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GAZETT
INSCHRIJVINGSPRIJS 

/oor een jaa r  . . . .  3,26 
Voor 6 maanden . . . 1,75
7oor 3 maanden . . . 1,00

Voorop te betalen.
Men schrijft ia  bij den 

Drukker-U itge ver 
X  .  H >  o  o  xxx »  , 

Rousselarestraat, 
en in alle Postkantorer.

Verschijnende Eiken Zaterdag.

GODSDIENST, MOEDERTAAL, VADERLAND.

BEKENDMAKINGEN :
4 0,15 c. den regel.

Rechterlijke aankondigingen 0,50 o id, 

Aanbevelingen 0,25 c. id,

Ben uittreksel der Affichen bij dea 
drukker van dit blad gedrukt, war 
den onvermeld tweemaal in de 6 a*ette
overgenomen.

Dood en Begraving van den Eeraieerden Heer Jaeob
Eerste Pastor der Parochie van ’t H. Hert te Iseghem.

Nauwelijks twee jaar  geleden werd de 
nieuwe parochie ingericht en Eerweerden Heer 
Jacob, onderpastor van Sint Hilonius, als haren 
eersten herder aangesteld.

Zijne benoeming wierd allerbest onthaald, 
w a n tE .  II. Jacob telde te Iseghem niets dan 
vrienden, bijzonderlijk op den wijk Abeele, die 
aan zijne zorgen toevertrouwd was.

Onmiddelijk stelde hij zich aan ’t w erk  om 
de nieuwe Parochie in te richten.

Hij deed de kerk  behoorlijk opschikken en 
versieren, hij bezorgde al hetgene er voor den 
Eeredienst noodig was en wist daarbij zulke 
goede orde in te brengen en alles zoo wel te 
regelen dat eenieder voldaan was en de kerke
lijke diensten, bijzonderlijk des zondags, zeer 
vlijtig gevolgd wierden.

Men m ag van hem in der waarheid  zeggen 
I dat hij was « Den goeden H erder die z i jn  leven 
| ten beste geeft voor zijne schapen.  »

Ook was de droefheid algemeen toen men 
zag dat de ziekte zijne kloeke gezondheid 
langzaam ondermijnde en hij eindelijk'gedwon- 
gen wierd eenige rust te nemen.

Zaterdag was zijn s taat zoodanig verergerd 
dat het noodig wierd hem de HH. Sacramenten 
te bedienen die hij met de stichtendste gods
vrucht ontving. Tot de laatste stonden behield 
E. H. Jacob  zijne volle verstand vermogens en 
zijne laatste woorden waren nog voor zijne 
geliefde Parochianen.

Hij stierf zondag avond om 7 1/2 ure, gansch 
overgegeven aan den Aanbiddelijken wil van 
God.

Het solemneel u itvaart,  gevolgd van de be
grav ing  had donderdag plaats.

Alles getuigde van den diepen eerbied en de 
oprechte genegenheid die men Eerweerden Heer 
Jacob toedroeg.

Aan ieder huis w apperde het vaandel met 
rouwfloers omvanhen, en de lichten brandden 
achter een zw art  omhulsel.

De geestelijkheid van Sint Hilonius, de w e
reldlijke overheden en al de gilden der stad, 
het korps pompiers, het stadsmuziek en de 
Harmonie der Congregatie gingen het stoffelijk 
overblijfsel ten huize afhalen om naar de kerk  
te leiden, de schoolkinders vormden de haag 
en een grooten stoet van Priesters,vrienden en 
Parochianen volgden het lijk.

Aan de offerande wierden er 1500 gedachte
nissen met het portre t van den overledene

1 uitgedeeld.

Na da Hoogmis beklom Zeer Eerweerde 
Heer Deken Loys den predikstoel en sprak 
de lijkrede uit van den overledene :

Over twee jaa r  wierd de nieuwe parochie 
van ’ t H. Hert ingericht.

W ien zou nu den Herder wezen die de 
nieuwe Parochie zou bestieren ?

Seffens lag in ieders begeerte en op alle 
lippen de naam van Eerweerden Heer Jacob, 
Onderpastor van Sint Hilonius die reeds 16,jaar 
alhier werkzaam was en eenieder had gesticht 
door zijnen grooten ijver en zijn voorbeeldig 
leven.

Nog geen twee jaren zijn sedert verloopen 
en hij is niet meer !

Eerweerden Heer Jacob uwen afgestorven 
Pastor was eenen verdienstlijken priester in 
den vollen zin des woords. Bezield met taaien 
wil en kloeken moed, vol ijver voor liet 
goed, is hij voor ons allen een voorbeeld 
van den katholieken priester en van den goeden 
herder.

Het is u allen bekend met welken ijver 
hij zich te werke stelde voor alles wat de 
zaligheid der zielen en het welzijn van den 
evenmensch aanging.

Van den vroegen morgen was hij aan ’t werk 
altijd den eersten in het huis van God, altijd 
gereed om de geloovigen de H. H. Sacramen
ten toe te dienen en den dienst van God 
te bevorderen.

Bij zijne aankomst te Iseghem wierd E. H. 
Jacob tot bestierder van de zondagschool der 
dochters aangesteld. Iedereen weet hoe v er
slaafd en bszorgd hij was om de jonge meisjes 
een goed onderwijs te geven en dezelve 
tot brave en deugdzame dochters te zien 
opgroeien.

’t Was ook E. H. Jacob die de Kleine Con
gregatie inrichtte w aar de jongens die de school
banken pas verlaten hebben een eerlijk verzet 
vinden en eene veilige schuilplaats tegen de 
ondeugd

Nauwelijks w as die inrichting op goeden voet 
gebracht, toen hem eene n ieuw e taak opgeleid 
wierd ; het inrichten van de vergadering  der
H. Germana. Seffens stelde E, H. Jacob zich 
te w erke en met eenen heiligen ijver bezield 
g ing  hij de jonge dochters opzoeken om ze aan 
de menigvuldige gevaren te on tt iekken  w a a r
aan zij blootgesteld zijn. Zijne pogingen 
wierden nogmaals met goeden u its lag  be
kroond ; honderde meisjes behield hij alzoo 
in den goeden weg die later goede en christe
lijke huisvrouwen zouden worden. Hij was 
overtuigd dat het behoud van het geloof en de 
goede zeden afhing van het eerste onderricht 
die de kinders van hunne moeder ontvangen 
en die in hunne ziele een *blijvenden indruk  
nalaat.

Nevens zijne veelvuldige werkzaam heden 
en bedieningen rond E. H. Jacob nog den 
tijd om de zieken en kranken  te bezoeken, 
bijzonderlijk de arm e lieden aan wien hij 
benevens zijne troostwoorden milde aalmoezen 
schonk, m aar hem altijd aan hunne dank* 
betuigen wist te onttrekken.

Eerweerden Heer Jacob wras een voorbeeld 
van eerbied en gehoorzaamheid aan zijne 
oversten, hij w as  ook een godvruchtigen en 
nederigen Priester die eenieder door zijn 
voorbeeld stichtte.

En toen hij als Pastor aan ’t hoofd der 
nieuwe Parochie stond, gunde hij zich geen 
oogenblik rust. Niets ontsnapte aan zijn 
waakzaam  oog,

Zie rondom u hoe hy in korten t\jd de 
K erk opschikte, meubelde en versierde, alle 
dagen bracht hij ie ts  bij tot den luister van 
het huis Gods.

En in zijn laatste levensdagen, afgemat 
en uitgem ergeld  door de ongeneesbare kwaal 
die hem ten g rave sleepte, en gaf hij den moed

niet op en tot het laatste toe wilde hij de 
plichten van zijn am ht met de meeste nauw ge
zetheid vervullen.

Hoe was men niet gesticht toen hij den 
za terdag  voor Paschen, ziende dat er zooveel 
volk 1e bieehte kwam , qog eenige uren in 
zijnen biechtstoel overbracht, en na een slape- 
loozen nacht, ’sanderdags meer dan 900 
communiën uitdeelde.

Geen enkele klacht ontviel zijnen mond en 
met christene gelatenheid zag hij ongenadig 
de dood naderen. Hij leefde niet voor zich 
zelven m aar voor God alleen en voor het 
welzijn zijner Parochianen.

En vooraleer te sterven s tuurde hij hun nog 
eene laatste vermaning toe: « Weest een- 
» drachtig, sprak hij en eensgezind met uwe 
» priesters ondersteunt al hunne werken en 
» ondernemingen ; zoo handelende zult gij hun 
» veel voldoening schenken en u zelven den 
» Hemel verzekeren. »

Print die lessen in uw geheugen, dat de 
vrede onder u heersche tot het bewerken der 
yoede zaak en de behoudenis van het geloof.

Nu dat Eerweerden Heer Jacob deze wereld 
verlaten heeft en aanstonds ter  aarde zal 
besteld worden, vragen wij dat den Almach- 
tigen en Goeden God hem de belooning 
schenke van zijn verdienstig leven en bidden 
wij op dat wij met hem te samen eens in 
den Hemel mogen vereenigd w'orden,

Na de absouten wierd E. H. Jacob naar zijne 
laatste rustp laats  gedregen en M. Eugeen 
Carpentier sp rak  het laatste  vaarwel uit.

Mijnheeren,
Indien ik het w^oord neem op den boord van 

dit graf, dat welhaast deze stoffelijke over
blijfsels zal bedekken ,’t is om de droevige plicht 
te vervullen : in den naam zijner Parochianen, 
en van zijnen K erkraad ,  in den naam zijner 
vrienden, in den naam der gansche bevolking, 
getuigenis te geven van het verdienstvol leven, 
en openbare hulde te brengen aan de dierbare 
nagedachtenis van den Eerw. Heer Pastor van 
het H. Hert.

E. H. Jacob geboren te Merckem in 1855 
kw am  als Onderpastor naar Iseghem in 
December 1890, op zijnen 35jarigen ouderdom, 
’t is te zeggen in den bloei van zijn leven.

Na korten tijd was hij in Iseghem door 
iedereen gekend en geacht als een werkzam e 
en eerbiedweerdige priester, eenvoudig, rond
borstig, man van een stuk ; m aar een goed 
herte, voorzichtig in zijne handelwijze, be
scheiden in  zijne gesprekken, vooru iten  vooral 
bekommerd met de menigvuldige plichten van 
zijne priesterlijke bediening.

Voor dezen die hem nog beter kenden was 
het een man met een edelmoedig hert, voorzien 
van een vasten en beraden wil, vol van iever, 
bereid totallezelfsopoffering,de gedienstigheid 
zelve en van eene onuitputbare milddadigheid.

Dat was E. H. Jacob bij zijne aankomst te 
Iseghem, dat bleef hij meer dan 16 jaren als 
Onderpastor, dat bleef hij als Pastor, dat bleef 
hij tot zijne dood.

In eene stad zooals Iseghem zijn de paro
chiale inrichtingen m en igvu ld ig ;  de priesters 
verdeelen zich het w erk , en krijgen elk in hun 
lot meer dan hun deel. E. H. Jacob wierd 
gelast met een deel der werken, ingericht tot 
behoudenis der jeugd, en werd namentlijk 
genoemd tot Bestierder der zondagschool der 
meisjes.

Hij legde zich op dit wrerk  toe met hert en 
met ziel, bezorgde, begeleide en ontwikkelde 
deze inrichting gedurende 16 jaren lang, zoo
danig dat men zich de zondagschool der meisjes 
niet m eer kon inbeelden zonder E. H. Jacob, 
noch de E. H. Jacob zonder de zondagschool.

Gedurig in betrekkingen met de kinders, 
getuige van het aangroeiend zedenbederf en 
de menigvuldige gevaren kennende waaraan 
de jeugd is blootgesteld, was hij overtuigd dat 
men zoo vroeg mogelijk de kinders van alle 
bederf moet bevrijden, en dat. men ze van 
jongs af tegen de gevaren moet wapenen.

Daarom, nevens de bestaande groote en 
middelbare Congregatiën, stichtte hij de kleine 
Congregatie der Jongelingen, fier van den 
iurichter te zijn en den bestierder van een 
w erk  dat, in zijne meening de beste uitslagen 
moest opleveren.

En ’t was enkel na alle moeilijkheden over
wonnen te hebben en zijn w erk  bloeiend te 
zien vooruitgaan, dat hij het bestier overliet 
aan een zijner confraters, om zich voortaan 
te kunnen toewijden aan eene n ieuwe inrich
ting die hem sedert lang nauw aan den geest 
en het hert lag, om te kunnen doen voor de 
meisjes w at hij gedaan had voor de jonge
lingen.

En hij had geen ruste meer tot dat hij kon 
inrichten het verdienstvolle w erk  der 11. Ger
mana,een der schoonste perels aan zijne kroou, 
w erk  voor hetwelke zijnen naam hier in 
Iseghem altijd zal moeten gezegend blijven.

Deze die onder zijn bestier gestaan hebben en 
nu groot geworden zijn ; de ouders die bij 
hunne kinders de vruchten van zijne wijze 
raadgevingen konden bestatigen. deze bijzon
derlijk, weten welk oneindig goed E. II. Jacob 
hier te Iseghem gesticht heeft, hoeveel hij 
bijgebracht heeft tot het bewaren der zeden, 
en ’t is daarom dat ik overtuigd ben den tolk 
te zijn van de gevoelens met de .w elke allen 
bezield zijn, met hier in den naam der gansche 
bevolking van Iseghem en in mijne hoeda
nigheid van Burgemeester eene openbare hulde 
te brengen aan zijne dierbare nagedachtenis.

Gedurende 16 jaren Onderpastor, gezamentlijk 
of opvolgentlijk Bestierder d r r  Zondagschool 
der meisjes, Inrichter en Bestierder der kleine 
Kongregatie der jongelingen ; Inrichter en 
Bestierder der Fl. Germana zijn geliefdkoosd 
w erk ,  bleef E. H Jacob zijn geheel leven, den 
w aren  vriend der jeugd . Maar nevens zijne liefde 
voor de jeugd had hij nog eene andere 
liefde : deze van het werkm anshuisgezin, bij
zonderlijk van den armen w erkm an. En nooit 
was hij ge lukk iger  dan alsw anneer hij eene 
zalige verm aning met eene milde almoes kon 
doen doorgaan.

Het is dus niet te verwonderen dat, E. II. 
Jacob niet alleen de achting en den eerbied, 
m aar ook de genegenheid en de vriendschap 
verworven had, van al de Iseghemnaren. En 
’t en is niet te verwonderen dat, a lswanneer 
men het goede nieuws vernam van de inrich
ting van eene nieuwe Parochie, en er spraak 
was van eenen eersten pastor voor de kerk 
van het H. Hert, den naam van E. 11. Jacob 
natuurlijk  in den geest en op de lippen kwam 
van iedereen.

Den wensch der bevolking werd vervuld en 
Z. Hoogw. Monseigneur de Bisschop van 
Brugge noemde in 1907 E. II. Jacob tot eersten 
Pastor der Parochie van het H. Hert. Den 
niewen Pastor was 52 jaa r  oud. Met den iever, 
die hem kenm erk te  stelde hij zich aan het 
w e rk  voor het inrichten zijner Parochie.

Gelukkiglijk moest hij zich niet bekommeren 
met het bouwen eener kerk, de milde tusschen
komst van Juffrouw Angillis had daarin reeds 
voorzien, m aar hij moest zich zonder uitstel 
bezighouden met het opmaken der plans voor 
het vermeerderen en voltrekken der kerk, 
met het stichten van allerhande inrichtingen 
zonder dewelke eene Parochie niet kan bestaan. 
Men zag hem van ’s morgens tot ’s avonds 
links en rechts, bij den eene en bij den anderen, 
bekommerd angstig  en zonder ruste tot dat hij 
eindelijk v e rw ezen lijk t  zag hetgeen hij opvol
gentlijk betrachtte.

m



Olie, Riemen, Machienen, Moteurs, enz.
BIJ GABRIÊL VAN WTBERGHE

Deze alleen die hem in zyn w e rk  ter  zijde 
stonden, de Heeren leden van den kerkraad 
van het H Hert. in wiens naam ik hier nu 
spreek weten met welke bezorgdheid en met 
welke zefsopoffer ng  hij zijne bediening w aar 
nam, en hoe hij in den vollen zin des woords 
een goeden pastor was.

Met moed en met vlijft was hij bereid zijn 
w erk  voort te zetten tot volkomene voltrek
king. Maar de Goddelijke Voorzienigheid heeft 
e r  anders over beschikt. Eene kwaal die in 
hem diep verdoken lag is plotselings ontkiemd 
en sleepte hem in eenige weken tot het graf. 
Hij worstelde tegen de ziekte dag voor dag, 
stap voor stap en stierf om zoo te zeggen de 
wapens in de'hand, aangezien hij zich slechts 
te bed legde daags voor zijne dood.

Daar hebt gij Mijnheeren in korte woorden 
de geschiedenis van het verdienstvolle leven 
van den E. H. Jacob.

Hij is dood ; hij wordt door eenieder be
klaagd en de schoonste lofrede die ik op zijn 
g raf  kan uitspreken, zijn deze enkele woorden, 
welke gij allen gehoord of gezegd hebt, w elke 
op de lippen liggen van al zijne Parochianen :

Hoe ja m m  er da t  hij gestorven zij !
Eerweerde Vriend uw  leven is voorbij 

m aar uw e voorbeelden zullen blijven en uw e 
w erken zullen nog lange jaren vrachten 
dragen. God zal U de belooning schenken dat 
gij, van hem alleen, verwachtet.

En wij die hier gekomen zijn om U dezen 
laatsten blijk van vriendschap te geven, wij 
zeggen U een laatste Vaarwel, wij zeggen U 
eenen laatsten dank in name uw er bedroefde 
Parochianen, in den name der gansche bevol
king  van Iseghem.

V aarw el Eerw. Heer tot in der Eeuwigheid.

Zoo bracht iedereen in dezen droeveit dag 
eene welverdiende hulde aan den nederigen 
Priester die hem binst zijn leven aan alle eer
bewijzen ontrokken had.

Zyne gedachtenis zal in achting blyven, 
bijzonderlijk op de Parochie van ’t H. Hert, 
w aar  hy in korten tijd zooveel goed gedaan 
heeft. ______________

In de Kamer.
Dinsdag w as’t de dag der ondervragingen. 

E r  w aren  er twee over de yzerenwegen van 
West-Vlaanderen. De eerste werd gedaan door 
M. Nolf van Yper ; hij k laagt dat de treins en 
hunne uren niet verbeterd zijn sedert de over
name door den Staat.

M. Van Merris, burgemeester van Pope- 
rinhge, zei dat er kwaadwilligheid vanwege 
het middenbestuur moest in ’tspel zijn ; hij 
wees verschillige veranderingen aan welke 
dienden ingevoerd te worden.

M. Helleputte, minister van ijzerwegen, deed 
opmerken dat de Staat nog m aar gewillig 
sedert één jaar  de u itbating  der ijzerenwegen 
van West-Vlaanderen in handen heeft. In dit 
kort tydstip wierd er al meer dan ééne verbe
tering  ingebracht.

W e gaan voort verbeteringen inbrengen. 
Waarschijnlijk met 1 st6n Juli zal een dubbel 
spoor gelegd worden tusschen Thourout en 
Rousselare.

M. Nolf heeft gezeid dat zoo de minister 
het Noorden der provicie weldoet, hij het 
Zuiden vergeet.

M. Helleputte betwistte zulks. Hy zegde 
nog dat hij talrijke statiën zal doen verbeteren 
en onder ander deze van Kortrijk, Ingelmuster 
Rousselare en Yper.

De tweede ondervraging w as deze van 
M. De Bunne, over den langen duur 
van het werk en de betaling van het per
soneel der Vlaanderen. De bedienden en 
werklieden w aren  gelukkig  aan den Staat 
over te g a a n ; m aar jam m er genoeg, tot 
heden werd hun toestand in niets verbeterd, 
zegde M. De Bunne.

M. de minister antwoordde.
« Ik heb beloofd de dagloonen te vermeer- 

» deren ; ik heb reeds veel gedaan en zal 
» in dezen w eg voortgaan.

« W a t  de werkuren  aangaat,  ik zal er 
» veranderingen aan brengen ; volgens mij 
» moet ik my eerst met den looQen, en vooral 
» met de loonen, der kleinen bezighouden. 
» Maar dat kan enkel trapsgewijze geschieden 
» te beginnen met de kleinen, de nederi- 
» gen. »‘

« Sedert de ijzerenwegen van West-Vlaan- 
» deren aan den Staat zijn, geven wij 275,544 fr. 
» meer u it  als de Maatschappij, voor ver- 
» meerdering van loonen en om meer rustda- 
» gen te kunnen verschaffen. Voorzeker is 
» alles niet v o lm a a k t ; er moeten nog verbe- 
» lering  ingevoerd worden ; m aar voor het 
«personeel is e r  reeds vooru itgang».

Doortrekking der vaart
van de

Leie- Iseghem-Rousselare naarRrugge.

Wy deelen hieronder een artikel mede uit 
de « De L an dw ach t  « van 2 Mei over het 
delven der vaart van Rousselare naar Brugge.

E r  is reeds lang spraak eene vaart te delven 
van Brugge naar Rousselare, maar tot hier 
toe, is e r  nog niet van gekomen.

Dat ware nochthans een belangrijk en nuttig 
werk.

De heer Vande Casteele heeft, in een m erk
waardig verslag al de voordeelen opgesomd 
welke die vaart zou opleveren.

Vooreerst stelt hij de mogelijkheid vast 
dit kanaal te delven, men moet natuurlijk 
omwegen maken om de hoogten van Lich- 
tervelde-statie te vermijden,

De vaart zou loopen van Rousselare, hoogte 
21,40 meters, naar Beveren-Oost. zelfde hoogte, 
van daar langs Kortekeer, tusschen Swevezeele 
en Lichtervelde, hoogte 16 meters, naar 
Ruddervoorde, hoogte 13,82 meters ; men 
bereikt de Waardammebeke, hoogte 12,06 m., 
dan Oostkamp, hoogte 11,41 tn., en eindelijk 
loopt de vaart uit te Brugge, in het kanaal 
van Gent, hoogte 11 meters.

Men zou dus by middel van sluizen, het 
verschil van hoogte, dat 10,40 beloopt, moeten 
inwinnen. Dat is niet onmogelijk

De voordeelen van het kanaal zouden zijn :
Brugge zou rechtstreeks verbonden zijn 

met Rousselare ; al de gemeenten op den 
doortocht van het kanaal zouden er  groote 
voordeelen van ondervinden, daar zij opgoed- 
koope wijze alle logge koopwaren, zooals 
kolen, granen en zaden, kasseisteenen, enz. 
enz. zouden ontvangen.

Brugge zou, langs Rousselare, rechtstreeks 
verbonden zijn, zonder langs Gent te moeten 
rond gaan, met Kortrijk en het noorden van 
Frankrijk, langs het kanaal van Mandei en 
de Leie ; en met de kolenbassijns van Henegouw 
langs het kanaal van Bossuyt, de Schelde 
en het kanaal van Condë.

Kolen van Bergen, kalk van Doornik, 
arduin, zouden beterkoop de streek tusschen 
Rousselare en Brugge bereiken.

De nieuwe vaart zou veel bijdragen tot 
den voorspoed der haven van Brugge, daar 
zij aldaar goedkoop zware koopwaren zou 
aanbrengen, welke de zeeschepen die Brugge 
bezoeken op hunne terugreis zouden kunnen 
medenemen.

Nu moeten ze veelal op ballast de te ru g 
reis doen ’t is te zeggen zonder iets te ver
dienen en natuurlyk ze zoeken dat niet.

De aarde welke zou voorkomen van het 
delven van het kanaal, zou men kunen be
nuttigen aan de spoorwegen welke men nu 
overal ophoogt, om de barreelen te kunnen 
afschaffen.

Nu moet men aan hooge prijzen de noodige 
aarde op grooten afstand gaan halen. De prijs 
der uitgedolven aarde zou dus in afrekening 
komen van de kosten van het kanaal, welk 
men bijna voor niet zou hebben.

Het Kanaal zou volgens het ontwerp van 
den heer Van de Casteele 10 meters breed 
zijn op den grond en 40 meters aan de w ater
lijn ; het zou geschikt zijn voor vaartuigen 
van 300 ton of 300,000 kilos.

Reeds menigmaal heeft de Gazette van  
Iseghem  de aandacht harer lezers over de 
voordeelen van dit werk getrokken en er 
op gesteund hoe nuttig het ware een comiteit 
te zien tot stand komen waarin de belang- 
hebbeade gemeenten zouden vertegenwoordigd 
zijn ten einde ds zake met vereenigde krachten 
en op casten voet te bewerken.

Nu meer dan ooit hebben wij kans daarin 
te lukken, te naaste ja re  is e r  Kamerkiezing 
voor onze provintie en tot nu bekwamen 
wij bitter weinig onder opzicht van openbare 
werken voor ons geweste. Hand aan ’tw e rk  
geslagen, en laat ons hopen dat het Katholiek 
Gouvernement dat reeds zulke belangrijke 
havenwerken heelt uitgevoerd te Brussel, 
Antwerpen, Gent, Bruggre, Oostende, enz. ook 
het kanaal Brugge-Rousselare zal tot stand 
brengen. _____________ _

E e n  b e d e v a a r t
naar ’t H eiligdom  van den H. Joseph.

Zondag laatst, zijnde beschermingsfeest van 
den H. Joseph, heelt alhier de 4e jaat I i j  se'ie 
bedevaart naar het heiligdom van den
H. .Joseph te Leuven plaats gegrepen. De bijval 
welke deze van vorige jaren  hadden verworven, 
heeft dees jaa r  het getal merkelijk doen aan
groeien ; ju ist  een honderdtal namen deel aan 
dezen zoo schoonen pelgrimtocht. Om de bede
vaarders alle gemak en volkomene rust te 
verzekeren, geschiedde de reis door de zorg 
van het bedevaarderskomiteit, iri voorbehou- 
dene wagens en met buitengewone prijs
vermindering.

Pas was het teeken tot vertrek gegeven en de 
reis wierd door het bidden van het aandoénlijk 
reizigersgebed onder Gods hoede en de bescher
ming van den machtigen H. Joseph gesteld. 
Onder het zingen van lofzangen en het bidden 
van den rozenkrans, afgewisseld door de luimi
ge gesprekken der bedevaarders, zette de reis 
zich zonder deernis voort en kwamen wij tot 
Leuven in de beste gesteltenis aan.

Om 10 1/2 ure woonden wy in het heiligdom 
eene plechtige hoogmis bij, waaronder een 
vlaamsch gelegenheidssermoen gepredikt werd.

Daarna brachten wy een bezoek aan het genade
beeld van O. L. Vrouw ter  Koorts en aan de 
bijzonderste merkweerdigheden der stad Leu
ven. Op klokslag 12 ure wachtte ons een lekker 
noenmaal in de zaal van den boerenbond. De 
spijskaart was uitnemend wel gekozen en allen 
zonder onderscheid deden er  eer aan. Het uit
stapje naai’ den Cesarsberg verschafte ons eene 
uitmuntende spijsvertering.

Kwart voor 3 ure wierden wij, voorafgegaan 
door de dragers van het sierlyke flambeeuw, 
door de geestelijkheid plechtig binnen het 
heiligdom geleid. Onmiddelijk begon het lof 
waaronder liet opoïïeren van het flambeeuw 
gedaan wierd. In eene welgepaste aanspraak 
bedankte de Pater-predikant de aanwezige 
pelgrims om hunnen iever en beurde ze op om 
zonder menschelijk opzicht hunnen plicht van 
kristen altijd en overal getrouw te blijven. 
Een laatste lofzang door al de bedevaarders, 
den H. Joseph ter  eere, sloot deze aandoenlijke 
plechtigheid.

De terugreis geschiedde in de beste gestelte
nissen ; te Brussel maakten wjj van 2 1/2 uren 
tusschenpoos gebruik om de schoonste straten 
te doorwandelen en de bijzonderste gebouwen 
en monumenten af te zien.

Wij kwamen ongedeerd te huis aan, allen 
opgeruimd en hoogst tevreden

Een hertelijke « Proficiat » aan de inrichters 
van den bedevaart, aan wiens iever het welge- 
lukken grootendeels is te danken geweest

Een bedevaarder.

Het programma der Rodenbach’s feesten is 
thans vastgesteld en luidt als volgt :

Zaterdag 21 Oogsi. 7 ure ’s avonds Lie
derenavond, in stadsfeestzaal, Wapenplein te 
Rousselare.

Zondag, 22 Oogst, 10 ure voormiddag, Mis 
in St-Michielskerk ; 11 ure in de Feestzaal 
der Gilde van Ambachten « In den Hert » : 
Letterkundige zittdag. Aanspraken v a n ;  1. 
Pastor Hugo V e rr ie s t ; 2. Prof. VanCauwelaert.  
F re iburg , over Rodenbach en de Studenten
beweging : 3, Prof. Vermeylen, Brussel, 
over Rodenbach en den bloei der Viaamsche 
letterkunde : Prof. Van Puyvelde, Gent, over : 
Het wezen van Rodenbach.

s Namiddags, 2 ure, on thu llingen  overgave 
van het Standbeeld door het Comiteit aan de 
Stad. Cantate van De Boeck : De Blauwvoet  ; 
ten 3 ure, geschiedkundige stoet : Vlaanderen 
door de eeuwen heen ; ten 5 u re  feestmaal, 
’s Avonds verlichting en v uurw erk .

Maandag, 23 Augusti, ’s morgens, S tuden
tenlanddag ; ten 2 ure namiddag, inhuldiging 
van een gedenkteeken in het huis w a a r  
Alb. Rodenbach geboren is. ’s Avonds uit
voering van Philippinne van Vlaanderen.

De n ieu w e S choolw et in Nederland.
De Tweede Kamer der Staten-Generaal van 

Nederland hield zich deze dagen bezig met 
het wetsontwerp, waardoor het verleenen 
van toelagen aan de vrije gestichten van mid 
delbaar onderwijs geregeld wordt. Eenige ledeu 
der linkerzij hadden er verschillende wijzi
gingen aan voorgesteld, om rechtstreeks of 
onrechtstreeks de vrijheid van onderwijs voor 
de ondersteunde gestichten in te krimpen 
of zelfs aan het onderwijs een onzijdig karak
ter te doen geven. Zoo was er voorgesteld 
dat er in de vrije gestichten, waar de leerlin
gen zonder onderscheid van geloofsbelijdenis 
aanveerd worden, het onderwijs volstrekt 
onzijdig zou moeten zijn om de staatstoelagen 
te kunnen genieten ! Die wijziging werd 
verworpen met 74 stemmen tegen vier.

E r  werd ook nog voorgesteld dat, in de 
gemeenten, w aar geene officieele gestichten 
bestaan’ de vrije ondersteunde gestichten, 
zouden verplicht zyn leerlingen van alle 
geloofbelijdenissen te aan veerden. Dit voorstel 
werd verworpen met 40 stemmen tegen 39. 
E r  werd nochthans beslist — hetgeen eenigsins 
strijdig is met die eerste stemming — dat die 
gestichten geen leerling mogen weigeren uit 
hoofde zijner geloofbelijdenis, ten ware er 
slechts iuwonende leerlingen zyn.

Het wetsontwerp werd donderdag goedge
keurd met 48 stemmen tegen 27. Tien leden 
der linkerzij hebben er, met de rechterzij, 
voor gestemd. De vijf aanwezige socialisten 
stemden tegen. Het wetsontwerp zal binnen 
kort voor de Eerste Kamer komen, waar 
het voorzeker zal aangenomen worden.

Belgische werklieden naar den vreemde.
Sedert eenige dagen trekken talrijke w erk 

liedenfamilies van Charleroi, Roux, Jumet, 
Marcinelle, Ransart, Montignies, Chatelet, enz. 
naar F rankrijk  en naar Duitschland om er  in de 
steenbakkerijen te gaan arbeiden. Het zijn 
over het algemeen mijnwerkers die met gansch 
hun bezit optrekken ; zij vergeten zelfs niet 
hunne vechthanen mede te nemen. Vele werk- 
ieden zullen hen in de mijnen gedurende 

gansch het goed seizoen kunnen vervangen. 
De steenbakkers worden in Duitschland en in 
Frankrijk  aangeworven in dag h u u r of op 
’t s tuk.

De Vincentius genootschappen  
en de vrijmetselarij

Te Messina bestonden er  vroeger vier 
afdeelingen van het Genootschap van den
H. Vincentius a Paulo. Bij de aardbeving  
in december laatsleden zijn m eer Han de 
helft der leden van het genootschap omge
komen ; er is thans besloten het Genootschap 
herin te richten en de vier afdeelingen in 
eene te versmelten.

Onmiddelijk na de ram p hadden deSt-Vincen- 
tiusmannen zich aan het w erk  gesteld om 
hunne noodlijdende medeburgers ter hulp 
te komen. Zij wisten voor meer dan 50,000 fr. 
eetwaren, kleeren, geneesmiddelen, geld, enz., 
te verzamelen, welke aan noodlijdenden 
werden uitgedeeld. Zij hebben ook nog aan 
de slachtoffers eene som van 133,000 fr. 
uitgedeeld, welke hun door den kardinaal
aartsbisschop van Palermo gezonden was. * 
W at heeft van haren kant, de vrijmetselarij 
voor de slachtoffers gedaan ? vraagt heel 
terecht de « Osservatore Romano ». aan 
welken wij die inlichtingen ontleenen.

De spoorw egen in Congoland
In November aanstaande zal de spoorweg 

van de Kaap naar Cairo tot aan de Congoleesche 
grens gelegd zijn. Er zal dan een vertakkings- 
lijn aangelegd worden naar de. mjjnen van 
de Congo-Ster, en men denkt dat werk tegen 
Kerstdag 1910 te kunnen uitvoeren ; voor dien 
spoorweg zijn e r  in Belgie voor 3,666,342 fr. 
riggels, dwarsliggers, bouten en andere be- 
noodighedn besteld, welke te beginnen van 
de aanstaande maand November moeten gele
verd worden.

E r  zullen ook in ons land belangrjjke bestel
lingen gedaan worden voor het rollend mate
rieel van den Jspoorweg van Ivatanga.

Voor de rookers. — Van af den 1 Mei, 
mogen de reizigers in Frankrijk  slechts 10 
sigaren, 20 sigaretten en 40 grammen tabak 
onbelast binnen brengen.

BINNENLAND.
i V I e n  v r a a g t  een MEISJE in de 

drukkerij J. Dooms Iseghem.

PIANOS DFSMET, B R U S S E L ,  R u e
Royale, 99, staan in hoogachting bij p ian is 
ten en leeraars.

I n g e lm u n s t e r .  — Nabij de herberg de 
« Meerschbloem » is er een verwoed gevecht 
geleverd tusschen verscheidene kerels, voor 
eene oudeveete. Talrijke revolverschoten w er
den gelost en verscheidene vechters werden 
gekwetst. Achiel Vanthuyne en Jules Van- 
dekerckhove, wever, bekwamen ieder een 
revolverkogel in den linkerarm. Een deel 
der vechters trok dan naar de herberg van 
Vandekerckhove, in de Oostroosebekestraat. 
Niettegenstaande zijne kwetsuur ging Vande- 
kerckhoye bij de gebroeders Levêque, met 
wie lijj in vijandschap is, de ruiten uitslaan. 
E r werd geantwoord met een revolverschot, 
dat gelukkig niemand gekwetst heeft, De 
policie heeft ten slotte de gebroeders Leo 
en Octaaf Levêque opgesloten. De toestand 
der gekwetsten in niet erg.

— Twee kerels hebben in de herberg « Zo
merland » de ruiten verbrijzeld en de deur 
ingebeukt. In de herberg van Karei Dumolin, 
aan de statie van den Zandberg, hebben zij 
twee spiegels aan stukken geslagen. Dezelfde 
kerels werden kort nadien betrapt op kieken- 
diefstal ; er werden verscheidene schoten 
gelost, doch er is niemand getroffen.

— Op den Lenteakker brak er vrijdag mor
gend brand uit in het huis bewoond door 
Gustaaf Soenens, eigendom van Desiré Cous- 
sens, herbergier te Thielt. De woning is met 
gansch den inboedel afgebrand ; een versch 
geslacht zwijn van 250 kilos, dat ingekuipt 
was, eene partij haver en rond de 3.0 0 kilos 
aardappelen werden de prooi der vlammen. 
Eene houtmijt had ook reeds vuur gevat,  doch 
een gebuur kon het uitdooven. De schade is 
verzekerd.

H oofdlijden, Tandpijn, M igraine 
N evralgie — Bijzondere uitvinding 
Amerikaansch AÏgaopoeder geneest in 
eenige minuten de hevigste aanvallen. In 
alle apotheken.  Te Brussel bij Vergauw en 
anspachlaan. Hoofddepot : Camile Libotte,
apotheker Yper. 2 fr. 50 de doos. Proefdozen 
fr. 1,50 bij J. Verhamme, apoth. Iseghem.

Diefstal in  het Landbouwgesticht. —
Donderdag morgend bestatigde men dat er 
’s nachts dieven ingebroken waren in het 
Landbouwgesticht te Gembloers. De kwaad
doeners hebben talrijke voorwerpen in platina 
gestolen, onder andere acht kroezen, een kap- 
suul, eene tansr. enz., het al voor eene weerde 
van rond de 2,000 fr. Men verdenkt twee kerels



die woensdag in den omtrek gezien waren, en 
die Donderdag morgend met den trein naar 
Brussel vertrokken zijn. De policie der hoot'd- 
stad werd aanstonds verwittigd.

J i c h t  e n  rh e m a t i s m l i jd e r s .  — Zoekt niet 
langer ! Het geneesmiddel voor uwe kwalen is 
gevonden. De bekomen uitslagen, de behan
delingen bestatigd op duizenden ongelukkigen, 
dwingen eenieders bewondering af. Doch de 
zekerheid der bekomen genezingen is daar om 
de meest ongeloovigen te overtuigen. Dit 
kostbaar geneesmiddel is het Elixir Vincent 
tegen jicht en rhumatism Vincent, apotheker, 
33 rue de la limite Brussel.

O y g h e m .  De tweewoonst van Aloïs Roel- 
straete en Karei Seudry, is woensdag avond 
met gansch den inboedel afgebrand. Het zw in 
gel kot en het ovenhuis van Cyriel De Ruyck 
werden mede in asch gelegd. E r bestaat ver
zekering.

R o l le g h e m -C a p p e l le .  — Donderdag nacht 
is iiet huis van den Herbergier Cyriel Van- 
derbeke,« In de (Javers », gehucht* Roobaard » 
door een geweldigen brand in asch gelegd. 
Niets is kunnen gered worden. De schade, 
op 3500 frank geschat, is door verzekering 
gedekt. Men denkt dat kerkdieven den brand 
gesticht hebben. De gendarmerie van Meanen 
heeft een dnderzoek geopend.

Na den schouwburg, neemt een w arm e 
Cibils. Brederodestraat, 17, BRUSSEL.

R e c k e m .  — Donderdag nacht heeft men 
uit de weefkamers van J.-B. Rogier, Edm. 
Decoene en H. Debeir, wonende op ’t gehucht 
« Dronkaert », het lijnwaad ran  den weefboom 
gesneden en gestolen.

B e d ro g .  —  Er wordt veel Vieux-Système 
verkocht in witte kruikjes of stoopkens doch 
e r  bestaat maar eenen echten Vieux Système 
van het merk « ’t  W i t  S to o p k e .  » W ilt  gij 
dus den echten, eischt de woorden ’t W it  
Stoopke op het etiket en aan het stop alsook 
de naam Jacques Neefs op het etiket.

De w r a a k  v a n  d en  s to k e r .  — Een stoker 
van den buurtspoorweg Brussel-StQuintyns 
Lennick, was doorgezonden. Hij besloot zich te 
wreken op eene haltelijke wijze, en hij gelukte 
er in twee zijner vrienden te overhalen om hem 
te helpen. Hij had besloten maandag morgend 
den tram te doen ontriggelen op eene plaats 
waar de baan nogal veel af helt, en de tram  
zeer snel rijdt. In de nabijheid is eene houten 
brug. De drie mannen braken ze gedeeltelijk af 
en legden de balken over de riggels. Alzoo 
hadden zij eene echte barree) optrericht, en 
eene schrikkelijke ramp was onvermijdelijk.

Gelukkig kwam een landbouwer daar voorbij. 
Het gevaar bemerkende ontruimde hu de baan 
en ging de gendarmerie verwittigen. Deze 
landbouwer heeft eene schrikkelijke ramp ver
meden, en rerd ien t allen lof en dank. De plich- 
tigheid van den stoker schijnt bewezen. Hij 
w.trd aangehouden en in het gevang van Sint- 
Gillis opgesloten. De twee medeplichligün 
zullen hem daar binnen kort gaan rerroegen.

L e u v e n .  — Eene der voornaamste plech
tigheid van de Jubelfeesten der Leuvensche 
Hoogeschool, zal de concertopvoering zijn 
der dramatische legende « K a tharina»  van 
meester Tinei. Die uitvoering, ingericht door 
het zoo gunstig  gekend taal- en letterlievend 
genootschap « Met Tijd en Vlijt» '<al plaats 
hebben m aandag den 10 mei, ten 1 1/2 
ure, in de Beriotzaal, Vital Decosterstraat, 
29. Dit kunstfeest zal des te belangw ekkender 
zijn, daar het nu voor het eerst is, dat 
« K atharina » in het vlaamsch opgevoerd 
wordt.

Waarom wilt gij langer klagen 
Van dat hoesten, van die pijn,
Die de borst u liggen knagen,
Wen er  Wonderpillen  zijn,
W elke uw valling  zullen stelpen 
En u maken vroom en blij,
U van asthm a  zullen helpen, 
Ademhaling geven vrij.
W ant door echte Wonderpillen,
Kan men op twee dagen na,
Zich van ’t hevig hoesten stillen,
En genezen gansch weldra.

Wonderpillen  zjjn te bekomen aan 1,50 fr. 
in postzegels of postbon te zenden naar de 
apotheek SIMOENS, Yperstraat, 2, Thielt, en 
in allo poe apotheken

De moord van Dadizeele
Dijnsdag laatst wierd voorde korektionele 

rechtbank van Kortrijk de zaak opgeroepen 
ten laste van Marie Vanderheyde beticht 
van door slagen en kwetsuren  de dood 
veroorzaakt te hebben van den schilder Joseph 
Gaytant.
E r was veel volk van Dadizeele en den omtrek 

naar de zitt ing gekomen.
I)e betichte, Marie Vander Heyde, zag er 

ziekelijk en terneergeslagen u it  ; zij was 
gansch in het zw art  gekleed. E r waren 25 
getuigen gedagveerd.

De w eduw e Bostyn, in wier woning het 
drama gebeurd is, vertelde het zooals onze 
lezers het reeds weten. De andere getuigenissen 
leverden niet veel belang op; alles kw am  h ier
op neer dat Marie Vander Heyde een vrolijk 
meisje was, en dat zij, toen zij wist dat 
Gaytant van zin was met eene andere vrouw 
te trouwen, opeens droefgeestig werd en 
en zelfs eens in onmacht viel. Sommige 
getuigen verklaarden d. t de beschuldigde 
eens gezegd had dat zij wel zou zorgen dat 
het huwelijk van Gaytant met hare mededing
ster niet zou doorgaan.

Het getuigenverhoor liep ’s middage af. Ten 
3 ure werd de zitting hernomen. M. de Hemp- 
tinne, substituut van den p rokureu r  des ko- 
nings, nam onmiddelijk het woord voor het 
rekwisitorium. Hij vroeg dat de rechtbank de 
beschuldigde zou plichtig erkennen aan slagen 
en wonden die de dood veroorzaakt hebben, 
zonder inzicht ze toe te brengen, en bijgevolg 
de w et s treng toe te passen.

Mr Mussely, verdediger van de betichte, 
sprak  een schoon pleidooi uit. Hij deed u it
schijnen dat Marie Vander Heyde, radeloos 
was toen zij het verraad van haren ontrouwen 
verloofde vernam. Altoos hoopte zij dat Gay
tan t  gehoor zou geven aan hare smeekingen, 
doch immer werd die hoop teleurgesteld ’t Is 
dan zij, in een aanval van wanhoop, het nood
lottig schot loste. De verdediger vroeg dat de 
rechtbank zich toegevend zou toonen ten op
zichte van de betichte, die meer ongelukkig 
dan misdadig is

De zaak liep rond 5 ure af. De rechtbank 
oordeelde d< beschuldigde plichtig aan slagen 
en wonden die de dood veroorzaakt hebben 
zonder inzicht ze toe te brengeu. Bijgevolg 
werd Maria Vander Heyde, met inachtneming 
van verzachtende omstandigheden, veroor
deeld tot 3 jaa r  gevang. Vader Gaytant, die 
zich burgerlijke partij gesteld had, bekwam 
den frank schadevergoeding dien hij gevraagd 
had.

BED EV AA R T U IT  V L A A N D R EN LA N D  
naar

O. L. VRO UW  V A N  LOURDES.
Tiende Pe lgrim stocht van den 25  Oogst 

tot den 2  Septefnber 1 9 0 9
onder het Eervoorzitterschap van D. H. 
Mgr. Waffelaert, Bisschop van Brugge, en 
onder de geestelijke leiding van Eerw. Heer 
Pastor Bruloot te Kortijk. — De trein is samen
gesteld uit reiswagens met zijgangen W. C. 
van den Belgische Staat.
Prijzen der pl (heen en terug) van Kortrijk : 
Eerste klas, 148 fr. Tweede klas, 95 fr. Eerde klas, 62 fr.

Voor inschrijvingen, zich wenden tot E. H. 
Planckaert, Onderpastor op Sint Hilonius, en 
M. Camiel Van Haverbeke-Thurman, hout
handelaar, te Iseghem.

Priesterlijke B enoem ingen.
Z. H. Mgr de bisschop heeft benoemd
Principaal van ’tCollegie te Meenen, E. H. 

De Meester, leeraar in ’t klein Seminarie 
Bonne-Espérance ; Principaal ran  ’t Collegie 
te Dixmude, E. H. Plouvier, leeraar in dit 
Collegie; Leeraar in mathesis en wetenschappen 
in het Collegie van St-Lodewijk te Brugge, 
de E. H. Bouteca, leeraar van mathesis in 
’tCollegie te Yper.

De E. H. Verraes, onderpastoor in St-Jan 
te Poperinghe, is almoesenier benoemd der 
weldadigheidsscholen van den Staat te Ruys- 
selede. Wynghene en Beernem. De E. H. 
Serruys, gewezen coadjutor van wijlen den 
pastoor van liuddervoorde, is onderpastoor 
benoemd in St-Jan te Poperinghe.

SCHEEPVAART V A N  ISEGHEM.
Eugenie, met kolen voor Charles Verstraete. 

— Lèontine, met lijnzaad voor Constant Van- 
demoortele. — Ivonne de Merville, met kalk 
en de Jongen August, met kolen beiden voor 
Alidor Vandewalle — Elk zijn gedacht, met 
kolen voor Conrarcl Verstraete. — Les deux  
frères,  met kolen en Ville d 'Anvers,  met ci- 
ment beiden voor Frangois Deeaigny Emel
ghem. — Albert, met steenovenkolen voor 
Remi Vandeputte. — Laurent,  met kolen voor 
Cyriel Berlamont. — L ’A m i , Fidéle en Fort 
d'Aire,  beiden met kolen voor verscheidene.

Markt van Iseghem 8 Mei 1 Mei
Boter per kilo fr. 2,70 a 2,80 2,*0 a 2,90
Eieren per 26 2,00 a 2,10 2,00 a 2,10

Burgerstand van Iseghem
G E B O O R T E N :

158, Alice Vens, dv. Aimé en Marguerite 
Deschryvere. — 159. Noëlla Dejonckheere, dv. 
Richard en Alice Vanbutsele. — 160. Qamille 
Vansteenkiste, zv. Jan en Marie Vanbeylen. 
— 161. Camille Vierstraete, zv. Eugéne en 
Elisa Lippens. — 162. Marguerite Spillebeen, 
dv. Hector en Marie Geldhof. — 163. Marie 
Weyts, zv Gustaf en Emma Kerckhof. — 164. 
Ivonne Lambrecht, dv. Hector en Juliana 
Folens. — 166, Oscar Couckhuyt, zv. Hilonius 
en Maria Dedeyne.

S T E R F G E V A L L E N :
121. Emile Jacob, pastor van ’t H. Hert, 

54 j, zv. Charles en Virginie Vandevoorde, 
Ommegangstr. —J122. Jules Monteyne, fabriek
w erker 46 j .  echt* Maria Huysentruyt, Lende- 
ledestr.

H U W E L IJK E N  :
22 Valére Spriet, metser 29 j. en Pharaïlde 

Brabant, zb. 26 j. — 23. Emile Vandeweghe, 
schoeom. 30 j. en Maria Vandeweghe naaister 
32 j . — 24. Frangois Vandendriessche, schoen
maker 24 j. en Magdalena Vuylsteké, fabriekw. 
18 j. — 25. Richard Everaerdt, peerdenknecht 
27 j. en Elisa Delaey, bottinnestekster 33j.

STAD ISEGHEM
Parochie van ’t H. Hert.

Veloleesten en Velokoersen
Maandag 31 M ei, 2" Sinxendag

om 2 1/2  ure  namiddag.

-17 5 FR. PRIJZEN

V erslag van Doctor ROUTH,
hoofdgeneesheer in het * Hópital Samaritain „ der vrouwen 
en kinderen, te Londen : * Natuurlijk rijk aan onmisbare 
„ bestanddeelen van het bloed voor de hersenen, de 
„ spieren, het vleesch en de beenderen te ontwikkelen 
„ eu' ^'onderhouden, is de

Revalenta du Barry
„het voedsel bij uitmuntendheid dat gansch alleen volstaat 
„om den welvaart der kinderen en der zieken van allen 
„ouderdom te verzekeren. Vele vrouwen en kinderen die 
„verkwijnen van vermageringen zwakheid, zij volkomen 
„door de Revalenta du B arry  genezen worden. „ 

(Gebezigd in de Engelsche hospitalen sedert 60 jaar).
“ Vitry-bij-Reims (Marne), den 22 October 1890.

“ Ik maak persoonlijk gebruik van uwe REVALENTA. 
„ Ik schrijf ze aan mijne zieken voor. bijzonderlijk in de 
„ gevallen van aandoeningen der spijshuis en in alle ge- 
„ vallen waar het van belang is de krachten der zieken op 
„ te houden en herop te wekken; ik heb er altijd de beste 
„ uitslagen mede bekomen. „ Dr L. Ravaud.

“ Tours, den 2 Juli 1891.
“ Hf eren. ik ben meer dan drie en zeventig jaren en 

„ niets meer kunnende verteren ten gevolge eener reeds oude 
„ maagziekte, ben ik in Februari laatst, de REVALENTA 
„ beginnen te gebruiken ; min dan eene maand later at ik 
„ gelijk iedereen en niets deed mij pijn. „

“ Mej. Gaguelin, bij de nonne-Augustijnen. „
“ De REVALENTA heeft mij sedert achttien maanden 

„ belet van te sterven ; ’t is het eenige voedsel dat ik kon 
„ verteeren.„

“ H. G affino, Pastoor-deken van Cette. „ 
Vier maal voedzamer dan het vleesch zonder de consti- 

ier?n, bespaart zij nog 50 maal haren prijs in medecijnen. 
n doozen van fr. 2-5u, 4-50, 7-75, 17-50; 6 kilos : 40 fr. 

Omtrent 10 cent. per eetmaal.
Opzending tegen postmandaat aan K alokee-W ielem ans 

hoofdagent, Rouppestraat, 2, Brussel; bij alle goede 
Apothekers en Kruideniers, overal. 2

/■
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8 U N U B H T
Z B B P

w o r d e n  w e k e l i j k s  v e r 

k o c h t .  D a t  i s  h e t  b e s t e  
b e w i j s  d a t  S U N L I G H T  
Z E E P  alle  v e r w a c h t i n  
g e n  b e a n t w o o r d t .

W e ig e r t  de n a m a a k s e l s .

v

Zijt gij 
in

DEZE L I J S T ?
Tering.
Asthma.
Borstpiepingen.
Benauwdheden.
Hijgingen.
Bronchitis.
Keelpijn.
Hoest.
Verkoudheid.
Heeschheid.
Pleuris.
Longaandoening.
Longontsteking.
Influenza.
Borstziekte.
Kroep.
Diphterie.
Kinkhoest.

De Abdijsiroop, Ilooster Sancta Paulo ge
neest al dez# ziekten.

De Abdijsiroop is verkrijgbaar bij all» 
goede apothekers.

De Abdijsiroop kost per flacon van 230 gram 
fr. 2, — per flacon ran 550 gram fr. 4, — 
per flacon van 1000 gram. fr. 7, —

Hoe grooter flesch, hoe voordeeliger du» ! !

HUIS

J. De Busschere-Bonte
St. H i l o n i u s s t o a a t  te i s e g h e m .

Kerkboeken, Paternosters, Paternoster- 
busjes, Portemonnaies, Portefeuille, Fantaisie- 
Cabas voor kinderen en damen, W erk- en 
Juwee'idozen in hout, Leder en peluche, 
Tabak beurzen, Albums voor Portretten, Post
kaarten , T imbers en Handwerk.

Buitengewone occasie album voor 50 post
kaarten  aan den prijs van 0,25 centiemen.

Alle slach van bureel- en schoolgerief, 
M uziekstukken, — Muziekpapier, — Solfegen, 
— Vitrauphanie.

W e l O pgelet!
Mr & M“* MAURICE MEIER

Chirurgiens-Tandmeesters-Specialisten
M oscroenstraat, n° 2 KORTRIJK

o p  d e n  h o e k  b i j  h e t  g e v a n g
hebben de eer het geacht publiek bekend t* 
maken dat zij met al 'die densisten, rondloopers 
die van huis tot huis rondgaan om w e rk  a f  te 
smeeken hetzij oud of jong dezelfde naam d ra 
gende of niet, in geene commerciale betrekkiug  
mede zijn, dat Mr en Mms Maurice MEIER g ee n  
gebru ik  m aken van rond te loopen, m aar w e l  
gelijk gewoonte te raadplegen zijn in hunne 
oude woonst, w a t  niet elders bestaat a l  te 
KORTRIJK, HOEK VAN DE MOSCROEN
STRAAT, N° 2, huis met koetspoort, by het 
gevang, het oudste huis van dentisten te 
Kortrijk, w a t  gesticht is in 1884. Die in Kor
trijk komt voorMr en Mme Maurice MEIER te 
raadplegen, zw ig t u  dan voor die mannen met, 
hunne w it te  kiels die onze kalanten  met ge
weld elders willen brengen; laat u dus niet 
misleiden. Zoolang gij aan het gevang  niet z y t  
ziet gij ons huis niet; dus om alle misgrepen te  
voorkomen vraag t  naar het gevang, daar zult 
gij zien den hoek der MOSCROENSTRAAT N° 2 
huis met koetspoort, dat is bij Mr en  M”

M r en  M >  M A U R IC E  M E IE R  h e b b e n  
g e e n  b ro e d e r ,  g e e n  z o o n ,  g e e n  b lo e d v e r 
w a n te n  o f  g e e n  d o m e s t i e k e n  d ie  h u n  h u i s  
verteeren w o o r d i g e n .

Depots te Iseghem, RODENBACH. apo;h ; Meenen 
VAN OST, apoth. Groote Markt, en SIOEN. apoth.~.Rous- 
selare, F. AMEYE. apoth. DÜBU1SSON,apoth: GRYMON- 
PREZ. apoth.
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1 0 , 0 0 0  F R A N K
IN  S P E C IË N

CYCLISTEN-SNELLCOPERS
Alvorens uwe PNEUS 

te koopen, licht u
in over den

Begiftigd 
met 10,000 FR.

l i l  s p e c i ë n  
Leest het S po rtb lad

L E  V E L O , ,
dat daarover de ncodige cndair ichtingen gMft

H  F r » .  !
MEN ZEGGE H ET  VOORTI



TE KOOP :
GROND gelegen op de Nederweg, kunnende 

dienen gedeeltelijk voor BOUWGROND en 
voor BOOMPLEIN of SCHUILPLAATS. -  
Genadige Voorw aarden.
Zich te bevragen ten bureele der Gazette van  

Iseghem.

TE KOOP een stuk  wel gelegen en schoonen 
bouwgrond liggende langs den Molenkouter 
en den Nederweg. Voor nadere inlichtingen 
zich te bevragen by den Notaris DEVOS te 
Rumbeke.

STUDIE VAN DE NOTARIS

Le Corbesier te Iseghem .

INSTEL Dinsdag 11 Mei 1909,
OVERSLAG Dinsdag 25 derzelfde 

maand, telkens om 4 ure namiddag, te 
Iseghem, ter  zaal van het Vredegerecht, 
M arktstraat, ten overstaan van den heer 
V rederechter des kantons, van :

Een W OONHUIS
met afhankelijkheden en 26 aren 30 centiaren 
erve en zaailand, staande en gelegen te 
ISEGHEM, zuid van de stad, west langs de 
Maneghemstr. in het kadaster bekend sectie C, 
num m ers 542, 543 en 544, geb ru ik t  door den 
medeverkooper P etru s  P a t t y n ,  tot den 
1 September 1909.

Een half ten honderden instelpenning.

Jonge Juffer biedt zich aan voor het 
geven van lessen in de fransche en duitsche 
taal. Aanvragen ten bureele der G azette van  
Iseghem.

M en V R A A G T bij Florent SINTOBIN- 
TANGHE, Meenenstraat, 8, 2 goede hair- 
werkers.

Te koop per OCCASIE
BIJ

G a l r i  Van WttegSe, iscgim
Eene Lintzage « met ’t hand en pedale ». 
Eene ronde Zaag « met as, kussens, enz 

10 fr. ».
Eene Boor- en Kapmachien.
Eene Tabaksnijmachien«duitsch sijsteem» 
Eene Kapmachien voor leer.
Eene Rrasseermachien voor lintzagen.
Een Elektrieke tableau.
Een Rheostat.
Een voltm eter.
Twee ampère meters, interrupteurs, enz. 
Assen, kussens, riemen, olie, vet, enz. 
Eene Dynamo 00 amp 110 volts.

A G E N T S C H A P
VAN DEN

Crédit liéaéral Hypothécaire
Bkstier :

65, Koninklijke s traa t,  BRUSSEL.
Beheer voor beide Vlaanderen :

Predikheerenstraat, GENT.

L eeningen van geld  op hypotheek
aflosbaar met annuiteiten of op vaste termijn, 
bijzonder ingericht om het koopen en bouwen 
van woningen te vergemakkelijken.

U itgaaf van obligatiën 4  %
van den « Crédit Général Hypothécaire », 
gew aarborgd door overeenkomstige pandlee
ningen en door het maatschappelijk kapitaal 
van 7,500,000 fr.

De maatschappij verschaft onder hare w a a r 
borg hypotheken aan deze die het begeeren. 
Voor nadere inlichtingen, men wende zich bij

Jules Crochon,
M a b k t s t r a a t ,  21, ISEGHEM.

Sloom verwerij <5
N ieu wwasscherij
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P E T E R S E L I E S T R A A T

!BRUGGE
B ijzon d erh e id  v a n  v e r w e n  en  
w a s s c h e n  in  ’t DROOG en  in  
’t N IE U W  va n  a l le  s la c h  va n

K L E E D I N G S T U K K E N ,  
D R A F E R I J E N ,  T A P I J T E N ,  
G O R D I J N E N ,  e n z .

in  a l l e  K leuren .
A l s o o k  :—
H O E D E N ,  P E L S E N
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I l u l p h u i s  Voor I s e g h e m  :

A .  N A E S S E N S ,  H o n d s t r a a t ,  2 5 .

H O E D K N
voor damen, m eisjes en kinderen.

Ik heb de eer mijne klanten aan te kondigen 
dat ik altijd voorzien ben van een groot 
assortiment van ZWARTE en GEKLEURDE 
HOEDEN voor damen meisjes en kinderen, 
voor het zomerseizoen, vanaf fr.. 3.25,4.80, 
5.50, enz. ; alsook MARINEHOEDEN voor kin
deren aan fr 1.50.

Bijzondere keus binnen huize van MODEL 
HOEDEN.

Komt zien en gij zult u overtuigen van den 
waren goedkoop.

CELINA DELANNOY
b i j  d e  k e r k

de Pélichystraat — Iseghem

Men v ra a g t  leermeisjes.

Arthur Desmet-Glibert
HEMDENMAKER

41, Boterstraat,  BRUSSEL.
Opvolger van J. DESMET-CANNOODT. Iluis 

gesticht in 1875. Eerste snede. Bezorgd werk. 
Probeert en gij zu lt oordeelen.

Henri Vanbelle-Obyn
Meenenstraat, 85, ISEGHEM

Huis- en sieraadschilder — Hout en m arm er 
— Bloemen en décoratiën voor corridors en 
salons — Alle slach van verf in potten. 

Genadige prijzen  — Trouwe bediening.

FABRIEK VAN 
MEUBELS IN ALLE STIJLEN

P ra ch t  en gewone meubels 
Zetels, stoelen, wiegen , kinderzetels, spie

gels, porte-manteaux. kolommen, étagèren, 
pijprekken, kaartebakken , cousolen, tapijten, 
matten, pluimborstels, toile-cirées, linoleum.

A lex. Roose-Vuylsteke
In den Gouden Zetel

B rugstraat,  38, ISEGHEM.
Magazijn van godsdienstige artikels, ovale 

en staande kruisen, in zilver uickel en 
celluloid. Heiligenbeelden, vazen, kunstvoor
werpen, schouw garnituren  in brons, majolic, 
terre  cuite. Porcelein, glas en gleiswerk. 
Matrassen in wol, flocon wol, pluimen en 
windhair. Genadige prijzen. Trouwe bediening

W ekelijksche Markten
KOttTftlJK 26 April

Tarwe heet fr. 20,50 a 20,75 
Rogge . . 18,50 a 19,00
Haver . . 00,00 a 20,00
Koolz. olie 100 k. 00,00 a 64,50 
Lynz. olie 100 k. 00,00 a 51,50 
Aardappels . 6,00a 6,50
Boter per Kilo 3,00 a 3,10
Eieren per 25 1,90 a 2,05
Suikerijb. beschikb. 13,75 

id. 1908 14,50

3 Mei
25.00 a 25,50
17.00 a 17,50
20.00 a 20,50 
00,00 a 60,00 
00.00 a 42,00

7,00 a 7.50 
2,30 a 2,50 
1,90 a 2,00 

00,00 a 14,00 
14,50

V e e m a rk t : 3 Mei lêO koeien, 145 veerzen, 
52 stieren, 66 ossen.

ROUSSELARE 27 April
Tarwe 100 k°
Roode tarwe 
Rogge . .
Haver .
Boonen . 
Aardappelen 
Boter per Kilo 
Eieren per 25 
Suikeryboonen gele 
Suikeryboonen 1907

20.50 a 21,00 
19,00 & 19,50
17.50 a 18,00
18.50 a 19,00
19.50 a 20,00 

7,50 a 8,00 
2,90 a 3,10 
2,00 a 2,10

14,00 
a 14,75

Viggens . 17,00 a 27,00
Koolz. olie 100 k° 00,00a 61,50 
Lynz. olie 100 00,00 a 50,50 

DIYNZE 28 April
Aardappels 100 k. 6,00 a 7,00
Boter per kilo 2,50 a 2,70
Eieren de 26 . 0,00 a 1,90
Hespe de kilo 0,00 a 1,60
Viggens . . 40,00 a 42,00

BRDGÖE 24 April
Tarwe de 100 k° 23,00 a 24,00

6

Rogge . . 16,50 a 17,50
Boter . . 2,50 a 3,00
Aardappels 6,50 a 7,50
Haver 100 k° 20,00 a 21,00 
Boonen 19,50 a 20,50
Vlas 1,25 a 1,65

AUDENAÏRDE 29 April
Aardappels 100 k° 7,50 
Boter de kilo . . 2,83
Eieren per 25 . . 1-96
Verkens . . . 37,50
Konijnen . . . 3,35

AJVTWERPïïT 3 Mei
Soda-nitraat beschikbare fr. 25,20
Sulfaat van Ammoniak beschikbare 29,00

Veem arkt Antwerpen 26 April

t  Mei
21.00 a 22,00
19.00 a 19,50
17.50 a 18,00
18.50 a 19,00
19.50 a 20,00
7.50 a 8,00 
2,80 a 3,10 
1,90 a 2,00

00,00 a 14,00 
. p 14,75

16.00 a 26,00 
00,00 a 60,00 
00,00 a 49,00

5 Mei
6.00 a
2.50 a 
2,10 a
1.60 a

40.00 a 42,00
1 Mei

24.00 a 25.00
16.50 a 1 ;.50
2.60 a 2,80 
6,50 a 7,50

19.50 a 20,50
19.50 a 20,50 
0,00 a 1,60

Mei
a 7,25 
a 2,54 
a 1,95 
a 42,00 
a 3,35

7,00
2,60
0,00
0,00

20 ossen l e kw. 0,80 a 1,00
127 koeien 0,00 0,00
31 veerzen 0,78 0,98
27 stieren 0,68 0,88
40 kalveren 1,10 1,30

F A B R IE K  v a n  M /.T R A S S E N
Vraagt en gij zult verkrijgen ! !

i  AT R A U  E i  in neeile aewaarbortiile zuivere floconwol -
voor 2 personen, gereed om op de bedden te leggen, zachter dan schaapwol. Proper en gezond, duurzaam en niet 
knollend. met, traversin erbij, aan 29; 34, 39,43 en 47 frank.— Matrassen en traversins voor één persoon, scholieren, 
enz., aan 23, 25. 27 frank enz., volgens grootte, gewicht en prijs en wol. Gezien de goede floconwol niet verknoopt 
W° o n  er" qa öTen zó'on? ^ecjderij zelf opvnllen ; daarom zend ik balen floconwol van 20 kilos, voor matras en traversin 
aan 20, is , 30, 34 en 38 frank. De zuivere floconwol kan gewasschen en gekuischt worden als schaapwol — Dus niet 
verwarren met katoen^ocon die hard en in ballen komt.

Matrassen in echte schaapwol
voor 2 personen, met of zonder erin, aan 62, 70, 82, 92, 95 fr.

Schaapwol aan fr. 2 ,60 , 3 ,50, 3 ,95, 4 ,20 de kilo
Levering volyens prijs en in  volle vertrouwen

Matrassen xn konijnhaar-windhaar
gezuiverd met machien, allerbeste kwaliteit haar aan 20 frs

meer  dan  lOO gemaakte matrassen 
in alle prijzen en hoedanigheden

VOORALEER ELDERS TE KOOPEN =
komt zien en u overtuigen van de kleine prijs en ie goede waren

Matrassenmakerij « DE STER »

M a g a z i j n

IIST ’t GROOT i i v  ’t  K .iL _ ,E :iiN r

A . VANNESTE-M ATTHYS, Oyghem
Tramstatie. — Telefoon N° 2 0

Antwerpsche Hypotheekkas
Naam looze M aatschappij te A n tw erp en  gesticht in 1881  

Maatschappelijk kapitaal fr. 10,000,000,00  
Reserven en mogelijke waardeverm indering fr. 5 ,202,859,87

Leeningen op vaste Goederen
aflosbaar ten allen tijde, m et groote en k leine sommen

O b l ig a t ië n  a a n  3 , 3 0  % i n t r e s t
worden uitgegeven in evenredigheid der toegestane leeningen op eersten rang

S P A A R K A S
INTRFST  ̂ °lo op de tijdelijke stortingen met gem ak van terugbetaling

( 3 , 6 0  o/,, op c]e stortingen voor geru im en  tijd.
De gelden, toevertrouwd aan de Antwerpsche Hypotheekkas, beliepen 

op 31 December 1907 tot . . .
W A A R B O R G

A) De leeningen die op dien datum  bestonden voor een bedrag van fr. 95,201,852 12
B) Het Maatschappelijk kapitaal gansch ingeschreven . , » 10,000 000 00
C) Reserven en mogelijke w aardeverm indering . . . » 5,202,859*87

zij dus bijna honderd en tien m illioen frank waarborg, niet onderhevig aan verlies.
Voor verdere inlichtingen zich te  toenden tot eenen der  agenten :

A lo y s  VERHAMME, Deurwaarder, Iseghem. C a m il le  SCHOTTE, Gemeentesekrelaris 
Ingelmunster. C h a r l e s  COOLS, Hovenier, Emelghem.

fr. 93,839,924,37

HANDEL IN KOLEN

Victor Vandenberolifi-Dejonglie
heeft de eer het geacht publiek kenbaar te 
maken dat hij sedert l n Februari zijne wponst 
en m agazyn overgebracht heeft itl de

ROUSSELARESTRAAT 
te r  herberg De Afspanning, bij de Paters.

Trouwe bediening.

Oud Soldaten
W ilt gij den overschot van hst geld 

uwer militievergoeding wanneer gij het 
noodig hebt; alsook Genade. Indien gij 
veroordeeld zijt voor de Rechtbank gelijk 
welke straf, _ het mogelijke zal gedaan 
worden. — Wendt u tot het huis Matthys, 
Zandberg, 8, Gent. — Open van 9tot 111/2 
uren ’s morgends, en van 3 tot 5 uren 
’s namiddags. — Mits een postzegel geeft 
mén schriftelijk inlichtingen. 8165.

Mits eenige centiemen daags te sparen
verschaft men zich, betaalbaar p e r  week, p e r  m a a n d  of p er  vijftien dagen,

een uitmuntend

S I  N G  ER
naaimachien

van buitengewone

sterke
coiiStructie.

B EZO EK T O N ZE  M A G A ZIJN EN . -  VRAAGT O N ZE KATALOGEN.
Meer dan zeventig magazijnen in België.

ü - o a r t r - i j l c ,  47, Doornijkstraat. M o s e r o e n ,  121, S tatiestraat,
i s e g h e m ,  18, G entstraat. R o u s s e l a e r e ,  104, Ooststr aat.
M e e n e n ,  6, Koningstraat. I J  p e r e n ,  14, Dixmudestraat.

BELANGRIJK BERICHT
T A N D E N

iNU&r V. MEIER
Bijzondere Chirurgijns Tandraeesters-Specialbtbn 

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 oskroenstraat, 2 K o r t r i j k
bij het g ev a n g , huis m et k o etsp o o rt,

kunnen geraadpleegd worden vooral wat de tandheelkunde betreft. Genezing voor alle pijnlijke 
tanden; plombeeren der holle tanden; rechtzetten der ongeregelde tanden v o o ra l le  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 Mm° 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 Mm* MAURICE MEIER 
ondernemen ook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun nieuw 
stelsel waarvoor zij gebreveteerd zijn.

Kunsttanden te beginnen van af 5 frank. — V o lle d ig e  g eb ijten  van af 
10 0  frank en h ooger. — A l de kunsttanden en gebijten  kom ende uit de 
laboratoire van M, en M“” M aurice M EIER , zijn verzekerd  voor het leven .

Ta raadplegen alle dagen te KORTRIJK van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren uitgezonderd de zon
en hoogdagen.


