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Groote FEESTSTO ET
ter gelegenheid der

Plechtige inwijding van l e t m n ë
der Katholieke Jonge Wacht van Iseghem

onder de hooge bescherm ing 
van het Nationaal Verbond der K. J . W . van België 

•n het Uouwverbond der K. J .  W . van W est-Vlaanderen.

ZONDAG 2 5  JUNI 1911.

De Stoet wordt gevormd een kwart vóór 
drie ure narniddag, in de Nieuwstraat, te 
beginnen aan de herberg « de Trom pette» 
en in de volgende orde :

Maatschappijen van Iseghem :
Sladsfanfaren i Willem Teil
Gilden van het Gildenhuis. S‘ Crispynagilde Congregatie
Werkl. Kring H. F r. Xav. 
Borstelmakersgilde 
Boerenbond 
Rond der Landenaars 
Vereenigde Schoenmakers 
Kristen Vlaamsch'Verbond 
Allen Broeders 
Hiloniusgilde

Syhoenmakersgilde Abeele 
.Schoenmakersgilde VI. Hoofd 
iCrispyn en Cryspiniaan

“ Koeivoet , 
Schoenmakersgilde

“Eendracht maakt macho, 
bij L. Lemiere 

'Schoenmakersgilde
“ De vereenigde Vrienden,Spaarkas Borg-er. Lijfrent- fc.j aiom rae.

V eree nïgde^W er k 1 ieden I Vinkeniersgilde K ortrijk .
I ;

Mandelkoor i9 nde SoldaLen Leopold 1

Katholieke Jonge Wachten
e n  J o n g e l i n g s k r i n g e n  :

Staden, Katholieke Jonge Wacht met muziek
Ledeghem, Jongelingükring
Gits, Aloïsiuskring
Moorslede, Katholieke Jonkheden
Ouckene, Jongelingskring
Ardoye, Katholieke Jonge Wacht
Rolleghem-Capelle, Katholieke Voorwacht
Yper, Turnkring
Yper, Katholieke Jonge Wacht
W evelghem , Katholieke Jonge W acht “ Breydelzonen .
G nlltghem , Katholieke Voorwacht
W ynckel-St-Eloi, Jongelingskring
Rumbeke, Jongelingskring
Oostende, Katholieke Turners
Brugge, Katholieke Jonge W acht
B rngge, Westbrugsche Vrienden
Sint-Andrie», Katholieke Jonge W acht
Leffingke, bij Oostende, Katholiek» Jonge W acht
Oudenburg, Vereenigde Jongelingen
Nieuwpoort, Katholieke Jonge Wacht
Rousselare, Turnkring
Rousselare, Katholieke Jonge W acht
Ingelm unster, Katholieke Jonge Wacht
Ingelm unster, Jongelingskring
Emelghem, Katholieke Jonkheden
Cachtem, Jongelingskring
Meulebeke, D e  w a r e  Vrienden, Katholieke Jonge W acht
T h ie lt, D’H ulster Zonen
K ortrijk , Turnkring “ Ijzeren Hand, Stalen W il ,
K ortrijk , Mariakring
K o rtrijk , Katholieke Jonge W acht
Avelghem, Katholieke Jonge W acht
Autryye, Katholieke Jonge W acht
Heule, Tooneelkring
D eerlijk , Katholieke Jonge W acht
H erseaux, Jeune Garde Catholique
Mouscroa, Jeune Garde Catholique
Astene, Katholieke Jonge Wacht
Qent, Katholieke Jonge W acht 1 God en Vaderland , 
Brussel, Afveerdigingen van verscheidene afdeelingen 

alsook van Elsene, Boschvoorde, Laeken, Etterbeek, 
Schaerbeek.

BITTERPEEEN
DE BEUKELAAR

Doornik en Mons
Mechelen, Katholieke strijders
Muziek Jongelings-Congregatie, Iseghem
“ De W are Vaderlanders Oud-Soldatenbond van
Leopold I t ,  Iseghem
KATHOLIEKE JONGE WACHT VAN ISEGHEU
Bestuur van den Katholieken Kiesbond. Iseghem 
Senators en Kamerheeren der Arrondissementen Rous-

selare-Tliielt en genoodigden.

Om 3 ure zal de Stoet in gang gesteld 
worden en zal gaan langs de Rousselarestraat, 
Marktstraat, Kasteelstraat naar het Kasteel.

Daar zal de overhandiging van het vaan
del plechtig geschieden.

Vervolgens door het Boomforeest, de Gent
straat, de Kerkstraat naar de St Hiloniuskerk, 
w aar het Vaandel zal gewijd worden, en eene 
korte gelegenheidsaanspraak gehouden door 
den Zeer Eerw. Heer L. V a n  H a l s t ,  Leeraar 
aan het Bisschoppelijk Collegie van Thielt.

Van de kerk gaat de Stoet langs de St Hilo
niusstraat, Rousselarestraat en Kruisstraat 
naar het Gildenhuis.

De afveerdiging van Kamer en Senaat voor 
het arrondissement Rousselare-Thielt, zal onze 
feest met hare tegenwoordigheid vereeren.
Den Heer ALOIS VANDE VYVERE, 

Minister van Landbouw en Openbare 
Werken, zal op onze zitting het woord 
voeren.

’s Avonds om 8 ure op de Groote Markt 
CONCERT door het Muziek der Jongelings- 
Gongregatie.

In de Kamer.
Zitting van Dinsdag 20 Juni. 

M inisterieëele verklaring.
De zitting van dijnsdag werd met nieuws

gierigheid en belangstelling verwacht, ’t Was 
immers in deze zitting dat het nieuw ministerie 
eene verklaring zou afleggen over hetgeen het 
schikt te doen. Ook was alleman op post.

Onmiddelijk nadat, om 2 ure, de heer voor
zitter de zitting geopend had, nam M. de 
Broqueville, de nieuwe hoofdminister, het 
woord. Hij legde de volgende verklaring a f :

« De verklaringen, welke de regeering denkt 
aan de Kamers te moeten doen, kunnen betrek- 
keljjk kort zyn. Inderdaad.de troonrede heeft 
de verschillende hoofdpunten doen kennen, naar 
welke de parlementaire werkzaamheid dient 
gericht te worden.

« Sedert dan werd de wet op de mijnwerkers- 
pensioenen gestemd en afgekondigd. De wet 
op de mijnen is bekrachtigd ; de rechtspersoon
lijkheid der hoogescholen maakt het voorwerp 
uit van een wetsontwerp, waarvanderegeering 
denkt u de stemming zoo spoedig mogelijk te 
moeten aanbevelen.

« De regeering is van zin, aan de Nijverheids- 
en Arbeidsraden een aanzienlijken rol toe te 
vertrouwen in bijlegging der geschillen tus
schen het kapitaal en den arbeid.

« De verbetering en de goede toepassing der 
maatschappelijke wetten worden door de regee
ring aanzien als eene der hoofdvoorwaarden 
van ’s lands vooruitgang. Deze zou slechts voor
bijgaande zijn, werd hij niet verwezenilijkt in 
de naleving van het recht, evenals in de over
eenstemming der belangen.

« De bescherming der kinderen, deherziening 
der wet op de werkmanspensioenen,deregeling 
en de ontwikkeling van den kleinen eigendom 
de maatregelen tot bescherming der kleine 
burgerij, dit zijn al vraagstukken van aard om 
op gansch byzondere wyze de aandacht der 
wetgeving gaande te maken.

« De stoffelijke en zedelijke toestand van het 
personeel, afhangend van de verschillende 
ministeriën, blijft het voorwerp der levendige 
bezorgdheid van de regeering. Meer dan ooit 
moet de samenwerking nauw zijn tusschen al 
degenen, die een deel der openbare diensten 
verzekeren, van af den minsten arbeider tot het 
hoofd van het ministerie zelf. De volmaakte 
tucht heerscht nooit beter dan door de kracht
dadigheid met de rechtveerdigheid en de herte
lijkheid te vereenigen.

«Als gevolg der verbintenis, doorM. den 
minister van oorlog aangegaan, zal het wets
ontwerp op de pensioenen der officieren in den 
loop dezer zitting neergelegd worden. De regee
ring beveelt het dé Kamers voor een spoedig 
en welwillend onderzoek aan.

« De rpgeering hecht er een hoofdzakelijk 
belang aan dat ’s lands penningen op verstan
dige en eerlijke wijze benuttigd worden. De 
Rekenkamer bewijst onwaardeerbare diensten 
in den kring, die haar te recht door de wet is 
aangewezen Zij is eene even onaanrandbare 
als onaangeramle instelling.

« Gezien het steeds aangroeiend belang der 
openbare diensten, leveringen. werken, enz., 
is de regeering van zin de mogelijkheid t,e 
onderzoeken van een hooger toezichtshof te 
stichten, volkomen onafhankelijk door zijn 
wezen zelf. Het bestuurlijk toezicho zou nu 
blijven bestaan gelijk te voren. De nieuwe 
instelling zou, naar het voorbeeld der Reken
kamer, het werk der wetgeving onder de 
leiding der regeering zijn.

« De regeering zal ieverig de uitvoering 
voortzetten der openbare werken, aan welke de 
ontwikkeling van den huishoudelijken voor
spoed des lands afhangt.

« De commissie gelast met het onderzoek der 
vraagstukken betreffende de verbeteringvan 
den loop der Schelde te Antwerpen, heeft hare 
werkzaamheden^geëindigd ; de laatste pro
cessenverbaal worden van den eenen tot den 
anderen dag verwacht.

« De regeering is voornemens zoo spoedig 
mogelijk, aan de Kamers voorstellen te onder
werpen, van aard om aan onze groote nationale 
haven inrichtingen te verzekeren, aan al de 
tegenwoordige en toekomende eischen beant
woordend.

« De zeevischvangst zal krachtig geholpen 
worden.

« Er liggen ontwerpen ter studie, ten einde 
Oostende te voorzien van breed opgevatte in
richtingen. de bestaande haveninrichting van 
ZeeBrugge te ontwikkelenen de inrichting der 
haven van de Panne te verzekeren.

< Te Oostende zullen de beide oevers der geul 
in gemeenschap gesteld worden door den over
zetboot, en de opbouw van een Paleis van 
warme baden zal de instellingen komen vol 
ledigen, door onze groote badstad hare bezoekers 
aangeboden.

« De verbetering van het net der brabandsche 
vaarten is niet uit het oog verloren. De ontgin
ning van het Limburgschkolenbekkengeefteen 
nieuw belang aan dit vraagstuk. Inderdaad het 
is noodig dat de brandstoffen van het toekom
stig kolenbekken goedkoop naar alle punten 
van ’t land kunnen vervoerd worden.

« De kanalisatie van den Dender en de ver
binding van dien waterweg met de brabandsche 
vaarten, zullen toelaten dit doel te bereiken.

« De regeering heeft besloten aan eene bij
zondere commissie het onderzoek toe te ver
trouwen der voorwaarden, waarin diegemeen- 
schapswegen dienen aangelegd of verbeterd te 
worden.

« In die zelfde gevoelens zal de regeering 
werken tot de verwezenlijking van alles wat 
den voorspoed van den landbouw, hoofdgrond
slag van den openbaren rijkdom kan ver
meerderen.

* Een wetsontwerp is neergelegd geweest, 
met het doel den leerplicht in te stellen, den 
toestand yan het onderwijzend personeel te 
verbeteren, de leer- en beroeps voor waarden 
van het lager onderwijs te voltooien, en einde
lijk aan allen de weldaden van het onderwijs 
te verzekeren, onder de waarborg van den 
vrijen keus der school.

« Zijn soortgelijke ontwerpen onaanrandbaar 
in hunne hoofdzaak, zy zijn voorzeker vatbaar 
voor wyzigingen in hunne toepassingsmiddels.

« De regeering druk t den wensch uit dat 
die vraagstukken, regelmatig, in de kalmte 
en de overweging, onderzocht worden, zonder 
ander doel dan aan allen de onafhankelijkheid 
te verzekeren, welke het bezit der fortuin aan 
sommigen bezorgt.

« Ten einde aan de onderwijzers voorzien van 
het daartoe bestemd diploma, haren wil te be
tuigen meer nog de hooge zending, welke zij 
ten voordeele der natie vervullen, te erkennen, 
zal de regeering trachten, voor het onderwij
zend personeel de gevolgen te verzachten van 
het uitstel, ondergaan door het parlementair 
onderzoek van het ontwerp dat hen betreft.

« Onder den invloed van het ministerie der 
koloniën, is het regeeringstelsel in Congoland 
op nieuwe grondslagen heringericht geweest. 
Meer en meer moet de aandacht des lands ge
roepen worden, van den eenen kant op de 
ruime uitwegen, de belgische bedrijvigheid 
door Congoland aangeboden, van den anderen
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kant op de machtige uitbreiding welke aan de 
handelsbetrekkingen tusschen het moederland 
en zijne kolonie dient gegeven te worden.

« De regeering is vastbesloten niets te ver
onachtzamen, dat kan bijdragen tot de ont
wikkeling van het koloniaal bezit. Zij zal die 
ontwikkeling voortzetten in een volstrekten 
geest van beschaving en van vooruitgang.

« In Congoland, evenals in België, heeft de 
zwakke een gansch bijzonder recht op den 
bijstand der bescherming der overheid.

« Hier, evenals overal, eischt de belgische 
eerlijkheid de rechtveerdigheid, de krachtda
digheid ; de regeering zal den nationalen wil 
niet te kort komen.

» In den loop van dit jaar, zal de regeering 
in het bezit gesteld worden van de uitslagen 
der tienjaarlijksche volksoptelling, welke, 
volgens het gebruik, tot grondslagen dienen 
voor de toekenning van nieuwe Kamerzetels.

« Wanneer de berekeningcjjfers met zeker
heid zullen kunnen vastgesteld worden, zal 
in de Kamer het ontwerp tot verdeeling dier 
zetels worden neergelegd. Op dat gebied, 
evenals op elk ander, wil de regeering vol
strekt rechtzinnig en rechtveerdig handelen.

« De bezorgdheid voor den regelmatigen 
gang der openbare diensten, legt de regeering 
den plicht op, de Kamers te verzoeken, vóór 
alle andere zaken, zich bezig te houden met 
het onderzoek der begrootingen..

« De regeering, daarover eens met het bureel 
der Kamer, zal trachten het middel te vinden, 
om den Senaat de uitoefening zyner zending 
te vergemakkelijken.

« Het is in die gevoelens dat de regeering 
de Kamers verzoekt, den gang harer w erk
zaamheden te regelen. »

** *
De ministerieele verklaring, hier en daar 

door de oppositie op spotgelach onthaald, werd 
door de rechterzyde toegejuicht.

De tegen-partij
was over de verklaring van M. de Broqueville 
niet voldaan. M. Hymans, de liberale aanleider, 
deed de eerste die misnoegheid uitschijnen.

M. de Broqueville, zei hij, hee ft« een schoon 
programma » aangeboden ; ’t is een pro
gramma van zaken en het programma eener 
vereffening !

En, op hoogen, gebiedenden toon, heeft M. 
Hymans geëischt dat de schoolwet voor goed 
zoo ingetrokken en de ontbinding der Kamers 
in 1912 zoo beloofd worden. « Onze macht 
kennend » zullen wij u den oorlog aandoen, 
morgen gelijk gisteren, riep M. Hymans uit

M. d e  Broqueville,
de nieuwe hoofdminister, heeft geantwoord. 
Hij doet het bezadigd, geestig en wel.

De schoolwet, zei hij, blijft aan het dagorde. 
De vryheid van den huisvader moet geëer
biedigd worden ; men kan veranderingen, 
wijzigingen onderzoeken ; desnoods zal de 
regeering er zelf voorstellen ; maar de wet 
wordt niet ingetrokken.

Wat de ontbinding der Kamers, in 1912, na 
de vermeerdering van het getal Kamerszetels 
aangaat, ’t is de koning die daarover te be
slissen heeft.

ZYN DE 
GOEDKOOPSTE 

J N  T GEBRUIK



M. de Broqueville zei nog : Volgens M. Hy
mans zijn wij maar een ministerie van likwi- 
datie. Ehwel. ja, we willen alle misbruiken, 
alle grieven likwideeren, afschnffen.

«Ministerie van likwidatie!» Men zei dit 
insgelijks over 27 jaar. van het ministerie van 
M. Beernaert, nadat de liberalen ook (roebels 
verwekt hadden, ter gelegenheid der afschaf
fing van de schoolwet van 1879, en het ontslag 
uitlokten, als ministers, van MM. Woeste en 
Jacobs. En we bleven aan.

Dat we maar 6 stemmen meerderheid heb
ben, is het gevolg der evenredige vertegen
woordiging. Van eersten af zeiden degenen die 
dit stelsel invoerdeo, dat de meerderheid niet 
groot zou wezen. Maar deze meerderheid, 
we zullen ze behouden, niettegenstaande de 
bofslagen der tegenpartij. Wij zullen het land 
voort in vrede besturen.

Daarna nam

M. V andervelde
het woord. Men zal, zei hij, het|land willen in 
slape wiegen, gelijk over 27 jaari Bezadigd 
vreedzaam besturen, heeten deze mannen het 
land in slape. wiegen. Wij zullen het niet toe
laten, riep, dreigend, de hoofdman der socia
listen.

De minister heeft vastgesteld dat liberalen 
en socialisten panne te gare slaan ; hij heeft 
ons gevraagd als wij, socialisten, bereid zijn de 
« Brabangonne » te' zingen. « Neen wij willen 
van de BrabanQonne n ie t ! » maar er is één 
lied, dat ons,liberalen en socialisten, vereenigt, 
het geuzenlied : . , .

Van ’t ongediert der..; pauzen,
Verlost ons vaderland !

Men riep tot M. Vandervelde : gij kent nog 
alleens het Geuzenlied niet 1 ’t is van het 
ongediert der... papen, dat erin s taal.

Al wat geen liberaal of socialist is, als 
« ongediert » behandelen, ziedaar dus wat de 
verbondene liberalen en socialisten ons beloven 
als zij meerderheid worden !

Zich vervolgens tot de liberalen keerend, 
riep M. Vandervelde hun toe : Gij moét ons 
het algemeen stemrecht geven ! En, buiten 
vier of vyf, stemden al de liberalen daarin toe ; 
zij juichten M. Vandervelde’s uitnoodiging, 
zijn bevel. toe.

Namens deze liberalen kwam M. Franck, 
van Antwerpen, onmiddelijk zeggen dat de 
liberalen den kop in den schoot legden ; dat zij 
’t algemeen stemrecht, door hun zoo dikwijls 
als een gevaar aangeklaagd, nu aanveerden, 
om in de gratie der socialisten te staan !

M. Hoyois, de krachtdadige volksvertegen
woordiger van Doornijk. heeft daar de aan
dacht opgeroepen van het land. De liberalen 
volgen dus, voorgoed, de roode vlag.

De gem eente k iezingen.
In de wandelgangen der Kamer spreekt men 

opnieuw over de mogelijke verdaging der ge- 
meentekiezingen, en leden van alle partijen 
zyn dit gedacht nogal gunstig gezind. De re
geering zal echter dien maatregel zelf niet 
voorstellen, want dat ware voldoende opdat de 
oppositie haar zou beschuldigen, allerlei duis
tere plannen te koesteren en terug te deinzen 
voor eene raadpleging van het gemeentelijk 
kiezerskorps.

I)e warmste voorstaanders van dezen maat
regel zitten op de banken der linkerzij ; willen 
zy hem voorstellen, zij zullen handteekens 
vinden op alle banken. Stellen zij hem niet 
voor, dan zullen de gemeentekiezingen plaats 
hebben op den wettelijken datum.

Men weet echter dat de interparlementaire 
conferentie te Rome zal gehouden worden op 
3 october a. s. Voor dit congres genieten al de 
parlementsleden die er aan deel nemen, dus 
ook de Belgische toetreders, eene vrijkaart op 
de spoorwegen in gansch Italië en hebben zij 
te Rome en te Turijn zooveel banketten en 
ontvangsten dat het een plezienreisje wordt, 
dat niet veel zal kosten.

Ze kunnen ook gratis naar Messina en Pa- 
lermo reizen — kortom, ,’t is een uitstap die 
alleman zou toelachen en men begrijpt dat er 
tusschen de socialisten alleen niet minder dan 
17 inschrijvers zijn.

En daar zit nu de knoop ; als de gemeente
kiezingen op 22 october plaats hebben is er 
geen enkel van de 17 inschrijvers die de reis 
kan meedoen* geen enkel die weg kan. Daarom 
is de verdaging der gemeentekiezingen bijna 
zeker.

., . , • ;' '; *j*!I. • v •

De KroDingsIeesten le Londen.
Donderdag was het de groote dag. De 

versiering der stad gaat alle gedacht te boven. 
De talrijke londener clubs wedieverden met 
de hotels van den hoogen adel. Schatten geld 
waren uitgegeven om de versiering weerdig 
te maken van de 'groote gebeurtenis : de 
kroning Hunner engelsche Majesteiten.

Ten 10,50 ure kondigden een en twintig 
kanonschoten aan, dat Hunne majesteiten het 
paleis verlaten hadden om zich naar de 
Westminster abdij te begeven waar de kro
ning moest plaats hebben.

Op gansch den doortocht werden de vorsten 
zoo luidruchtig en geestdriftig toegejuicht, 
dat men schier het gelui der klokken en 
het kanongeknal niet meer hoorde.

Waaneer, Hunne Majesteiten binnen 
den tempel verschenen, speelde het orgel 
en voerde het koor een plechtigen zang uit. 
Onder de hooge gewelven zag men de voor
naamste weerdigneidsbekleeders van den Staat 
den koninklijken stoet openen. Hunne kronen 
werden door schildknapen gedragen ; dan 
volgden- de herouten in middeleeuwsche 
klederdracht, en de ' standaarden van Enge
land, Schotland, Ierland en van het Ver- 
eenigd koningrijk, gedragen door de verte

genwoordigers van den hoogen adel. Men | 
zag ook de standaarden van overzeesche 
bezittingen ; Canada, Indië, Australië, Nieuw- 
Zeeland en ook van Zuid-Afrika door gewezen 
onderkoningen en gouverneurs dezer koloniën 
gedragen.

De koningin droeg een heerlijk wit satijnen 
kleed waarop in ’t goud geborduurd zijn : 
de engelsche roos, de schotsche distel, het 
iersch klaverblad, en de ster en de lotus 
van Indië. De koninklijke mantel, van pur
peren zijde-fluweel was eveneens met gouden 
bloemen geborduurd en met hermelijn geboord. , 
De lange sleep werd door zes jonge meisjes, 
de schoonsten van den engelschen adel, 
gedragen.

Voor den koning stapten de edellieden 
die de koninklijke kenteekens droegen : de 
wereldbol met kruis, de guldeu sporen, het 
groot Staatszweerd, het genadezweerd, het 
strafzweerd, en de kroon van St-Edward 
den Belijder.

De koning droeg het vorstelijk kleed, het 
halssnoer der orde van den Kousenband en 
de Staatsmuts (in fluweel en hermelijn). 
Zijne Majesteit had den langen purperen 
mantel van koning Joris IV ontvangen, 
waarvan de sleep door acht schildknapen 
gedragen werd.

De leerlingen der oude school van - West
minster, volgens het voorrecht hun toege
kend, begroetten Hunne Majesteiten inet den 
ouden kreet : « Vivat Regina ! Vivat Rex ! »

De kroning.
Joris V en koningin Mary werden pro- 

cessiegewijs naar een verhoog geleid, waar 
zij plaats namen. De aartsbisschop van West
minster kondigde dan, aan de vier hoeken 
van het verhoog de tegenwoordigheid aan 
van koning Joris, onbetwisten vorst van het 
rijk, en verzocht de aanwezigen hem hulde 
te brengen Telkens stond de koning recht, 
en keerde zich naar den kant waar de aarts
bisschop zijne aankondiging deed, en maakte 
eene buiging. Een donderend : « God save 
king George ! » weerklonk en een geest
driftig gejuich, vergezeld van trompetgeschal, 
dreunde onder de gewelven van den uitge- 
strekten tempel.

Na het zingen van gebeden en een kort 
sermoen door een anglikaanschen bisschop 
gehouden, legde de kóning den plechtigen 
eed af. Uit de formuul waren de oude zin
sneden weggelaten, krachtens eene stemming 
van het Parlement zooals [men weet, kwet
send voor de katholieken ; waren.

Vervolgens kuste de koning den bijbel en 
ging plaats nemen op den stoel van St-Edward 
(dagteekenend uit de XII le eeuw) waar, door 
den aartsbisschop van Westminster, de zalving 
en vervolgens de plechtige kroning plaats had. 
Wanneer de koning den wereldbol in de eene, 
de scepter in de andere hand had,en de konink
lijke kroon op het hoofd, barstte een schier 
eindeloos gejubel los, terwijl buiten de kanons 
dë voltrekking der plechtigheid aan de natie 
aankondigden.

Daarna kwamen de prins van Wales, de 
koninklijke prinses en de grootmeesters der 
ridderordens den vorst hulde bieden en hem op 
de linkerwang kussen.

De kroning der koningin had daarna plants, 
en de plechtigheid eindigde met een danklied 
tot den Almachtige.

En de schitterende stoet, te midden van het 
gejuich van honderd duizenden onderdanen, op 
den doortocht samengepakt, keerde naar Buc- 
kinghampaleis. terug.

Ambachtslieden in Ratanoa ggvraagd
De vraag naar blanke arbeiders in Ivatanga 

neemt voortdurend toe. Onze landgenooten 
zijn zeker er zeer winstgevend werk te 
vinden, vooral metselaars, timmerlieden, 
aardwerkers, monteerders en steenbakkers, 
De daghuur bedraagt 25 tot 30 frank Het 
leven kost ongeveer 6 tot 8 frank per dag,

Katanga, is buitengewoon geschikt voor 
de vestiging van Belgen. Het is genoeg 
békend welke rijke hulpbronnen deze streek 
oplevert aan werkzame en flinke werklieden 
en de bijzonder gunstige uitslagen reeds, 
bekomen door onze landgenooten te Elisa- 
bethstad. Verleden jaar woonden daar 250 
blanken, en nu zijn er al ver böven dé 
duizend.

Wij herinneren het publiek er aan dat 
het Belgisch Koloniaal Verbond voor Katanga, 
uitsluitend bezield met vaderlandslievende oog
merken, inlichtingen verstrekt aan de kan
didaten, die op de kosten der regeering 
weoschen te vertrekken. Men kan zich 
aanbieden iederen Zondag, van 9 tot 11 
u u r ( Koningsplaats, 5, te Brussel. -Op verzóek 
zal het Verbond aan belangstellenden, die 
buiten Brussel wonen, ook laten weten aan 
welk plaatselijke comiteiten zij zich kunnen 
wenden om denzelfden steun te verkrijgen, 
zunder de reiskosten naar Brussel te betalen.

Burgersbelangen.
Wy lezen in de Landwacht van 21 dezer:
Maandag avond hield de Bakkersvereeniging 

van Gent eene openbare vergadering in de 
Zaal der Notarissen.

Een 40tal bakkers waren aanwezig en aan
hoorden met groote belangstelling de voor
drachten van M. Van Mullem, voorzitter der 
Brugsche vereeniging, van M. Cruyt, van 
Lokeren, voorzitter der beide Vlaanderen en 
van M. Merlyn, bakker te Gent.

Die ondervindingrijke mannen spraken over 
de noodzakelijkheid dat de bakkers eindelijk 
moeten ernstig' beginnen samenwerken, willen 
zij niet totaal door de coöperatieven vernietigd 
worden.

De Brugsche vereeniging, met hare 52 leden, 
die sinds 9 jaar aan het werk is, heeft reeds 
336,(JOO fr. zaken per jaar verwezentlijkt.

Het ware te wenschen dat het gouvernement, 
waarvan M. de Broqueville zich beroemd een 
verdediger der kleine Burgerij te zijn, den 
kleinhandel bescherme in plaats van altijd 
voordeel te geven aan de coöperatieven.

Was het niet best als elk-en deen zijnen stiel 
of nering uitoefende en er mede leefde? Sedert 
het opkomen der coöperatieven, die den onder
gang der Burgerij voor gevolg hebben, vallen 
één voor één al de stielen dood. Wanneer 
zullen onze wetgevers dat verstaan ? ? ?

V rijheid  en gelijkheid .
Dit is de titel van een vlugschrift welke door 

de liberale partij overal verspreid is, en die 
hier vrijdag avond in Iseghem rond gedregen 
wierd. Niemand meer dan de katholieken 
vragen de vrijheid en gelijkheid, van het 
onderwijs. Vrijheid voorde ouders hunne 
kinders te zemien na de scholen welke zij be- 
geeren. Gelijkheid voor de toelagen verleend 
aan al de scholen ’t is gelijk dewelke.

De liberalen en socialisten roepen en tieren 
altijd van vrijheid maar zij willen alleen vrij
heid voor hen en dwang voor andersdenkende, 
en dat noemen ze vrijheid ! ! !

De roode coöperatieven.
Over eenige weken ontstond er eene w erk

staking in de socialistische bakkerij t,e Dinant; 
de gasten eischten een opslag van loon, doch 
zij moesten den arbeid hernemen zonder vol
doening te bekomen. Sedert maandag bemerkt 
men nu dat de gewezen werkstakers, die 
nochtans gesyndikeerd zijn min of meer vrij
willig de roode coöperatieve verlaten en 
door andere werkli.eden vervangen worden. 
Men ziet dus dat, ondanks al hunne beloften, 
de socialisten nog geen luilekkerland hebben 
kunnen maken van hunne inrichtingen. 
Waarom toch geven zij het goed voorbeeld 
niet, zij die altijd over de andere werkhuizen 
klagen ? . . . ' t . ..

In het roode kamp.
Het socialistisch mijnwerkerssyndikaat te 

Gilly had in 1908 eene reserve van /neer 
dan 200,000 fr. ; thans is er een tekort van
30,000 frank en een der roode bazen is 
naar Amerika vertrokken.

Te Courcelles zijn over eenige weken de 
boeken der socialistische coöperatieve in 
beslag geuomen. Te Farciennes is eene som 
van 9,000 fr. uit de kas der socialistische 
mijnwerkers verdwenen. Te Montignies-sur- 
Sambre is er een tekort van 1000 fr.

Eindelijk :te' Chatelet is een gekende roode 
'strijder 'vertrokken met een meisje van 16 
jaar ; hij laat zijne vrouw en zijne twee 
kinderen in de ellende achter.

De roode bazen zouden over dit alles wel 
eens eenige uitleggingen mogen geven.

ROOD EN B L A U W .
Dinsdag zijn de liberale volkvertegen

woordigers en senators met de socialisten 
te gare gekomen, in de zaal van den Senaat, 
om te zamen te beraadslagen over hunne 
houding in de Kamers.

De versmelting van rood en blauw is dus, 
al meer en meer, een voltrokken feit.

Congres der V lasnijverheid.
De bazen afgeveerdigden dezer belangrijke 

nijverheid hebben, deze weke, te Rijssel bijeen 
geweest. Er waren daar afgeveerdigden van 
alle streken. Er waren 2.250,000 weefgetou
wen vertegen woordigd. Dat telt.

LETTERNIEUW S
Is onder druk en zal welhaast verschynen, 

het merkweerdig boek, verzameld door den 
Eerw. Heer Joseph Samyn, in leven pastor 
van Westoutre, waarin tot stichting onzer 
landgenooten, de vrome daden vermeld wor
den der drie eerste oudzouaven, die zoo groot
moedig den oproep van wijlen kardinaal Lavi- 
gerie beantwoordden, en de baanbrekers 
waren voor het christendom ,en de beschaving 
van.Midden-Afrika.

Deze heiden waren Jules Van Oost, van 
Aarseele; Felix D’Hoop en Adolf Loosveldt, 
beide van Thielt. Hetgene men van deze hulp- 
missionnarissen zal lezen, gestaafd door feiten 
en bewijzen, ’t is grootmoedig en edelmoedig 
zonder weêi'ga, en als er menschen zijn wiens 
gedachtenis dient vereerd te worden, ’t zijn 
zeker wel deze drie : deze drie helden.

Het werk zal zoo wat 260 bladzijden beslaan 
m e t  de beeldtenis der drie roemrijke Vlamin
gen. De boek zal te verkrijgen zijn by de ge- 
gezusters Samyfc. Gioote M arktte  1 hielt, en 
in den boekhandel Van Landeghem, IJper- 
straat, dicht de Groote Markt.

HOLLAND.
Groote b ra n d .  — Te Binnenwyzend, een 

dorp nabij Hoorn (Noord-Holland), is er maan
dag brand ontstaan, die eene schrikkelijke 
uitbreiding genomen neeft. De kerk. veertien 
huizen en eene groote smelterij zijn de prooi 
der vlammen geworden. De schade is zeer 
groot. Talrijke huisgezinnen zijn zonder dak.

W  erk stak in gen .
De Werkstaking der Steenbakkers.
De steenbakkers van Evere, Schaerbeek, 

Étterbeek, Woluwe, Auderghem, enz. die in 
' werkstaking waren, hebben den arbeid her- 
j nomen.

De patroons hebben aan de eischen der 
werklieden toegegeven ; zij zullen 3 fr. per 
duizend steenen ontvangen in plaats van twee.

De werkstaking der steenbakkers van den 
brusselschen omtrek, in mei laatstleden begon
nen heeft aanleiding gegeven tot een proces, 
waarin de werkrechtersraad van Elsene zater
dag uitspraak gedaan heeft. Het -vonnis 
verklaart dat de vormerstafels ongelijk hadden 
plotseling den arbeid te staken ; dat de redens 
later ingeroepen, de werkstaking niet wet
tigden ; bijgevolg sprak de raad, in ’t voor
deel der bazen, den opzeg uit van het kon
trakt voor het seizoen 1911 gesloten, aan 2 
fr. 40 het duizend steen, en veroordeelt ieder 
tafel of ploeg tot de betaling van 3000fr. schade
vergoeding.
Oost-Roosebeke. — Werkstaking. — Don

derdag voormiddag is eene werkstaking uit
gebroken in de mekanieke weverij van M. 
Arthur Seynaeve & Cie. Gansch het personeel, 
omtrent 100 personen, vragen opslag van 
loon en betere grondstof ; alles is rustig.

W eve lghem . — De werkstaking der vlas- 
bewerkers is bijna ten einde. Meest al de 
bazen hebben zich met hunne werklieden 
verstaan ; zij zullen binnen eenige dagen eene 
halve uur minder doen werken en dan toe
komende jaar nog eene halve uur. Dezelfde 
voorwaarden wérden ook nog door andere 
bazen, op de boorden der Leie, aangenomen. 
Binnen kort: mag men zich aan de volkomen 

-herneming van den arbeid verwachten.
Ingelmunster. — De werkstakers der 

tapijtfabrieken van Ingelmunster hebben be
sloten den arbeid te hernemen, op voorwaarde 
dat allen terug aanveerd worden. De bazen 
hebben daarin toegestemd. Alleman is nu 
terug aan den arbeid.

Rousselare. — Naar de Verbeteringssliool
— Woensdag morgend zijn alhier door de gen
darmen dangehouden drie gebroeders, öud 11,
12 en 14 jaar, wonende Borstelstraat, om ter 
beschikking van Staatsbestuur gesteld te wor
den, in eene staatsweldadigheidsschool tot 
hunne meerderjarigheid, ten gevolge een von
nis uitgesprt)ken door de boetstraffelijke recht
bank van Kortrijk den 16 Mei 1911.

—; Woensdag is het parket van Kortrjjk 
alhier afgestapt, om een onderzoek te doen 
over de erge mishandelingen, door een in
woner van den steenweg naar Dixmude, ge
pleegd op zijne minderjarige stiefdochter. 
Denzelfden namiddag is de verdachte naar 
het gevang van Kortrijk overgevoerd.

— Donderdag morgend heeft alhier met 
grooten luister de plechtige inhaling plaats 
gehad van den E. H. Vanryckeghem als 
pastoor der O. L. V. parochie. Van in den 
vroegen morgend was iedereen aan ’t werk 
om zijn huis zoo prachtig mogelijk te ver
sieren ; geene woning waar de nationale 
driekleur niet wapperde. De stoet, bestaande 
uit allerprachtigste wagens en groepen, genoot 
den meesten bijval.
Brugge. — De stad Brugge, waar eene tal

rijke engelsche kolonie verblijft, heeft zich 
donderdag op eene bijzonder manier bij de 
kroningsfeesten van het engelsch vorsten
paar aangesloten, Al de stadsgebouwen en 
de huizen der bijzonderste straten, zonder 
eene uitzondering, waren bevlagd. Nevens de 
nationale driekleur wapperden de engelsche 
kleuren

Ten II ure kondigde het beyaardspel het 
plechtig oogenblik der groote gebeurtenis aan. 
terwijl een « Te Deum » gezongen werd in de
H. Bloedkapel, die opgepropt was met engel
schen; men bemerkte ook talrijke overheden, 
M, de gouverneur, de schepenen der stad, 
enz.

Ten 9 ure ’s avonds werd een concert op 
de Groote Markt uiigevoerd door het muziek 
van het 4e linie.

M oorseele. — Muilplaag. — Op de wtfk 
Kezelberg is in de stallingen van eenen 
landbouwer een geval van muilplaag vast
gesteld. De noodige bestrijding»- en afzon- 
deringsmiddelen zijn door de gemeenteraad 
genomen.

D ix m u d e .  — LA^kop gehaald. — I)e huis
vrouw Bénoit Barzeele-Van Hecke was sedert 
eenige dagen uit de stad verdwenen. Nergens 
kon men haar spoor vinden, toen men vrijdag 
haar lijk heeft opgevischt uit de IJzervaart. Men 
kent de oorzaak niet van dezen droeven dood.
Gits. — Aangehouden. — Donderdag namid

dag heeft de veldwachter en landlooper afkom
stig van Pas de-Calais, Frankrijk aangehouden 
en naar de gendarmerie van Rousselare over
gebracht.
Oostende. — Hollandsche oorlogschepen. 
In de eerste helft van Juli worden hier in de 

haven 2 Hollandsche torpedobooten verwacht. 
Dat ware een feit van ondergeschikt belang, 
ware het niet dat er bij gevoegd wordt dat de 
Hollandsche koningin in Augustus met eenen 
kruiser te Oostende aankomen zal, om haar 
bezoek te brengen aan het Belgische Hof.
Gendarmerie. — Eene nieuwe brigade 

gendarmerie zal binnen kort gesticht worden 
te Ardoye en te Meulebeke.

H e y s t .  — Nieuwe spoorweg. — M. de 
minister vaa^spoorwegen heeft in den Senaat 
aangekondigd dat de spoorlijn Heyst-Zeebrugge, 
tot Knokke zal verlengd worden.

Op verzoek van het gemeentebestuur van 
Heyst, zal de spoorbaan eene nieuwe richting 
krijgen ; de noodige studiën zyn reeds begonnen 
en de werken zullen met den grootsten spoed 
doorgedreven worden.
Beverloo. — De koning in het kamp. — 

Z. M. de koning, vergezeld van luitenant-g:ene- 
raal Jungbluth,overste van zijn militair huis en 
van commandant du Roy de Blicquy, overste 
van het departement der stallingen, is maandag 
morgend ten 8 1/4 ure per automobiel te Leo- 
poldsburg aangekomen. Aan den inkom der ge-



meente, waar reeds zondag alles voor de ont
vangst in gereedheid gebracht was, wachtten 
de burgemeester en de schepenen, alsook de 
gemeenteraadsleden, om, den koning te verwel
komen, doch de automobiel stopte niet. De auto 
wasopen en de schoolkinderen, die in de koning
straat de haag vormden, wapperden met belgis- 
sche vlagskens op den doortocht van den vorst 
en wierpen met zooveel bloemen dat weldra het 
rijtuig er vol van was. En gansch de bevolking 
was ook te been, en juichte geestdriftige Leve 
de koning !» «Vive le Roi!» De vorst die zichin 
’t geheel aan deze geestdriftige ontvangst niet 
verwachtte, was er zichtbaar door ontroerd.

By zijne aankomst in het kamp van Beverloo 
stapten de koning en de hooge officiers van zijn 
gevolg af in het paviljoen van den minister van 
oorlog.

Eenige oogenblikken later steeg de koning te 
peerd, en vergezeld van zijn gevolgen gevolgd 
door twee pikeurs, reed de vorst naar het plein 
van ’t kamp, waar hij ontvangen werd door 
luitenant-generaal graaf van der Stegen de 
Putte, omringd dooreen talrijken staf. Niets 
was veranderd aan de oefeningen der ruiterij 
voor dien dag voorgeschreven en de koning had 
uitdrukkelijk alle krijgseergeweigerd. De vorst 
nam de gidsen, de lansiers en de artillerie in 
oogenschouw en woonde vervolgens een prach- 
tigen « défilé » dezer troepen bij. De koning 
spaarde dan ook zijne gelukwenschen aan de 
officierskorpsen van de verschillende reg i
menten niet.

Koning Albert keerde vervolgens naar het 
paviljoen van den minister van oorlog terug. 
Vooraleer Leopoldsburg te verlaten, heeft Zyne 
Majesteit den burgemeester en schepenen ont
vangen, om hen en de bevolking te bedanken 
voor het zoo onverwacht als hertelijk onthaal. 
De koning kondigde aan dat hij nog naar het 
kamp zal terugkeeren.

Ten 12 1/2 ure ’s middags vertrokken de ko
ning en zijn gevolgper auto naar Brussel terug, 
noginaalsdoor debevolkimg, langsheen den weg 
geschaard, meteengeestdriftig gejuich begroet.

Gregoriaansche zang. — Wjj lezen in de 
« Gazette van Dixmude » :

« Alreeds in vele kerken van het Bisdom 
van Brugge is de Gregoriaansche zang in 
voege.

« Hier in de Kerk der Minderbroeders 
en in de Hoogmis der St Nicolauskerk is 
de Gregoriaansche zang aangenomen en de 
kinders van St Ignatiusschool der Broeders 
van Liefde verdienen allen lof.

« De lijkdienst van Zaliger Eerw. Pastor 
van St Jacobscapelle wierd op buitengewone 
wijze gansch in Gregoriaansche zang door 
priesters en andere kerkbedienden gezongen.

« In do laatste bisschoppelijke vergadering 
van 30 Mei heeft Z. Hoogw. Mgr. Waffelaert 
nog eens zijne begeerte en wille uitgedrukt 
den gregoriaanschen zang door gansch zijn 
bisdom te doen aannemen. »
Brussel. — In eene brandkas opgesloten.

— Dinsdag morgend waren schildersgasten 
aan ’t schilderen der brandkassen die zich 
in de kelders bevinden van het nieuw ge
bouw der « Société Générale », Koningstraat.

Twee werklieden waren juist aan het 
binnenwerk van eene brandkas bezig, toen 
plotseling de zware deur dichtviel en de 
schildersgasten er in gevangen zaten.

Zij riepen om hulp, doch hunne kreten 
werden nauwelijks gehoord. Zy bonsden en 
stampten op de deur, waarop de andere 
werklieden overal rond liepen om den be
waarder dersleutels te vinden, doch vruchtloos.

Eindelijk is een slotmaker na anderhalf 
uur werkens er in gelukt de deur te openen ; 
de twee werklieden hadden door de uitwa
semingen van den vernis het bewustzijn 
verloren. Geneesheeren die reeds ontboden 
waren, konden hen tot het leven terug
roepen. •
Maldegem — Kwaadwilligheid. — Sinds 

acht dagen worden op de spoorlijn van Brugge 
naar Eecloo, tusschen de staties van Maldegem 
en Adegem, talrijke misdadige aanslagen ge
pleegd. Dagelijks vind men er doorgesneden 
telegraaf- en telefoondraden, uitgeworpen 
ruiten in de wachthuisjes, vernielde seinen enz.

Zondag morgend heefteen baanwachter, die 
op dienstronde was, op de riggels twee uitge
rukte barreelpalen gevonden. Hij heeft den 
eersten trein, die in volle stoom aangereden 
kwam, door het geven van seinen kunnen doen 

.stoppen, en alzoo eene ramp voorkomen. De 
draden van seinpalen waren eveneens door
gesneden.

VOLKSRETRAITEN. -  De zesde retraite 
voor burgers en welstellende heeren, zal plaats 
hebben zondag 2 Juli en de twee, volgende 
dagen.

Deze zomer-retraite waarvan de onkosten 
zoo gering mogejijk zyn en de tijd slechts 
op drie dagen gebracht is, zal eindigen dins
dagavond, 4 Juli.

Om in te schrijven zich te wenden vóór
29 Juni, tot P. Van Acker, Bestormstraat, 30, 
die onmiddelijk en kosteloos alle inlichtingen 
zal laten geworden.
Doornijk. — Zomercarnaval op 25 

Juni. — Uitgang 1 1/2 uur. Tweede jaar.
— Groot succès, 3700 deelnemers, 40 muzieken 
10 wagens 75 groepen. Schitterende fakkel
tocht om 8 ure ’s avonds. Bijzondere treinen.

De B elgen naar het H eilig-L and  
42e Bedevaart naar Jerusalem.

Aan boord van den steamer « ETOILE  »
— Groote rond reis in de Middelandsche zee; 
Athene ; Constantinopel ; Smyriie ; Efeze ; 
Beyrouth ; Baalbeck ; Damascus ; Palestina ; 
Egypte ; Malta ; Messina ; Taormina ; Napels ; 
Pompei ; enz.

Vertrek uit Marseille den 5 september, 
terugkomst den 17 october. Prijs, alles be
grepen : l 8ta KI. : 1250 frs ; 2® KI : 1050 frs ; 
3e KI. : 800 frs. Hotels l ,te keus en koetsen.

Vraagt uitleg en volledig programma aan 
Pater Legrand, Halve straat 14, Leuven.

Sterfgevallen
De E. H. Van Houtte, pastoor der parochie 

van het H. Hart, te Oostende, is woensdag 
aldaar overleden in dan ouderdom van 50 
jaren. t. ' >

S T A D S N IE U W S
De n ieuw e loskaai der statie

Woensdag laatst bevonden wij ons aan de 
loskaai en bestatigden met genoegen dat er 
verbeteringen gedaan wierden om het verkeer 
met wagens en karren te vergemakkelijken.

Beide kanten der loskaai waren met wagons 
bezet, waaronder 16 met boomen geladen.

De electrieke verlichting zal voorzeker 
tegen ’t aanstaande winterseizoen geplaatst 
worden om voldoening te geven aan de 
rechtmatige wenschen onzer handeldrijvende 
bevolking _________

Aan den Heer Vandeoyvere, Minister 
van openbare toerken.

Vooraleer het Ministerie van openbare wer
ken te verlaten heeft den Heer Helleputte 
verschillige lastenkohieren goedgekeurd voor 
het uitvoeren van omtrent een miljoen open
bare werken in de Provintie Limburg en 
meest in het arrondissement Tongeren die hij 
in de kamer vertegenwoordigt.

Wij verhopen dat uwe intrede in het 
Ministerie voor onze kiesomschrijving de 
beste gevolgen zal hebben, en voor wat onze 
stad b(jzonderl|jk aangaat, die de eer zal 
hebben morgen uw bezoek te ontvangen, 
roepen wij uwe bijzondere aandacht op de 
noodzakelijkheid van het inrichten eener los- 

] kaai aan de vaart, en de overname der 
kalsijde van Lendelede De doortrekking der 
Leievaart naar de noordzee zou ook eene 
bronne van welvaart zijn voor den handel 
en nijverheid en den landbouw onzer streek.

SCHEEPVAART V A N  ISEGHEM.
Baris, met kokes voor Constant Gits. — 

Le Jeune Henri, met kolen voor Conrard 
Verstraete. — Ivonne de Merville, met 
kalk en ciment voor de W e Alidor Vande- 
walle. — Emma, met steenen voor Camille 
Mullie-Clement. - -  Nooit gedacht, met 
bloem voor H. Pattyn en C. Vandemoortele.
— St. Anne, met lynzaad voor Alfons Das
sonville (Lendelede).

Huis te koop of te pacht
tegen 1 Augustus. — Zich te bevragen bij 
Emile Clarysse-Bouckaert, Brugstraat.

SCHOENFABRIEK vraagt voor Iseghem 
meestergast, bekwaam het werk op de 
fabriek te besturen. Schoone positie voor 
bekwaam persoon. Men schrijve H a a s e n s t e in  
V o g l e r ,  13803, Geneve.

Burgerstand m Isegbem
GEBOORTEN:

168. Gabriëlle Vantieghem, dv. Aloise en 
Marie Vancoillie. — 169. Ivonne Quaegebeur, 
dv. Jules en Cornelia Vuyisteke.— 170. Hector 
Delaere, zv. Constant en Irma Verledens. — 
171. Camille Vanpachtenbeke. zv. Eugène en 
Elisa Cools. — 172. Marcel Beernaert, zv. 
Roman us en Clemence Nonkel. — 173. Bertha 
Casier, dv. Frans en Augusta Platteeuw.

STE R F G E V A LLE N :
Geene.

H UW ELIJKEN :
55. Gustaf Verschatse, borstelm. 22 j. en 

Florina Vanbeylen, borstelm. 23 j — 56. 
Philogène Baes, borstelhoutm. 20 j. en Julia 
Deceuninck, borstelm. 19 j.

Te v e rsm ij te n  op den teerlingbak eenen 
schoonen velo, merk B. S. A. (3 fusils) bij 
Justin Lafaut in de herberg den nieuwen 
boulevard, (Nederweg).

De Burgemeester der stad Iseghem, 
brengt ter kennis der belanghebbende, 
dat de jongelingen geboren jn 1892, 
zoowel deze die recht hebben tot vrij
stelling als deze die geene rechten 
hebben te doen gelden, zich moeten 
begeven ten gemeentehuize in den loop 
der maand Juni, om hunne inschrijving 
op het militieregister te vragen.

GEMEENTE INGELMUNSTER

GROOT F E ST IV A L
Zondag 9 Juli 1911

IN ’T PARK VAN ’T KASTEEL
V R IJE  IN G A N G .

STUDIE VAN DE NOTARISSEN

M eulders, te Ingelm unster  

en B ossuyt, te Rumbeke.
Op Dinsdag 4 Juli 1811, om 2 ure

namiddag In het nieuw Genieenthuis, te 
Ingelmunster :

OVERSLAG van

Eene H O F S T E D E
Bouwgrond en huis gelegen te Ingelmun
ster, Brugsche kalsijde, verdeeld in koopen, 
gebruikt door Frangois Verstraete. Recht van 
samenvoeging, samen ingesteld fr . 31.195

Studie van de Notarissen 
LE CORBESIER en VANDE MOORTELE 

te Iseghem.
Openbare verkooping van

driesohosne onlangs nieuwe

w oonhuizen  m et hoven
te Iseghem , Rouselarestraat.

De Notarissen LE CORBESIER en VANDE 
MOORTELE, beide te Iseghem, zullen over
gaan tot de openbare verkooping van de 
volgende goederen.

Eerste Koop
Een WOONHUIS met stagie, hebbende 

twee salons, keuken, koer en hof, te zamen 
groot 1 are 92 centiaren, gebruikt door 
de medeverkoopster Jw Philomène Lefevere, 
tot den 31 December 1911, mits 20 fr. te 
maande, lastevrij. Ingesteld 4500 fr . 

tweede Koop.
Een WOONHUIS met stagie, hebbende 

twee salons, keuken, koer en hof. te zamen 
groot I are 86 centiaren, gebruikt door Jwen 
zusters Devylder, tot den 15 Februari 1912, 
mits 20 fr. 50 cent. te maande, lastevrij.

Ingesteld 4000 fr.
Derde Koop.

Een WOONHUIS met stagie, hebbende 
twee salons, keuken, koer en hof, te zamen 
groot 2 are 19 eentiaren, gebruikt door Jw 
Romanie Spriet tot den 31 December 1911, 
mits 20 fr. te maande, lastevrij.

Ingesteld 3930 fr.
Overslag op Woensdag 28 Juni 1911,

ter herberg Het Park, bewoond door Jules 
Casteleyn, te Iseghem, om 4 ure namiddag.

Le Gorbesier te Iseghem .

I.
OPENBARE VERKOOPING

ten overstaan van den heer Vrederechter 
van het kanton Iseghem van

VIER WOONHUIZEN
en hoven te Iseghem.

le K oop . — Een groot woonhuis met
koetspoort en hof, gelegen in de Wijngaard
straat, groot 6 aren 55 centiaren, gebruikt 
door M. Robert Kips tot I Januari 1912, 
mits 300 bij jare boven de belastingen.

Ingesteld 8575 fr .
2* K o o p . — Drie aan elkanderpalende 

woonhuizen met afhankelijkheden en 6 
aren, 40 centiaren erve, gelegen te Iseghem, 
westkant der Ameyestraat gebruikt door 
verscheidene mits 10 fr. te maande voor 
elk huis, lastevrij.

Ingesteld 7075 fr . 
OVERSLAG : Dinsdag 4 Juli 1911,

om 3 ure namiddag in de zaal van 
het Vredegerecht.

II.
VERKOOPING VAN

Eene T W E E W O O N S T
met 43 aren 56 cent. erve en zaailand,

te ISEGHEM, bij de Lendeledestraat, gebruikt 
door ^lloy*’ Besmet en August Meulebrouck, 
ieder mits J24 fr. bij jare.
INSTEL Dinsdag 11 Juli 1911,
OVERSLAG Dinsdag 25 Juli 1911, om

5 ure des namiddags, ter zaal van het Vrede
gerecht te Iseghem.

Studie van den Notaris

Stu liën der Notarissen 
VANDE MOORTELE te Iseghem  

en BAERT te M eulebeke.
OPENBARE VERKOOPING VAN

Een H A N D E L S H U IS
te ISEGHEM, Marktstraat,

dienende thans voor goudsmidswinkel, met 
ruime achtergebouwen, cour en hof, voor 
eene groote van 177 vierkante meters. — 
Onvergeld gebruikt door Mevrouw Weduwe 
Emiel Callens, tot 31 December 1911.
OVERSLAG Donderdag 6 Juli 1911, 

ter herberg de'N ieuwe St P ieter , bij de 
W° Alidor Vandewalle, om 2 ure namiddag.

Studie van den Notaris 
VANDE MOORTELE te Iseghem .

Openbare verkooping van

EEN H A N D E L SH U IS
met stagie, 2 groote vitrienen, koetspoort, 
stalling, remise en verdere gerieflijkheden en 
koer, groot 2 aren 90 cent., gestaan en gelegen

te ISEGHEM,
hoek der Rouselare- en Kloosterstraat, gekend 
ten kadaster sektie A, nr 441b, palende oost 
Henri Clement-Devolder, zuid Jozef Deraedt- 
Rosseeuw, west de Kloosterstraat en noord 
de Roussselarestr..

Verpacht aan M. Richard Clement-Buyssens, 
tot 30 September 1911, mits 50 fr. te maande.

1/2 ten honderden instelpenning.
Instel Woensdag 19 Juli 1911, in den

Hert, by August Verstraete.
Overslag Woensdag 2 Oogst 1911, in

’t Damberd, bij Cyriêl Debruyne, beide te 
Iseghem, telkens om 3 ure namiddag.

Mr & Mme M aurice Meier,
bijzondere heel- en tandmeesters, 
op den hoek der Moscroenstraat, 
2, huis met koetspoort, bij het g e 
vang, te Kortrijk, kan men raad
plegen van 9 ure tot ’s middags, en 
van 2 tot 5 ure, uitgenomen op 
Zon- en Feestdagen.

M arkt van Iseghem 24 Juni 17 Jn n i
Boter per kilo fr. 3.00 a 3.20 3.10 a 3,20
Eieren per 26 2.10 a 2,30 2,40 a 2,60

IK BEN ZIEK, HIJ IS ZIEK, WIJ ZIJN ZIEK,
GIJ ZIJT ZIEK, ZIJ IS ZIEK, ZIJ ZIJN ZIEK.

GIJ, WIJ, ZIJ, ALLEN, lyden aan de borst.
GIJ, WIJ, ZIJ, ALLEN, hebben een gewonen hoest verwaarloosd. *
GIJ, WIJ, ZIJ, ALLEN» hadden beter kunnen zyn, wanneer wij slehts de ABDIJSI

ROOP hadden aangewend.
GIJ, WIJ, ZIJ, ALLEN, gaan nu de ABDIJSIROOP aanwenden.
GIJ, WIJ, ZIJ, ALLEN, zullen dan beter worden evenals millioenen vóór ons.

Prys per flesch van 230 grammen 2,25 fr. van 550 gr. 4 fr. en van 1000 gram.
7 franken. — Hoe grootere flesch, hoe voordeeliger dus !

ALLEEN ECHT MET ROODEN BAND MET HANDTEEKENING

Algemeen Depot: L. I. AKKER, Rotterdam. Hoofd-Depot voor België: O. DE 
BEUL, Lange Nieuwstraat 57, Antwerpen.

Verkrijgbaar by : J. Verhamme apotheker marktstraat Iseghem. — en in alle Apotheken.
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ZENUWZIEKTEN!
ZENUWZIEKTEN! 

JA! JA!
’t  II e«n aangenomen fe i t :

De wonderbare Poeders van het Wit Kruis
versachten oogenblikkelijk en genezen spoedig ALLE ZENUWZIEKTEN : Pijnlijke 
maandstonden, hoofdpijn, schele hoofd pijn (migraine), draaiingen, zenuwkoorts, 
de hevigste tandpijn, scheuten in de tanden, hartkloppingen, slapeloosheid, gejaagd
heid op de zenuwen, zenuwzwakte, vallende ziekte, zenuwaanvallen bij de 
vrouwen (hysterie), zwaarmoedigheid, stokken in de keel, rheumatisme, fleurecijn, 
jicht, enz., enz.

De Poeders van het Wit Kruis versterken de zenuwen,
ïe  *ijn gansch onschadelijk en missen nooit hun uitwerksel.

PRIJS : f r .  1.25 de doos; f r .  3 .2 5  de 3 doozen of de d rie  dubbele doos; 
f r .  6 .2 5  de 6  doozen of de zes dubbele doos.

Algqmeen d e p o t: Apotheek F. TUYPENS, Houtbriel, 24, Sint-Nikolaas, alsook
V II U

A -' Wodenbacli, Apotheker, Iseghem.
en in tlle goede apotheken.

W a c h t  U -van n am aak se ls , ze z ijn  zon d er w a a r d e .

Uit er hand te koopen :
HUIS te Iseghem in de Marktstraat, tegen 

de Markt, met hof, groot 586 v. m., met 
uitgang in den Kouter. — Zich te bevragen 
ten bureele van dit blad.

ALLE SLACH VAN 

Kunst- en N ijverheids-photopraphiën
Vergrootingen, Kaders, enz.

I ” « W w* P IE T E R S -H O M E R IN , Statie- 
plaats, Iseghem, heeft de eer het publiek 
kenbaar te maken dat zij de zaken van haren 
man zal voortzetten. Zij verhoopt door hare 
trouwe bediening en de zorg waarmede zij de 
haar toevertrouwde werken zal uit voeren 
voorts de gunst en het vertrouwen harer 
kalanten te behouden.

Samen werken de ver <sekerin gsmaat-
schappij vraagt persoon als opziener, 
beheerder stelt op hoogte, vast loon 
1200 tot 2000 frs en abonn. Waarborg 
1000 frs. Schrijven Postbus, 301 Brussel- 
Midden. 3-7-11.

Bij uitscheiding van bedrijf.

H uis C allens-B ossuyt
M a r k t s t r a a t , ISEGHEM.

Uitverkoop aan prijs van factuur, van alle 
slach van juweelen in goud. zilver, diamant 
en fjjne gesteenten — gouden en zilveren 
armbanden — zakuurwerken en kettingen — 
manchette-knopen in goud en zilver — tafel- 
servicen en. kunstvoorwerpen in goud, zilver, 
enz. — Trouwe bediening.

F abrikanten  ! !
Gebruik anders niet in uwe werkhuizen dan 

de welgekende riemschijven (poulies) merk 
Flender, die de beste, de sterkste en de goed
koopste zijn, te verkrijgen bij

L É O N  M I G O M ,
Rousselarestraat, 151, ISEGHEM.

Specialiteiten van amianten, bourragiën en machien 
olién «poedigo bediening-.

J m

Doos van 2cachelTen 

KoKer van9cachelTen 
in alle

APOTHEKEN

Algemeen depót voor Iseghem  en omstreken
Apotheek ArthurRodenbach

Groote M arkt

W ek elijk sch e  M arkten
KORTRIJK 12 Jn n i 19 Jun i

Tarwe heet fr. 21,00 a 21,50 21,00 a21,50
Rogge 16,50 a 17,00 16,00 a 16,50
Haver 21,00 a21,50 20.00 a 20,50
Koolz. olie 100 k.00,00 a 63,50 00,00 a 63,50
Lynz. olie 100 k.00,00 a 96,50 üO.OO a 93,25
Aardappels 9,00 a 12,50 12,00 a 13.00
Roter per Kilo 2,90 a 3,00 3,00 a 3,10
Eieren par 25 2,60 a 2,70 2,10 a 2,30
Suikeryb. besch.00,00 a37,00 36,00 a 37,00

id. 00,00 a 60,00 00,00
Veemarkt: 19 Juni 174 koeien, 140 veerzen 

38 stieren,$51 ossen.
R0ÜSSELARE 13 Jun i

Tarwe 100 k’ 21,00 a 21,50
20.00 & 20,50
16.00 a 17,00
20.00 a 21,00
22.00 a 23,00
12.00 a 13,00 

2,90 a 3,10 
2,60 & 2,70

Roode tarwe 
Rogge 
Haver 
Boonen 
Aardappelen 
Boter per Kilo 
Eieren per 25 
Suikeryboonen beschik.37,50 
Suikeryboonen 1911 a 18,25 
Viggens 25,00 a 35,00
Koolz. olie 100k° 00,00 a63,50 
Lynz. olie 100 98,00

DÊYBZE 14 Jun i
Aardappels lOOk. 9,00a 10,00 
Boter per kilo 2,80 a 2,90
Eieren de 26 
Hespe de kilo 
Viggens 

BRUGGE

2,50 a 2,60 
1,95 a 2,00 

40,00 a 45,00 
10 Jun i

Tarwe de 100 k» 20,00 a 21,00
Rogge
Boter
Aardappels 
Haver 100 k° 
Boonen 
Vlas

15,50 a 16,50 
2,70 a 3,00 

10,00 a 12.00
19.00 a 20,00
20.00 a 21,00 

1,25 a 1,45
AUDENAÏ RDE 15 Juni

Aardappels 100k°12.50al3,50
Boter de kilo 
Eieren per 25 
Verkens 
Konijnen

2,80 a 3.00 
2,20a 2,40 

43,00 a 50,00 
0,00

20 Juni
21.50 a 22,00
19.50 a 20,50
16.00 a 16,50
20.00 a 20,50
22.00 a 23,00
12.00 a 13,50
2.80 a 3,00 
2,20 a  2,30

00,00 a 37,50 
00,00 o 18,00
24.00 a 25,00 
00,00 a 63,50
0,00 a 99,50
21 Juni

9,00 a 10,00
2.80 a 3,00
2.50 a 2,60 
1,90 a 2,00

42.00 a 45,00 
17 Juni

19.50 a 21,50
15.50 a 16,50 
2,60 a 3,00

11.00 a 13,00
19.00 a 20,00
20.00 a 21,00 

1,55 a 1,75
22 Juni

00,00 a 14,00 
0,u0 a 2.90 
0,00 a 2,36 

00,00 a 45,00 
a 3,75

ANTW ERPEN 19 Juni
Soda-nitraat beschikbare fr
Sulfaat van Ammoniak beschikbare

Veemarkt Antwerpen 19 Juni 
25 ossen l e kw. 0,90 &
78 koeien 0,86
23 veerzen 0,88
10 stieren 0,77
40 kalveren 0,80

23,35
31,50

1,10
1,06
1,08
0,97
1,25

IN ZEER KORTEN TIJD VOLLEERD.
Eenige weken zijn voldoende om aan eene 

dochter de snijkunst, en het passen aan te 
leeren. ten einde haar in staat ta stellen aller
hande kleedingstukken te maken. Prospectus 
gratis te bekomen.

Ik gelast mij ook met het verveerdigen van 
patronen op maat en het maken van alle slach 
van kleedingstukken, waaraan ik de beste 
zorgen zal toebrengen. Voor het verveerdigen 
der kleedingstukken is men niet gedwongen 
zich ten huize van de stof te gerieven alle 
stoffen worden aanvaard.

Ik verhoop, door mijne trouwe bediening 
uwe gunsten te winnen.

GERMAINE LA FA U T,
Gediplomeerde sn ijd ste r en naais ter

Kerkstr. n° 3, ISEGHEM.

Gsen Grijs Baar
M E E R S ! !

«De Nieuwe London»
doet de g iiize  haren binnen en 
kele dagen verdw ijnen, m aak t het 
h a a r  glanzend en zacht, belet het 
u itva llen  en neem t de pelletjes 
van he t hoofd weg.

E is c h t op  
d e n  h a l * :

In flacons van fr . 1 ,5 0  en *r - 2 . 5 0

Engalschi Baarltiactuur aai 2 fr. per flacon

T c  koo p  b ij A p o th e k e rs  
D ro g is te n , H a a rs n ijd e rs  en  R e u k w in k e ls  

la 't groot: Firfutatrle Dr Salp, Wachtabake (BalgTa)

iuperphosphate KUHLMANN
c-'D

SÉCHÉ AU FOUR

LE PLUS PULVÊRULENT

Dosages garantis

G e d r o o g d  i n  O v e n

Exigez la Marqué
C H E Z  T O U S

les Négociants en Engrais

K

HET VLUGSTE

Mengelingen gewaarborgd

Eischt het merk
BY A L L R

vettenkooplieden

Metaal afsluitingen — Pikdraad — Ijzeren draad voor afsluitingen — 
Traliedraad — Hennenhokken — Hondenhokken — Tapijten — Kabels.

SCLQTURES MLTALUQUES
Drnóni D HONHtuR CR? Prix

m S T O B E R G  ^ 4 ^ T O ^ 074AMDERLECHT-BRUXj

KATALOGUS KOSTELOOS. 1

PQRTES.CHENI15
P0ULAILLERS,
GRILLAGES.
TISSU5.CABLES.
RAILLASSOIÜ
ronces.ressorTs
et au tre sa rliïte
en

Fabriek  van  M eubels en M atrassen
VERANDERING VAN WOONST 

D E N  G O U D E N  Z E T E L  bij

A iexander ROOSE-VUYLSTEKE
is verplaatst van de BRUGSTRAAT, 38, in de 

Gentstraat, 23, IS E G H B M

JPracht- en gew on e  M eubels
Magazijn van spiegels, stoelen, wiegen, zetels, porte-manteaux, colonnen, trapleeren 

tapijten, toiles, cirées, linoleums, enz, enz.
Alle slach van heiligen-beelden, vazen, kandelaars, hangende en staande kruisen in 

zilver, nickel, celludoïd’ enz,, café-servicen in porcelein, schouwgarnituren in brons 
majolic, terre-cuite, enz,, posturen en fantaise-artikelen, glas- en gleiswerk.

Ik beveel mij in het bijzonder aan voor het maken van matrassen in echte 
zuivers inlandsche schaapwol, floconwol pluimen en windhaar.

ALLE SLACH VAN FLOCONWOL van a f '20 ct. de kilo.
Flocon in zuivere wol, zacht en gewaarborgd niet knollend. aan 1 fr.

1,25 — 1,50 — 1,75 en 2 fr.
BEDD3N gereed opgemaakt voor 2 personen, aan 20-25 30 35 40 en 45 fr. 

BEDDEN, l 9 kwaliteit van windhaar. gekuischt m3t michien, voor 2 parsonen
aan 21 — 26 en 31 fr.

Men is voorzien van matrassen gereed opgemaakt van alle prijzen.

Antwerpsche Hypotheekkas
Kaamlooze Maatschappij gesticht in 1881 

Huidevetterstraat, S S ,  A ntw erpen
Maatschappelijk kapitaal : fr. 10,000,000,00 

Rekeningen der Reserven en Waardeverminderingen : fr. 5,431,269,95

H ypothecaire Leeningen
Terugbetaalbaar op vasten termijn of pr annuiteiten op goederen, 

binnen of buiten de stad, namelijk tot het aankoopen en 
opbouw en van huizen.
BEDRAG DER ANNUÏTEITEN te betalen om eene som van fr. ±000 

terug te geven in kapitaal en intresten 
Duur Annuiteiten 
5 jaar fr. 2 ^ 6 , 3 0

10 jaar fr. ± 2 - 4 , 9 0  
15 jaar fr. 91,60

G rondpandobligatiën aan fr. 3 ,6 0  %
SPAARKAS : Interest : 3,25 »/„ op stortingen voor korten duur en 3,60 V0 

i op stortingen voor overeengekomen termijn.
Voor verdere inlichtingen zich te wenden tot eenen der agenten:

A. VERHAMME, Deurwaarder, Iseghem; Ch» GOOLS, Hovenier, Emelghem ; C. SCHOTTE, 
Koster, Ingelmunster; DENNEWETH-ROELENS, te Meulebeke; O. ROSSEEL, Verzeke
raar te Rumbeke.

Duur Annuiteiten
20 jaar fr. ^ 5 , 3 0  
25 jaar fr. G S , 8 O  
30 jaar fr. 5 9 ,6 0

B E L A N G R IJK  BERICHT
T A N D E N

W U I T  M. MEIER
Bijzondere Chirurgijns  T andm ees te rs-Specia l is ten

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

vereerd  door de g eeste lijk h e id  en de k loosters.
hoek der M osk roen straat, 2 K o r t r i j k

bij het g ev a n g , huis m et k o e tsp o o rt,
kunnen geraadpleegd warden vooral wat de tandheelkunde betreft. Genezing voor alle pjjnljjke 
tanden; plombeeren der holle tanden; rechtzëtten 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 
M1 en Mm0 Maurice MEIER, kan men de hardste spijzen knabbelen en de spraak verklaart. Deze 
tanden worden geplaatst zonder platen, zonder haken en zonder veeren, men kan ook niet zien 
noch aan den vorm noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. Mr en Mme MAURICE MiilËR 
ondernemen ook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun nieuw 
stelsel waarvoor zij gebreveteerd zijn.

K unsttanden te beginnen van a i  5 frank. — V o lled ig e  geb ijten  van af 
1 0 0  franken en h ooger. — A l de kunsttanden en gebijten  kom ende uit de 
l a b o r a t o i r e  van Mr en M“* Maurice M EIER, zijn verzekerd  vooi het leven  
Te raadplegen alle dagen te ivORTRIJK van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren uitgezonderd da zop
en hoogdagen.


