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

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

31 .''‘"’-'-w" *j.

Staats Overzicht.
P lech tige  ontvangst van 

adm iraal Sampson.
De vloot van admiraal Sampson is 

zaterdag te New-York aangekomen 
en werd er met een onbeschryflijken 
geestdrift ontvangen. De burgemee
ster van New-York is te ïom pkins- 
ville aan boord van het admiraalschip 
gekomen om de overwinnaars wel
kom te heeten, en gansch de vloot 
vaarde dan de Iludson op.

De stroom en de baai waren letter
lijk overdekt met gevlagde schepen 
en booten. Op de kaaien verdrong 
zich eene ontelbare menigte. De bat- 
terien der kust en de milicie losten 
salvoschoten. De klokken luidden, 
het volk juichte geestdriftig toe en de 
muzieken speelden het nationaal lied. 
Al de huizen waren versierd met vlag
gen en wimpels.

Admiraal Sampson heeft den bur
gemeester van New-York bedankt 
voor het onthaal dat hem en zijne 
officiers gedaan werd, en voegde 
erbij:« Wij hebben enkel onzen plicht 
volbracht, en daarom zijn wij u ten 
zeerste erkentelijk omdat gij de be- 
dankingen en de gelukwenschen 
uwer stad uitdrukt voor het weinige 
dat wij gedaan hebben. »

De vredesonderhandelingen.
De commissie, die te Parijs m oet 

bijeenkomen om de vredesvoorwaar
den tusschen de Vereenigde Staten 
en Spanje nader te bepalen en de 
kwestie der Philippijnsche eilanden 
te regelen, zal eerst hare werkzaam
heden beginnen na de sluiting van 
den zittijd der Spaansche Gortés.

De gezondheid van den P aus.
Zondag, ter gelegenheid van zijn 

naamfeest, heeft de Paus, in zijne 
bijzo-ndere bibliotheek, gehoor ver
leend aan 13 kardinaals, talrijke p re
laten, leden van den romeinsehen 
adel en vertegenwoordigers der ka
tholieke vereenigingen van Rome. De 
Paus is zeer gezond; hij heeft met 
verscheidene kardinaals gesproken 
over de godsdienstige beweging i.n 
Italië en het iï. Sacramentskongres 
van Brussel. De ontvangst, die van 
12 ure tot 11/2 ure geduurd heeft, 
scheen hem volstrekt niet vermoeid 
te hebben.

In N ederlandsch-Indië.
Eene nieuwe botsing heeft plaats 

gehad tusschen de Atjineezen en de 
hollandsche troepen. Eene afdeeling, 
’s nacht uit Tjot-Geueh vertrokken, 
heeft de. benden van Toekoe-Oemar 
verrast nabij Geude-Beumhajan. De 
vijand heeft84dooden op het slagveld 
gelaten; de hollanders hadden een 
doode en drie gekwetsen,

Opstand in China.
De beteugeling van den opstand in 
Zuid- China duurt voort: 200 opstan 
delingen, die Taï-Wong-Kong bezet 
hadden, werden verslagen door gene
raal Ma, die er een hondertal van 
doodde en 40 krijgsgevangenen 
maakte.

De vredesonderhandelingen .
Onder de drie amerikaansohe leden 

der kommissie, gelast de definitieve

vredesvoorwaarden tusschen Spanje 
en de Vereenigde Staten te regelen, 
bevindt zich M. Davis, een katholiek. 
De benoeming van dezen laatste zou 
voor doel hebben alle beknibbelingen 
te voorkomen betreffende de schei
ding van kerk en staat in de nieuwe 
amerikaansche kolonies.

Aangaande de kwestie der Philip
pijnsche eilanden, stelt M. Mac-Kinley 
de volgende voorwaarden als een 
m inim um : de Vereenigde Staten zul
len het eiland Lugon behouden; geen 
enkel der andere eilanden zal aan 
eene andere mogendheid afgestaan 
worden. De amerikaansche regeering 
eischt ook de afbreuk der betrekkin
gen tusschen de kerk  en de staat in 
gansch den archipel.

De veldtocht in Soedan.
De voorwacht van het engelsch- 

egyptisch expeditiekorps in Soedan, 
is aangekomen te Kartab,op drie dag
reizen van Khartoem, de hoofdstad 
der mahdisten. Osman, de zoon van 
den khalif van Khartoem preekt de 
onderwerping aan de engelschen 
aan, doch zijn vader is vastbesloten, 
zich krachtdadig tegen de vreemde 
veroveraars te verzetten.

K eizer W ilhelm .
Keizer Wilhelm, die na zijne reis in 

Palestina, den onderkoning van 
Egypte een bezoek zal brengen, heeft 
geweigerd de gastvrijheid te aanveer
den, die Engeland hem in Egypte 
aanbood: hij heeft verklaard dat hij 
in Egypte enkel de gast van den on
derkoning kan zijn. In de politieke 
kringen wordt dat antwoord be
schouwd als eene weigering van 
Duischland om de engelsche bezet
ting van Egypte te erkennen.

De overgave van M anilla.
Volgens het verslag door generaal 

Merritt aan de amerikaansche regee
ring gezonden, begrijpt de overgave 
van Manilla enkel de stad en niet 
gansch den archipel der Philippijn
sche eilanden, zooals de yankees 
beweerden.

De kiezingen in Transvaal.
Tot nu toe is de volledige uitslag 

der wetgevende kiezingen in Trans
vaal nog niet gekend. De beruchte sir 
Gecil Rhodes is met eene groote 
meerderheid gekozen in Namakaland; 
zijne partij wint 3 zetels, doch de 
hollanders winnen er van hunnen 
kant 8.

O nderhandelingen.
HetVatikaan zal onmiddellijk on

derhandelingen aanknoopen met de 
Vereenigde Staten, betrekkelijk de 
uitoefening van den katholieken 
godsdienstin de spaansche koloniën, 
die in de handen der amerikanen 
gevallen zijn. Men denkt dat de zaak 
zal kunnen geregeld worden op de
zelfde wijze als bij de inlijving van 
het mexikaansch grondgebied bij de 
Vereenigde Staten; de spaansche 
geestelijkheid werd daar langzamer
hand vervangen door priesters van 
andere nationaliteiten.

De spaansche Cortès.
De koningin-regentes van Spanje 

heeft woensdag het besluitgeteekend, 
waardoor de Cortès bijeengeroepen 
worden voor 5 september.

Bet « É r  m Maandag.
In Limburg. Te Brée is de bliksem gevallen op 

de hofstede « Klein Stukken » in Panboven. Huis 
en schuur liggen in assche. Een os en eene koe 
wierden verbrand.

Te Hoesselt heelt de bliksem de hotstede u Bre- 
belwinnmg » geheel verbrand.

Te Wychmael wierd het huis van de wed. Neyers 
geheel en al in assche gelegd.

Tusschen Diest en Leopoldsburg, te Hecbtel, te 
Overpelt, te Neerpelt heeft de hagel aanzienlijke 
schade aangericht.

In Oost-Vlaanderen ook hebben vreeselijke 
onweders gewoed. Te Everghem-Kerkbrugge beeft 
de bliksem de hofstee van Dewispelaere in brand 
gestoken. Stallen, schuur, oogst, landbouwalaam, 
alles is vernield. Zeven graanschelven zijn gansch 
vernield.

De bliksem heeft de stalling van Jan Vercrujtsse 
te-Oostakker in brand gestoken. De twee peerden 
zijn kunnen gered worden.

Te Worteghem is de landbouwer Jan Teirlynck 
dinsdag morgend doodgebliksemd terwijl hij be
zig was met klaver te maaien.

Te Waeregbem werden de electrische draden 
van de fabriek Decraene verbrand.

Te Ousselghem bij Waereghem is de bliksem op 
de keik gevallen. Hij heeft groote schade veroor
zaakt aan den o rgel; verder is de bliksem bin
nengedrongen in het huis van M. Depoucke, 
landbouwer en verbrijzelde er eene rij teLooren
o.e op de schouw stonden.

Te Deynze heeft het onweer met alle hevigheid 
gewoed. De hagel heeft meer dan duizend ruiten 
verbrijzeld. De tabakplanten liggen afgehakt.

De bliksem 'is gevallen op de hoeve bewoont 
door de weduwe Malfait te  Ingelmunster. Het 
hemelvuur drong langs de zoldervepster binnen en 
stichte brand. Geheel de woning met al wat er in 
was is de prooi der vlammen geworden, de pom
piers hebben de andere gebouwen kunnen redden.

Bij de weduwe Begga is de bliksem ook binnen 
geslagen en heeft eenegeit gedood. In huis richtte 
de bliksem geene schade aan, hij sloeg rond eeni
ge kinderen zonder er letsel aan te doen.

Aan den werkm an.
Ik acht u, werkman, als ik u van ’s morgens 

vroeg zie optrekken naar uw werk ; als ik u blijde 
en welgezind zie zwoegen en zweeten uit liefde 
voor vrouw en kinders.

Ik acht u, werkman, als ik u ’s zondags met 
vrouw en kinders zie vreedzaam, stil binnengaan 
in het huis des Heeren.

En als gij ’s zondags achternoens ,in bol- of 
kaartespel uw hert verlustigt, mijn hert is ver
heugd met u.

Maar als ik ’s zondags ’s nachts u struikelend 
voorbij zie gaan, ae kleederen besmeurd, het oog 
uitgedoofd, en als ik uit uwe ‘keel die heesche 
schreeuwen hoor, die gij zangen noemt, dan walgt 
mijn hert van tegenzin. Is dat daar nog de koning 
van de schepping ?

Arme vrouw, wat zijt gij te bewonderen, als gij 
in uw nederig huisken, uwe kinderen bezorgt; 
a!s gij misschien de korste brood spaart uit uwen 
mond, om uwe lieve kinderen niet te kort te doen.

Maar wat zijt gij alfschuwelijk, als gij uwe plicht 
vergeet ; in den genever uwe eer versmoort, en 
en met verwilderd haar en blikken en zedelooze 
gebaren, uwe schande ten toon stelt .bij kLaren 
dage.

Hoe kan eene koningin hare koningsmantel 
door den slijk toch sleuren !

En gij, jongeling, die door neerst en vlijt uw 
ambacht ieert, cm eerst vader en moeder te ver
gelden voor al hun werk, zwoegen en hun zweeten; 
en later op uwe beurt het hoofd te zijn van een 
nieuw huisgezin, wat zijt gij te bewonderen 1

Maar als ik u in tierende benden zie rondsleu
ren de eene herberg uit en de andere binnen; als 
ik uwen zedeloozen klap en uwe zedelooze liederen 
hoor, wat zijt gij te verachten en te beklagen; en 
en wat ongelukkig schepsel zal het zijn die eens 
hare hand in de uwe legt 1

En gij, jonge dochter, neerstig, eerbaar, god
vruchtig, gij zijt den engel van het huisgezin, den 
troost en den trots van vaders en moeders herte.

Maar eens dat gij den weg in laat van de her
berg, van de drinkzaal, van de danszaal, wat zijt

gij te beklagen ! Gij drinkt, gij zingt, gij danst 
d a a r ; maar gij vertrappelt uwe eer en uw geluk; 
gij valt in de handen van dronke schurken; gij 
zingt en slentert mee geheele nachten; gij tiert 
en kraait zelfs boven; afschuwe ijk is het binst 
den nacht die vrouwenstem te hooren, die met 
losbandige jongelingen zedelooze en omwentelings
liederen zingt.

Gij zingt en schaterlacht, m aar welhaast zal ’t 
geween zijn, en wanhoop die uw hert veruult.

O werkmansstand, hoe kunt gij toch zoo ver
blind zijn; en uw zelven en uw nakomelingschap 
zoo ongelukkig maken ?

Hoe kunt gij alle hoogere standen zoo tegen u 
opmaken ?

Allen die uwe baldadigheid zien en uwe dron
kenschap, zijn zij niet geneigd te zeggen : « ’t is 
slecht verdierlijkt vok, ’t en is niet aan te doen. » 
En zoo zijt gij de eigene schuld dat velen met uw 
lot niet bekommerd zijn.

0  werkman, kondet gij vaarwel zeggen aan de 
dronkenschap; gij zoudt zien met hoeveel meer 
liefde en vlijt de hoogere standen uwe verheffing 
zouden ter herte nemen ; en hoeveel nuttige ver
beteringen tot stand zouden komen, die nu door 
uwe plichtvergetenheid nog lang zullen ten achter 
blijven. (  Onthouder sblad.)

W  etenswaardig.
De onmatigheid drijft het verstand uit het 

hoofd, het getd uit den zak, den elleboog door de 
mauw en de gezondheid uit het lichaam.

(St Jansbode 1893 Oclober.)
** *

Zonder Kardinaal Manning en het werk der 
matigheidsgenootschappen hadden wij in Londen 
20 duizend politieagenten meer noodig.

(Lord schaftesburg.)
** *

Velen gebruiken het eerste deel huns levens om 
het laatste ongelukkig te maken. (Fetbre)

** *
Verschil tusschen den mensCh en den hem el: 

De hemel kan zeven dagen werken zonder drinken 
en de meusch kan zeven dagen drinken zopder 
werken. (S t  Jans b. Januari. 1894)

** *
Wie goed doet om van de menschen geprezen 

te worden, is als een man die diamanten tegen 
vuilnis zou verwisselen. ( Schmid)

** *
Sparen — Doe bij een beetje dikwijls wat,

Zoo wordt het nog een groote schat.
(Oats.)** *

Als mijn geweten zuiver is dan mogen al de 
honden der wereld achter mij bassen. Wat scheelt 
mij dat. Jos. Billings.

* *
Welke drie woorden zijn de moeielijkste om uit 

te spreken in alle ta len? .... Deze: Ik  lieb ongelijk.
(Justin .j** *

Wie geeft er geld, om armoede te koopen ?
— De Dronkaard 1
Het godsdienstig en zedelijk onderwijs is de 

grondslag van alle ware beschaving.
(  Victor Hugo.)** *

W aar de man naar de herberg loopt, bakt de 
vrouw haar brood met tranen.

** *
Al is de leugen nog zoo rap
De waarheid volgt haar stap voor stap.

** *
De spaarzaamheid is het zekerste inkomen.

** *
Stel niet uit tot morgen
W aar gij heden voor kunt zorgen.

(Onze Wekker.)** *
“ Als ik dagelijks, in de hoogere en lagere 

standen, den val beschouw van mannen, vrouwen 
en kinderen, dan vind’ik dat de onthouding moet 
beoefend worden zelfs door dezen die nooit to t 
onmatigheid bekoord werden. Wilden zij zich 
allen door voorbeeld, in woord en invloed veree- 
nigen, menige ziel, menig huisgezin, thans in 
rampspoed verzonken, zou gered zijn 1...

(Kardinaal Mannning 487-6.)



STAD ISEGHEM.

EEU W FEEST
VAN DEN

BOERENKRIJG
Z A TER D A G - 2 7  O EST.

De feesten zullen ’s avonds aangekondigd wor
den door het luiden der klokken en het losbran
den des kanons.

Z O N D A G  2 8  O EST.

Om 10 ure, PLECHTIGE HOOGMIS.
De Pompiers zullen in korps de mis bijwonen. 

Alle de maatschappijen zijn verzocht hun vaandel 
ter kerk te brengen en het te plaatsen van weder
zijden den hoogen autaar.

Het Vaderlandsch Sermoen zal gepredikt wor
den door den Eerw. Heer Alf. Doom, professor 
van Rhetorika in S* Lodewijks Kollege te Brugge.

Na de mis zal de Eerw. Heer Pastor overgaan 
to t de wijding van den Gedenksteen.

De Steen is als volgt gebeiteld.
Yan boven staat er :

Stad Iseghem.
28 Augusti 4898,

Vaderlandsch herdenkingsfeest.
Op de hoeken de wapens van Iseghem en van 

West- Vlaanderen.
In het midden : wat rechts :

Een groot kruis, waaronder een palmtak, 
waaronder een leeuw.

W at links :
Eene bannier, waarop de namen der Iseghem- 

sche gesneuvelden.
Van onder staat er :

Brigandszondag 28 Oktober 1798.

Na de Onthulling en de wijding van den Ge
denksteen zal op het Kerkplein, door de leden 
van den Mandelkoor, door de Iseghemsehe stu
denten in verlof en door een zestigtal jongens, 
het volgende gelegenheidslied gezongen worden.

Aan de Iseghemsehe gesneuvelden.
Rijst uit uw graf, rijst op, o Iseghemsehe helden,
Gij die den Vadergrond besproeid hebt met uw bloed.
’t  Goud zal op steen uw namen vermelden;
Eeuwig herdenken uwe zonen uwen moed.

Zwaar dwong het vreemde juk den nek der fiere Belgen,
In huis en kerken zag men schande en dwang,
Het’ Fransch geweld de vrijheid verdelgen,
Op droeve puinen klonk een zegezang.
God! wie zal het onrecht wreken ?
GodI wie zal de boeien breken?
Belg! op! te wapen! voor God en recht!

Hoort! Alom weerklinkt de kreet der boeren,
“ Wee! die aan onz’ oude vrijheid roeren!
* Op, wakker! te wapen! voor God en recht!
Wee! W ee! wat kon uw moed; o dappre makkers,
Bij overmacht, schavot en moordend lood ?
Zij zijn gesneuveld, op hun’ akkers,
Hun land getrouw in leven, en in dood,
Al vielen zij, hun eer blijft groot.

SLOTZANG.
Rijst uit uw graf, rijst op, o Iseghemsehe helden,
Gij die den Vadergrond besproeid hebt met uw bloed.
’t  Goud zal op steen uw namen vermelden;
Eeuwig herdenken uwe zonen uwen moed.

Heil Berlamont, Neyrinck, Verhuist, Rosselle, Renier, 
Storme, Messeyne, Demeyer, Parmentier!

Rijst uit uw graf, rijst op, o helden!
Daar waar de Mandei dronk uw bloed.

Gegroet!
Eeuwig herdenken wij uw moed,
Edele helden, weest gegroet I

Deze schoone woorden, die zullen gezongen 
worden op het muziek eener marche en koor uit 
den Tannhauser, zijn gemaakt door onzen mede- 
buiger Eerw. Heer Aimé Dierick, professor van 
Rhetorika te Rousselare.

’s Namiddags om 2 ure zullen al de gilden en 
maatschappijen vergaderen in hunne gewone lo
kalen en daar bij tijds vertrekken om zich ten
2 1/2 ure te bevinden, Rousselaarstraat, wijk 
Kasteelken.

De persoonen die op de wagens moeten plaats 
nemen, zullen ten 2 ure vergaderen in den katho
lieken Kring. De meisjes zullen zich rechtstreeks 
begeven naar den koer van den heer Constant 
Van Haverbeke.
De l 8t8 wagen « Burgemeester Ameye vraagt ge

nade voor Iseghem » staat in de Kortrijk- 
straat, aan de poort van den heer Pieter 
Verstraete.

De 2de wagen « Eerw. Heer Maes wordt geketend 
weggeleid » bevindt zich op den koer der kin- 
ders Vandeputte, recht over Sint Arnoldus 
Kapel.

De 3ds wagen « de Eed der Boeren » en de 4do 
wagen « de Verheerlijking onzer Helden » 
staan op den koer van den heer Constant 
Van Haverbeke.

De stoet gaat gevormd worden in de Rousse
laarstraat, wijk Kasteelken.

De eerste groep zal zich plaatsen rechtover de 
herberg 't Nieuw Kasteelken ; de andere groepen 
en gilden zullen zich in de volgende orde rang
schikken:

1. Groep te peerd: de Brigands.
2. Vlasbewerkers.
3. De Vinkeniers der K ortrijkstraat.
4. Congregatiemuziek,
5. Wagen — Burgemeester Ameye vraagt gena

de voor Iseghem.
6. Onderlingen Bijstand Vercenigde Werklie

den.
7 Groep jongens.
8 Hiloniusgilde.
9. Crispijnsgilde (Congregatie)

10. Wagen — Eerw. H. Maes, wordt geketend 
weggeleid.

11 Crispijnsgilde (Xaverianen).
12. Borstelmakersgilde.
13. Groep te peerd : fransche soldaten.
14. Bosseniers.
15. Wagen — De eed der boeren,
16. St Sebastiaan.
17. Stadsmuziek.
18. Mandelkoor.
19. Katholijke Kring.
20. Pom piers: 1° Peloton.
21. Kom iteitder Feesten — Overheden.
22. Pompiers: 2° Peloton.
23. W agen: De verheerlijking onzer Helden.

Om aan het algemeen verlangen te voldoen
heeft het komiteit der feesten besloten, dat de 
stoet door al de straten zal gaan, waar hij ka,n 
doortrekken:

Rousselaarstraat — Kruisdreef — Hondstraat
— Nieuwstraat — de Pélichystraat — Krekel
straat — St Pieterstraat — Priesterstraat —• Gent- 
straat — Rousselaarstraat — Kruisdreef— Statie
straa t — Koornmarkt — Hondstraat — Wijn
gaardstraat — Rousselaarstraat — de Pélichy
straa t — St Hiloniusstraat — Kerkplein — 
K erkstraat — Gentstraat — M arktstraat — 
Groote Markt.

Op de Groote Markt gekomen zullen al de 
maatschappijen in rang blijven staan en maar 
uiteengaan na de uitvoering der cantate.

Al de inwoners van stad worden vriendelijk 
verzocht op 28 Oegst hunne huizen te bevlaggen. 
Indien hun vaandel te wijd boven de straa t uit
steekt, zullen zij zoo goed willen zijn het in te 
trekken als de stoet voorbij zal gaan, opdat de 
doortocht der wagens niet verhinderd worde.

De wagens zijn kloek en sterk opgetimmerd, 
en is hoegenaamd niets te vreezen. Doch om ieder
een gerust te stellen en uit voorzichtigheid is 
besloten dat de «Wagen der Verheerlijking » door 
de St P ietersstraat niet zal gaan. Op het Nieuw 
Kwartier gekomen zal die wagen naar het kerk
plein rijden, daar draaien, om zich dan weder in 
de Rousselarestraat bij den stoet aan te sluiten.

’s Avonds om 7 ure Muziekfeest op de Groote 
Markt.

Het Stadsmuziek zal spelen van 7 tot 8 ure en 
het Congregatiemuziek van 8 to t 9 ure.

Om te sluiten zal het Congregatiemuziek den 
Vlaamschen Leeuw spelen, en de omstaanders 
zullen de volgende woorden zingen :

’t Was over honderd jaren 
Dat men een heldenschaar 

Trots alle doodsgevaren
Zag strijden voor ’t  Altaar.

Ja  ’t is een eeuw*geleden
Dat er met kloeke h a n d ,

In Vlaanderen werd gestreden 
Voor God en Vaderland !

REFREIN

Wij zullen hen herdenken 
Die met het zweerd in d’hand 
Hun leven willen schenken 
Voor God en Vaderland !

E r kwamen schurkenbenden 
Hierhenen uit het Z u id ,

Onz’ schoone kerken schenden 
En maken tot hun buit 

Maar onze dappre helden
Beschermden ’t heilig pand,

Zij trokken kloek te velde,
Voor God en Vaderland 1

De priester werd verbannen,
De boer gehoond, bespo t,

W at steunde toen die mannen ?
’t Was hun geloot in God.

Zij schaarden zich te zamen 
In onverbreekbren band,

En streden , dappre vlamen 
Voor God en Vaderland !

O , vrije viaamsche zonen,
O , boeren van weleer 

Wij vlechten u thans kroonen 
En lauweren vol eer.

Nu galmt langs Lei en Schelde 
Een dankbre zegezang 

Ter eere van ons helden
Die stierven vrij van dwang.

M A A N D A G  2 9  O EST.
Om 8 ure, solemnele mis tot lafenis 

van de zielen der Iseghemnaren ge
sneuveld op Brigands Zondag 28 Ok
tober 1798.

Alle kristene Iseghemnaren zijn tot 
die misse uitgenoodigd. Aan de offe
rande zullen er gedachtenissen uitge
deeld worden.

St. Josephs Gesticht.
Maandag was het prijsdeeling voor de leerlin

gen van de betalende school van St. Joseph Ge
sticht.

Het weder wa s brandende heet en geen het min
ste windje kwam de stikkende lucht een weinig 
verkoelen.

In  zulk een weder zoo dacht iedereen gingen vele 
menschen liever t ’huis blijven, Maar neen, van 
rond twee uren was er grooten toeloop naar het 
gesticht en voor twee uren en half was de zaal 
reeds geheel gevuld.

Hoe gemakkelijk de feestzaal kan verluchten , 
er was geen doen aan om binnen de palen eener 
verdragelijke warmte te blijven.

Seffens na het openingsstuk gespeeld door de 
Harmonie der Congregatie, volgde een welkom- 
groet aan ouders en weldoeners, waarvan het 
muziek getrokken was uit Wagners Lohengriii. 
Spijtig dat de zangers en bijzonderlijk hunne stem 
onder den indruk waren van de stikkende hitte, 
die op het theater voorzeker nog geweldiger 
moest zijn dan in de zaal.

Geerne gaven wij eene bijzondere melding aan 
die 30-40 kleinen die het kindertooneel « Ons 
Vaandel uitvoerden. Welke regelmatigheid in 
hunne bewegingen! Welke bevalligheid in hunne 
oefeningen en welke zoetigheid in deze kleine 
stemmen! Hoe schoon om deze kleine spelers te 
zem rondkijken in do zaal om te weten of vader 
of moeder bemerken hoewel zij zingen en spelen!

« De Zangles » een verzettige duo tusschen 
eenen zangmeester en zijnen leerling, was eene 
schoone afwisseling tusschen de oefeningen der 
kleinen en dezen der hoogere klassen die « de 
stielen » uitvoerden.

De stielen zijn eene verzameling van lichaams
oefeningen, afgewisseld en vergezeld van zan
gen. Vier verschillige stielen wierden verbeeld. 
Deze der kleermakers, der schoenmakers, der 
timmermans en der smids.

De gebaren geven de werkzaamheden weder 
der verschillige ambachten en de zang onder
houdt de zwieren en de eenheid ervan. Iedereen 
bekende dat de leerlingen allerbest geoefend wa
ren en was het spel niet nieuwe, het was als ver
nieuwd door de goede manier van spelen.

Hierop volgde de schoone koorzang uit Olaf 
Trygvason van Grieg. Binst deze prijsdeeling ge
lijk binst deze der middelbare school wierd hij 
met bewondering aanhoord en met geestdriftig 
handgeklap begroet.

Om te eindigen een fransch en een vlaamsch 
kluchtspel.

Het vlaamsch « De gestrafte  G ierigaard »
stelde voor twee bijzondere spelers: de gierigaard 
en zijn knecht die alle middels, bijzonderlijk de 
geestigste, gebruikt om aan het geld te geraken 
dat de gierigaard onrechtveerdig ontnomen heeft 
aan zijne familie. Hij lukte er eindelijk in en 
waarin hij bijzonderliik lukte, het was dat hij de 
toeschouwers bijna deed vergeten dat het zoo 
warm was.

Het fransch kluchtspel u üne  Dócoration méri-
tée » stelt ons een fraaie deftige man vóór die 
m aar een verdriet heeft, het is van toch nog geen 
eerelintje bekomen te hebben. Hij heeft reeds 
zooveel gedaan om er te komen, maar vruchte
loos. De knecht ziet het verdriet van zijnen mees
ter: hij wil hem daarvan genezen. Seffens is het 
plan gemaakt. Mijnheer ontvangt vrienden: de 
knecht zal hem laten vallen in deu vijver en mijn
heer zal hem er uit helpen alhoewel hij niet kan 
zwemmen!

De poets begint, de genoodigden zijn getuige 
dat de knecht den meester en niet de meester den 
knecht uit het water geholpen heeft. Zij willen 
hem doen decoreeren. Wanhoop, woede van Mijn
heer. De knecht werkt en bekomt dat de decora
tie zal gevraagd worden voor Mijnheer. Alge- 
meene vreugde en belofte vooreen blijde noen
maal.

De spelers verdienden lof onder opzicht van 
zuiverheid van uitspraak zoowel als onder opzicht 
van spel en gebaren.

Tusschen de verschillige spelen en zangen had 
de prijsdeeling plaats voor de 4do, 3de en 2J‘ klas. 
Hier volgde de prijsdeeling aan de leerlingen der 
verschillige catechismusklassen. De prijzen zijn 
gejond door zaliger den wel Ed. en Eerw. Heer 
Joseph Baron de Pélichy.

Deze prijzen overtreffen alle andere, en geen 
wonder dat zij zooveel werkzaamheid binst het 
jaa r en zooveel nieuwsgierigheid verwekken op 
den dag der prijsdeeling.

Na de prijsdeeling aan de leerlingen der eerste 
klas wierd de uitslag afgeroepen van den kamp
strijd der christelijke leering tusscken de 1**° 
communiekanten van Iseghem, Meulebeke, Thielt, 
Yper, Wervick en Wynghene. Er waren dit jaa r 
468 mededingers. Een eereprijs wordt gegeven 
aan allen leerling die ten minste 90 punten ge
wonnen heeft, een l eto prijs aan dezen die 80 pun
ten bekomen heeft en een 2do prijs aan deze die 
ten minste aan 70 punten geraakt. Ieder prijs is 
vergezeld van een schoon diploma.

Op 36 tweede prijzen bekwamen de leerlingen 
van het gesticht er 11.

Op 26 eerste prijzen wonnen zij er 10.
Op 9 eereprijzen werden er twee gewonnen 

door leerlingen van Iseghem: een door P. Thibau 
met 90 punten en een door R. Gits met 95 punten 
op 100. Deze leerling bekwam de 3de plaats op de 
468 mededingers. De twee eerste bekwamen 95.1 
punten.

Daarna volgde de afroeping van het uitgangs- 
exaam, dat gedaan wordt voor al de leerlingen 
der kostelooze en betalende scholen, die hunne 6 
studiejaren volbracht hebben, 33 leerlingen vol
deden aan al de voorwaarden en behaalden het 
getal punten dat noodig was tijdens het konkoers 
der lagere scholen.

De medalie van neerstigheid en uitmuntend ge
drag gejond door den wel Ed. Heer Alex Baron 
Gilles de Pélichy wierd behaald door Achiel 
Buyse leerling der l*1'  klas.

De prijsdeeling was ten einde en de toehoorders 
verlieten de zaal met de meeste voldoening over 
het feest en over de uitslagen der leerlingen.

Wij bieden onze hertelijkste gelukwenschen aan 
de heeren onderwijzers en aan den Eerw. Heer 
bestierder die hunne werkzaamheid en hunnen 
iever met zoo goeden uitslag bekroond zagen.

Z. H. Leo XIII.
Ter gelegenheid van het patroonfeest van den

H. Joachim, heeft Z. II. zondag in zijne bijzon
dere bibliotheek eene vergadering gehouden, 
welke bij gewoond werd door 13 kardinalen, 
verscheidene prelaten, patriciërs en een aantal 
afgeveerdigden van katholieke genootschappen 
en vereenigingeu der stad Rome.

Z. H. geniet eene goede gezondheid; hij zag er 
uitnemend wel uit en zeer opgeruimd.

Hij heeft langen tijd  met eenige kardinalen 
gesproken over de geestelijke, of beter de gods
dienstige beweging in Italië en over het onlangs 
te Brussel gehouden Eucharistisch congres.

BINNENLAND.
— Brand te  Heule. (Watermolen).'c Vrijdag 

namiddag rond 2 1/2 ure, is er brand ontstaan in 
de woning van Henri Quartier, gehucht W ater
molen. Talrijke geburen, onmiddeJijk toegesneld, 
hebben met de grootste veerdigheid en moed het 
vuur aangetast en met stroomen water, uit de 
brouwerij van M. Surruys gehaald overgoten, vier 
onverschrokken burgers, waaronder M. Surruys, 
brouwer Quartier, vader en zoon, waren op het 
dak geklommen en wierpen de gloeiende pannen 
en ’t brandend houtwerk naar beneden om den 
vooruitgang van het vuur te beletten.

Na meer dan een half uur werkens was men ein
delijk ’t vernielend element meester en de aanpa
lende buizen en de hofstede vanCoornaert werden 
gelukkig gevrijwaard. De schade is nog al aan
zienlijk, m aar er is verzekering.

— Slachtoffers der h itte . Het lijk eener vrouw, 
dinsdag in de Regenciestraatte Brussel door eenen 
zonnesteek getroffen en kort daarna bezweken, 
ging zoo snel tot ontbinding over, dat men het 
woensdag morgend heeft moeten begraven. De 
kleeren bleven in het doodenhuis om te helpen tot 
het erkennen der vrouw.

Een soldaat bij de hoogeschool van Leuven, is 
dim dag morgend, bij den terugkeer van eene 
marschoefening door eenen zonnesteek gedood.

Op de in aanbouw zijnde spoorweglijn vanBeau- 
rain Gedinne, is dinsdag namiddag een vlaamsch 
werkman door de h itte  doodgevallen.

Eene waschvrouw van Brussel is door degroote 
hitte bewusteloos neergevallen en korst daarna 
in Sint-Pietersgasthuis overleden.

— Een aardige spaarpot. DekeizervanAnnam
spaart zijn geld op een zeldzame wijze. Hij en 
heeft nog brandkassen noch spaarkassen noch 
banken noodig. Midden in zijn paleis ligt er een 
groote vijver en daarin doet hij keer vaor keer 
uitgeholde boomtronken werpen die volgestopt 
zijn met goud en zilver. Dat is zijn spaarpotje. 
Om zeker te zijn dat er geene dieven noch deug
nieten eraan zullen roeren, kweekt hij in den vij
ver een aantal krokodillen. Dat moeteninde oogen 
van de dieven « aardige gendarms » zijn.

Nog nooit is’t geweten geweest dat er zooveel 
volk naar Oostende kwam met half oogst. Maar 
ook het weêr had er zich als op voorbereid.

Reeds den zaterdag waren duizenden bezoekers 
aangekomen en voorzag men een buitengewone 
toeloop voor den zondag 14 en maandag 15 Oegst.

Den zondag alleen werden in de statie 25,000 
reiskaartjes afgenomen!

Den maandag werden er weer 16,000 reiskaar
tjes atgenomen. De maalboten brachten den 
zondag 1.500 reizigers aan; de engelsche stoom 
booten 2000. En dat al zonder te spreken van de 
reizigers aangebracht door de tram s of toegeko
men met omnibussen en andere rijtuigen.

Drie pleziertreinen uit Brussel moesten verdub
beld worden. En te Oostende , moest de trein van
5 ure voor Brussel vijfmaal verdubbeld worden!

Den zondag werden er 8250 baden genomen! en 
den m aandag 6950, ’t zij in deze twee daeen
15,200 baden ! 6

Den dinsdag werden er nog 3,014 baden geno
men! Nog nooit had men zulke hooge cijfers be
reikt.

In de kursaal beliepen de ontvangsten van den
11 tot 14 oogst 39,864 franks.

De h itte .
De eerste dagen der vorige week zijn buitenge

woon heet geweest; te Brussel wees'de thermo
m eter in de zon 38 graden en in de schaduw 32 a 
33. Dinsdag had men te Gent in de zon, 42 graden 
warmte; om 5 ure,in de schaduwe, nog 31 graden. 
Twee-en-twintig werklieden der fabriek Vander- 
haegen-Creuyplant hebben dinsdag het werk moe
ten verlaten, ten gevolge eener ongesteldheid ver
oorzaakt door de hitte.

Te Aarlen had men gemiddeld 50 graden, te 
Spa 31, te Maeseyk 34 1/2. Te Parijs was het ook 
verschrikkelijk beet. Dit is gewoonlijk in augusti 
het geval. De heetste dag welke in jaren te Parijs 
is waargenomen, was den 26 Augusti 1875, 40 
centigraden in de schaduw.

Nu was het slechts 30,31. Te Londen waren 
maandag middag reeds 120 gevallen van zonne
steek in hospitalen behandeld.

In den Belgischen Congo is de gemiddelde hitte 
m aar 30 graden en de avonden zijn koel.

Verleden Zondag noen plaatste men te Rous
selare om 1 uur 1/4 een thermometer in het zon
licht, ’t was brandend heet. Onmiddelijk steeg 
de thermometer op 49 graden.

— Meenen. Zondag had in de parochiale kerk 
yan Roncq de plechtige processie plaats tot eere- 
boeting van do heüigschenderij in die kerk ge
pleegd den 16 Augusti laatstleden. De ingang, de 
beuken en het koor der kerk waren met rouw- 
vloers behangen. Ten drie ure was de kerk letter
lijk proppensvol; 3000 personen ten minste 
verdrongen zich in den tempel om aktvan eerboet 
te doen voor de afschuwelijke heiligschenderij: 
eene misdadige hand had, zooals men weet, het



c f i t ê a t e  q) l ï c b  elm-zcjeii),

Door gansch liet vlaamsche land gaan in den 
loop van dezen zomer prachtige feesten gegeven 
worden om de mannen te vereeren, die over honderd 
jaar, hun bloed en leven len hesle gaven Ier ver
dediging van hunnen Godsdienst en hunnen geboor
tegrond.

Overmeire, Moll, Hasselt, en lal van andere 
gemeenten, maken groolsehe toebereidselen om hunne 
gesneuvelde helden weerdig te vieren, en onze na
burige sleden Kortrijk en Thielt hebben sedert 
maanden hand aan ’t werk geslegen oin hulde te 
brengen aan de nagedachtenis van de martelaren 
der vrijheid.

Wij zijn van meening, achtbare medeburgers, 
dat in deze algemeene uiting van vaderlanslievende 
gevoelens, Iseghem niet ten achter blijven mag. Onze 
Stad, len allen tijde zoo innig verkleefd aan Land 
en God, telt menigeen harer zonen die zijn bloed [
heeft vergoten, die zijn leven heeft opgeofferd voor ,
zijn geloof en zijn land.  ̂ |

Om u een gedacht te geven van de ramp- j
zalige lijden die onze voorouders over honderd jaar |
beleefden, om u voor oogen le stellen welke hatelijke <
vervolgingen tegen onzen godsdienst en onze vrijheden <
den opstand door gansch het vlaamsche land ver- <
wekten, onlleenen wij aan het Parochieboek van S
Iseghem de volgende regels ;

— « Binnen het jaar 1796, hadden de inwoners 
van Iseghem, met droefheid, de gewoonlijke processie 
op heilig Sakramentsdag zien onderblijven, ten gevolge \
van een republikeinsch besluit, waarbij alle uitwendige (
oefeningen van religie of godsdienst, buiten de kerken ?
verboden geweest waren. Niettemin wierden de l
berechtingen onder de gewone plechtigheden met s
lanteern en klinkende belle, gedaan tot omtrent £
December. ?

In 1797 ontstond de schrikslorm, die vijf jaren ?
legen de priesters woedde en hun den ingang der >
kerke belette lot het jaar 1802. Binnen dien ramp- j
zaligen lijd, zijn (ie Kerk- Klooster- en Kueregoederen <
van Iseghem, gelijk op andere plaatsen, verkocht <
geweest. >

Krachtens dekreet van ö September 1797, le s
Brugge den 9 September afgekondigd, wierd er aan j
al de belgische priesters een ongeoorloofde eed )
voorgeschreven, die op den 19 September moest ;
afgelegd worden. De geestelijken van Iseghem, stand- !
vastig blijvende, weigerden eenparig den eed le doen. 'l
Daar het nu aan de onbeëedigde priesters, op de ?
zwaarste straffen van boete, van gevangenis en van )
banning, verboden was hunne heilige bediening in j
’t openbaar uit le oefenen, schorsten zij de goddelijke <
diensten in de Kerk op. Zij deden voor den laalsien )
keer hoogmis den eersten Oktober, wezende de zon- >
dag van O. L. Vrouw Roozenkrans. Ik weet niet of )
men nog ooit meer volk gezien had in de Kerk, <
aan de biechtstoelen en aan de kommuniebank. Sedert- ?
dien lazen de priesters mis, bedienden de Heilige >
Sakramenlen, hielden leering voor de kinderen, enz. \
in bijzondere huizen. De Zondagen ging hel volk naar $

de Kerk, op de ure dat de parochiale diensten pleegden 
gedaan le worden ; maar telkens was het voor hen 
eene smartelijke steek aan ’t herte, toen zij geenen 
priester aan den autaar zagen, geenen biechtvader in 
den biechtstoel, geenen predikant op den} predikstoel 
en niet eenen geloovige aan de Tafel des Heeren. En 
hadden de priesters nog mogen, ten minste, gerustelijk 
in ’l verborgen, hunne heilige bediening uitoefenen! 
maar neen. Welhaast wierden zij opgezocht en gevangen 
weggevoerd als ze gevonden wierden. Zij verborgen 
zie!) dan, zoo goed zij konden, bij de parochianen, ver
kleedden zich en bedienden, bij naehle, de heilige Sa
kramenlen. De huizen van de familien Neyrinek, Van- 
Tomme, Van Daele, De Raedl, enz. enz. waren zoovele 
schuilplaatsen voor de priesiers. Men weet nog te Iseg- 
hem dal de Eerw. lieer Van Meulebroueke, onderpastor, 
langen lijd verschuilde bij den heer baljuw Coucke; en 
zijn ambtgenoot, de Eerw. Heer Six, bij Francis De Vos. 
Pastor De Laere hield zich veel op bij den bleeker Strob- 
be, wiens zoon hij Ier dezer gelegenheid, onderwees 
in de latijnsche taal,en op de baan slelde lol het priester
schap.

Dezelfde weke dat de priesters uit de kerke 
gebannen waren, moesten de kerkklokken slil vallen, 
zonder iets godsdienstig aan le kondigen. Zij luidden 
noen, maar zij mochten noch Angelus noch berechting 
kleppen. De klok liet zich maar meer hooren voor be
kendmakingen, alsmede op de Decadi en op de nationale 
feesten.

Deze feesten voorgeschreven le vieren in ieder 
kanton, waren len getal le van zéven: (e weten :

De feestdag van de stichting der republiek; 
Degene van de jongheid,
Degene van de getrouwde persoonen,
Degene van de dankbaarheid,
Degene van den landbouw,
Degene van de vrijheid,
Degene van de ouderlingen, 
liet vieren der natiónale en kantonale feesten 

bestond :
In vaderlandsche zangen,
In redevoeringen over de burgerlijke zeden,
In broederlijke maaltijden,
In het uitdeelen van belooningen.
In verschi!lige openbare spelen, volgens de plaals- 

lijkheden, voornamelijk in hel dansen en zingen der 
Carmagnole : Dnnsons la Carmagvole!

Om deze feesten le vieren, maakte men bij den 
boom der vrijheid, eenen autaar dien men versierde 
met de republikeinsche Constitutie, waarvoor wierook 
b ran d d e! ! !

Men begon le Iseghem deze feesten lc vieren len 
jare 1798; want in alle kantons vond men toch eenige 
personen die zich. als waren zij heidenen, lol de stom
me afgoden lieten henen trekken, gelijk men hen leidde.

Krachtens dekreet van de republiek, wierd bin
nen Iseghem den 3 Maarte 1798, hel kruis van den toren 
der parochiekerk, en acht dagen daarna dil van het 
kloosterlorenlje afgedaan. Doch op den 17 Sept. 1801, 
kwam hel kruis wederom te voorschijn : een schalie
dekker, <1 ie de kerkdaken vermaakte h;:d het hersteld. 
Nuuwlijks praalde hel kruis weder op den kerktoren of



cr kwam verbod. Niettemin behield men liel kruis, ^
..... .. men veranderde zijnen vorm mei hoepels en ^
landen. Hel bleet' op die wijze slaan tol "25 Mei ISO-}, j
wanneer de gedaante verandering verdween, Ier groote j
voldoening der parochianen, die hel kruis lol ieeken i
van ons geloof, zooals voortijds op den kerktoren zagen <
glinsteren. (

Binnen hel jaar 1798 verschenen de eerste biljetten <
der persoonele belastingen op de Imispachten, meubels, <
deuren en vensters. Deze maatregel verwekte onder de '?
Belgen veel misnoegen, hetwelk t»*ii toppe rees door de )
dwanglichling die er op volgde. De helgisc'ie jongeling- j
sclrip van ‘10 tol ‘25 jaar, mei den "22 Sept. 1798 wierd \
zonder te lolen onder do wapens geroepen. Menig 5
jongeling van Iseghem verl ok naar het leger, zonder >
ooit meer naar hel vaderlijk huis weder te keeren. S

De verbittering legen de Franschen nam einde- >
lijk de gedaante van eenen krachtigen tegenstand aan. s
Gansch ons land kwam in beweging. Ds vaderlanders <
d e zich vereenigden om hel liateli;k juk af Ie schudden, )
hetwelk zij sed rl eenige jaren tegen dank droegen, >
wierden door do Franschcn spotsgewijs, Brigamis ge- s
ïioernd. Insgelijks gaven zij aan den dag, op welken de \
opstand i:i onze slreke begon den naam van Brigamis- \
zo.\[).\G en hij lieet nog zoo. Ziehier wal er op dezen ?
rampzaligen dag die zoovele Iranen aan Iseghem gekost j
heeft, gebeurde : Op den *28 Oclobcr 1798, wezende een |
Zondag wie d om 8 ure ’s morgens alhier het trompet s
gesteken om hel volk onder de wapens te roepen, legen \
eene handvol soldaten die van Kotisselare langs Caelilem, <
Emelghem en Ingelmunster naar Korlryk oplrokken. ?
Elk liep te wapen met hetgeen hij ter hand vond : dé )
eenen meteen geweer of eenen sabel; de anderen met l
vorken, bijlen, knodseslokken, e:iz Zij achtervolgden <
d e Franschen lot aan de Bril ipoorl le Korlryk. Maar <
diezelfde soldaten, in de Stad versterking gekregen j
hebbende, keerden met hunne kameraden op hunne 5
stappen terug als duivels die ontbonden zijn. Woeden- <
do van razernij, kapten en schooien zij dood alles wat <
/ij vonden, hoorden of zagen. Zonderde lusschenkomst ?
van heer f’. Amcye, zouden zij Iseghem afgebrand heb- >
ben. Do Iseghemnaars hadden den rouw le dragen over s
negen burgers (andere schrijvers zoggen ‘27) die door \
de Franschen onmcnschelijk gedood wierden; le welen : 1

1) Franciseus Mcsscyne, getrouwden man, oud f:0 jaren. j
9) Gregorius De Mevere, getrouwden man, oud 33 jaren. I
3) Jakobus Rosselle, weduwaar, oud 6 t jaren.
4) Gregorius Verhuist, ongeliuwd, oud '■}') jaren.
5) Guilielmus Albertus Renicr, getrouwen man, oud l

48 jaren. I
6) Joannes Parmenlier, ongehuwd, oud 28 jaren. >
7) .Joannes Neirinck, getrouwden man, oud 51 jaren. >
8) Pelrus Berlamonl, ongehuwd, oud 51 jaren.
9) Joannes, Anlonius, Ferdinandus Stormo, ongehuwd $

oud "23 jaren. )
Acht dagen na BiiiGwnszoxnAG, wierd gans°h onze <

bevolking op nieuw gestoord door eene geweldenarij <
welke de aanzicnlijksle familie in den rouw dompelde. >
lleEerw. Heer Maos had, even gei ijk de andere pi ieslers ?
van Iseghem, den eed geweigerd; hij alleen moest h -t l
voor hen allegader bezuren. Vaslgenom?n wierd hij )
van Iseghem weggeleid, om er nooit meer weder tc <
keeren. De gendarmen voerden hem als eenen kwaad- <

doener naar Br;;gge. Gelukkig dal hij zestig jaar en meer 
oud was! Want zonder dien fiojgen ouderdom ware hij 
naar de fransche Guiane of naar do eilanden Hé of Olé- 
ron vervoerd geweest. Te Brugge was zijn verblijf in 
't oude Seminarie, hetwelk diende tot gevangenis voor 
de onbeëedigde priesters, die den ouderdom van zestig 
jaren bereikt hadden. Daar, onderdo achtbare belijders 
des gcloofs, die inden  wijngaard des H eren grijs ge
worden, zeer nabij aan de slraalkroon des hemels ge
komen waren, vond hij den Eerw. Pater Schaok van 
lseghein, karmeliet des Kouvents van Brugge.

Heer Maes aanzag zijn gevangenhuis als een 
noviciaat om lo loeren heilig sterven. Getrouw Ier dood 
toe, ontving hij na een treurig gevang van omlient 
dertien maanden en half de kroon dos levens : hij slierf 
le Brugge, in de gevangenis, op den ”27 December 1799.

** *

Om die omstandigheden Ie herdenken, om hulde 
lo brengen aan al do moedige Vlamingen die gepoogd 
hebben hol ijzeren juk van don dwingeland le breken, 
en bijzonderlijk om onze dappere Iseghemsche helden, 
eero le bieden, willen wij hier ook eene feesle vieren.

Wij willen eenen arduinen gedenksteen oprichlen 
waarop in gouden letters de namen onzer gesneuvelde 
dapperen ten eeuwigen dage zullen prijken.

Wij willen in groolschen stoot, onder bot don
deren dor kanonnen, o n d e r’! luiden der klokken, bij 
’l galmen van vlaainsche zangen, bij ’l klinken van 
blijde muziek, onzen innigslen dank bewijzen aan 
onze heldhaftige Iseghcmnaren die als kristen en Vla
ming gestreden hebben en gestorven zijn.

Op 2S Oost aanslaande mag er geen huis in 81 sul 
gevonden worden waar geene vlag opwappcrl, mag 
men geen Iseghcinnaar onlmoelen die niet open11ijk 
hulde brengt aan zijne verdienslvolle voorouders.

Wij rekenen er dus op, Achtbare Medeburgers, 
dat eenieder zal willen medehulpen in do male zijner 
middels, om ons leest zoo schoon, zoo prachtig, en zoo 
luisterrijk inogelijk le maken. W ij hopen dal iedereen 
eenen inilden penning zal junncn voor de verheerlij
king der holden dio hun bloed vergoten hebben voor 
hetgeen ons bovenal dierbaar is : ons Vaderland en 
onzen Godsdienst.

De Voorzitter,
EUG. CARPENTIER.

De Onder-Vooiizitters,
E erw . Heer LAGACE, onderpastor. —  F 3 . GHEYSENS.

De Schrijver, De Schatbewaarder,
D J. G IÏS . AUS. DE RYCKERE.

lseghein. — Drukkerij (iocthals-l’rieiu*



Allerheiligste uit het tabernakel geroofd, de hei
lige hosties ten gronde vertrapt en de groote 
heilige specie met eenen gouden ring omvat, 
dienende voor de plechtige uitstellingen, oneer
biedig medegenomen

De heer almoezenier van Noire Dame des Anges 
van Toerkonje deed de schrikkelijkheid van dat 
schelmstuk uitschijnen in eene welsprekende rede. 
In de boetprocessie waren vijltig priesters in dal- 
matiek ofkasuifel tegenwoordig. De koormaat- 
schappi) heeft verscheidene zangen, waaronder 
een indrukwekende miserere, uitgevoerd. De heer

Êastoor heeft de akt van eereboet uitgesproken, 
•aarna hebben al de parochianen den zang uit

gevoerd : Notis voulons Dieu, c’est notre Hoi.
— Spoorweg. Op 14, 15 en 16 Augusti heeft 

men in de statie van Brussel-Noord 239,300 fr. 
ontvangen, ’t zij 110,800 fr. voor den binnendlan- 
schen dienst en 148,500 fr. voor den internationa
len dienst. Verleden jaar, op diezelfde dagen, 
beliep de ontvangst voor den binnenlandschen 
dienst slechts 72,500 fr.

— K roningsfeesten. Het is den 5 September 
om twee ure namiddag, dat koningin Wilhelmina 
vergezeld van hare moeder, de koningin regentes, 
hare plechtige intrede zal doen te Amsterdam. 
De eedaflegging, welke zeer eenvoudig zal zijn, 
zal ’s anderdaags plaats hebben in de nieuwe kerk 
van Amsterdam. Êene godsdienstige plechtigheid 
zal, op hetzelfde uur, gecelebreerd worden in al 
de Nederlandsche koloniën, in al de katholieke 
kerken, tempels, moskeeën en synagogen.

Men verzekert dat de koningin van Engeland 
aan koningin Wilhelmina de eereteekens van het 
Orde van den Kausenband zal zenden. Uitgeno
men koningin Victoria, m aakt to t nu toe geene 
enkele vrouw deel van dit orde.

Het Collegie van Burgemeester en schepenen 
der stad Brussel heeft door bemiddeling van den 
nederlandschen gezant in België, een adres van 
heilwensch aan koningin Wilhelmina gezonden.

— B andieterij. Aanhouding door de boeren —
Het grootste der zes huizen, die op den steen

weg van Verviers naar de duitsche grens het ge
hucht Quatre-Chemins uitmaken, is bewooud door 
de weduwe Leloux, die hier eenen bloemhandel 
drij ft.

Op O.-L.-V.-Hemelvaart kwam een velorijder 
daar voorbij, die zijn wielband had gebroken. 
Hij wilde bij de weduwe aankloppen, doch daar 
de vrouw van den overkant zegde dat zij naar de 
mis was, ging de cyclist door.

Maar nadien werd de aandacht der buurvrouw, 
Robert geheeten, getrokken door een vreemd 
geraas in buis. Zij verwittigde haren man en deze 
ging, van eenen revolver voorzien, naar het huis 
van vrouw Leloux.

Hij zag door het venster en bemerkte nu een 
ganschedievenbende, bezig met de brandkast open 
te breken.

M. Robert dreigde, den eerste, die zich verroer
de neer te schieten, terwijl zijne vrouw om hulp 
riep bij de geburen. Dezen, zoowel vrouwen als 
mannen, omsingelden het huis.

Eensklaps sprongen drie kerels eene zijdeur uit, 
die slechts door twee vrouwen bewaakt was. Deze 
laatste grepen eenen der dieven vast. Een gebuur 
pakte er een tweede, terwijl de derde vluchten 
kon.

De dappere gebeuren brachten de aangehoude
nen naar den veldwachter van Andnm ont, drie 
kilometers van daar. Deze zegde nu, het recht niet 
te hebben, proces-verbaal op te maken. Zij zouden 
dus naar Henri-Capelle moeten.

Dat was te veel voor de moedige menschen. Zij 
bewaakten hunne gevangenen dus in eene herberg, 
terwijl een cyclist de gendarmen ging halen.

— Groote brand. Eene der grootste hoeven van 
den omtrek van Charleroi, is den 15 aug. in de 
gemeente Nalines afgebrand, 15 runderen bleven 
inde vlammen dood. Een os was losgebroken; 
het dier holde eerst een zekeren tijd  in de velden 
rond en liep toen opnieuw in de vlammen, waar 
het den dood vond. De totale schade bedraagt 80 
tot 100.000 fr.

In ’t  kamp van Beverloo is, ondanks de groote 
hitte, degezondstoestand dersoldatenuitmuntend. 
Men denkt dat, om erge gevolgen te vermijden, 
de oefeningen in vollen zonneschijn zullen worden 
opgeheven.

— Onderwijzers. M. Schollaert heeft bij hoog
dringendheid aan de gouverneurs eenen staat 
gevraagd, aanwijzende de vermeerdering van uit
gaven, die zou voortspruiten, voor elke gemeente 
boven de 1500 inwoners, voor geval men de vijfde 
der categorieën zou afschaffen, ingesteld door art.
13 der schoolwet van 15 september 1895, en aan 
de onderwijzers en onderwijzeressen dezer klas, 
de jaarwedden der vierde categorie zoutoekennen, 
voor basis nemende de minima, door de wet 
bepaald/

— Een onvoorzichtige. Op den spoorweg, 
tusschen Brussel en Mechelen, stak een soldaat 
het hoofd buiten het portel, juist op het oogenblik 
dat een andere trein passeerde. Van dezen laatste 
stond eene porteldeur open en sloeg den soldaat 
zoo geweldig tegen het hoofd, dat hij met geber- 
sten schedei naar binnen viel. Hij werd te Meche
len naar het gasthuis gebracht.

— Eene waschvrouw is te Brussel door de 
groote hitte bewusteloos neergevallen en korts 
daarna in het St-Pietersgasthuis overleden.

— Oh! die ongelukkige drank. Men schrijft 
uit Rhode St Genese: Deze gemeente is door een 
vreeselijk drama in opschudding gebracht.

Twee arbeiders, Jaak  M. en Vital V., waren 
dronken in eene herberg aan ’t wisten.

V. verzocht M. buiten te komen om te vechten, 
wat M. weigerde, waarop V. de herberg verliet.

Kort daarop kwam M. buiten, waarop V. met 
een mes gewapend, op hem kwam toegeloopenen 
hem in den onderbuik twee hevige steken toe
bracht.

Het slachtoffer stortte neer, een luiden kreet 
slakende.

Met zwakke stem kon M. den moordenaar nog 
aanduiden, en stierf tien minuten later. De inge
wanden hingen hem letterlijk uit den buik.

Twee uren later werd den moordenaar aange
houden. Hij toonde groot leedwezen over het door 
hem gepleegde feit.

— Een groote dief, bijgemaand Havachol was 
over2 1/2jaar door den rechtbank van Brussel 
veroordeeld. Doch in de gevangenis wist hij zoo 
goed den zinnelooze te spelen, dat hij naar het 
gesticht van Froidmont werd overgebracht. Daar 
gelukte hij er in, te ontsnappen en opnieuw eene 
reeks misdaden te plegen. Toen bood hij zich in 
het zinneloozengesticht van Doornik aan, waai' 
hij wist dat een zijner makkers zich bevond, met 
wien hij nu tezam en ontsnapte. Zondag wierd hij 
gezien en herkent door een policieagent van Brus
sel, die hem verraste met de woorden; Bonsoir 
Eavachol ! De dief zag om en meende te vluchten, 
doch een half uur la ter zat hij reeds in de gevan
genis van St Gilles.

— Alles is geschikt en ’t blijft b eslis t: de 
Vlaamsche Bedevaart naar Lourdes vertrekt den 
6“ September aanstaande; dus, binnen eenige 
dagen. De inichrijvers zullen op tijd en stond 
hunne reiskaarte met de juiste uren van vertrek 
en aankomst en andere nadere inlichtingen ont
vangen. Iets dat de bedevaarders ook zeer aan
genaam zal zijn, dat is, dat de trein te Bordeaux 
een paar uren zal stilhouden, om aan al de 
meereizende priesters de gelegenheid te geven 
van het H. Misoffer op te dragen. Vermits er 
nog eenige plaatsen beschikbaar zijn, en door 
bijzonder voorrecht van het Bestuur der Spoor
wegen, worden de inschrijvingen aanveerd tot den 
f “en September. Welaan dan, Vlamingen, die 
nog wankelt in uw besluit; gaat m eê ; gij 
hebt daar eene gelegenheid die gij niet en 
moogt laten voorbij gaan ; zij is al te schoone. 
Gaat, en vraagt aan de Heilige Maagd, geluk en 
zegen, voorspoed in uwe tijdelijke zaken, gene
zing van geestelijke en als ’t  nood, doet van 
lichamelijke kwalen. Zij zal u veihooren, daar is 
geen twijfel aan, en ’t ware wat onbegrijpelijk 
indien zij de Vlamingen liet weêrekeeren zonder 
hun een doorslaande bewijs gegeven te hebben 
van hare macht en van hare bijzondere bescher
ming.

Men schrijft in bij Eerw. Heeren Bruloot, te 
Kortrijk, en Decock Hoefijzerstrate, te Brugge, 
en bij M. F rans Lamoral, St-Amund plaats, te 
Rousselare.

1' kl. 140 fr. — 2° kl. 90 fr. — 38 kl. 60 fr.

Ouckene. — Dinsdag, omstreeks 10 ure in den 
voormiddag, is de aloude herberg « de groene 
dreef », bewoond door C. Rosseel-Sintobin en toe- 
behoorende aan de gebroeders Rosseel, brouwers 
te Iseghem, gansch in asch gelegd. Aan blusschen 
viel er niet te denken en na verloop van een half 
uur, bleven nog alleen de gloeiende muren recht 
staan. Het vuur dreigde over te slaan tot de ge* 
bouwen van de hofstede Stragier-Moerman, doch 
met de hulp van eenige moedige mannen, heeft 
men ze gelukkig kunnen bevrijden. De vrouw van 
een der geburen verschrikte zoo hevig door den 
brand, dat men de hulp van geneesheer en pries
ter hoeft moeten inroepen. Het is een wreede slag 
voor de familie Rosseel-Sintobin, want de meube
len zijn slechts gedeeltelijk gered en er bestaat 
geene verzekering. De oorzaak van den brand is 
niet gekend.

Wortegem. — Dinsdag morgend, ten 6 ure, is 
de genaamde Jan Teirlinck, landbouwer alhier, 
tijdens het onweder, terwijl hij bezig was met 
klaver te maaien, doodgebliksemd.

Zulte. — Tijdens het onweder van maandag 
nacht is de bliksem gevallen op eenen boom en 
heeft hem erg beschadigd. Te Ousselghem op een 
kwart uur afstand van Zulte is hij op den toren 
der kerk gevallen, eene gansche rij schaliën af
rukkende.

Aan het orgel heeft hij omtrent 400 fr. schade 
berokkend. Hij is verder op het huis gevallen van 
pachter Remy De Pourcq, en heelt de tellooren, 
op het schouwbord staande, afgeworpen. Pachter 
De Pourcq en zijne dochter waren nog op, toen de 
bliksem zijne rol in hun huis speelde. Zi) zijn alle 
beide van schrik gevallen.

Deinze. — In den nacht tusschen maandag en 
dinsdag, is een schrikkelijk onweder over onze 
streek losgebroken. De donder en regen was ver
gezeld door groote hagolsteenen. Duizenden rui
ten zijn gescheurd. De tabak en nog meer andere 
planten hangen letterlijk aan fladders. Een groote 
brand is los~eborsten: gedurende het onweder, 
naar den kant van Aarseele.

Oostakker. — De bliksem sloeg maandag avond 
op den stal van den genaamden Jan Verbrugge, 
en stak er het vuur aan. De peerden konden gered 
worden, doch veertig kiekens kwamen in de vlam
men om. Een drietal jaren geleden is de stalling 
van Verbrugge ook door het hemelvuur in asch 
gelegd.

Voor de staatsw erklieden. De minister van 
spoorwegen, post en telegraaf heeft besloten dat 
voortaan aan de erfgenamen der overleden werk
lieden vergoedingen zullen mogen verleend wor
den voor de kosten der laatste ziekte en der be
grafenis. Die vergoeding zal berekend worden vól
gens het loon van den werkman en minstens 75 fr. 
bedragen; in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld 
als de weduwen ,en weezen geen recht hebben op 
pensioen, zal zij to t 400 f'r. mogen beloopen.

Het alcoolism. — Van 1870 tot 1894 is de be
volking van Belgie slechts aangegroeid met 21 t. 
h. terwijl het verbruik van Alcool vermeerderd is 
van 54 t. h. : geen wonder dan ook dat de gevallen 
van zinneloosheid vermeerderd zijn met 90 t. h. 
de misdaden met 62 t. h. de zelfmoorden met 129 
t. h. en de landlooperij en de bedelarij met 123 
t. h.

— Speelhuizen. De gemeenteraad van Namen 
heeft in zijne zitting van m aandag besloten eene 
belasting van 100.000 fr. op de speelhuizen dier 
stad te heffen. Eenige leden hadden die belasting 
bestreden, onder voorwendsel dat zij de officieele 
erkenning der speelhuizen zou zijn. De burgemees
ter M. Melot deed opmerken dat het niet is om
dat de speelhuizen verderfelijk zijn, dat zij zouden 
moeten vrij blijven van de lasten welke de eerlijke 
burgers moeten betalen; de opbrengst der belas
ting zal gebruikt worden om den handel der stad 
te begunstigen.

— Ingelm unster. M. Camiel VandeKerckhove, 
eerste schepene der gemeente Ingelmunster, is 
maandag morgend aldaar overleden. Verleden 
zaterdag bij zijn volk zijnde om het maken van 
schelven na te zien, werd hij eensklaps door een 
zonneslag getroffen. Men haalde aanstonds een 
geneesheer en zondag was de heer schepene aan 
de beterhand. Zondag nacht rond 3 ure wierd hij 
eensklaps slechter. Men liep om priester en ge
neesheer, beide kwamen te laa t: om 3 1/2 ure 
is M. Vande Kerckhove overleden.

M. V ande Kerckhove was eenieders vriend op 
Ingelmunster. Hij was sinds verscheidene jaren ge
meenteraadslid en sedert de kiezing van 1894 was 
hij eerste schépen. Hij was een ieverig katholiek 
en &an het bestier van alle geestelijke en wereld
lijke genootschappen. Sedert eenige maanden, na 
den dood van den voormaligen voorzitter van den
H. Vincentius a Paulo, was hij voorzitter van dit 
genootschap. Hij was ook eerelid van het mu- 
ziekgenootschap.

ST A D SN IE U W S.
In de prijsdeeling der Nijverheidschool van 

K ortnjk, hebben dit jaa r de volgende prijzen en 
eervolle meldingen aan leerlingen van Iseghem 
toegekend geweest :

Klas van stoom tuigleiding
Kins Cyrille, op voldoende wijze.
Willin Aloïs, » » n

Eerste prijs : Georges Sintobin, als oud-leerling.
Leergang  der w eefkunde

Opstellen der lessen 1° prijs : De Cock Cyrille.
Theorie der weefkunde 2° prijs : Huysentruyt 

Albert.
Staal on tled ing

1' prijs : Huysentruyt Albert.
Klas van sn ijw erk

1° prijs : Ficavet Aloïs.
1” accessit: Martin Pierre.

Burgers tand van  ISEGHEM.
G E B O O R T E N  :

280. Helena Meerschaert, d. v. Camille en Maria 
Hillewaere. — 281. Elvina Christiaens, d. v. 
Remi en Marie Sarre. — 282. Jerome Verledens, 
z. v. Constant en Marie Meurisse. — 283. Marie 
Muylle, d. v. Emile en Emelie W ullaert. — 284. 
Elisa Bourgeois, d. v. Florent en Emma Parmen- 
tier. — 285. Leon GQethals, z. v. Alphonse en 
Clemence Cuypers. — 286. Rachelle Deprez, d. v. 
Ivo enJulie Mestdagh. — 287. Arthur Christiaens, 
z. v. Adolphe en Marie Leenknecht. — Marie 
Sintobin, d. v. Alberic en Irma Debusschere. 

H U W E L I J K E N  :
41. Jules Vanrobays, fabriekw. 28 j. en Elodie 

Grymonprez, bottinenstekster, 26 j. — 42. Fran- 
£ois Schacht schoenm. 20 j . en Blanche Bourgeois, 
bottinenstekster, 18 j. — 43. Valentm Fraeye, 
borstelhoutm. 25 j. en Maria Binquet, borstelm. 
22 j.

S T E R F G E V A L L E N :
154. Irm a Callens, 2 1/2 m. d. v. Henri en Louis, 
Strynckx. Baartshof. — 155. Adrienne Demey, 
15 m. d. v. Emile en Silvie Vermeulen. Ameyestr.
— 156. Martha Drubbels, d. v. Aloise en Marie 
Declercq. Krekelstr. — lo7. Julien Dewaele,
7 1/2 m. z. v. Auguste en Marie Loosveldt. Sloore.
— 158. Aloise Dehullu, 7 1/2 m. z. v. Auguste en 
Romanie Mestdagh. Krekelstr. — 159. Ferdinand 
Dupont, winkelier, 77 1/2 j. echt' Louise Vrom- 
m ant. M arkstr.

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

VOLKSFEESTEN
in de

de PÉLICHY en Sint HILONIÜSSTRATEN
op  K E R M IS W O E N S D A G  7 S e p te m b . 1898

Om 5 uie stipt GOISTCERT gege
ven door de Fanfaren der stad.

Orde der uitvoering :
l ' tc d e e l .

N° 1 Marche Militaire X X .
N° 2 Confiance Ouverture Ch. Valcke
N° 3 Fantaisie Faust, Gounod.
ÏI° 4 Perruche et Pie, polka p. 2 piston Hemmerlè.

2 a“ d e e l .
N° 5 Kalckman, pas redoublé Mottard.
N» 6 Air Varié pour Saxophone Escudië.
N° 7 Palmes et couronnes, Fantaisie X X .
N° 8 Grande Valse de concert, X X .

Om 6 ure opstijging van twee groole
L U G H T B A L L E N

’s avonds

P r a c h t i g e  V e r l i d i t i n s
om 8 1/2 ure

S C H I T T E R E N D  V U U R W E R K .
Gedurende het vuurwerk zullen de fanfaren der 

stad muziekstukken uitvoeren.
D E  C O M M ISSIE  :

H. Buyse, F l. Deblanwe, C. Denys, V. Ledoux. 
C. Sintobin, A. Verhamme.

STAD ISEGHEM.

in het park van den 
Weledelen Heer Baron Gilles de Pélichy,

OM 4 1/2 URE NAMIDDAG 

G R O O T

M UZIEKFEEST
GEGEVEN DOOR DE

H arm onie der Congregatie en 
de M andelkoor.

S P E L W IJZ E R
1. Le Cimbre, Allegro Militaire Signard.
2. Ballet de Sylvia Leo Delibes.

a) Les Chasseresses
b) Valse Lente
c) Entr’acte Pizzicati
d) Marche et Cortège de Bacchus

3. Marche op den Thannliauser uitge
voerd door de Koorzangers en Kin
deren met begeleiding der Harmonie

4. Kostersbeeld, Koor Erneat Bringier.
5. De Vlaamsche Helden X.
6 Marche. Triomphale Van Remortel,
7. Ouverture de la muette de Fortici Auber.
8. Le Sommeil, Valse de Concert X.

IKTGAIVTG VRIJ.

AANBESTEDINGEN.
Uitslag der aanbestedingen welke den 20 dezer 

alhier plaats gehad hebben, voor: 1° het maken 
van riolen, bestek fr. 8030,63; 2° kalsijdingswer
ken, bestek fr. 14,937,22.

Hebben aangeboden : MM. Verstraete, P ieter, 
Iseghem, 7120 f r . ; Denys, Constant, id , 7199 fr.; 
Vercouter, Henri, Ouckene, 7219 fr.; Spriet-De- 
voldere, Iseghem, 7700 fr.

2° lot. — Geen aanbiedingen.

Studie
van Mtor ALFONS DE BRABANT,

N otaris , te  Ingelm unster.

INSTEL, op VRIJDAG 2 SEPTEM BER; 
OVERSLAG, op VRIJDAG 16 SEPTEMBER

1898, om 21/2 ure, in ’t  Vredegerecht, te Iseghem:

Gemeente INGELMUNSTER.
Koop 1.— Allerbeste partij ZAAILAND, sektie 

C, groot 26 a. 40 c.
Koop. 2.— IDEM, sektie D, groot 43 a. 40 c.

Gemeenten LENDELËDE en INGELMUNSTER.
Koop 3.— Huis met L and, te Lendelede, sektie

B, en te Ingelmunster, sektie D, groot 25 a. 85 c.

Gemeente LENDELEDE.
Koop 4. — HERBERU den Hazewind, met 

Land, sektie B, groot 9 a. 90 c.
Koopen 5 en 6.— Gerievig HOFSTEDEKE, 

wel bebouwd, met goede Zaailanden, enz., sektie
C , groot 2 h. 09 aren. Gebruikt door C'karles- 
Louis Duthoo.

Gemeente WIELSBEKE.
Koopen 7, 8 , 9 ,1 0  en 11. — Schoone HOF

STEDE, te Wielsbeke, langs de kalsijde op 
Oostroosebeke, met goede Zaailanden, enz. 
alsook drie allerbest gelegen koopen BOUW
GROND , groot 2 hectaren 70 aren 01 cent. 
Gebruikt door Charles Bossuyt.

Gemeenten OYGHEM en BAVICHOVE.
Koopen 12, 13, 14, 15, 16 en 17.— Allerbeste 

HOFSTEDE, langs de kalsijde van Bavichove 
op Oyghem, met Zaailanden enz., alsook 
vier koopen schoonen BOUWGROND, groot
3 hectaren 34 aren 35 cent. Gebruikt door 
August en Désiré Forcé.

Recht van samenvoeging.
//2  °/o instelpenningen.

W e l Opgelet!
Mr en Mm0 MAURICE M EIER

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 huis rondgaan om werk af te smeeken het zij 
oud of jong de zelfde naam dragende of niet in 
geen commercialen betreking mede zijn dat Mr en 
M"10 Maurice MEIER geen gebruik maken van 
rond te loopen maar 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 ta 
Kortrijk wat gesticht is in (1884) die in Kortrijk 
komt voor Mr en Mme 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 Mmo MAURICE MEIER.

Mr en Mme MAÜRICE MEIER hebben g e »  
broeder, geen zoon, geen bloedverwante* *f 
geen domestieken die hun huis vertegenwoor
digen.



V

R IJW IE L E N
V olledige K aders, 

afzonderlijke S tukken, Toebehoorten,
IN  ’T GROOT EN IN ’T KLEIN.

Em aillage-Nickelage
BIJZONDER WERKHUIS

voor het Maken en 
herste llen  van Rijw ielen

Van de Putte-Pieters
HENEGOUWSTRAAT, K’ 23, 23bis, 25, 25bis 

C 3 -E 3 T W T T .

T e JP ach ten .
om in gebruik te komen met November de herberg 
CAFÉ FRANCAIS, midden de Groote Markt 
alhier. Te bevragen bij J . Rosseel-Vap Eeckhoutte 
in stad.

T e  P a c h te n
om onm iddelijk in  gebruik te  komen

de herberg genaamd 
« he t N ieuw  P arad ijs  >

In de Rouselarestraat, te ISEGHEM.
Zich te bevragen bij de W e Vcys-Van Ilou- 

iryve, Overleiestraat te Kortrijk.

Th.Debenne-Uytenhove
P anne- en Schaliedekker, 

ISEGHEM, Wijngaardstraat,
recommandeert zich als voeger, en voor het droog 
maken der rhumatieke muren.

Pianos, Harmoniums
M uziek en Instrum enten handel.

Julien CLEMENT,
E o u s s e la a r s t r a a t ,  3 , IS E H E M .

Duitsche en F ransche Pianos.
Eenige vertegenwoordiger voor de beide Vlaan

deren der vermaarde Pianofabriek van
11. SC II WA IS D E  II te Parijs.

10 jaren waarborg. — Gemak van betaling. — 
Akkoordzetting.

Men v raag t eene Goede Dienstm eid. 
Zich te  bevragen ten B ureele van dit 
b lad.

Liefhebbers van uitzagen
(DECOUPEREN.)

Schoone occasie van A cajouhout, 
inp lankskens voor u it te zagen, gepo
lie rd  en ongepolierd .

Zeer genadige prijzen.
G. S in to b in ,

9 0 , R o u s s e la r e s t r a a t ,  I s e g h e m .

Indien gij eenen onwaardeerlmren dienst wilt 
bewijzen aan uwe kennissen , die aan eene long
tering, eene verwaarloosde valling, o f ’t is gelijk 
welke borstziekte lijden, geeft hun dan den raad 
hunnen toevlucht te nemen tot het

F a m ilie g e n e e sm id d e l
van den

P A S T O R  V A N  BOUSJJOIT
Zoowel in Belgie als in den vreemde zijn de 

genezingen, door het gebruik van dit middel 
bekomen, ontelbaar. Gedurende het leven van 
den H. Pastor van Boussoit was de toeloop der 
zieken naar de ̂ pastorij onafgebroken.

Het recept van dit geneesmiddel is aan Me
vrouw C. W. overhandigd, en deze heeft een 
apotheker des lands met deszelfs bereiding gelast.

De altijd klimmende faam van dit geneesmiddel 
is aan zijne uitmuntende hoedanigheden toe te 
schrijven. De ingeworteldste longziekten, de 
zwaarste verkoudheden, en in ’t algemeen, alle 
borstziekten worden "op korten tijd door zijn ge
bruik overwonnen. Het werkt de ziekte tegen en 
overwint ze, het verzacht de longen en versterkt 
de borst. Men hoeft zijne levenswijze niet te ver
anderen.

PRIJS VAN DEN POT : 3  FRANK.
Vereischt het opschrift : Famïliegenecsmiddel 

van den Pastor van Boussoit, en bet handteeken 
C .W .  gedeposeerd.

Dépot bij A rthur Rodenbach, Groole Markt 
Iseghem.

Uit te r  hand te koopen
een schoone en kloeke tilbu rij, kappe in beste 
kwaliteit van leder, onlangs nieuwe wielen. Zich 
te bevragen ten bureele van dit blad.

Ten onzen bureele is te bekomen :

Een S l a c M e r  zijner Zending,
Drama in 5 bedrijven

ZEGER MAERTEN
Drama in 4  Bedrijven

ELLENDELING
Drama in 3 B edrijven

door Dr J. GITS. — 1 ’t stuk.

F ra n s  HLANGKAERT, M b M e r ,
te LEDEGHEM , Statiestraat,

Alle slach van banden,
schoon en deugdelijk werk. 

Genadige prijzen. Spoedige bediening.

Juffrouwen Gezusters DEVOS
te  Iseghem ,

Kortrijhstraat, N° 3,
laten het geëerd publiek en hunne talrijke kalanten 
weten, dat zij door verandering aan hunne woning 
hunnen winkel voorloopig overgevracht hebben in 
de Papestraat, bij de kinders Verstraete, noord' 
nevens de smisse.

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

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

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

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

DRÜAST,
Poststraat, Brussel.

S T A U F F E R 'S  M E L K B L O E i
(Farine Lactée Stauffer)

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

vlaamsche koeien is.
Dépot in de Apotheek :

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

F lauw e gezondheid  
Flauw te van bloed

I J z e r  C h o co la d e
van Tï V A N  E E C K E , Iseghem.

(Carbonate of lactophosphate de fer)

Prijs 3 fr. per pak.

. van alle landen, zelfs <1e meest 
gewone, voor priesterlijke ro& 

- pingen .van arme kinderen.
v  Kostbare godsdienstige

gedenkenissen in ver- 
postze- wisseling gegeven,
gels aan het Vl aa8l inlich

WERK VAn X %  - Un?e" 
BETHLEHEM 

Montzen-Moresnet (Luik), 
of aan Juffer Blancquaert \ ^ 6 y p
te Cortenbergh (Brabant). \  “

JP u rgeer C h o co la d e
van Dr VAN EEGKE 

Zoet en aangenaam zuiveringsmiddel 

bijzonder geschikt voor kinderen 

0,50 cent. de Pak 

te bekomen bij Apothekers Rodenbach  

en Vebh a m m e , Iseghem.

)  STOOMFABRIEK TOT OLSENE.
€  OucLhllis LaNGERAE$T-SanTE1ïS.

| A. Combes-Verbeke
# Bouwmeester — Ondernemer, 

I s e g h e m .

Gewone en Prachtmeubelen in alle 
slach van hout — Schrijnwerk — Tim
merwerk — Bureel- en Schoolmeubels 
— Mekanieke Stors — Alle slach van 
Parquetten op bitüme en roostering

BELANGRIJK BERICHT.

T A N D E N
M .  & I T  M. MEIER
Bijzondere Chirurgijns Tandmeesters-Specialisten 

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

v ereerd  door de geestelijkheid  en de kloosters.

hoek der M oskroenstraat, 2 K o r t  rijk..
kunnen geraadpleegd worden voor al wat de tandheelkunde betreft. Genezing voor alle pijnlijke 
tanden: plombeeren der holle tan d en ; rechtzetten der ongeregelde tanden voor alle ouderdom. Het 
plaatsen van de kunsttanden geschied zonder de minste pijn en de oude tanden en wortels hebben 
niet van doen uitgetrokken te worden. Met de kunsttanden, komende uit het huis van Mr en Mme 
Maurice MEIER, kan men de hardste spijzen knabbelen en de spraak verklaart. Deze tanden worden 
géplaats zonder platen, zonder haken en zonder veerep, men kan ook niet zien noch aan den worm 
noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. Mr en Mme MAURICE MEIER ondernemen ook de 
herstelling van alle mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun nieuw stelsel waarvoor zij 
gebreveleerd zijn.

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

A l de kunsttanden en geb ijten  kom ende u it de laborato ire  van Mr en Mma 
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 h e t g ev an g , huis m et k o e tsp o o rt, K ortrijk .

Allen die hun profijt beminnen 
en .schoone, sterke en goedkoope 
schoenen willen dragen, gaat bij

D EVO S-JANSSENS
K ruisstraat, Iseghem ,

sedert lang gekend voor het fijn werk, die de 
eer heeft het publiek kenbaar te maken, dat er 
bij hem te bekomen is alle slach van schoenen 

volgens keus en maat 
gemaakt en verkocht aan den prijs der !everingen 
in het groot.

VERANDERING van WOONST.

J. D e ld a e le -  V a n n e s te
Marmer- en Steenhouwer te Rousselare, maakt 
het geacht publiek bekend dat met l n JU L I 1898, 
hij zich vestigt Ardoijesteenweg, n° 48 in het 
huis en werkplaatsen thans gebruikt door M. 
Constant Coussé-Bostoen.

Hij beveelt zich opnieuw aan de goede gunst 
van eenieder welker bevelen hij steeds met de 
meeste zorg en genadige prijs zal uitvoeren om 
het vertrouwen van allen weerdig te worden.

Men v raag t een Z inkw erker van den 
buiten , bij Am. Jonckheere, onder
nem er, E erneghem . Goeden loon.

Wekelijksche Markten.
KORTRIJK 22 Ang.

Tarwe heet. fr. 00,00 a 21,00
Rogge . . , a l  3,00
Haver . . —,— a 17,50
koolzaadolie lOOk"* 00,00a 47.00
Lynzaadolie 100 k"1 —,— a 36,00
Aardappels 
Boter per Kilo 
Eiers per 25 . 
Suikerijboonen 

id.

14 ossen 
.106 koeien 

Ö0 stieren

— ,— a 6,50 
0,00 a 2,02 
, a 2,35

18 A ng.
00,00 a 23,00 
00,00 a 14,00 
00,00 a 18,00 
00,00 a 46,00 
00,00 a 36,50 
11,00 a 11,50 
00,00 a 2,30 
00,0Ca 2,00 

a 1:8,50 
,a 19,50

Veemarkt Koutrijk 22 Aug. per kilogr. op voet. 
132 veerzen l e kw. 0,75 2e kw. 0,

0,75 0,
0,70 0,
0,70 J),

23 Ang.

21.00 a 21,50 
00,00 a 00,00
14.00 a 15.00 
10,50 h 20,00
19.00 a 20,00 
0,00 a 00,00
3.00 a 3,30 
2,10 * 2,40

R0USSELARE

W it.tarwe 100 k“* 
Roode Tarwe . 
Rogge .
Haver 
Boonen . 
Aardappelen . 
Boter per Kilo 
Eieren per 25
'Suikeryboonen beschik. 17,00 
Suikeryboonen 1898 . a 18,00
Viggens . . 00,00 a 00,00
koolzaadolie 100k“‘ 47,00 a 00,00 
Lynzaadolie 100 37,00 a 00,00

ÜEYNZE
Aardappelen 100 k. 
Boter per kilo 
Eieren de 26 . 
Hespe de kilo 
Viggens .

10 Aug.
5.00 a 5,50
2.00 a 2,50 
l , 3 l a  1,99 
1,45 i 1,63

25,00 a 35,00
zwijngelkal.100k.lkw. 30,00 fi 35,00 

2»,kw..2ö>0 0 a  2^,00 
3 ' kw. 15,00 a 20,00
46 kw.

THIELT
Tarwe den hectol 
Roode Tarwe 
Rogge .
Haver 100 kilos . 
Boekweit
Vlas de 3 kilos . 
Kroten .
Aardappelen 100 kilos. 
Boter de kilo 
Eieren de 25 
Verkens ’t stuk 
Hespe de kilo

WAREGHEM

8,00 a 10,00 
25 Aug.

. 15,50 
. ,a lp, 50 

— a 10 50 
. 17 50

00,00 
3,00, 

00,00 
5,00 

. 2,70

. 2,36
00 00,a 28,00 

. 1,70
20 Juli

Vlas 1° kw. per kilo 1,05 a 
. 0,95 a 
. 0,85 a 
. 0,00 a 

5,00 a

2•
» 3* n

Werk per kilo 
Aardappelen 
Boter per kilo

1,15
1,05 
0,95 
0,55 
6,00 

2 ,IC a 2,52
AUDENAERDE 25 Ang.

Haver . . . 16,50
Aardappelen per 100 k . 5,75
Boter de kilo . . 2,63
Eieren per 25 . . 2,43
Verkens . . . 2 9 ,0 0
Konijnen . . . 1 , 8 7
Hespe de kilo . . 1,4,7

LEUVEN 12 Ang.
Tarwe 100 k.niauw' 2.1.00 a 21,50 

» handels 00-00 a 24100
Rogge nieuwe 00.00 a 4 2 .50

» handels . . a 00.00
Haver . . a 18.50

» voorbrouwers 00.00 a 19.50 
Geerst . . 00 00 a 14.75
Tarwebloem . 00.00 a 24.50
Tarwemeel . . 10.50
Koolzaadolie p e r hgctol. 55.50

» geklaarde 60.00
Lijnzaadqlie . . . 40 00
Koolzaad . 00,00 24.50
Lijnzaad . . . .
Klaverzaad de 100 kil. 00.00
Koolzaadkoeken 00.00 a  00.00 
Lijnzaadkoeken

36 kw. 0,56 
0,56 
0,52 
0,52

16 Ang-.
00,00 a 22,00 
00,00 a 00,00 
00,00 a 13,00
19.00 a .20,00 
00,00 a ,19,00

0,00 a 00,00 
2,50 a 2,-80
2.00 a 2,20 

00,00 a 18,50
, a 19,50 

00,00 a 00,00 
, a 48,25 
, a 3 5,7o

17 Ang.
4*00 a 5,00 
2,10 a 2,50 
1,90 a  1,9 J 
1,45 a 1,63

25.00 a 35,00
30.00 a  35,00 
25,0ö a 30,00
15.00 a 20,00
8.00 a 10,00
•18 Ang.

18,00
16,00
10,00
17,50
00,00

3.00 
00,00

7.00 
a 2,|76

2,28
00,00 a 27,00 

1,45
13 Ang:.

0,00 a 0,00 
1,20 a
1.00 a 

.0,00 a
7.00 a
2.00 a

1,25
1,05
0,52
8,00
2,65

Aardappelen 
Strooi .
Hooi
Boter per kilo 
Eieren de 26

00.00-a 00.00 
. 0.00 a 0.00 

. 3.50

. 5.00

. 2.30

. 2 20

18 Aug.
a 17,50 
a 6,50 
a 2,42 
a 2,00 
a 32,00 
a 1,94 
a .1,45

28 Ang.
21,>50 a 21,00 

, a 21,00
12.50 
00,00

, a 18,50
19.50 

00,00 a 15,00
24.50 
10,5»

00,00 15,00
55,0Q 
40,00 

, ,a 00,00

00 a 55,00 
00,00 a 00,00 
00,00 a 00,00 

0,0 a0,0Q 
0,00 a 3,50 

0,00 a 5,00 
2,85 
2,50

Veemarkt Antwerpen 22 Juli
54 ossen 1' kw. 0.82 2* 0.00 3«
50 koeien 0.00 0.00
22 veerzen 0.80 0;00
21 stieren 0.75 0.00
34 kalveren 1.00 0.00

0.62 
0,00 
0.60 
0 55 
0.S0

Beurs van Brussel 25  A ug.
Belgische 3 p. c.

„ 2 1/2 p e.
Annuiteiten 4 1/2 

4 
3

Gemeentekr. 4 1 2  
4 
3

„ 3 „/» 1861119,00 
. 3 %  1868 —

Antwerp" 1887 21/2106,00

100,35
00.00

00 |oo
99,40

118,50
107,00
00.00

Brussel 1886 2 -1/2 104,75 
Öent 1896 2 p. c. 91,00
Luik 1853 2 1/2 96 —

, 1897 voluit b. 89,25
„ 1897 niat voluit b. — -

Oostende premie 1. —(_
Verviera 1893 —.__
Congo-leening 
Buurtspoorweg 3 

.  2 1/2

91,35
98,25

111.25


