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GAZETTE VAN ISEGHEM
ter gelegenheid der Pleehtige Eefemis

V A N  -

ALEXAND^R GILLÈS DE PÉLICHY
Z e n d e l in g  v a n  h e t  G e n o o tsc h a p  d e r  ~W itte P a t e r s

v.

C A R T H A G O  2 8  J U N I  - 1 9 0 8  I S E G H E M  - 1 6  J U L I  - 1 9 0 8

Donderdag om 10 ure had in Sint Hiloniuskerk 
alhier, de plechtige Eere-Mis plaats van Eerw. 
Heer Alexander Gillès de Pélichy, zendeling van 
't  Genootschap der W itte  P a ters ,  derde zoon 
van Wel-Edelen Heer Baron Alexander Gillès 
de Pélichy en Mevrouw de Barones van Calaen.

Schoone, aandoenlijke, onvergeetbare fe e s t !

Den woensdag avond wierd  de plechtigheid 
aangekondigd door het driegeluid.

Gansch de stad was bevlagd, en te beginnen van
9 1/2 uren, kwamen u it  alle straten en wijken 
de menschen naar de kerk  toegestroomd, die 
bijzonder keur ig  en prachtig  versierd was met 
rijkgekleurde behangsels, planten en trophées. 
Aan den hoogen au taa r,  die glanzend was verlicht 
en met nieuwe tapijten bevloerd, prijkten tusschen 
de nationale en m uzelijke vlagenen He w apen
schilden der familie Gillés de Pélichy, der W itte  
Paters  en der stad Iseghem. Bij den u i tgang  van 
het koor zweefden twee Engelen, dragende het 
opschrift « C haritas  », zijnde de kenspreuk der 
W itte  Paters en ook de leus der Edele Familie 
Gillès de Pélichy : Liefde, m ilddadigheid  en 
zelfopoffering.

De plechtigheid wierd bijgewoond door de W el
edele familiën Gillès de Pélichy, van Caloen, de Ti 11e- 
ghem, d ’Espierres, enz.; en vereerd door de tegen
woordigheid van Z. Doorl. Hoogw. Mgr van Caloen 
der Benedictiner Orde, Abt van Rio en Bisschop van 
Phocea, in Braziliën. W aren  ook tegenwoordig 
Z. E. H. Kanonik Rommel, afgezant van Mgr de 
Bisschop van B rugge; Z. E. H. Deken Loys, van 
Rousselare; E.H. Dehulster, Pastoor van Moescroen; 
de Eerw. Oversten der W itte  Paters  en der Paters 
Capucienen van Iseghem ; de Stedelijke Overheid 
en K erkraad van St Hilonius, en nog vele andere 
voorname geestelijke en wereldlijke personen.

De Eerweerde Officiant werd aan den Autaar 
bijgestaan door zijne gewezene leermeesters, 
EE. HH. Vander Meersch, Deken van O. L. Vrouw 
te Brugge, d ia k e n ; Titeca, Onderpastoor van 
Ste W albu rga  te Brugge, onderdiaken ; Caessens, 
ceremoniemeester. E. H. Van Coillie, Pastoor van 
St Hiloniuskerk, vervulde het am bt van Index ; 
EE. HH. Fové en Planckaert w aren  cantors.

De mis in m uziek w ierd  overheerlijk uitgevoerd 
door de kerkzangers,  onder de leiding van M. 
Jules Van Haverbeke.

Aan de offerande zegende de Eerweerde Pater  
Alexander allen die ten offeren gingen, tot den 
laatsten toe. Duizend gedachtenissen wierden u i t 
gedeeld en nog ontbraken er v e le ; want bijna alle 
huisgezinnen waren er vertegenwoordigd. De 
indrukw ekkende plechtigheid eindigde met het 
« Te Deum . »

Na de plechtigheid in de k e rk  wierd er in de 
kapel van het hospitaal aan al de behoeftige familiën 
een groot en lekker koekebrood gejond. Daags te 
voren hadden de leerlingen der kostelooze scholen 
ook eeiïén deugdlyken koeke gekregen, die zij 
in ’t  naa r huis gaan lustig proefden. Ook de 
weezekinderen en ouderlingen wierden niet ver
geten : ’t was voor allen Kerm esse.

E . P . A lr rn n tlc r  G illès de P é lichy

De zielenoogst is groot, maar er zijn weinig werklieden, 
bidt den Heer dat H ij werklieden in zijnen oogst zende.

( M a t t h .  ix ,  37, 38).
Ik zal hen zenden naar de volken over de zee naar 

Afrika, tot lien die nooit van mij hebben gehoord, noch 
mijne glorie hebben gezien. En zij zullen mijne heerlijk
heid verkondigen aan de heidenen. (Is. l x v i ,  19).

Gaat dus en onderwijst alle volken, hen dooiend in den 
Naam des Vaders en des Zoons en des H . Geestes, en 
leert hen onderhouden alles wat ik U bevolen heb.

(M a t t h . x x v iii , 19, ;o).
Ik  beveel XJ aan, O Heer, al de noodwendigheden mijner 

ouders, mijner bloedverwanten en vrienden en van allen, 
die mij om Uwe Liefde eenig goed gedaan hebben.

(T h . a  K em pis).

Eerweerde Heer, Wel Edele Familie, geheel 
Iseghem wenscht u u it  ganscher herte geluk om 
de vreugde van dien blijden dag, ’t Iseghemsche 
volk is ge lukk ig  en fier in zijn midden zulk eene 
edelmoedige familie te bezitten, die sedert honderd 
jaren onze stad met allerlei stichtingen wist te 
begunstigen ; die steeds bekommerd was om den 
zedelijken en stoffelijken welstand onzer bevolking 
te verbeteren, en die den den arm en en noodlij
denden altijd milde hulpe en bijstand schonk.

Nooit zal Iseghem uw e weldaden v e r g e te n ; 
im mer zal het u eene dankbare  genegenheid 
toedragen !

Provinciale raad
van W est - V laanderen

Z ittin g  van  d insdag.
M. Emmanuel d’Ydewalle geeft verslag over 

vragen van hulpgeld voor buurtwegen in het 
arrondissement Brugge.

Zelfde verslag van M. Iserbyt voor het a r ro n 
dissement Kortrijk, van M. de Lirnburg-Stirum voor 
het arrondissement Thielt Rousselare, en van M. 
Iweins d’Eeckhoutte voor het arrondissement Yper.

M. De Cooman geeft vers lag  over de gewone en 
buitengewone onderhoudswerken der provinciale | 
wegen, vaarten en gebouwen.

M. Kervyn de M eerendré geeft verslag over de 
begrooting der provincie voor 1909. De rekening 
van 1906 liet een overschot van 476,061 fr, 44. 

Daarméé zal men eenige buitengewone werken, 
zooals de vergrooting en  opschikking van ’t 
Gerechtshof van Brugge, aan wegen en gedenkge-

bouwen, kunnen ondernemen. Men neemt 
ook de gelegenheid te baat om den velotaks 
van 1 frank te verminderen. Dus dat deze 
taks voortaan maar 5 frank meer zal bedra
gen. Nu nog brengt hij 250,000 frank op. Zonder 
de vermindering, vroeger en nu toegestaan, zou 
de opbrengst 500,000 fr. geweest zijn.

Op voorstel van M. Bruneel de Montpellier 
heeft de raad eenen brief van deelneming ge
zonden naar de familie van graaf de Mérode.

M. Goethals, burgemeester van Meulebeke, 
heeft eene ondervraging gedaan over de g r in t 
wegen of « graviers. » De gemeenten, zei hij, 
leggen deze wegen ten dure koste, dan komen 
sommige nijveraars of handelaars e r  op gere
den m etoverzw are  vrachten. Na weinigen tijd 
zijn de wegen gansch vernield. E r zou d aa r
mee middel moeten verschaft worden.

M. B rutsaert ondersteunde krachtdadig  dit 
verzoek.

M. d ’Ydewalle gaf het voorbeeld van eenen 
grav ie r van.Sint-Andries, die de Staat zelf aan 
stukken had laten rijden’ door het ver
voer van bouwm aterialen voor het oprichten 
van het toevluchtshuis aldaar.

M. de gouverneur heeft daarop geantwoord 
dat hij ten volle eens is met voorgaande spre
kers; hij heeft beloofd al te doen w a t  mogelijk 
is 0111 daar beternis in te brengen.

Mijnheer Eugéne Carpentier heeft Dinsdag 
een voorstel nedergelegd ten einde, in de be
grooting der Provincie voor ’t jaa r  1909 de 
noodige sommen te voorzien om aan de N ijver
heid- Beroep- Teeken- en M uziekscholen  W e
derom de hulpgelden te kunnen uitbetalen 
welke zij genoten voor het jaa r  1907 en de 
eerste toepassing der algemeene vermindering. 
Deze zaak kwam Vrijdag te r  bespreking en, na 
eene belangrijke redevoering is M. Eng. Carpen
t ie r  e r  in g e lu k t  zijnen voorstel te doen 
stemmen.

Met algemeene stemmen wordt onmiddelijk 
een dubbel spoor gevraagd  aan het ministerie 
van Spoorwegen voor den I jze ren  weg Brugge- 
Kortrijk.

De stad Kortrijk vraagt een hulpgeld voor 
het bouwen van eene gedenkpoort aan den in
g ang  van het Groeningheveld. Het berek stelt 
voor dit niet toe te staan, daa r  de provincie 
reeds voor 25,000 fr. tusschengekomen is in het 
oprichten van dit gedenkteeken.

MM. Alb. Liebaert en G. Doutreligne, van 
Kortrijk, hebben de vaderlandsche beteekenis 
van dit w erk  doen uitschijnen. Als er zake is 
de mannen te verheerlijken die hun bloed voor 
het vaderland ten beste gaven, m ag men op 
geen eenige franken zien. M. August Liebaert 
(Oostende) ondersteunde ook het verzoek, M. 
de Bethune, verslaggever, deelde deze vader
landsche gedachten, m aar voegde erbij dat de 
provincie eerst noodiger w erken  moest onder
nemen.

te Rousselare.
Zondag is het komiteit van den West- 

Vlaamschen Bond der Katholieke Jonge 
W achten alh ier bijeengeroepen, onder voor
zitterschap van zijnen voorzitter, de heer 
advokaat Claeys, van Kortrijk. W aren  verte
genwoordigd : de Jonge Wachten van Brugge, 
Veurne, IJper, Kortrijk, Rousselare, Avelghem, 
Moeskroen, Herseeuw', Wevelghetn, Thourout, 
Oudenburg, Nieuwpoort, Sinl. Andries.

De aanvraag  tot aansluiting van de Jonge 
W ach t van Leffinghe werd aangenomen.

Men kondigt de stichting aan van eene 
Jonge W acht te Iseghem.

w . E D



O l i e ,  R i e m e n ,  M a c h i e n e n ,  M o t e u r s ,  e n z .
b i j  GABRIËL VAN WTBERGHE

Het program m a van de algemeene verga
dering van den Bond, op 9 Augusti, te 
Móeskroen, w ordt bepaald goedgekeurd.

M. Beyaert zal verslag geven over : De 
tverk ing  der Jonge W achten. M. Barbier 
over De M iddenstanden. 3e M. Vanden 
Berghe over d e  schoolkwestie.

Het 'stichtên van een « Bulletijn » van den 
W est Vlaamschen Bond werd besloten. Nog 
w erd besloten meer uitgebreidheid te geven 
aan de studiezitting die te r  gelegenheid der 
jaarlrjksf'he algemeene vergaderingen gehou- 
derj'Wi&jtfit. Voortaan zal deze z it t ing  gedurende 
het Paaschverlof plaats grijpen.

Tot slót z e g g e n 'w i j  dat de Bondsfeesten 
te Mouskroen schitterend zullen zijn. M. 
Maui ice Pirmez, de w akkere  volksvertegen
woordiger van Charleroi, algemeene voorzitter 
van den Nationalen Bond der Jonge Katho
lieke W achten  van België, zal er het woord 
veteren.

D O O D

van graaf de Mérode.
Voorzitter van den Senaat.

Maandag nuchtend, is g raaf de Mérode- 
Westerloo, voorzitter van den Senaat, over
leden te Lausanne (Zwitserland).

In graaf de Mérode-Westerloo verliest de 
katholieke partij in ons land een harer door- 
luchtigste aanklevers en het Belgisch vader
land een zijner verdienstelijkste zonen.

Hendrik-Karel-Maria Ghisleen, g raaf de 
Mérode, m arkies van Westerlóo, vijfde prins 
van Grimberghe en achtste prins van Ru- 
bempré, hoofd van het huis van Grimberghe, 
werd geboren te Parijs op 28 December 1856, 
u it  het huwelijk van g raa f  Karel-Antoon, 
voorzitter van den Senaat, en van gravin 
Maria, geboren prinses van Arenberg.

Graaf Henri, de thans overleden Staatsman, 
w erd  op 28jarigen ouderdom lid van de 
K am er gekozen door het arrondissement 
Brussel.

Op 4 september 1883 was hij getrouw d 
met prinSes Nathalie de Croy, u it  welk  
huwelijk zijn gesproten : de gravinnen Marie 
en Henriette en g raa f  K arel-W erner de 
Mérode, prins van Rubempré, geboren te 
Brussel, op 28 november 1887, die nu hoofd 
der familie wordt en zijn vader opvolgt in 
al diens titels en weerdigheden.

De gedecoreerden van het herinneringskruis  
van 1830 zijn den overleden g raaf hun pensioen, 
dat gedeeltelijk op hunne weduwen over
gaat, verschuldigd, en steeds heeft hij in de 
Kamer de belangen der oud-strijders w a rm  
verdedigd.

Op 11 juni 1892 verloor hij zijn zetel in 
de Kamer, doch op 31 october van hetzelfde 
jaa r  wierd hij minister van buitenlandsche 
zaken benoemd in vervanging  van prins de 
Chimay, overleden.

In 1900 w erd hij gekozen tot senator voor 
het arrondissement Mechelen en na de dood 
van hertog d’Ursel tot voorzitter van den 
Senaat, welk hoog am bt de overleden Staats-, 
man nu sedert eene reeks van jaren w aar
nam met de grootste Onderscheiding en een 
w a a r  gezag.

Sedert lange maanden werd graaf de 
Mérode ondermijnd door eene verschrikkelijke 
ziekte : kanker aan de ingewanden. Sedert 
maanden leed hij eene w are  marteling, die 
hij met christene gelatenheid heeft gedragen.

Het verlies van een man als g raaf de 
Mérode is voor de katholieke partij in België 
eene w are  r a m p ; niet alleen om het gezag 
van zijnen naam, niet alleen om zijne be
kwaam heid en gaven, niet alleen om zijnen 
invloed, m aar omdat hij een man van gren- 
zelooze,. toewijding was, wanneer hij zich 
voor eene zaak inspande, omdat hij ook was 
een man van rotsvaste beginselen.

Eén trek deed hem altijd herkennen : hij 
zat tusschen de nederigsten, zooals hij steeds 
een volksgezind edelman was geweest.

Maandag, gansch den dag door, kwamen 
talrijke personen, tot al de standen der sa
menleving behoorend, naar het hotel de 
Mérode te Brussel, om zich op de registers 
van rouwbeklag in te schrijven.

I)e koning. prins en prinses Albert, als- 
m edë‘ prinses Clementine, die den overleden 
graaf eene groote genegenheid toedroegen, 
hebben telegrammen van deelneming aan 
g rav in  de Mérode gezonden.

De lijkplechtigheden zullen m aandag in de 
kerk  der Miniemen te Brussel plaats hebben 
en de teraardbestelling zal den zelfden dag 
te WTesterloo gedaan worden.

F ran k rijk  en de Congokw estie.
Men weet dat, in geval België den Congo 

niet overneemt, F rankrijk  een recht van voor
keur heeft om die kolonie aan te  kóopen. 
Zekere leden der fransche K am er hebben hu 
aan den minister van koloniën gevraagd, of 
hij van dien bijzonderen toestand van F rankrijk  
geen gebru ik  zal maken om ook in de Congo
kwestie tusschen te komen en de opmerkingen 
van Engeland te ondersteunen. In geval de 
minister daar geen voldoende antwoord op 
geeft, zal er waarschijnlijk in de fransche 
K am er eene ondervraging over plaats hebben.

B elangerijke bijeenkom st.
MM. Schollaert, kabinetsoverste en Renkin, 

minister van Jesticie, hadden Vrijdag in het 
paleis van Brussel eene lange bijeenkomst met 
Koning Leopold 11.

Goede hervormingen.
Zondag heeft M. Hubert, minister van arbeid, 

te Bergen op een katholieke vergadering ver
klaard dat bij zich bezig hield met het verwe
zenlijken der volgende punten: herziening der 
wet opdewerkmanspensioenen, derwijze dat een 
grooter getal werklieden er zullen kunnen van 
genieten ; eene betere inrichting der nijverheids 
en arbeidsraden, om zooveel mogelijk de -ge
schillen tusschen kapitaal en arbeid te vermij
den ; de herinrichting der werkrechtersraden ; 
zekere veranderingen aan de wet op de zondag- 
rust; eindelijk, zooals hij beloofd had voor de 
kiezing, eene wet op de pensioenen der mijn
werkers.

V oor de neringdoeners.
M. de minister Hubert legt de laatste hand 

aan een wetsontwerp regelende de policie op 
den straathandel, het koopdaghouden van 
nieuwe goederen, de uitpakkingen, enz. Een 
goed nieuws voor de kleinhandelaars.

De Krisis in Engeland.
Al de takken van den handel lijden op dit 

oogenblik in Engeland van eenen buitengew o
nen stilstand in de zaken.

Het officieel bulletijn van het Ministerie van 
Handel (Board o f Trade) maakt, voor de 6 
eerste maanden van 1908, eene vermindering 
van het handelscijfer kenbaar van een m iljard  
honderd vijftig miljoen fra n k  voor den uit
voer.

Het is de ijzer- en staal nijverheid welke het 
ergst getroffen is. -

Indien men de zakën die zy gedaan hebben, 
in de zes eerste maanden van 1908, vergelijkt 
bij hetzelfde tijdvak van 1907, dan stelt men 
eene -«enpi^dejrjng vast van 25 1/2 miljoen.

Het katoen, de wol en de nijverheidsvoort- 
brengselen zijn ook zeer geteisterd door de 
krisis.

In de bouwnijverheid heeft het nog nooit zoo 
slecht gegaan als nu. Men schrijft de oorzaak 
toe aan de groote wijzigingen in de manier 
van bouwen. Een groot deel van het hand
w erk  is door machienwerk vervangen.

Van den anderen kan t w ord t het w erk  dat 
vroeger uitgevoerd werd door timmerlieden, 
nu door plaaster-, en s^wcbewerkers vervaar
digd.

Daar men altijd zeer ras begeert vooruit te 
gaan in het bouwen zijn vele metsers vervan
gen door steenkappers die spoediger en sterker 
bouwen,

Zooals men ziet, is het in ons land alleen niet 
dat er krisis heerscht, in Frankrijk  is den in- 
en uitvoer schromelijk verminderd.

Vele bazen moeten groote opofferingen doen 
om hunne werkliedenden te behouden anders 
zouden er veel m eer werkloozen zijn.

H et vervoer tusschen 
Oostende en Londen.

Het vervoer tusschen Oostende en Engeland 
neemt van dag to t dag toe. Op dit oogenblik 
is ’t het fru it  dat het grootste deel van de 
lading u itm aakt der stoombooten die naar 
Tilbury varen. Vrijdag namiddag is de «Saphir» 
u it  Oostende vertrokken met 6000 manden 
krieken en zw arte  beziën, en eene groote 
hoeveelheid groene noten, waarvan de engel- 
schen, zegt men, hunne verm aarde sausen en 
zelfs hunne pickels m a k e n !

Men verwacht te Oostende booten uit 
Argentina, met eene volle lading schapen. Na 
de gebruikelijke quarantaine zullen deze in 
het slachthuis van Oostende geslacht -worden 
en vervolgens per stoomboot, naar do iuarkt 
van Londen gevoerd.

In het land der k rieken .
De tijd der krieken is teruggekeerd  voor 

iedereen, m aar voornamelijk voor de inwo
ners van St-Truiden. • ■ <

Om een gedacht te geven van de belang
rijkheid van den handel w elke in deze stad 
in dat fru it  gedreven wordt, zullen wij 
zeggen dat er Zaterdag laatstleden, 60.000 
kilos krieken van alle slach werden geladen, 
waaronder 40.000 kilos in bestemming voor 
Londen, en 20.000 kilos in bestemming voor 
Brussel, Bergen, enz. Al deze krieken, in
gepakt in ronde mandjes werden geladen op 
w aggons in een uur tijds.

Men m ag rekenen dat deze koopwaar
21.000 frank  opgebracht heeft.

Geheel de verleden week, bedroeg de dage- 
lijksche verzending gemiddeld 40.000 kilos.

De oogst zal nog een tiental dagen duren, 
tijdens dewelke de verzendingen 50.000 a
60.000 kilos per dag zullen bedragen.

Het is 5 j a a r  geleden dat men dergelijken 
overvloed van  k rieken  gezien heeft.

Nationale Bank.
De eskont-taks van de Nationale Bank is 

verminderd, met een halve per honderd. 
Hij is bijgevolg voortaan vastgesteld op 3 p. 
h. voor de aangenomen wissels en voor 
de leeningen op openbare fondsen ; voor de 
niet aangenomen wissels is de taks 3 1/2 p. h.

42,000 duiven naar Arras.
Zaterdag werden er te Antwerpen 42,000 

duiven naar Arras verzonden voor eene prijs- 
vlucht. De verzendigskosten beliepen tot 
8,400 frank.

W ielrijden.
De ronde van F ran k rijk

Maandag werd te» Parijs het vertreksein 
gegeven voor dezen belangrijken wedstrijd 
welke gereden wordt in 14 deelen.

De eerste r i t  was Parijs-Roubaix, H Obaan- 
kampioenen vertrokken, waaronder de Belgen 
Van Houwaert, Masselis en Dupont.

De rijders mochten slechts aan de kontrools 
van rijwiel veranderen. Het gevolg daarvan is, 
dat eene breuk  aan de machien ze bijna buiten 
strijd stelt.

Passerieu kw am  eerst aan, 2e Petit-Breton, 
Van Houwaert 19®: hij moest ongeveer een u u r  
te voet gaan omdat de s tuurs tang  gebroken 
was.

Trousselier brak de kader van zijn rijwiel en 
moest twee einden gasbuisen halen om er  zijn 
rijwiel mede te vermaken.

In de tweede r i t  Roubaix-Metz was Petit 
Breton de eerste Passerieu 2® Van Houwaert 14° 
van het begin af was hij aan het hoofd gebleven, 
doch een weinig voorbij Lougwy heeft hij eene 
flauwte gekregen en is in eene gracht gevallen.

E r  w ordt gemeld dat eene firma van velos 
al hare rijders, 44 in getal, u i t  de velokoers 
rond F rankrijk  zal te rug trekken ,  tengevolge 
van het uitsluiten van Trousselier, die gevallen 
w as en een nieuwen kader aan zijn rijwiel had 
geplaatst. Onze landgenooten, Van H ouwaert, 
Masselis, alsook vele fransche rijders, zullen 
dus waarschijnlijk niet voortrijden. De koers 
zal er veel vaii haar belang door verliezen.

Vrijdag morgend had het ver trek  plaats der 
derde koers Metz-Belfort. Cyriel Van Hou
w aert ,  alhoewel hij tot nu toe veel tegenslag 
gehad heeft, werd door het volk fel toegejuicht. 
Alhoewel nog lijdend, zag hy er vastberaden 
uit. Passerieu, die met Petit-Breton nog de 
eerste der algemeene klasseering was, heeft 
onderweg een schrikkelijken val gedaan. Hij 
sprong kort nadien weer op zijn rijwiel en ver
volgde den weg. W a t  verder brak zijn pedaal 
en ten 4 ure 50 ’s avonds was hij nog op 100 
kilometers van Belfort. Hij zal het waarschijn
lijk moeten opgeven.

Een andere rijder, de franschman Novo, 
is te Epinal gevallen, en moest met gebroken 
schouder naa r  *t gasthuis gevoerd worden. 
Het was 12 'u re  32 toen de eerste rijders 
te Belfort aankw am en in de volgende orde :
1. Faber Fr. ; 2. Petit Breton ; 3. Garrigou ; 
4. Cornet; 5. P a u lm ie r ; 6. Van H ouw aert;
7. Duboc ; enz.

Ondanks zijne ongesteldheid heeft Van Hou
w aert  eene prachtige koers gedaan en er is nog 
veel hoop hem gansch aan ’t hoofd t,e zien ko
men, indien het huis, wiens m erk  hij verdedigt, 
terugkom t op zijn besluit van de voortzetting 
der koers aan zijne rijders te verbieden. In de 
algemeene klasseering heeft hij reeds de 6e 
plaats.

BUITENLAND
FRA N K RIJK

Ben voorrecht zonder voorgaande.
Z. H. Pius X heeft aan  Mgr Grasselli, min- 

derbroeder-conventucel, bisschop van Viterbo 
(Italië), het buitengewoon voorrecht verleend 
den 16 Juli ten 6 ure ’ avonds, de H. Mis te 
celebreeren in de g ro t  te Lourdes, te r  intentie 
van Zijne Heiligheid. Den 16 juli, ten 6 ure ’sa- 
vonds, zal men de juiste 50e verja ring  vieren der 
laatste verschijning van de H. Maagd aan 
Bernadette.

De kerkvervolging.
De. H. Planschenault, pastoor van Sainte- 

Colombe, in departement Ile-et-Vilaine, is op 
bevel van den burgemeester door de policie uit  
zijne pastorij gezet. De gem eenteraad wilde 
hem een buitensporigen huurprijs  doen betalen, 
en den eerw eerde geestelijke weigerde terecht 
aan dien onwettigden eisch te voldoen.

ITA LIË
U itbersting van de Etna.

Naar uit Catana gemeld wordt, is de E tna  in 
volle uitbersting. De lucht verduisterd door 
een aschregen. De bewoners zijn gevlucht, uit 
schrik voor de sterke aardbevingschokken, ge
paard met onderaardsch gedommel.

De landbouwwerkstaking.
Te Bologna zijn woensdag 3,000 boeren, be- 

hoorende tot dé socialistische bonden, in  eene 
pachthoeve gedrongen, om er  de gelen over te

halen den arbeid te staken. Een w erkm an werd 
e rg  gekw etst.  De policie kwam tusschen en er 
ontstond een verwoed gevecht. Een agent loste 
revolverschoten op de betoogers ; dezen namen 
de vlucht en lieten bloedsporen achter. E r  is 
troepenversterking ter  plaatse gezonden.

BINNENLAND.
Kortrijk. — Eene huishoudster van W e -  

velghem. mad. Demeulenaere, was m aandag 
morgend naar de boterm arkt van Kortrijk 
gekomen. Toen zij een aankoop wilde betalen, 
bestatigde zij dat haar geldbeugel met eene som 
van 31 frank en het reiskaartje voor de te
rugreis  naar Wevelghem, gestolen was. De 
vrouw heeft eene klacht ingediend.

Gulleghem. — Dinsdag namiddag is er 
brand ontstaan bij Frederijk Deltomme, herber
gier  en vlaskoopman, Yperstraat. Eene mijt, 
bevattende rond de 10,000 kilos ru w  vlas, 
alsook drie hekkens geroot vlas zijnde prooi 
der vlamman geworden. De pompiers, die 
nochthans ter  plaatse waren, moesten zich 
zich bepalen tot het vrijwaren der woning 
van Deltomme. De schade is aanzienlijk ; er 
is slechts gedeeltelijke verzekering.

Rousselare — Maandag namiddag, rond 
51/2  ure, toen de trein voor Meenen aan 
den barreel van Meenenschen heirweg ging 
voorbijrijden, kroop het 4 jarig  zoontje van 
de echtgenooten Ingels, u it  de Borstelstraat, 
onder de afsluiting. Het kind ging onvermijde
lijk verpletterd worden, toen de wisselwachter 
Cesar Bonduelle, uit zijne kabien geloopen 
kw am , den kleine, die nog slechts enkele 
centimeters van de locomotief af was, bij de 
kleederen greep en van de baan trok. De 
machinist stopte onmiddelijk en dacht twee 
lijken te vinden, doch geen van beiden had 
het minste letsel bekomen.

Bij koninklijk besluit wordt de « Bond der  
Geneesheeren van het Arrondissem ent 
Rousselaere » als w ettig  erkend. Wij lezen 
in het staatsblad dat die Bond 36 leden telt 
en dat het bestier samengesteld is als volgt :

Voorzitter : de heer doctor Conrard de 
Müelenaere te Ardoye.

Ondervoorzitter : de heer doctor Joseph 
De Monie te Rousselare.

Schrijver : de heer doctor Cyriel Vande
walle te Iseghem.

Penningmeester : de heer doctor Cyriel 
Crabba te Staden.

Bijgevoegde bestierleden : heer doctor
A. Vanhoutte te Inge lm unster ; heer doctor 
E. Vermeesch, burgemeester te L ichtervelde; 
heer doctor H. Hostens te Rousselare.

W aregem-Nieuwenhove. — Geraamten  
ontdekt — Voor rekening van de Eerw aarde 
Fransche paters Oblaten w ordt hier, nevens de 
kerk , eene school gebouwd voor jongens. Dins
dag waren de werklieden bezig eenen pom put 
te graven, toen zij op zekere diepte twee g e
raam ten ontdekten, die tamelijk wel bewaard 
gebleven zijn.

Van deze vondst werd kennis gegeven aan het 
gerecht. Men veronderstelt dat die geraam ten 
voorkomen van JW korkhof, dat daar rond de 
kerk  lag voor 1790 en w elke door de Fransche 
sanskulotten werden afgebroken en vernield 
in 1793.

H oofdlijden, Tandpijn , M igraine 
N evralg ie — Bijzondere uitvinding 
Am erikaansch Algaopoeder geneest i n 
eenige minuten de hevigste aanvallen. In  
alle apotheken. Te Brussel bij V ergauw en  
Anspachlaan. Hoofddepot : Camile Libotte, 
apotheker Yper. 2 fr. 50 de doos. Proefdozen 
fr. 1,50. Iseghem by J. Verhamme, apoth.

Y p e r .— De kleine Maurice Decoene, 6 jaa r  
oud, zoon van Jeroom Decoene-Decock, bevond 
zich woensdag bij zijn grootvader, August De- 
cock, landbouwer, op het gehncht St- Julien. 
Rond 5 u re  namiddag speelde het knaapje met 
eenige andere kinderen in eenen hoop zand 
langsheen de baan, tegen de hoeve van zijn 
grootvader. De makkertjes van den kleinen 
Decoene zagen een rijwiel aankomen op de 
velobaan en verwittigden Maurice. Deze sprong 
op den steenweg; op hetzelfde oogenblik nader
de de automobiel van M. Frans Hofack, ma- 
chienbouwer te Yper. Het was te laat om te 
stoppen en de kleipe Decoene werd om gew or
pen; toen eerst kon M. Hofack zijn voertu ig  
inhouden. Het arme knaapje was erg  gekw etst;  
men droeg het in  de woning van zijn g rootva
der en diende het de besté zorgen toe. Alles 
was echter vruchteloos en eene halve u u r  na 
het ongeluk gaf het kind den geest.

Jambes. — Automobielongeluk. — Donder
dag namiddag reed M. de Villers, officier der 
grenadiers met den automobiel van mad. Men- 
gille, zijne schoonzuster, van Brussel, in snelle 
vaart  de helling af van Erpent naar Jambes. 
Mad. Henin, herbergierster die op St Barbara 
stond met haar kleindochter, Berthatje
4 jaa r  oud op den steenweg, en zij zagen den 
auto niet door de aanwezigheid van 2 andere 
gerijen. Eensklaps werd het kind omver ge re 
den, en zeer erg  aan den schedel gekw etst.  De 
automobilist reed gouw een geneesheer halen, 
die het kind verzorgde.

Merelbeke, Vergiftiging — Op de wyk 
Terhand werden talrijke personen ongesteld 
tengevolge van het eten van kaas. Velen 
hunner liggen te  bed.


