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Verkoop van liet Weezenbloempje
Morgen Zondag 17 Juni zal het Weezen- i 

bloempje verkocht worden.

Wij doen een dringende oproep aan de 
mildadigheid der Iseghemsche bevolking, opdat 
den dag der Oorlogswees, ingericht op morgen 
Zondag, waarlijk een dag van dankbaarheid 
weze jegens deze die ons verlost hebben ten 
koste van hun leven.

Dat de gedachte van elk onder ons, zich op 
dezen dag terugbrenge naar de vier verdruk- 
kings en lijdensjaren die wij doorleefd hebben

Dat onze liefdadigheid, ga naar deze Kinde
ren van wien hun vader niet is teruggekeerd 
en die zijn leven gaf voor onze vrijheid en 
zijne vaderlandsliefde. Koopt dus allen een 
Weezenbloempje om die arme ongelukkige 

kinderen te helpen steunen. Vele kleintjes 
maken een groot. God beloone U om uwe 
mildadigheid

Namens het Bestuur 
van 7  Komiteit der Weezenbloempjes.

Fascism en Katholieken
’t Is een kenmerk van onzen tijd dat 

meest buitensporige p'annen toch altijd iemand 
vinden om er de uitvoering van te wagen

Dat zoogenaamJe democratie soms wel wat 
te ver gaat en in alles den wil van de domme 
massa tracht te doen doorgaan als de wil van 
t volk en als de wet, is een onloochenbaar 
feit.

Dat tegen zulke stroomingen reactie als
natuurlijk ontstaat die. lijk alle reactie, ook 
weer te ver gaat in haar oprreden moet ons 
ook niet verwonderen Maar wij katholieken 
hebben grondbeginselen van rechtvaardigheid 
en liefde die ons vrijwaren tegen overdrijvin
gen in een of anderen zin en in geweten zijn 
wij verplicht, wat het ook kostte, die grond
beginselen te volgen en na te leven.

Italië werd bedreigd met bolchevism Een
bekeerde socialist vond onder den oorlog tijd 
om na te denken en kwam na den oorlog 
met zijn zeer scherpe, laat staan interressante 
personaliteit, op het voorplan en wist een weg 
te banen aan de in alle middens opkomende 
reactie. Qustige omstandigheden brachten hem 
aan ’t bewind en lieten hem toe aan zijn
vaderland echte diensten te bewijzen.

Maar... de geschiedenie is niet uit. Musso
lini heeft aan de onruststokers den kop inge-
uuwd. Hij heeft het negatieve deel van zijn
plan uitgewerkt.

Hij voerde den strijd met alle wapenen en, 
al had hij nog zoo goede inzichten, zijn« 
volgelingen hebben meer dan eene daad ge
pleegd die wantrouwen moest verwekken bij 
kalm, door redeneerende lieden.

Hij heeft de vervolgingen tegen de priesters 
en chiistene S y n d i k a t e n  trachten goed te maken 
met, sinds het invoeren zijner dictatuur, de 
school weer onder den zegen van Christus
Kruis te brengen, met den godsdienst te laten 
tronen bij publieke plechtigheden, met heel 
waardeerend over Zijne Heiligheid d e n  Paus 
te spreken, met ook een kloof te scheppen 
tusschen fascism en vrijmetselarij.

Dat is goed maar dat stelt de ltaliaansche 
Katholieken en vooral de machtige *• Partito 
populäre - niet heelemaal gerust en daarom 
kon Priester Sturzo, de leider van de « Partito 
populäre », op het laatstej[congres de groote 
meerderheid zijner volgelingen overhalen om 
alle versmelting met het fascism-te vermijden.

Dat moet ons, burgers ' en middenstanders, 
hier te lande ook op] onze hoede doen zijn 
voor alle openlijk of verkapt fascism.

Brusselsche reaktionnairs’ roeren opfdit oogen- 
blik als duiveltjes in 'een "w ijw atervat 'E r  werd 
een « Faisceau belge » gesticht. Wij kregen 
er de standregelen Jvan onder de' oogen. ’tjlls 
louter onzin dat daarin wordt verkocht « La 
patrie au dessus’ de Tout » (« Tout » meteen 
hoofdletter !'. Ieder aanhanger verbindt zich 
door eed (bij welken God a u. b. ?) enz.

De onderteekenaars zijn wenig beduidende 
strooimannen die achter zich de'hooge financie, 
le * haut commerce », de unions civiques * 
hebben.

Een andere groep maakt propaganda onder 
naam van « La légion nationale ». De kleine

meeloopers krijgen als kenteeken een rood 
lintje met een « zweerende - hand erop, de 
onderofficieren een geel lintje met zelfde ken
teeken, de wel ingewijden en groote bazen 
een zwart lint met zelfde kenteeken.

Voeg er bij « la fronde antiflamingante » voor 
de jongere beunhazen uit de universiteiten en 
het spel is compleet.

Middenstanders houdt de hoofden koel in die 
zaken. Werkt voort aan uwe degelijke Katho
lieke organisatie in vriendschappelijke wedijver 
met de andere Katholieke standsgroepen Daar 
ligt de oplossing 1 Op die manier wordt, naar 
de voorschriften onzer roemrijke Pauzen, alles 
*• in Christo vernieuwd. » En vooral bidt om
dat de tijden rustiger en beter worden ; want 
zonder rust en vrede is de middenstander de 
speelbal van al wat gebeurt.

(Uit « De Middenstand » Verbondsblad 
van den Christelijken Landsbond van den 
Belgischen Middenstand )

IETS OVER DE CONGO
ONZE KOLONIE

Ik heb in de laatste dagen, veel, heel veel 
over de Congo vernomen, en alles mag in 
volle vertrouwen medegedeeld worden, omdat 
het waarheid is, komende van personen die 
jaren lange ondervinding opgedaan hebben in 
de Congo zelf :

Voor de eerste maal werd de Congo mij 
afgeteekend.

A/s een land waarvan men niet moet afkeerig 
-ZÿlL----

A ls een land dat niet ongezond is.
A ls een land waar er toekomst is voor die

gene die er naartoe gaan, en voor diegene 
die er zaken mee willen doen.

Tot nu toe is er niemand geweest die ons 
een aangenaam gedacht gaf van den Congostaat. 
w ij zagen er een soort van laatste toevluchtsoord 
in, voor al diegene die hier in ’ t land zelf 
nietdeugers waren, en wanneer we hoorden 
zeggen van iemand « Hij is naar de Congo » 
was het zooveel of « Het is er nnê gedaan »

De reden van deze gemoedstemming is niet 
te zoeken, en ligt in onzen aard zelf. Wij 
zijn immers afkeerig van alles wat vreemd is, 
van alles wat niet aan ons grondgebied 
paalt, dus nog veel meer van een vreemd volk 
en daaren boven zwart volk !!! Voeg daarbij 
de beweeringen van het ongezond klimaat in 
Congo, vrees van slaapziekte, malariekoortsen, 
enz en dit alles samen stelde ( ns vijandin 
of minstens onverschillig tegenover onze Kolonie !

Deze opvating is mis. De Congostaat is een 
heele rijke Kolonie, als natuurschoonheid van 
het schoonste. De gezondheidstoestand is er 
goed, het is waar, er heerscht een groote 
warmte, maar met heel weinig voorzorgen is 
er het verblijf heel gemakkelijk.

Een bewijs vinden wij in eene statiestiek 
van het missiehuis van Scheut, dat 8 sterfge
vallen telt onder zijn zendelingen in China 
tegenover 1 in de Congo.

Ook nog in het verslag van eene vergade
ring van dpn Hoogere Kolonialen Raad, waarin 
het voorstellen der pensioenen besproken werd.

Er was een voorstel ingediend dat rekening 
houdende met de verschillige streken, in Congo, 
en den graad van gezondheid ervan, de pen
sioenen der Kolonialen wilde regelen volgens 
die graad van gezondheid.

Dit voorstel werd algemeen verworpen, door 
die bevoegde en ondervindingrijke personen 
uit den Hoogeren R aai, om Jat erjfgeen ver
schil te maken was tusschen de verschillige 
streken.

Dit is een zeker bewijs.
Men mag zich dus geen “ Ónmogelijk land 

om in te leven » inbeelden. De Centers zijn 
reeds min of meer Europeesch, en er heerscht 
confort. De reis zelf is een plezierreisje ge
worden. Op twee maanden kan men heen en 
terug naar Stanleypool en Kinshasa Er bestaan 
reeds maatschappijen voor toeristen die reizen 
ondernemen in de Congo !

Het binnenland zelf is natuurlijk niet zoo 
beschaafd, maar men zal toch nergens vreemd 
opzien naar den blanke, omdatjmen er reeds 
overal gezien heeft, ’t zij staatsagenten, mis 
sionnarissen of liefdezusters

De Congo is een land van toekomst !
Zonder de minste twijfel, en alle personen 

die ik erover gesproken heb waren het eens! 
Ernstige personen, met kennis en durf, en 
taaie werkzaamheid moeten er lukken ! Het 
land staat open voor onze handelsproducten 
Nu komen wij in den invoer maar met 1/4, 
en meer nog, Belgische waren worden er ver
kocht onder vreemden stempel.

"  aarom zijn wij daar zoo arm vertegen
woordigd ??

Dit is de vraag die alle ernstige kolonialen 
zich stellen.

De produkten van ons geweste, Borstels 
Ge\yeefsels en Schoenen zijn er in groote 
hoeveelheden en onder verschillige vormen en 
kwaliteiten gevraagd.

Dat dient overwogen te worden door onze 
nijveraars.

(U it de Handels en Nijverskamer). J . I.
* % *

De katholieken burgersbond inlichtingen g e 
nomen hebbende over de uitbreidingen van 
onzen nationalen handel met Congo, heeft het 
Jaarboek 1923, over Congo dat komt te ver
se h ijnen aangekoch t .

D it zeer belangrijk boek bevat al de namen 
van de Europeanen die in Congo verblijven, 
verschillige plans van steden, alsook de naam
lijst der bijzondere leveranciers en maatschap
pijen tot uitbating van koophandel, geldwezen, 
landbouwnijverheid, enz in Congo gevestigd.

D it zoo nuttig boek kan door onze handelaars 
en nijveraars&met veel voordeel geraadpleegd 
worden, en zal ter beschikking zijn der leden van 
onzen bond in het lokaal « Café Royal », Nieuw- 
straat.

Katholieke Arrondissements-Burgersbond
ROUSSELARE-THIELT

Op verzoek van den Katholieken Arrondis- 
sements-Volksbond van Rousselare, heeft de 
Arrondissements-Burgersbond van voornoemde 
stad verleden Zondag namiddag, in~Patria eene 
vergadering beleid, waartoe al de afgevaardigden 
van den Katholieken Arrondissements Burgers
bond Rousselare-Thielt uitgenoodigd waren

Uit verschillige gemeenten waren er verte
genwoordigers opgekomen.

Ingelmunster onder ander, was er in zeer 
groot getal. Van Iseghem waren er vijf Ver
schillige andere gemeenten waren niet verte- 
genwoordigd._ Uit het Kiesarrondissement Thielt 
was er niemand.

M Jos. Vanden Berghe-Moerman, ' oorzitter, 
opende de bespreking met eenige beschouwingen 
over de Schoolwet, de Vlaamsche Hoogeschool, 
eiiz Vervolgens wierd er lezing gegeven van 
eene dagorde door den Katholieken Volksbond 
van Rouss lare ges'emd, Dinsdag 5 Juni, en 
luidende als volgt ;

De Katholieke Volksbond van Rousselare de 
drie standen vereenigende, in algemeene ver
gadering daartoe opzettelijk bijeengeroepen op 
Dinsdag 5 Juni, heeft het wetsvoorstel Devèze 
en zijn amendement besproken een dienstver- 
lenging invoerende van 4 maanden.

Overwegende dat dit amendement hevige 
beroering onder de bevolking heeft gebracht ;

Overwegende dat de landsbelangen boven de 
politieke belangen moeten gesteld worden ;

Overwegende dat de doelmatigheid van de 
Roerbezetting zeer te betwisten is en in ieder 
geval geen uitslag oplevert, dat die bezetting 
alleszins niet verder mag strekken dan met 
den volkswil en den ekonomischen en finan- 
cieelen toestand van het land vereenigbaar is.

Acht de dienstverlenging in tegenstrijd met 
het katholiek kiesprogramma, absoluut over
bodig voor het belang of de veiligheid van 
het land.

Acht daarom die verlenging als zeer nood
lottig voor de katholieke partij en de zede
lijkheid van ons volk

Veroordeelt alle gewilde of bedekte in de 
hand werken van het militarisme.

Ziet de mogelijkheid niet in de kandidatuur 
van partijgangers van dienstverlenging te ver
dedigen.

Vraagt aan zijn volksvertegenwoordigers en 
senators, alle voorstellen in dien geest te ver
werpen... en zelfs geen dienstverlenging als 
basis eener transactie te dulden, en de indeeling 
in Vlaamsche en Fransche eenheden vo,>r te 
staan ter innerlijke versterking van het leger.

Besluit deze dagorde mede te deelen aan 
zijn vertegenwoordigers en aan de pers

N am ens den Burgersbond, N am ens den U erkliedenhond,

A l f .  v a n  c o i l l i e . c . s a m b a e r .
N am ens den Boerenbond,

E LONCKE.
Na eene langdurige bespreking, wierden er

4 dagorden voorengesteld, waarvan het radi- 
kaalste met overgroote meederheid gestemd 
wierd, en den onveranderden tekst hierboven 
aangehaald bevatte. De dagordej door de dele
gatie van Iseghem die niet aangenomen wierd1 
bestond hier in, van eerst een onderhoud te 
vragen met onze volksvertegenwoordigers en 
senators vooraleer in Kamer en ^ en aat 'o ver  het 
legerstatut en verlenging van dienst te stemmen.

Wij ontvingen van wege de V LA A M SC H E  
ST U D IEKRIN G  vol ende mededeeling :

Tegen de 14 maanden diensttijd
Aan de Heeren Volksvertegenwoordigers,

De katholieke Vlaamsche Studiebond van 
Iseghem overwegende het onherstelbaar onheil 
dat zou voortspruiten uit den 14 maanden 
dienst en de nieu we legerwet.

Overwegende de beloften over vermindering 
van diensttijd gedaan tijdens den kiesstrijd, 
dringt er op aan dat gij tegen deze beide 
voorstellen zoudt stemmen.

Verklaart dat alle middels zullen in ’t werk 
gesteld worden om bij Uwe gebeurlijke aan- 
veerding dier voorstellen, de tekortkoming aan 
U w  gegeven woord met alle middels ten haren 
dienste aan de kaak te stellen en behoudt zich 
het recht voor hare houding in de toekomst 
te bepalen

Voor de katholieke Vlaamsche Studiekring.
De Schrijver. De Voorzitter,

L. H o o r n a k r t .  V J B e h a e g h e .

Bood der Kroostrijke Gezinnen.
De Bond der Kroostrijke Gezinnen hield Zondag, 

ten stadhuize te Brussel eene algemeene vergade

ring.

’s Morgens had de vergadering plaats van de 

afgeveerdigden der verschillende aangesloten afdee

lingen, onder voorzitterschap van M. Levie, staats

minister

over den financieelen toestand van den bond, die 

bevredigend tnag geheeten worden.

Een schrijven van; den Koning.
Z M de Koning heeft naar M Levie het vol

gende schrijven gezonden

De aandacht van den Koning werd gevestigd op 

de algemeene vergadering van den Bond der groote 

gezinnen.

Zijne Majesteit verzoekt mij u mede te deelen 

dat hi] met veel sympathie de bedrijvigheid van 

den Bond gadeslaat. De kwestie van de bevolking 

en de geboorte is een der ernstigste kwesties wel

ke thans worden gesteld.

De Koning is vooral verheugd dat mannen uit 

alle politieke groepeeringen de propaganda van den 

Bond voeren Hij verzoekt den voorzitter aan de 

vergadering kennis te geven va i zijn schrijven
(Get.) M L. Gerard.

De toestand van den Bond.
M. De Castres de Tersac, secretaris van het 

Midde.ncomiteit, bracht verslag uit over den toestand 
van den Bond De Bond telde in 1921 3000 leden ; 

in 1922; 15000 en thans 30.000 (Toej ) Kr zijn 
in Belgie 400 000 groote familien, waarvan de helft 

zou moeten worden gegroepeerd. De Bond telt 28 
afdeelingen, onderverdeeld in 450 plaatselijke af

deelingen.

De verslaggever geeft nadien een overzicht van 

den toestand in de verschillende provinciën.

De provincie West-Vlaar.deren heeft een provin

ciaal komiteit te Eoeselaere. De Bond telt 2500 

leden in 19 afdeelingen ; 62 gemeenten tellen aan

geslotenen. Maken zich vooral verdienstelijk 

Senator Allewaert ; M Decock, en M. Depraetere.

Oost-Vlaanderen t elt 5000 leden en 65 afdeelin- 

gen. De provinciale afdeeling telt leden uit 100 

gemeenten. De Bonden van Gent, Aalst, St Nico- 

laas, groeien goed.

M. Midal, ingenieur, droeg een verslag voorover 

de kwestie der familievergoedingen. Daarin kotnen 

de volgende belangwekkende cijfers voor :

I)e compensatiekassen werden ingevoerd in ver

schillende landen, vooral in Frankrijk. Men telde 

in 1920: 40; in 1921: 7 1 ; in 1922: 113
Vergoedingen werdén uitbetaald voor een bedrag 

van 85 miilioen aan ruim 800 000 arbeiders.

Wat de grootnijverheid in Belgie betreft, ziehier 

den toestand. In 1920 waren 6000 arbeiders aan

gesloten bij compensatiekassen ; in 1921, 9000 ; 

in 1922, 80.000 en in 1923, 225.000.

Spreker rekent uit dat op die wijze de inkom

sten van de groote gezinnen met 18 miilioen wer

den verhoogd.

De E. P. Fallon uitte den wensch dat do a l

gemeene raad. van den Bond zou overgaan tothet- 

stichten van een voorschotfonds, ten einde het school

geld te betalen van de kinderen der groote gezinnen, 

die middelbare en hoogere studiën willen doen.

M. Volckaert bracht verslag uit over de woning 

nood. Er zijn in Belgie thans meer dan 15000 

jonge gezinnen die, bij gebrek aan voldoende on

derkomen genoodzaakt zijn bij hunne ouders in te 

wonen Spreker uitte de meening dat men, |waar 

het geldt woningen te bouwen voor de talrijke fa

milien, met geene besparingen moet voor den dag 

komen en drukt den wensch uit dat de regeering 

de maatschappijen die den woningbouw voor doel 

hebben, mildelijk zou steunen.



D /. VermuelBn vestigde de aandacht op de kin

derzwakte, dikwijls het gevolg van. ongezonde woon- 

toegelegen heden.

M. Levie deelde m<;de dat onlangs een milde 

persoon zinnens was aan don Bond eene som van 

3 millioen te schenken De rechten daarvoor aan 

den Staat te betalen zouden echter beloopen tot een 

miljoen ! De schenker heeft zich daardoor — en niet 

zonder reden — laten terugschrikken.

M. Levie drukt den wensch uit dat het rechten- 
barema betreffende ,do schenkingeii door bijzonderen 

aan' maatschappijen zonder winstgevend doel gedaan, 

aan; eene herziening, in het belang der begunstig

den zou herzien worden.

M. Bourme'e docter in de Rechten, hing op zijn 

beurt een dioptreffend tafereel op van de woning, 

krisis en hare betreurensweerdige gevolgen’ onder 

opzicht van gezondheid en zedelijkheid, waarna de 

zitting  werd geheven.

Namiddagzitting.
De openbare algemeene vergadering werd ’s na

middags om 2 1/2 ure geopend

M. Levie nam het voorzitterschap waar, omringd 

door M M. Misson en Vandevyvere, m inisters; 

generaal de W it ; kolonel Lemercier, enz In de 
zaal waren ver'er aanwezig : senator Braun ; MM 

Buyl en Pecher, volksverte. enwoordigers, enz

M Levie stelde de sprekers voor, en zette hei 

zedelijk bilan van de Bondswerking uiteen.

Spreker droBg aan op de propaganda en ontwik

kelde een voor een de punten van het; programma 

van den Bond^J logement, pensioeneï', tegemoetko

mingen aan weduwen met kinders, aan oorlogs- 

weezen, prijsvermindering op den spoorweg ?en van 

de schoolgelden, leerfonds, voorkeur aan de kroost

rijke gezinnen van do openbare ambten en bedie

ningen, verminderen van krijgslasten, van belastingen 
en z

M. Masson, minister van rechtswezen verdedigde 

met welspreken iheid de f'amilievergoedingen Alle 
patroons zouden moeten bij eene compensatiekas 
aangesloten wezen.

M Vandevyvere legde nadruk op de propaganda 
van den Bond, zoowel op ekonomisch als op zede
lijk  terrein.

M. Melckmans bestudeerde de woningcrisis, en 
vroeg dringend de verdwijning der ongezonde be

luiken, en het (bouwen van goedkoope woningen.

M. Duprul, hoogleeraar te Brussel, t onde aan 

dat er zelfs m it de bedrijvige werking van den 

bond, geene overdreven onderbevolking is te vreezen.

De talrijke families zijn overigens de zedelijke 

steun van een land. Er wordt weliswaar min belang 

gehecht aan het familieleven dan vroeger. Het is 

eene reden te meer om het huisgezin en. vooral het 

talrijk kroost in eere en in aanzien te herstellen

Het besluit van spreker was dat de familie niet 

kan vergaan omdat zij steunt op de natuur die alle 
zaken beter doet dan men vermoedt en op de deugd 

die een even verhevene faktor is (Toej )

De vergadering werd gesloten om 5 ure.

Staatsaanslag in Bulgarie
De strijd

tusschen lai ie iijk e  en s ts le lijk e  partijen
De vrede is nog verre van in Europa te 

heerschen, ’t is een waren vuurberg waarop 
men zich htfvindt, en bijzonderlijk in de 
Balkanstaten, waar revolutie en Boljivisrne altijd 
onder de bevolking voort smeulen.

Nu Vjljdaa' nacht 8 Juni was alles nog kalm 
en rustig zoo het scheen te Sofia, de hoofd
stad van Bulgarie Een der leiders van de 
revolutie Zankoff, rektor der hoogeschool van 
Sofia, 43 jaar oud en generaal Roussef waren 
in beraadslaging en troffen de laatste ; schik
kingen. Daarna gingen zij links en ’ rechts 
hunne bevelen uitdeelen ; om 4 ’s morgens 
w as alles afgeloopen. De ministers Sjwaren in 
hunne] woningj aangehouden, de gendarmerie 
w as ontwapend en de openbare gebouwen 
bezet met deä;troepen van generaal J Roussef. 
Des morgens kwam Zankoff en generaal Rous- 
seff bij den koning Boris en deelden hem mede 
wat er gebeurd was. Zij gaven hem eenigen 
tijd om na te denken of hij het nieuw gouverne
ment welke zij kwamen testichten te aanveerden 
of niet. Het schijnt dat de koning zeer ver
wonderd was over zulk nieuws, maar nadere 
berichten uit de dagbladen van Donderdag 
genomen, .zouden doen gelooven dat de koning 
gansch op de hoogte was van wat er zou 
gebeuren.

’s Namiddags legde M. Zankoff officieele 
bezoeken af in de gezantschappen en in de 
k nsulaten en verwittigde detvertegenwoordigers 
van de niogendhedan dat de nieuwe regeering 
geen verandering zal brengen aan de buiten - 
landscne politiek van het omgeworpen ministerie. 
Hij voegde er bij, dat de , nieuwe regeering 
slechts voorloopig was ingericht. Aan den 
gezant van Servie verklaarde hij, dat de 
révolutionnaire regeering met de Serviers in 
de vriends :happelijkste betrekkingen wil blijven.

Stambouliski, het gewezen regeeringshoofd 
zou volgens zekere dagbladen aangehouden zijn. 
volgens andere niet. Het is een krachtdadig 
man die na den wapenstilstand het bestuur 
in handen nam Hij is antiduitschgezind en 
wilde de regeering straffen die de verantwoor
delijkheid draagt van den oorlog om aan de 
zijde van Duitschland te hebben gestreden. Zoo 
werd koning Ferdinang uit het land verjaagd 
en de ministers opgesloten

Op 22 April ontbond Stambouliski de wet
gevende kamers. De nieuwe verkiezingen gaven 
hem eene schitterende meerderheid

Het schijnt dus maar al te klaar dat de 
Duitschers hier wederom een verderflijke rol 
in die revolutie gespeeld hebben

Er komen weer berichten dat de toestand 
in Bulgarie zeer erg is, dat de’ tegenrevolutie 
is uitgebroken, dat er gevochten wordt, dat 
de algemeene mobilisatie is uitgeroepen en 
dat Stambouliski aan ’t hoofd van 20 duizend 
man naar Sofia oprukt.

Uit ai de hoeken des lands worden gew el
dige boerenopstanden aangekondigd. De stad 
Plevia is omsingeld en belegerd door 6000 
boeren ; in vele andere plaatsen zijn dej boeren 
rond de steden gekampt, gereed om; slag te 
leveren.

Volgens eene mededeeling door ’t Bulgaarsch 
gezantschap te Parijs gedaan, is de nieuwe

re eering op onwettige wijze te Sofia alleen 
gevestigd, en enkel gesteund door eenige avan- 
turieren.

Een leger van ongeveer lOOduizend vrijwilligers 
dat nog steeds aangroeit bewaakt de grenzen, 
en maakt zich gereed om naar Sofia op te 
rukken en de gezagroovers te straffen.

Griekenland en Servie toonen zich weinig 
voldaan over den staatsaanslag in Bulgarie. 
Men verwacht zich van wege de Stamboulisten 
aan ergen wederstand Tusschen Griekenland 
en Servie zijn er besprekingen aangeknoopt 
nopens hunne tusschenkomst in deze omwen
teling.

Het schijnt van langs om duidelijker te 
! zijn dat Duitschland in die révolu ie zou be

trokken zijn 
i De mededeeling over de gebeurtenissen van 
I  Bul arie zijn zeer verschillend.

De minister van Bulgarie te Praag, zegt 
1 dat de staatsgreep van Sofia het werk is 

van Czaar Ferdinand en zijn reserve officieren 
en dat de wettelijke regeering van Stambou
liski zal zegepralen.

De Bulgj-arsche Consulate Brussel van zijnen 
! kant zegt dat de staatsgreep in Bulgarie een 
j voltrokken feit is, en dat alle poging tot ver- 
! weer zonder moeite gebroken wierd, dat de 

nieuwe regeering inet de meeste geestdrift door 
de bevolking is onthaald geweest.

fM DE SENAAT.
Woensdag tijdens de bespreking van ’t budjet 

van Nijverheid en Arbeid, heeft M. Allewaert 
’t volgende gezeid :

lk roep de aandacht >an de Minister op de 
subsidien foegestaan voor de geneeskundige 
diensten

Het meesten deel der Maatschappijen van 
Onderlingenbijstand zitten in een zeer netelige 
positie ten gevolge van de hooge onkosten 
die de ziekenkassen uit te betalen hebben.

Voor den oorlog waren die kassen toereikend, 
heden is het geval niet meer, daar de eer- 
loonen der geneesheeren veel te hoog zijn. 
Het ware dus noodig de subsidien er van te 
verhoogen, want ’t ware beklagenswaardig, 
moesten deze ziekenkassen te niet komen 
ten gevolge de groote eerloon die de genees
heeren eischen 

Voor wat de ouderdomspensioenen betreft, 
daar en is geen wet die meer ingewikkeld is 
dan deze

Verschillige veranderingen hier aan te brengen, 
werden voorgesteld, andere veranderingen zullen 
nog moeten volgen.

Wanneer iemand verhuis 1 duurt het maanden 
vooralleer de pensioenboekjes teruggegeven wor- 

! den.
Deze formaliteiten dienen veel eenvoudiger 

toegepast te worden
Voor wat de premien voor het bouwen van 

goedkoope woningen betreft, behoord dit ook 
j verandert te worden Verleden jaar wierden 

deze premien toegekend aan deze die een huis 
j voor eigen gebruik bouwden.

In zeker gemeenten is het minimum van 
dagloon zoo laag, dat „het onmogelijk geworden 

s  is nog iets te sparen. Het behoorde dus dit 
minimum te verhoogen.

De premien voor het aankoopen van w oon
huizen bekomen weinig bijval, om dat in 't al
gemeen, deze huizen weinig of geene voldoening 
geven aan de koopers.

DE SENAAT VERWERPT HET VOORSTEL de BRO- 
QUEVILLE 0? HET GEBRUIK ÜER TALEN AAN DE 
GENTSCHE HOOGESCHOOL. —  ONTSLAG VAN HET 
MINSSTf RIE. In de zitting van Donderdag 
moest de Senaat overgaan tot de beraadslaging 
in tweede lezing over ’t wetsvoorstel Sder ver
vlaamsching Gentsche Hoogeschool art. 2 kwam 
ter bespreking.

Heer Speyer (lib.) tracht te bewijzer. dat het 
voorstel de Broqueville het Fransch voor goed 
bant uit de Hoogeschool van Gent

Pastur (Kath. verklaart dat hij tegen zal stem
men omdat het voorstel de vier vijfde van de 
Gentsche Hoogeschool vervlaamscht.

Heer Deblieck (lib .) Zal het voorstel de Bro 
queville stemmen

Heer Braun (Kath.) wijst 'enkele onjuistheden 
aan die in de redevoeringen jvan de Heeren 
Speyer en Pasiur voorkwamen. Na nog eene 
verklaring van verschilligen aard 'gehoord te 
hebben gaat men over tot de stemming. In een 

; indrukwekkende stilte wordt er over ’t ammen- 
dement Braun gestemd, dat verworpen wordt 

! met 75 tegen 72 vervolgens wordt art. 2 bij 
? zitten en staan verworpen. Daarna wierd er 
; gestemd over het ontwerp in zijn geheel. Zonder 
I  art 2 wierd het aangenomen dan is het de vol

ledige vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool 
Het wordt echter verworpen met 140 stemmen 
tegen 4 stemmen en 2 onthoudingen. De Hee- 

! ren Weyler en Lejeune omdat zeggen zij het 
voorstel zonder art- 2 onzin is. Heer Renaud 
trekt zijn voorstel in Heer Carton Kath. wei- 

] gtrt de zaak nog te bespreken
Na eene heftige rede van de socialist Lekeu 

I wordt de vergadering onder het grootste rumoer 
geheven.

Na de Senaatszitting hebben de ministers 
’ eene vergadering gehouden onder voorzitterschap 
I  van den heer Theunis.

Er werd besloten om“gezamentlijk hun ontslag 
te nemen naar het feit dat de Senaat geene 
oplossing gevonden heeft nopens het hooge
school vraagstuk De heer minister Theunis 
heeft zich onmiddeiijk naar Laeken begeven 

I bij den koning om hun ontslag aan te bieden.
; Volgens sommige gazetten zou de koning aan 
j minister Theunis vragen een ^nieuw ministerie 
I samen te stellen op grondslagj der hoogeschool 

kwestie
j Zoo deze [samenstelling niet ,[en lukte zal 

ongetwijfeld een ontbinding der Kamer volgen

De Konferentie van Lausanne.

DE VREDE
Men verwacht de onderteekening van het vre

destraktaat voor het Naaste-Oosten, op 20 of
21 dezer maand. De overheden van Lausanne 
nemen hunne schikkingen om aan deze belang
rijke plechtigheid een zekeren luister te geven. 
Zij zou in het Rumenipaleis plaats hebben. Op 
’ t oogenblik der onderteekening zullen al de klok
ken luiden De Riponneplaats. waar het Rumi 
nipaleis gelegen is. zal versierd zijn. Men voor
ziet v o o r ’s avonds de verlichting van de kathe
draal. Er is ook spraak dat de Zwitsersche 
Bondsraad een diner geven zal, ter eere der 
afgevaardigden ter Konferentie.

- 75  jarig Jubelfeest -
in d e  J o n g e l i n g e n - C o ~ g r e g a t i e  

van I s e g h e m
(September 1847 —  Juni 1923).

Ter gelegenheid van het 75 jarig Jubelfeest 
der Congregatie, zullen morgen ZO N D A G  17 
en M A A N D A G  18 JUNI, de volgende plechtig
heden en feestelijkheden plaats hebben :

ZO N D AG  17 JUNI. te 7 u. (St. Hiloniuskerk) 
Communiemis met Sermoen ; te 10 uren, (Kerk) 
Hoogmis met gelegenheidsaanspraak.

De Sermoenen worden gepredikt.door Eerw. 
Pater REN AAT, Capucien van ’t klooster van 
Brussel.

* * *
— Voor de Hoogmis, te 9 1 2  uren, ver

gadering in de Congregatie, om stoetsgewijze 
naar de Kerk te gaan.

—  Na de Hoogmis, Optocht in Stad. - -  
Feestcantate, op de Groote Markt met bege
leiding van de'H arm onie der Congregatie. —  
Feestvergadering in de Feestzaal der Congre
gatie.

—  Te 1 ure, Feestmaal (voor de ingeschre
venen' in de Jongelingen Congregatie

T e 4 uren : « Kermis en Leute » in den 
Hof en in de Lokalen der Congregatie.

Ingang langs de Kerkstraat, en Uitgang 
langs de Papestraat

De ingangsprijs is 50 centiemen voorjieder 
persoon Wie de lokalen verlaat, betaalt, bij 
’t wederkomen, opnieuw den ingangsprijs.

M A A N D A G  IS JUNI : ’s Avonds te 8 1/2 u , 
Luisterlijke Muziek Avondfeest, door de Har
monie aangeboden aan de Eereleden van de 
Jongelingen Congregatie.

HET F E E S T -C O M I T E ir .

Katholieke Burgersbond
ALGEMEENE VERGADERING.

Maandag laatst rond 8 ure ’s avonds werd de 

vergadering geopend door den Voorzitter M. Am. 

Vanden Bergbe die de talrijk opgekomene leden 

verwelkomde en een bijzonder welkomgroet richtte 

tot de Heeren J  Vanden Bergbe en Alfons Declercq 

van Rousselare die gekomen waren om ons op een 
leerrijk en welsprekend woord te vergasten.

Daarop verleende do Voorzitter liet woord aan 
M. Jos. Vanden Berghe.

Met ziju gekende bekwaamheid en zijn redenaars 
talent sprak deze over Burgersbelangen, inrich tin

gen en werkingen. Hij deed uitschijneu dat, al

hoewel organisatie voor de Burgerij moeilijker is 

dan voor de andere standen, zij toch mogelijk nut
tig , ja  zelfs noodzakelijk is

De werking van den Burgersbond doet hij uiteen 

met te antwoorden op twee vragen.

1). Welke kan de werking zijn op economisch 

gebied. Dit kan natuurlijk verschillen volgens plaats 
en omstandigheden. Nuttig is zeker het stichten 

van vakbonden^ waar de bijzondere belangen be

studeerd en betracht worden met, waar ’t past, sa

menaankoop,’t betrachten van voordeelig afzetgebied 
enz.

Buiten] dees bijzondere werking zijn er dan nog 

van meer al^emeenen aard : zoo b. v. b het geven 

van voordrachten of lessen over boekhouden 

of andere ; het stichten van mutualiteiten of on
derlinge bijstanden .

2). Moet een Burgersbond hemfenkel en alleen

op Economisch gebied houden ofwel kan hij ook

zijn werking op het openbaar terrein brengen ? 

Spreker antwoordt: ja , maar natuurlijk verstaat 

hij dit in den gezonden z in ;  niet zooals dikwijls 

politiek dat zooveel beteekent alsj|het losbranden 

van alle slach van driften als Jhaat en nijd.
H ij zegt ja , om dubbelen reden.

Omdat wij een Katholieke Burgersbond zijn en 
onze Katholieke princiepen moeten^voo: staan en ver
dedigen? altijd en ! overal.

Ten tweede omdat dit volstrekt noodzakelijk is 

om zooveel mogelijk goed te doen aan de leden 
zelfs] op economisch gebied.

Deze twee punten zette spreker op meesterlijke 
wijze uiteen.

Hij meende te weten uit het verslag van onzen

bond dat wij in die zin werken ; hij wenschte

ons geluk om de noeste werking van de laatste

tijden en vroeg ook dat de Burgerij de groote en 

de kleine, zooveel mogelijk|zoude,n aaneensluiten, 

malkaar met raad en daad steunen in eensgezinde 

Werking. Hij eindigde met eenen warmen oproep
tot de leden en al de Katholieke Burgers die het

wel ir eenen om meê te werken aan het hoog houden 
van den Burgerstand zoo op zeielijk als op stof

felijk gebied.
Na de geestdriftige toejuichingen waarmee deze 

aanspraak werd begroet, kwam M. Alfons Declercq 
aan het woord en handelde o"er mutualiteit of on- 

derlingen Bijstand bij de Burgerij Wat is onder

ling bijstand in ’t algemeen? Wat moet hij zijn 

voor de burgerij ? Is die mogelijk en wenschelijk 
voor de burgerij ? Ziedaar wat M. Declercq verhan

deld heeft Een andere keer geven wij meer uit

gebreid verslag van deze voordracht Ziehier iri 

korte trekken Ouderlingen bijstand is christelijke 

naastenliefde, dus een schoon werk. Zij moet voor 
de burgerij zoodanig ingericht zijn dat zij bekwaam 

weze in do verschillige wederwaardigheden van het 

leven, ziekte of ongeluk een gevoelige verlichting 

te brengen. Als Onderlinge bijstand goed wordt 

ingericht, dan kan zij dit heel wel Ook besloot 

spreker dat het hoogst wtnschelijk is, ingezien de 

huidige omstandigheden, ook onder de burgerij Ön- 

derlingo bijstanden dienen irigericht te worden. 

Met gespannen - andacht werd ook deze voordracht 

aanhoord en ’t besluit werd genomen al ’t moge
lijke te dorn om in onzen Katholieken Burgersbond 

dees afdeeling te stichten.
De Voorzitter M. Vanden Berghe bedankte har

te1 ijk de beide sprekers in naant van ’t Bestuur en 

van al de leden
Er werd dan overgegaan tot de herkiezing van 

den helft van ’t Bestuur Met groote meerderheid 

werden de uittradende leden herkozen wat een be

wijs is, dat de leden tevreden zijn over de werking 

van ’t bestuur en wat ook voor de bestuurleden een 

aanrroediging is om steeds voort te werken en niets 

onverlet te laten van wat den Bond kan deugd 

doen en vooruithelpen
Na de verkiezing werd door een lid namelijk 

M. Bruno Vanden Berghe een voorstel gedaan om 

in ons lokaal den telefoon te zien aanbrèngen ten 

gebruike en ten gerieve van de leden Ongetwij

feld een schoone, een voortreffelijke zaal- Ook stem

de de Voorzitter er volkomen meê in ; maar daar 

dit nog al hooge kosten bij brengt kon er zco 

maar aanstonds geen besluit genomen worden Dit 

punt zou op de dagorde komen van een der eerst

komende vergaderingen.
De heer Voorzitter bedankte de opgekomene leden 

met verzoek de afwezigen zooveel mogelijk te willen 

inlichten en op de hoogte stellen van wat dezen 

avond hier was verhandeld ei gezegd geworden, en 

sloot de vergadering rond 10  1/2 met nen goen 

avond en tot ne naaste keer

De P r o c e s s i e  op de 
P a r o c h i e  van ’ t H. Hert

Na de zoo aandoenlijke kerkplechtigheden der 
Octaaf ter eere van ’t H. Hert op onze Pa
rochie heeft de Processie gevolgd van het 
« Te Deum » deze schoone kerkelijke feesten 
gesloten. Niettegenstaande het weder zeer^on- 
gunstig scheen, heeft er toch mogelijkheid g e 
weest dat de processie uitging.

Zooals voorgaande jaren was er reeds van 
in den beginne van de namiddag, veel volk 
toegekomen van den overkant der stad en 
uit de naburige dorpen en gemeenten

De parochianen hadden nogmaals wel hun 
beste gedaan om de straten schoon te bestrooien 
met groen en bloemen, en hnnne huizen te 
versieren De geestelijke stoet die ten grootsten 
deel uit een Bijbelsche stoet bestaat was dit 
jaar nogmaals' verrijkt met eenen schoone nieu
wen groep

Gansch doordrongen van een hoogst verheven 
religieus karakter, is onze processie voorzeker 
eene der schoonste van gansch den omtrek 
De. inrichters en medehelpers halen er waarlijk 
eere van, en wel bijzonderlijk on?e achtbaren 
en ievervollen Heer Onderpastor E. H. Van 
Kersckschaver, Mejuffer Marie Declercq en 
Heer Camille Van Haverbeke-Thurman

Wij ontvingen van M. Jules Leenknecht, 
voorzitter van den Nationalen Bond der lnva- 
lieden, volgende mededeeling :

A a n  d e  Bevolking v a n  I s e g h e m
Geachte Medeburgers,

In een strooibriefje U verleden week besteld 
dcor De Directie van de Nachtwacht worden 
wij beschuldigd te willen het brood ontnemen 
aan Oorlogsverminkten en Oud-Strijders.: onze 
handelwijze wordt er wraakroepend genoemd, 
ons schrijven lastertaal Wij laten, Geachte 
Medeburgers, aan U over te oordeelen of gij 
ooit zoo iets gezien hebt in al ons doen en 
laten.

Om deswille van de Oorlo-fsinvaüeden werd 
onze bond'; gesticht ; het welzijn van de ln- 
valieden hebben wij uitsluitend en alleen betracht. 
Wij hebben echter als burgers, als uwe mede
burgers te zorgen dat het betrouwen dat gij 
in ons stelt niet geschokt worde omdat wij 
overtuigd zijn dat wij ten voorde ele^van de 
Invalieden, de zwaarst beproefden van den 
oorlog nog meer dan] eens zullen moeten een 
beroep doen op uwen steun en uwe genegen
heid Daarom;;hebben wij gemeend verplicht 
te zijn U te moeten wijzen op den staat van 
z a k e n v a n  de Nachtwacht.

Wij weten dat zeer veel onder U een abon
nement genomen hebben op « De Nacht •'acht » 
omdat zij wilden steun verkenen aan de Oor- 
logsinvalieden, welnu wij hebben geen cent 
ontvangen : dus « De Nachtwacht » heeft ons

STAD ISEGHEM.

De pr i j z e n  in D ui tschland
Een beefsteak kost in Duitschland 15,000 

mark ; eene flesch slechle Moezehvijn 18,000 
mark ; eene gewone sigaar 1000 ; een tramrit 
800 ; een kamer in een hotel 20.000 ; een 
glas bier 1000 mark ; een hoed 250,000 mark 
en voor een paar schoenen betaalt men er 
500,000.

GULDEN SPOREN F E E S T E N
Om dc 11 Julifeesten waardig te sluiten richt de Vlaamsche Bami 

EIGEN LEV E N  een groot tooncclfeest in op Zondag 15 Ju li, te 3 uur, en 
Maandag 16 Ju li, te 7 uur in den SCHOUWBURG « ONS GILDENHUIS ».

Wordt opgevoerd liet beroemde treurspel uit den Vrijheidsstrijd der 

Zwitsers

W I L L E M  T E L L
in 8 tafereeleii door S c h i l l e r  met koren, begeleid door symphonisch orkest ; 
muziek van R o s s i n i .

150 U ITVOERDERS. — Grootsche Tooneelschikking.

Alle kunstliefhebbers daarheen. \

Kaarten te bekomen van af Zondag 24 Juni bij J o s e p h  B e h a e g h e , R o u s - 

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



dien steun niet gegeven. Daarbij wij weten 
dat de dienst van de Nachtwacht sedert een 
geruimen tijd te Iseghem ,̂en in het omliggende 
niet meer gedaan wordt zooals het moet, dus 
langs dien kant] ook aan, de verwachtingen 
der bevolking niet meer t voldoet.

Daarom aanzagen wij het als een plicht 
van trouw jegens onze medeburgers, hunne 
aandacht te trekken op de zaak van^de Nacht
wacht, hun te zeggen dat wij alle verant
woordelijk beid,Kvan ons afschudden en dat zij 
zelf te oordeelen hadden of zij hun abonnement 
zouden verniewen of niet en wat er hun te 
doen stond bij aldien zijn het abonnement niet 
verlangden te behouden.

Aan U, Geachte Medeburgers te oordeelen 
en te zien wat gij te doen hebt.

Het Bestuur 
N. B. Wij zullen het onnuttig achten op alle 

verdere schrijvens nog te antwoorden

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

Mariette Samyn, dv. Gustaf en Euphrasie 
Roelens, St Antoniusstraat, 529 Jeanne 
Hostekint, dv Michel en Elisa Lybeer, Kre- 
kelstr. 20 —  Victor Maes, zv. Remi en Ro
salia Vanruymbeke, Schaapdam, 66 —  Mar
guerite Demeyere, dv. Achille en Helena Hespeel, 
Krekelstr. 100 —  Gabrielle Clement, dv. C a
rolus en Maria Verstraete, van den Bogaerdel.

Marie Louise Vansteenkiste, dv. Jules en 
Helena Priem, Brugstr. 18. Jeanne Naert, 
v Jules en Elisa Honoré, Boschmolens, 65.

ST E R F G E V A L L E N  :
Irma Cottignies, huisw. 26 j. dv. Ludovicus 

en Eulalie Pottie. Joseph Vansteenkiste, 
zb 74 j. echt Rosalie Vens.

HU WELIIKEN  :
Joseph Capelle, werktuigmaker, 24 j. en 

Eiisa Mestdagh. borstelm. 26 j —  Alois Sin
tobin. wever 26 j en Adrienne Vanderheeren, 
weefster. 19 j.

^K O LEN H A N D EL

Eugène & Albert Verstraete
Brugstraat, 10, ISEGHEM.

aangekomen ’t schip « Calvavodos » met 280 
tonnen Machinekolen

T E  K O O P

Een Schoone K0KSTG0F met 4 ovens me
tende 1 m 30 X  65 gemaakt in . gesmeed 
ijzer. Prijs 225.00

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

Een GEBOUW te pachten, kunnende dienen 
voor WERKWINKEL of MAGAZIJN, gelegen in 
de center van de stad. —  Voor verdere in
lichtingen zich te wenden ten bureele van ’t blad

DE OUDE-GEKENDE FABRIEK VAN

MEKANIEKE LATTESTOOItS
Rolstoors in S taalp laat, 

alle slach van Zonnestoors en W inkeltenten  
Rolstoors voor 

Autogarages, Verandas en Serren

J É S  WINDELS-DUSSELLIER
G e n t s t r a a t , t e  I S E G H E M

HUIS  GESTICHT IN 1887 

Diploma en gouden Eeremetalen

— — — met Eersten Prijs

heeft de eer zijne geëerde klienteel ter kennis 
brengen dat, uit reden van uitbreiding zijner 

zaken, zijne werkhuizen, en alsook zijne woonst 
zijn overgebracht naar de

V a i i d e n  Bogaerdelaan, 33 ,  ISEGHEIVI
waar hij, zooals voorheen, zijne beste zorgen 
zal besteden vOor de uitvoering der ontvangene 
bestellingen,

K O ST ELO O ZE  R A A D G E V IN G E N  

Ónmogelijke concurrentie
Spoedig en trouwe bediening \

Het Ideaal Kiekenpoeder Salvator dat reeds 
onder alle kweekers als het beste genees 
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 : 
Cailiau Hoogstraat 15, BRUGGE ; Deleu, Steen
straat, BRUGGE en in het hoofddepot : Apotheek 
STEPPE, ts Geeraardsbergen. •

Gevraagd bij Valere HOUR E Z -  
KESTELOOT, een goeden TOPIE- 
W E R K E R , V R IJV E R S  en een 
L IJM E R .

GEVRAAGD bij HFNRI O O S T F R L Y N C K , 
Hondekensmolen, Iseghem, 2 GOEDE B00R0ERS  
en een KLGSSEZAGER Goed loon

Gevraagd bij Leon DRIESSENS, Melkmarkt- 
straat, 5, in stad, GOEDE SCHOENMAKERS voor 
houten talons, om op de winkel te werken.

GOEDE AGENTEN worden gevraagd door de 
groote firma van ZADEN en U 1TGELEZEN E 
ZAAIGRANEN, om Landbouwers en Hande
laars te bezoeken. Hooge commissieloon.

Schrijven ten bureele van ’t blad M. R.

Valère Bourez-Kesteloot vraagt goede STUK- 
WERKB0QRDERS.

Over te neni(‘n 

eene Stoomborstelfabriek
(m et Mekanieke en e lektrieke verlichting)

in vollen blo e i ,  ge le ge n  te B r u g g e ,  V o o r  alle 
in l ich tin ge n  zich wenden lo t  den H eer A lois  
T I M P E R M A N ,  te Ise g h em ,  of  schrijven  oonder 
de letters  P A X , p o s t l ig g e n d e  te B r u g g e

O P E N B A R E  VER KOO PING 
van een

H O FST EDE
en twee

W erkm answ oningen met Land
te INGELMUNSTER, Zandvlugge.

De Notaris LE C0RBFSSER te Iseghem, zal open
baar verkoopen :

G E M E E N T E  IN G E L M U N S T E R
Koop I .  —  Huis, stallingen en schuur. Bouw

land, Meersch. Kapel. Hr°°t 1 H .. 86 a. g4 C., 
Sectie C. nummers 462a, 460c!, 461c!, 465, 463b, 439b, 
464, 455b, ex 456, 457b, ex 471, ex 466a, ex 469, 
ex 455a. Ingesteld : 23.5oo J r .

Koop 2. —  Huis en land, "root 24 a. o5 c. sectie 
C, nrs 467a, ex 471, ex 466a, ex 469. Ingesteld  : S/00 J r .

Koop 3. —  Huis en land. groot 33 a. 90 c.. sectie 
C., nrs 468a, 470a, ex 471, ex 469. Ingesteld  : y.400 j r .

Koop 4. —  Bouwland, groot 26 a. 36 c.. sectie 
C, nummer ex io3 . Ingesteld : Sooo f r .

Koop 5 . —  Bouwland, groot 26 a. 3o c . sectie 
C, nummer ex io3. Ingestehl : Sooo J r .

Ivo o p  - u .  B o u w la n d , ^ Luot- ,i-t *  ï *—■■ . ‘. oclic

C. nummer 433. Ingesteld : S y io  fr .
Koop 7. — Bouwland, groot 5o a i 5 C-, sectie 

C, nummer ex 455a en ex 4D6 Ingesteld : Sooo Jr.
Koop 8. — Bouwland, groot 5o a ix c., sectie 

C, nummer ex 455a en 456. Ingesteld  : Sooo f r .
Koop 9. —  Bouwland, groot 5o a. 21 c , sectie 

C , minimer ex 455a. Ingesteld  : S.~oo fr .
Koop to -—  Bouwland, groot 5o a. 26 c., sectie 

C, nummer ex 455a. Ingest eld: 4200 f r .
Koop n . —  Bouwland en meersch. gioot 36 a. 

9.5 c. sectie C, nummers 460a, 463c, 457a.Inges- S -5oo fr.
Koop 12. — Een Meersch, groot 16 a 5o c. 

sectie C, nummer 637/2. Ingesteld : i/ o o  fr-
Koop i3. — Bouwland, groot 69 a. 3o c.. sectie 

C, nummer 596. Ingesteld : óoSo fr.
Gebruikt :
De hofstede met medegaande land door Herr 

Emile Naeit tot 25 December 1923. mits 1400 fis 
’s jaars. boven de lasten.

Koop II door H . Désiré Bourgeois-Deschutter. 
mits 25o  fr. 's jaars, boven de lasten. Valdag 1 
November 1923.

Koop I I I  door Heer G ir  tave Parpels. mils 240 fr. 
s jaars. boven de lasten. Valdag 1 Novemberi923 

Z ITT 'NG  :

T O tSLA G  op Woensdag 27 Juni 1923,
om 2 ure namiddag te Ingelmunster 'er herberg 
« 't O u d  Stadhuis », bewoond deer Heer Gustave 
Verstraete.

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

A a n  f a m i l i e 

l e d e n  e n  v r i e n -  

d e n  k a n  m e n  #T

g e e n  N U T T I G E R  G E S C H E N K  g e v e n  d a n  e e n

S W A  KT- V  U LF*E N  O N E E U W I G D U R E N D  !
TE BEKOMEN U I T E R S T  P R A K T I S C H

D e  B u sscb .e re -B o n te , R o u s s e l a r e s t r a a t ,  Ise gh e m .

CAISSE COMMERCIALE DE ROULERS
V o o r h e e n  ; B c i n k  G r .  DE L A . Ë R E &  G °  Naamlooze Maatschappij 

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

Hoofdzetel te R O U S S E L  A R E . — Tel. r*° i en 250.

A .G E N T S C H A PP F N
ISEGHEM.

YPEP,
KOMEN,
STADEN,
ARÜ0YE,
MEULEBf KE,
BRUSSEL, (35, Kunstlaan),

Tel. No 6

Tel. No S3

Tel. No 88
Tel. No 21
Tel No 28

Tel. No 115
Tel. No 30626

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 bij

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  va:: B R A N D K A S T E N  (coffres-forts)  in alle grootten en prijzen.

Bank heeft zijae Medewerkers in alle Stedea van het Land en op deo Vreemde

GOEDE M EU BELM A K ERS

worden gevraagd: in ’t  BINNENHUI?, N. V., 
Statielaan te ROESELAKRE, met woning ter 
plaats, in nieuwe goede huizen, met ieder een 
afzonderlijk werkwinkel voor t’huis te u'erken, 
afhangende van het fabriek.

aan den prijs van 1914 
------------ en op Komptante b e t a l i n g -------------

G E L  D L E E 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  R A M 0 N ,  H a n d e l s a g e n t
M O O R S E E L E  (bij Kortrijk).

8
DE WITTE CAPSULLEN van 
Dr.Davidson genezen rndikaal,zon
der werkverlet,alle ziekten f 11 infl i-

jjä matiën der tv terorg, nen, blaas en 
1-1 nier n, leudepijnen. steen, troebele, 
IJ pijnlijke of brandende waters, 
g s;« en, enz. 5 fr. per d os van 50 cap- 
P sullen; 9 fr. ; er do s van 100 cap- 
S sul en. * Brussel : Pharmacie des 

Croisades, 15, rue des Croisades, 15 
R en in : lie anoth ken.
M
SH S E

M arkt van Iseghem 16 Juni . Boter fr. 11,00

Boek- en Steendrukkerij 

J. DE BUSSCHERE-BONTE
R O U S S E L A R E S T R A A T ,  97, ISEGHEM

Uitvoering van allerlei 
Pracht- en gewone drukwerken, zooals :

Spijs-, Bedankings-, Visiet-,
Adres-, Geboorte- en Prijskaarten 

Plakbrieven met plans voor verkoopingen 
Omzendbrieven, Fakturen, Memorandums 

Brievenhoofden en Enveloppen met adres 
Vergaderingsbriefjes 

Gelegenheidsdichten, Feestprogrammas 
Gedachtenissen, —  Gesteendrukte trouwbrieven 

Registers, Copie de lettres 
Callewaerts Woordenboeken,

Dictionnaires Larousse, enz.
Overgroote keus van 

Albums voor postkaarten vanaf 2,5')
Albums voor portretten 

Buvards voor Heeren en Damen 
Sous-mains -  inktstelsels in koper en marmer

K O M T  Z I E P t f  3V A Æ H L  O I V Z E  U ï

Alle slach van 
Kaders voor Portretten - Pêle-Mêles 

Compas-, Schilder-, Schrijf- en Naaidozen 
Papeteriedozen met wit, fantaisie

en rouwpapier, laatste nieuwigheden 
Carnassièren en servietten

in toile cirée voor scholieren 
Portemusiques, Portefeuillen, Portemonnaies 

Etuis voor Cigaren en Cigaretten 
Nécessaires de toilette, Zakspiegels en Kammen 

'Schoone keus van Kerkboeken 
Mis en Vesperboeken 

Prachtige Missels in alle slach van leder 
Paternosters in glas, nacre, zilver en vermei 

Scapulier Medalies en andere 
Groote keus van 

Postkaarten voor naam- en verjaardag. 
Fantaisiekaarten, Zichtkaarten

K R I S T A A L ,  G L A S  E N  G L f  i e r s w e r k

Raymond DEVET! ERE-GENICOT - -
C a s i n o p l a a t s , KORTRIJK.

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.

DE T’ HUISB ESTELLING EN W ORDEN PER AUTO GEDAAN.

Hais R. Devol der-Versebaeve
S c h i l d e n *  A a n n e m e r

D E  P É L I C H V S T R A A T ,  1 8 ,  I S L G H E M .

Algemeene aannemingen van alle Schilderwerken 
aan voordeelige prijzen.

VERKOOP VAN ALLE VERVEN EV BENOODIGHEOEN 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 wit  me t aa l

VERKOOPVAN TOILE EN BEHANGPAPIER
Zuivere waren en van eerste hoedanigheid.

Verzorgd werk — Trouwe bediening

/. U I
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C R E D I T
H U LPH U IS  Rousselarestraat, 25, ISEGHEM.

K a p i t a a l  6  0  0  0 . 0 0 0

B S p a a r k a s :  Vrij  van a l l e  lasten en t a k s e n
1 op zicht 3 60 7
2° op term ijn van een jaar 4 00 °/
Langsr term ijn  volgens overeenkomst.

Naamlooze Maatschappij

k. Bankrekeningen : zonder 3a kloon :
1° cp zicht 3 50 %
2° op veertiendaagsche rekeningen 3.85 °/0 
3 op driemaan Jelijkscha rskeningen 4.00 ° /,,
3° op zesmaandelijksche rekeningen 4 25 0 0 
4° op jaarliiksche rekeningen 4,50

a a n k o o p  e n  V f i K K o o i *  van Fransch, Sngelscli en AmsriKaanscd Papier
aan de voordeeligste wisselkoers

Verdere in lich tin gen  kan men bekomen l i j  den P laa tse lijk en  Beheerraad

Bestuurder : J U L E S  C R O C H O N - V E R H  A  M M E  te Iseghem
Leden : Paul SCHOTTE Notaris, Ingelmunster,

Jozef SPINCEiVUILLË dokter in geneeskund.3 Rurnbeke.
FuqènP VE RH Ä SI ME dokter i>i geneeskunde Iseqhem 

BIJHU'ZEN uit WEST VLAANDEREN : Ardaye ; Bavichove ; B rugge; Cuerne ; Heerlijk  ; Dessel- 
ghem ; Gullegheiïi ; Ingelmunster ; Iseghem ; Korfrijk  ; Moeskroen ; Meulebeke ; Oostende 
Oost Roosebeke ; Reckem ; Rousselaere ; T h ie lt;  Waereghem ; Wevelghem.



H T J I S

J . V an landeghem -B ehaeghe
Groote Markt .  IS E G H E M .

ALLÉÉN  verkoop van de 
bekende CORSETS merk

HDB
Overgroote keus en laatste nieuwigheden 

aan prijzen buiten alle concurentie.

Te koop bij A lf. D E  JAN , Gentstraat, Iseghem. 
■an 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 L A R ID O N , Zegeplaats. Iseghem.

Florent Devos-DejonGklieere
Huurhouder en Voerman 

S t a t i e p l a a t s ,  28 ,  I S E G H E M
Bericht zijne medeburgers, dat hij schoone 

nieuwe rijtuigen aangekocht heeft voor HUWE
LIJKS-, DOOPPLECHTIGHEDEN, enz.

Deze Rijtuigen zijn gemaakt naar het laatste 
stelsel, wielen beleid met caoutchou.

In  de Belgische V lag

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.

M OEDERS vooralleer aankoopen te doen, komt 

zien naar de prijzen onzer stoffen, alle concurentie 

on m opelijk .

T E  BEKOM EN BIJ

Alberic DECLKRCQ-CALLENS
Krekelstraat, ISEGHEM

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

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

alsook

Versehe uitgebroede kiekens
W ij nemen ook EIER EN  aan om te BRO ED EN . 
Trouw e bediening. — Ónm ogelijke concurentie

Zenû zwakhaid 
en Neurasthenie

Een dame van Charleroi zendt 
ons uit eigen beweging een 
getuigenis van hare vlugge gene
zing door de Tabletten van 
D' Cassell. Zij leed aan neuras
thenie en algemeene krachteloos
heid en stond gedurende drie 
jaar verschrikkelijk veel uit. 
Tw ee doozen van dit wonder
baar geneesmiddel hebben haar 
de gezondheid weergegeven.

Mevrouw Alida Bodson, 32, Mamboiirgitraat, te Charleroi,

zeul : « Ik heb gedurende drie opeenvolgende jaren ver

schrikkelijk geleden aan algemeene krachteloosheid en 

neurasthenie; ik had geen wilskracht meer, ik voelde mij 

steeds gebroken en afgemat, ik had niet den minsten zin 

meer in het werken, ik nam verschillende mij aanbevolen 

geneesmiddelen en geen enkel gaf mij een uitslag. Toen 

zag ik de reklaam der Tabletten van Dr Cassell en ik nam 

het besluit ze te beproeven ; na ze gedurende enkele dagen 

gebruikt te hebben, stelde ik met genoegen vast dat ik 
veel beter was, mijn krachten kwamen stilaan terug, en ik 

zette mij weer met lust aan ’t werk en na er twee fleschjea 

van genomen te hebben, was ik heel en al in de beste 

gezondheid. »

Neem tw ee  tab le tte n  
bij het n a a r  bed gaan
en let dan op hoe goed 
gij slaapt en hoe frisch en 
wel tc pas gij u voelt des 

morgens. **

liet univcrseele familie- 
geneesmiddel legen 

Zenuwverslapping Slechte spijsvsr 
ZenuAaf matting Vermagering 
Overspanning Hartkloppingen 
Zwaarmoedigheid Uitputting 
Slapeloosheid Zenuwkwalen 
Floedat moede Nierkwalen 
In ' t  b ijzonde r aanbevo len 
v o o r  zoogende m oeders 
en v o o r  personen die de 
k w a d e  le vens jaren  door

m aken .

Tabletten van

t l

Burgers Vakmannen
van allen aard, vooraleer g i j  it een nieuw 
werktuig aanschaft, vraagt inlichtingen 
bij de «M aatschappij voor aankoop van 
klein werkgetuig » Café Royal, Nieuw- 
straat, ISEGHEM. L oor zijne tusschen- 
kom st,zen dt h eM inisterie van Am 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. Warneer 
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.

( À

G. HOET-ANNE, opticien, StAniandstraal 8, HOUSSELAKE

W aarom wordt het hu is, G . Hoet- H U IS  VAN V E R T R O U W E N
Anne, na 36 jaren bestaan, door 

d« H H . Oogmeesters, meer bn 

meer aanbevolen ?

1* Omdat het gezicht met een 

nieuw stelsel van gezichtaanduider 

goed onderzocht wordt, die ons ju is t 

het nummer ran 't gezicht aandu id , 

om met den eersten bril die men 

beproeft, zoo klaar te zien als op 

den ouderdom van 15 jaren , en waardoor het gezicht bewaard en versterkt wordt

2* Omdat het huis voorzien is van uitselezene glazen en alle verschillige modellen au bril en 

pince-nez monturen, u it de voornaamste fabrieken van F rankrijk , Engeland en Amerika, in goud, zilver, 

doublé, nickel en staal, en waarvan de prijzen buiten alle concurentieën z ijn . Glazen, op recept der

H . H. Oogmeesters voorgeschreven, worden kunstlïjk  afgewerkt Brillen en piuce-nez van a f 3 fr 

't stuk. A llerfijnste geslepen glazen, met üjne monturen 6 en 7 fr G E E N E  VVOEKEKPlil.JZEN

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus jum ellen , longues-vues. barometers en kunstoegen; 

Specialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijen, baden en kernen ; maxiinathermometers . 

likeur-, «irop-, melk- en o iijde  wegers. Loupen voor wevers, enz...

GERMAIN HOET reist n iet meer, doch is alle dage ten zijnen- huize sprekelijk en heeft noch zo n 

of hoegenaamd geene reizigers.

M m 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 Nuord st r aa t .  R o u s s e l a r e  
Er is altijd een oogmeester ten leder beschikking

M E K A N IE K E  F A B R IE K  VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach yan MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN PLOCONW OL  

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

S P O E D IG 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
DS: PELICHYSTRAAT, 12,

recht over St Hiloniuskerk IS E G H E M .

Opening der Nieuwen W inkel 

van IJZ E R E N W A R E N

GUSTAF LECLUYSE
R O U S S E L A R E S T R A A T .  125 

i recht op de Ameyestraat)

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

V e r k o o p  van a l l e  s l a c h  van I J z e r e n w a r e n
voor

Timmermans, Borstel- en Borstelhoutmakers 

Zagen Vijlen —  Snijalaam

ook te bekomen

Alle  s l a c h  van  K e u k e n -  en M e n a g e g e r i e f  
Potten. Pannen in émail e, enz.

Genadige prijzen  —  Trouwe bediening.

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.

Antwerpen’s 
Bouw- & Hypotheek Bank

Naamlooze Maatschappij 

Gesticht den 31-12-1908.
Zetel : Twaalfmaandsnstraat, 13, ANTW ERPEN 

Maatschappelijk Kapitaal 10 Millioen Fr.

Postcheckrekening:019 Telefonen N'434<&3081 

VERZEKERDE PLAATSINGEN : 

Spaarboekjes aan 4 . - 4  1/2 en 5 1/2°/» 
Kasbons op naam aan 5 'ü/o 
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 : 

CA C H T EM : M. Victor Saelen-Vandoorne, lustend 
hoofdonderwijzer.

E M E L G H E M  : M. Aohiol Tanghe, Gemeentese- 
kretaris.

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

L E D E G H E M  : MU' 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.

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

W Y N C K E L  S tE 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 AG EN 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 a l le gemak dragen, komt een» 
zien naar het huis

DEN ROODEN HOED
BIJ

Jules BOSSUYT-HUYGHE
92. Rousselarestraat, 92, ISEGHEM

(Recht over de kerk v a n ’t H .  Hert)

daar vindt gij een overgroote keus en een Confor- 
mateur om een Strooien hoed naar het moeilijkste 
hoofd te doen passen. 1

Altijd in magazijn schóón assortiment van Bo 
en Slappe hoeden en de laatste nieuwigheden 
van klakken.

HUIS VAN VE R TR O U W E N

IL

Jos. Vanlandegheitj-Behaeghe
Groote Markt ,  2 1 ,  I S E G H E M .

Groote keus van allerlaatste nieuwigheden vo >r 
mans en vrouwkleermakers, grooten voorraad van

Zijden en Wilgoedartikelen
voor Damen en Kinderen, alsook Corsets H. 0. IJ 

Bijzondere prijzen voor voortver' oopers.

rBank 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
HOOFDKANTOOR : K0RT3IJX 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 R“ kenin^en op zicht 
en termijn —  Rekeningen in buitenlandse« geld —  Aankoop en v rkoop 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 tot 12 uur.

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

--------  —  Hoveniersiraat, KORT RU K ■■

Alle slach van Electrieke installatien

H e r s t e l l i n g e n  e n  l i e r o p w i n d e n  v a n  I t o o g e  e n  l a g e  s p a n n i n g  

M otors en D ynam os Transform ateurs

Prijs : Fr. 4.50 en Fr. 9
0»«*i jfff.'i«! wortel bevat bijna. 'A maal zooveel 
«Is do kleiny) W ordt verkocht door de a|>oi|ie- 
k«MS vj'tn al tie \ver«ldy«wesu;n. Vraag tie 
table;;ien van Jk  Cassoli's» en weiger Oe na- 
»imakt̂ els).

Veno Drug C° Ltd, Manchester, England 

Alg e m e en Depot 
voor Belgie en liet Uroot Hertogdom : 

Maison Louis SA N D ER S  
52 .  m e  üe la G l a c i è r e ,  B R U S S E L

Landbouwers, Hoenderkweekers,  Duivenliefhebbers ! inHacienrtk0p :dG lm f f i iS
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 steiften door genezing 

van Cholera of Groenstikkenden afgang, Maagziekten, Leverziekten, Kropziekten, 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 Vaiule W alle en 

Van Hou we : te Iseghem, Laleman en Verhamme ; te Lichtervelde, Rosseel ; te Thourout. De Meyere 

en Van Isacker ; Meenen Vanden Bassche ; Ieperen. Houtekier en Snoek ; Kortiijk. Apotheek De Krokodil.


