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Mevrouw Gillès de Pélichy-van der Renne. Baron Karei Gillès de Pélichj'-van der Renne.

Heel Iseghem staat in rep en roer. Al dat 
handen heeft en w erken  kan is bezig m et de 
laatste voorbereidsels te  maken tegen de feeste 
van morgen, de stad ziet e r  flink uit. ’t Is 
morgen immers de plechtige inhaling van 
Vrijheer Charles Gillès de Pélichy en van zijne 
edele gade Mevrouw Maria van der Renne de 
Daelenbroeck.

Het volk van Iseghem is zijne kasteelheeren 
genegen, en wilt die gelegenheid waarnem en 
om eens eenen schitterenden blik van die 
genegenheid te geven. De Isegheinnaren 
hebben er  een handje van om feeste te vieren,
— en kan  ’t w eere morgen meeslaan wij 
mogen ons aan iets verwachten dat het zien 
weerd is.

’T KASTEEL BINST DEZE EEU W .

« Het is zonder tegenspraak een groot geluk 
voor eene bevolking in haar midden aanzien
lijke edeldenkende familien te mogen bezitten » 
zoo schreef in 1845 de verslaggever der feesten 
die plaats hadden bij de plechtige inhaling van

Vrijheer Louis Jan Joseph Gillès de Pélichy, 
en al de Iseghemnaren hebben de waarheid  
daarvan kunnen bestatigen.

W ie  zal zeggen al w a t Iseghem aan zijne 
kasteelheeren verschuldigd is. ’t Ligt hier voor 
mij eene geschiedenisse van onze stad. Van 
1800-1900 en is er bijkans niet eene bladzijde of 
de namen der edele familie prijken er op om 
hunne mildheid, hunne w eldaden, hunne 
volksliefde te vermelden. Geen gesticht, geen 
goed w erk ,  geene gilde of vakvereeniging 
en bestaat e r  of zij heeft iets te danken aan de 
edele kasteelheeren.

Hier kunnen wij niet nalaten eenige korte  
aanhalingen neder te schrijven over degene die 
sedert eene eeuwe van hier zoowel de gene

genheid v a n ’t volk wisten te winnen.

Eerst vinden wij den weledelen 
heer Joseph Antonius Aybertus 
Idesbahlus Van Huerne die te Brugge 
overleed den 31 Mei 1844 in den 
ouderdom van 91 jaren, beklaagd 
van al die hem kenden, m aar  bijzon
derlijk van de Iseghemsche bevolking, 
die gedurende den tijd toen hij op het 
blauwhuis verbleef, zijne milddadig
heid en volksliefde hoog hadden leeren 
schatten.

Eene dochter van den edelen heer Van 
l luerne , Maria Josepha Anna Ghislena trad  in 
huwelijk met Vrijheer de Pélichy, die later 
Burgemeester wierd van Brugge, en die, 
zoo voor, zoo na het afsterven van zijne vrouw, 
(1828) aan onze stad menige bewijzen zijner 
genegenheid heeft nagelaten.

Uit dit huwelijk w aren  tw ee kinderen 
gesproten : Mejufvr. Maria Josepha Anna Ghis
lena, en Mr Joseph Ghislenus.

Joseph Ghislenus wierd priester en de Ise- 
ghemnaren hebben hem lange gekend als 
bestuurder der Zusters van Maria en stichter 
van S‘ Josephsschool, w aar  hij zijn talent en 
zijne fortuin edelmoedig besteedde aan de 
opvoeding der arm e kinderen.

Jufvrouw Maria trouwde te Iseghem den
6 Augustus 1828 met Vrijheer Louis Jan Joseph 
Gillès die in 1845 voor goed zijne woonplaats 
in het B lauwhuis kw am  vestigen. Te dier 
gelegenheid werden er  hier in stad plechtige 
feesten gevierd w aarvan  wij h ier voor ons een 
g ed ru k t  verslag liggen hebben.

Zij kw am en hier toe met hunne zes kinderen 
w aarvan  Baron Alexander da tegenwoordige 
bewoner van het Blauwhuis de jongste was, 
hij is geboivn in 1844......en heeft na het over
lijden zijner ouders het kasteel bl ij ven bewonen.

Daar hebt gij in ’t korte de geschiedenis der 
edele familie. Moesten wij zorgvuldig aan- 
teekenen w a t  Iseghem haar verschuldigd is, 
een boekdeel en w are  nog niet genoeg, en God 
weet hoeveel nog van geen mensch bekend 
en i s !

V rijheer Charles de Pélichy
is de oudste zoon van Baron Alexander en 
Savina Van Caloen. Geboren te Brugge den 
22 Juli 1872. Hij d>jed zijne studiën aan de 
Katholieke Hoogeschool van Leuven en 
bekw am  daa r  de titels van doktor in rechten; 
doktor in staatkundige en maatschappelijke 
wetenschappen, doktor in geschiedkundige en 
zedelijke wetenschappen. Sedert twee jaar 
(in 1900) vertegenwoordigt hij het arrondisse
m ent Rousselare-Thielt in de Kamers, en 
verleden jaar  is hij getrouw d m.it Jufvr. Maria 
van der Renne de Daelenbroeck van Brugge.

’t Ligt nog in ieders geheugen w elke v e r 
slagenheid hier in stad het nieuws van zijne 
ziekte te weeg bracht, met hoeveel belang
stelling de wisselvalligheden van die ziekte 
door eene heele stad, ja door heel Vlaanderen 
gevolgd en nagespeurd werden, en w a te r  voor 
zijn herstel al is gebeden en gebedevaard 
geworden.

Dan kon men zien hoe diép de liefde en de 
erkentenis jegens de edele familie de Pélichy 
in het herte der Iseghemnaren geankerd  ligt;  
eimn iien het w aar  is dat de beproevinge de 
vrienden leert kennen, zoo zal Mijnheer 
Charles ook overtu igd zijn dat hij hier in stad 
ontelbare vrienden heeft die hem in tegenspoed 
gelijk in voorspoed trouw  ter  zijde st ian en 
hem nooit vergeten.

tyank aan de ervarendheid van de geneeshee- 
ro*kdie hem meesterden, dank aan de edel
moedige zorg en zelfsopoffering zijner edele 
vrouwe, dank aan de aanhoudende gebeden 
der Iseghemnaren is hij eindelijk hersteld, en 
kan hier in stad zijnen in trek  n em en ; ’t is 
zyne blijde terugkom ste w elke wij m orgen  
vieren. W as de angst groot toen hier in stad de 
mare zijner ziekte verspreid werd, zooveel te 
grooter zal morgen de blijdschap zijn bij het 
plechtig onthaal.

De feeste van morgen heeft eene dubbele 
beteekenis. Zij is ten eerste een blijk van 
genegenheid ten opzichte onzer kasteelheeren. 
’t Volk wil hun te kennen geven, dat al w a t

zij voor Iseghem gedaan hebben voor geene 
ondankbaren gedaan en is, en dat zij hier zoo 
diep en zoo vast ingeburgerd  zijn dat lijden en 
vreugde die hunne familie te beurt vallen, 
lijden en vreugde zijn voor de geheele stad.

Zij is ten tweede een blijk van achting  voor 
Vrijheer Charles, onzen geliefden volksverte
genwoordiger.

En die persoonlijke ach ting  verdient hij ten 
volle om hetgene hij reeds zelf gedaan heeft. 
Spreekt aan wien gij wilt van Baron Charles, 
allen zullen het eens zijn om zijne bekw aam 
heid. zijne gedienstigheid en zijne volksliefde 
te roemen 1 Ook de laatste kiezing heeft doen 
zien hoeveel al het volk van Iseghem voor hem 
over heeft. Met mannen op onze lijst gelijk wij 
e r  in Iseghem heblien moeten wij voor politieke 
tegenstrevers nog in lange niet vreezen.

Baron Charles en is van die grootsprekers 
niet die gebaren het volk genegen te zijn; 
die op tafels en stoelen in herbergen en 
elders, aan de w erkende klas een aardsch 
paradijs beloven, en d ie , als het volk dom 
genoeg is om ze naar de Kamers te zenden, 
niets anders en doen dan de vier duizend frank 
in hunnen zak steken, en daarbij alle nuttige 
en noodige wetten bekampen en bestrijden, en 
elke verbetering voor de werkende klas 
beletten, uit voorwendsel dat het nooit genoeg 
en is.

Met onze volksvertegenwoordigers is het 
anders gesteld. Baron Charles en is de eerste 
de gereedste niet. Zjjne bekwaamheid, ver
s te rk t  door ernstige studio en aanhoudend 
w e rk  maken van hem een man die gezien is 
in de Kamers, en die met twee drie woorden 
meer w eet te zeggen en te doen dan andere met 
lange redevoeringen, ’t En is voor hem niet 
genoeg bijzondere studiën gedaan te hebben 
en den doktorsgraad verworven te hebben in 
politieke en maatschappelijke wetenschappen; 
om des te beter het mandaat te vervullen dat 
zijne kiezers hem hebben toevertrouwd, g aa t  
hij tot den w erkm an  zelve, onderzoekt n au w 
keur ig  zijnen staat en stand, studeert gew e
tensvol de verbeteringen w elke men er  kan 
aan toebrengen, en welke de middels zijn om 
tot die verbeteringen te geraken. En de vrucht 
van zijne studiën houdt hij niet voor hem 
alleen, m aar w a t  hij gevonden heeft dat wil hij 
ook aan anderen doen kennen om zoodoende 
licht te verspreiden, en elders soortgelijke 
opzoekingen en nieuw licht te verwekken. 
Hij heeft te dien einde reeds verscheidene 
w erken  uitgegeven die allen voor doel hebben 
naar verbetering te zoeken voor de w erkende 
klasse. Het zijn de volgende :

1° De schoenmaker van Iseghem.
2° De organisatie van het w e rk  in de 

vlaamsche haven, vroeger en nu.
3° Het werkreg iem  in de bijzonderste zee

haven van Europa.
4° De nijverheid der schoenmakerij in ’t 

vlaamsch land.
W ierd er w a t  min voor het wervolk ge

zwetst, en w at meer zulk nu tt ig  w erk  verricht, 
de werkende klasse en zou zoo lange niet 
moeten wachten naar noodige verbeteringen 
in haren stand.

Iseghem in alle geval mag fier zijn over 
zijne afgeveerdigden, ’t zijn mannen die ten 
minste iets doen voor hunne kiezers.



Morgen gaan de Iseghemnaren iets doen voor 
hunnen volksvertegenwoordiger, en zeker dat 
het zal wel zijn. Die nu al de Iseghemnaars 
eens wil te gare  zien en moet m aar op den 
doortocht van den stoet komen, ’t en zal daar 
niemand te kort zijn, elkendeen zal er aan 
houden om den baron op zijnen doortocht toe 
te juichen.

ORDE VAN D E N  ST O E T  :
1. Gendarmen te peerde.
2. Korps Pompiers.
3. Stadsmuziek.
4. de Pélichy’s gesticht. W agen
5. Middelbare Congregatie.
6. Koorzangmaatschappij « De K erels » van

Ernelghem.
7. Schoenmakersgilde « de R yn zonen . »
8. Schoenmakersgilde « E endracht m a a k t

m acht. »
9. Schoenmakersgilde « de Vrienden van

St Jan. »
10. « De vereenigde V rienden» Schoenmakers.
11. Boldersbond.
12. De vry'e hout- en borstelmakers.
l O .  I i X l v i v  - . vx T 'V/ t/Cty /'S .  »
14. St Joseph’s-Gesticht.
15. Koninklijke gilde der Bosseniers.
16. Prinselijke Handbooggilde «<S* Sebastiaan»
17. Koorzangmaatschappij « De M andelkoor. »
18. De Katholieke K ring .
19. W illem Teil.
20. Boomteeltkring.
21. Harmonie van Ingelmunster.
22. II. Germana. Wagen.
23. De Sint Jan ’s mannen van Cachtem. Koorz.
24. Maatsch. de Leopoldisten.
25. De Gildenbond.

a) Boerengilde. Hoenderbond. Wagen.
b) W erkm anskring  « de X averianen . »
c) Gilde der Ylasbewerkers.
d) De St Crispijnsgilde van het Gildenhuis.
e) Gilde der Borstelmakers en Iloutwerkers.
f )  Gilde der Retraitanten.
g) Harmonie der Congregatie.
h) Jongelings Congregatie.
i) Maatschappij van Onderlingen Bijstand

« de Vereenigde W erklieden. » 
j )  De Sint Crispijnsgilde der Congregatie. 
h) De Spaarkas Leen- en Borggilde.
I) Maatschappij «Eigen Huis.» 
m) Sint Hiloniusgilde. 
n) W agen  der Gilden.

26. G em een tera a d . - D isch raad . -  K e r k r a a d .
Geestelijkheid .

Edele Fam ilie Gillès de Pélichy.

W E G W IJZ E R  V AN  D EN  S T O E T  :

De stoet w ordt gevormd van aan Sint 
Arnoldus-Kapelle Abeelewaarts, en trek t  
langs de Rousselarestrate, de Pélichy- en Sint 
Hiloniusstrate te r  K erke ,  a lw aar  een Te Deum  
gezongen w ord t;  van daar langs de K erk 
en M arkts tra te ,  Groote M arkt,  B rug-en W ul- 
venstra te ,  Koornm arkt, N ieuw strate ,  Rous
selare- en Gentstrate naar het Kasteel.

Na den stoet uitvoering eener Gelegenheids-
cantate in het Boomforeest.

’s Avonds van 6 tot 8 ure op de Groote M arkt 
Muziek- en Zangfeest, gegeven door de 
verschillige deelnemende Maatschappijen.

Om 8 1/2 ure Prachtig Vuurwerk, afge
schoten door V. Van Raepenbusch, vuur- 
w e rk m ak er  te Hooghlede.

Gezien en goedgekeurd in  z i t tin g  van
12 Juli 1902 .

Bij bevel : Burgemeester en Schepenen,
De Sekretaria, V. V anden B ogaerde.

A. W erbrouck.

Mijnheere Daens houdt eraan om in alle 
gazetten van heel ’t land zijne proza te doen 
drukken . Wij en hebben juiste zijne mede- 
w erk inge niet noodig om ons blad vol te 
krijgen, m aar aangezien dat hij e r  zoo aan 
houdt om ne keer in de g a ze tte  van  Iseghem  
te schrijven wij geven hem hier ’t w c o rd : 
Luistert  w a t  hij te vertellen heeft.

Aalst, 23 Julij.
Mijnheer de Drukker.

In de 20 regels w elke gij over mij d ru k t  in 
u w  num m er van 19 Julij s taat e r  niet één w aar  
de minste w aarheid inzit.

Hoe is ’t mogelijk uw e eenvoudige lezers 
aldus te misleiden !

1° Myne kiezing te Brussel loopt niet het 
minste gevaar. Ik heb ongeveer 2000 stemmen 
meerderheid behaald, 2606 persoonlijke stem
men en onze aanbiedingslijst is volstrekt in 
regel.

2° Het tribunaal van Brussel heeft aan de 
Conservatieve bladen (door M. de Cannart ver
volgd u it hoofde van laster en eerrooverij) 
enkelijk toegestaan de proef te m aken dat 
sommige onderteekenaars onzer lijst gem eend  
hebben te teekenen om den overweg der Bel- 
l iardstraat af te schaffen ! ! !

Indien sommige onderteekenaars die aa r ts 
domme v erw arr in g  houden staan, verliest onze 
lyst 6  handteekens, en wij hebben er  126.

Ziet ge  nu, Mr, hoe zinneloos het is te be
w eren  dat mijne verkiezing zou kunnen in 
gevaar komen.

Druk deze regels in uw eerstverschijnend 
num m er op pene van rechterlijke volging (sic) 
en boete.

Priester Daens. Volksvertegenw.

Daaruit blijkt 1° dat ge Mijnheer Daens niet 
en moogt noemen in eene gazette  of dat hij 
aanstonds gereed is om u den deurw aarder te 
zenden.

2° Dat e r  toch wel en tw a t  moet w aar  zijn 
van de bewering onzer brusselsche confraters 
gezien M. Daens toegeeft dat e r  wel zes hand
teekens van zijne lyste zouden kunnen  vallen.

En is zijne kiezing zeker, wij en zullen daar
om geen brand roepen, en ’t en zal ons al gaen 
kanten beletten van gerus t  te slapen gölijk 
van te voren.

B e t o o p p  te Parijs .  .
Dijnsdag namiddag had in F rankrijks  hoofd

stad eene indrukw ekkende betooging plaats, 
na de prijsuitdeeling aan de leerlingen der 
scholen, bestierd door de Zusters van de H. 
M aria, en die nu gaan gesloten worden.

In die betoogingen doen de voornaamste 
personen meê. M. Frangois Coppée, een der 
grootste fransche schrijvers, heeft eene rede
voering uitgesproken om de hatelijke maat
regelen der regeering  tegen de katholieke 
scholen te schandvlekken en levendig protest

nï+vAAnino’ o on to ton Ironon
Toen de prijsdeeling gedaan was, g ing  het 

e r  zeer woelig toe. MM. Frangois Coppée, het 
k ru is  van kom m andeur van het Eerelegioen 
op de borst, de gemeenteraadsheer Gaston 
Merry, de volksvertegenwoordiger Lerolle 
en de E. H. Paturot, pastoor van Sint-Am- 
brosiuskerk zijn buiten gegaan aan het hoofd 
van den stoet der vrouwen.

Bij hun verschijnen in de laan heeft het 
volk geroepen : Leve de vrijheid ! Alzoo be
wijs gevende dat de godsdienstzin nog niet 
u it  de herten der fransche werklieden en bur
gers is gewekpn. Onmiddelijk is de policie in 
massa komen toegeloopen, en zij heeft de 
menigte belet voort te gaan. M. Coppée en 
de E. H. Paturot, die aan zijnen arm  ging, 
zijn geweldig gestooten geworden, en de 
beroemde schrijver en dichter riep u it  : « In 
plaats van mij te stooten, groet eerst het 
kruis  dat ik  op de borst d raag  ». De policie 
sloot de s traa t  af om het vervoerde volk tegen 
te houden dat m aar gedurig  riep : Vrijheid ! 
Leve de Zusters ! M. Lepine, algemeen 
overste der policie, kw am  er  tusschen en 
gebood die betoogingen een einde te doen 
nemen. Nieuwe woelingen ontstonden en 
eindelijk werden MM. Frangois Coppée, 
Gaston Merry, Lerolle en de E. H. Patu ro t 
naar het politiekommissariaat meêgedaan, 
door eene overgroote menigte gevolgd, die 
niet ophield van roepen : Vrijheid ! Leve de 
Zusters ! De betoogingen werden met altijd 
dezelfde kre ten  voor de Sint Ambrosiuskerk 
voortgezet.

De policiekommissaris heeft om 5 ure 
MM. Coppée. Lerolle en den E. H. P a tu ro t 
eene ondervraging in regel doen ondergaan. 
De tw ee eersten zijn tot 7 u re  met Gaston 
Merry gevangen' gehouden geweest. De graaf 
Urbaan de Maillié is aangehouden geworden 
bij de uitgangsbetooging, om geroepen te 
hebben : Leve de aartsbisschop van Parijs ! 
Leve de kardinaal ! Hij is te r  beschikking 
gesteld van het gerecht.

De betoogers hebben de uitgedreven 
zusters tot aan de statie vergezeld, niettegen
staande de policieprefekt verschillige keeren 
bevel gaf tot chargeeren. Meer dan 2000 
personen namen aan deze betooging deel.

’s Avonds hebben groepen menschen die 
r iepen: «V rijhe id !  V ri jh e id !»  rondgewan
deld. Zij wilden naar het paleis van den 
voorzitter der Republiek g a a n , m aar  werden 
door de agenten uiteengejaagd.

De vrijmetselaarsbladen staan verstomd 
over die betooging voor de vrijheid van on
derwijs te Parijs zelve gehouden. Zij meenden 
dat zulks onmogelijk was.

E e n  s y n o d e  t e  P a r i j s .

De kardinaal-aarstbisschop van Parijs heeft 
den minister van eerediensten verw ittigd, dat 
hij van 23 tot 25 september te Parijs een 
synode zal houden, dat door al de kanunnik- 
ken en pastoors van het bisdom, en andere 
hooge geestelijken en kloosterlingen zal bij
gewoond worden.

Zulk synode is iets zeldzaams in F rankrijk ,  
en het besluit van den aartsbisschop, dat ge
noegzaam bewijst hoe bedenkelijk de tegen
woordige tijdsomstandigheden zijn, heeft mene 
groote opschudding in de politieke k r i t^ e n  
verw ekt.

Een gedenkteeken te Brussel.
Zondag heeft te Brussel de inhuldiging 

plaats gehad van het gedenkteeken door het 
stadsbestier opgericht ter  nagedachtenis van 
Everaert ’t Serclaes. ’

’t Serclaes was te Brussel geboren omtrent 
het jaa r  1320. Toen in 1356 de graaf van Vlaan
deren, Lodewijk van Male, om zijne aanspra
ken op de heerlijkheid van Mechelen te doen 
gelden, de stad Brussel had ingenomen, besloot 
Everaert ’t Serclaes den overweldiger te ver
drijven. Met eenige dapperen wist hij ’s nacht 
in de stad te dringen, riep de burgers te wapen 
en samen vielen zij het garnizoen aan, dat 
Lodewijk van Male te Brussel had gelaten, 
’t Serclaes rukte  den standaard af, dien de 
overweldiger op de Groote Markt had doen 
planten : dat was het teeken eener algemeene 
slachting.

De krijgslieden van Lodewijk van Male w er
den ten allen kante opgejaagd en zochten hun 
heil in de vlucht, doch de stadspoorten waren 
gesloten, en velen dergenen, die aan de slagen

der Brusselaars ontsnapten, kwamen om met 
van de stadsmuren in de vesten te springen. De 
andere steden van Biaband volgden het voor
beeld van Brussel, overal werden de overwel
digers verjaagd, en den 25 october konden de 
wettige vorsten, hertogin Joanna en hertog 
Wenceslas, in hunne hoofdstad weerkeeren. 
Eenige jaren  later werd Everaert ’t Serclaes 
tot schepene van Brussel gekozen. De zelfopoffe
ring en de iever waarmee hij zijn ambt vervul
de, verwekten haat en nijd, en de machtige 
heer van Gaesbeek, die hij verplicht had de 
rechten der stad te eerbiedigen, lokte hem in 
eene hinderlaag den 26 maart 1388. Everaart, 
schrikkelijk gekwetst (men had hem de tong 
en een voet afgesneden), werd naar Brussel 
gebracht, en om hem te wreken, trok de bevol
king naar het kasteel van (Jaesbeek, dat ten 
gronde vernield werd. Everaert ’t Serclaes 
bezweek den 31 maart 1388 en werd te Ternath 
begraven.

’t ls in herinnering der roemrijke verlossing 
van Brussel en van de groote diensten door 
Everaert ’t Sèrclaes aan zijne geboortestad 
bewezen, dat het gedenkteeken ingehuldigd 
wordt, opgericht ter  plaats waar hij de vlag 
van Lodewijk van Male neerhaalde. Verschei
dene afstammelingen van den vermaarden 
o°Koponfl hehhen de plechtigheid bijgewoond.

BUITENLAND.
HOLLAND.

T e r u g k e e r  d e r  k o n i n g i n .
H. M. koningin W ilhelmina is zaterdag 

namiddag rond 4 ure in haar zomerverblijf. 
Het Loo teruggekeerd. Veel volk wachtte aan 
de statie en toen men H. M. vlug zag uitstap
pen, met den frisschen blos van gezondheid op 
het gelaat en vriendelijk groetend steeg e r  een 
eindeloos gejuich van vreugde op uit de 
menigte.

II. M. trad rechtstreeks op den burgemeester, 
M. Nolthenius, toe, die haar welkom heette en 
een prachtigen bloemtuil van orchideeën aan
bood.

Prins Hendrik vergezelde haar.

ZW EDEN.
B e rg o n g e v a l  m e t  d o o d e l i jk e n  afloop.

M. Monod, gehecht aan het fransche gezant
schap te Berlijn, is vrijdag in het gebergte 
nabij K ulaberg  in Zweden omgekomen.

M. Monod had, in gezelschap zijner vrouw 
en kinderen een uitstapje in het geberg te  
ondernomen. Op een gegeven oogenblik 
gevoelden zijne familieleden zich vermoeid, en 
gingen w at uitrusten, waarop M. Monod alleen 
den tocht voortzette en noodlottig aan zijn 
einde kwam.

Hoe het vreeselijk ongeval gebeurde, blijft 
vooralsnog een raadsel.

ENGELAND.
B ezo e k  v a n  Z. M. L e o p o ld  I I

a a n  K o n i n g  E d w a r d  V I I .
Uit Londen seint men dat de Koning der 

Belgen, Leopold II, op zijn yacht A lberta  
vrijdag avond aankw am  in de haven van 
Dover, welke -te zijner eere was verlicht 
geworden.

Zaterdag morgend vaarde de Koning in de 
richting van het eiland W igh t ,  rond hetw elk  
het yacht van koning Edw ard op dit oogen
blik kruist.

De A lberta  stevende den zeearm binnen 
die het eiland van de kus t scheidt en begaf 
zich naar de Victoria an d  A lbert aan w elker 
boord zich koning Leopold begaf.

Zijn bezoek aan koning  Edw ard  duurde een 
half uur,  w aarn a  de Koning op zijne yacht 
t e ru g k w am  in den vermelden zeearm.

BINNENLAND.
M o e s k ro e n .  — Zondag avond, rond 9 1/2 u. 

keerde een schoenmaker, Paul Ackerman, 64 
jaa r  oud, Grootestraat, 339, huiswaarts in 
gezelschap van een vriend. Aan zijne woning 
gekomen werd hij opeens door drie jonge schur
ken zeven gaten in het hoofd geslagen. Het 
slachtoffer werd door zijn vriend naar zijn bed 
gedragen. Doktoor Toulemonde heeft de won
den toegenaaid. De slagen moeten met een 
ijzeren voorwerp toegebracht zijn.

E e k lo o .  — Een D ram a. — Vrijdag namid
dag heeft een schrikkelijk drama op de wijk 
Blommekens plaats gehad, en heel de stad in 
opschudding gebracht.

Omstreeks half vier ure was de vrouw van 
Edmond D’Hulsters, oh haren achteruit bezig 
met haar waschgoed op de koorde te hangen.

Op eens knalde een geweerschot en de 
geburen hoorden noodkreten ; zij liepen zien, 
en vonden vrouw D’Hulsters ten gronde liggen 
badend in haar bloed, zy was door het schot in 
den nek en hals getroffen. Men riep eenen 
geneesheer die haar dan naar het hospitaal 
deed overbrengen. Haar toestand is bedenke
lijk.

Het schot dat ’t slachtoffer getroffen heeft 
was met « zaad » geladen. Het is gelost in het 
huis van D’Hulsters al door het venster, drie 
ruiten zijn verbrijzeld en in andere ruiten zijn 
« gaatjes » geboord door de « zaadjes. » Het 
slachtoffer is 43 jaa r  oud en moeder van tien 
kinderen ; zy heet Louiza Frère. De vermoede
lijke dader is zekere Jan Blomme ; hij is kunnen 
vluchten en nog niet gevat. Hij telt 31 jaren. 
De oorzaak der misdaad is toe te schrijven aan 
slecht gedrag.

Men zegt dat hy inden loop van den dag 
gezegd hebben : * Ik zal vandaag eenen groc 
haas schieten ».

Onnoodig te zeggen dat er seffens een grt 
toeloop van volk was, want de wijk is i 
bevolkt en de misdaad heeft plaats gehad in 
midden van eene reeks huizen, zes in getal 
op den hoek eener herberg, ju is t  over 
ijzerenweg. Policie en gendarmen zijn alle 
de been, maar hebben tot hiertoe den betid 
niet kunnen aanhouden.

— Naar de dok to r’s meening is eene goed 
spijsvertering de sleutel der gezondheid, 
daarom raadt men dengenen aan die slecht 
verteren gebru ik  te maken der W altherypil 
die het geneesmiddel bij uitmuntendheid is.

W a te r v l i e t .  — Vrijdag nacht zijn dieven in 
de kerk  gedrongen.

Men had vrijdag twee begravingen gedaan, 
en za terdag  moest er opnieuw eene plaats 
hebben. Men had de lijkberrie buiten de kerk  
gereed geplaatst. De dieven hebben deze 
tegen een venster geplaatst, daarna twee 
ijzeren staven u itgeruk t,  een venster üitgesla- 
gen en zijn langs daar binnen gedrongen. Men 
vermoedt dat hét drij personen zijn, welke 
vrijdag avond met den tram  naar W aterv lie t 
gekomen zijn. Zaterdag morgend om 5 ure, 
heeft men ze te ruggez ien ; men is e r  achter op 
zoek gegaan, doch men heeft ze niet meer 
kunnen ontdekken.

Volgens men te W atervliet vertelt, zouden 
het Gentenaars zijn. Het is de koster die het 
eerste den diefstal bemerkt heeft, met ijzeren 
staven te vinden l ig g e n ; verders heeft men 
ook nog een sleutel gevonden. De dieven 
hebben eenen offerblok, die 13 kilos woog, 
trachten open te breken, m aar zijn e r  niet in 
gelukt,  hoewel zij reeds twee ijzeren bouten 
hadden afgeslagen.

E ig e n b r a k e l .  — K loosterzu ster levend  
verbrand. Een erg ongeluk, dat nog schrik- 
kelijker gevolgen had kunnen hebben, gebeur
de woensdag nacht in een pensionnaat van 
jonge meisjes, te Eigenbra^el Eene zuster van 
het klooster van Sinte Maria, werkte bij petrol- 
licht, zeer laat, op de slaapkamer van het 
pensionnaat van het klooster. Rond midder
nacht, toen zij de lamp uitblies, ontplofte deze. 
De vlammen deelden zich mede aan de kleeren 
van de arme Zuster, die, waanzinnig van 
schrik, zich op een bed liet vallen, terwijl 
zij erbarmelijk schreeuwde. De ongelukkige 
gelukte er niet in de vlammen uit te dooven 
en het beddegoed schoot in brand. Op het 
gekerm van het slachtoffer ontwaakten al de 
jonge meisjes.

Een onbeschrijfelijke schrik ontstond tus
schen deze laatsten, terwijl het begin van 
brand eene groote uitbreiding nam. Men moest 
verscheidene meisjes, die door de vensters 
wilden springen, tegenhouden. Toen alle ge
vaar geweken was, vond men de arme kloos
terzuster in den kelder, waarheen zij gevlucht 
was. Het slachtoffer had ijselijke brandwonden 
bekomen. Zij is donderdag morgend overleden, 
na lange uren onbeschrijflijk lijden.

L e u v e n .  — Moedige K loosterling. — Don
derdag viel het 9jarig zoontje van M, J. Van 
den Dryt, Minderbroedersstraat, 3, bij onge
luk in een zeer diepen en modderigen vijver. 
Het kind was reeds driemaal onder w ater ge
weest en alleen zijn handje was nog zichtbaar. 
Niemand waagde het arm knaapje ter hulp 
te snellen. In de nabijheid bevond zich een 
Minderbroeder, broeder Gregorius, die, ver
nemende wat e r  gebeurd was, onverschrokken 
en gansch gekleed in het w ater sprong en het 
kind van eene gewisse dood redde. Zulke daad 
van moed en zelfsopoffering mag niet onbe
loond bleven.

— Wij hebben het genoegen te melden dat 
de Pil van Dr Raphaël, die in zoo weinigen tijd 
de bloedarmoede, de verzwakking, de bleek
zucht, de vloed, enz. geneest, aan 1 fr. 75 
verkocht wordt in alle goede apotheken des 
lands.

H e t  p a le i s  v a n  p r i n s  A lb e r t .  — Volgens 
men verzekert, heeft de koning het groot 
koffiehuis op den hoek der Middaglijnstraat 
en Queteletplaats, te St-Joost-ten-Noode, ge
kocht en de burgerlijke lijst zou in onderhan- 
deling zijn voorden aankoop van het gebouw 
op den anderen hoek. De koning zou van zin 
zijn aan den ingang der Middagiijnstraat een 
monumentaal uitzicht te geven, in overeen
stemming met den bouw trant van het paleis, 
dat hij voor prins Albert wil doen bouwen 
op de plaats van het gewezen observatorium.

D e K a m e rs .  — E r worden thans groote 
w erken  uitgevoerd in het paleis der Kamer. 
Men is e r  onder ander bezig met de lesse
naars vast te zetten, zoodat de roode woelgees
ten er  geen lawijd meer zullen kunnen mêe 
maken. Eene talrijke ploeg werklieden is ook 
volop bezig met de zittingzaal van den Senaat 
te vergrooten.

Te D e u m . — Maandag namiddag werd, met 
groote plechtigheid, in de Sinte-Gudulakerk te 
Brussel, een Te Deum  gezongen. De koning, 
vergezeld van prinses Clementine, is naar de 
kerk gekomen in eene koets van groot gala, 
begeleid door een schadron gidsen ; in eene 
tweede hofkoets zaten prins en prinses Albert. 
De koninklijke familie werd, aan het kerkpor
taal, ontvangen dooi- den Z. E. II. Van Hammo, 
pastoor van de Kapellekerk.

De eeredienst in de kerk  werd gedaan door 
eene afdeeling grenadiers, MM. de ministers 
de Smet de Naeyer, De Trooz, Vandenheuvel 
en Liebaert, de vreemde gezanten, de offlcieele 
korpsen, enz, en eene groote menigte woonden 
de plechtigheid bij.


