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GAZETTE VAN ISEGHEM
INSCHRIJVINGSPRIJS : 

Voor een jaar . . . .  3,25 
Voor 6 maanden . . . 1,75 
Voor 3 maanden . . . 1,00

Voorop te betalen.
Men schrijft ie bij den 

Drukker-Uitgever
JT. D o o m s ,

Rousselaarstraat,
en in filie Postkantoren.

Verschijnende

m
Eiken Zaterdag.
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GODSDIENST, MOEDERTAAL, VADERLAND.

BEKENDMAKINGEN:
0,15 c. den re g e l

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

Alle Affichen bij den drukker van 
dit blad gedrukt, worden onverg-eld 
tweemaal in de U&zette overgenomen,

D« Annoncen voor Belgi», uitgeno
men West-Vlaanderen, alsmede 
alle vreemde landen, worden uitsluite- 
lijk ontvangen door l ’O ffice dk Pu- 
bjjIOXTé, ta Brussel, Madeleinestr. n 46

ga-M -waM fTim  n a —

Ingelmunster.
Het landbouw com ice Thielt-Rousse- 

lare-Ingelmunster, met medewerking 
van liet plaatselijk bestuur, geeft deze 
week eene groote feest te Ingelmun- 
ster.

Morgen ZONDAG om 11 ure begint 
eene prach tige tentoonstelling, waar 
de schoonste groensels, fruiten  en 
bloemsieraden van de streek, alsook 
een groot getal landbouvomachinen, 
zullen te zien zijn, in de gemeente
school, in de schouwburgzaal, en op 
het neerhof van het kasteel.

WOENSDAG is er een groote 
prijskam p voor peerden, rundvee en 
pluimgedierte. De heeren EP V a n  d e r  
B r u g g e n ,  minister van landbouw; 
B°“ S u r m o n t  d e  V o l s b e r g h e ,  minister 
van nijverheid en arbeid; Graaf K. 
d ’ü r s e l ,  onze gouwgrave, en andere 
hooggeplaatste mannen, zullen de 
feesten sluiten, den Woensdag na
middag. Om 11 ure worden de heeren 
ministers en gouverneur van de statie 
afgehaald en stoetsgewijs naar het 
kasteel geleid, waar hun een « lunch > 
zal aangeboden worden door den 
heer Graaf d e  M o n t b l a n c ,  Baron van 
Ingelmunster. Ten 1 1/2 ure doen de 
hoogmogende heeren een bezoek aan 
de verschillige afdeellngen der ten
toonstelling; om 3 ure zullen zij de 
plechtige u itre ik ing  der prijzen op- 
luisteren, en om 3 1/2 ure begint het 
banket, waar reeds meer dan 150 
ingeschrevenen zijn.

Van ZONDAG tot WOENSDAG zullen 
er dagelijks lessen gegeven worden 
over de M elkerij, in de gemeente
school, door Mevr. T h i e r s - T a n g h e ,  
daartoe door het staatsbestuur aan
gesteld ; vrije ingang voor al die 
lessen.

Is het weder gunstig, ’t en zal voor
zeker geen volk ontbreken te Ingel
munster, want alwie een weinig 
liefhebber is van landbouw, zal 
willen er de uitgelezendste voort
brengselen van zien.

Staats Overzicht
De russische vorsten.

De keizer en de keizerin van Rus
land, vergezeld van hunne dochterkes 
en van den prins en de princes 
Pieter van Oldenburg, zijn dinsdag 
te Spala aangekomen.

De russische leening.
Uit goede bron wordt gemeld dat 

de kwestie eener russische leening 
besproken geweest is voor en 
tijdens het verblijf van den czaar in 
Frankrijk. Op aandringen van presi
dent Loubet is de officieele aankon
diging der leening eenige maanden 
uitgesteld geweest. De uitgifte zal 
eerst plaats hebben rond juli van 
aanstaande jaar.

P residen t Roosevelt.
M. Roosevelt heeft dinsdag voor 

goed zijnen intrek genomen in bet 
Wit-IIuis te Washington, het gekend 
verblijf van de presidenten der 
Vereenigde Staten.

De anarchisten  in A m erika.
Uit Ghicago wordt gemeld dat miss 

Goldmann dinsdag in vrijheid gesteld

werd. Te St-Louis is verleden maan
dag zekere Edward Saftig aangehou
den, die verklaard heeft dat hij en 
twee andere kerels besloten hadden 
presidentMac-Kinleyte vermoorden. 
Hij zou het zijn die Gzolgosz den 
zakdoek rond den pols gebonden 
heeft, om het moordtuig te verber
gen.

H et proces Czolgosz.
Dinsdag werd voor het gerechtshof 

van Buffalo het proces ten laste van 
Gzolgosz voortgezet.

Een getuige van het moordtooneel 
deed het verhaal van den aanslag; 
een andere deed de verklaringen 
kennen, door Gzolgosz na zijne 
aanhouding gedaan. Gzolgosz was 
niet opgewonden en hij antwoordde 
zeer bedaard-op al de vragen die hem 
gesteld werden ; hij heeft niet gezegd 
dat hij anarchist was, maar wel dat 
al de koningen, keizers, presidenten 
en staatshoofden dwingelanden zijn, 
waarvan men zich moet ontmaken.

Volgens een anderen getuige, 
nogtans, zou Czolgosz verklaard 
hebben dat hij het anarchism 
bestudeerd heeft en de leering ervan 
in praktijk stelde.' Verschillende 
volgende getuigen gaven inlichtingen 
over de stoffelijke feiten van het 
proces.

De advokaten van den beschuldigde 
deden opmerken dat er twijfels 
bestaan over den geestestoestand 
van Czolgosz en verklaarden dat zij 
zijne verdediging niet konden voor
dragen, daar de gevangene hun niet 
wil antwoorden. Het ware beter, 
zegden zij ten slotte, dat men ver
klaarde dat de moord van zulk 
edelhartig man als M. Mac-Kinley 
door een zinnelooze gepleegd is.

Gedurende de pleidooien bleef 
Czolgosz onbeweeglijk zitten, het 
hoofd licht gebogen; nu en dan 
bloosde hij. Na de pleidooien, ten 3 
ure 40, ging de jury in beraadslaging. 
Ten 4 ure 25 keerde hij terug met 
zijne uitspraak : Gzolgosz is plichtig 
verklaard aan moord met voorbe
dachtheid gepleegd.

De voorzitter kondigde aan dat 
het vonnis donderdag ten 2 ure 
namiddag zal uitgesproken worden. 
Czolgosz scheen volstrekt niet ont
roerd.

Een schandaal.
Het schijnt dat te Reims, bij de 

ontvangst van den czaar, de prèfekt 
aan eene vrouw, die alles behalve 
onberispelijk is, toegelaten heeft de 
keizerin te komen groeten < in naam 
der huismoeders van de stad >! De 
russische kanselarij zou tegen dat 
schandaal geprotesteerd hebben, en 
de afstelling van den prefekt wordt 
gevraagd, maar deze wordt door 
M. Waldeck-Rousséau bescherm d!!

De kloosters in F rank rijk .
Voor de eerste maal sedert 50 jaar 

hebben de Carmelietersen, te Mou- 
lins, dinsdag hun klooster verlaten. 
De Zusters, ten getalle van 25, waar
onder twee zeer oud en gebrekkelijk, 
vertrekken naar Baarle-Hertog, in 
Holland.

De gasthuisnonnen van Viniers 
hebben besloten de machtiging niet
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te vragen ; zij zullen op hunnen post 
blijven tot dat de regeering den 
hatelijken moed zal hebben hen uit 
het gasthuis te verjagen.

De Carmelietersen van Duinkerke 
zullen naar Poperinghe vertrekken. 
De Paters Redemptoristen dier stad 
hebben de machtiging gevraagd.

De oorlog in Transvaal.
De engelsche ru ite rij.

Gezien de ongunstige tijdingen uit 
Zuid-Afrika, heeft het ministerie van 

fOorlog besloten al de regimenten 
lichte ruiterij in Engeland onder de 
wapens te roepen en zoo spoedig 
mogelijk naar de Kaapkolonie te 
zenden. Er zullen ook versterkingen 
moeten gevraagd worden aan het 
leger in Indië.

In Transvaal.
Uit Pretoria wordt gemeld dat de 

Boeren nabij Pietersburg zeven engel
sche soldaten en een kapitein gevan
gen genomen hebben.

In de K aapkolonie.
De Handelskamer van Kaapstad 

heeft den wensch uitgedrukt, dat de 
staat van beleg in de kolonie zou 
uitgeroepen worden. Men weet dat 
het Kaapsch ministerie zich daar 
tegen verzet.

De Boeren in Natal.
De Boeren zjin achteruitgetrokken 

ten zuiden van Utrecht. Zij rukken 
m eeren  meer zuidwaarts op.

Lord Kitchener seint dat hij het 
noodig gevonden heeft versterkingen 
naar Natal te zenden, waar de Boeren 
weer bijna volkomen meester zijn in 
het distrikt van Vrijheid.

l)e Boeren zijn weer in getal 
verschenen in het noorden en het 
noord-oosten van Natal. Een deel der 
municipale wacht van Kaapstad is 
naar het oorlogstooneel gezonden.

De aanw ervingen m islukt.
Eene depeche uit Bloemfontein 

meldt dat in de aanwervingsbureelen 
voor de yeomanry er zich bijna 
niemand heeft aangeboden. De 
engelsche overheden zijn gansch 
ontmoedigd.

Het plechtig kwï  van 
Prins  A H t  te Iseghem.

Den lang verwachten dag was eindelijk daar, 
’t weder was h ilder en schoon, alles voorspelde 
eon prachtig feest.

Van in den vroegen morgen wapperden de 
vanen aan de voorgevels der huizen, en vele 
waren daarbij nog met rijke behangsels versierd.

Het volk kwam toe uit aile richtingen, per 
spoor en per rijtuig, te voet en per velo. Rond
11 ure hoorde men de trommels roffelen en de 
verschillige muziekmaatschappijen gingen statie- 
waarts. Daar stonden reeds de Maatschappijen 
« Leopoldisten » die uit andere gemeenten naar 
Iseghem gekomen waren, om eere to doen aan 
Prins Aibrecht. die aan de oude soldaten van 
wijlen Leopold I te Iseghem, een vaandel ging 
overhandigen. De pompiers vormden de haag en 
een korps gendarmen te peerd, onder ’t bevel 
van een luitenant, stonden voren aan. De plaatse
lijke policie en de gendarmen te voet, hand
haafden de orde.

Op het plein voor de statie wachtten de over
heden de komst af van den Prinselijken trein, 
die rond 11 1/4 ure door de eerste salvoschoteu 
aangekondigd wierd.

Bij zijne aankomst wierd Prins Alfcrecht en 
zijn gevolg naar de ontvangstzaal der statie 
geleid, die met veel smaak versierd was door 
M. L. Clarysse de/.er stad.

Z. K. H. was vergezeld door de heeren minis
ters : Baron Van der Bruggen, Baron Surmont 
de Volsberghe, en door den Graaf d’Ursel, 
Gouverneur van Westvlaanderen. M. de Trooz, 
minister van binnenlandsche zaken, was den 
Prins vorengereisd om hem ter statie al te 
wachten.

Met klare en gevoelvolle stemme, verwelkomde 
den heer Burgemeester Prins Albrecht in dier 
voegen :

Hooggeachte P rins ,

« Bij uw afstappen onder ons is het mij een ge
lukkig voorrecht, en eene vereerende plicht, uwe 
Hoogheid den eerbiedvollen en daukbaren groet 
onzer gansche bevolking te mogen aanbieden.

Altijd zal Iseghem dezen heuglijken dag in
dachtig blijven 1

Immers, onze innige en overtuigde vaderland- 
sche en koningsgezinde gevoelens, doen ons het 
bezoek van heden naar weerde schatten en ons 
nakomelingschap zal leeren, weten en onthouden 
dat de plechtige inhuldiging van het Electriciteits- 
gesticht eu van de Nijvei heidschool, voorgezeten 
is geworden, door den volksgezinden en volksbe- 
minden Prins Albrecht van Belgie 1

De eere die uwe Hoogheid aan onze stad belieft 
te doen, leert ons klaar aanschouwen en dankbaar 
waardeeren, de vorstelijke genegenheid, voor 
alles wat vooruitgang, handel en nijverheid be
treft ; en in name van al de inwoners, van ons zoo 
werkzaam en vooruitstrevend Iseghem, wensch ik 
uwe Hoogheid eenen oprechten en welgemeenden 
Welkom ! Leve Prins Albrecht. ■

« Prins Albrecht bedankte in de viaamsche tale 
den heer Burgemeester voor zijne welkom- 
wenschen en de uitdrukking der gevoelens van 
vaderlandschliefde en koningsgezindheid der 
Iseghemnaren waarvan hij de tolk was.

Z. K. H zegt dat hij geern naar Iseghem geko
men is en drukt den wensch uit dat het Electrici- 
teitsgesticht en de Nijverheidschool wiens 
plechtige inhuldiging hij vandage is komen 
bijwonen, aan het verlangen en de verwachting 
van het stadsbestier mogen beantwoorden.

Ik weet, zegt hij, dat in in Iseghem handel en 
nijverheid bloeien en wensch vuiiglijk dezen toe
stand in het toekomende te zien aaugroeien en 
verbeteren. »

Na de handen gedrukt te hebben der over
heden die hem beurtelings vorengesteld wierden, 
verliet de stoet het statiegebouw. Aller oogen 
waren op den uitgang gericht toen Prins Albrecht 
aan de rechterzijde van den heer Burgemeester op 
het plein trad . De klaroenen schallen, de B ra-  
bangonne wordt aangeheven en de kreet van 
« Leve Leve Prins Albrecht » weerklinkt alom. 
Ninst de uitvoering der Brabangonne die den 
Prins statig aanhoort verdringeu zich de toe
schouwers zoo dicht mogelijk om Belgie ’s toe
komstige koning te zien. Onzen Burgemeester is 
groot maar Prins Atbrecht is nog merkelijk 
grooter, hij geniet eene allerbeste gezondheid eu 
heefteen uitnemend minzaam voorkomen.

Eerst neemt Z. K H. de pompiers in oogen- 
schouw en drukt de hand aan commandant 
Nonkel, die hij geluk wenscht over de houding 
van zijne mannen. Nu richt hij zich naar de 
Leopoldisten ; den heer Emiel Van Domraele, 
hunnen voorzitter, stuurt hem eenige woorden 
van hulde en welkom toe, waarop den Prins 
vriendelijk antwoordt en hem, in name des 
konings, een vaandel overhandigd, ’t Is dan de 
buurt der vreemde maatschappijen die ook aan 
den Prins vorengesteld zijn. Aan ieder voorzitter 
zegt hij eenige hrrtelijke woorden van dank 
en genegenheid.

De stoet begeeft zich dan miar de Groote 
Markt, en de Prins met zijn gevolg en de over
heden nemen plaats op een verhoog die schoon 
versierd is. Het tuinfeest vangt aan, en de 
Gretrykring stemt zijne schoonste akkoorden om 
de oefeningen te begeleiden. Eene ontelbare 
menigte verdrong zich rond de afsluiting, tot 
op de daken toe, zit en staat men te zien. De 
vertooning is alleraantrekkelijkst : in zwierige 
houding voeren de turners een aantal marschen 
uit die zich gedurig afwisselen, en zonder eene 
hapering of onderbreking voortgezet zijn.



Na de marschen, komen de pyramideri, die 
zij met veel kunst en onder algemeen gejuich uit- 
voeren ; de laatste bijzonderlijk ais hulde aan den 
Prins, Prinses E 'isabeth en de Koninklijke fami
lie, was indrukwekkend schoon en verwierf een 
welverdienden bijval.

Prins Albrecht en den heer Burgemeester 
drukten mondelings aan den Bestuurder hunne 
hooge tevredenheid uit over de prachtige vertoo- 
ning die de turners kwamen te geven. Zij vergaten 
ook niet den heer G. Van Wtberghe en den heer 
Bestuurder van den Gretryking geluk te wen- 
schen over de kunstvolle uitvoering der verschil- 
lige muziekstukken van het progamma.

Toen het feest geeindigd was ging de stoet ten 
huize van den heer Burgemeester, waar Z. K. H. 
de HH. Ministers, Burggraaf d'Ursel, de geeste
lijke overheid en nog eenige andere bijzondere 
uitgenoodigden aan tafel plaats namen.

’t Was 2 ure toen het feestmaal geeindigd was 
en dat de vorstelijke bezoeker en al de uitgenoo
digden ter kerk gevoerd wierden, waar den E .H . 
pastor en de geestelijkeid der parochie hem 
plechtig aan het portaal onthaalde en bij het 
altaar geleidde waar hij op eenen prachtigen 
“ prie Dieu » neerknielde binst dat het Te Deum 
gezongen wierd. De kerk was ook te dier gelegen
heid tot in de hoogs:e gewelven versierd met 
vlagkeu en schilden; kostelijke tapijten bedekten 
dt-n vloer, de njve van St Hilonuis en andere 
schoone beelden waren ten toon gesteld, tusschen 
bloemen en planten die een verrukkelijk uitzicht 
aanboden.

Na de geestelijke plechtigheid begaven Prins 
Albrecht en de overheden zich naar de Nijverheids
school om de tentoonstelling van bloemen, planten 
en fruiten te bezichtigen.

Ten 2 1/4 ure wierd ’t bestier der Prinse'ijke 
Handbooggilde * St-Scbastiaan » in gehoor 
ontvangen en M. Aiiné Nonkel, geheimschrijver 
gaf lezing van het volgende adres :

Edele P r in s !
De Isegbernsche Handbooggilde waarvan Uwe 

Koninklijke Hoogheid onlangs het Eere-Voor- 
zitterschap geweerdigde te aanveerden, acht zich 
gelukkig U, op dezen blijdtn dag, te mogen 
uitdrukken de innige gevoelens van dankbaarheid, 
verkleefdheid en liefde, die alle hare leden bezielt 
jegeus U en de koniuklijke fami:ie.

De tijden zijn nu lang vojrbij wuar men zijnen 
haard, zijne vrijheid, zijn land, zijnen vorst met 
den handboog kon verdedigen. Maar de vlaamsche 
boogschutters zouden des noods, ook andere wa
pens kunnen handhaven, kwamen er eens onge
lukkige of onstuimige tijden die ’s lands bestaan 
of zijne instellingen in gevaar zouden brengen.

Immers, onze vrijheden, onze grondwet, het 
koningdom, en het koninklijke stamhuis dat 
België zich gekozen heeft, zijn voor ons onscheid
bare schatten, zoo kostbaar als het leven zelve.

Luisterlijke vorst en beminde Eerevoorzitter, 
uwe gildebroeders van Iseghem staren, met de 
grootste belangstelling op den aanstaanden blij
den dag, die alie ware belgen met vreugde moet 
vervullen.

Zij zullen dan ook, de vaderlandsche vlag op 
den top hunner gaaipers doen wapperen, een 
zegelied aanheffen en uitroepen :

Leve Leopold II onze koning, Leve Prins 
Albrecht zijnen vermoedelijken opvolger, Leve 
gansch do koninklijke familie I I

Zijne Koninklijke Hoogheid antwoordde in dier 
voegen :

ü Ik bedank u, in mijnen naam, alsook in dezen 
der Koninklijke familie voor de schoone gevoe
lens die uw hert vervullen en door den heer 
geheimschrijver met zooveel vuur zijn uitgedrukt.

Gelieft mijne bedankingen aan al de leden 
uwer Maatschappij over te zetten. Pijl en boog 
waren voor uwe voorouders het zinnebeeld der 
Vrijheid. Men leest in de oude kronieken met 
hoeveel ijver en vuur de Vlamingen hunnen vorst 
en land ermede wisten te verdedigen, ’t Is waar 
deze tijden zijn reeds lang voorbij; maar ik ben 
vol betrouwen in de vaderlandsche gevoelens en 
de innige genegenheid die de vlamingen en bij
zonderlijk uwe gilde voor hun vorstenhuis bezielen.

Ik bedank u dus nogmaals Mijnheeren en ben 
fier Eerevoorzitter te zijn van zoo eene deftige 
maatschappij.»

Als de ontvangst geeindigd was namen Prins 
Albrecht en den Heer Burgemeester plaats op het 
balkon der nijverheidschool oni den stoet te zien 
voorbijgaan. De gendarmen reden vorenaan, 
gevolgd doer de ruiters der St-Eloisgilde, stads- 
muziek en Turn Club. Nu kwam

DE SCHOOLSTOET.
Aan ’t hoofd een prachtig opschrift van drie, 

vier meters breed : “ Het katholiek vrij onder
wijs aan Z. K .  11. Prins Albrecht! * met het 
wapen der wel edele familie de Pélichy. die St. 
Josephsschool gesticht heeft.

Daarop volgen de bannieren van den Paus, 
van Belgie en van West-Vlaanderen.

Een eerste groep van 1 50 schoolkinderen komt 
op : elke leerling zwaait een nationaal vaandel. 
Van zoohaast de groep de Nijverheidsschool 
nadert, weerklinkt een blijde feestzang : » Wees 
welkom ! Wees welkom! Prins A lbrecht!

Terwijl de eerste groep voorbijgaat, ziet men 
een tweede opschrift volgen met de vaderlandsehe 
kenspreuk « Eendracht maakt macht ». Daarna 
de wapenschilden der negen provinciën, ieder 
wapen is met bloemen omkransd en versierd met 
afhangende bloemeutrossen vastgehouden door 
een tiental leerlingen, die elk een driekleurig 
strekje op de borst dragen.

De derde groep volgt met waaiende groene 
takken, doormengeld en afgewisseld met wapen
schilden en opschriften.

Een vierde groep draagt in zijn midden het 
wapen van Isaghem prachtig versierd. Een ta l
rijke groep leerlingen omringt het wapen en zingt

d en b ’ijden welkom en doet de vlaggen wapperen 
bij het voorbijgaan voor den Prins.

Een ander opschrift « Leve Prins Albrecht » is 
gevolgd door de minste leerlingen en zij ook 
verheffen hunne jonge stemmen en keeren' hunne 
verblijde oogen naar den Prins en roepen hem 
toe : « Leve Leve Prins A lbrecht! »

Wij komen aan het bijzonderste deel van den 
stoet. Vijf breede praalhanzen komen op, geheel 
met groen en bloemen bedekt. Zij volgen op 
zekeren afstand en maken een verrukkend schoon 
gewelf uit van twintig, dertig meters lang. Daar
onder een honderdtal leerlingen met roode, zwarte 
en geele mutsen gaan en keeren, bewegen en 
wentelen dooreen, groetend, zingend en zwaaiend 
met hunne vlaggen.

Daarop volgt de koninklijke kroon gedregen op 
eene prachtige hooge stelling met opschriften, 
bloemen, wapenschilden en vaandels versierd en 
de leerlingen er rond zingen dat hfct weergalmt 
in de verte.

Verrukkend is het schouwspel en een daverend 
handgeklap stijgt op : Prins Albrecht en M. 
de Trooz, minister van onderwijs, zijn de eerste 
om er aan deel te nemen en hunne tevredenheid 
en bewondering uit te drukken.

Een schoon gedacht was het de genegenheid 
voor de koninklijke familie en den kroonprins 
alzoo te verbeelden en te toonen dat men in het 
vrij onderwijs aan de jeugd doet verstaan hoe 
edel het is van zich vol vaderlandsliefde te scharen 
rond de koninklijke kroon. Dit is noodig bijzon
derlijk op onze tijden, nu dat alle gezag en 
weerdigheid misprezen worden, nu dat men zelfs 
de gemoederen zoodanig ophitst dat sommigen het 
als een plicht aanzien al tvie een kroon draagt of 
een oppergezag uitoefent te haten of nog meer.

Nu was het de beurt der meisjes, ten minste 
duizend in getalle. De eerste groep, in ’t wit 
gekleed, droegen bloemen in ’t haar van de 
Beiersche kleuren, andere zwaaiden Belgische 
en Beiersche vlaggen, nog andere droegen schil
den of kransen, ook de naamcijfers van Prins en 
Prinses Elisabeth in bloemen gevlochten, en allen 
groetten zeer bevallig in ’t voorbijgaan.

Het ware te lang om den schoolstoet verder te 
beschrijven, maar iedereen heeft gezien dat het 
katholiek onderwijs met moet onderdoen, noch in 
getal leerlingen, noch in geestdrift noch in kunst
gevoel orn zijne genegenheid, zijne verkleefdheid 
aan het koninklijk vorstenhuis uit te drukken.

Binst dat de knechten- en meisjesschool voor
bijging las den leerling, A. Vanden Bogaerde, de 
volgende begroetenis aan Z. K. H. Prins Albrecht 
terwijl twee andere leerlingen prachtige bloemtui
len aanboden :

Hoogeedle Vorst, een trotsche gloed 
Ontvlamt ons kinderlijk gemoed,

I5n aller oogen staren,
Terwijl wij, in ons moederstad,
De bloeiend’ hope au meesten achat 

Des Vaderlands onthalen.
Uw hoog gevolg, uw prinsenpracht.
’t Genot dat op uw wezen lacht, "

’t Komt al ons openbaren,
Hoe heet vau liefde uw herte brandt 
Voor ’t oude, trouwe Vlaanderland,

En Vlaandrens kinderscharen.
Laat « Jongens van hoos Iseghem, »
Twee duizend — vroom hun’ blijde stem 

Verheffen, U ten zegen :
“ De Vor.-t der vorsten make U groot,
« En ons, — door leven en door dood, —

» Den Vorstenstam genegen, »

Nu volgden Peter Benoitsfanfaren en de ver- 
schillige schoenmakers gilden met wagen waarop 
de lustige makkers dapper wrochten. Belgie’s 
kroonprins volgde aandachtig hunne werking even 
als deze der Borstelmakers die ook op hun beval
lig versierden wagen een staaltje gaven hunner 
kunde en veerdigheid.

De Harmonie der congregatie speelde eene hare 
schoonste stapliederen en wier gevolgd door de 
werlcmans kringen, Vereenigde Werklieden, Man- 
delkoor en Duivenmaatschappij met wagen. De 
lieve diertjes wierden losgelaten in h e t  voorbij
gaan en gingen overal verkonden dat Prins 
A lbrech t ’s komste hier luisterlijk gevierd wierd.

De laatste gilden waar onder den Jockey-Club, 
Bosseniers en Gretrijkring gevolgd door de H ar
monie van Ingelmunster, en Broederliefde gingen 
nu voorbij en de pompiers en gendarmen sloten 
den stoet, die in de beste orde was doorgegaan.

In de verte zag men de bonte menigte boven 
wier hoofden die menigvuldig en kostelijke ban
nieren waaien, gelijk er voorzeker in menige 
steden van groote rang, weinig te vinden zijn. 
Wij bemerkten er nogmaals twee splinternieuwe, 
deze van Peter Benoit’s-Kring en de Leopoldisien 
doorM . Deraedt en zoon vervaardigd, die eene 
bijzondere melding verdienen voor hunne beval
ligheid en schoone bewerking.

Het wierd nu tijd om het Electriciteits gesticht 
te bezoeken ; de Prins en zijn gevolg wierden in 
rijtuigen tot daar gevoerd, en onderweg, geest
driftig toegejuicht.

Na dat de Electriciteit door den vorstelijken 
bezoeker in werking gebracht wierd, begaf' de 
stoet zich ter statie ; en nogmaals wierd er aan 
Prins Albrecht eene warme ovatie gebracht. Voor
aleer te vertrekken vernieuwde Z. K. H. aan den 
eersten Magistraat der stad zijne oprechte dank- 
betuig voor het prachtig onthaal die hem was 
gedaan geweest en zeido dat hij zijne reis naar 
Iseghem met genoegen ging herdenken.

H et M uziekfeest.
Na het vertrek van den prinsdijkeu trein wieid 

er een schoon muziekfeest gegeven op de groote 
m arkt door de verschillige maatschappijen dezer 
stad en de Harmonie van Ingelmunster. De uit
voering dezer laatste wierd bijzonder opgi merkt 
en getuigt van eenen grooten vooruitgang in de 
kunst.

Het vuurwerk moest plaats hebben rond 8 ure 
maar de regen heeft zulks belet.

Het feest was allerzins welgelukt en iedereen 
was teu hoogste tevreden over den goeden uitval.

Eere aan deze d ie ’t gedacht opgevat hebben 
Prins Albrecht naar Iseghem uit te uoodigen ; eere 
aan deze die de feesten ingericht hebben en aan 
allen die medewrocbten om ze schoon en luister
lijk te maken.

En mochte Iseghem in het toekomende nog de 
eer en het geluk hebben onzen toekomstige Koning 
te ontvangen en zijne hulde aan te bieden.

BINNENLAND.
H et kasteel van N yghem  in brand.

Donderdag morgend is een hevige brand 
ontstaan in het kasteel van Nyghem bij Ninove. 
Gansch de bevolking van Nyghem en de omlig
gende gemeenten was weldra ter plaatse om eene 
behulpzame hand te bieden, doch aan blusschen 
viel met te denken.

Ten 11 ure reeds bleef van het kasteel met zijne 
prachtige gaanderij van schilderstukken, oude 
meubels, tapijten en andere kunstvoorwerpen, 
niets meer over dan verkoolde muren.

Het kasteel van Nyghem dagteekent uit de 
XIV0 eeuw. Het hoort toe aan M. den baron de 
Montblanc, schoonzoon van M. den baron de 
Steenhault; het moest binnen kort hersteld 
worden.

B urgerw acht. —• Op Zondag 6 October aan
staande zal tusschen de burgerwacht van Brugge 
en deze van Rousselare eene oefening plaats heb
ben op afwisselend terrein (manoeuvers). De 
werkingen zuilen plaatshebben tusschen Rousse
lare en Rumbeke langst de Vijfwegen.

De burgerwacht van Brugge komt te Rumbeke 
aan met den trein van 8 1/2 ure ’s morgens en 
de werkingen m lleu beginnen tusschen 9 1/2 en
10 ure. Na tle oefening zal er (ene revue plaats 
hebben op de Groote Markt te Roueselare.

Een noenmael voor 60 mannen zal in het 
hotel Den ller t  bereid worden.

— Een geabonneerde zegde ons gisteren dat 
dank aan een enkele doos Purgeerpillen Walterij , 
hij gansch genas van eene maagontsteking met 
verstopheid, waaraan hij sinds zeer lang leed.

Meenen. — Maandag heeft, in de St-Jozefschool 
alhier, de opening plaatsgehad der aanbiedingen 
voor het maken eener nieuwe kerk in het gehuchte 
der « Barakken ». Het bestek beliep tot fr. 
168,311,3G.

Het laagste aanbod was ingediend door 
M. Camiel Mullie, van Iseghem, die 148,000 en
151,000 fr. vroeg.

De andere aanbiedingen werden gedaan door : 
MM.Vercoutere-Coudron Iseghem, I92,477fr.64c. 
en 191,750 fr. ( Deze aanbieding was rond de 
middag ingetrokken geweest door akt van een 
huissier); Guildemyn, Gent, 184,780 fr. ;
V. Dobouvery, Kortrijk, 183,500 en 182,400 fr. ; 
L. Verstraete, Rumbeke, & Van Becelaere, 
Rousselare, 179,900 fr. A. Van de Iverkhove, 
Ingelmunster, 163,524 en 164,524 fr.

Hofstade-bij-Aalst. — Een schrikkelijk onge
luk is-douderdag morgendom 9 ure gebeurd. De 
E. H. De Heuvel, geboortig vau Eekloo, onder
pastoor te Wieze, komende van Aalst, is al lezende 
in den Dender gevallen. Eenige stonden te voren 
had de E. Heer nog eene aalmoes gegeven aan 
kinderen die kolen aan het rapen waren. Na ver
scheidene uren gezocht te hebben, heeft men het 
lijk van den ongelukkige boven gehaald, en naar 
de pastorij van Wieze gebracht.

— Aan de jonge meisjes die aan bleekzucht en 
bloedarmoede lijden, 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.

P ries te rlijk e  benoem ingen.
Bisdom van Brugge. — Zijn benoemd : tot 

onderpastoor van St-Gilis, te Brugge, E. H. 
Doom, proffessor, van rhetorica in ’t St-Lode- 
wijkskollegie, te B rugge; tot proffessor van 
rhetorica in ’t zelfde kollegie, de E. H. Goethals, 
proffessor van de tweede, id.; de E. H. Goethals 
wordt vervangen door den E.H. Alfred Demeester 
student bij de Hoogeschool van Leuven.

LAATSTE TIJDINGEN.
Czolgosz, den moordenaar van president Mac- 

Kinley zal door de electriciteit gedood worden, 
dit is nog maar in voege sedert 6 Aug. 1900 in 
Amerika.

BEURSOVERZICHT
van 2 5  Septem ber 1901.

Termijnbeurs. De stemming liet veel te wen- 
schen over. Turken C 24,75. Métropoltiain 593. 
Brazilië 4 °/„ 66 9/16.

Kontantbeurs. Aarzeling bleef het kenmerk 
voor meestal de rubrieken. Staatsfondsen Rente 
98,70. Anuiteiten 3 “/. 96,75. Stadsloten min
der vast. Antwerpen 108. Brussel 106,62 1/2. Luik 
90,87 1/2. Congolot 77,50. De Bankactiën wachten 
naar beter dagen. Outremer 315 en 80,62 1/2. 
Banque de Bruxelles 715. Mutualité Coloniale et 
lndustrielle 51. Spoorwegen Congo 1595 en
5062,50. De stemming der tramwegen blijft steeds 
dezelfde. Alexandrie. 49,50. Mutuelle95. Provin- 
ciaux de Naples ISO. Reims 132,50. De markt der 
metaalwaarden heeft veel van hare belangrijkheid 
verloren l/l0°. Baume Marpent 300. Ekaterinos- 
law 13,50 en 12,50. Marcinelle et Couillet 185. De 
koolmijnwaarden worden ruim omgezet. Bois 
d’Avroy 490. Falnué 285. Manerie 412. Poirer 
515. Onze Coloniale titels zijn bij het stuiten der 
week merkelijk gedaald. Haut Congo 1445.

Katanga 1250 en 1091. Lomami 875 en 1200. 
Onder de verschillende noteert Beige Roumaine
112.50 en 67. Het dividend zal onderling 9,50 en
4.50 bedragen, De vreemde} actiën behouden 
hun onwilligheid. Silésie 1110. Aachener Hutten 
5500. Remulingen 1680. Dnieprovienne 2105. 
Sosnowice 1970. Makeevka 95 na 165.

De lezers van ons blad kunnen alle nadere 
inlichtingen bekomen bij den Heer Ls Van de 
Kerckkove, bestuurder van het Financienblad, 
60, Leuvensche Steenweg, Brussel, nazicht hunne 
lootnummers in alle uitlotingen.

ST A D SN IE U W S.
Maandag namiddag waren eenige geburen der 

Rousselarestraat aan het drinken. Van drinken 
kwamen twisten, die een gevecht veroorzaakten, 
zekeren Emile Demeester bekwam eene messteek 
in de heup, Amand Vanbeylen had twee niessla
gen in het hoofd die beide hun veel bloed deden 
verliezen. Zekeren Emile Vercruysse, borstelma
ker wierd aangehouden, als zijnde den vermoe
delijken dader der messteek aan Demeester 
toegebracht, die naar het hospitaal is overge
bracht geweest. Eeu onderzoek is aanstonds 
door de politie ingesteld geweest, die proces 
verbal opgesteld heeft. Het gerecht van Kortrijk 
verwittigd zijnde, is alhier dinsdag aangekomen, 
en heeft de onderhooring van getuigen en dader 
gedaan, en een aanhoudingsbevel tegen Ver
cruysse bekrachtigd, die naar het gevang van 
Kortrijk is overgevoerd geweest.

— Zondag avond vuurwerk en muziekfeest om
8 uren.

VERZEKERINGEN. — Het gedacht zich te verzekeren 
neemt van dag tot dag meer uitbreiding in de Vlaanderens, 
en dat is een teeken van onbetwistbaren vooruitgang. 
Vernomen hebbende dat van al de maatschappijen het de 
“ Victoria van Berlijn „ is, die met welgelukfcende groote 
ogingen doet om zich eene groote klienteel aan te schaffen, 
ebben wij gedacht goed te doen, in hat belang onzer lezer», 

inlichtingen te nemen betrekkelijk de solvabiliteit van deze 
maatschappij en de waarborgen die zij oplevert. Tot dit 
einde hebben wij ons gericht tot bronnen van eerste orde, 
want de zaak was wel de moeite weerd.

Inderdaad, het lot eenerfamilie hangt dikwijls af van een 
verzekeringskontrakt ; welnu, in meest al de gevallen, 
wordt dit contrakt slechts verwezentlijkt dan na een 
nogal groot getal jaren.

Het is bijgevolg noodig, voor een verzekerde, van slechts 
met de grootste voorzichtigheid een contrakt aan te gaan.

De ingewonnen inlichtingen zijn het eens om ons te 
bewijzen dat de “ Victoria van Berlijn „ eene maatschappij 
van allereerste gehalte is. Van al de duitsche verzekerings
maatschappijen is zij deze die het grootste cijfer zaken 
doet; hare portefeuille overtreft een miljard.

De gelden worden, overeenkomstig de voorschriften van 
de duitsche wet, ten grootendeele geplaatst (op hypotheken 
van eersten rang, die alle waarborgen opleveren, en in 
titels van den duitschen staat en provincies, door den wet 
aangenomen voor het plaatsen van fondsen die aan minder
jarigen toebehooren.

Drarbij, wij moeten er bijvoegen, dat de duitsche Staat 
al de verzekeringsmaatschappijen op het leven — de 
Victoria zoowel als al de anderen — aan een bepaald 
ernstig toezicht onderwerpt, dat aan de verzekerden dezer 
maatschappij een grooteren waarborg verleeht dan de 
maatschappijen van andere landen hen bieden kunnen.

Onze lezers mogen dus in volle gerustheid voortgaan met 
zich tot de M Victoria van Berlijn . te wenden; huu ver
trouwen kan niet: beter geplratst zijn. Om te sluiten en 
doen te verstaan hoe schitterend de toestand van de 
Victoria is, zullen wij er bijvoegen dat de acties waarop 
750 fr. gestort werden, die in mei 1901 ter Beurs van 
Berlijn 5250 jgekwoteerd waren, over eenige dagen 5312 
gekwoteerd zijn. De compagnie Victoria heeft eene sukkur- 
saal te Brussel, 44, rue Royale, en is vertegenwoordigd 
door M. 1'h. Samyn-de Borchgrave, te Thorhout en door 
talrijke agenten.

U I T S L A . G
der

P rijskam pen  van F ru it ,  Bloem en 
en S ieraadplan ten ,

gegeven door de Maatschappij de Boomtecltkring 
te ISEGHEM.

Voor de schoonste verzam eling F ru it 
van allen  aard.

l ,te prijs : M. Henri Messiaen, te Iseghem. 
2de » Vr. Adam , te Iseghem.
3de » Gebroeders Lietaert, te Ardoye.

Voor de schoonste verzam eling 
welgenaamde Tafelperen.

l ste prijs : M. Paul Olivier, te Iseghem.
2de » M. Theoph. Demeyer, te Iseghem. 
3de » M. Ch. Cools, te Emelghem, en 

M. Pol. De Kezel, te Waereghem.

Voor de schoonste verzam eling 
welgenaamde Appels.

l ste prijs : M. Paul Olivier, te Iseghem.
2de » M. Edouard Van Overbekc, Oo»t-

[Roozebeke.
3de » M. Pol. De Kezel, te Waereghem. 

Voor de schoonsteverzam eling Druiven.
l ste prijs : M. Ch. Cools, te Emelghem.
2de n M. A. Vande Voorde, te Iseghem. 
3de n M. Paul Olivier, te Iseghem,

Voor de schoonste verzam eling 
Sieraadplanten.

l ste prijs : M. llené Van Helleputte, te Rous-
[selare.

2de » M. Willem Sabbe, te Brugge.
3d® > M. Ch. Cools, te Emelghem.

Voor de schoonste verzam eling Bloemen.
l ste prijs : M. G. Van Boye, te Kortrijk.
2de » M. Willem Sabbe, te Brugge.
3de » M. Louis Lietaert, te Rumbeke.
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ïïenri DeWanwe-Denys
heeft de eer het publiek kenbaar 
tem aken dat kij den liaudel 
overgenomen heeft van M. PU. 
Verbeke-Dejonghe, St Pieterstr. 
te Iseghem. Hij zal altijd goed 
voorzien zijn van alle slach van 
schoenmakers- en timmermans- 

toebehooiten, quiucaillerie en 
mei cerie-artikelen, parapluiis, 
enz. Alles aan zeer genadige 
prijzen.

Voor den sehoonsten Bloem tuil.
l ste-'piijs : Mej. Pharailde Messinrn, Iseghem.
2de » (met toejuiching) M. Willem Sabbe,

[Brugge.
B uiten P rijskam p.

A) P rijzen .
M. René Van Heil/putte, te Rousselare, voor 

zijne verzameling roozen.
M. Van Ryckeghem, te Ingelmunster, voor 

ïijne palmen.
B) Eervolle meldingen.

M. Willem Sabbe, te Brugge, voor zijne twee 
schoone duiventrossen en voor zijne bloem ver
siersels.

Burgerstand ? a n  ISEGHEM.
G E B O O R T E N :

371. Zulma Linseele, d. v. Theophile en Spriet 
Elisa. — 372. Jérórne Dewaele, z. v. Henri 
en Verstraete Maiie. — 373. Ivonna Depreitere, 
d. v. Cyrille en Tillieu Maria. — 374. David 
Rebry, z. v. Victor en Deleu Emma.

S T E R F G E V A L L E N  :
221. Alard Vanhalewyn, 6 m. z. v. Eduard en 

Denudt Emilie. Statiestr. — 222. Alida Dehullu, 
9 d. d. v. August en Me-dagh Romanie. Krekelstr.
— 223. Judith  Houthaeve, z. b. 73 j. w• Hoste- 
kint Petrus. Krekelstr. — 224. Michel Taek, 4 m. 
z. v. Gustaf eu Vanhauwaert Emma. Abeele. — 
250. Martha Vierstraete, 6 1/2 m. d. v. Petrus en 
Decoopman Elisa. Kortrijkstr. — 226. Edmond 
Oosthuyse, 7 m. z. v. Edouard en Vandamme 
Philomena. Drogen Jan. — 227. Jeanne Soenens, 
6 m .d. v. Frederik neïim perm an  Maria. Steen
putje.

H U W E L I J K E N :
59. Camiel Vansteenkisfe. zwingelaar, 30 j .  en 

Maria Lecoulero, huish. 23 j .  — 60. Alphonse 
Soenens, land werker. 43 j. en Marie Werbrouck, 
breister, 33 j. — 61. Jules Vanboutte, dienst
knecht, 30 j. en Emma Bossuyt, dienstmeid, 29 j.
— 62. Emile Decoutere, schoenmaker, 2 8 j . e n  
Hélène Rommel, dienstmeid, 23. j.

tand van
G E B O O R T E N :

Camiel Banckaert, z. v. Hector en Eugenia Lam- 
niertyn. — Cyriel Lafaut, z. v. Emiel en Maria 
Alida Verscboore. — Achiel Gerard Lanssens, 
z. v. Victor Josef en Leonie Emilie Van Iseghem.
— René Remi Deleersnyder, z. v. Gustaf en 
Silvia Coff'ez. — Christina Vandecasteele, d. v. 
Jan en Ther. Wyffels. — Martha Maria Duthoo, 
d. v. Camiel en Leonie Brackeveldt. — Alfons 
Jules Delaey, z. v. Camiel en Maria Theresia 
Verschoore. — Maurits Vanhaverbeke, z. v. 
Achiel eu Maria Emilie Verschelde. — Valeer 
Goethals, z. v. Julius en Maria Theresia Sabbe.
■— Marina Maria Haerens, d. v. Gustaf en Maria 
Octavia Lecluse. — Gerard Josef Pruvoost, z. v. 
Cyriel en E m ija  Maria Desrnet. — Elisa Deck- 
m yn,d. v. Francis Gustaf en Emma Vandenbulcke.
— Thenfiel Vancoillie, z. v. Emiel en Mathilde 
Demuynck. — Magdalena Margareta Vermeersch, 
d. v. Camiel en Lucie Depichere.

H U W E L I J K E N :
Bruno Vermandel, jockey van Meulebeke en 

Coleta Verhaeghe, dienstmeid van Denterghem, 
beide hier wonende.

S T E R F G E V A L L E N :
Cyri#l Vandewalle 4 j. z. v. Henri en Ludovica 

Vandewalle. — Camiel Marcel Banckaert, 4 d. 
z. v. Hector en Maria Eugenia Lammertyn. — 
Maria Urbanie Demasure, 11 m. d. v. Prudent 
Camiel en Marie Louise Desander. — Rachele 
Achiel Augusta Lamsens, 24 j. d. v. Gustaf en 
Maria Idonia Maes.

STA!) ISEGHEM. — Zondag1 6 October,
Jaarlijkscbe Prijskamp in de Trafooi 
ter herberg « de Brie Kortingen, » bij Ivo 
De  B l a u w e . — Vooruit 10 f r . ; Inleg 0.25 fr.

T A A F t T E B A K :

ZONDAG 6 OCTOBER 1901
In 't Schuttershof, bij de W* Boone.

In ’t Zwart Peerd, bij Charles Dumoulin. 

In de Faizant, bij Jules Raes-Bolliau.

ZONDAG 13 OCTOBER
In den Handboog, bij Cyriel Delaey.

FABRIEK van COLS, 
MANCHETTEN, HEMDEN en PELLETERIEN.

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

Ju les LAFAUT-LAHO USSE,
bij de kerk, ISEGHEM.

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

Te bekomen bij

Constant VERMAUT
Gents tra at, IS  EG 11E  21/,

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

Zeer goed en zacht.

W e l Opgelet!
Mr en Mm' MAURICE MEIER

Chirurgiens-Tandmeesters-Specialisten

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

hebben de eer het geacht publiek bekend te maken 
dat zij met al die Densisten, rondloopers van huis 
tot buis rondgaan om werk af te smeeken bet zij 
oud of jong de zelfde naam dragende of uiet in 
geen comniercialen betreking mede zijn dat Mr en 
Mu'e Maurice MEIER geen gebruik maken van 
rond te loopen m aar wel gelijk gewoonte te raad
plegen zijn in hunne oude woonst wat niet elders 
bestaat als te KORTRIJK, HOEK VAN DE 
MOSCROENSTRAAT, N° 2, huis met Koetspoort 
bij het gevang het oudste huis van Dentist te 
Kortrijk wat gesticht is in (1884) die in Kortrijk 
komt voor Mr en M,ue Maurice MEIER te raadple
gen zwigt u dan voor die mannen met hunne witte 
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 Mm* MAURICE MEIER.

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

. 0=11TïMCMêlEJS R E i E B I Ë die zeken en snel 
w erkt, zonden ge

vaar, gemakkelijk en zuiver zonder 
de minste moeilijkheid, laat geen 
enkel spoor over en doet al le poeiers, 
voor de maag schadelijk, uit den weg.

In alle apotheken, 1 . 5 0

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

GENT.

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 keu? vau

W IN TE RPARDESSUS
voor mannen. van af fr. ± 9 . 5 0 .

V e n d l t l e  v a n
schoone gezaagde

HOUTWAREN
T E  ING ELM U NSTER,

bij de Statie.

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

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

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

Paneelen;
10 Koopen Larixen V ijf kwarten en Abeelen Berd;
20 Koopen Notelaren, Kerselaren, Ernten en Beuken 

hout, van 4, 8 tot 12 centimeters d ik te ;
8 Koopen Eiken Kassijn- en Kaamzullen, Olmen 

Spillen en Kosten.
Zich zullende bevindeu te Ingei munster, bij de 

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

4 Maanden tijd  van betaling.

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

1“ KOOP.
Een W OONHUIS met stagié, achterge

bouwen, koer en hof te Iseghem op de groote 
mui kt, cadaster sectie A, nr 259 a, met 2 aren 
66 centiareu erve.

Gebruikt door M" Weduwe Doom.
2e KOOP.

Een WOONHUIS te Gils, zijnde de her
berg genoemd « De stad Gent * met 1 are 
45 centiaren erve, cadaster sectie C, n" 224 c en 
224 d.

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

OVERSLAG Dijnsdag 8 October 1901,
om 4 uren namiddag, ter herberg het Gouden 
Mandelce, te Iseghem.

Markt van ISEGHEM 28 Sept. 21 Sept.
Boter per kilo fr. 3,00 a 3,10 2,90 a 3,00
Eieren per 26 2,40 a 2,50 j  2,40 a 2,50

Studie van den Notaris 
Alfons De B r a t o a n t ,

te Ingelmunster.

I.
INSTEL op Woensdag 1(5 October 
OVERSLAG op Woensdag 30 October

om 2 1/2 ure i n ’t Vredegerecht te Iseghem, van 
een kloek en gerievig

W O O N H U I S
zijnde de gekende Herberg-W inkel «DEN BEER» 
gelegen te INGELMUNSTER, nabij de kerk op 
den hoek der Oost-Roosebeke- en Meulebebe- 
straten, groot 4 aren 37 centi.\icn.

1 /2 * /. 1NS : ELPBXNING.
Gebruikt zonder pacht door de weduwe Demey 

en kinders mits 300 fr. voor ’t  loopend jaar en 
350 lr. voor ’t volgende, ingegaan met 1 Novem
ber, boven de grond- en assurantielasten.

Met tassclienkomst van den Notaris VANDEPUTTE, 
to Aelbeke.

II.
INSTEL op Woensdag 23 October 1901, in

den Zwarten Leeuw, te Ingelmunster-Plaats.
OVKRSIjAG op Woensdag 6 November 1901,

n de Trompette, te Ingelmunster-Plaats, telkens 
om 2 1/2 ure namiddag, van eenen welgelegen

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

A llerschoonste B ouw gronden 
en Zaailanden,

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

Gebruik. Gemelde goederen zijn gebruikt zon
der pacht door kinders Picters, 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.

i /2  °/„ Instelpenning.
RECHT VAN SAMENVOEGING. 

Inlichtingen en plakbrieven te  bekomen bij 
voornoemden notaris Alfons De Brabant.

DAGENIn 20
VOLLEDIGE . . .  .

6 EMEZIMB ' s j p F L  B Ioeiam ioedB

tifinniaiiti**Etnlj bijzonder rsroorloofd middel.
V.or inlichtingen, *>eb U bavrnpen bij 

U  Z U S T E R S  T a n  L IE F D E , 105, R n *  S t-D a m ln lq n *, P a r ijs ,  
QUINET, ApoUker-CUmitt, J, Paaiiga Saulnltr, Parljt. 

A lg e m e e n  D epot : O H .  D B L A O R E ,  B r u jc tJ J m . 
in ALL.K apotkkkn . — V lu it o h r lft  F r  i n t * .

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

Algemeen Wisselkantoor

Fr. DE GOOMAN
Hoek der Groote Markt, 55, ISEGHEM.

Koop en verkoop  van alle F ransche, 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 u itgaven.
Kosteloos nazien van alle trekkingslijsten.

B K U R S O R D B R S .

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

Titels tegen geld — geld tegen titels.
COMMISSIELOON: 1 frank per duizend voor al de handelingen gedaan in de belgische

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

De bureelan z ijn  open van 9 ure ’s m orgens to t middag en van 2 to t 5 ure ’s namiddags.
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Groote Stoom verw erij

M v r o H W  E. E E N I E R
33, Marktstraat, 33

I S E G H E M .

Verwerij volgen? staal van alle slach van 
gemaakte kleedingstukken van 

alle kleuren.
Bijzonder zw art voor rouw e.

Wass-ching in ’t drooge van 
bal- en soiréecostuimen en alle slach van 

bleeke en gekleurde toiletten.
In  't niemv wasschen van gordijnen, stors, 

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

der stoffen van zetels, stoelen, enz.
Goed bezorgd werk. Prijzen beneden 

alle concurrentie.
Groote ketts van bloemenmanden, vazen 

en posturen en alle andere fantaisie 
artikelen voor cadeaux.

Aan zeer genadige prijzen.

J.
Huis van Vertrouwen.

D eld a ele -V a n n este
Ardoyesleenweg 48,

R O U S S K L  A F t E C  .

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

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

Spoedige bediening on genadige prijs.

De Aarde en haar Volken
Geïllustreerd Volksboek, 

m et bijblad « Op den U itkijk  »
platen naar teekeningen vnn de meest beroemde 
kunstenaars, verschijnt alle 14 dagen in afleverin
gen vun ‘25 tot 30 bladzijden.

Menabonnecrt zich bij J. DOOMS, uitgever te 
Iseghem» mits 2,75 fr. per drie maanden, 5,25 fr. 
per half jaar, en 10,50 fr. per jaar.

t  voor de
Geene maagziekten meer door hut

Spijsverteerend poeder
van H. BOULANGÉE,

het geneest in korten tijd zonder opzwelligen van 
den buik na bet eten, bit'eren sataik in den 
mond, geel, verst opluid, pijnen iu de zijden, en 
den rug, hoofd pijnen, enz. enz.

1,50 fr. de doos per post 1,G0 fr.
Te bekomen bij J .  Verhamma en A. Roden- 

bach, apothekers, Iseghem.

K L O O S T B B B A L S E M
KONING DER BALSEMS.

R T i U M A T I B K .
Wilt gij geheel en al verlost zijn en dat in 

ongelooflijk korten tijd van J ich t en 
Rhumatiek, stramheid in de ledematen, 
spierverrekkingen, braad en snij wonden, 
kneuzingen, oude eu nieuwe wonden, 
gebruikt dan de wonderbare

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

UIT HET KLOOSTER * SANTA PAULO 
TE CARTAGENA. ,

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

Prijs per pot f. 1.00, f. 1,50, f. 2.50 
Generaal agent 

L. I. AKKER, Alkemadestraat 11,
BOTTERDAM.

Verkrijgbaar bij J .  ¥ E R H A M M E , 
Apotheker Iseghem.

ca———«taa. ec-j imiitm Ëmm

STAÜFFER'S MELKBLOEM
(Farine Lactée Stauffer)

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

vlaamsche koeien is.
Dépot in de Apotheek :

A . Bodenbaeh, groote markt, Iseghem .

Koopt de echte Ha&imachienen “  S1NGER „
b i j  J u l e s  B O S S U Y T ,

Agent, Rousselarestr. 102.

Verwisseling van Mncliinen. ToibeJioortcn.

Groote Keus
van Feutre- en strooihoeden, alle slach van 
klakken voor mans en kinderen, klakken 
op maat 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  K e y s e r ,
Arduin en Marmerwerker, 

Rousselarestraat, n° 67 , ISEGHEM,
beeft de eer het publiek bekend te rnakeu dat zijn 
magazijn voorzien is van alle shtch van monu
menten, zei ken en ijzeren kruisen. Ecaussinschen 
arduin op alle mogélijke afmetingen. Tabletten 
voor muren en pilasters, plinten voor buiten
en binnen muren-, rloeren in basecles, schorren 
en marmer. Oiment en ceramique vloeren. 
Schouwen in granit te beginnen aan 7 fr. stuk. 
Witte marmeren schouwen van af 12 fr. het stuk. 
Witte marmeren consolen met middenstuk voor 
schouwen van af 8 fr. Tabletten voor lavabos en 
nacln t;i fels.

Voordeelige prijzen. — Verzorgd werk.

■ V V  A  A 3 H L O  3VX
iiï andere steden uwe

VERNISSEN EN VERVEN
gaan koopen als gij ze bij

ire ScMflemai-fle Bissscto,
Sint Hiloniusstraat,

nog goedkooper kunt krijgen .

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

ALCOOL om te klaren goede reuk aan 1,75 de 1.
COPAL-VERNIS aan 1,00 de liter; Luiten - eu 

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

van af 0,85 de kilo in alie kleuren.
Verders: terpentijn, lijnolie, kleuren in jnoeder, 

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

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

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

Tapijten, paillassons, matten, pluiin-borstels, 
fijne stof-borstels voor meubels, tand-, nagel-, 
en baard-borstels, tapijt-borstels (engebch 
systeem) cocos, bezems, dwijls, schoteldoeken, 
enz., enz.

Hij groote hoeveelheid vermindering van pfajd.

Wilt gij op eenige dagen genezen 
zijn van zilte, uitslag, puisten , kortom 
van alle zoogezeide ongeneesbare mei
ziekten , gaat naar de Apotheek van 

A rth u r Rodenbach
op don koek van de markt te ISEGHEJÏ,

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

D e  o n d e r g e f e e k e n d e  b e k e n d  o p  e e n i g e  dagen 
t i j d  v a n  d e  Z I L T E  g e n e z e n  t e  z i jn  d o o r  h e t  g e 

b r u i k e n  d e r  Z ütezalf en Ziltesiroop van Alfons 
Destoop.

DRUAST,
Postvtraat, Brussel.

F lauw e gezondheid
Flauwte vaa bloed

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

( 3 frank de groote pak 
i 1 frank de kleine pak

W O R M  C P O Q O E T T E K  ! 10  c e n t .  d e  c r o q u e t  

P U R G E E R  C R O Q U E T Ï E N  d ° ° 3 v “  12

CACAOPOEDER VAN EECKE
gewaarborgd 1 frank de doos

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

te  b e k o m e n  bij A p o t h e k e r s  R o d e n b a p h  
e n  Ve k h a m m b , I s e g h e m .

WISSELKANTOOR

Pisrre  MAELFEYT-DBSMEDT
1, E ierm ark t, BRUGGE.

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

Bestuurder : J U L E S  ItY S E N A E R .

Te bekomen bij
F d Blom m e-Loosveldt

Wijngaardstraat, ISEGHEM .

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

Trouwe bediening.

Fabriek van alle slach
van

Papieren Zakten
voor Kruideniers, 

Suikerbakkers, hoed
en Klakkenmakers,

enz. enz.

W it Papier
aan 3G c. de kilo.

PARCHEMINE PAPIER 
Em ballagie P ap ie r

J. DOOMS,
Rousselarestraat, Isegliom.

B E L A N G R I J K  B E R I C H T .

T A N D E N

M . & 1T M .  M E I E R
Bijzondere Chirurgijns Tandmeesters-Specialisten 

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

vereerd  door de geestelijkheid  en de kloosters.

h o e k  d e r  M o s k r o e n s t r a a t ,  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 
met van doen uitgetrokken te worden. Met de kunsttanden, komende uit het buis van Mr en M“" 
Maurice MEIER, kan men de hardste spijzen knabbelen en de spraak verklaart. Deze tanden worden 
geplaats zonder platen, zonder haken eu zonder veeren, men kan ook niet zien noch aan den worm 
noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. M 'en  Mm'  MAURICE MEIER ondernemen ook de
gebreveteerd zijn 6 geblJ ten en ve™ aken ze volgens bun nieuw stelsel waarvoor zij

K unsttanden te beginnen van af 5 frank 
V olledige gebijten  van af 100 frank  en hooger 

A l de kunsttanden en gebijten  kom ende uit de laborato ire  van Mr en M“* 
M aurice 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 k o e tsp o o rt, K ortrijk .

Wekelijksche Markten.
KOBTKIJK

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

id. 1900

33 Sept.
16,50 a 16,75 
12,00 s 12,50 
00.00 a 17,00 
GO,00 a 60,50 

• , a 70.00
6,00 a 6,50 
1,57 a 1,59 
2,30 a 2,50

15,00

18 Sept. 
00.00 a 16.75
12,00 a 12,50 
00,00 a 17,00 
00,00 a 59,50 
00,00 a 72.25 

6,00 a 6,50 
1,57 a 
2.30 a 

00,00 a 
a

1,99
2.50

15* 50
Veemarkt Kortrijk 23 Sept. per kilogr, op voet. 

133 veerzen 1* kw. 0,83 2* kw. 0,— 3“kw. 0,62
17 ossen 

162 koeien 
53 stieren

K0USSELARE

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

0,84 
0,78 
0,77

24 Sept.

18.00 a 20,00 
00,00 a 00,00 
00 00 a 00,00
17.00 a 18,00
19.00 a 20,00 
0,00 a 5,50 
3,00 a 3,30 
2,40 a 2,50

0 — 
0 , -  
0 -

0,52
0.57
0,57

Suikeryboonen beschik. 15.25 
Suikeryboonen 1901 . a 15,25
Viggens . . 20,00 a 30,00
koolzaadolie 100 k"‘00,00 a 62,00 
Lynzaadolie 100 00,00 a 73,00

DEYNZE 25 Sept.
Aardappelen 100 k. 5,00 a 6,00 
Boter per kilo 2,90 n 3,20 
Eieren de 26 . 2,25 a 2,43
Hespe de kilo 1,70 a 1,80 
Viggens . . 34,00 a 44,00
zwijngelkal.100k. 1 kw.25,00 a 30,00 

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

THIELT 26 Sept.
Tarwe den hectol. . 13,25
Roode Tarwe . a 12,00
Rogge . . — a 10,75

. 16.25

. 00,00

. 4,50
00,00

5.00
3.00 
2,65

Haver 100 kilos 
Boekweit
Vlas de 3 kilos .
Kroten .
Aardappelen 100 kilos.
Boter de kilo 
Eieren de 25 
Verkens ’t stuk. 00.00 a 33,00
Hespe de kilo

WAKEGHEM
Vlas 1° kw. per kilo 
Aardappelen 
Boter per kilo 
Eieren de 26 
Viggens

. 1,90
21 Sept.

. 11 ,
4,50 a 6,00 
2,70 a 2,83 

2,60 a 2,70

17 Sept.

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 ï 3.20 
2.40 a 2,50

00,00 & 15,50 
t a 15,25

15.00 a 30,00 
00,00 a 63,00 
00,00 a 77,00

18 Sept.
5,00 a 6,00 
-.70 a 3,00 
2,34 a 2,43 
l .65a 1,80

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

19 Sept.

13.25 
12,00 
10,75
16.25 
00,00
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
ü,0j

23,00 a 40,00 00,00 a 00.00
AUDENAEBDE

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

LEUVEN 
Zaaitarwe 100 k 
Handels tarwe 
Rogge

» handels 
Haver

26 Sept.
. 0u,00 
. 16,50

5,25 
. a 2,95 
. 2,40
. 35,00 
. 2,10 

1,79 
23 Sept.

14.50 a ! 5.50 
a 15,00

12.50 a 13.00 
. a 12,75

00.00 a 15.75
» voorbrouwei'8 00.00 a 16.25 

Geerst nieuw 14.50 a 15.00 
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 . . . 0 0 . 0 0
Klaverzaad n .-/, k. 00,00 a 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 
. 3,00
. 2,40

Veemarkt Antwerpen 23 Sept. 
95 ossen 1* kw. 0.88 a 0.63

19 Sopt. 
a 00,00 
a 15,50 

> » 5.25
a 2,90 
a 2,21 
a 37,00 
a 2,25 
a 1,65 

27 Sopt. 
14,50 a 15,50 

. a 15.00 
12,75 a 13.25 
00,00 a 13,00 
00,00 a 16.00 
00,00 a 16,50 
l f  ,75 a 15,25

21.50
12.50
65.00
67.00
75.00 

a 00,00
00,00 

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

0,00 a 6,00 
, a 5,00 

8,00 a 8,50 
3 00

00,00

2.40

104 koeien 
34 veerzeu 
25 stieren 
21 kalveren

0.00
0.85
0.77
1.10

0.00
0.65
0.57
0.90

Beurs van Brussel 26 Sept.
Belgische 3 p. e. 1 s 93,70

3 p c. 2 
» 3 p c. 3

Anauiteiten 4 1/2 
4 
3

Gemeen tekr. 4 1̂ 2
3

. 3 ./• 1.161 

. 3 »/o 18(38 
A.ntw«rpu 18872 1/2 108,— 
Bruaaal 1836 2 1/2 106,75

98,80 
93 70

96,80

95*25
120,00
106,—

Brussel-Zaehaven 
Gent 1896 2 p. e. 
Luik 1853 2 1/2 

.  1897 2 p. e. 
Oostende premie 1.

2°/o 1893 
Schaarbeek 1897 
Verviera 1893 
Doorijk 1874 3 •/. 
Uongo-leening 
Buurtspoorweg 3

1/2

91,—

91.00

78 25
81.50
81.50
54.00 
77, .50 
94,95 

110,-


