
DE ISEQHEMNAAR
Katholiek weekblad voor Iseghem en omliggende

VOOR GODSDIENST, TAAL en VADERLAND
Verschi jnt  e iken Z a t e r d a g  

1 5  ct.  p e r  n ü m m e r  
Abonnement 7 .5 0 f. 's jaars . Buitenland 12,50 f .

DRUKKER-UITGEVER :

J. DE BCJSSCHERE-BONTjïï, Rousselarestraat. 9 7

Waarheid en dwaling.
In  « Do Standaard » van Zondag ,'5 Jun i kregen 

we een uittreksel uit de « Manchester Guardian » 

dat opvallend was Daarin wees de schrijver erop, 

hoe, niettegenstaande de christene geest en het 

christelijk leven onder het Iersche volk nog zeer 

groot zijn, « de geest onder de jongeren voranderd 
is, in een cngunstigen z in » .

« Het heele jonge geslacht in Ierland — zoo 
beschrijft hij deu toestand —  toont niet meer zoo'n 

eerbied voor de geestelijkheid als vroeger. In zaken 
die buiten het e igen lijk  kerkelijk leven liggen, 

maar waarin de geestelijke overheid toch heeft 

mee te spreken, achten de jongeren zich t erechtigd 

hun eigen gang te gaan. Zij willen zelf beslissen, 
waar het gebied van den godsdienst ophoudt, en 

dulden geene inmenging der geestelijken in wat 

zij louter als wereldsche zaken gelieven te aan
schouwen ».

** *
Men weet waar die geestestoestand Ierland ge

bracht heeft, en waarin hij noodzakelijk overal 

leiden moet : tot moeilijkheden en mislukken.

De correspondent van de « Manchester Guardian » 
zoekt de oorzaak van dezen achteruitgang in het 

langdurig verblijf onder de wapenen en in het 

leven in de gevangenissen waar vele opstandelingen 
geruimen tijd vertoefd hebben.

Wij zullen daar slechts e'én dingen over doen 

opmerken : ’t Is dat hier alleen spraak kan zijn 

van de katholieke Ieren, en dat onder deze, be- 

trekkelijk weinig onder de wapenen geweest zijn 

Vele menschen immers weten ::iet dat Ierland 

binst den oorlog fel bevoordeeligd geweest is ; 
aiooit werd er de vrijwillig?, disi st, afyoanhaft_
en het Teven was er gansch denöoiTögdoor, even 

goedkoop en aangenaam als te voor. De Iersche 

soldaten die hier zijn komen vechten, en er waren 

er vele, waren alle vrijw illige, dus waarschijnlijk 

voor het groote deel, weinig gesteld om opstand 

te maken ; daarbij velen waren van het protes- 

tantsche Noorden. Daaruit b lijk t duukt o is . dat 

aangegeven oorzaak niet voldoende is, te meer 

daar die je ug d , waarvan spraak is, TOEN te jo n g  

was om so ldaa t te z ijn , dus nooit onder de wapenen 

verbleven hebben
*

* *
De oorzaak is dus verder te zoeken ! Wel, in 

den oorlog, en in sommige gevolgen ervan, zooals 

bij voorbeeld de overdreven geest var. nationalisme, 

en de oproerige geest vau ’t bolchevisme.

Men moet wel het bolchevisme niet altijd en 

overal terugvinden; maar wij dei.ken d it :  het

bolchevisme, gelijk over honderd jaar de Fransche 

revolutiegeest, is als een abces, dat wel op eene 
plaats van het lichaam woedt, maar als het groot 

is, gansch het lichaam verkankert In 1790 was 

het abces te Parijs, maar gansch Europa gevoelde 

het In 1920 was het abces te Petrograd en Moscow, 

maar het straalde uit over gansch Europa, zoodanig 

dat ieder land er een beetje van meedeelde Nergens 

was de grond beter bereid om den . « brand » te 

ontvangen en te doen zwellen dan in Ierland, 

waar het volk zoovele eeuwen in de verdrukking 

geleden had, en rechtmatig snakte naar vrijheid 

en onafhankelijkheid. Of echter het oogenblik goed 
was, het volk rijp, om dit laatste, de onafhanke

lijkheid, te kunnen dragen, dat zal de tijd mis

schien wel uitwijzen ; vele Ieren, e:i ju ist de 

oudsten onder de geestelijkheid, denken het niet, 

of zijn er bevreesd voor
** *

Want juist de tot volwassenheid gekomen gees- 

telijkheid heeft grootendeels gedurig petracht he*1 
nationalisme of nationaliteitsgevoel in den goeden 

weg te houden, om het ^rij te waren tegen alle 

overdrevenheid en zuivere « laïciteit ». Daar zagen 

zij immers wel het groot gevaar voor hun volk

Ik spreek hier niet van het gevaar tegenover 

Engeland, inaar van gevaar voor het geloof : wat 

immers het eenig groot gevaar is... en als men 

liet artikel leest van de « Manchester Guardian *, 

zou men wel denken dat zij goed gezien hebben. 

Inderdaad het te fel vastklampen aan iets dat 

inenschelijk is, tijdelijk , dat niets te doen heeft
— rechtstreeks met het eeuwige, is zeer gevaarlijk 

voor h tt geloof ; te gevaarlijker dat er altijd iets 

goeds itf ligt, iets schoons, iets edels, iets idealistisch 

dat de jeugd aantrekt en haar a l het overige ver

geten doet

Niets immers' is dichter bij de waarheid dan 

e taal der dwaling, want de dwaling, is maar 

een gebroken straal van de waarheidszonne. Als 

men dus jong is en onervaren, de straal ziende, 
denkt men de zonne te aanschouwen. Wat gebeurt 

er? Sommige meeningen, die veel goed bevatten, 

vergroeien op tot een ware soort godsdienst, een 

tijdje doet men ze nog dienen als dienaressen van 

den eenigeu godsdienst, maar stillekens aan wordt 
deze achteruitgedreveu, die meeningen worden ware 

geloofspunten ; .. dogma ! . .  en het menschelijk 

hert, wat men er ook van denke, is niet groot 

genoet om twee « geloofsleeringen » te kunnen 

terzelvertijde bevatten.
*,* *

Daar is de dwaling geweest in Ierland Men heeft 
er vergeten dat de eenige ware weerdige drijfveer 

van a lle  handeling van een christeu mensch het ge
loof moet zijn : eu dat er geen gedachten zijn, 

hoe edel ook, in hun eigen beschouwd die het 

recht hebben op te komen van zoohaast zij schade 

doen aan de liefde en aan het gezag in de Kerk.

Het « christen zijn », is geen mantel, het is 

het zuiverste bloed van onze aderen, en als dit

« christen zijn » te lijden heeft onder den opdrang 

van andere gedachten of vrije strevingen dan is 

het dat er in deze laatste iets is dat zou moeten 

uitgekuischt worden. Oordeelt den boom naar zijne 
vruchten, zegt de Meester, in het Evangelie : en 

de schoonste theorien, als zij schade brengen aan 
ons christen leven, de broederliefde of de onder

werping aan de H Kerk, ïmeten herzien en
verbeterd worden.

Dat is het gevaar dat wij voor Ierland duchten : 
dat wonder land met zijn oud-katholiek geloof

waar het zooveel geleden heeft is blootgesteld
zijn geloof te verliezen, ten minste in zekere

mate, want als de onderwerping aan de kerke

lijke overheid wijken moet voor de gehechtheid 

aan een gedachte die men tot een dogma vervormd 
heeft — jeugd dogmatiseert geern dan valt

de grootste versterkii g van het geloof : de tucht ... 
en Ierland zal niet meer Ierland zijn.

Er zijn op onze dagen en in de geschiedenis

vele goede theorien die, slecht behandeld, het 
verre gebracht hebben.

Wie zou bijvoorbeeld durven beweeren dat de

mocratie, op haar eigen genomen, niet uitmuntend 
is : laat ze demagogie worden, wat dan ?

Vrijheidsliefde? is er iets schooner dan de 

vrijheid ? Maar ziet wat het overdreven streven 

naar vrijheid teweeggebracht heeft in de katholieke
i o v u to — o"*T7ï—f i j  I l ig  j  a a i  ■

Wie heeft het katholiek liberalisme vergeten, 

waardoor mannen als Montaleinbert, Dupanloup, 

Gratry aangetast waren ? Wat last hebben die

daarmee niet gehad !

Zijn het geen theorien waar goed in stak maar 

waarvan zij het kwaad niet zagen, die mannen 

als Doellingen, de Lamennais en Loyson van de 

heilige priesters tot den staat van ongelukkige

afgevallenen brächten ? '
Is wilskracht geen edele deugd, maar koppigheid 

niet de domste der ondeugden !

En hoeveel manschen zijn niet begoocheld, en 

denken niet dat., zij « karakters » zijn en karakter

hebben omdat zij « hun gedacht » niet zouden

afgaan voor niemand ! »

** *

’t Zelfde met nationalisme die de ketterij is 

van vaderlandsliefde ; deze is een schoone deugd, 

nationalisme is de bekrompene onbewuste hooveer- 

digheid ervan.

Men moet zijn vaderland beminnen, bewondoren.^ 

Maar het niet met een chineeschen rruur omringen ; 

men moet bijzonderlijk het goed ervan zoeken, 

waar de wijzen van het land het aantoonen.

Nationalisme is de vaderlandsliefde getransposeerd 

in eigen-afgoderij, of ten minsten afgoderij van 

eigen meening, en deze gedogmatiseerd zoodanig 

dat men daarbuiten geen mogelijke waarheid meer 

ziet, hoewel men voortga met zeggen dat die 

zaken vrij zijn.

Laat ons a ltijd  ter school gaan bij de geschie

denis : Ierland staat ongetwijfeld op een keerpunt 

Wie zal overwinuen ? En wat gezegd van het 

schisma in Tchek-Slowakië waar tientallen priesters 

afvielen van het Roomsch geloof uit overdreven 

nationalisme ? Was e'e'n, niet te veel ?

Doch de oorzaken van al die strevingen, het 

na tu ra lism e , kind van de revo lutie , zelve kind 

van het vrij onderzoek, dogma ingesteld door het 

protestantisme ; die oorzaken liggen veel veel 

dieper ; de oorlog is maar een gelegenheid geweest ; 

de ware oorzaken liggen immers altijd van binnen 

in het menschelijk hert.
C a t h o l i c ü s .

Handel met Congo
Op aanvraag van verschillige leden der Handel 

en Nijverheidskamer, heeft de heer Voorzitter der- 

zelfde, zich in betrekking gesteld met verschillige 

personen die zeer bevoegd zijn in koloniale zaken
— bijzonderlijk van wat in Congo kan verkocht 

worden.

Uit deze besprekingen en studiën, besluit de 

Voorzitter der Handel en Nijverheidskamer, dat 

wij zonder vrees alle handelsverrichtingen met 

Congo kunnen doen.

Voor de nijveraar die de koloniale markt zouden 

willen bewerken, is er noodig :

1) Een vertegenwoordiger te hebben ter plaats 

die vrij is van alle uitkooperij.

2) De mogelijkheid aan ernstige huizen, kredie

ten van 3 tot 4 maanden toe te staan.

3) Een dienst van rondventerij of colportage in 

te richten voor het binnenland.

4) Van dicht bij de waren der vreemde u it

voerders volgen, rekening houdende van de goeste 
der klienten.

Vooraleer definitief te beslissen, zou er moeten 

volgens de raadgeving van ondervindingsrijke ko
lonialen :

1) Eene ernstige studie gedaan worden in Belgie 

zelf over alles wat betrek heeft met de Congo : 

de gemoedstemming der kolonialen, de ernstigheid 

der maatschappijen in de Congo gevestigd, de pro
ducten door andere landen ingevoerd, de zeden en 
begeerten der inboorlingen.

2) Eene studiereis te doen Kinshasa wordt aan

zien als het bijzonderste bevoorradingscenter en 
werd; ons als dusdanig aangeraden Die reis die in
3 maanden kan gedaan worden, zou van 15.000 

tot 20.000 fr kosten. De reiziger met zijne theore
tische kennis over de Congozaken, zou zich kunnen 

overtuigen van de praktische klient ..

Hij iou de stalen zijner fabricatie voorleggen 
aan bevoegde personen, die geene belangen hebben 

in andere maatschappijen, en zou er hun gedacht 
over vragen.

Stalen en producten ginder verkocht, zou hij 

zich aanschaffeu om er de nauwkeurige ontleding 
van te kunnen doen.

De uitslag van die studiereis, zou eene aan

moediging zijn om de handelszaken te beginnen, 
of zou een zekerheid geven van de onmogelijkheid 
een n goeden uitslag te bekomen.

Een persoon met heel veel ondervinding, en die 
lange jaren in Congo verbleef, zegde mij :

« Il n’y a pas lieu de s’emballer. La concur

rence est grande au Congo, et la lutte pour la 

vie t  est âpre et le boycottage existe. Ce qu’il
faut * ’ ' ; ........j- ..« .»« .*  moJAite, un* nr.tii

•?, et une grande prudem e-------- -

Des relations sérieuses (sans intérêts personnels 

sont nécessaires. Les groupements industriels de 

votre Chambre de Commerce sont très bien situe's 
pour prendre une place se'rieuse dans le commerce 

(•angolais. Cea , industriels devraient former un 

consortium, de fabricants de Brosses-Chaussures- 

Tissus Chacun porterait une part des frais d’e'tude 
et d’organisation Ces frais leur reviendraient plus 

tôt qu’on ne le pense. Il faut éviter avant tout 

la spéculation, car elle est la ruine de plusieurs 

sociétés.

Geweefsels : De cijfers der statistieken zullen 
U een gedacht geven, van hetgeen onze concurrenten 

uit de andere landen invoeren.

In de « centers » beginnen de inboorlingen zich 

te kleeden zooals de blanke. De neger geeft de 

voorkeur aan de blauwe kleuren ; ook is hij af- 

keerig van alle nette afgelijnde teekeningen. Het 
eerste wat hij doet wanneer hij stoffen aankoopt, 

is duim en wijsvinger nat maken en de stof betasten. 

Indien deze n ie t heel v r i j  is van « Apprêt » moet 

hij ze niet hebben

Het rondleuren in het land wordt gedaan door 

Portugeezen.

Heel veel geweefsels komen van Bómbay, enz . 

enz .. ,

Borstels : Groote hoeveelheden borstels worden 

naar de Congo verzonden, en het zijn nagenoeg 

dezelfde genre’s als dèz° hier in Belgie verbruikt

Schoenen . Er is een te kort aan schoenen in 

Congo.
En toch zijn de statistieken een bewijs dat de 

Handel van onze streek er niet genoeg vertegen

woordigd is.

De studie der producten ginder verkocht zou 
moeten gedaan worden, de luxe-gewone-sport-rust- 

schoenen zouden moeten onderzocht worden

Een slaande feit werd mij aang, haald In 1920 

was- er' in het district van Matadi een schoenver- 

maker voor eene stn ek van ongeveer 500 kilom. 
Het was een leokebroeder uit de missie der Paters 

Redemptoristen.

Voor een werkman, op de hoogte van zijn vak, 

met enkele machienen om den zwaren arbeid te 

ontgaan, is er zonder twijfel veel toekomst.

Landbouw : Het is af te raden aan onze land

bouwers uit te wijken naar de Congo. De Belg 
is er geroepen niet om zwaar werk te doen, 

maar om te besturen en te regeeren. Daarenboven 

diegene die eene landbouwexploitatie wil beginnen, 

moet over een kapitaal vau minstens 50 000 fr. 

beschikken.

Ministerieele Krisis.
Nadat de Koning verleden week Vrijdag M. Theu- 

in gehoor ontvangen had, wierden ook de voorzitters 

der Kamer en Senaat bij de Koning ontboden 

alsmede tal van Politieke personagen van de rechter

en linkerzijde van Kamer en Senaat.
De rechterzijde der Kamer vergaderde ook nog 

denzelfden dag De ontslaggevende ministers werden 

geluk gewenscht om hunne houding

Verders werdt de wensch onder leden der rech' 

terzijde uitgedrukt de nauwe eendracht te bewaren 

in de kwestien van Vlaamsch en legerdienst. M. 

Helleputte sprak over eendracht en bezadigheid. 
M. Van Cauwelaert verdedigde zijn standpunt onder

A A N K O N D I G I N G E N  :
Notarieele en andere 0,40 per regel 

Tusschen Stadsnieuws 0,75 per regel

vlaamsch oogpunt M. Vandevyvere sprak den 

lof uit zijner medemakkers van ’t Katholiek-Liberaal 
ministerie en wel bijzonderlijk van den Heer Nolf, 
minister van Onderwijs

Er werd ook vastgesteld geen deel te nemen 

van wege de Kathlieke rechterzijde aar een drij- 
partijdig kabinet.

Het algemeen gevoelen is, dat het toekomende 
ministerie uit Katholieken en Liberalen zal samen

gesteld worden, dat M. Theunis hoofdminister zal 

blijven, dat de Hoogeschoolkwestie en deze van 

de legerdienst zullen behooren opgelost te worden, 

en dat het toekomstig ministerie daarop een wel
bepaald programma moet hebben.

De ontbindii g van de Kamers ware niet wen- 

schelijk en ’t is ook het gedacht van alle partijen, 
daar dit te veel beroering in ’t land zoude te 

wege brengen M Hymans, staatsminister en lid 
der liberale partij, zegt in een artikel verscheren 

van hem in ’t dagblag « Le Soir » dat er ruste 

noodig is in ’t land en er voorts moet gewerkt 

worden om de toenadering en overeenstemming 

tusschen Frankrijk en Engeland te verkrijgen Een 

Waalsche Katholieke kamergroep wordt nu ook 

gevormd die als groep zal optreden bij de bespre
kingen in de vergadering der rechterzijde.

M Theunis ontving Maandag zijn gewezen col- 

legas Jaspar, Moeyersoen, Berryer, Vandevyvere, 
Franck en Neujean Dinsdag ontving hij MM. 

Paul Hymans, Helleputte, Renkin, Thibbaut, Le- 
monnier en Deveze Woendag ontving M. Theunis, 

MM. Poullet, Ryckmans, Braun, de Brrqueville, 

Houtart, Magneüte en Emile Janson.

Geweldige uitbarsting van den vuurberg
ut) r ma.

Dijnsdag morgend om 2 ure is de uitbarsting 

van de vuurberg de Etna begonnen

De bevolking van den omtrek die door zekere 

voorteei-ens gewaarschuwd werd dat de vuurberg 

in werking zou komen was reeds weggevlucht toen 
de gebeurtenis zich voorendeed Alles rond die- 

vuurberg gelegen wordt overstroomd door de brandene 

de lava stroom, die uit dien vuurberg uitgeworpen 

wordt, geheele dorpen, velden, wijngaard en bosschen 

enz worden door die lava overrompelt en vernietigd.

Het is langs v ijf kraters dat de Etna gedurig 

spuwd. Nietmin dan 500 personen zijn daardoor 

reeds zonder dak , gesteld en nog gedurig groeit het 

getal geteisterde dorpen aan.

De Etna is een der hoogste vuurspuwende bergen 

. va-i Europa Maar hij is ook de kwaadste. Niet min 

dan tachtig schrikkelijke rampen heeft hij veroor

zaakt. De vreeselijkste was deze van 1669 De lava

stroom overrompelde toen met zulk geweld en met 

nilke snelheid den omtrek, dat 27,000 personen ver
rast werden, waarvan er talrijken hun graf vonden 

in de gloeiende assche. In  1693 ging de uitbersting 

gepaard met eene hevige aardbeving, welke veertig 

steden en dorpen vernielde en 60,000 personen heeft 

bedolven. In de X IX  eeuw telde men negentien uit- 

berstingen, ’t zij gemiddeld een elke v ijf jaar.

De uitbersting van 1879 welke ju ist op dezelfde 

helling als de huidige gebeurde, duurde tien dagen 

en verwoeste heel de noordelijke bergstreek, waar 

zij op 2,450 meters hoogte een nieuwen krater deed 

losbersten, namelijk de Umberto-Marguerita. De lava 

overrompelde toen ook Linguaglossa en viel stil voor 

de Alcantararivier.

In  1892 overrompelde de lava de Zuidelijke zijde 

en stroomde tot op twee kilometers van Borello en 

op vier kilometers van Pedara.

Oe vuurbergen.
Hoe ontstaat een vuurberg of volkaan ?

Twee stelsels worden vooruitgezet. Het eerste 

schrijft de nitberstingen aan het onderaardsche vuur 

toe : de zwakste zijden der vaste korst van rond de 

tw intig mijlen dikte, waar dit vuur in den schoot 

der aarde zou onder besloten zijn , worden door het 
ontzettend woelen der kokende stoffen open gebroken.

Die het tweede stelsel aankleven, veronderstellen, 

dat de oorzaak dier uitberstingen zoo diep niet te 

zoeken is Het toevallig instroomen van zeewater, 

langs scheuren op den bodem van den Oceaan, inde 

verbazend heete onderlagen van den grond, zou alles 

uitleggen : door de hitte zou dat ingeloopen vocht 

verdampen, zich aldus uitzetten en, de aardkorst 

dweersdoor brekende, aan de losgerukte en door de 

warmte gesmolten delfstoffen (de lava) eenen uitgang 

banen

Hoe vieeselijk gebeuren de uitberstingen der 225 

in werking zijnde gekende volkanen ! Met welke ge

weldige verschijnselen gaan ze vergezeld ! Wat schrik

kelijke gevolgen hebben zjj ! Hoe verbaast hier alles!

Bij eeneuitberstii'gvan de:i Kotopaxi, in Zuid-Ame- 

rika, stegen de vlammen 1 ,0 0 0  meters boven de ope

ning van den krater, terwijl het gerucht der ont

ploffingen op 200 uren afstand gehoord werd ! De 

gloeiende uitgeslingerde steenen hebben dikwijls ver
scheidene meters omtrek. Meteen ongeloofelijk geweld 

worden kleine steenen en gruis uit den berg gespuwd : 

zoo braakte de Vesuvius in 1779 die stoffen tot eene 

hoogte van 3,000 meters of meer dan eene halve 

m ijl.



Maar de hoeveelheid volkanische uitwerpsels treft 

onze verbeelding hö'g meer 'ZöóVeel assche en gruis 

k wa m in  1677 u it den IJslandschen vuurberg Hekla 

de luch t in- en op verre afstanden voortgezweept, 

dat meu te G-laumba, een dorp op 45 uren vandaar , 

ia  't m idden van den dag, n iet dan tastend gaan kon 

Ia  1843 bereikte de stievende assche van denzelfden 

berg de Orknay-eilanden, op eonen afstand van meer 

dan 220 uren ver. J a ,  in 1812, bij eene uitbersting 

van den ïom boro. (Sumbawa), vlotte de assche 50 cen- 

timers d ik  op de zee nabij Sum atra, dat is, op eenen 

afstand van over de 300 uren, of ge lijk  ge zoudt 

zeggen, van den Vesuvius tot in België. De toen 

uitgeworpen assche on gruis was voldoende om drie 

bergen te maken zoo groot als de W itte-Berg, of om 

gansch Duitschland ouder eene laag van 60 centi

meters te bedekken. W ij moeten niet w ijd zoeken om 

een voorbeeld van die verbazende hoeveelheid assche 

te hebben, somtijds door de volkanen op den omtrek 

gestrooid; het is door de assche van den Vesuvius

—  eenen der kleinste volkanen van Europa, — dat 

de steden Herculanum , Pompei en Stabiæ begraven 

werden ter diepte van 20 tot 25 meters 

En  wat van de hitte  en van de hoeveelheid der 

lava gezegd ?

De lava bereikt de hitte van 1,000 graden Re'aumur 

en verkoelt zeer traagzaam : op den berg Jeru llo , in 

M ixico, vondt Hum bolt, v i jf  en veertig jaren na de u it

barsting, eene massa lava van 150 meters dikte, «zöö 

heet», zegt h i j ,  «dat men in sommige kloven van eeni- 

ge centimeters beneden de oppervlakte der lavalaag 

eene sigaar kon aansteken » .

De hoeveelheid uitgeworpen lava bij eene uitber

sting  is som sontzaglijk groot De wonderlijkste vuur

stroom, waar men het geheugen van heeft bewaard 

rolde in  1783 van den Skapta Yökul, in Ijs la n d  : ware 

de gansche uitgeloopen massa bijeengebracht, het zou 

geheel Londen onder eenen berg kunnen begraven, 

meer dan tw in tig  keeren zoo hoog als de toren van

O -L.-Vrouwkerk van Antwerpen.

4de Katholiek Vlaamsch Congres.
Op 21, 22 en 23 J u l i  aanstaande, zal te Brugge 

het 4* Katholiek Vlaamsch Congres gehonden_worden.

Op de dagorde werden onder andere volgende 

punten gesteld :

a) : De toepassing der bestuurlijke taalwet ;

b) : Het grondwettelijk zelfbestuur ;
c) : De praktische Vlaamsche actie ;
d) : De taalbelangen en zedelijke belangen

onzer Vlaamsche soldaten ;
e) : De belangen der Vlamingen in het Walen

land en in den vreemde ;
f) : De Vervlaamsching der Gentsche Hooge* 

school, enz. enz.
Het 4* Congres zal dus hoofdzakelijk staan in 

het teeken der Vlaamsche daad. En ju is t daarom 

zullen al de werkzame V lam ingen er aan houden, 

door persoonlijke toetreding en door onverdroten 

propaganda, te ijveren tot; het wellukken van hot 

Congres. Die algemeene en eendrachtige samen

werking zal de Congresdagen doen gedijen tot 

vruchtbaren heropbloei van het Katholieke V laam 

sche volk.

W ij doen een dringenden oproep tot onze vrien

den u it alle Vlaamsche gewesten, opdat zij hu i ne 

persoonlijke toetreding, onverw ijld zenden.

Het lidmaatschap b lijf t  gesteld op 5 fr. en geeft 

aan de Congresleden recht op de uitgaven van het 

Congres,^op den vrijen toegang tot de vergaderingen

Kath. Vlaamschen Landbond, Lange van Ruus- 
broeckstraat, 2 5 , Antwerpen.

Postcheckrekening N° 70 9  i l  (De Raedt)

BENE GENEZIN G  TE LOURDES

Zuster^Scholastique, priores van de Zusterkens^der 

Armen, van Angers (F rankrijk ), kwam met de be

devaart van haar bisdom den 12 Ju n i te Lourdes 

aan. Sedert meer dan 6 maanden lag zij in een 

plaasteren toestel op een draagbaar uitgestrekt Volgens 

een geneeskundig getuigschrift leed zij aan een 

ruggemergziekte, welke haar alle beweging onmoge

l i jk  maakte De dag harer aankomst droeg men haar 

naar de fontein en terstond voelde zij zich beter.

’s Anderendaags bij een tweede bad, was zij vol

komen genezen. Z ij werd terug naar het gasthuis ge

bracht, waar de doktors Fie'vet, Po iiier en Cesbron 

haar onderzochten en het toestel wegnamen, waarin 

haar lichaam  beklemd was. De zuster moest zich ’s 

anderendaags aanbieden in het bureel der genees

kundige vastste llingen.

V ana f dien oogenblik kan zuster Scholastique 

gaan en loopen, zonder hu lp  en zonder moeite.

’s Anderendaags kwam de zuster in  het genees

kund ig  bureel. De geneesheeren die haar ontlast 

hadden van het plaasteren toestel, onderzochten 

haar nauwkeurig, samen met Dr Marchand, onder

voorzitter van het bureel. Z ij stelde vast dat de 

ruggraat volkomen gezond was geworden en alle 

bewegingen vrij toeliet, zonder vermoeidheid en | 

zonder p ijn .

Eensgezind verkaarden zij dat er vast en zeker 

eene ziekte was, dat ze algeheel verdwenen is en 

dat de plotse genezing niet kan toegeschreven

worden aan een normaal verloop der natuurlijke 
oorzakou.

Zuster Scholastique is genezen en gelukkig terug 
met de bedevaart van Angers vertrokken. Een 
groote geestdrift heerschte onder de tallooze bede
vaarders toen de mirakuleuze genezing aangekon- 
digd werd Men doet opmerken dat, in 1920, eene 
zuster van hetzelfde klooster oogenblikkelijk te 
Lourdes genezon werd van een gewrichtsstijfheid 
in den elleboog.

f >uitse!klan<l naar don afyrond.

Den Duitsch burger, Karei Lachmann, maakt 
de volgende schets van zijn landgenooten in een 
dagblad van Franckfurt :

«In de groote Duitsche steden bestaat één god : 
het geld Het zedenbederf wordt ten toon g e 
spreid in de straten en vult de drankhuizen 
Zelfs de kinderen spreken maar van «dollars» 
meer. Het gevoelen van den ondergang dringt 
overal door : Satan heerscht. Men voL't den 
geest der verschrikkingen en, na het goud na- 
gejaayt te hebben, zoekt men afwisseling inliet 
spél, in den drank, in de overdaad En wat 
meest afschuwelijk voorkomt in dit wereldje, 
is wellicht het wantrouwen. De mensch is nog 
slechts een middel voor den mensch, en men 
weet het. Het is de doodendans zooals dezeaf- 
geschiiderd is te Lübeck, op de wanden der 
Sinte-Mariakerk, de dans der doode handen uit
gevoerd door krachtlooze menschen die zich ver
loren gevoelen, rond den gouden god »

Van de 70 miilioen inwoners die Duitschland 
telt, leven er 45 miljoen in de steden ; het 
getal der voortbrengers verminderde met vier 
miljoen ; dit der kerels die een tusschenbedrijf 
uitoefenen, vermeerderde op zulke onrustwek
kende ’ wijze, dat Helfferich verklaard heeft 
dat het Reich 30 miljoen inwoners te veel 
heeft. Op den buiten wordt nog gewerkt, maar 
in de steden en in de nijverheidscenters ver
maakt men zich.

Berlijn geeft den hoogen toon voor de lichte 
genoegens men kan er zich van overtuigen 
door de opvoeringen in de schouwburgen. De 
Duitsche hoofdstad is overrompeld door eene 
vlaag van zedeloosheid. Dans en spel alleen 
schijnen nog te gelden. De bestuurder van 
een kinema kreeg het ijzerenkruis 2e klas om, 
gedurende drie maand, half tarief verleend te 
hebben aan de leden der Reichswehr, die den 
nationalistischen film « Fredericus Rex » kw a
men bij wonen De afgrond gaapt voor de 
voeten van het Duitsche volk, d at ‘ moedwillig 
blind blijft en zich als met een licht gemoed 
ten ondergang veroordeelt.

I>e instorting der mark, de faling van groote 
bankhuizen brengen overgroote verwarring in 
dit land te we^e. In vele Duitsche middens 
begint men in te zien dat de houding van het 
gouvernement hun tot de algeheele ondergang 
leidt. De prijsverhooging als gevolg van de 
daling der mark, brengt een ware paniek te
weeg onder de werkende klasse.

De regeering met Kanselier Cuno vergaderden 
met de socialitische groep der Rijksdag, om 
over de voorstellen der werklieden te spreken.

Een Duitsch socialitisch blad, gaf een arti-
~” v i , "  n a i m — u m  —cré CITJTVIICIU T i l f

spoedig een overeenkomst te maken met Frank 
rijk, ten einde hunne ekonomischen toestand 
eenigzins nog te kunnen redden.

Op 5 Juni stelde men vast dat de kostprijs 
van liet leven 41 2 grooter was, voor alle zaken 
als voor den oorlog en voor de levensmiddelen 
het verhoog 45.2 hooger was

Laatste tijdingen.
Volgens c'e laatste tijdingen voorziet mrn 

dat het nieuw kabinet zal samengesteld zijn 
als volgt : De vroegere titularissen zouden blijven, 
uitgenomen M Deveze, die zou vervangen wor
den door M Pecher. liberaal volksvertegen
woordiger voor Antwerpen en M Helleputte 
zou M. de Baron Ruzette vervangen die zijn 
ontslag zou nemen uit hoofde van ziekelijkheid.

Staatsaanslag in Bulgarie

Eeze weke zijn er uit Bulgarien verschillige 
dagbladen in Belgie toegekoinen. waarin in 
t lange en in breede de groote Staatsgebeurte

nissen in dit land vorengevallen uit een worden 
gezet Uit het omstandig verhaal die deze 
nieuwsbladen daar overgeven, kan men vast
stellen, dat alles tot nu otn ter best voorbij 
ging en weinig onlusten ontstaan hebben. Of 
dat nu daarmede zal effen en klaar blijven, 
zal in ’ t vervolg te zien zijn

De laatste Duitsche «bon» betaald

De laatste reeks van de Duitsche herstel- 
lingsbons, in December 1922 aan Belgie besteld, 
en die tot nagenoeg 52 miljoen markgoud be
liep, is verleden Vrijdag, op den stipten ver
valdag, betaald geworden.

Naar de verwoeste streken

Heden Zaterdag zullen zich een 100-tal volks
vertegenwoordigers naar de Verwoeste G ew es
ten begeven 

Het vertrek heeft plaats uit Brussel, voor 
de volksvertegenwoordigers van Brussel, Ant
werpen en de andere provincies, om 7 26 ure 
per bijzonderen trein tot aan Kortrijk.

De volksvertegenwoordigers van de Vlaanders 
zullen hunne koliega’s te Kortrijk vervoegen, 
evenals de dagbladschrijvers.

Na de aankomst van den bijzonderen trein 
te Kortrijk, om 9 16 ure, zullen de volksver
tegenwoordigers uit de Groeninge-stad per auto 
vertrekken naar Meenen, Wervik, Waasten, 
Poperinge, Veurne 

Het middagmaal heeft plaats in deze stad ; 
’s namiddags : van Veurne naar Nieuwpoort, 
Diksinuid» en leperen 

Uit deze stad zullen de Kamerleden dan per 
trein naar hunne wederzijdsche verblijfplaatsen 
terugkeeren. De volksvertegenwoordigers van 
Brussel en verder, zullen per bijzonderen trein 
ten 9,07 ure ’s avonds in d° hoofdstad zijn.

Het Koud weder.
’t En is elders niet beter dan hier zoo lezen wij 

dat in de streek van Clermont-Ferrand, Tannarsan, 
Monaus, enz. zoo geweldig gehageldj,heeft dat de 
schade overgroot is in de wijngaardvelden. In de 
Vogeezen valt er sneeuw.

i ST A D SN IE U W S . ^

Jongelingen-Congregatie
Zondag laatst greep een aandoénlijk Jubel

feest plaats om het 75 jarig bestaan onzer 
Jongelingen-Congregatie. Wij schikken in het 
nummer van zondag aanstaande een breedvoerig 
verslag over de feestlijkheden te geven 

Wij moeten toch heden aanstippen dat, 
gedurende de Feestvergadering. de Eerw. Heer 
Pastor Loosveldt, in name van Zijne Heilig
heid den Paus Pius XI, het gouden kruis 
« Pro Eeclesia et Pontifice » op de borst spelde 
van Mijnheer Emile Dierick, Prefekt-Jubilaris 
der Congregatie. Vroeger hadden wij in Iseghem 
twee heeren : Eerw. Heer Schoolopziener P 
Baes en de onvergetelijke M. August Vermeire, 
die vereerd wierden met het zilveren eereteeken 
van Z. H. den Paus. Het gouden kruis wierd, 
bij onze wete, nog nooit in Iseghem of in 
’t omliggende verleend Mijnheer Emile Dierick 
heeft die onderscheiding uitermate verdiend, 
om de uitstekende diensten welke hij voor 
alle goede zaken bewezen heeft De Harmonie 
bracht hem een schoone ovatie met het Pau- 
zelijk Lied : « El viva Pio XI » ; alle zijne 
vrienden juichten genegen toe ; en geheel 
Iseghem, in zonderheid de Jongelingen 
Congregatie, —  is fier over de eer welke den 
Prefekt te beurt valt

MOCllie li IJ y lil vuwi üpwJ) l. ng lioi Dnw-To
lijke kruis dragen.

Een Congreganist.

Een z e e r  s m a r t e l i j k  o n g e l u k .
Vrijdag morgen rond 6 1 '2 ure was de 

genaamden Antoin Vandoorne, oud 18 jaar, 
zoon van Oscar Vandoorne, bakker bij de Paters
kerk, met zijn velo op w eg  naar Cachtem. 
Omtrent de herberg * De Kapel », kwam hij 
in botsing met een ander velorijder. Beide vielen, 
doch Antoin Vandoorne, viel met het hoofd 
op de borduren en bekwam eene erge schedel
breuk. Niemand was er bij, toen het ongeluk 
gebeurde, ’t is enkel eenigi minuten nadien, 
dat een voorbijganger hem vond, bloeden uit 
neus en mond. Hij wierd seffens in de herberg 
de Kapel gedregen, alwaar hij 3 uien nadien 
overleed. Zijne brave ouders zijn onttroostbaar 
over dit zoo pijnlijk en smertvol verlies Het 
was een zeer braven jongen, lid der Congre
gatie. Verleden Zondag had hij nog deelge
nomen aan de Jubilé en ’s morgens ter Heilige 
Tafel genaderd. Hij was ook lid der Derde 
O r d e .

Burgerstand -- Iseghem
G E B O O R T E N  :

Margareta Vanderheeren, dv. Camille en Maria 
Devoldere, St Antoniusstr. — Joseph Vanderheeren, 
zv. Camille en Maria Devoldere, St Antoniusstr.—  | 
Maria Theresia Vandecippelle, dv, Leo en Rachel

Denys, Rousselarestraat, 239. — Roger Corteville, 

zv. Victor en Ju lia n a  Seynaove, Papestr. 0. —  

Ju lie n  Viaeno, zv. Joseph en Jpanna Acx, Kre- 

kelstr. 113. —  Ju lie n  Valcke, zv. Joseph en Ju lie  

Bourgeois, Marktstr. 20. — Maria Lamon, dv .  
Albert en A lbertine Mackelberghe, Kortrijkstr. 7.

—  Paula Colpaert, dv. Louis en Alice Depoortere, 

Groote M arkt, 8.

ST E R E G E V A L L F N  :
Em ile  Vandomuiele, schoenm. 73 j inan Marie 

Vandendriessche. — Camiel Baert, wever, 47 j 

man Florentine Vanpachtenbeke. —  Romanic Huys- 

man, huish. 67 j .  We Remi Verhaeghe. — Paula 

Viaene., 1 j .  dv. Cyriel en Maria Samoy.

HUW ELI/KEN  :
Eugène Lapeire, borstelm. en Maria Verhaeghe, 

borstelm. —  A ch ille  Bostyn, borstelm . en Maria 

Vanthournout, borstelm. —  Rem i G uillem yn, 

schoenm. en Anna Vandendriessche, huisw .

Markt van Iseg ' em 23 Juni . Boter fr. 11,00

Het Ideaal Kiekenpoeder Salvator dat reeds 
onder alle kweekers als het beste genee- 
middel tegen alle ziekte van het pluimge 
nierte bekend staat zal voortaan enkel naar den 
daam van den uitvinder : IDEAAL KIFKENP0E 
DER STEPPE genoemd worden. (Prijs : 3 fr. - 
per post 3 25 fr. Onnoodig op den steeds groeien; 
zen bijval te steunen, wie het gebruiken wil 
dal het ondervinden. Te bekomen in de Apotheek : 
Calliau Hoogstraat 15, BRUGGE ; Deleu, Steen 
straat, BRUGGE en in het hoofddepot : Apotheek 
STEPPE, te Geeraardsbergen.

UIT TER HAND TE KOOP 
in ’t omliggende van ISEGHEM

een schoon en gerieflijk

=  W O O N H U I S
zoo goed als nieuw

met zeven aren hof,} dienstig^ voor alle] bedrijven 
Zich te wenden bij den Uitgever der Gazette.

SCHOONE OCCASIE : Een Z0NNEST00R te
koop voor winkel in zeer goeden staat, nieuw 
verleden jaar. —  Zich te begeven ten bureele 
van 't blad.

Te koop : Een MANDOLINE. Zich te be 
geven ten bureele van dit blad

K O LEN H A N D Ë ÏT

Eugène & Albert Verstraete
Brugstraat, 10, ISEGHEM.

aangekomen ’t schip * Les 2 Frères » met 
135 tonnen Huiskolen.

T E  K O O P  
Een Schoone K0KST00F  met 4 ovens me

tende 1 m 30 X  65 gemaakt in gesmeed 
ijzer. P rijs 225 OO

Een BED, zonder ressort Prijs 30.00.
Inlichtingen ten bureele van ’t blad______

DE OUDE-GEKENDE FABRIEK VAN

MEKANIEKE LATTESTOORS
Rolstoors in Staalplaat, 

alle slach van Zonnestoors en Winkeltentbn 
Rolstoors voor 

Autogarages, Verandas en Serren

t
G E N T ST B A A T , TE I S E G H E M  

H U IS  GEST ICHT  IN 1887  

Diploma en gouden Eeremetalen

— — — — met Eersten Prijs

I heeft de eer zijne geëerde klienteel ter kennis 
te brengen dat, uit reden van uitbreiding zijner 
zaken, zijne werkhuizen, en alsook zijne woonst 
zijn overgebracht naar de

Vanden Bogaerdelaan, 33 ,  ISEGHEM
waar hij, zooals voorheen, zijne beste zorgen 

I zal besteden voor de uitvoering der ontvangene 
j bestellingen,

K O ST  E L O O Z  E R A A D G E V IN G E N  

Ónmogelijke concurrentie
Spoedig en trouwe bediening

Gevraagd voor meubelfabriek Rousselare, 
bekwame M EUBELM AKERS en halve Gasten. 
Standvastig werk. -  Zich aan te bieden bij de 
Naamlooze Maatschappij Binnenhuis, Rousselare

Gevraagd bij Valere BOUREZ- 
KESTELOOT, een goeden TOPIE- 
W E R K E R , V R IJ  VERS 
L IJM E R .

en een

Verslag voorgedragen op het

Vijf en zeventig Jarig J
van de Congregatie der Jongelingen. 

TE ISEGHEM : 17 JULI 1923.

M ijnheer en,

Mij dunkt dat ik niet beter doen kan op deze plechtige 
vergadering dan een oogslag te werpen op het verledene 
en eens te zien hoe onze Congregatie tot stand kwam, 
groot wierd, bloeide en heilzame vruchten voortbracht voor 
het geestelijk en zedelijk welzijn van Iseghem in het 
algemeen en voor de Iseghemsche jeugd in het bijzonder, 
en daarom weze het mij toegélaten hier -en daar eene 
bladzijde aan te halen uit de geschiedenis der Congregatie 
die ik over 25 jaar de eeir had voor te dragen op het 
vijftigjarig jubelfeest der Congregatie

Menigeen onder u herinnert zich nog met welke a lge
meene deelneming van gansch de bevolking dit fe e s tg e 
vierd werd ; en geen wonder : oud en jong, rijk en arm, 
burger en werkman, al dat ware Iseghemnaar heet, al 
dat katholiek en deugdzaam is, was congreganist geweest 
of was het nog ; iedereen is fier deelgemaakt te hebben 
van de Congregatie die met reden aanzien wordt als 
een der beste en noodzakelijkste inrichtingen der stad. 
Het is immers hier dat men den schoonsten maar ge- 
vaarlijksten tijd der jeugd overbrengt in ’ t gezelschap 
der deugdzaamste en treffelijkste jonkheden van allen 
stand, in een eerlijk vermaak, verre van het bederf en

de verleidin g  der wereld, onder de bescherming van 
Onze Lieve Vrouw  en het bestier van een priester die 
er zich bijzonder op toelegt om door geestelijke onder
wijzingen in de wekelijksche oefening en zijnen gemeen- 
zamen omgang der jeugd van het kwaad af te keeren;
en de deugd te doen achten, beoefenen en beminnen ,
’ t is hier dat het zaad van het kristelijk leven door de 
ouders ingeplant en in de school aangeleerd, ontkiemt 
en weelderig opgroeit ; ’t is hier dat men gewaarschuwd 
wordt tegen de gevaren der wereld en hoe men zich 
gedragen moet om deftige burgers te worden ; ’ t is hier 
dat men zich weerdig kan bereiden tot den staat waartoe 
God ons in de Maatschappij geroepen heeft.

Is het niet grootendeels dank aan den invloed der Con
gregatie ; aan de goede plooi, de christelijke geest die
sedert zooveel jaren onder de jeugd ontwikkeld wierd,
dat Iseghem altijd voort zoo godsdienstig, zoo katholiek 
gebleven is, en hopen wij voort zal blijven.

Het was in 1847 dat de Congregatie in de Stadsschool 
ingericht wierd door E. H. Ampe, onderpastor. Ja, Mijnheeren 
in de stadschool ; hetgeen thans ongelooflijk schijnt en bij 
hoogerhand niet zou geduld worden, was alsdan werke
lijkheid en zeven jaar lang vergaderden daar een hondertal 
jongelingen in geestelijke oefeningen en brachten er den 
zondagnamiddag over in eerlijk spel en verzet. Het was 
ook daar dat het muziek zijnen oorsprong vond : eene 
kleine symphonie om de koorzangen te begeleiden en 
en alzoo meer luister aan de geestelijke oefening te geven.

In October 1854 kwam de Congregatie over naar de 
gebouwen der Zondagschool ; de twee eerste klassen dienden 
voor de geestelijke oefening ; de twee laatste voor speelzaal.

Tien jaar later was het getal congreganisten zoodanig 
aangegroeid, dat het noodig werd eene kapel te bouwen, 
hetgeen bewerkstelligd wierd door de bijzondere mildda

digheid van M. den Baron Gilles de Pelichy en de mede
w erking van de Congreganisten en weldoeners uit stad.

En hier wil ik eenige trekken aanhalen waartoe de 
Congreganisten alsdan in state waren ; als de kapel half 
opgebouwd was, waren al de steenen opgewrocht en hier 
in Iseghem en den omtrek waren er geene meer te vinden. 
De heer Edw. Thibau, raadslid en schrijver der Congre
gatie ging op zoek en vernam dat er in Harelbeke te 
krijgen waren ; hij kocht er 60.000 ; en de boerezoons- 
congreganisten spanden hunne peerden en wagens in om 
de steenen naar Harelbeke te gaan af halen en ze kosteloos 
naar hier te voeren.

Als de kapel nu voltrokken was, moest er nog een 
groote verbetering gedaan worden : de speelkoer was een 
jeege natte grond eu meersch langs de pasterijbeke gelegen 
en diende verhoogd te worden ; dat zou wederom groote 
onkosten veroorzaken. Hoe daaraan gerocht ? IC. II. Volckaert, 
bestierder, deed binst de geestelijke oefening wederom 
eenen oproep tot welwillende medewerking der congrega
nisten, en zijnen oproep wierd verhoord : hij kreeg de 
toelating om de noodige aarde te gaan halen op het land 
van P. Debrabandere langs de nederweg : D ag  en uur 
wierden vastgesteld om het werk te beginnen ; al wie 
peerd, kar of wagen had ; alwie met spa of bakwagen 
werken kon stak een handje toe ; 1200 karren aarde
wierden naar de Congregatie gebracht : terwijl een ploeg 
volk bezig was tnet delven en laden, voerde een andere 
ploeg de karren naar de Congregatie ; een derde ploeg 
bracht de aarde op de noodige plaats en in min dan 
vier dagen was alles kante eti klaar. Onnoodig te zeggen 
dat het geen acht uur werk was en aan geen 3 fr. per 
uur ! Alles was kosteloos gedaan uit liefde voor de Con
gregatie. De kapel wierd plechtig gewijd den 16 Sept 
1866 en een jaar later wierd er de eerste retraite gegeven

(wordt voortgezet).



Valère Bourez-Kesteloot vraagt góede STUK- 
WERKBOOROERS.

van
aan den prijs van 1914 

---------- en op Komptante betaling —

G E L  D  L  E  t .  N  I  N  G E N
z o n d e r  H y p o t h e e k  a a n  E i g e n a a r s  

G ustaf  RAMON, H a n d e l s a g e n t
M O O R S E E L E  (bij Kortrijk).

O P E N B A R E  VER K O O P  ING
van een schoone

TWEEWOONST met LAND
te ISEGHEM, (Krekelmote

De Notaris LE C O R B E S IE R  te Iseghem zal 
openbaar verkoopen :

STAD IS E G H E M , Sectie D.

Koop een — Een Woonhuis, zijnde de ivestkant 
der tweewoonst, met athanklijkheden en medegaande 
land. staande en gèieaen  te Iseghem, wi jk Krekel - 
■note, groot volgens,.'kadaster 16 aren 38 centiaren 
en aldaar gekend Sektie D, nummers uö5  en i »06 : 
palende zuid eene straat, west Heer L. Mahieu- 
Liebaert. noord Heeren Camille en Adolf Van Ackere 

, en oost koop twee.
' Gebruikt door Heer Paul Oostcrlyhck, tot 1 Novem

ber aanstaande, mits i5o fr. ’s jaars, betaalbaar alle 
zes maanden de hrlft. boven de lasten.

Koop twee. — Een Woonhuis, zijnde de oost- 
; kant di-r tweewoonst, met afhankelijkheden en me-, 

degaande land, staande en gelegen te Iseghem, 
wijk Krekelmote, gioot. volgens kadaster 16 aren 
3s centiaren en aldaar gekend sektie D, nummers 
1203 en 1204 : palende zuid eene straat, west koop 
een, noord Heeren Camille en Adolf Van Ackere 

■* en oost Heer Camille Vandecasteele.
Gebruikt door Heer Henri Lefcvre, tot 1 October 

aanstaande, mits 145 fr. ’s jaars, betaalbaar alle 
zes maanden de helft, boven de lasten.

ZITTINGEN :
INSTEL op Dinsdag 10 Ju l i  1923,

TOESLAG op Dinsdag 24 Juli 1923, telkens 
om 2 ure namiddag, ter herberg St H i l o n u  s, te 
Iseghem. bewoond door den Heer Frcdcrik Kerck- 
hof.

I 2 0/0 INSTELI'ENN IN G .

Dc knofers worden vriéndelijk verzocht zich te voorzien 
van hun huivctijksbockje ot van een uittreksel uit hunnen 
gcboorleakl. '

OPEN-BARE V E R K O P P IN G  

van een

H O F S T E D E
■ en twee

Werkmanswoningen met Land
te INGELMUNSTER, Zandvlugge.

De Notai is LE CORBESIER te Isfcghem, zajppeii: 
baar verkoopen :

G E M E E 'N ÏE  ING E L  M UN  ST EK

Kooji I. — Huis, stallingen en schuur. Bouw
land, Meersch, Kapel, groot 1 H .. S6 a. 94 o., 
Sectie C. nummers 46sa, 4<>od, 4öid, 465, 463b, 459b, 
464, 4>5b, ex- 456, 45jb . ex 4 7 1 , ex 460a, ex 469, 
.ex 455,a. ' Ingesteld : 23.Soo J r .

Koop 2 . — Hufs on land, groot 24 ;i. o5 c. sectie 
C, n» 467a,’' ex 4 7 1 , ex 466a, ,ex 469.1 Ingcsteld 5*Æ)r-.

Koop’ 3. — 1 Huis en land. groot 33 a. 9ofe., sectie 
C.» nr‘ 468a, 470a, ex 4*1 , ex 469. Ingcsteld : 7 .4.00 fr..

Koop 4 - >t-( Bouw land, groot 26 a. 36 c„ sectic1 
C, nummer ex io3. Ingcsteld : 3ooo f r . ■

Koop 5. — Bouwland, groot 26 a. 3d c:. sectie 
C, nummer ex io3. Ingesteld : 3ooofr.

Koo]> 6 . — Bouwland, groot 34 a. 56 c., sectie 
C. nummer 453. Ingesteld : 3y5o fr.

Koop 7 . — Bouwland, groot 5o a i5 c., sectie 
C,  nummer ex 455a en ex 4D6 . Ingesteld : 3ooo J r .

Koop 8 . — Bouwland., groot 5o a. 18 c., sectie 
C, nummer ex 455a én 4.56 . Ingesteld : 3ooo f r .

Kooi) 9- — Bouwland, groot 5o a 2 1 c ,  sectie 
C ,  nummer ex ,p5ä. Ingestéld : S-'joo fr.

Koop 10 — Bouwland, gToot 5o a. 26 c., sectie
C, nummer ex 455a. _ v Ingest eld: 4200 f r .

Koop n .  — Bouwland en meersch. g.root 36 a. 
95 c. sectie C, nummejs 4i&oa, 463c. 457a ,hlges.3.5oo fr

Kóóp 12 . — Een Meersch, groot 16 #  5o c, 
sectie C, nummer 637/2 . Ingcsteld : i~oo fr.

Koop i3. — Bouwland, groot 69 a. 3o c.. sectie 
C, nummer - Ingesteld : 60S0 fr.

Gebruikt :

De hofstede met medegaande l a i ^  door H en  
Emile Naert tot 25 December 1923, mits 1400 fis 
s jaars. bpven. de lasten.

Koop II door H. Désiré Bpurgeois-Deschutter, 
mits 25o fr. 's jaars, boven de lasten. Valdag 1 
November. 19.23.

Koop U I door Heer G iutave Carpels, mits 240 fr. 
's jaars, boven de lasten. Valdag 1 November 1923 

ZITTING :

TOESLAG op woensdag 27 Juni 1923, 
om 2 ure namiddag te, Ingelmunster icr heiberg 
« 't Oud Stadhuis », bewoond deer Heer Gustave 
Verstraete,

De koopers worden vriendelijk verzocht zich te 
vóórzien van hun Eenzelvigheidskaart of een uit
treksel hunner geboortcakt.

STAD ISEGHEM.

G U L D E N S P O R E N F E E S T E N
Om de 11 Julifeesten waardig te sluiten richt de Vlaamsche Bond 

EIGEN LEVEN  een groot tooneelfeest in op Zondag 15 Ju li, te 3 uur, en 
Maandag 16 Ju li, te 7 uur in den SCHOUWBURG « ONS G ILDENMUIS ».

Wordt opgevoerd het beroemde treurspel uit den Vrijheidsstrijd der 
Zwitsers

W I L L E M  T E L L
in 8 tafereelen door S chiller met koren, begeleid door symphonisch orkest; 

muziek van R o s s in i.

150 U ITVOERDERS. Grootsche Tooneelschikking.

Alle kunstliefhebbers daarheen.
Kaarten te Inkomen van af Zondag juni In] J o s e p h  K k h a e c , h e ,  Rous- 

selaerestraat, 332, Iseghem. Prijzen der plaatsen 5 fr., 4 Ir., 2.50 fr.

" c a i s s e  c o m m e r c i a l e  d e  r o u l k s "
V o o r h e e n  : B a n k  G .  D E  L A E R E &  G  0 Naamlooze Maatschapp 

Fr. I 0  M IL L IO E N  K APITAAL Aangesloten bij den Bank van Brussel.

H o o f d z e t e l  t e  R O U S S E L A R E .  - -  Tel. n°  i en 250.

A G E N T S C H A P P E N
Tel.

Tel.

Tel.

Tel.

Aan en verkoop van Beurswaarden 
Voorschotten tegen waarden aan drager 
Rekeningen op zicht 
Kredietopening met of zonder borgtocht 
Inkasseering van alle rentebriefjes (coupons) 
Bewaring van alle waarden zonder of onder zegel 
Handelsinlichtingen -- Bijzondere dienst -  
Wissels, checks en kredietbrieven op de b ij

zonderste steden van Europa en over zee 
Kostelooze dienst voor het nazien van uit- 

lotingen van titels 
Uitwisseling van vreemde gelden 
Rekeningen zonder lasten

V E R H U R IN G  var.i B R A N D K A S T E N  (coffres-forts)  in alle grootten en prijzen.

Bank heeft zijne Medewerkers in alle Steden van het Land en op den Vreemde

ISEGHEM.

YPER,

KOMEN,

STADEN,

ARDOYE,

MEULEBEKE,

BRUSSEL, (35, Kunstlaan),

No 6 

No 98 

No 68 

No 21 

Tel. ;No 28 

Tel No 115 

Tel. No 30626

Florent Devos-DejopGkheere
Huurhouder en Voerman 

S t a t i e p l a a t s ,  28,  ISEGHEM 

Bericht zijne medeburgers, dat hij schoone 

nieuwe rijtuigen aangekocht heeft voor HUW E

LIJKS-, DOOPPLECHTIGHEDEN, enz.

Deze Rijtuigen zij-n gemaakt naar het laatste 
stelsel, wielen beleid met caoutchou. •

WATERORGANEN

BUMS-NIEREN
DE WITTE CAPSULLEN van 
Dr.Davidson genezen radikaal,zon
der werk verlet, alle ziekten < n infla- 
matiën der waterorganen, blaas en 
nieren, lendepijnen, steen, troebele, 
pijnlijke of brandende waters, 
speen, enz. 5 fr. per doos van 50 cap- 
sullen; 9 fr. per doos van 1(M) cap- 
siil'en. *> Brussel : Pharmacie des 
Croisades, 15, rue des Croisades, 15 
en in alle apotheken.

K R I S T A A L ,  G L A S  E N  G L  E I E R S W E  R K

Raymond DEVETTERE-GENICOT - -
C a s i n o p l a a t s , K O R T R I J K .

Schoone verzameling van Keuken-en Tafelserviesen. Tafelgarnituren. 

Prachtige fantasie voorwerpen, schoone garnituren, buffetten, enz.

------ Groote keus van Gelegenheidsgeschenken --------

Verkoop in 't groot en in ’t klein.

D E  T ’ H U I S B  E S T E L L I N G  E N  W O R D E N  P E R  A U T O  G E D A A N .

Hais R. Devol der-Versebaeve
S c t ) i l d c t t H  A a n n e m e r »

D E P É L IC H Y S T R A A T ,  I S E G H E M .  =

Algemeene aannemingen van alle Schilderwerken 
aan voordeelige prijzen.

VERKOOP VAN ALLE VERVEN EN RENOODIGHLDEN VOOH 

DEZE DIE WILLEN ZELVE SCHILDEREN.

V e r n i s  v o o r  K o p e r w e r k  en w i t  m e t aa l .

[ V E R K O O P V A N  T O I L E  E N  B E H A N G P A P I E R
Z u iv e r e  w ä r e n  en  v a n  e e r ste  h o ed a n ig h eid .

Verzorgd werk — Trouwe bediening

C R É D I T  FONGI ER D’ A N V E R S
H U L P H U I S  R o u s s e l a r e s t r a a t ,  2 5 ,  I S E G H E M .

- K ap itaa l 6 0 0  0 . 0 0 0
B S p a a r k a s :  Vri j  van a l l e  las t en en t a k s e n
1° op zicht 3.60 "/
2» op termijn van een jaar 4.00 °/’
Langer termijn volgens overeenkomst.

Naamlooze Maatschappij

A. B a n k r e k e n i n g e n  : z o n d e r  Bar.kloon :
1° op zicht 3 50 %
2 op veertiendaagsche rekeningen 3.85 %>
3 op driemaandelijksche rekeningen 4.00 °/0
3° op zesmaandelijksche rekeningen 4.25 °/0 

4n op jaarliiksche rekeningen 4 . 5 0 %

\ VNKOOP en V E R K O O P  yan Fransch, Sngelsch en Amerikaaasch Papier
aan de voordeeligste wisselkoers

Verdere in lich tin gen  kan men bekomen b ij den P la a tse lijk e n  Beheerraad

B e s t u u r d e r  : J U L E S  C R O C H O N - V E R H A  M M E  te I s e g h t m
Leden : P a u l  S C H O T T E  N o t a r i s ,  Inge lmu n st e r ,

Jozef  S P I N C E M A I L L E  dokter  in g e n e e s k u n d e  R u m b e k e ,
E u g èn e  V E R H A M M E  dokter  in g e n e e s k u n d e  Iseg h e m 

BIJHUIZEN uit WEST VLAANDEREN : Ardoye ; Bavichove ; Brugge; Cuerne; Deerlijk; Dessel 
ghem ; Gulleghem ; Ingelmunster ; iseghem ; Kortrijk ; Moeskroen ; Meulebeke ; Oostende ; 
Oost Roosebeke ; Reckem ; Rousselaere ; Thielt; Waereghem ; Wevelghem.

GROOTSTE M EUBELM AGAZIJNEN DER STAD
M « !  I * m » P STEEN POORT, 1 2-1 4-1 6,

FELIX LEFEVERE - k o r t r u k  -
Alle siaeti van huis- en sieraaümeiMen

in hout en vlechtwerk

M E U B E L G E R I E F » • 
• •

voor Keuken- Slaap- en Eetkamer, 
voor Salons, 

Verandahs, Rookkamers, enz.

ALLES EI GE IS F ABRI KA AT 

ZEER VERZORGD WERK

Slaapkamer in eik van af fr. 1275,—
Salongarnituur Louis XVI, 7 stukken 495.—
Matrassen (voor twee personen) met

traversin in flocon aan 85 .7-
Engelsehe bedden met ressort van af 68.— 
Strooistoelen aan 10.50
Sargiën te beginnen aan 8.50

UITVOERINGEN VOLGENS OPGE

GEVEN PLANS EN TEEKENINGEN



H I J  1 8

J. Vanlandeghem-Behaeghe
Groote Markt ,  I S E G H E M .

CORSETS

H .D
BRUXELLES

ALLÉÉN  verkoop van de 
bekende CORSETS merk

H D B
Overgroote keus en laatste nieuwigheden 

aan prijzen buiten alle concurentie.

G. H O E T -A N N E , opticien, StAmandstraat 8, HOUSSKLARR

Waarom wordt het huis. G. Hoet- MUIS VAN V E R T R O U W E N
Anne, na 36 jaren bestaan, door 
de H H . Oogmeesters, meer bii 

meer aanbevolen ?
1° Omdat het gezicht met een 

nieuw stelsel van gezichtaariduider 
goed onderzocht wordt, die ons juist 
het Dummer van ’t gezicht aanduid, 
om met den eersten bril die men 
beproeft, zoo klaar te zien als op 
den ouderdom van 15 jaren, eti waardoor bet gezicht bewaard en versterkt wordt

2° Omdat het huis voorzien is van uitgelezene glazen en alle verschillige modellen tan bril en 

pii ce-rez monturen, uit de voornaamste fabrieken van Frankrijk, Engeland en Amerika, in good, 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 fijne monturen tï en 7 fr GEENE WOEKERPRIJZEN.

Het buis is ook voorzien van eeneit schoonen keus jumelle»., longues-vues, barometers en kunstoegen; 

Specialiteit van thermometers voor broeimacbienei’ , brouwerijen, baden en kernen ; maximatl errnometers . 
liieur-, sirop-, melk- en oxijde wepers. loupen voor wevers, enz...

GERMAIN HOET reist niet meer, doch is alle d ije  ten zijnen huize spre’-elijk en beeft noch zo u 
of hoegenaamd geene reizigers.

M en lette goed op ons adres :

G er mai n Hoet-Anne,  S t  A m a n d s t r a a t  8,  tegen de Nuordstraat .  Rousse lar e .
Fr is altijd een oogmeester ten ieder beschikking

Te koop bij Alf. DE JAN, Gentstraat, Iseghem, 
een LEOERAFSCHOLM MACHIEN. Merk Fortuna.

Per Occasie te Koop BUIZESTOVE met oven
Verdere inlichtingen ten bureele van ’t blad.

Te koop eene KEUKENSTOOF met oven bij
Valère LARIDON, Zegeplaats, Iseghem.

D y n a m o s ,  D e m a r r e u r s  en M a g n e t o s
I  worden hersteld in bijzondere werkhuizen 

27, Suikerijstraat, ROUSSELARE.

w ii i 11■■ITwWi#iîilïTil m

Gedurende 8 jaren leed ik aan rugp jn
gnheer Boîte Adhémar, Oude weg van Dooruijk, Irchoiiwe 
, schrijft ons :

Mÿnheer Boîte Adhémar, Oude weg van Dooruijk, Irchonwelss lii.i 
Ath, schrijft ons :

« Sedert acht jaren had ik pijnen in den rug en somtijds w;is ik 
verplicht t’huis te blijven zoodanig ik leed. Na drie vierden van ( en 
fleschje genomen te hebben ben ik gansch genezen, de staaploosheid 
verdwenen en ik werk van ’s morgens tot ’s avonds zonder de minste 
pijnen te gevoelen. Ik dank U omdat gij mij van die schrikkelijke pijnen 
verlost hebt. »

Het getuigschrift verschaft door Mijnheer Boîte Adhémar is een 
zinnebeeldig bewijs van hetgeen er gezegd wordl van het genezen 
vermogen der Pillen I)e Witt. Dien man heeft gedurig een omh.op 
van 8 jaren ernstig gelijdt en somtijds was bij verplicht t’huis te 
blijven door zijne hevige pijnen. De Pillen De Witt hebben hem gene
zen. Hij werkt dagelijks en voelt geen onkel pijn meer waarvan liij 
voortijds leedt. De Pillen De Witt brengen aanstonds hunne uitw er
kingen voort, de drie vierden van een fleschje waren voldoende om deze 
man te genezen.

Indieu gij oniniddelijk uitslagen wilt hebben, neemt

N I E R  &  B L A A S  P I L L E N
Da Beate Remedie in de Wereld voor

Rheumatiek, 
Heup Jicht, 
Lenden Jicht, 
Zwakke Rug,

Blaasontsteking, 
Steen in de Blaas» 
Graveel,
Jicht,

R u g p ijn ,  
V e r m o e id h e id ,  
M eeste  vo rm e n  van 
Blaas A a n d o e n in g

De Pillen De Witt zijn te koop in alle bijzondere apotheken, aan 
den prijs van 5 frank de kleine flesch en fr. 7 .5 0  de groote flesch. 
welke 2 1/2 maal den inhoud der kleine bevat.
«Wanneer gij eenige moeilijkheden hebt om u de echte Pillen De Witt 

aan te schaffen, zend rechtstreeks het bedrag inver bestelling, ver
meerderd met 65 centiemen voor verzendingskosten aan E. C. De 
Witt & C°, rue de la Glacière, 2 2 ,  te B russe l ,  en de verzending z.il 
oogenblikkelijk door den apotheker uwer streek gedaan worden.

Rousselarestraat, 9 7  

I S E G H E M

O ud huis J . D O O M S  

Gesticht in 1 8 7 0

In  de Belgische Vlag

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat, 25, ISEG-HEM.

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

MOEDERS vooralleer aankoopen te doen, komt 
zien naar do prijzen onzer stoffen, alle concurentie 
onmofeJijk .

Pracht- en gewoon werk 

Afficlien met plans
voor verkoopingen 

Program m a’s voor feesten 

Facturen, M emorandum s 

Hoofden van brieven 

Enve loppen , Trouwbrieven 

Rouw brieven, Doodsanctjes 

A lle  slach van Etiquetten 

voor Wijnen, Likeuren, Chocolat. 

Suikerij, Tabak, enz.

Fabriek van PAPIEREN ZAKKEN

B U R E E L -  

en S C H O O L G E R I E F

Burgers Valtmannen
van allen aard, vooraleer g i j  u een nieuw 
werktuig aanschaft, vraagt inlichtingen  
b ij de « Maatschappij voor aankoop van 
klein werkgetuig » C afé Royal, Nieuw- 
straat, ISEGH EM . L oor zijne tusschen- 
k om st,zen d t heM inisterie van A m bach
ten en Neringen kosteloos een Ingenieur 
om u op de hoogte te stellen, zoowel op 
technieksch als op ekonomieksch gebied, 
nopens het koopen van werktuig. Wanneer 
de koop voltrokken is, g i j  bekomt nog 
eene premie van 5°'» met een vastgestelde 
maximum. Benuttigt de toelagen welk ter 
uwer beschikking liggen, alsook de heil
zame raadgevingen welke de Ingenieur u 
geven kan.

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach van MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN F L O C O N W O L  

PLUIMEN, W1NDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS,  

aan de voordeeligste prijzen.

S P o E D I Q E  E N  T R O U W E  B E D I E N I N G .  
In ’t groot en in ’t klein 

bij

Alex. Roose-Vuylsteke
D- PELICHYSTRAAT , 12,

■■ficbl over ,Sl H iloniusVerk IS E G H E M

Alberie

TE  BEK O M EN  BIJ 

Krekelstraat, ISEGHEM

B R O E D M  A C H  I E N E  N
en

K W E E K  M A C H I E N  E N
het volmaakste stelsel tot nu 
uitgevonden.

alsook

Versehe uitgebroede kiekens
W ij nemen ook EIE R E N  aankom te BRO ED EN . 
Trouwe bediening. —  Ónmogelijke concurentie

Antwerpen’s 
Bouw- & Hypotheek Bank

Naamlooze Maatschappij 

Gesticht den 31-12-1908.
Zetel : Twaalfmaan jenstraat, 13, ANTWERPEN 

Maatschappelijk Kapitaal 10 Millioen Fr.

Postcheckrekening:019 Telefonen: Nr 434&3Ü81 

VERZEKERDE PLAATSINGEN : 

Spaarboekjes aan 4 . - 4  1/2 en 5 1 / 2 %  
Kasbons op naam aan 5 n/0 
Obligaties aan drager aan 5 1 2 „

Leeningen op Hypotheek in Isten rang : 

Voorschotten voor aankoop of bouwen van 
woningen.

G R O O T E  KA PITA LE N  BESCH IKBAAR
Voor nadere inlichtingen wende men zich te : 

C A C H T EM : M . Victor Saelen-Vandoorne, rustend 
hoofdonderwijzer.

E M E L G H E M  : M. Aohiel Tanghe, Gemeentese- 
kietaris.

IS E G H E M  : M. Fl. Behaeghe-Mulier. Gemeente
ontvanger, Van den Bogaerdelaan, 17 . 

L E D E G H E M  : Mlle Flavie Daels, Gemeentebedien- 
de, Statiestraat, i5.

L E N D E L E D E : M. Aug Hoet, rustend onderwijzer. 
M E U L E B E K E : M. Leo Declercq, rustend gemeen
tesecretaris.

Ö O S T - N IE U W K E R K E  : M. C. Steen-Ducat, rus
tend hoofdonderwijzer.

V V Y N C K E L  St E L O I  : M. Jules Oost-Van Hevel,
Handelaar ;

P. S. — In el*e gemeente waar de Bank nog 
niet vertegenwoordigd is, kunnen naarstige en alleen 
'hoogst gewaardeerde personen zich aanbieden om 
als A G E N T  op te treden, — Gemakkelijk en weinig 
werk, loonend en zonder verplichting daarvoor 
rond te gaan.

Vergt niet de minste stoornis in zijn dagelijksch 
leven-

Wilt gij U een STR O O IE N  H OED  verschaffen 
en hem met alle gemak dragen, komt eens 
zien naar het huis

DEN ROODEN HOED
BIJ

Jules BOSSUYT-HUYGHE
92. Rousselarestraat, 92, ISEGHEM

(Recht over de kerk van 't H. Hert)

daar vindt gij een overgroote keus en een Confor- 
mateur om een Strooien hoed naar het moeilijkste 
hoofd te doen passen. |

Altijd in magazijn schoon assortiment van Bo 
en Siappe hoeden en de laatste nieuwigheden 
van klakken.

HUIS VAN V E R T R O U W E N

Over te nemen 

(‘ene toom horstel fa brick
(met M /ieke en eiektrieke verlichting)

in vollen jei, gelegen te Brugge, Voor alle
inlichting zich wenden tot den Heer A l o i s
TIMPEl N, te Iseghem, of schrijven „ouder 
de letters ï'AX, postliggende te BruffgeO O

Jos. Vanlandegbem-Behaeghß
Groote M a r kt ,  2 1 ,  I S E G H E M .

Groote keus van allerlaatste nieuwigheden voor 
mans en vrouw kleermakers, grooten voorraad van

Zijden en Witgoedart ikelen
voor Damen en Kinderen, alsook Corsets H. D. II. 

Bijzondere prijzen voor voortverkoopers.nBank voor Handel en Nijverheid
N A A M L O O Z E  V E N N O O T S C H A P

Filiaal van de Volksbank van Leuven
HOOFOKANTOOR : KORTRIJK KAPITAAL FR. 6.000.000

B IJK A N T O O R  ISEGHEM, Marktstraat, 16
dat zich zal gelasten met alle Bank- en Beursverrichtingen, zooals Rekeningen op zicht 
en termijn —  Rekeningen in buitenlandsch geld —  Aankoop en verkoop van vreemde 
munten en bankpapier, inning en disconteering van wissels Voorschotten op fondsen 
en goederen, kredietbrieven, spaarkas, enz.

Bureelen open van 9 tot 12 en 2 tot 4 uur. ’s Zaterdags alleen van 9 tol 12 uur.

L ’E L E C T R O M O T I O N  =
TELEFOON 506

------Have nierstraat, KORTBIJ Â .................  —

Alle slach van Electrieke installation

Herstellingen en licropwinden van hooge en lage spanning 

M otors en D ynam os Transform ateurs

Landbouwers, Hoenderkweekers,  Duivenliefhebbers ! Hamert U deze waarheid 
in den kop : Gemakkelijker 

is het ziekten te voorkomen dan te genezen ! ! Daarom gebruikt ge van tijd tot tijd het

WONDEBPOEDER ASEPTA
dat voorkomt en op enkele dagen uwe hennen, duiven en kiekens bevrijdt van sterften door genezing 

van Cholera of Groenstikkenden afgang, Maagziekten, Leverziekten, Koopziekten, Poederkam  

Slecht ruiven, Uitzakken van den Legdarm, Snot, met Etter in de keel, Gezwollen kop en 

toegenepen etterende oogen, Duiziligheid en Onzekerheid in tert.

In  alle apotheken aan 3.50 fr. de doos. — Te verkrijgen te Rousselaere, Apotheker Vande W alle  en 

Van Houwe ; te Iseghem, Laleman en Verhamme ; te Lichtervelde, Rosseel ; te Thourout, De Meyere 

en Van IsackerJ; Meenen Vanden Bussche ; Ieperen. Houtekier en Snoek ; Kortrijk, Apotheek De Krokodil.


