christiaens was sedert meer dan 8 jaren 
soldaat. Na de eerste oorlogsmaanden was hij 
uit zijn regiment weggeraakt en tot tweemaal 
toe, tijdens de bezetting poogde hij de Hollandsche 
grens te overschrijden om van daar het Yzer- 
leger te vervoegen. Tweemaal mislukte hij : 
de duitschers namen hem krijgsgevangen en 
sloten hem op in een kamp van Westphalien. 
Na korten tijd kon hij daar ook ontvluchten, 
doch werd aangehouden als hij op het punt 
was den nederlandschen grond te betreden. 
Nu werd hij dubbel bewaakt, en desniettegen
staande, kon hij de oplettendheid zijner wachten 
verschalken en toch eindelijk Holland bereiken, 
Van daar ging hij onverwijld zijn oud regiment

*  A>

Gisteren Vrij lag rond den avond vernamen 
wij het afsterven v m Ie Wel Edele Barones 

Alexander Grillés de Pélichy, geboren Barones 
Van Caloeii. Zij wierd geboren te Brugge, den 
25 Maart, 1850 >»• ..-.Ijlen te Antwerpen, Kip
dorp 54, den 17 Februari 1921.

Barones Alex aider Gillès de Péli^hy was eene 
ware voorzienigheid voor Iseghem. Even als 
de Heilige Barones de Charital was Mevrouw 
Alex (iillès de Pélichy de toevlucht der be- 
hoeftigen, en voornamelijk der arme zieken, 
wier wonden »zij vermaakte en wien zij nog 
geld toegaf, omdat zij hun dit liefdewerk had 
mogen bewijzen.

Hon ierden lamilien heeft zij opgeholpen en 
bijgestaan, bijzonderlijk in hun kinderkweeken. 
Van haar mag men zeggen dat hare rechter 
hand gaf wat hare linker hand niet wist. Zij 
was het beeld der ware sterke vrouw van^t Evan
gelie.

Salnen m jt hare eerbiedwaardige dochters, 
gebruikte zij haren tijd niet in nuttelooze en 
ijdele pracht uit te spreiden, noch hielden 
zich bezig met alle hedeudaagsche lichtzinnig
heden, maar plantte in de harten harer kinderen 
de ware kristene deugden van geloof, vroomheid, 
manhaftigheid en bereidde alzoo die jeugdige 
edele telgen, tot kristene huisvaders, en edel
moedige geloofzendelingen, om de eene hier 
in ’t land, goede kristene huishoudens te stichten, 
en de andere in ’t verre Afrika, geloof, hoop, 
liefde tot Gods glorie te stichten en te ver
kondigen.

Woensdag om 11 ure zal zij alhier geuitveerd 
en begraven worden in St Hiïoniuskerk.

Iseghemnaren toont u dankbaar en genegen, 
'met een laatsten blijk van genegenheid te be- 
toonen aan de duurbare afgestorvene.

Komt. allen zooveel mogelijk om de begraving 
bij te wonen. Wees de duurbare afgestorvene 
indachtig in uwe gebeden, en dat de goede 
God haar milde beloone hierboven voor ’t goede 
dat zij gedaan heeft.

Aan de Wel Edele familie Gillès de Pélichy - 
van Caloen bieden wij in name der Iseghemsche 
bevolking onze welgemeende gevoelens van 
rouwbeklag.

_______________  ______————————
Reizen : Indien gij u op reis begeeft, 

verwaarloosd'niet u van een of twee Mo- 
nopoeders te voorzien, want het is 
het eenigste echt geneesmiddel Hoofd- en Scheele 
Hoofdpijn, Zenuwlijden, Razende tandpijn, Rhu- 
matiekof Grippe. Te koop in doozen van 1,75 fr. 
en 3.00 fr. Iseghem : bij de Aphotekers W yffe ls , 
Verhamme, Lalevun en in alle Apotheken.

vervoegen.
Aan denYzer streed hij met zijne makkers 

en tengevolge van lijden en ontberinge deed 
hij eene ongeneesbare ziekte op. Sedert den 
wapenstilstand heeft hij getjoold. Acht opeen
volgende operatien hebben zijne sterke gezond
heid gansch geknakt en na onzeggelijk leed 
en pijn is hij Dinsdag bezweken in het militair 
hospitaal van Haelewyck bij Brussel.

Vriend René,
W ij allen, uwe oud-strijdmakkers, die sedert 

lang reeds dat ongemakkelijke soldatenleven 
ontwend zijn ; wij die in bewondering stonden 
voor uwen moed en uwen durf, om te ont
vluchten, zoo roekeloçwt te ontvluchten uit de 
vijandelijke kampen, zooals gij het, en gij alleen 
het deed ; wij die reeds t’huis waren en terug 
in ’t bursersleven als gij nog steeds de leger- 
gevaartenissen kendet, wij weten wat gij geleden 
hebt, en wij brengen hulde aan gansch uw 
krijgsleven, wij staan vol eerbied bij het graf 
van een oud-strijder die na den oorlog en 
omwille van den oorlog nog ’t grootste lijden 
moest onderstaan en zelf het offer van zijn 
leven moest brengen.

Neen, wij, uwe oudstrijdmakkers, vergeten 
uwe gedachtenis niet.

Uwe zoo diep beproefde familie geven wij 
de verzekering onzer deelneming in den rouw 
die haar zoo diep treft.

Vaarwel, makker René, Vaarwel!

DOE WEL EN ZIE NIET OM . en.. STEL NOOIT 
UIT TOT MORGEN WAT VANDAAG KAN GE- 
GEDAAN WORDEN — Wacht geen oogenblik, 
wanneer gij wat spaargeld over hebt, en wendt U 
in alle vertrouwen tot onze Agenten uwer streek, die... 
met de meeste bereidwilligheid en kosteloos, alle 
inlichtingen zullen geven.

Verzekerde uitzettingen op :
a) Spaarboekjes op zicht aan 3.60 °/0
b) Spaarboekjes voor 5 jaar aan 4 °/°
c) Kasbons voor 5 jaar aan 4 1/2 °/°
d) Grondobligaties 10 jaar aan 5 °/0 

’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 finantiële 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 :

Mr Florent Behaeghe-Mulier 
Gemeenteontvanger,

Van den Bogaerdelaan, 13, Iseghem.

Mr Achille Tanghe
Hoofdonderwijzer, Emelghem.

Mr Jules Oost 
Handelaar, Winckel St Eloi.

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

Burgerstand - Iseghem
GEBOORTEN :

André Vanassche, zv. Cyrille en Octavie Van 
Houtte. — Noëlla Mattau, dv. Achille en 
Jeannette Decock. — Migdalena Vandecaveye, 
dv. Joseph en Laura Giucke. —  Raphael Sey- 
naeve, zv. Remi en Julma Bourgeois. —  Her
man Vandeputte, zv. Emile en Jeanne Wer- 
brouck. — Charles Dablauwe, zv. Camille en 
Julia Monteyne.

STERFGEVALLEN :
Mr Jules Gits, geneesheer 56 j .  echt. Jeatme 

Paret. — Leon Vanbelle scholier 10 j .  zv. Ca
mille en Maria Decoutere. — Rachel Mees- 
schaert fabriekwerkster Irf j. dv. Cyrille en 
Romanie Vandommele. — Jeanne Declerck 
9 m. dv. Amitus en Marie Samyn. — Hiero
nymus Van Iseghem beenh. 49 j .  wedr Mathilde 
Verheile. — Charles Vansteenkiste zb. 84 j. wed.r 
Theresia Feys. — Gustaf D’hondt zb. 73 j .  wedr 
Angelina Pauwels.

HUWELIJKEN :
Gerard Bral handel. 25 j. en Magdalena Le- 

doux zb. 28 j. — Georges Blondeel werktuigm. 
25, j. en Maria Verfaillie huisw. 28 j .  — Phi- 
lomin Cools daghuurw. 22 j. en Germaine Ge- 
vaert huisw. 22 j.

Men v rd ig t b a k f im s  Schrijnw erkers

bij G. VAM GR3ENWEGHE-QEV0S, Gentstraat, 51 

ISEGHEM.

A F S L A G  !  

Afslag- op de stoffen !
Er komt afslag op de kleederen en ’t is waarlijk 

de moeite weerd. Zie eens naar de prijzenlijst 
van Julia Verheile hieronder opgegeven. Moeders, 
koopt maar een nieuw kleed als H noodig is ook 
hemden, handdoeken, enz. Julia zal U ter trouw 
dienen, bij zulke menscheu geen bedrog. Gij zult 
er niet veel spiegels en parade ‘vinden in haar 
winkel ken, maar goede en deugdelijke stoffe.
’t Naaste week, als 't God belieft, komen de 
andere winkeliers ook af met prijslijsten en 
de verstandige huismoederkens kunnen eens gaan 
zien en koopen om tegen te Paasschen een weinig 
de menagie in orde te brengen, daar het in kleeding 
wat veel vervallen was met den oorlog.

Te beginnen van ZATERDAG 26 FEBRUARI, groote 
tekoopstelling van geweefsels en confectien in 
allen aard, aan ongelooflijke lage prijzen ; door 
den fabrikant rechtstreeks aan het volk aange
boden.

IN D E  G O U D E N  Z O N

bij JULIA VERHELLE
Rousselarestraat, na 23 te ISEGHEM.

Schoone witte flanel van af 1,85 fr.
Gestreepte fantasie flanel van af 1,95 fr.
Gezoomde handdoeken van af 1,65 fr.
Gezoomde handdoeken half lijnwaad 2,35 fr.
Badhanddoeken van af 2,40 fr.
Prachtige kinderkostumen in gestreepte

pane van af 42,25 fr.
Prachtige manscostumen in pane I e kwa

liteit zeer schoon afgewerkt van af 116,25
Schoone manshemden, alle grooten 7,95 fr.
Schoone vrouwhemden gefaconneerd 5,95 fr.
Overtrek voor hoofdkussen 3,75 fr.
Pane aan het stuk 7,95 fr.

enz. enz enz.
Katoenen en half lijnwaad, in het grauw gebleekt, 
voeringen, gedrukte en blauwe katoenen enz. enz. 
enz.

Ziet onze prijzen en vergelijkt onze stoffen. 

Komen zien verbind tot niets.

M ARKT PRIJZEN .
Rousselare. 15 Feb. — Haver, 75 tot 000 

peerdeboonen, 75 tot 003 ; aardappelen, 30 à 00 
Boter 17 à 00.00 fr. de kilo; eieren ’t stuk, 0,58 
koolzaadolie, 220 tot 000; lijnzaadolie, 190 tot 
000; koolzaad 90 tot 003; lijnzaad, 95 tot 
0 0 '; koolzaadkoeken, tot 0 0 ; lijnzaadkoeken 
00; sodanitraat, 10).0); amnomak. lOO-OOO, 
suikerij, 46 tot 00 ; duivenboonen, 00 tot 00 
hooi, 20 tot 00; strooi, 14 tot 00.

W ISSELKOERS.

Amsterdam (guld.) 
Londen (p. sterl.) 
Parijs
Keulen (mark)
Dollar
Madrid
Geneve
Italie
Stockholm
Christiania
Copenhagen
Montreal
Bucharest
Praag

4.46 3/4 
51.25 0/0 
95.70 0/0 
22.00 1/8 
12.90 1/4 

182 0/0 
215 0/0 

46.00 
293 1/2 
226 0/0 
236 1/2 

11.35 1/2 
15 3/8 
15 1/2

4.56 3/4 
51.40 0/0 
96 30 0/0 
2.3.07 1/8 
13 00 1/4 

186 0/0 
219 1/2 

50,00 
297 1/2 
230 0/0 
240 1/2 

11.55 1/2 
19 3/8 
19 1/2

Studie van den Notaris VAN DE M00RTELE
______ te Iseghem.

De Notaris VANDE MOORTELE zal openbaarlijk 
verkoopen

STAD ISEGHEM. — Steenweg nnar Rousselare.

Eenige Koop.

E en W O O N H U IS
met Werkwinkel en 610 m* erve,

kad. Sektie D nummers 134i, 134k en 1341, palende 
noord de kinders Roelens, oost M. Devisschere, zuid 
de Rousselarestraat. ea west de erven Roelandt.

Bewoond door de kinders De Forche tot 1 Mei a. en 
on vergeld.

1/2 0/0 Instelpenning. 

as i t d a ^ s n .
INSTEL Dinsdag 8 Maart 1921 
OVERSLAG Dinsdag 22 Maart 1921, telkens om 2 ure 

(3 ure) in het VREDEGERECHT te Iseghem.

Kantoor ran den Notaris LE C0RBESIER, te 
Iseghem. *

GROOTHANDEL in MARGrARINNEN
R a y m o n d  M A E S

M arktstraat ,  4 4 , IS E G H E M .

BELLA
IN VRAC, KILOS 

1/2 KILOS

MIRA
IN VRAC

PILOT
ENGELSCH

FABRIKAAT

AXA
De Koningin der \largarinnen

M E R V E IL L E
beter dan boter

=  PASTA

BONA
VRAC EN 

1/2 KILOS

EGO
IN 1/2 KILOS

CURA
IN VRAC EN 

1/2 KILOS

R o g e r  a m e y e

HAND£LS‘N3ÉN I EUR,

(Diploma, I. C. I. H. 1909), 
heeft de eer bij deze bekend te malen dat hij 
zich komt te vestigen als

EXPERT-COMPTABLE
(ACCOUNTANT)

Hij stelt zich ter beschikking zijner medeburgers 
voor alle zaken betreffende het vak, namelijk voor:

I. Inrichting en herinrichting van boekhouden

II. Opmaking van Balans en van Verlies en 
rWinstrekeningen.

III. Toezicht over handelsboeken.
IV. Waarneming van commissariaat in han

delsvennootschappen.
V. Onderzoek en bemiddeling in handelszaken.
VI. Vermogensbeheer.
VII. Raadplegingen nopens bijzon tere gevallen 

(Contracten, BELASTINGEN OP HET INKOMEN, 
enz.)

KANTOOR : Gentstraat, n° 21.

SPREEKUREN  : Donderdag van 2 tot 5 u.

TE VERKRIJGEN BIJ

J. De Busscnere-Bonte
Rousselarestraat, 95 , löEÜ H EM .

Da F r a n s c h e  T a a l .  practlsche leergang voor 
zelfonderricht, ten dienste van alle Vlamingen, die 
zonder meester, het Fransch verlangen te leeren, 
met figuurlijke uitspraak der Fransche woorden, 
nauwkeurig en eenvoudig in het Vlaamsch verbeeld. 
Dit werk bestaat uit 3 deelen.

F ra n s c h -V laa rn a c h  Zakwoordenboek met figuur 
lijke uitspraak, inhoudende alle in de gewone spreek
taal gebruikte woorden ; met uitspraak der Fransche 
woorden in het Vlaamsch.

V la a m s o h a  en F ra n a o h a  samenspraken naar 
een klimmenden gang bewerkt, met de uitspraak 
van het Fransch in het Vlaamsch verbeeld volgens 
een zeer eenvoudig en nauwkeurig stelsel,' ten ge- 
bruike der Vlaamschsprekenden. die verlangen 
Fransch te leeren zonder behulp van cenen meester. 
Een boekdeel.

V e r z a m e l in g  van B r ieven , sm e e k s c h r i f te n ,  a a n 
v rag en ,  enz.,  in het Vlaamsch en Fransch voor de 
bijzonderste levensomstandigheden ten gebruike der 
huisgezinnen.

De E n ge lsche  T a a l ,  pr«ctische leergang voor 
zelfonderricht ; met figuurlijke uitspraak der En
gelsche woorden in het Vlaamsch voorgesteld. Dit 
werk bestaat uit twee deelen.

V la a m s c h -E n g e la c h  Zakwoordenboek, met figuur
lijke uitspraak, inhoudende alle in de gewone spreek
taal gebruikte woorden.

Callewaert ’s Woordenboek, alsook Dictionnaires 
Larousse! groote en kleine-

Op Dinsdag 1 Maart 1921, om 2 ure 

T O E S L A G
van een schoon groot

W O O N H U IS
en Suikereiast 

en Zes Woonhuizen

te Emelghem, Vijfwegenstraat
ter herberg ’T HOP VAN COMMERCE, te Emelghem.

S C H O O N E  V E N D I T I E
van

* BOOMEN *
ten verzoeke

ran den W-Ed. HeerBaron Alexander Glillès de Pélichy 

AAN ZIJN KASTEEL 

—  T E I S E G H E M  —
Oe Notaris LE C0RBESIER te Iseghem zal 

openbaar verkoopen op Woensdag 9 Maart 1921, 
om 1 uur zeer stipt namiddag.
Eiken, achtkanters, abeele en beuken boomen
staande in ’t park en rond t’ kasteel van Iseghem. 

Vereeeld in 67 koopen.

9 maanden tijd van betaling mits goede en vaste 
borg.

Vergadering in ’t park, aan den ijzerenweg. 
Verborging in de Herberg < A ma Campagne ».

Studie van den Notaris Alberic LE C0R3ESIER 
te Iseghem.

OPEN BARE VERKOOPING- NA OPBOD 
van DRIE WELGELEGENE

WOONHUIZEN
TE ISEGHEM

De Notaris I_ .a  G o r ö e s i e r ,  te Iseghem 
daartoe in rechte benoemd zal met de pleegvormen der 
wet van 12 Juni 1816 en ten overstaan van den Heer 
Vrederechter van ’t kanton Iseghem, openbaar verkoopen 

Koop Een. — Een WOONHUIS met erve en aanhoo- 
rUhedan te heghem, Pater Omin^anä'ätrart, sadaäter 
Sectie A,' nummers 643r3en 6431. groot 2 A. 25 C.

Bewoond door Alberic Glas, mits 13 fr. te maande.
Koop Twee. — Een WOONHUIS met et ve en aanhoo- 

righeden te Isa'hem. Pater Ommîgingîtraat, kadaster 
Sectie A, nummers 643s3 en 643m, groot 2 A. 25 c.

Bswoond door Constant Deprez, mits 13 fr. maan ie.
Koop Drie.— Een WOONHUIS met erve en aanhoo- 

righeden te Iseghem, Pater OJimegangstraat, kadaster 
Sectie A, nummer 64-3t3 en 643n, groot 2 A, 80 Ca 

Bewoond door Gustaaf Dejonghe, mits 13 fr. te maande.

EENIGE ZITDAG : Dinsdag 22 Februari 1921,
om 2 ure namiddag, in het Vredegerecht te Iseghem.

De koopers worden verzocht hun trouwboekje of uittrek
sel van den Burgerstand mede te brengen.

OPEN BARE VERKOOPING  
van een

P E R C E E L  L A N D
te ISEGHEM, langs de Vaart.

. De Notaris L E  C O R B E S I E R  te Iseghem zal open
baar verkoopen :

Een perceel LAND gelegen te Iseghem, noord-wes 
de Vaart, groot 43 aren. ptlenJe znil-oo3t H Joanne*1 
Vandeputte, zuid-west H. Pierre Bourgeoia-Limmurtym 
en noord de vaart.

Gebruikt door Heer Alex Rousjeau-D* Jaegher. 
Ingenottreding m«t de betaling der koopsom.

ZittmgTen :
INSTEL : op Maandag 14 Februari 1921,
TOESLAG : op Maandag 28 Februari 1921, telkens 

om 2 ure namiddag ter herberg * PRINS ALBERT,, 
bewoond door Heer Cam. Dbjabshbb (bij de Paterskerk).

1/2 0/0 Instelpenning.

Huismoeders maakt gsen verdriet.
Als wanneer gij geen brandhout meer krijgt in 

de fabrieken komt naar ons, daar zult gij vinden 
allerbeste brandhout aan zeer voordeelige prijzen 
en goed droog.

Voor Emelghem, Princessestraat, 64 en Vijfwe
genstraat, 32 bij Cam. Terryn-Ameye.

Voor Iseghem bij J . Vanhaeverbeke-Vansteen* 
kist«, Wijngaardstraat.



KAREL HAVERBEKE, wonende te Ingelmunster 
aan de Hoogte, maakt bij deze bekend dat de 
«chulden die zijne Trouw Maria Pieters maakt of 
zou gemaakt hebben, door hem niet erkend zijn 
ingezien zij ran hem gescheiden leeft.

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

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

Levert alle slach onderleder en belast zich met 

allerhande Herstellingen.
Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor

deelige voor waarden.

I Fonci
(BELGISCH GRONDCREDIET)

Naamlooze Maatschappij gesticht in 1835
Maatschappelijke Zetel : Kleinen Zavel, 5, Brussel.

H y potheek I een i ngen p̂inÄ va ta“vrekn ̂ onTr
voorafgaandelijke kosten om het koopen vau huizen en 
gronden en het Bouwen van Huizen te vergemakkelijken.
(Qtld opvolgentlijk gestort binst den

loop der werkingen zonder verlies van intresten 
RECHT van door La Royale Beige, mits eene zeer 

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

Lijfrenten en Levensverzekeringen

.. . I I gewaarborgd: 1° door ever-
Obligatien 4- I /2 O/O eenkomstige pandleeningen ; 
2° door het maatschappelijk kapitaal'en voorbehoudingen 
(17,000,000).

De Algemeene Spaar- en Pensioenkas en het Amortissementsfonds 
Tan de leening « i  den Onafhankelijken Congostaat bezitten roor 
8,400,000 frank v*h die obligation.

Zij mogen een allerbeste geldplaatsing voor huisvaders 
geheeten worden.

Voor de pandleeningen, den aankoop der obligation, 
hunne terugbetaling en de betaling der koepons zich 
wenden tot den heer OWER S A K Y, Wisselaar, 1, St- 
Jorisstraat, KORTRIJK.

BIERHANOEL in ’t Klein en in ’t Groot
OP VATEN EN IN FLESSCHEN

KASTEELSTRAAT, 10 

- I S E G H E M  -

Extra Stout en Jannekens bier
van de lolelbrouwsrij Gebroeders i l t l lM ,  Wieze

- - Boek en Pilsen - -

in kleine eu groote flesschen 

Voordeelige prijzen. Ónmogelijke Concurentie.

Camiel Roose-Wallaert
/  wonende in de O L. VROUWSTRAAT, maakt 

eenieder bekend dat te rekenen van 1 Februari 
aanstaande hij in de K ORTRIj K STR AA T 
gaat wonen n° 32. — Hij beveelt zich verder 
aan zijn medeburgers en klienten aan voor 

het maken van

ALLE SLA CH  VAN M EU BELS ,

het INSTELLEN  en PLAAT SEN  van 

S C H O O N E  W IN K ELU IT ST A LL lN G EN

waarvan hij sedert lang eene wel en alom 

gekende specialiteit heeft.

ALLE SLACH. VAN

Breiwerk, Kansen, Baaien, m
— h e r s t e l l in g e n  —  

Vrouw Henri SEYNAEVE-VAN BELLE
Slabbaerdstraat 41, ISEGHEM.

NIEUWS! NIEUWS! NIEUWS!

S C H U R F T  EN J IC H T
van alle gedaante genezen door

Onction Angelini aan 5,50 fr.de pot.
Rhumatism en Flerecyn

verdwijnen radikaal door regelmatig gebruik van

E l e x i f t  P t) ilijD f> a t*b

De zuiverste, de beste, de goekoopste Borstpillen 

zijn de
“  B o r s t p i l l e n  L a l e i i i a n  , ,

alleen te verkrijgen in de 

APOTHEEK

LALEMAN-GHEKIERE
Opvolger van A. R00ENBACH.

Brugstraat, 3, ISEGHEM.

alwaar uitleg en gebruikwijze u zullen 
verschaft worden.

GENEZEN ?
Mijnheer FL. LALEMAN-GHEKIERE 

Apotheker
ISEGHEM

Ik moet ü  uitdrukkelijk mijnen besten, dank toezeg
gen omdat ge mij het geneesmiddel “ PHILIPPART „ 
hebt aangeprezen.

Na 5 lange jaren aan rhumatisme te hebben geleden 
aan den Yzer gevoel ik mij gansch hersteld en al mijne 
pijnen en smarten zyn door het geneesmiddel 
“ 'PHILIPPART „ verdwenen.

Met mijnen hertelijken dank groet ik U.

AflTH. VAN5TEENKISTE Roeselarestraat 73.

H U I S SUIKERBAKKER1J

J. Vanlandeghem-Behaeghe V a t) L a o d e e jb e tu
Groote Markt, 21, ISEGHEM. 

Grooten afslag op alle artikels.
Voor het Winterseizoen, aangekomen groote en 

schoone keus van Zijden, Paene, Cols-Cravatten, 
Chales, Handschoenen, Hemden, Baeien en Onder
broeken, Echarpen, enz.

GEOOÏE KEUS VAN BENOODIGHEDEN

voor MANNEN- en VROUWENKLEERMAAKSTERS

Lijnwaadartikelen voor Dames en Kinderen
Spécialiteit van

GORSETS Merk H. D B.

Gediplomeerde Chauffeur
fransch en vlaamsch sprekende

vraagt plaats in Iseghem of omliggende. — Adres 
ten bureele van ’t blad.

GRAVINNESTRAAT, 24, 

I N G E L M U N S T E R

Ohocolade —  IPralinnen 
BIJZONDERE KEUS VAN

SCHOONEen F IJN E  GEBAKKEN
voor Doopen, Huwelijken en andere feesten 

Voortverkoop in ’t groot van Suikerbakkerartikels
BESTELLING TEN HUIZE 

voor Iseghem en omliggende Gemeenten.

VERANDERING VAN WOONST
De Fabriek van alle slach van MEUBELS en 

MATRASSEN

Alex. Roose-Vuylsteke, Gentstraat,
is overgebracht naar

de Pèlichystraat, 12 , Iseghem
(nabij de St Hiloniuskerk)

Mevrouw WYKES

(v*lgans eau f*to)

MRS. WYKES (from photo!

Onophoudende pijn in den rug 
Snelle en Volledige Genezing

Wordt gij s’ morgens wakker met 
een gevoel van loomte en mooiheid, 
van stijfheid in de pev. richten en een 
vuilen smaak in den mond?"Wordt gij 
stekende of doffe pijnen in de lede
maten of den rug gewaar Woelt gij u 
zwaarmoedig en prikkelbaar? Zoo ja, 
dan moet gij u laten verzorgen wegéns 
stoornis in de lenden. lir hapert wat 
aan uwe lenden en liet giftige pisguur, 
dat zou moeten afgescheiden worden, 
blijft it' f’ bloed. De pillen De Witt 
voor linden en blaas hebben een vol- 
» iu . i i ’U bijval genoten in duizenden 
gevallen en uit alio werelddeelen 
sU'oomen ons de getuigenissen toe.

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

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

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

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

« I)e pillen De Witt voor lenden en 
blaas hebben mij een blijvende wel
daad verzekerd. Er bestaat niet den 
minsten twijfel daaromtrent. Do pil
len zal ik steeds met een gevoeld van 
diepe erkentelijkheid aan ieder aanbe
velen. »

Kunt gij, ten overstaan -van deze 
verheerlijkende getuigenis voörtgaan 
te lijden zonder een proef te nemen 
met de pillen De Witt voor lenden en 
blaas? Zij gedoogen geen mededin
ging in de genezing van rheumatisme, 
jicht, lumbago, heupjicht, ziekten en 
zinking der blaas, steen en Bright- 
ziekte (nierziekte). Steeds brengen zij u 
ontlasting. Na 24 uren nemen de pij
nen af en een zekere blauwheid de-1 pis 
bewijst dat het geneesmiddel(fjde 
lenden doorgetrokken is en begonnen 
is zijne 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, verzeker 
u dat het echte pillen De Witt zijn, in 
witte doozen met drukwerk in blauw 
en goud verpakt en op de fleseh een 
stempel in blauw lak. Neem een ern
stige proef en oordeel u zelf over de 
teweeggebrachte verlossing. Indien 
gij dienaangaande andere inlichtingen 
wenscht, stuur dan een kaartbrief 
aan de toebereiders E.-C. De Witt 
und C° Ltd, East Croydon, London, 
met vermelding van dit, aanschrijven.

De pillen De Witt, voor lenden en 
blaas, worden in alle apotheken in

gansch de beschaafde wereld ver
kocht. Indien gij de minste moeilijk
heid ontmoet om uw de echte pillen 
De Witt, voor lenden en blaas, aan 
te schaffen, met blauw stempel op 
den stoj), zend de tegenwaarde aan 
het dichtbijgelegen depot en de pillen 
zullen onmiddelijk toegestuurd wor
den, verpakt zonder merk.

De prijs is fr. 5 de doos of fr. 7.50 de 
doos, twee en-half maal grooter, het
geen eene groote besparing verwezen
lijkt.

E.-C. De Witt et C°, 22, rue de la 
Glacière, Bruxelles.

Te Verkrijgen te ISEGHEM. VERHAMME, 13, Marktstraat, WYFFELS, 53,; 
Marktstraat; LALEMAN, 2, Bruggestraat.

G. HOET-ANNE, opticien, StAmaiidstraat 8, ROUSSELAKE

H U I G  V A N  V E R T R O U W E NWaarom wordt het huis, G. Hoet- 
Anne, na 36 jaren bestaan, door 
de H. H. Oogmeesters, meer en 
meer aanbevolen ?

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

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

Het huis is ook voorzien van eenen schooneu kjus janellen, longues-v.ues, barometers en kunstoegen. 
Specialiteit van thermometers voor broeimachienen, br ju verijen, baden en kernen ; maximathermometers ; 
likeur-, sirop-, melk- en oxijde wegers. Loupen voor wevers, enz ..

Germain Hoet-Anne, begeeft zich op aanvraag parsoj ilijk ten huize, en heeft hoegenaamd met 
geene reizigers commerciëele betrekkingen.

Men lette goed op ons adres :

Germain Hoet-Anne, St Amandstraat 8, hgen de Njordstraat, Rousselare.
Er is altijd een oogmeester tan ieder beschikking.

HUIS

0. SCHELDEMAN-DE BUSSCHERE
St Hiloniusstraat, 6, ISEGHEM.

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

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

— Eerlijke en trouwe bediening — 

Zuivere en goede waren.

IN DE PLASTRON.

M arktstraat, 4 4 ,  Iseghem .
Wilt gij gekleed gaan naar

DE LAATSTE MODELLEN
en uwe kleedingsstukken

BIJZON 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

ELLEGQEDEREN

Specialiteit van Plastrons

Witte en Fantasie Hemden 
ALLE MODELLEN VAN COLS, enz. enz. 

Genadige prijzen,

•  • • • • •

VAN HEDEN ‘AF TE BEKOMEN
BIJ

SylT. Seynaeve-HuysfiDtrHyt
Rousselarestraat, 137 ISEGHEM.

alle slach van

goede, schoone en sterke STOVEN
aan zeer voordeelige prijzen 

—  buiten alle concurentie —

V E L  O S  
Banden en toebehoorten van alle merken. 

HERSTELLINGEN.

Trouwe en spoedige bediening.

•  • • • • •

TE BEKOMEN BIJ

n
Meenenstraat, ISEGHEM.

Glas, Spiegels, Meubels, Vitreaux, 
Gravuren, Oeurplakken, 

Portretten-Glazen, Glazenpannen.

Ik gelast mij ook met het

HERKWIKKEN van oude SPIEGELS.
Genadige prijzen — Spoedige bediening.

Michel DALLE-DEVOLDERE
Rousselarestraat, 5 5 , ISEGHEM

CIGAREN CIGARETTEN
der best gekende merken 

TABAK : Inlandsche en fijne cigarette tabak
aan zeer voordeelige prijzen 

Verhoop in ’t groot en in 't hlein.

IN  DE GOUDEN PLU IM

I ß  M Ê I
de Pèlichystraat, 25, ISEGHEM

FABRIEK VAN

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

satine laine, moirette en zijde 

— WITTE en GEKLEURDE MANSHEMDEN -

ELLEGOEDEREN, enz.

Doctor H. Van Quaethem

specialiteit van Tanden en Gebitten
ce. raadplegen alle dage (Zondag uitgenomen), 
van 9 tot 12 en vau 2 tot 5 ure, ten zijnen 
huize, Hoek der St Amandstr. en Schoolstraat, 
Rousselare.

HANDEL IN FLESSCHENBIER

SEYNAEVHj Gezusters
Kortrijkstraat, 64, ISEGHEM.

Java Sterk — Dubbel Sterk  
W estm inster Stout 

Schoth-ale — Pâle-ale.
Verkoop, van W ijnen

HANDEL in KOLEN.

PER OCCASIE aan zeer genadige prijs GE- 
GARNIERDE PA.TATENFRUITKA.R, te koop bij 
Sabbe-Brülez, Beeperstraat, 3, te Emelghem.


