
Zaterdag 21 Sept. 1901. 5 Centiem en per num m er. _________ 8e Jaar,_ N° 38

INSCHRIJVINGSPRIJS : 
Voor een jaa r . . . .  3,25
Voor 6 maanden . . . 1,75
Voor 3 maanden . . . 1,00

Voorop te betalen.
Men schrijft in bij den 

Drnkker-Uitgever 
J. D o o m s ,  

Roussel&arstraat, 
en in alle Postkantoren.

Verschijnende Elken Zaterdag.

GODSDIENST, MOEDERTAAL, VADERLAND.

BEKENDMAKINGEN:
0,15 c. don regel

Rechterlijke aankondigingen 0,50 o. id.
Aanbevelingen 0,25 c. id.

Alle Affichen bij den drukker van 
dit blad gedrukt, worden ouvergeld 
tweemaal m de Gazette overgenomen.

De Annoncen voor Belgie, uitgeno
men West-Vlaanderen, alsmede 
alle vreemde landen, worden uitsluite- 
lijk ontvangen door l’Offick d e Pu- 
b l i c i t é ,  te Brussel, Madeleinestr. n 46

r-Tyrnwrmrr anaiSBU-'

S T A D  I S E G H E M .

Plechtig Bezoek
van

Z. K. H. PRINS ALBREGHTïtn Belgie
Op Zondag 22  Septem ber 1901.

PROGRAMMA :
Ten 11 ure juist voormiddag, vergadering ter 

statie van den gemeenteraad, de openbare ambte
naren, overheden, enz.

Om 11 1/4 ure, zal een salvo van 101 kanon
schoten de aankomst van den Prinselijken trein 
aankondigen.

Ontvangst van Z. K. H P r in s  A lb r e c h t  v an  
B e lg ie  en der Heeren ; J . d* T rooz, minister 
vun lnnnenlandsche zaken en openbaar onderwijs, 
Babon v a n  d ek  B ru g g en , minister van land
bouw, B aron  S u rm on t d e  V o lsb e r g h e , minister 
van nijverheid en arbeid, G r a a f  d ’U r s e l ,  gouver
neur van Westvlaanderen.

Welkomgroet door den Heer Burgemeester eu 
aanbieding der overheden en uitgenoodigden.

Ora 11 1/2 ure, aan den uitgang der statie, 
uitvoering der Brabangonne door de verschillige 
muziekmaatschappijen van stad. (200 uitvoerders)

Onmiddelijk daarna, op de Statieplaats, 
Wapenschouw door Z. K. II. van het koips 
Vrijtcill ige Pompiers.

Om 11 3/4 ure, zal Z. K. H. aan de m aat
schappij de “ Leopoldisten » (oude soldaten van 
Leopold I) het vaandel overhandigen hun door 
Z. M. den Koning geschonken.

Om 12 ure, op de Groote Markt, Turnfeest door 
de Gijmnastieke Maatschappij vun Audenaerde.

Concert door de orkestafdeeling van den 
Gr et ry kring.

Om 1 1/4 ure, Lunch.
Om 2 ure, Bezoek der Kerk.
Om 2 1/4 ure, Bezoek der Nijverheidsschool 

en der Tentoonstelling van F ru it en Bloemen.
Om 2 1/2 ure, zal Z. K. H. van het balkon 

der Nijverheidsschool den stoet, samengesteld 
u it de scholen en maatschappijen van stad, in 
oogschouw nemen.

ORDE VAN DEN STOET :
1. Gendarmen te peerd.
2. St Eloysgilde te peerd.
3. Stadsmuziek.
4. Turn Club. 
ó. Schoolstoet.
6. Maatschappijen van Leopoldisten : Iseghem

— Brugge — Rousselare — Oostende — 
Meenen — Mouscroen (Mont-a-leux) — Thielt
— Dudzeele.

7. Peter Benoit’s Fanfaren.
8. Schoenmakersgilde « Vrij en Vrank. »
9. Vereenigde schoenmakers « Eendracht maakt 

Macht. »
10. Schoeumakersgilde « St Crispyn en Crispi- 

niaën. »
11. Schoeniriakersgilde « Be Ithijnzonen. »
12. Schoenmakersgilde “ De Vereenigde Vrien

den n St Jean.
13. Schoenmakersgilde « De Vereenigde Vrien

den. »
14. Schoenmakersgilde van den Werkmanskring.
15. St Crispynsgilde der Congregatie met wagen.
16. Harmonie der Congregatie.
17. Werkmanskring.
18. Weversgilde.
19. Vereenigde Werklieden.
20. Mandelkoor.
21. Duivenmaatschappijen met wagen.
22. Prinselijke Gilde « St Sebastiaen. n
23. Gretrykring.
24. Jockey Club met groep.
25. Koninklijke Gilde der Bosseniers.
26. Harmonie Ingelmunster.
27. Broederliefde.
28. Vrije hout- en borstelmakers.
29. Borstelmakersgilde met wagen.
30. Pompiers.
31. Gendarmen te peerd.

De stoet zal hem vormen in de Krekelstraat, 
te beginnen van aan het huis van Sieur Constant

Denys en zal de volgende straten doortrekken: de 
Pélicbystraat, Nieuwstraat, Koornmarkt, Statie
straat, Kruisstraat, Rousselarestraat, M arktstr., 
Groote Markt.

N. B. De Voorzitters der maatschappijen wor
den vriendelijk verzocht te willen zorfjen dat er in 
den stoet tusschen hunne gilde en deze die ze 
voorpaat geen doorgang zij.

Om 3 1/2 ure, Bezoek van het E lectricite its- 
gesticht.

Om 4 ure, Vertrek van Z. E . H.
Een salvo van 21 kanonschoten zal het ver

trekken van den Prinselijken trein aankondigen, 
en de verschillige muziekmaatschappijen die aan 
den stoet hobben deelgenomen, zullen de
Brabangonne uit voeren.

Om 4 1/2 ure, M uziekfeest op de Groote 
Markt, door de muziekmaatschappijen : Stads
fanfaren, Peter Benoitsfanfaren, Harmonie van 
Ingelmunster en Congregatie Harmonie.

’s Avonds om 8 ure, P rach tig  Vuurwerk.
Gedaan in  zitting  van  den 11 Septem ber 1901.

Bij Bevel: Burgemeester & Schepenen,
De Sekretarit, V. VANDEN BOGAERDE.

A. WERBROUCK. Henri PARET.
AMEYE-VERHOOST.

De inwoners der stad worden vriendelijk ver
zocht hunne huizen te willen versieren en 
bevlaggen.

't
yan  P r ins  A l i r a l L

Program m a der Turnfeest.
1. Entree des Gymnastes, marches et contre- 

marches.
2. Mouvement d’ensemble avec accompagnement 

de musique.
3. Pyramide.
4. Touruoi des lanciers avec accompagnement 

de musique.
5. Pyramide finale. — Hommage a la familie 

royale.

P rogram m a der orkestafdeeling 
van den G retrykring .

1. Joyeuse Entrée, marsch H.VanGael.
2. Les Patineurs, wals Waldteufel.
3. Inleiding op « Dichterund B aüer» Von Suppé.
4. Betting-Club, polka M. Graziani.
5. Dammerstiinden, wals W. Cranz.
6. Jetzt kommt das m ilitair! R-Eilenberg.
7. Nationaal Lied.

Program m a van het M uziekfeest.

Stadsfanfaren.
Ouverture de la Norma 
Les Puritains, fantaisie

par Kessels. 
par Bellini.

P e te r Benoit’s k rin g  (Fanfaren).
Kermesse Villageoise. Fantaisie Caractéristique

[par L. Moeremans. 
Nuit d’été. Grande Valse par Henri Weyts.

H arm onie Ingelm unster.
Cortège de Bacchus du Ballet de Sylvia

[Delibes.
LespetitsOiseaux. Fantaisie pour Cor Alto

[Cristophe.

Congregatie H arm onie.
Marche Gala Vieuxtemps.
Ouverture Symphonique Bruyère.

Men zendt ons de volgend» verzen met verzoek 
dezelve in ons blad over te nemen.

Welkom, Welkom, Leve Leve Prins Albert 
Voor U verrukt van vreugde is ons hert 
Mochte Gij ter tijd, bekleed met scepter en kroon 
Geplaatst zijn op Belgie’s Koningstroon 
Gelijk uw grootvader l ste Koning Leopold de wijze 
’t  Aardrijk fier en vroom zonder vrees doorrijzen 
En gelijk onzen Koning Leopold den 2“ uw oom 
Ons vaderland bestieren met den rust en vredetoon. 
Proficiat Prins Albert en Prinses Elisabeth.
Met dit U gejond goe’ baantje, schoon en net,
Wij allen beloven met U getrouw hand en hand 
Te werken tot voorspoed van Belgie ons vaderland.

V. D. C.

Geheel de weke verliep in blijde 
verwachting naar de komst van Zijne 
Koninklijke Hoogheid.

Zou het weere gunstig zijn, vroeg 
men zich af? ’t Ware spijtig dat er 
langs dien kant tegenslag ware, ’t zou 
zulk een schoone feeste zijn. En volk 
dat er zal komen uit alle gewesten 
is ’t dat de zonne schingt!.. En toen 
de lucht overtrok en dat de grijze 
wolken den hemel benevelden, loos
de men ’ne zware zucht; maar ’t en 
was toch nog geen zondag en ’t zoude 
zeker wel beter weere zijn als voor 
’s Burgemeesters inhalinge

Overal was men neerstig aan ’t werk 
om masten te planten, om praalbogen 
op te richten, om wimpels en vanen 
te hangen, de gevels te versieren, 
de straten schoon te maken en de 
kamers in gereedheid te brengen om 
vrienden en magen te ontvangen.

Ja, ’t Iseghemsche volk is net en 
hoüdt er aan dat alles schoon en 
zindelijk zij.

De schoolkinderen loopen over 
en ’t weder, en helpen ieverig aan 
de pintinge ; men bereidt iets 
schoons, iets prachtig voor den 
schoolstoet.

De pompiers-burgerwachten blin
ken hunne wapens die zullen schit
teren in den stoet; de muziekanten 
halen trompetten en klaroenen uit 
hunne kassen en geven ze eene 
duchtige wreef; de vrouwen en de 
moeders der mannen van die talrijke 
maatschappijen die den stoet zullen 
vormen, zorgen dat de kleederen 
gereed en ’t lijnwaad glanzend wit 
zijn; timmermans, schilders en be
hangers zijn overlast van werk om 
de versieringen der huizen en bijzon
dere gebouwen te voltooien. Met 
lichte vingeren maken de jufvrouwen 
bloemen en kransen van allerlei 
kleuren om de praalwagens te ver
sieren en de straten in bloemhoven 
te herschapen; ja, iedereen doet zijn 
beste om met raad en daad de 
ontvangst zoo luisterlijk mogelijk te 
maken.

De burgers die de straten bewonen 
langst waar Prins Albrecht en zijn 
gevolg zullen voorbijgaan, zijn be
stormd door vragen van vrienden en 
kennissen, die de stoet van uit hunne 
vensters zouden willen beschouwen, 
want elkendeen zou willen den 
kroonprins zien. Nooit en viel er 
ons zulk een eere te beurt, en dit 
bezoek zal in gulden letters in 
Iseghem’s jaarboeken staan : ’s 
Konings opvolger, de hope van 
Belgie, vergezeld van drie ministers 
en de gouwgraaf van Westvlaanderen 
komen onze stad met een bezoek 
vereeren, en de opening bijwonen 
der Nijverheidsschool en van ’t 
Elektrièkgesticht.

Ook zullen de straten en openbare 
plaaatsen te smal zijn om het volk te 
slikken, die naar Iseghem op dien 
dag zal komen. Dat Belgie’s Prins 
geestdriftig zal onthaald worden, 
behoeft niet gezeid te zijn; onze stad 
zoo bekend om hare godsdienstige

bevolking, zal nu de gelegenheid 
hebben rechtstreeks hare genegen
heid te betuigen aan ons vorstelijk 
stamhuis, en luider dan der klokken 
bronzen stemme en de donderende 
galm des kanons, zal uit ieder borst 
een machtig « Heil, heil Prins 
Albrecht > stijgen.

Het bezoek van den 
Czaar in Frankrijk.

Maandag namiddag ten 5 ure, zijn de keizer 
en de keizerin van Rusland te Brunsbuttel aan
gekomen. Prins Heinrich van Pruisen, die het 
keizerspaar aan boord van de Standard ver
gezelde, heeft daar afscheid genomen en is met 
een bijzonderen trein naar Kiel weergekeerd. De 
Standard heeft dinsdag morgend ten 5 ure, zijne 
reis naar Frankrijk voortgezet.

De president der fransche Republiek, M. Loubet, 
is dinsdag voormiddag ten 11 ure, uit Parijs 
naar Duinkerke vertrokken, om den czaar te 
gemoet te gaan.

Te Duiukeike is eene ontzaggelijke menigte 
leurders aangekomen, die geillustreerde post
kaarten, fransch-russische strikjes en portretten 
van M. i.oubet te koop bieden. Het zijn meestal 
.... agenten der Openbare Veiligheid; zij zijn 
ongeveer 600 in getal !

De ontm oeting in zee.
Woensdag morgend rond 7 uren, kwam M. 

Loubet aan boord van de Cassini om den czaar 
te gemoet te varen. De president was vergezeld 
van de ministers en de personen aangeduid voor 
den dienst van den keizer en de keizeriu van 
Rusland. Toen- het schip uit ’t  zicht was, begaf 
de menigte zich naar ’t strand van St-Malo, 
van waar men de vloot kon zien.

Ten 10 ure hoorde men duidelijk het gedommel 
des kanons, en ’t  was rond 12 1/2 ure toen de 
Cassini Duinkerke naderde. Aan de landingskaai 
stonden al de ofiicieele personnagien en de 
troepen gelast de krijgseer te bewijzen.

Ten 1 ure 35 weerklonk het gejuich van de 
menigte die zich op de duinen verdrong, terwijl 
het kanon donderde. Het was de Standard die 
in het havenhoofd kwam. M. Loubet, de minis
ters en de overheden begaven zich naar de lan
dingsplaats. Het muziek van het 1108linieregiment 
speelde het russisch volkslied en de klaroenen 
bliezen de veldmarch.

Nikolaas II, de keizerin en hun gevolg, stonden 
op het dek en groetten.

Ten 2 ure 20 verliet de keizerin het schip, 
oogenblikkelijk gevolgd door den czaar. M. 
Loubet naderde tot aan de landingsbrug, kuste 
de hand der keizerin es drukte deze van den 
czaar; de voorzitters van Senaat en Kamer deden 
hetzelfde. M. Loubet stelde dan zijne ministers 
voor; Nikolaas II drukte hun de hand. Tijdens 
de voorstellingen hield de menigte niet op met 
juichen en de officieels personnagies riepen meê : 
« Leve Rusland! » De vorsten groetten dankend.

Ten 2 ure 45 had in de rijkversierde en met 
kostelijke behangsels en met bloemen opgesmukte 
zalen vau de Handelskamer, het diner plaats, 
den czaar en de keizerin aangeboden.

Rond 4 ure zijn de Czaar en de Czarin, presi
dent Loubet en hun gevolg met den trein naar 
Compiègne gereden.Het was een echte triomf tocht. 
De bewoners van al de steden en gemeenten, 
langs de spoorbaan gelegen, stonden in dichte 
groepen op den doortocht geschaard en juichtten 
om ter meest de ruisissche vorsten en den presi- 
deut toe.

Om 8 ure kwam de trein te Compiègne aan, op 
dit oogenblik donderde het kanon en speelden de 
krijgsmuzieken afwisselend het russisch volkslied 
en de Marseillaise.

M. Cbauvet, Burgemeester van Compiègne, de 
prefekt, al de senateurs en kamerleden van het 
departement, de gemeenteraadsleden en andere 
overheden verwelkomden de hooge gasten. De 
burgemeester bood aan de keizerin, namens de 
inwoners van Compiègne, eene zilveren vaas met 
een tuil heibloemen in, geplukt in het oud bosch 
van Compiègne. De keizerin en de czaar dankten 
de overheden voor de gulhartige ontvangst,



Na de gebruikelijke voorstellingen en plecbt- 
plegingen verlieten de vorsten en de president 
den eere-salon en nainen plaats in eene galakoets, 
begeleid door kurassiers en jagers te peerd, naar 
het kasteel van Compiègne waar zij ten 8 ure 30 
aankwamen.

Tot laat in den avond was de beweging in de 
stad zeer groot. De bewoners richtten zich bij 
voorkeur naar het kasteel, dat bij middel van 
gaz, schitterend verlicht was. De omtrek van het 
kasteel was tot op zekeren afstand afgesloten 
door de republikeinsche wacht.

OPENING VAN DE

Kerk fler Paters  Capucienen
op Zondag 29  dezer.

Voorloopige orde der goddelijke diensten.
Op de Zondagen 

Missen ten 4 1/2, 5 1/2, G 1/2, 7 1/2 en ten 9 ure.
Lof ten 5 ure.

Aa n m b k k in g e n , 1" De wijding der kerk zal 
plaats hebben op Zondag 29 dezer, ten 6 ure.

2° Op dien dag zal de eerste mis maar plaats 
hebben rond 6 1/2 ure, de tweede ten 7 1/2 ure 
en ten 9 ure zal er eene plechtige mis gezongen 
worden.

Op dc Werkdagen
Missen ten 5, 5 1/2, G, G 1/2 en ten 7 ure.
A a n m e r k in g e n . 1“ Op eiken Dinsdag (dag bij

zonder toegewijd aan den K. Antonius) is er in 
bovengemelde kerk een vollen afiaat te verdienen. 
Op dien dag is het H. Sacrament uitgesteld vanaf 
de eerste mis tot de laatste die eiken dinsdag ter 
eere van den H. Antonius zal gelezen worden ten
8 ure.

2° lederen vrijdag ’s aronds ten 5 ure Rozen
hoedje en plechtigen Kruisweg.

DOOD VAN 
PRESIDENT MAC-KINLEY.

Zooals wij in ons vorig nummer melden, is 
president Mac-Kinley in den nacht van zaterdag 
Jaatst om 2 ure overleden. M. Mac-Kinley is 
zonder lijden gestorven.

De nieuwe president.
M. Roosevelt is zaterdag morgend, ten 7 ure, 

met een bijzonderen trein te Albany aangekomen. 
Hij wist toen nog m aar dat de toestand van M. 
Mac-Kinley verergerd was, en ’t is bij zijne 
aankomst in de statie aldaar dat hij eene officieele 
depeche ontving, hem de dood van den president 
meldende.

Proclam atie van president Roosevelt.
Zondag kondigde M Roosevelt de volgende 

proclamatie af : u Een schrikkelijke slag heeft ons 
land getroffen: president Mac-Kinley is vermoord. 
Deze misdaad is niet alleen gericht tegen den 
eersten magistraat van het land, m aar tegen elk 
burger die verkleefd aan de wetten en vriend der 
vrijheid is. Het leven van president Mac Kinley 
was gekenmerkt door de diepste liefde voor zijne 
medeburgers en door de zorg die hij had om hun 
het welzijn te verzekeren. De wijze waarop hij 
geleefd heeft en deze waarop hij, in de uiterste 
beproeving, den dood te gemoet gezien heeft, 
zullen eeuwig een kostbaar erfdeel voor ons volk 
blijven. Als natie drukken wij onze eeuwige gene
genheid en eerbied voor den overledene uit en ons 
diepste leedwezen over zijn vroegtijdig afsterven.

« Bijgevolg duid ik den donderdag, dag waarop 
het lijk van den president ter aarde zal besteld 
worden, aan als dag van rouw en gebed voor 
gansch de uitgestrektheid der Vereenigde Staten. 
Ik beveel allen dringend aan, dien dag zich te 
vereenigeD in de plaatsen waar zij gewooniijk 
bidden en daar zich te buigen alsteeken van 
onderwerping aan den wil van den Almachtige 
en, uit het diepste van hun hert, eene hulde van 
liefde en eerbied te brengen aan hem wiens dood 
de natie in de bitterste droefheid dompelt. »

De overbrenging van het lijk .

Zondag morgend werd te Buffalo, in het sterf
huis, een zeer eenvoudige dienst gecelebreerd. M. 
Roosevelt en de ministers omringden de lijkkist; 
de sterfkamer was opgepropt met hooge perso- 
nagies. Mevr. Mac-Kinley en de leden der iamilie 
waren tegenwoordig. Na het zingen van verschei
dene psalmen en het lezen van gebeden, werd het 
stoffelijk overschot van den president, begeleid 
door eene afdeeling troepen, naar het stadhuis 
van Buffalo overgebracht, en ’s namiddags onder 
een grooten toeloop van volk naar de statie 
overgebracht, van waar het door een bijzonderen 
trein naar Washington wierd overgevoerd.

Dijnsdag morgen ten 9 ure verliet de lijkstoet 
bet Wit-Huis te Washington en stelde zich op 
weg naar ’t Capitool alwaar er rond 1 ure een 
lijkdienst werd gezongen.

Do lijkp lech tigheid  van M. Mac-Kinrey.

De bijzondere trein met het lijk van M. Mac- 
Kinley is woensdag middag te Canton aangekomen. 
De lijkkist werd naar het gerechtshof gebracht, 
waar zij ten toongesteld bleef tot 6 ure ’s avonds. 
Zij werd dan overgevoerd naar de vroegere 
woning van M. Mac-Kinley. Donderdag heeft de 
begrafenis plaats gehad.

De begrafenis van M. Mac-Kinley, te Canton.
Het stoffelijk overschot van president Mac- 

Kinley werd donderdag onder de grooten toeloop 
van volk, naar het kerkhof van Canton overge
b ra c h t . De lijkstoet verliet de woning van den 
president ten 1 uur 20 en richtte zich naar de 
bisschoppelijke metbodistsche kerk waar hij ten
l  uur 45 aaukwam. Voor den predikstoel stond 
het portret van den vermoorden presiden t; de

gewone zitplaats van M. Mac-Kinley was mot 
rouwfloers behangen. De dienst begon met de 
doodmarseh van Üeei hoven ; na eenige gebeden 
en psalmen werd de kist gezegend en vervolgens 
naar het kerkhof gebracht. Klokslag drie ure 
werd het lijk van den president ter aarde besteld.

Te New-York en in verscheidene andere steden 
van de Vereenigde Staten hield op dit uur alle 
beweging op, gedurende vijf minuten. De tram - 
ways, de telegraaf, de telefoon, de treinen onder
braken hunnen dienst. De rijtuigen stopten en de 
voorbijgangers bleven beweegloos staen. Te New- 
York, in den Broadway, was het tooneel waarlijk 
indrukwekkend ; geen het minste gerucht onder
brak de stilte die in de groote stad heerschte. De 
voorbijgangers blootshoofds en de oogen ten 
gronde gericht, stonden ingetogen en herdachten 
hunnen betreurden president.

De vader van Czolgosz, den moordenaar van 
president Mac Kiuley, zou zelf een moordenaar 
zijn. Zekere Henri Molitor, een vermeende 
natuurlijken zoon van een gewezen komng van 
Wurtemburg, die verplicht was naar Amerika te 
vluchten om aan de vreemde, plannenvan duitsche 
forten verkocht te hebben, had te Michigan eene 
houtnijverheid gesticht en eene kolonie van 
duitschers en polen, die hij als * koning » regeer
de. Een zeker getal kolonisten vormden een 
komplot tegen hem en een komiteit van twaalf 
leden werd aangesteld. Dit komiteit, waarvan de 
vader van Czolgosz deelmaakte, besloot zijne 
dood. Molitor werd inderdaad in 1876 ver
moord. Vijf der plichtigen werden tot levenslange 
opsluiting veroordeeld tn  Czolgosz werd vrijge
sproken, omdat hij er in toegestemd had de 
andere betichten te verraden !

De strijd  voor het leven !
Het is ongelooflijk hoe de minste plaatsjes 

gretig nagejaagd worden ; wij zagen er dezer 
dagen nog een voorbeeld van. In eene kleine ge
meente van Henegouweu waar de veldwachter 
overleden was, kwamen er zooveel kandidaten te 
voorschijn om zijne plaats in te nemen dat de 
gemeenteraad besloot een prijskamp uit te schrij
ven, zeven en vijftig mededingers boden zich aan, 
en de jaarwedde bedraagt 800 franks ’s jaars.

De kloosters in  F ran k r ijk .
Er wordt nu weer gezegd dat, ondanks de 

voorstellen der fransche regeering en het aan
dringen van den bisschop van Grenoble, de Kart- 
huizers zich gereed maken om hun klooster en 
Frankrijk te verlaten. Volgens andere inlichtingen 
integendeel, zouden de Kartbuizers de machtiging 
vragen.

De kapel der Jezuieten te Nancy is nu gesloten; 
de E. P. Le Dréo heeft er woensdag de laatste 
mis gelezen.

De Karmelietersen van Chartres, ten getalje 
van 32, zijn donderdag naar Iiozendael ' in 
Holland vertrokken. Al de Benediktijner-Zusters 
hebben nu de kloosters van Solesmes, verlaten, en 
de abt, Dom Delatte, is nu zelf ook naar het 
eiland W ight vertrokken.

LAATSTE TIJDINGEN.
Twee zegepraleu der Boeren.

Eene depeche van lord Kitchener, donderdag 
avond te Londen toegekomen meldt dat de engel
sche troepen twee erge neerlagen geleden hebben.

Een Boerencommando van Scuts was te Elands- 
rivierpoort, ten westen van Tarkestad, door 
engelsche legeraldeelingen ingesloten. Met onver
schrokken moed zijn de Boeren door de engelsche 
rangen gebroken. Zij vielen een schadron lansiers 
aan, doodden drie officiers en twintig soldaten 
en kwetsten den bevelhebber.

Het schadron bestond uit 30 manschaj>pen, die 
zich dapper verdedigd hebben. Lord Kitchener 
beweert dat de Boeren ook groote verliezen 
ondergaan hebben, en dat zij in khaki gekleed 
waren, zoodat de lanciers hen voor engelschen 
aanzagen. De engelsche legerafdeelingen achter
volgen nu het commando.

De tweede neerlaag gebeurde in ’t zuiden van 
Utrecht. Een commandant met drie kompanies 
bereden infanterie en drie kanons deed eene 
verkenning toen hij, 300 Boeren bespeurende, 
aan zijne manschappen bevel gaf af te stijgen; 
hij deed ze op eene helling loopen om van daar 
de Booren te beschieten. Op dit oogenblik keer
den de. Boeren, die klaarblijkend de engelschen 
een valstrik gespannen hadden, zich om en vielen 
de engelschen te gelijk in ’t front als langs de 
rechter flank aan.

BINNENLAND.
Wevelghem. — Woensdag nacht, rond 12 ure, 

werd de genaamde Dewitte, soldaat in bepaald 
verlof, zonder de minste reden en zonder dat er 
twist ontstaan was, door een kerel achtervolgd, 
bij ’t verlaten eener herberg der Kortrijkstraat, 
en twaalf steken toegebracht. D' Delbaere heeft 
den gekwetste verzorgd; hij oordeelde de wonden 
gevaarlijk. Donderdag morgend rond 5 ure*, heeft 
de policieagent Vandenberg den dader in zijne 
woning aangehouden en in zijne kleederen het 
mes gevonden waarmede de steken toegebracht 
waren, ’s namiddags, ten 3 ure, is het parket van 
Kortrijk te Wevelghem afgestapt, om een onder
zoek te openen.

Poperinghe. — De hoppe van 1901 staat 37 fr. 
de 50 kilos. De hoppepluk zal dees week eindigen.

St-Jans-Molenbeek. — Donderdag avond rond
11 ure werd het volkrijk kwartier der Schoolstraat 
in opschudding gebracht door een geweldigen 
brand, die ontstaan was in eene meubelmakerij 
van den De Geneffegang, en door eene gronte 
hoeveelheid brandbare stoffen eene zoo groote 
uitbreiding nam dat men aan Brussel moest

vragen de groote verlaten van het stadswater 
open te zetten. Daar de pompiers van Molenbeek 
zooveel water hadden als zij wilden, konden zij 
na drie kwart uur werken, ondanks de hevigheid 
van den brand, het vuur beperken. De schade is 
evenwel aanzienlijk. Ongelukken van personen 
zijn er niet te betreuren.

Gent. — Donderdag morgend ontriggelde in de 
statie eene reeks reizigerswagons, die men ver
spoorde. Gedurende ruim eene uur bleef de spoor
baan versperd, wat eene groote vertraging in den 
dienst der treinen veroorzaakte. Men moest werk
volk van bet arsenaal van Ledeberg ontbieden om 
de baan vrij te maken. Het ongeval werd door een 
verkeerd manceuver veroorzaakt.

Laeken. — Donderdag nacht zijn dieven langs 
de afsluiting van den spoorweg in de woning 
gedrongen van M. Swartenbroeck, apotheker, 
Molenbeekstraat, 22, en hebben er op den gelijk
vloers verscheidene meubelen opengebroken, en 
eene som van 135 fr. en voor 800 fr. zilverwerk en 
juweelen gestolen.

S t-ö illis . — Donderdag namiddag, werd een 
werkman, Julien Leermans, 24 jaar oud, steen
weg van Vorst, in de Pruisenstraat door een 
zwaar geladen wagen omgeworpen eu een been 
verpletterd. Men heeft het slachtoffer naar het 
gasthuis gevoerd.

— Aan de jonge meisjes die aan bleekzucht en 
bloedarmoede Jijden, en in ’t algemeen aan 
zwakke personen, zijn 2 of 3 doozen Pillen van 
Dr Raphaël voldoende om eetlust, fnssche kleur, 
kracht en goede gezondheid te bekomen.

Schaarbeek. — M. floutekeet, rentenier, Geefs- 
s traa t, wilde vrijdag morgend, terwijl de meid 
naar de m arkt was, het vuur in de keuken aan
wakkeren bij middel van petrol. De petrolkruik 
ontplofte, en M. Houtekeet bekwam erge brand
wonden ; ondanks zijne pijnen, gelukte hij er toch 
in de vlammen uit te dooven.

— Eene 22jarige juffer uit Elsene, die sedert 
eenigen tijd teekens van zinsverbijstering vertoon
de, was donderdag nacht aan de waakzaamheid, 
die over haar werd uitgeoefend, weten te ont
snappen, en zij was naar Schaarbeek gekomen. 
Rond 2 1/2 ure ging zij in de Broederlijkheidstraat 
aan al de deuren bellende, luidop sineekendom 
in den hemel toegelaten te worden. Al de bewoners, 
wakker geschud, stonden aan hunna vensters. 
Een policieagent kon inf.t groote moeite het arm 
meisje naar het policiebureel der Collignonstraat 
leiden, van waar zij vrijdag morgend naar het 
krankzinnigengesticht van Evere gevoerd werd.

Bergen. — Onlangs werd de aanhouding ge
meld van twee fransche wijnkooplieden, die sinds 
twee jaar in de stad verbleven. De eene, een 
priester die de kap over d’haag geworpen had 
en Etienne Boubail heet, was beticht van ’t 
dragen van een valtchen naam; de andere van 
eene valsche verklaring van burgerlijken stand 
gedaan te hebben.

Eenige uren na hunne aanhouding werden zij 
terug in vrijheid gesteld, en denzelfden dag 
werden zij in failliet verklaard. Nu vraagt de 
fransche regeering de uitlevering van Boubail, 
die in zijn land nog eene gevangenisstraf u it te 
doen heeft, uit hoofde van aftruggelarij. Maar 
de vogel is gaan vliegen ! Woensdag avond nam 
hij den trein te Cuesmes en had een reiskoepon 
voor Verviers genomen.

Seraing. — De afgeveerdigden van den Bond 
der Mijnwerkers van de provincie Luik vergader
den donderdag avond in de Populaire (het lokaal 
der socialisten) te Luik en, na eene lange be
spreking, stemden de algemeene werkstaking der 
mijnwerkers. Denzelfden avond, ten 7 ure, had 
in het Maison du Peuple te Seraing, eene meeting 
plaats, die door ongeveer 1500 werkstakers bij
gewoond w erd; het was Smeets, de socialistische 
volksvertegenwoordiger, die er het woord voerde.

Vrijdag avond hadden er in den omtrek der 
koolmijnen, waar de staking uitgebroken is, 
samenscholingen plaats, doch aanslagen tegen de 
vrijheid van den arbeid werden niet gepleegd.

'Duizend maal dank. Dank aan de slijmverdrij- 
vende purgeerpil Waltherij die gij mij aanbevolen 
hebt, ben ik volkomen genezen van mijne maag
krampen en verstoptheid waaraan ik sinds 3 jaren 
leed.

L. M. Francotte, gepensionncerd onderwijzer 
te Loo.

P rins A lbert. — Donderdag morgend is prins 
Albert met kolonel Jungbluth. in automobiel uit 
Possenhofen naar Arlon vertrokken. Hij werd 
vrijdagavond te Arlon verwachten zal van daar 
met den express naar Brussel gaan.

De koningin. — Uit Spa wordt gemeld dat de 
koningin, die verleden week wat onpasselijk 
geweest is, thans volkomen hersteld is. Sedert 
zondag heeft zij hare kamer kunnen verlaten en 
dinsdag heeft zij eene wandeling gedaan in den 
hof harer villa en is lang voor het hekken naar de 
voorbijgangers blijven zien.

Koningin M argareta van Ita lië . — De weduwe 
van koning Humbert, die reist onder de naam 
van gravin Studinigi, is woensdag met den 
express van 6 ure 57 uit Neuhausen (Zwitserland) 
te Namen aangekomen. Haar gevolg bestond uit 
elf personen, officiers, eere-damen, dienstboden, 
enz. In de statie werd de ordedienst gedaan door 
een twintigtal gendarmen in burgerskleeding, 
onder de bevelen van den kapitein-bevelhebber 
Frem blay; fer bevonden zich ook een aantal 
policieagenten in de statie. De koningin verliet 
haren wagou-salon, leunende op de schouders 
van twee harer officiers. Zij ging de wachtzaal 
van 1' klas door en klom oogenblikkelijk in een 
landau, bespannen met twee peerden; de personen 
van haar gevolg namen plaats in andere koetsen. 
De koningin stapte af in het Hotel Herscamp. 
Van Namen vertrok zij naar Antwerpen, waar 
kamers voor haar en haar gevolg voorbehouden 
waren in het Grand-Hötel.

BEU RSOVERZICHTf
van 18 Septem ber 1901.

r »

Termijnbeurs.  — De houding onze interna
tionale m arkt is niet te bevredigend. Brazilië 
alleen houdt stnnd aan 67 3/16. Métropolitain 619. 
Saragosse 234 1/2.

Koniantbeurs. — Onder bijna al de rubrieken 
bemerken wij een weinig slapte. Rent 3 °/„ vast 
aan 98,75 en aan 98.80.lJuurtspoorwegen 2 1/2 °/0
11.50. Stadsloten. Antwerpen 107.75 ; Brussel
106.75 ; Gent 90 75 ; Luik 91 ; Oostendo 78.25. 
De bankactiën zijn niet alte willig. Africaine49 ; 
Outremer 312.50 en 34. E r zal geen dividend 
uitgereikt worden. Nationale Bank 3370. Spoor
wegen kalm. Congo 1615 eu 5312.50; Brussel 
Rijsel kalen 585, De stemming der tram weg
waarden is niet veranderd. Espagne Electrique
64 en 17.50 ; Réuuis 144.25 en 86.25 ; Div. Mu- 
tuelle 135,50. Statu quo onder de metaalwaarden. 
Nicaise et Delcuve 830; Ekaterinolaw 14 en
12.50 ; Marcinelle et Couillet 215 ; Toula 55. 
Minder animo onder de koolmijnwaarden, en doch 
de koersen blijven vast. Carabinier 305 ; Gosson 
Lagasse 1005; Houssu 330; Poirier 337.50. 
Zinkwaarden zonder zaken. Verjichtineswaarden 
Electricité et Hydraulique -35. Jiu '’er de verschil
lende bekomt de Beige Uoumain i t / 5 0  en 64.50; 
gew. Delin 40 ; Enfcreprise 15 ; Gronny 388.75. 
De colonialen zijn log. Commerce au Congo 1810 ; 
Gew. Katanga 1232.50; Magasins Généraux 340; 
Cibils 170 en 215. Vreemde actiën, Silésie 1150 ; 
Canadian Pacific 575; Differdingen 60 ; Dnie- 
provienne 2212.50.

De lezers van ons blad kunnen alle nadere 
inlichtingen bekomen bij den Heer L* Vande 
Kerckhove, bestuurder van het Financiënblad, 
60, Leuvensche Steenweg, Brussel. Nazicht 
hunner lotennummers in alle uitlotingen,

P riesterlijke  benoem ingen.
Bisdom van Brugge. — De E. II. Meersseman, 

pastoor te Zerkegem, is pastoor benoemd te 
Beveren bij Rousselare.

Zijn benoemd : pastoor te Komen, de E. H. 
De Cock, pastoor te Woumen, in vervanging van 
den E. H. Lepere, die zijne rust neemt; pastoor 
te Deerlijk, de E. H. Brutsaert, pastoor te Asse- 
brouck, in vervanging van den E. H. De Bien, 
die zijne rust neemt ; pastoor te Woumen, dé 
E. H. Vander Heyde, pastoor te Cooll e rk e ; 
pastoor te Assebrouck, de E. H. Van Ryckeghem, 
onderpastoor in St-Gillis te B rugge; pastoor té 
Coolkerke, de E. H. Van Quekelberghe, onder
pastoor te Ruddervoorde ; pastoor te Zerkegem, 
de E. H. Vanden Bergbe, bestuurder dor katho
lieke scholen van Meulebeke.

De E. H. Deraedt, licentiaat in letteren, is 
benoemd tot leeraar der vierde latijnsche klas te 
Yper. De E. H. Brutsaert, leeraar in het collegie 
van Brugge, is benoemd tot leeraar van koop
handel in het collegie van Oostende.

ST A D SN IE U W S.
Den Heer Jules Lafaut-Lahousse, 
fabrikant van Cols, Manchetten en 
Hemden, in stad, komt een brevet 
van uitvinding te bekomen voor 
het maken van een nieuw model 

van Col voor geestelijken.
Hei telijk proficiat aan onzen stadsgenoot.

SCHEEPVAART van ISEGHEM.
Le Souvenir, met kolen voor Hector Stevens, 

en de W* Berlamont, (Emelghem). — Nelaton, 
van Jules Hourdeau, met kolen voor Charles 
Verstraete. — Canal de Roulers, met waren voor 
verscheidene. — Hélène, beurtschip, met waren 
voor verscheidene. — Brijdelsgenootschap, la
dende zavel voor Kortrijk. — Een schip met 
kolen voor Conrard Verstraete. — Stockholm, 
met koeken voor Constant Vandemoortele.

Burgerstand van ISEEHEI.
G E B O O R T E N  :

359. Antoinette Vanbesien, d. v. Jules eii 
Kerckhof Emma. — 360. Emile Verfaillie, z. v,' 
Victor en Vermeersch Maria. — 361. Maria Boom*, 
d. v. Ferdinand en Samyn Romanie. — 362. 
Lodewijk Fertein, z. v. Henri en Deschryvore 
Leonie. — 363. Georges D’artois, z. v. Henri en 
Verschoore Elisa. — 364. Raphaël Coudenysj 
z. v. Henri en Verfaillie Emma. — 365. Elodie 
Defrarick, z. v. Henri en Leoen Mathilde. — 366. 
Albertine Lebbe, d. v. Gustaf en Verboke Maria.
— 367. Camille Velghe, z. v. Septimus en 
Vandoorne Maria. — 368. Alfons Lapeire, z. v. 
Emile eu Vansteenkiste Emelie. — 369. Blanche 
Vercruysse, d. v. Auguste en Dupon Maria. —-
370. Godelieve Scheldeman, d. v. Camille en 
Porteman Maria.

S T E R F G E  V A L L E N  :
215. Urbain Vanhaverbeke, 10 m., z. v. Isidore 

en Tytgat Emma, Statiestraat. — 216. Julien 
Gheysens, 8 m., z. v. Ivo en Vanderschaeve 
Victonne, Wijngaardstr. — 217. Maria Wedaeghe, 
werkvr. 72 j., W* Schelpe Auguste, Bollevuestr.
— 218. Aloys Grymonprez, 4 m., z. v. Aloys en 
Linsiele Silvie, Slabbaardstr. — 219. Ürsula 
Geldhof, landb. 57 j ., ongeh. d. v. Martin en 
Roose Barbara, Krekelstr. — 220. Michel De- 
meestere, 15 d., z. v. Petrus en Callens Elodie, 
Hondstr.



H U W E L I J K E N :
58. Cyrille Decroix, schoenm. 36 j. 

Dekeersscbieter, dienstmeid, 26 j.
en Emelie

New-England
Hoek der Koe- en G ouvernem entstraat, 

G E N T .

K . l e e d e r  e n
voor m annen, jonge lieden en kinderen, 
worden gem aakt en op m aat, aan zeer 
lage prijzen verkocht in het huis

N e w - E n g l a n d .
Groote keus van

W IN T E  3PARDESSUS
voormannen. van af ir. 19.50.

STAD ISEGHEM.

IO 1 DUUlii 
van F ru it,

Bloem en en Sieraadplanten,
gegeven door de 

Maatschappij « D E  B O O M T E E L T K li lN G

op ZONDAG 22 SEPTEMBER 1901
in de groote zaal der Nijverheidschool,

ter gelegenheid van het Bezoek 
Z. K. H. PRINS ALBRECHT van België.

VOORWAARDEN
A r t . 1 . — De Tentoonstelling zal plaats 

hebben van Zondag 22 September to t Dinsdag 
24 September.

Ar t . 2. Zij zal geopend w orden den Zondag 
namiddag om 1 u re en open blijven tot 5 ure. 
De tw ee volgende dagen zal zij open zijn, 
’s morgens van 9 tot 12 ure, en ’s namiddags 
van 2 tot 5 ure.

Art. 6. — De ingang to t de tentoonstelling 
is bepaald op 10 centiem en per persoon. De 
Eere- en w erkende leden, hebben vrijen 
toegang.

FABRIEK van COLS, 
MANCHETTEN, HEMDEN en PELLETERIEN.

Uitvindinggbrevet.

Groote keus van Cols, Boas, enz. 
in alle slach van vellen.

Ju les LA FA U T-LA HO USSE,
bij de kerk, ISEGHEM.

Het huis gelast zich met de herstellingen en 
verandering van pelsen aan gematige prijzen.

Te bekomen bij

Constant VERM AUT
Gentstraat, I S E G H E M ,

Banden in L eder voor Velos
onverslijtbaar, weerstaande aan nagels, glas, enz. 

Zeer goed en zacht.

Te bekomen bij J. DOOMS, Rousselaarstraat.

W EG  MET DE BIECHT, antwoord 
op al den herbergpraat die tegen de biecht wordt 
uitgekraamd door PATER ROBERTUS, kapucien. 
p r i j s .........................................................fr. 0,25

A  BAS LA  CONFESSION
par le m ê m e .......................................  0,25

TILLO’s LIED door AMAAT 
D I E R I C K .............................................  2,50
(G EW IJD E GESCHIEDENIS

door Eerw. H. SIEUW, pastor te
C lercken..................................................  0,70

ONTLEDING en WOOR
DENBOEK van den Mechelschen 
Catechismus door Eerw. H. BAES, 
diocesane schoolopziener . . . .

Te bekomen bij

J. De Busschere-Bonte,
St Hiloniusstraat, IS E G H E M .

Albums voor portretten en postkaarten. — 
Juweel - en Naaidozen. — Kaders voor portretten. 
— Portemonnaies en Portefeuilles. — Bureel- en 
schoolgerief.

B E E D K A A  R T T iJ B S ÏS r ,
(Cartes postal es illustrées) 

van ’t omliggende. 11 stuks voor 0,50 fr.

Gekleurde kaarten van de bijzonderste streken 
van België, van de Transvaal en van de schilde
rijen der groote meesters.

Groote Keus van
Muziek voor piano, zang, viool, rioloncelle, 

mandoline, harmonie en fanfaren. - Solos, Duos, 
enz. voor alle slach van instrumenten.

Bijzondere keus voor scholen 
en pensionaten — K erkm uziek.

Muziekpapier van alle slach.

Én 2 0
VOLLEDIQE

6 EHEZIMB

£11X18

Eloedarmoeda
m u s* * * ® '®

le n ig  bijzonder raroorjooW  middel.
Voor inlichtingen, neb ta btTra|/«a bij 

ta ZUSTERS Tan LIEFDE, 105, Ru» St-Dominlqna, Pari]*.
fiUfNET, Apoteker-Chlmist, 1, P«scts« Saulnltr, Ptrljt. 

Aleemeen Depot : O H .  D ’B X .A O U K , B r u » U n .IN a lle  A POTIKIN. — Vlugschrift Frtnto.

Depot in de apotheek A. Eodenbach, 
groote M arkt, Iseghem .

Bij uitscheiding.

V enditie van Meubels

JB E B J S  T I  A .L  E N
en landbouwgereedschappen,

te EMELGHEM, steenweg naar Ardoije.

De Notaris Le Gorbesier te Ise- 
ghem, zal op Vrijdag 27 September 1901, om
8 ure ’s morgens te beginnen, openbaar verkoopen 
ten verzoeke en te r hofstede van Charles Louis 
Buyse- Verbrngge, te Emelghem, noord bij de 
Vijfwege :

Al de meubels, als : tafels, stoelen, banken, 
horlogie met kas, beelden, stove, komuiöden, 
kleerkassen, bedden, keuken- tn  tafelgerief, 
koper-, tin-, ijzer-, gleis-, glas- en aardewerk, 
keirn en kuipen ;

Groote wagen, karre, wielkenskeggen, beeren, 2 
rollen, aalkarteel, aalkuipen, eemers, windmolen, 
raapinolen, spaden, raken, zeisens, pikken, 
leeren, kortewagens, brandhout en persen ;

Vier schoone melkkoeien en een jaarling.
Tijd van betaling tot den 1 Mei 1902.
De beesten zullen om 2 ure des namiddags 

verkocht worden.
De verborging in de GROOTE PINTE, bewoond 

door Louis Deforehe.

Vendlitie van
schoone gezaagde

HOUTWAREN
T E IN O ELM U N STER,

bij de Statie.

Op Maandag 30 September 1901, zijnde 
KermiKmaandag, om 9 ure ’s morgens te be
ginnen, zal er openbaar verkocht worden :

60 koopen schoone en drooge Olmen, Acacia, Esschen 
en Eiken planken, op alle lengten en breedten, en ter 
dikte van 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12 tot 15 centimeters, 
Karresnakken, Schalieren;

Abeelen en Olmen Kortewaagtramen;
50 Koopen Populieren Berd, Kisteberd en breede 

Paneelen;
10 Koopen larixen Vijf kwarten en Abeelen JBerd;
20 Koopen Notelaren, Kerselaren, Ernten en Beuken 

hout, van 4, 8 tot 12 centimeters dikte;
8 Koopen Eiken Kassijn- en Raamzullen, Olmen 

Spillen en Kosten.
Zich zullende bevinden te Ingelmunster, bij de 

Statie, aan de herberg De Kapelle, bewoond 
door Gustaf Mulier.

4 Maanden tijd  van betaling.

Studie van de Notaris 
~\7~ande Moortele te 'Iseghem.

V E N D IT IE  V A N

M E U B E L S
alm, beestialen 

en vruchten te velde
te Cachtem.

De Notaris VANDE MOORTELE, verblijvende 
te Iseghem zal op

D onderdag 2 6  Septem ber 1901,
om 9 uren ’s morgens ten hove en ten verzoeke 
van den Heer Petrus Verbrugge, landbouwer te 
Cachtem, openbaarijk te koop aanbieden.

1° Meubilaire voorwerpen : Stoelen, tafels, 
t anken, horlogie met kas, beelden, gleiswerk, 
potten en pannen, marmieten, koperen moor, 
5 hakers, 5 ketels, kannen, teelen, 3 melkkuipen, 
botertibbe, eiken commode, kleerkasse, 4 bedde- 
bakken, 3 koffers, vleeschkuip, 2 lanteers, stove, 
komfoor, waschkuipen.

2° Alm : 50 ijdele zakken, een bascule, alle 
slach van timmeralm, houwen, rakels, spaden, 
krouwels, plantspade, greepen, vorken, manden, 
pikken, zeissens, zeefden, kommels, koorden,
0 happen, houweel, kliefhamer en weggen, eenen 
bakwagen, eene kordewngen, 5 aalkuipen, 
2 eegden, jumelle, 3 harnassen, 6 zwinkels, eene 
kegge, eenen beer, aalgoten, lange en korte 
ladders, raapmolen, windmolen, zwijnsbenne, 
koeieemers, aalbak, 3 gareelen, een karre, een 
wagen, verders brandhout, tuinstaken en diite- 
persen.

3° Beestialen : 4 melkkoeien, I jaarliugsti< r 
en 2 jonge ossen omtrent 2 jaar oud.

4U Vruchten te velde : 1/2 hectare beetrapen,
1 hectare aardappels, verdeeld in koopen telkens 
gerieve.

Gewone voorwaarden en tijd van betaling 
mits borge.

De beestialen zullen verkocht worden om 2 ure 
namiddag. /

De Notaris Vande Moortele
te Iseghem, zal met tusschenkomst van de 
Notaris Van Campenhoudt
te Ardoye, openbaarlijk verkoopen.

1“ KOOP.

Een W OONHUIS met stagie, achterge
bouwen, koer en hof te Iseghem op de groote 
markt, cadaster sectie A, nr 259 a, met 2 aren 
66 centiaren erve.

Gebruikt door Ma Weduwe Doom.

2» KOOP.
Een W OONHUIS te Gits, zijnde de her

berg gen amd « De stad Gent » met 1 are 
45 centiaren erve, cadaster sectie C, n" 224 c en 
224 d.

Bewoond door Hector Moerenhout mits 132 frs 
’s jaars boven de lasten.

INSTEL Dijnsdag 24 September 1901,
OVERSLAG Dijnsdag 8 October 1901, telkens 

om 4 uren namiddag, ter herberg het Gouden 
Mandeke, te Iseghem.

Markt van ISEGHEM 14 Sept.
Boter per kilo fr. 2,80 a 2,90
Eieren per 26 2,20 a 2,30

21 Sept.
2,90 a 3,00 
2,40 a 2,50

Studie van den Notaris 
Alfons De Brabant,

te Ingelmunster.

INSTEL op Woensdag 23 October 1901, in
den Zwarten Leeuw, te Ingelmunster-Plaats.

OVERSLAG} op Woensdag 6 November 1901,
n de Trompette, te Ingelmunster-Plaats, telkens 
om 2 |l/2 ure namiddag, van eenen welgelegen

E I G E N D O M
zijnde voordezen olieslagerij met stoom en alsnu 
gebruikt als H o fs te d e ,

A llerschoonste B ouw gronden
en Zaailanden,

ten éénen blokke golegen to INGELMUNSTER, 
Brugsche kalsijde, nevens de Zandbergstatie, 
groot 1 hektare 80 aren 20 cent.

Gebruik. Gemelde goederen zijn gebruikt zon
der pacht door kinders Pieters, mits 445 frank 
’s jaars.

Ligging. Nevens de nieuwe Zandbergstatie en 
bevattende groot gebouw, magazijns en fabrieke 
kave, is gemelden eigendom allerbest geschikt 
zoo voor groote nijverheid als voor ’t bouwen van 
herbergen of handelhuizen.

Verdeeling. 24 koopen, waaronder 18 bouw
grond.

y/2 % lnstélpenning .

RECHT VAN SAMENVOEGING.
Inlichtingen en plakbrieven te  bekomen bij 

voornoemden notaris Alfons De Brabant.

W e l Opgelet!
Mr en M“8 MAURICE MEIER

Chirurgions-Tandmeesters-Speoialisten

Moscroenstraat, N“ 2, KORTRIJK.
op den hoek bij het gevang

hebben de eer het geacht publiek bekend te maken 
dat zij met al die Deusisfen, rondloopers van huis 
tot huis rondgaan om werk af te smeeken het ïij 
oud of jong de zelfde naam dragende of niet in 
geen commercialen betreking mede zijn dat Mr ea 
Mmo Maurice MEIER geen gebruik maken van 
rond te loopen maar wel gelijk gewoonte te raad
plegen zijn in hunne oude woonst wat niet elder* 
bestaat als te KORTRIJK, HOEK VAN DE 
MOSCROENSTRAAT, N° 2, buis met Koetspoort 
bij het gevang het oudste huis van Dentist t* 
Kortrijk wat gesticht is in (1884) die ia Kortrijk 
komt voor Mr en M10* Maurice MEIER te raadple
gen zwigt u dan voor die mannen met hunne witts 
kiels die onze kalanten met geweld elders willen 
brengen dus laat u niet misleiden zoolang gij aan 
het gevang niet zijt ziet gij ons huis niet dus voor 
alle misgrepen voor te komen vraagt naar het 
gevang daar zult gij zien den hoek der MOS
CROENSTRAAT, N° 2, huis met koetspoort dat 
is bij M’ EN Mm8 MAURICE MEIER.

Mr en M™ MAURICE MEIER hebben geen 
broeder, geen zoon, geen bloedverwanten of 
geen domestieken die hun huis vertegenwoor
digen.

Algemeen Wisselkantoor

Fr. DE GO OMAN
Hoek der Groote Markt, 55, ISEGHEM.

Koop en verkoop van alle Fransche, Belgische en vreem de w eerden
— KOSTELOOZE INLICHTINGEN —

Betaling, zonder aftrek, van alle Fransche, Belgische en vreemde koepons, veertien dagen
voor den vervaldag.

Inschrijv ing zonder kosten op alle uitgaven.
Kosteloos nazien van alle trehhingslijsten.

BEURSORDERS.

De vereffening van al de haudelingen van koop en verkoop van titels betaalbaar op vertoon 
wordt zonder vermeerdering van kosten voor de kalanten gedaan.

Titels tegen geld
COMMISSIELOON i

geld tegen titels.
de belgischeIrank per duizend voor al de handelingen gedaan in 

beurzen, zonder verdere kosten.
— Te Parijs 1 1/2 per 1000. — Te Rijssel 2,55 per 1000. —

De bureelen z ijn  open van 9 ure ’s morgens to t middag en van 2 to t 5 ure ’s namiddag».

Henri Deülauwe-Denys
heeft de eer het publiek kenbaar 
te maken dat hij den handel 
overgenomen heeft van M. Ph. 
Verbeke-Dfjonghe, St Pieterstr. 
te Iseghem. Hij zal altijd goed 
voorzien zijn van alle slach van 
schoenmakers-en timmermans- 
t oebeboorten, quincaillcrie en 
mercerie-artikelen, parapluiis, 
enz. Alles aan zeer genadige 

prijzen.
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Groote Stoom verw erij

J u ï v r ö ü W  E. R E N I E R
33, Marktstraat, 33

I S E G H E M .

Verwerij volgens staal van alie slach van 
ij- gemaakte kleedingstukken van

alle kleuren.
Bijzonder zw art voor rouw e.

Wasschiug in ’t drooge van 
bal- en soiréecostuimen en alle slach van 

bleeke en gekleurde toiletten.
In  7  nieuw wasschen van gordijnen, stors, 

tapijten, carpetten, wolle sargien enz’.
Man begeeft zich ten huize voor het afdoen 

der stoffen van zetels, stoelen, enz.
Goed boKorgd werk. P rijzea  beneden 

alle concurrentie.
Groote keus van bloemenmanden, vazen 

en posturen en alle andere fantaisie 
artikelen voor cadeaux.

Aan zeer genadige prijzen.

J
Huis van Vertrouwen.

Deldae le -Van nes te
Ardoyesteenweg 48,

R O X J S S H I L A R i H : .

Magazijn van Schouwen en Grafzerken,
uitvoering van alle werk in marmer eu arduin.

Schouwgaruituren, in marmer en brons toe
stellen  voor elektriek  en andere lichten enz. 
enz.

Spoedige bediening en genadige prijs.

De Aarde en haar Volken
Geïllustreerd Volksboek, 

met bijblad « Op den Uitkijk >
platen naar teekeningen van de meest beroemde 
kunstenaars, verschijnt alle 14 dagen in afleverin
gen van 25 tot 30 bladzijden.

Men abonneert zich bij J. DOOMS, uitgever te 
Iseghem, mi!s 2,75 fr. per drie maanden, 5,25 fr. 
per half jaar, en 10,59 fr. per jaar.

t w  de K

is

Geene m aagziekten meer door het

Spijsverteerend poeder
van H . BOULANGÉE,

het geneest in korten tijd zonder opzwelligen van 
den bink na het eten, bitteren sma^k in den 
mond, geel, verstopheid, pijnen in de zijden, en 
den rug, hoofdpijnen,.enz. enz.

1,50 fr. de doos per post 1,60 fr.
Te bekomen bij J . \ferhamme en A. Roden

bach, apothekers, Iseghem.
zsNBaasaKBMBMM?

KLOÖSTBB B A L S E M i
KONING DER BALSEMS.

1=5. T-JL X J  3VE ü  .
Wilt gij geheel en al verlost zijn en dat in 

ongelooilijk korten tijd van J ich t en 
Rhumatiek, stram heid in de ledematen, 
spierverrekkingen, brand- en snijwonden, 
kneuzingen, oude en nieuwe wonden, 
gebruikt dan de wonderbare

K L O O S T E R B A L S E M
Koning dor Balsems

UIT HET KLOOSTER * SANTA PAULO 
TE CARTAGENA. ,

Wie Kloosterbalsem aanwendt, is ver
zekerd spoedig en volkomen genezen te zijn. 

Prijs per pot f. 1.00, f. 1,50, f. 2.60 
Generaal agent 

L. I. AKKER, Alkemadestraat 11,
EOTTEBDAM.

V erkrijgbaar bij J .  Ï E R H A M H E ,  
Apotheker Iseghem .

~xs—ijr

Koopt de echte Naaim achienen "  SINGER „
Jules E O S S U Y T ,

A gent, R ousselarestr. 102.

Verwisseling van Machinen. Toebihoorten.

Groote Keus
van Fentre- en strooihoeden, allo 3lach van 
klakken voor mans en kinderen , klakken 
op m aat naar keus. — Zeer genadige prijzen. 

Ónmogelijke, concurrentie.
Ju les B O S S U Y T  - HU Y G H E ,

Rousselarestr. 102, ISEGHEM.

J u le s  D e  B Leyser,
Arduin en Marmerwerker,

Rousselarestraat, n° 67, ISEGHEM,
heeft de eer het publiek bekend .te maken dat zijn 
magazijn voorzien is van alle slach van monuJ 
menten, zerken eu ijzeren kruisen. Ecaussinschen 
arduin op alle mogelijke afmetingen. Tabletten 
voor muren en pilasters, plinten voor buiten
en binnenmuren, vloeren in basecles, schorren 
en marmer. Oiment en ceramique vloeren. 
Schouwen in granit te beginnen aan 7 fr. stuk. 
W itte marmeien schouwen van af 12 f'r. het stuk. 
Witte marmeren consolen met middenstuk voor 
schouwen van af 8 fr. Tabletten voor lavabos en 
nachttafels.

Voordeelige prijzen . — Verzorgd werk.

W  A  A K O  3VT
in andere steden uwe

VERNISSEN EN VERVEN
g-aan koopen als gij ze bij

"Wilt gij op eenige dagen genezen 
zijn van zilte, uitslag, puisten , kortom 
van alle zoogezeide ongeneesbare vel- 
ziehten, gaat naar de Apotheek van

A rth u r Rodenbach
op den hoak van de markt te ISEGHEM,

en vraagt de ZILTSIROOP en ZILTE- 
ZALF Alfons Desloop-Messiaen.

De ondergeteekende bekend op eenige dagen 
tijd van de ZILTE genezen te zijn door het ge
bruiken der Ziltczalf en Ziltesiroop van Alfons 
Destoop.

DRUAST,
Poststraat, Brussel.

F lauw e gezondheid
Flauwte van bloed

I J z e r  C h o c o l a d e
van D' V A N  E E C K E ,

3 frank de groote pak 
1 frank de kleine pakP R IJ S

1TB
Sint Hiloniusstraat,

nog goedkooper kunt k rijg en .

TAMPON-VERNIS (polisseure) goede reuk aan 
1,75 de liter.

ALCOOL om te klaren goede reuk aan 1,75 de 1.
C0FAL-VERNIS aan 1,00 de liter; buiten- en 

andere vernissen van 1,80 tot 4.00 de liter.
OLIE-YERF gereed gemaakt om te schilderen 

van al 0,85 de lcilo in alle kleuren.
Verders: terpentijn, lijnolie, kleuren in poeder, 

kalk, groen, enz. enz. alles aan zeer voordeelige 
prijzen.

MAF en MOLLEGRAUW aan 0,10 c. de kilo.
BENOOD1GHEDEN VOOR SCHILDERS : 

borstels, peuseelen, goud en zilver in pakjes, enz. 
alle kleuren in poeder, zeemvellen, sponsen, enz.

Tapijten, paillassons, matten, pluim-borstels, 
fijne stof-borstels voor meubels, tand-, hagel-, 
en baard-borstels, tapijt-borstels (engelsch 
systeem) cocos, bezems, dwijls, schoteldoeken, 
enz., enz.

Bij groote hoeveelheid vermindering van prijs.

WORM CHOQUETTEB ( 10 cent. de croquet 

PURGEER CROQÜEÏTES j j ro^ ktende doos van 12 
CACAOPOEDER VAN EECKE

gewaarborgd 1 frank de doos

GEZONDHEIDS CHOCOLADE
zuiver cacao en suiker. — 1,25 de 1/2 kilo 

te bekomen bij Apothekers Rodenbach 
en Vehuamme, Iseghem.

WISSELKANTOOR

Pierre 1AELFEY T-DE1ED T
i ,  E ierm ark t, BRUGGE.

hulpbureel :
4 0 , M arktstraat te I S E G H E M .

Bestuurder : J U L E S  H Y S E N A E R .

Te bekomen bij
Fd Blom m e-Loosveldt

Wijngaardstraat, ISEGHEM .

Alle slach van menagie stoven, te 
beginnen van 22 franks.

Trouwe bediening.

Fabriek van alle slach
van

Papieren Zakken
voor K ruideniers, 

Suikerbakkers, hoed
en Klakkenmakers,

a t —
B s B ï E i S E Ë É a

ST A U FF E R ’S M ELKBLOEM
(Farine Lactée Stanffer)

Doelmatig voedsel voor kleine k inderen,
Waarvan de basis de goede melk van onze 

vlaamsche koeien is.
Dépot in de Apotheek r 

A. R o d e n b a c h , g ro o te  m a r k t ,  I s e g h e m .

BELANGRIJK BERICHT.

T A N D E N

H . &  r  M . M E I E R
. . . . . . . . . . . . . . . . .  - Bijzondere Chirurgijns Tandm sesters-Speciaüsten

Gediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissie, 
Gebreveteerd bij Koninklijk besluit, 

vereerd door de geestelijkheid en de kloosters.

hoek der Moskroenstraat, 2 K o r t r i j k .
kunnen geraadpleegd worden voor al wat de tandheelkunde betreft. Genezing voor alle pijnlijke 
tanden: plombeeren der holle tanden ; rechtzetten der ongeregelde tanden voor alle ouderdom. Het 
plaatsen van de kunsttanden geschied zonder de minste pijn en de oude tanden en wortels hebben 
niet van doen uitgetrokken te worden. Met de kunsttanden, komende uit het huis van Mr en Mm0 
Maurice MEIER, kan men de hardste spijzen knabbelen en de spraak verklaart. Deze tanden worden 
geplaats zonder platen, zonder haken en zonder veeren, men kan ook niet zien noch aan den worm 
noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. Mr en Mm' MAURICE MEIER ondernemen ook de 
herstelling van alle mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun nieuw stelsel waarvoor zij 
gebreveteerd zijn.

Kunsttanden te beginnen van af 5 frank 
V olledige gebijten van af ÏOO frank en hooger 

Al de kunsttanden en gebijten kom ende uit de laborato ire van Mr en M“* 
Maurice M EIER, zijn verzekerd voor het leven

Te raadplegen alle dagen van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren uitgezonderd de zon- en hoogdagen.

2 , M o s c r o e n s t r a a t , 2 ,
op den hoek bij het gevang , huis m et koetspoort, K ortrijk .

Wekelijksche Markten.
KORTRIJK

Tarwe heet. fr. 
Rogge .
Haver
koolzaadolie 100 k“ 
Lynzaadolie 100 k‘ 
Aardappels 
Boter per 1 /2 Kilo 
Eiers per 25

9 Stpt. !
16.50 a 16,75
12.00 9 12,54
16.50 a 17,00
59.00 a 60,00

■ , a 75.50
8.00 a 0,00 
1,52a 1,54
2.00 a 2,20

Suikerijboonen beschik.
id. 1900 . 15,50

16 Sept.
00.00 a 16.75 
12,00 a 12,50 
00,00 a 17,00 
W ,00a 59,50 
00,00 a 72,25 

6,00 a 
1,57 a 
2,30 a 

00,00 a 
a

6.50 
1,59
2.50

15,50
Veemarkt Kortrijk 16 Sept. perkilogr. op voet.

141
18

1“veerzen 
ossen 

182 koeien 
63 stieren

ROUSSELARE

Tarwe 100 k°*. 
rood.tarwe 100 k 
Rogge .
Haver 
Boonen . 
Aardappelen . 
Boter per Kilo 
Eieren per 25

kw. 0.81 2 ' kw. 0,— 
0,83 0 —
0,77 0 ,—
0,76 0,—

10 Sept.

18.00 a 20,00
17.50 a 18,00
19.50 a 17,00
16.00 a 18,00
19.50 a 20,00 
0,00 a 0,00 
2,80 a 2,90 
2,10 a 2,20

3° kw. 0,60
0,60
0,56
0,56

17 Sept.

W it Papier
aan 36 c. de kilo.

PARCHEM1NE PAPIER 

Em ballagie P ap ier

J. DOOMS,
Rousselarestraat, Iseghem.

Suikeryboonen beschik. 16.50 
Suikeryboonen 1901 . a 15,50
Viggens . . 15,00 a 30,00
koolzaadolie 100 k0100,00 a 63,00 
Lynzaadolie 100 00,00 a 75,00

ÜEYNZE 11 Sept.
Aardappelen 100 k. 5,00 a 6,00 
Boter per kilo 2,S0 n 3,10 
Eieren de 26 . 1,98 n 2,16
Hespe de kilo 1,65 a 1,80 
Viggens . . 35,00 a 45,00
zwijngelkal.100k.lkw.25,00 a 30,00 

n 2* kw. 20,00 a 25,00
» 3* kw. 15,00 a 20,00
n 4° kw. 10,00 a 15,00

THIELT 12 Sept.
Tarwe den hectol. . 13,50
Roode Tarwe . a 12,25
Rogge . . — , — a 10,75

3.20
2,50

15,50
15,25
30,00

3,00
2,43
1,80

Haver 100 kilos . 
Boekweit
Vlas de 3 kilos . 
Kroten .
Aardappelen 100 kilos. 
Boter de kilo 
Eieren de 25 
Verkens ’t stuk. 
Hespe de kilo

WAREGHEM
Vlas 1" kw. per kilo 
Aardappelen 
Boter per kilo 
Eieien de 26 
Viggens

15.5U 
00,00 

3,75 
00,00 

8,00 
3,00 

. 2,25
00.00 a 32,00 

. 1,80 
7 Sept. I

i a *
3.00 a 5,00 [ 
2,43 a 2,88

2.00 a  2,25 
CO,00 a H5,0G1 '

18.00 a 20,00
17.00 a 18,00
19.00 a 20,00
16.00 a 17,00
19.00 a 20,00 
0,00 a 0,00 
2,90 a 
2,40 a

00,00 a 
, a

15.00 a 
00,00 a 63,00 
00,00 a 77,00

18 Sept.;
5,00 a 6,00 
2.70 a 
2,34 a 
1,65 a

30.00 a 42,00
25.00 a 30,00
20.00 a 25,00
15.00 a 20,00
10.00 a 15,00 

19 Sopt.

13.25 
12,00 
10,75
16.25 
00,OU

4.50 
00,00

5.50 
• a 3,00

2.50 
■ a 34,00

2,00 
14 Sept.

0,00 a 0,00 
4,50 a 
2,80 a 
0,00 a

6,00
3,06
0,00

Rogge
Haver
Aardappelen per 100 k. 
Boter de kilo 
Eieren per 25 
Verkens 
Konijnen 
Hespe de kilo 

LEUVEN 
Zaaitarwe 100 k 
Handels tarwe 
Rogge

» handels 
Haver

00,00 a 00,00
AUDENAERDE 12 Sept. 19 Sopt.

. 00,00 a 00,00

. 00,00 a 15,50
5,25 , a 5,25

• a 2,91 a 2,90
• 2,13 a 2,21
• 36,00 a 37,00
. 2,25 a 2,25

1,65 a 1,65
16 Sept. 20 Sept.

14.50 a 15.50 14,50 a 15,50
a 15,00 . a 15.00

12.50 a 13.00 12,50 a 13.00 
. a 12,75 00,00 a 12,75

00.00 a 15.75 00,00 a 15.75 
» voor brouwers 00.00 a 16.25 00,00 a 16,25

Geerst nieuw 14.50 a 15.00 ! 14,50 a l s ’,00
Tarwebloem . 00.00 a 22.00
Tarwezemelen . . 12.50
Koolzaadolie per hectol. 61.00 

» geklaarde 66.00 
Lijnzaadolie . . . 7 6 . 0 0
Koolzaad . 00.00 a 00.00
Lijnzaad . . . 00.00
Klaverzaad n .“/„ k. 00,00 a 00,00

00,00

Koolzaadkoeken 
Lijnzaadkoeken 
Aardappelen . 
Strooi .
Hooi
Boter per kilo 
Eieren de 26

. a 14.00 
a 19.50 

0,00 a 6 00 
. a 5.00

8.00 a 8,50 8,00 a 8,50
2,70 2.70

• 2,40 2.40
Veemarkt Antwerpen 16 Sept.

22 ossen 1* kw. 0.88 a 0.63

22,00 
12,50 
61,00 
66,00 
76,00 

a 00,00 
00,00 

00,00 a 00,00 
00,00 a 14,00 
00,00 a 19,50 

0,00 a 6,00 
a 5,00

75 koeien 
28 veerzen 
19 stieren 
26 kalveren

0.00
0.84
0.78
1.10

0.00
0.64
0.58
0.90

Beurs van B russel 19 Sept.

Belgische 3 p. c. 1 3 93,70
3 p e. 2 

» 3 p c. 3
Annuiteiten 4 1/2 

4
» 3

Gemeentekr. 4 1/2
3

, 3 ./• 1861 
, 3 ■>/. 1863 

A.ntwsrp” 188721/2107,75 
Brussel 1886 2 1/2 107,50

93,70
98.75

97,00

95,25
121,00
106,50

Bruasel-Zeehaven 
Gent 1896 2 p. c. 
Luik 1853 2 1/2 

„ 1897 2 p. e. 
Oostende premie 1.

2»/» 1898 
Schaarbeek 1897 
Verviers 1893 
Doorijk 1874 3 •/» 
Congo-leening 
Buurtspoorweg 3

1/2

81.25
91.25
94.50 
91.00

78 50
82.50

54*00
77,75
95,—

111.50


