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D e  F e e s t b e t o o g i n g
van ZONDAG 21 OCTOBER 1906

ter eere van

I H i j n b e e r  A u g u s t  V E R J H E 1 R E  
e n  d e n  E e f i u e e r d e u  H e e r  P i e t e r  B f l E S

beiden vereerd met het Eerekruis « PRO ECCLESIA ET PONTIFICE. >
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De zondag, 21 October van 1906, zal in het 
geheugen fa n  al de Iseghemnaars bewaard 
blyven als wezende een zegedag voor het vrij 
katholiek onderwijs.

’s Avonds te voren wierd de feestbetooging 
aangekondigd door het luiden der klokken en 
het losbranden van het kanon.

Blijde zonnestralen voorspelden ’s morgens 
eenen heerlijken dag van feest en van vreugde ; 
weldra wapperden de vlaggen aan omtrent alle 
woningen ; jaarschriften en gedichten wierden 
tusschen groen en bloemen boven deuren en 
vensters vastgenageld ; welkompoorten en 
lange reien lichtpaanders werden in gereed
schap gesteld op den weg naar St Josephsge- 
sticht.

Daar zag men het uitgestrekt gebouw ten 
allen kante met praalbogen versierd. Geene 
moeite, geene kosten hadden gespaard geweest 
om aan de gewezen meesters der vrije school 
eene hulde te geven weerdig van hunne ver
diensten.

Rond 9 1/2 kwam het komiteit der feesten, 
voorafgegaan van het Congregatiemuziek, Mijn
heer Yerm eire en den Eerweerden Heer Baes 
uit het gesticht afhalen, om hen stoetsgewijze 
ter  kerk  te leiden, alwaar voorbereide plaatsen 
in den koor voor hen beschikt*waren.

Eene groote menigte stroomde Gods tempel 
binnen om er  een gebed van dankbaarheid ten 
Hemel te sturen, en ook grootendeels om er  het 
woord te aanhooren van den vermaarden predi
kant Pater Renatus, in de wereld M. Jules 
Devos, oudleerling van M. Vermeire.

Zijn diep doorgrond en verheven sermoen 
was een w aar meesterstuk van kerkelyke wel
sprekendheid. Op den tekst der H. schrif tuur :
< Gaat en onderwijst alle volkeren, » bewees 
hy dat de H. Kerk mag en moet medevieren in 
zulke feesten, w aar het geldt hulde te brengen 
aan het vrij katholiek onderwijs, en mannen te 
vieren die in hunne loopbaan van leermeesters 
der kinderen, onschatbare diensten aan het 
Geloof hadden bewezen. Men randt het vrij 
katholiek onderwijs aan, zoo sprak hij, onder 
voorwendsel van geleerdheid gelijkheid en 
partijdigheid ; maar de ware reden waarom er 
strijd door de geuzen en vrijmetselaars gevoerd 
wordt is hun haat tegen het Geloof. Vroeger 
huichelden zij voor onzijdigheid. Nu werken zy 
opentlijk tegen den godsdienst, en daarom moe
ten de priesters en de christene menschen alles 
tan pande kunnen stellen, gelijk de meesters die 
wij heden vereeren, om de ziel der kinders vrij 
te waren van ongeloof en zedeloosheid.

De kloeke en klare stem van den Pater,  de 
gloed van zijn overtuigend woord deden den 
meesten indruk  op de aanhoorders.

Na den Te Deum wierden beide gevierde 
Meesters met muziek voorop naar St Josephsge- 
sticht teruggeleid door het feestcomiteit, de 
onderwijzers, de leden van den Gemeente-, 
Kerk- en Dischraad, en de geestelijke overheid.

De Harmonie der Congregatie had de eer eerst 
hare eerebetoogingen aan te bieden. Na een 
kunstig uitgevoerd muziekstuk, deed M. Joseph 
Deraedt, in naam der Congregatie, aan M. V er
meire eene sierlijke aanspraak, waarin  hij de 
gevoelens van eerbied en dankbaarheid uit- 
drukte die de bloem der, jongelingen van Iseghem

bezielen ten opzichte van hunnen welbemin
den Prefekt. Hij bedankte ook den E. H. Baes 
voor de welwillendheid en genegenheid w aar
mede hij zoo dikwijls de geestelijke oefeningen 
d e r  Congregatie kwam bij wonen en besturen.

Beide meesters waren diep ontroerd, en 
bedankten hertelijk de Raadsleden der Congre- 
grtie ,  die hun eenen prachtigen bloemtuil aan
boden.

Nadat eene lichtprent, die zeer wel gelukt is, 
genomen werd van den groep van al degenen 
die daar tegenwoordig waren, sloeg het Uur van 
noenmalen. De beste vrolykheid heerschte wel
dra in de keurig opgetooide zaal. Allen ten 
uitersten voldaan, deden eere aan de tafel, het 
jaarschrift indachtig dat op den m uur prijk te:
« Mochte ’t allen dischgenooten bevallen. »

De Voorzitter van het komiteit, de heer Doc
tor J. Gits, stelde eerst de gezondheid voor van 
de twee helden van het feest. Hy drukte zijne 
voldoening uit van aan beide meesters een 
bewijs van dankbaarheid en genegenheid te 
kunnen brengen namens hunne oudleerlingen 
en hunne verdiensten voor oogen te leggen, 
hopende hen nog lange jaren  in volle gezond
heid te Iseghem te bewaren.

De heildronken wierden voortgezet door den 
E. H. Pastor, die in geestrijke woorden beide 
meesters eene aandoenelyke hulde bracht. Hij 
herinnerde nog verscheidene zeer belangrijke 
daadzaken uit de geschiedenis van den school
strijd, en * overhandigde hun, namens den H. 
Vader, het Eerekruis : « Pro  Ecclesia et P  onti- 
fice. » Daverende toejuichingen begroetten dit 
num m er van het feest.

De Heer Burgemeester, M. Paret, dronk aan 
de Weledele Heeren van het Kasteel, en wees 
op den eerbied en de dankbaarheid die alle Ise- 
ghemnaren schuldig zijn aan de nagedachtenis 
van den Weledelen en Eerweerden Heer Baron 
Joseph de Pélichy, den grooten weldoener van 
het vrij onderwy s.

Mijnheer V erm eireen  E. H. Baes bedankten 
de sprekers en de leden van het feestkomiteit, 
en dronken op den groei en den bloei van 
St Josephsgesticht. en de gezondheid van den 
ieverigen bestuurder E. H. Opsomer.

Het noenmaal liep ten einde, nog een schui
mend glas werd geledigd, en het vormen van 
den stoet werd aangekondigd door het gerommel 
van de trommels en de seinen der klaroenen.

Een groot getal oudleerlingen, collegas en 
vrienden van beide meesters, waaronder velen 
vreemd aan onze stad, kwamen hen, met eenen 
warm en handdruk, hunne welgemeende geluk- 
wenschen aanbieden : Verscheidene deelnemin
gen wierden afgelezen, die schriftelijk ingezon
den waren, onder andere door de Eerw. Heeren 
Kan. Luysen, algemeene schoolopziener van het 
lager onderwijs ; Pastor Slosse van Paimbeke, 
die in Iseghem in 1879 den schoolstrijd bijge
woond heeft, Pastor Rotsaert vanWacken, oud
leerling van M. Vermeire, enz. allen drukten 
hunnen spijt uit belet te zijn van persoonlijk 
tegenwoordig te zijn in de huldebetooging.

Eene afdeeling schoolkinderen voerden voor 
de Bel poort van het gesticht eene reeks 
lichaamsoefeningen uit, met zang, die zij daarna 
voor de nieuwsgierige menigte, op de Groote 
markt hernamen. De heeren onderwijzers die 
er zich op toeleggen die kleine leerlingen tot

zulke lieve en ingewikkelde oefeningen be
kwaam te maken verdienen bij zonder lofvermel- 
ding.

Welhaast kwam de stoet in beweging. De 
schoone kleederdracht van muziek-, pompiers- 
en andere maatschappijen wisselde af met de 
talrijk opgekomene leden van allerhande socië
teiten en gilden. Geenede minste hapering of 
tegenslag kwam de goede orde stooren, de 
meeste blijdschap lag op ieders gelaat te lezen. 
Niemand, vooral geen werkman, zou h«t voor
zeker kunnen verdragen hebben dat e r  iets 
hadde kunnen gedaan worden onaangenaam aan 
de helden van het feest. Integendeel overal 
stonden dikke drommen vooral vreemdelingen 
langs de huizen alwaar de stoet zou voorbijtrek
ken, en op vele plaatsen weerklonken geluk- 
wenschen en handgeklap. Menig bloemruiker 
wierd door burgerskinderen aan de gedekoreer- 
de heeren op hun rijtuig aangeboden. De wagen 
van het onderwijs verwierf vooral den algemee- 
nen by val, hij was kunstig opgevat en uitge-' 
voerd.

De ruime zaal van het Gildenhuis, waar de 
stoet binnentrok, was prachtig versierd. Boven 
het verhoog las men : « Wy vieren h ier  blyde- 
vol voor ’t vry onderwijs van de christene 
scholen, » en rechtover, het ander ja a r s c h r i f t : 
« Wij uwe jubelende dankbare oudleerlingen 
wenschen U proficiat. »

Het muziek der Congregatie opende de 
feestvergadering en voerde de wonderschoone 
Marche van Van Remortel op volmaakte wijze 
uit. De muziekanten gevoelden voor wien zij 
speelden, en konden wat zij wilden.

Daarna nam Pater  Devos het woord, en voor 
die duizende menschen, die om zoo te zeggen 
aan zyne lippen hongen, deed hy eene der 
treffendste redevoeringen die het hier ooit gege
ven was te aanhooren. Hy verklaarde zoo 
gelukkig te zyn, op Iseghemschen grond, voor 
zooveel medeburgers te mogen spreken van 
zijnen ouden en geliefden Meester Mijnheer 
Vermeire, van den wijzen schoolopziener E. H. 
Baes, de eer te mogen aandoen die hem toekomt 
van voor het volk in ’t openbaar eene schit
terende hulde te kunnen brengen aan het vrij 
katholiek onderwijs. Hij sprak daarna van de 
zelfopoffering die M. Vermeire gedaan had in 
1879, en deed uitkomen, op vatbare wijze voor 
iedereen, dat een christen mensch niet moet 
katholiek zyn voor de voordeelen die e r  aan 
vaste zijn van politiek te voeren. Het is wanneer 
er te lijden en te slachtofferen valt, het is wan
neer de armoede dreigt, het is wanneer er te 
werken is voor den evenmensch dat men den 
waren christen erkent. Daarvan heeft M. V er
meire een treffend voorbeeld gegeven, daarom 
verdient hij onzen lof en onzen dank, daarom 
weze 't hem gegeven hier nog lange jaren  de 
vruchten van zijn sacrificie te kunnen bestati- 
gen. En dat zal hij wanneer de Iseghemsche 
werklieden, die kosteloos zijn onderwijs geno
ten hebben, steeds gelijk voorheen zullen ge
denken dat zij christen en katholiek zijn, en 
hunnen naam en hunne opvoeding weerdig.

Niemand kan den indruk beschrijven dien 
deze redevoering,waar hier m aar een flauw en 
ingekort afgebeeldsel van is, te weeg bracht op 
die ontelbare menschen u it alle standen der 
maatschappij. Iedereen mocht e r  het zijne u i t
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rapen, en liet goad dat zijn w o i r i  in de herten 
zat verwezentlijken is onberekenbaar.
■ De schoolkinderen zongen dan met veel j u i s t 
heid en gevoelen een schoone omstandigheids- 
koor.

Vervolgens bracht M. H. D’Artois, namens 
de oudleerlingen der lcostelooze school van 
St Josephsgesticht, bijzonder hulde aan den 
geliefden heer Vörmeire.

« O beste Meester, zoo zei hij onder andere, Wat 
» was u w  sacrificie grootsch en verheven. Wij 
» staan in bewondering voor uwen heldenmoed 
» en voelen op dees oogenblik hoe zw aar  op ons 
» w eegt de plicht van dankbaarheid tegenover 

'» u, daar het wel voor ons was, voor het werk- 
» volk van Iseghem, dat gij u de grootste 
» opoffering getroostet w aar èetl menschenhert 
» toe bekwaam is.

« Het is dan ook met een waren geestdrift 
» dat wij u vandaag  vieren als de grootste 
» weldoener van Iseghem, als de behouder van 
» ons christen geloof, als de beschermer onzer 
» zielen.

u Ik ben ook een woord van dank verschul- 
» digd aan onzen gewezen bestuurder, den 
» E. H. Baes, den zoo wijzen, zoo geleerden 
« le ider onzer jeugd. Met M. Vermeire heeft 
» hij zich heel en al toegewijd aan onze opvoe- 
» ding. Door zijn behendig bestuur heeft hy 
» voor ons, leerlingen der kostelooze school, de 
«middelen gevonden om voor óns de hoogste 
» klassen der betalende school toegankelijk te 
» maken, w aar  wij onze studiën mochten 
» voortzetten.

» W erkvo lk  van Iseghem, mijne Vrienden, 
» vergeet de opofferingen niet die voor u  ge- 
» daan geweest zijn, vergeet de jaren niet die 
» gij in S* Josepsgesticht hebt doorgebracht. »

De Voorzitter van het komiteit, de Heer 
Doctor Gits. aan wien geheel het wel gelukken  
der feestviering te danken is, en die, met de 
andere leden, geene moeite, geen w erk . geen 
tijd gespaard heeft om op korte dagen eene zoo 
luisterlijke betooging in te richten sp rak  alsdan 
eene taalrijke en welgepaste rede uit, waarvan 
hier de korte inhoud volgt.

Mijnheeren,
De dag van heden is voor ons allen een dag 

van blijdschap en w aar  genot. Op het gelaa t 
van eenieder staat de vreugde te lezen, want 
wij vieren heden voor onze twee verdienstyke 
en welbeminde meesters een feest van ver
kleefdheid en van dankbaarheid.

Ten allen kanten zien wij onze stad versierd 
en opgetooid. Maar wij hebben gewild dat die 
vergankelijke dag, die ons welhaast niets dan 
eene blijde geheugenis zal nalaten, voor onze 
beide vereerde leeraars onze erkentelijkheid 
blijve herinneren.

Het geschenk, dat wij hun heden in name 
van gansch de stad aanbieden, verbeeldt een 
Calvarieberg.

Uw leven en uwe loopbaan, Mijnheer 
Vermeire, mogen wij te recht vergelijken aan 
het leven armoede en lijden van Hem die stierf 
op Golgotha. Gij hebt immers alles verlaten, 
zonder klagen, voor uwen God, en die beel
tenis zal u altijd s terk te  en kracht geven om 
met geduld, boven alle aardsche vergelding, 
den eeuwigen loon in den Hemel te verwachten.



Ook aan U, Eerweerde Heer Baes, zal die 
Calvarieberg herinneren dat op Golgotha de 
eerste stralen van het eeuw ig licht over de 
duisternissen der aarde geschenen hebben, dat 
van Golgotha de zon van beschaving, van ge
leerdheid en vooruitgang is opgegaan, en dat 
alle wetenschap haren oorsprong aan het Kruis 
te danken heeft.

Wij bieden U beiden dit geschenk aan. Mocht 
het u aangenaam zijn en ju nog lange jaren 
dien schoonendag herinneren.

De E. H. Pastor stond dan 
Nog een woord ! Iéeghem

recht en zei : 
heeft vandage

» getoogd w a t  het altijd geweest is : christen 
» en katholiek. Heden heb ik het nog eens te 
» meer kunnen bestatigen, en daarom zeg ik :
» Vivat Iseghem. »

Mynheer Vermeire en de Eerw. Heer Baes 
beklommen vervolgens beurtelings het spreek
gestoelte.

A anspraak  van M. V erm eire.
E erw . heeren, heeren en Vrienden.

Ik hebbe ’t geluk en ’t genoegen gehad, hier 
’t Iseghem, in ’t jaa r  62, als ondermeester, door 
de Overheid der stad, in de gemeenteschool 
aanveerd te worden,

15 jaa r  heb ik daar zelve vele moeten leeren  ; 
trouwens ik ondervond dat de jeugd van Boos 
Iseghem zeer geerne leert, en gedurig begeert 
vooruitgang te doen. Had ik niet aanhoudend 
zelve mijn beste gedaan, en mij op de hoogte 
trachten te houden, mijn eigene leerlingen zou
den mij zelve de lesse gespeld hebben.

De school vande heerenPollet.dat weten velen 
onder u, had altyd eenen allerbestea naam.

In zake van schoolkonkoersen of prijskampen, 
zy n de talry ke en schoone prijzen aldaar behaald, 
zekerlijk nog wel in menige huizen bewaard.

Ik jeunde mij aldaar en heb geern den eerbied 
en dank voor de HH. Pollet zaliger bewaard.

’t Jaar 78 kwam.... en ik werd hoofdonder
wijzer benoemd....

Maar ’t jaar  nadien wilden de geuzen hunne 
klauwen leggen op al de kinderen van ’t Land.... 
Zy wilden de Ouders hunne kostelijkste rechten 
miskennen en verachten, zij wilden ons heilig 
geloove rukken uit de zielen der kinderen....

Ik, en d' heeren ondermeesters van de stad-
schole, wilden in zulk eenen aanslag niet 
medewerken. In Oogstmaand 79, dienden wij te 
zamen ons ontslag in aan het bestier vaa Stad.

Ik trok op a p p a rtem en t in  de W alstrate , 
tot den 2" October, dag der inhuldiging  van de
nieuwe school.......  historieken  dag yoor Iseg-
hem, op welken de stad dreunde van ’t gezang 
van een nieuw, blij,onsterfelijk en Vaderlandsch 
lied:

« Zij zullen h aar n iet hebben de schoone ziel
[van  t  K ind,

« Zoo lang m en in ons Vlaandren een enkel
Vlaming Vindt.

Die nieuwe school van het Sint-Josephs-ge- 
sticht werd gansch en geheel ten dienste ge
steld door de Edele Familie, w ier aanhoudende 
werken voor ’t goed van Iseghem onbereken
baar zjjn! ’t Was voor het onderwas en de 
opvoeding uw er dierbare kinderen !.... De Eer
weerde Heer Baes werd er als Bestierder van 
aangesteld.

Van den Schoolraad mieken deel :
Eerw. Pastor Lonneville, zaliger gedachtenis, 

de Weledele Baron Alexander Gillès de 
Pélichy, Mr Henri Paret, onze geëerde en geach
te Burgemeester, die beter dan iemand weet 
wat de geuzen dan wilden.... zjj die zelfs reeds 
de handen uitstaken, om hier te Isèghem, 
’t Klooster van Maria te rooven 

De zes  andere leden waren :
M. Valere Van den Bogaerde zaliger, de 

heeren Gustaf Rosseel, Leander Vercruysse, 
Eduard DeVos, Felix Neyrinck en Joannes 
Wittouck.

De huisvaders en huismoeders waren allen 
eens om krachtdadig  hunne rechten te  doen 
gelden.

De schoolpenning werd ingesteld, en d ’arm e 
menschen zelve gaven hunnen penning, met 
eeue zielroerende vreugde en liefde.

Te Mechelen over korte weken, wierd er 
in de feestvergadering a ldaar verklaard, dat 
de tegenwoordige bloei en welstand van 
ons Vaderland mag aanzien worden als een 
zegen en belooning van God, voor de dui- 
zende en duizende penningen, door de armen, 
zoo blijhertig gestort tijdens den schoolstrijd 
van de jaren 79 en volgende.

Eh wel, MM. zouden wij met reden niet 
mogen zeggen, dat de zegen van den Hemel, 
die over de school van Iseghem blijkbaar is 
nedergedaald, ten grooten deele te danken is 
aan de zielroerende en liefdevolle m edew erking 
der arm e menschen van Iseghem....?

Ik dank Onzen Lieven Heer en Mijne 
Overheden dat ik, zoolang het mijne gezond
heid mij eenigszins toeliet, ook hebbe mogen 
werkzaam  zijn in de school van het Sint 
Josephsgesticht. Daar heb ik onzeggelijke ge
noegens gesmaakt.

Gy weet allen hoe deze school, onder het 
vaderlijk en aanmoedigend bestier vanM. Baes, 
en dank  aan den steun van Schoolraad en 
stedelijke Overheid, gedurig  toenam.

Gij weet dat er geene opofferingen tot het 
bouwen en opschikken van nieuwe klassen 
gespaard werden.

Gij weet dat e r  bij duizenden franken beloo- 
ningen en aanmoedigingen, voor het goed 
gedrag  en de werkzaamheid der leerlingen, in 
prachtige prijsdeelingen jaarlijks worden toe
gereikt.

Dit alles weet gij, Mijnheeren, zoowel als ik. 
En 1at de lagere en middelbare school nu, 
hedendaags, onder het uitmuntend bestier van 
den Eerw. H. Opsomer, tot eenen hoogen trap 
van vooruitgang en w aren  bloei geklommen is, 
dat weet $n zegt gij allen met een blijhertig 
en dankbaar gemoed.

Achtbare Huisvaders, indien het mij afkomt 
of toegelaten is, ik wensch U uit ganscher 
herte geluk met deze Uwe School, met dien 
kostelijken schat, dien gij t ’lseghem bezit. 
Nooit voorzeker zult gij u dien schat laten ont
rukken , noch er den bïoei van laten hinderen 
of verminderen.

’t geluk gehad naar’k Hebbe in ’t jaa r  88,
Roomen te mogen gaan.
DSiir, bij Sint P ieterskerke vol verrukking  
staande, zegde ik tot eenen Roomenaar :

« Signore, of Mijnheer,.... de Italianers zul
len zeker toch nooit hun dé Sint P ieterskerke 
laten ontrooven ?....

En, helaas ! ik kreeg de volgende ellendige 
antwoorde : « Oh ! dat gaa t mij niet aau !.,.. »
’t Zou voorzeker d ’Iseghemnaren wel aan
gaan I...... En duizend tegen één zouden zij hier
te strijde staan, moest men ooit op zijn fransch 
of italiaansch school of kerke te keere gaan

Nu dank ik eerst en vooral Onzen Heiligen 
Vader den Paus, die de aanvraage van Zijne 
Hoogweerdigheid den Aartsbisschop van 
Mechelen heeft verhoord, en onze meening, om 
in den schoolstrijd, kerke, huis en school te 
dienen, beeft geweerdigd te erkennen, en ons 
met zijn Eerekruis  heeft vereerd.

Dat ik  daarvoor sacrificiën heb moeten doen, 
zulks heb ik geerne gedaan, en w are  het te 
herbeginnen, ’k  dede het wêer, zonder voor 
het minste te aarzelen.

Mocht ik iets vragen, ’tzou  het volgende zijn:
Dit, mijn Eereteeken te mogen te r  bew aring 

vestigen op het Schoolvaandel, der oudlee- 
lingen van de voorgaande Stadschool en het 
Sint Josephsgesticht, w are  het zake dat er eens 
zoo een Schoolbond tot stand kwame.

Ik danke al de oud- en nieuwere leerlingen 
voor hunne blijvende toegenegenheid, ten 
aanziene van de meesters hunner eerste vroo- 
lijke schooljaren.

Ik danke inzonderheid die vrienden van de 
schole der heeren Pollet, met Doctor Gits aan 
’t hoofd, en deze van het Sint Josephsgesticht, 
die zich in groot getal, d e e e rs te n v zoo vrien
delijk en verzettig  hebben vereenigd, om, 
zegden zy, M. Baes u it  zijne bqeken te halen 
en Vermeire u i t  zijnen hoek......

’t Moeste feeste zijn.... En gij weet dat het 
vierig jong bloed van Boos iseghem daar een 
handje van heeft om te vieren en feéste te 
houden.

Ik danke P a te r  Devos !.... mogelijks heeft 
zijn eerste schoo' hier ’t Iseghem, een kiemtje 
helpen leggen in zijn capucienherte, in dat 
herte dat nog ged u r ig  Jaait en vlamt voor al 
w a t  den evenmensch nader kan brengen tot 
zijnen God, Zijnen Heer en Meester.

Ik danke de Achtbare Overheden, zoo geeste
lijke als wereldlijke, de Heeren schoolopzieners 
de ingezetenen van Iseghem, de Heeren, onder
wijzers van hier en elders, de HH. Voorzitters, 
bestierleden en deelgenooten der Gilden en 
Maatschappijen van Stad, die deze plechtigheid 
hebben willen meêvieren en opluisteren.

Mijnheeren, nu nog een laatste woord als 
’t u belieft. ..

En dat laatste woord richt ik tot u, Acht
bare Huisvaders van Iseghem, niet om u te 
bedanken m aar  om u zelven van herten geluk 
te wenschén.

Groot en welgemeend is uw e vreugde !
’t Is trouwens de verheerlijking van Uwe 

Vrije K atholieke Knechtenschool, die gij op 
heden hebt willen vieren.

’t Is w aar,  de gebouwen van het Sint 
Josephsgesticht, en al w a t er voor het school
houden noodig is, worden zoo milddadig als 
liefderijk ten dienste gesteld door hen, wier 
Edele Name door ’t dankbaar Iseghem altijd 
zal geëerd worden.

W el is w aar,  Stadsoverheid, Schoolbestier- 
ders, leeraars en meesters doen al het moge
lijke voor den vooruitgang der school......

W aar, wie is het, die de schole het meest 
tot den bloei gebracht heeft, tot denwelken 
zij nu geklommen is ?....

W ie zijn ze, die hun vertrouwen eraan 
hebben geschonken ?

W ie zijn ze, die de schole ’t meest hebben 
bemind, geacht en verdedigd ?...

W ie zijn ze, die ze hebben bevolkt en met 
hunne kinderen vol getast  P

Gij zijt het, christene, katholieke Huisvaders 
van Iseghem.... deze zoowel van de oudere 
date als van de nieuwere....

En ’t is met re c h te n  reden, dat ge, gelijk 
in de jaren 80, de Vrije Knechtenschool 
noemt, met den korten m aar  schoonen naam 
van Onze School.

• En hetgene hier gefeest en gevierd wordt 
is, de verheerlijking van ’t Vrij Onderwijs, 
m aar ook de triomfe, de zegepraal van uw 
kostelijk Vaderrecht, dat gij in zake van 
onderwijs, zoo weigerlijk bewaard, zoo krach
tig verdedigd, en zoo voorbeeldig te werke 
gesteld hebt.

Dus, aan U allen te zamen komt de eere 
toe van de beide Eerekruisen, die door 
Zijne Heiligheid aan Uwe school van het 
Sint Josepsgesticht zijn toegekend.

En daarover, Achtbare Huisvaders, wensch 
ik U van herten geluk.

A anspraak van E. H. Baes.
E erw eerde en A chtbare Heeren,

W elsprekende redenaars hebben U klaar- , 
lijk uiteengedaan wat deze prachtige betoo
ging bediedt, en uw  handgeklak heeft be
wezen gij er den rechten zin van begrijpt 
en goedkeurt.

De Achtbare Heer Vermeire heeft' u zijne 
gevoelens u itged ruk t ,  te zamen met zijnen 
dank tot dezen die vandage ’t Vrij Katholiek 
onderwijs verheerlijkt hebben.

’t Blijft mij over dezen te bedanken die. over 
27 jaar, alhier dat vrij onderwijs hebben helpen 
inrichten. s

Door Minister Vanhumbeek te Brugge afge
zet, ben ik in Sept. 1879 door Z. II. den Bis
schop te Iseghem benoemd geweest tot 
bestierd ;r der Vrije Katholieke knechten
school, en ik heb de eer gehad iets meer dan 
16 jaa r  die school te bestieren.

’k Danke God over de krachten  die hij mij 
daartoe verleend heeft, over ’t goed dat ik aan 
de schooljeugd met zijne hulpe gedaan heb, 
over ’t genot dat ik ia bedienen van mijn am bt 
gevonden en g e sm iak t  heb. Benevens God, 
dank ik al degenen die mij eens of anders in 
mijn werk geholpen hebben.

Dank aan de verdienstvolle Meesters die met 
mij in 1879 de school begonnen hebben, van 
dewelkê ik er hier eenige mag groeten : MM. 
Hallaert, Jules Lafaut en vooral M. Vermeire. 
Hun bekwaamheid en iever hebben zij allen te 
w erke  gesteld om van eersten af het onderwijs 
deugdelijk in te richten en daarna gestadiglijk 
te doen vooruitgaan.

•W at M. Vermeire betreft in ’t bijzonder, 
reeds is er veel g izeid geweest.van dien geleer
den Meester, van dien overtuigden christen, van 
den bekwamen opvoeder, van den beminden 
kindervriend : laat mij daarbij voegen dat hij 
voor mij een gedurige hulpe en wijze raads
man was, voor de andere meesters een blijd- 
zame, gezellige, ma’a r  geëerbiedigde Collega, 
en vooi' de kinders der kostelooze school — 
voor de arm ste  voornamelijk — een liefde volle 
en bezorgde Vader.

Mijn dank, mijn hertelijkste dank M. V er
meire.

’k  Danke de Eerw . Pastor en Onderpastors 
van dien tijd die mij, jongen school bestierder, 
zoo vriendelijk onthaalden en ondersteun
den, door hun woord op den preekstoel 
en in de huizen het w e rk  van het vrij 
katholiek onderwijs zoo hooge deden schatten 
en ter  herte nemen. Met bijzonderen eerbied 
begroet ik zaliger E. H. Pastor Lonneville, die 
mij, mijne meesters en leerlingen zoo genegen 
was, met zooveel genot de schoolfeesten bij
woonde, en alle verbeteringen aan ’t  school
gebouw beraamde en gadesloeg.

’k  Danke de Heeren van den Schoolraad die 
met de Heeren Onderpastors zoo geern de noo
dige penningen gingen inzamelen tot onder
stand van onze onderneming.

’k Danke gansch de katholieke bëvolking 
van dien tijd die niet alleenlijk ons de scho
lieren toevertrouwde, m aar met groot genoe
gen op 2 October 1879 het opengaan der school 
meèvierde en ons klein leger van zingende 
knapen met schoolraad, priesters en muziek 
langs de bevlagde straten  begroette: ’k danke 
die katholieke ingezetenen die allen ’t zij arm  
of rijk ’tzij burger of ambachtsman, elk volgens 
zijn vermogen, zoo mildelijk in den schoolpen
ning meèdeden.

’k Danke de leerlingen van alsdan, die nu 
reeds volgroeide mannen geworden zijn, ’k 
danke ze omdat zij vol geestdrift naar hunne 
nieuwe schole kwamen, omdat zij, alhoewel 
soms w a t  speelziek en doende, toch in ’t alge
meen geern en neerstig leerden, en reeds in 
school aan hun dagelijksch w erk die nijdige 
vlijtigheid kosten besteden die ’t kenm erk  is 
van de Iseghemnaren.

En nu moet ik met eerbiedvolle erkentenis 
den weledelen naam begroeten van den groot- 
sten weldoener van de vrije school en van 
ga;nsch de stad Iseghem, den Z. E. H. Baron 
Joseph de Pélichy.

De arm e knechtjes waren in het St. Josephs
gesticht dat M. de Pélichy in 1867 gebouwd 
had. In 1879 gaf hij ’t gebouw met hof tot wo
ning en gebru ik  van Bestierder en Meesters, 
stelde den rechtervleugel ten dienste der 
betalende kinders, deed jaarlijks eene milde 
gifte tot onderstand der vrije knechtenschool 
lietin"den zomer van 1880den vleugel der koste
looze school optrekken en al boven drie nieuwe 
klassen opschikken, deelde zijne jaarlijksche 
junsten  binst de w in ter  maanden,! bekostigde de 
prijsdeeling des arm e kinders en junde aan 
beide scholen de l e prijzen in Catechismus, te 
zamen voor eene weerde van 120 fr, Ingezien, 
zei hij, de vijanden het opdengodsdienstgemunt 
hebben, zoo wil ik hem door de kinders hooger 
doen schatten en neerstiger doen leeren.

’k  Heb als Directeur bijna 3 jaa r  M. de 
Pélichy gekend, ’t Geheugt mij nog zoowel 
hoe ik  van hem den eersten keer ontvangen 
wierd. Een woord sprak  hij dat ik  nooit en zal 
vergeten M. de Directeur zei hij, ge zijt. ’t is 
w aar ,  de bestierder van a l  uwe leerlingen, m aar 
toch uw e arm e kinders moet ge liefst zien en 
nog beter bezorgen : w an t hunne ouders die 
geheel den dag moeten werken, hebben maar 
weinig tijd om met hunne kinderen bezig 
te zijn.

Tot in 1879 deed M. de Pélichy met hulpe der 
Broeders de prijsdeeling der arm e knechtjes, 
zonder daar iemand anders uit te noodigen. 
Hij verstond en aanveerdde ’t, toen Pastor 
Lonneville hem voorhield dat, de prijsdeeling, 
om reden van den schoolstrijd w a t  plechtiger 
diende te geschieden. Toch was er geen middel

hem te overhalen om, de prijsdeeling bij t> 
wonen. In den zomer van 18*2 nogtans, eenigt 
weken voor zijne dood. beloofde hij mij te k o j  
men, maar, voegde hij erbij, w ilt  g e in  uwe ' 
prijsdeeling iets laten aflezen om in ’t alge-; 
meen al de weldoeners der school, te bedanken 
ge moogt, m aar mij i n ’t bijzonder en zult ge 
niet noemen.

O ! Hoe waar, M. II. was dus het woord van 
Z. H. de Bisschop Faict, toen hij zei :
M. de Péüchy is de ootmoedigste-en liefdadigste 
priester van mijn bisdom.

E erw  en Achtbare Heeren, ja met diepen 
eerbied en dank breng ik hulde aan de gedach
tenis van M. de Pélichy en herhaal tot hem w at 
de dichteriGuido Gezelle in 1882 dichtte :

Neen, geen tijdstip, geen verjaren 
Van uw sterfdag mindert ooit 

Het geheugen van al ’t weldoen 
Dat gij hebt rond u gestrooid.

Ik dank ook de achtbare Heeren van het 
Stadsbestuur, ’t En was hun, ’t is waar, niet 
toegelaten in ’t eerste der jaren 80 onze school 
met de stadspenningen ter hulpe te komen, 
maar nauwelijks was, in 1884; het liberaal 
ministerie gevallen en de nieuwe sehoolwet in 
voege, öfde achtbare Heer Burgemeester De 
Müelenaere en de raadsleden te zamen, waren 
bereid en verheugd onze school als aangenomen  
school te kunnen aanveerdenen mildelijk te on
dersteunen zoodanig dat de omhalingen van den 
schoolpenning welhaast mochten ophouden. 
Diezelfde gelegenheid lieten zij blijken toen wij 
in de konkoersen der lagere scholen moesten 
deel nemen. Tien jaa r  lang heeft het stadsbe
stuur onze prijswinnende leerlingen beloond 
en te dezer genegenheid op ’t stadhuis feeste 
gehouden om hun het zilveren eeremetaal te 
behandigen en met één de bevolking het belang 
van het onderwys meer en meer te doen 
schatten. Insgelijks heeft het stadsbestuur met 
voldoening in 1894 de Middelbare school zien tot 
stand komen en van eersten af de noodige 
ondersteuning verleend.

Mijn besten dank aan den Heer Burgemeester 
en leden van den stadsraad.

Nog een woord om te eindigen. Even als 
M. Vermeire, dank ik van herten al dezen die 
deze prachtige betooging hebben beleid, 
bestierd en meègevierd.

Ulieden in ’t bijzonder, beminde oudleerlingen 
van M. Vermeire en van St Josephsgesticht, ik 
bedank u over de genegenheid die gij tot uwen 
gewezen Meester of Bestierder bewaard hebt.

Wij hebben ons beste gedaan om u de 
noodige wetenschap te bezorgen en u als 
ware christenen en deugdzame jongelingen te 
helpen opbrengen.

Blijft getrouw  aan de leer ingdie  gij van ons 
ontvangen h e b t ; houdt u vast aan de w a a r 
heden van den godsdienst; de geleerdheid die 
gij bezit, gebru ik t ze, ja, in ’t voordeel van 
uwen handel of nering, maar ook om daarmêe 
goed te doen, om u zelven. en anderen w aar  
het pas geeft, in ’t goed te bevestigen; in een 
woord, zijt en blijft vrome, overtuigde en 
werkzame christenen.

Na daverende en herhaalde toejuichgingen, 
wierd de feestzitting geheven. Het muziek 
der Congregatie hief het zegelied aan : « Zij 
zullen haar niet hebben, de schoone ziel van 
’t kind. » Uit duizende monden klonk het 
machtig refrein, en de meeste geestdrift 
heerschtein  het Gildenhuis.

De beide vereerde Meesters wierden dan 
door de menigte triomfantelijk naar Sint 
Josephsgesticht gevoerd. Muziekgespel en 
zang weerklonken door gansch de wijk. 
« Bachten de Kerk. »

De avond was gevallen en hier en daar blonk 
het, licht der veelkleurige lampions. De ver
lichting, die allengskens algemeen werd, had 
een betooverend uitzicht. Gansch het gesticht, 
van aan de dakgoten tot aan de voorgevels 
en de ingangpoorten wemelde bonte klaarte. 
Dit schilderachtig tafereel, van verre nog 
prachtiger dan van bij, trok gansch de stad 
naar de meenenstraat, zoodanig dat om 8 ure  er 
voorzeker niet min dan tien duizend menschen 
bijeen verzameld waren  om het vu u rw erk  
te aanschouwen.

Nooit zagen wij in Iseghem zoo een schitte
rend vuurw erk ,  zoo afgewisseld, zoo voldoende. 
En w anneer het laatste s tuk  afgeschoten werd, 
dan was het als een leger volk, dat, dooreen 
zwermende, uit volle monden zong : « Zij 
zullen haar niet hebben de schoone ziel van 
’t kind. »

Prachtig  luisterlijk, op alle manieren wel 
gelukt, zoo mag die feest betooging geheeten 
worden. Het was alsof de Hemel die plechtig
heid wilde zegenen, en dien Octoberdag, in 
eenen aangenamen lentedag had herschapen. 
Het volk was te vreden, de gemoederen w aren  
blij gesteld. Nog lange zal men alh ier spreken 
van dien heuglijken dag, die moest zijn en was 
eene openbare en geestdriftige hulde aan het 
vrij katholiek onderwijs in Iseghem.

J. V.

E r  is 
segher 
aarget 
kwestie 
had hij 

Iedei 
de Kli 
beweei 
was on 
terwijl 
dan de 

Tot 
elders 
woelm 
de bitt  

Wat 
syndik 
iggen 

dagloo 
ïen k 
voordi 
dat er 
tussch 
dat is 
tot da 
de pat 

Zoo 
begin 
te Ve 
Franl 
dat de

Het einde der werkstaking.
Gelijk wij in ons vorig nummer gemeld 

hebben is de werkstaking zaterdag tot ieders 
voldoening geeindigd

M. Jules Vandekerckhove-Laleman, borstel
fabrikant in stad, heeft den doorgezmden 
w erkm an in zijnen dienst aanveerd, en maandag 
werd het werk overal hernomen.

W arén de socialisten naar Iseghem niet 
gekomen de werklieden hadden zich niet laten 
opwinden en nooit en ware e rd o o r  die zaak 
eene werkstaking ontstaan.



de

Er is gelukkiglijk geen w erk  te kort in 
seghem, gelijk het op vele plaatsen in dit 
aargetijde het geval is ; — en den werkm an in 
kwestie had er gemakkolijk bezigheid gevonden, 
had hij er gevraagd.

Iedereen kan daaruit besluiten hoe rechtzinnig 
de Kliek Barnum is, als zij in hare schriften 
beweert alles gedaan te hebben wat mogelijk 
was om het verschil in der minne te vereffenen ;

Iterwijl zij in hare meetingen niets anders doet 
dan de werklieden tegen de bazen ophitsen.

Tot nu toe was er hier welstand, meer dan 
elders en moesten de werklieden zich door di9 
woelmak«rs laten leiden zjj zouden er  welhaast 
de bittere vruchten van plukken.

W atzien wij te Vervierswaardesocialistische 
syndikaten de wet stelden ? Sedert vier weken 
iggen de fabrieken stil en het verlies van 

dagloon beloopt 400 duist franks per week. 
ïen kopstuk der socialisten die onlangs eene 
voordracht gaf te Robais, riep u i t : « Men zegt 
dat e r  welhaast te Verviers eene overeenkomst 
tusschen bazen en werklieden zal gesloten zijn; 
dat is valsch, Wij zullen den strijd volhouden 
tot dat die stad aan eene woestijn gelij k , waar 
de patroons alleen staan mét hunne fabrieken. * 

Z oover zal het niet komen; de werklieden 
beginnen klaar te zien, zü weten dat de loonen

i Verviers ten minste zoo hoog zijn als in 
rankrijk waar het leven veel meer kost; en 
at de werklieden in Duischtland min betaald 

zijn en strenger behandeld worden.
De onderhandelingen tusschen de patroons en 

afgeveerdigden der werklieden worden 
ïeverig voortgezet en alles doet verhopen dat 
de Lock-out deze week zal eindigen.

W at gebeurde er  te Fressenville in Frankrijk 
over eenige maanden.

De Heeren Recquier eigenaars eener fabriek 
van sloten, gaven w erk  aan een groot getal 
inwoners van het dorp. Het waren de beste der 
meesters, altijd gereed om h u n n e  werklieden te 
lelpen en by te staan. Zij betaalden de hoogste 
loonen en nergens wierd het werk gemakke
lijker en beter verricht omdat het materiaal 
uitmuntend was.

Zekeren dag kwamen er  socialisten te F res
senville, zij richten meetingen in waarin zij de 
werklieden aanzetteden hun te syndikeeren. 
'oen dit gedaan was, begonnen zij allengsken, 

de gemoederen op te hitsen en te verbitteren 
zoodanig dat een jongeling die van ’t leger 
teruggekeerd en in de fabriek Recquier 
wederom aanveerd was, weigerde liet hem 
opgelegd werk uit te voeren. Ziende dat er 
cwaadwilligheid bestond, wierd hij door den 
)atroon weggezonden, na zijn volle loon 
ontvangen te hebben. Seiïens hitste hij zijne 
kamaraden op hem te volgen, en zonder een 
woord uitleg te vragen o f te  geven, verlieten 
allen de fabriek, tot groote verbazing des 
meesters die geen de minste achterdocht 
hadden.

De werkstakers begaven zich naar hun lokaal 
en na zich bedronken te hebben, trokken zy in 
stoet, met de roode vlag aan ’t hoofd, naar de 
fabriek. Zij beukten de deuren in en verwoes
ten al wat zij konden. Dan richten zij zich naar 
de woningen hunner meesters die intusschen 
weggevlucht waren. Daar ook verbrijzelden zij 
alles wat hun onder de handen viel, zij scheur
den de familie-portretten en staken de bedden 
in brand.

Verontweerdigd over het schandelijk gedrag 
ïunner werklieden aan wien zij nooit iets 
geweigerd hadden, verkochtten de Heeren 
lecquier alles w a t  zy te Fressenville bezaten; 
de fabriek wierd door Engelschmans gekocht 
en het materiaal naar hun land overgevoerd.

De slotmakerij van Fressenville bestaat niet 
meer en de inwoners zijn verplicht geweest 
elders w erk  te gaan zoeken ; het dorp w aar 
voorheen zooveel welstand heerschte, is nn 
arm en verlaten.

Te Meenen w aar  de socialisten ook hunne 
rol speelden is het zèer verslecht voor de 
werklieden. Velen moeten op het vreemde 
werk gaan zoeken !

En wie zijn die mannen die overal tw is t  en 
tweedracht zaaien ? Meestal lieden die te leeg 
zijn om te werken en liever den heer uithangen 
op andermans kosten, ’t Zijn de snullen wien 
zij ’t geld uit de zakken kloppen, die hen 
onderhouden; w an t de sommen door de socia
listische syndikaten verzameld keeren m aar 
voor een derde te rug  aan de werklieden ; het 
grootste deel dient om propaganda te maken, 
’t is te zeggen om hunne gazetten te versprei
den, de strooibriefkes te betalen en de mannen 
te onderhouden die den sccialistischen winkel 
doen draaien.

Zoek m aar  met den lanteeren bij klaren 
dage, gij zult onder hen geene kundige en 
vlijtige arbeiders vini.en, die door eigen w erk  
goed hunnen kost en het onderhoud hunner 
familie konden winnen ; m aar wel gasten die 
hunne zaken verwaarloosd hebben, en door 
den drank  of anderzins naar ‘t leegste trapken 
van de ladder gedaald zijn.

’t En is van de zulke niet, neerstige en w ak 
kere Iseghemnaars dat gij u  moet laten de les 
spellen. Ga na deze die zon der eenig profijt 
voor hen, en zonder u een cent te vragen, tot 
nu toe altijd uw  welzijn hebben betracht, en 
u nogmaals de hand reiken om door vrede en 
wederzijdsche overeenkoomst tot meerderen 
welstand en geluk  te leiden.

schen t ran t  hersteld, en m ag alleszins onder 
de eigenaardigste en de volledigste knnst- 
gebouwen van het land gerekend worden. 
Nogmaals eere aan Mijnheer Billiau!

Rolleghem. — Verleden m aandag i s 'd e  
praalkerke gewijd door Mgr Waffelaert, in
boorling van Rolleghem.

Wij zeggen praalkerke , w an t  zij heeft haars 
gelijke niet in geheel Vlaanderen, dank aan 
den iever van pastor Billiau, wiens w e rk 
zaamheid en goeden sm aak wij in Iseghem 
hebben kunnneh waarderen.

Die kerke was een oud kraam, goed om in 
de s tra te  gevoerd te worden, zoo de landslieden 
zeiden, en nu is ze in haren vorigen romaan-

ST A D SN IE U W S.
In de vergadering van woensdag voor de 

schoennmkersbazen der stad en het bestier 
van de christene vakvereeniging van schoen
makers Recht en P lich t, is men ten vollen 
overeen gekomen in het opmaken van een 
algemeen loontarief.

Dit loontarief zal bekend gem aak t worden 
op Crispynsmaandag, na de acht u re  mis, en 
in voege'komen met 1 December..

B rand. — Maandag rond 11 ure voormiddag, 
is er brand ontstaan op den zolder van het 
huis bewoond door Gustaf Neirynck, schoen
maker, P a te r  Ommegangstraat, en toebehoo- 
rende aan M. Frederik  Derynck. Het was 
gelukkiglijk  niet e rg ;  de geburen en pompiers 
hebben, na ééne uur werkens, het v uur  uit
gedoofd. De pachter was verzekerd door de 
maatschappij « De Vereenigde Eigenaars » en 
het gebouw door de maatschoppij «De Schelde,»

Een pijnlijk ongeluk is Dinsdag morgend 
in de Pastorij voorgevallen.

De Jufvrouwen Victorine en Gabrielle Deck- 
rnyn van Rousselare nichtjes van den E. H. 
Van Coillie waren bij hem in bezoek. Daar 
de meid afwezig was, klopte de E. H. Pastor 
rond 6 ure ’s morgens op hunne deur voor
aleer beneden te komen. Hij k reeg  geen an t
woord, klopte en nog eens zonder gevolg. Ten 
hoogsten verwonderd over dit stilzwijgen, 
trad hij jin de kam er, en deed het elektriek 
licht branden. De jongste zuster lag nog in 
het bed en de oudste lag voorover op eenen 
stoel gebogen.

Beiden waren dood !
Men kan zich een gedacht geven van de 

ontsteltênis van den heer Pastor. Seffens ging 
hij naar de Sakristij, de H.H. Onderpastoors 
kwamen toe en deden den heer Doktor Van- 
dewalle roepen, die slechts de dood der twee 
gezusters kon vaststellen.

In de kam er was er eene groote gasreuk , 
er stond geene stoof en de opening van de 
schouw was zorgvuldig toegeplakt.

Bij nader onderzoek heeft men vastgesteld 
dat er eene spleet was tussc6en het raamtje 
der schouw, die door het papier gedoken was.

Markt van Iseghem 20 Oct. I9O6 28 Oct. I 9O6
Boter per kilo fr. 3 ,10&3,20 | 3,00 k 3,05
Eieren per 26 3,12 & 3,34 | 3,12 è. 3,34

Aanbesteding.
Van af Maandag 29 October tot Maandag

5 November aanstaande, zullen de plans en 
lastenboek ter  aanbieding van het opgaande 
w e rk  der woning van Mijnheer VANNESTE- 
BOVYN, neergelegd worden in de herberg  
Den H ert (Vredegerecht) te Iseghem. Opening 
der aanbieding Dinsdag 6 November om 2 ure 
namiddag in dezelfde herberg.

De inlichtingen zullen binst den tfoornoemden 
tijd te verkrijgen zijn ten huize van den onder- 
geteekenden bouwmeester

LOUIS VERSTRAETE, 
Meenenstr. Iseghem.

STAD ISEGHEM.

P rijsk a m p  op

2 GOEDE BILLARDS
(in ’t zelfde lokaal) 

op ZONDAG 28 OCTOBER 1906
ter  herberg den KATHOLIEKEN KRING 

bij F lorent Deblauwe, Nieuwstraat.
75 Fr. PRIJZBIV Fr. 75

Studie van den Notaris
Le Corbesier te Iseghem .

OPENBARE VERKOOPING 
van eene

T W E E W O O N S T
met Zaailand en Meersch 

t &  i s b g h e :  m
zuid bij de Stad.

Prijskamp met de Jaskaart
' op Zondag 28  Ootober 1906

in Café Beige bij Em. Vansteenkiste-Missiaen, 
koor n m arkt.

25 fr. prijzen 25 fr.

T A .A . R  T E B A . K
Zondag 28 October.

In ’t  N ieuw  P aradijs, bij Henri Degryse, 
Rousselarestr.

In Becelaershof, b ij‘Constant Guillemyn.
In de W ever, bij Camille Delaere, Ameyestr. 

In Spanje, bij Berlamont-Goemaere, 
Rousselarestr.

In Jan B reydel, bij C. Bulckaert, Krekelstr.
In de Hoop, bij L. Vancompernolle, Emelghem.

Bij Emile Depuydt, Lendeledestr.
In het Garenhuis, bij Em. Buyse, Gr. Markt.

In Café Universel, bij Al. Delaere, Hondstr.
In de Z w a rte  Leeuw, bij Leo Forcé, Emelghem.

Zondag 4 November
In de Roos, bij Fr. Dejaeghere, Gentstr.

In S t Joseph, bij Aloise Boone, St Pieterstr.
Au Coq C hantant, bij Cam. Deblauwe, 

Rousselarestr.
In ’t  Scheers, by Jos. Vansteenkiste-Delbaere, 

Krekelstr.
In Café Leopold, bij H. Brabant, Rousselarestr.

De Notaris LE CORBESIER te Iseghem, zal 
overgaan tot de openbare verkooping van het 
volgende goed.

E E R S T E  KOOP.
Een W oonhuis, zijnde de oostkant eener 

tweewoonst, met aanhoorigheden en 6 aren
04 centiaren erve en zaailand, staande en 
gelegen te Iseghem, wést bij den steenweg naar 
Lendelede ; in het kadaster bekend sektie C, 
deel van nummers 267a en 267°; palende oost 
de Vijfwegestraat, zuid M. liemi Verbrugge, 
nog zuid en west koop twee, noord koop drie ; 
gebruikt door Aloijs L afau t, mits 9 franks 
50 centiemen te maande.

Ingesteld 6 2 0  fr .
T W E E D E  KOOP.

Een W oonhuis, zijnde de westkant van 
voormelde tweewoonst, met een vertrek dat 
houdt oost aan het huis van koop één, en 10 
aren 47 centiaren erve en zaailand, gelegen als 
vooren ; in het kadaster bekend sektie C, 
nummer 267b en deel van nummers 267“ en 
267c ; palende oost koop één, zuid M. Remi 
Verbrugge en August Vyncke, west Jw de 
weduwe Emiel Buyse-Devriendt, noord dezelfde 
en koop drie ; gebruikt door G ustaf Ueule- 
brouck, mits 9 franks te maande.

Ingesteld 8 0 0  fr .
D E R D E  KOOP.

Een Maaimeersch groot 21 aren 70 centi
aren, gelegen noord aan de voorgaande koopen; 
in het kadaster bekend sektie C, deel van 
num m er 267a ; palende oost de Vyfwegestraat, 
zuid koopen één en twee, west J w de weduwe 
Emiel Buyse-Devriendt, noord M. den Baron 
Alexander Gillès de Pélichy, onverpacht.

Ingesteld 1000 fr .
Overslag op Donderdag 8 November 

1906, om 4 ure des namiddags, te Iseghem, 
in den N ieuwen S in t P ie ter , bewoond 
door A lidor Vandeivalle.

Een half ten honderden Instelpenning.

Openbare verkooping van

BOUWGROND
te ISEGHEM, K erkplaats

zuid bij de Kerk.

De Notarissen Le Corbesier en Vande 
Moortele, beide te Iseghem, zullen, ten ver
zoeke van de Stad Iseghem, overgaan tot de 
openbare verkooping van het volgende goed.

E erste Koop.
Een perceel BOUWGROND groot 1 are 72 

centiaren, hebbende eene breedte ten noord- 
kante van 18 meters, en eene lengte ten oost
kante van om trent 11 m eters , 50 centimeters, 
gelegen te Iseghem, zuid bij de kerk ;  in het 
kadaster bekend sektie A, deel van nummers 
452/2 en 452/3; palende oost koop twee, zuid de 
kinders Billiet, west M. Jules Declercq, noord 
de kerkplaats. Ingesteld 2 5 0 0  fr .

Tweede Koop.
Een perceel BOUWGROND groot 1 are  70 

centiaren, hebbende eene breedte ten noord- 
kante van 18 meters, en eene lengte ten west- 
kante van om trent 11 meters 50 centimeters, en 
ten oostkante van 6 meters, gelegen te Iseghem 
zuid bij de k e rk ;  in het kadaster bekend sektie 
A, deel van num m ers 452/2 en 452/3; palende 
oost de St P ie ters traat,  zuid de kinders Billiet, 
west koop één hiervooren. noord de kerkplaats.

Ingesteld 3 8 0 0  fr .
De koopers zullen in het vrij gebru ik  komen 

met den dag der betaling.
OVERSLAG op W oensdag 7 November 

1906, om 4 ure des namiddags, op de boven
zaal van Het Stadhuis, te Iseghem.

Een half ten honderden instelpenning.

Openbare Verkooping
van eene

H O F S T E D E
TWEEWOONST, LANDEN en MEERSCH 

te W IN K EL SINT ELOI
Kleine Isegliernstraat.

De Notarissen LE CORBESIER te Iseghem, 
en DE BRABANDERE te Meulebeke, zullen 
overgaan tot de openbare verkooping van de 
volgende goederen :

KOOP EEN : Hofstede met woonhuis,
schuur, stalling, boomgaard, weide en 
zaailand, sektie A, nummers 137, 139, 140, 
141, en deel van 133 en 136a, groot 1 H. 37 a. 
90 c. boom- en haagprijs 265.

Ingesteld 6 0 0 0  fr .
KOOP TWEE : (A) Woonhuis, sektie A, 

num m ers 138c en deel van 136a, groot 2 a. 40 c. 
(B) Zaailand, sektie A, deel van nr 133, grooj
24 a. Ingesteld 16 0 0  fr .

Koop 2 is geb ru ik t  door Emiel Witdouck tot
1 November 1907, mits 120 franks ’s jaars, 
boven de lasten.

KOOP DRIE : (A) Woonhuis, sektie A, nr 134a 
en deel van nr 136a, groot 2 a. (B) Zaailand, 
sektie A, deel van nr 133, groot 34 a. 70 c.

Ingesteld 2 2 0 0  fr .

Koop 3 is gebru ik t door W eduw e Garsbeke 
tot 1 November 1907, mits 142 franks 50 c. 
’s jaars boven de lasten.

KOOP VIER : Zaailand, sektie A, deel van 
nr 142, groot 48 a. 50 c. Ingesteld 2 0 5 0  fr .

KOOP VIJF : Zaailand, sektie A, deel van 
nr 142, groot 48 a. 20 c. Ingesteld 2 0 5 0  fr .

KOOP ZES : Zaailand, sektie A, deel van 
nrs 142 en 143, groot 47 a. 70 c.

lngcsteld  2 0 2 0  f r .
KOOP ZEVEN Zaailand, sektie A, deel van

nr> 142 en 143, groot 47 a. 30 c.
Ingesteld 2 0 1 0  fr .

KOOP ACHT ; Zaailand, sektie A, deel van 
nrs 142, 143 en 144, groot 46 a. 80 c.

Ingesteld 2 0 0 0  fr .
KOOP NEGEN : Meersch, sektie A, deel van 

nra 142 en 144, groot 22 a. 40 c.
Ingesteld 72 5  fr .

Koopen 1, 4, 5, 6, 7, 8 en 9, te zamen groot
3 Hekt. 98 a. 80 c. verpacht aan Karei Goud
smet, tot den 1 Oktober 1907, mits 500 frs bij 
jare, boven de grondlasten.

OVERSLAG op W oensdag 31 Oktober
1906, o m B 'u re  des namiddags, te Iseghem, 
ter herberg HET DAMBERD, bewoond door
P ie te r  Deconinck,

Het huis te Rumbeke K wadestraat met 
43 aren 70 cent. land en erve is 3 7 8 0  fr .  toe
gewezen.

Kantoor van den Notaris

Vandeputte te Rum beke.

Dijnsdag 30 Oktober 1906. om één u u r
namiddag, te ROUSSELARE, nabij de Meenen- 
schen steenweg, op d ’hofstede gebru ik t door 
H enri Demeulenaere,

VENDITIE VAN
50 koopen Populieren

ten verzoeke van Madame V ercruysse-Rolin, 
Grondeigenaarster te Kortrijk.

II
OVERSLAG Vrijdag 2 November 1906,

om 4 uren namiddag, ter  herberg  Het Peerd, 
te Rumbeke, van :

STAD ISEGHEM, 
wijk Klein Harelbeke, langs de s traa t  leidende 
naar den Lendeleedschen s teenw eg :

E e n e  T w e e w o o n s t
m et 56 aren  68 c. — G ebruikt door Vanden- 
bulcke en andere, samen mits 215 frs bij jare.

Slechts ingesteld 3 ,5 0 0  fr .

Studie van den Notaris

Alfons De Brabant
te  INGELM UN STER.

Zeer merkweerdige fiooimniie
te INGELMUNSTER*

op Donderdag 15 November 1906, om
I ure stipt namiddag

100 schoone Eiken en 
50 prach tige Ganadas

de schoonste en zwaarste der streek, tegen de 
plaats.

Zie plakbrieven.
6 maanden tijd van betaling.

M erkw eerdige V enditie van

B O O M E N
TE THOUROUT.

Op Donderdag 8 November 1906, om
9 ure ’s morgens, zal er door het am bt van 
den Deurwaarder VAN HOONACKER te 
Thourout, ten verzoeke van de Heerlen H ubert 
Vande Moortele, notaris te Iseghem, en 
Charles Billiet-Dejonckheere, grondeigenaar 
te Rousselare, op hunne hofsteden bewoond 
door A lidoor Van P a r y s  en D ewanckere, te 
Thourout, openbaarlijk verkocht worden.

166 koopen zware achtkanters, eiken 
en olmen boomen, de schoonste van de 
streke, verders eenen abeel en een opgaande 
w ilge.

Gemakkelijk vervoer door de nabijheid van 
de gravier. — V ergadering in d ’herberg 
d ’Oude Dreve, te Thourout.

Tijd van betaling mits borge.

Kantoor van den Notaris 
D U  P O  N T ,  te A rdoye.

Woensdag 7 November 1906, om 1 1/2 u.
nanoen, te ARDOYE, wijk Champ-a-Vue, bjj 
de K inders De B urghgraeve,

O p e n b a r e  V e n d i t i e  
van alle de materialen van 

hunnen koorn- en olieslagers

W INDM OLEN
genaamd De Poelberg  en ook nog Vangaevers 
Molen, den grootsten en den sterksten der 
streek.

De bijzonderste s tukken  zijn zoo goed als 
nienw.
■ Gewone voorwaarden en tijd van betaling 

boven de 10 franks.



*

W onderbare  k inkhoest-rem edie
volgens ’t  recept van Dokter D....

a l g e m e e n  dépot b ij  

A. RODENBACH, Apotheker 
Groote Markt, ISEGHEM.

P rijs : 1 F r.
P rospec tu s fran co  verzonden  op a a n vra a g

W A  A  B O  3MC
in andere sW en  uwe

VERNISSEN EN VERVEN
ga&n koopen als gij ze bij

Désirs  Sclelfleman-De Busschere,
Sint Hiloniusstraat,

nog goedkooper kunt krijgen

TAMPON-VERNIS goede reuk,
Alcool om te klaren goede reuk aan 2,00 fr 

de liter.
COPAL-VERNIS aan 1,00 de liter ; buiten-en 

andere vernissen van 1,80 tot 4,00 de liter.
VERNIS DE CHINE in alle kleuren.
OLIE-VERF gereed gemaakt om te schilderen 

van af 0,85 de kilo, in alle kleuren.
Koleuren in tuben voor fijnschilders.
Verders : terpentijn, lijnolie, kleuren in poe

der, kalk-groen, enz. enz. alles aan zeer voor- 
deelige prijzen.

MAF en MOLLEGRAUW aan 10 c. de kilo.
BENOODIGHEDEN VOOR SCHILDERS : 

borstels, penseelen, goud en zilver in pakjes, 
enz. alle kleuren in poeder, zeemvellen sponsen, 
enz.

Tapyten, pailassons, matten, pluim-borstels, 
fijne stof-borstels, voor meubels, tand-, nagel-, 
en baard-borstels, tapijt-borstelé (engelsch 
systeem) cocos, bezems, dwijls, schoteldoeken, 
e n .  enz.

Bij groote hoeveelheid verm in d erin g  van  
prijs.

Borstelmakers
die in ’t  hair  w erken  en trekkers  in koper en 
met koorden, worden gevraagd bij

H .  F * A R B ] V T
borstelfabrikant, Statiestraat, 18, RIJSEL
(Frankrijk). Verzekerd w erk  voor 1906 en 1907.

Schrijven of zich aanbieden aan bovengemeld 
adres.

Kinkhoest
De beste en zekerste remedie om de 

FELSTE VLAGEN der kinkhoest TE 
STILLEN en de kinderen van deze kwaal 
TEN SPOEDIGSTE te genezen is deze 
der Volksapotheek 1 frank de flesch

ALLEEN te BEKOMEN.
v o l k s a p o  x h e h i k ;

M arktstraat,  n° 36, ISEGHEM.

BEDDEN in W IN D H A IR  te begin
nen van af 27 franks.

In de Pluim
Magazijn van gemaakte kleederen 

bij Cyr. SINTOBIN-VANDOMMELE
de Pélichystr. ISEGHEM.

Groote keus van vellen  laatste n ieuw ig
heden. — Schoone stoffen voor mans- en 
vrouwkleederen. — Alle k leuren van 
voering. — Moiré voor Roks. — Bijzondere 
keus van witgoed. —• afslag voor kleerma
kers. — Doopmantels, doophoeden en 
doopkleeden. — Men gelast zich met ,het. 
plisseeren van volants, roks engbalayeuses.

U itlevering in  ’t  groot.
G e n a d i g e  p r i j z e n .

B f t p j f i h t i  RODENBACH, apotheker
______________ ! te Iseghem, heeft de eer zijne
kalanten kenbaar te m aken dat hij depositaris 
is der beroemde

B a l l e t j e s  F o u r « ; e a u d L
Apotheker te Périgueux.

v Eene enkele pil geneest onfaalbaar en 
oogenblikkelyk, zonder terugkeer,  de hevigste 
tandpijn. Fr. 1,50 het fleschje.

Te koop in alle goede apotheken.

»  KIPPEN TE DOEI IEGGEH
ONOPHOUDEND

Z e lfs  g e d u re n d e  d e
g u u r s te  w in t e rk o u d e n

2.500 EYEREN
per jaar voor 10 kippen

Onbeduidende uitgave

K W H R jH icq r t e —
Schr: aan J .-P . VAN AKEN 

Kort* Noordltriat t* ANTWERPEN (Belgie)

GROOTE STOOMVERWER1J

JUFVROUW E. M I E R
M a r k t s t r a a t ,  35, ISEGHEM.

Verwerij volgens staal van alle slach van 
g em aak te  kleedingstukken van alle kleuren.

Bijzonder zwart voor rouwe.
Wassching in ’t drooge van kostumen en 

alle slach van bleeke en gekleurde toiletten. 
— In ’t nieuw wasschen van gordijnen, stors, 
tapijten, carpetten, wolle sargien, enz. — Men 
begeeft zich ten huize voor het afdoen der 
stoffen van zetels, stoelen, enz. — Goed bezorgd 
w erk. — Prijzen buiten alle concurrentie. — 
Groote keus van bloemenmanden en alle 
andere fantaisie artikelen voor geschenken.

Zeer genadige prijzen . 

B rouw erij St JORIS — Groote M arkt

Cortex-Bier
voedzamer en kloeker dan de beste wijn. 

0 ,40  de groote flesch.

Te bekomen bij de G e z u s te r s  V a n d e p u t te .
Nieuwstraat, Iseghem, voledige bedden in haar 
aan 27 fr.

IV

HOUTHANDEL
Jules flalle & Jules Gallens

ISEGHEM, S labbaardstraat.

Verkoop van alle slach van noordsch-, 
amerikaansch- en inlandsch hout. — Gena
dige prijzen . —  Trouwe bediening.

W ilt gij goede aardappelen  k oopen?
Gaat bij

G. Naert-Vanbesien
koopman in kolen, aardappelen en strooi,

in  ’t  groot en ’t  klein  
NOORDKAAI DER VAART, ISEGHEM.
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ELIXIR CANROBERT
ferrugineux, antichlorotique, ton ique, apéritif.

In menige gevallen lijden de menschen aan bloedarmoede. Hoofdpijn, overdreven moeite bij 
ae minste krachtinspanning, zw aarte  in het hoofd, verstopping, bleeke kleur, hertkloppin- 
gen, zeuw pijnen, hoesten, borst-en  longaandoening, asthma, gal, slijm, zuur,  huiduitslag, 
zwakheid, pijnen in de ru ggraa t ,  duizeligheid, gebrek aan eetlust, lever- en nierziekten 
geelzucht, ai deze kwalan komen voort van gemis aan gezond bloed dat aan het lichaam- 
voedselen s terk te  moet geven.

De E lix ir  Canrobert bevat alleen de noodige bestanddeelen om het bloed zijne volledige 
k rach t  te verschaffen.

De E lix ir  Canrobert is zeer aangenaam van smaak, en wordt door de kinders zoowel als 
door volwassenen, g re tig  en zonder schade ingenomen.

De E lix ir  Canrobert is een uitstekend middel voor het verzachten der pijn in de zij en 
hertkloppingen, die den longlijder zeer afmartelen.

De E lix ir  Canrobert, door zachte doch gedurig  aanhoudende w erk ing  om het bloed te 
zuiveren en te versterken, is ook best geschikt voor maaglijders, welke altijd hierdoor eene 
onmiddelijke beternis ondervinden, en bij voortdurend geb ru ik  volkomen genezen worden.

M  volwassen, afgem at door overm atig  werken, oefent de E lix ir  Canrobert, eene 
allerheilzaamste w e rk ing  u i t ; zelfs bij uitzondering van alle andere geneesmiddelen is de 
üaixir Canrobert hiervoor het eenig doeltreffend reddingsmiddel.

Kinders onderhevig aan de droeve plaag van in bed te wateren, worden bij middel van 
weinige flesschen E lix ir  Canrobert gansch en heel genezen.

Comp. : Ferr i  sacch., Spiritus vini, Tinct. Cort. au r . ,  Syrupus Simp., Tinct Vanil. ./Ether 
acet., Spir. Carm. Sylv. -

Volwassen nemen vier soeplepels daags onmiddelijk vóór eten, ’s morgens, ’s middags, 
’s namiddags, ’s avonds.

Kinderen van tien tot vijftien jaa r  nemen twee soeplepels daags, vóór eten, ’s middags en 
6 avonds. r  °

’’ avond1"611 on( ê r  ^ien jaar  nemen twee koffielepels daags vóór eten, ’s middags en

P rijs  d er  flesch : 3 ,75 fr.
V erkrijgbaar te Iseghem bij J. VERH AM M E-VAN CRAEN, apotheker, M arktstraat.

U m NPt

BELANGRIJK BERICHT.

T A N D E N
M, & Mme M. MEIER

Bijzondere Chirurgijns Tandmeesters-Specialisten 
Gediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissie, 

Gebreveteerd bij Koninklijk besluit, * 
vereerd  door de geestelijkheid  en de kloosters.

hoek der M oskroenstraat ,  2 K o r t  r i jk .
bij het g ev an g , hu is m et k o e tsp o o rt,

kunnen geraadpleegd worden voor al wat de tandheelkunde betreft. Genezing voor alle pijnlijke 
tanden. plombeeren der holle tanden ; rechtzetten der ongeregelde tanden voor alle ouderdom. Het 
plaatsen van de kunsttanden geschied zonder de minste pijn en de oude tanden en wortels hebben 
met van d(^n 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 
gepiaats zonder platen, zonder haken en zonder veeren, men kan ook niet zien noch aan den worm 
noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. Mr en Mm' MAURICE MEIER ondernemen ook de 
hcrsteumg van alle mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun nieuw stelsel waarvoor zii 
gebreveteerd zijn.

K unsttanden te beginnen van af 5 frank . — V olledige geb ijten  van af 
100 frank  en hooger. — A l de kunsttanden  en geb ijten  kom ende uit de 
laborato ire  van Mr en M“'M aurice M EIER, zijn verzekerd  voor h e t leven .

l e  raadplegen alle dagen te KORTRIJK vau a tot 12 en van 2 tot 5 uren uitgezonderd ae zon
en hoogdagen.

HUIS VAN VERTROUWEN.

Eug. Pieters-Homerin
Photograaf, Teekenaar, Portretschilder

STATIEPLAATS, N° 5, ISEGHEM
nevens ’t Gasthof De Blauwe Kroon.

Alle slach van portretten te beginnen van 
af 2,50 fr. het dozijn. — Vergrootingen. — 
Geteekende portretten en geschilderde in alle 
prijzen, -n W erk  gewaarborgd. — Produkten 
van eerste hoedanigheid. — Men w e rk t  bij 
alle weder. — Bijzonder stelsel voor het 
photograpbieeren van pensionnaten, m aat
schappijen. binnenste van huizen, overledenen 
enz. — Men begeeft zich ter  plaats op aanvraag!

> Cam. Mullie-Clement
> M a rk ts tra a t , 17, ISEGHEM
J beveelt zich aan voor het maken van ' 
£ plans, begrootingen, enz., voor alle * 
^  slach van bouwwerken. J

Voorwaar, de beste en goedkoopste afgang- 
pillen zjjn deze die v o lg en s ’t recept van Dr. 
Vindevogel opgemaakt worden. Eene tot twee 
voor eene volle purgatie zonder buikpijn. 
Lever, bloed, darmen alles is gezuiverd.

De doos voor tien purgatien 75 centiemen. Die 
ze éénmaal gebruikt heeft, zal al de andere 
medecjjnen verwerpen. Verkrijgbaar by A. 
Rodenbach apotheker, Iseghem.

Wekelijksche Markten.
83 Oct.

l p',"0 i 16,5) 
00.00 h 13.ö 1 
00.00  * [r  7.' 
"0.00 I 75,öO 
OO.OC a 45.00

0,00 a 3 .8C 
00,00 a I3.5J

i 00 ,uO

KORTRIJK 15 Oct.
Tarwe heet. fr. 00.00 a lfi.00
Rogge . 00.00 h 15.00
Haver ■ . 00,00 a l  6,00
koolzaadolie 100k- 00,00 a 76,50 
Lynzaadolie 100 k*‘ 00,00 a 14.50 
Aardappels 00.00 a 7.00 I 00,00 a 6
Boter per 1/2 Kilo 0,00 a 1,63 I 0,00 a l’ö7
Eiers per 25 . 0,00 a 3,60
Suikerij boonen beschikb 13,50 

id. 1906 00,00

Veemarkt Kortnjb 2:' Oct per kilogr. op vuet 
91 veerzen 1* kw. 0.86 1° kw . 0,00 kw  o 71 
36 ossen 0,85 o 00 ' o 71

165 koeien ),82 0,00 o’74
“6 stieren 0.83 0,00 o! 7';

ROUSSELARE 16 Oct.
Tarwe 100 k» 19,0Q a 20,00 ,
Roode tarwe 18,00 a 18,50
Kogge . 15,00 a 15,50 1
Haver 15,00 a 16,50
Boonen . 19,50 a 20.00
Aardappelen 6,00 a 6,5 J
Boter per Kilo 3,20 a 3,30
Eieren per 25 3,12 a 3,33
Suikeryboonen beschik 13.25 
Suikeryboonen 1906 a 13,50 
Viggens . 24,00 *34,00
koolzaadolie 100 k-0C,00 a 67,5) 
Lynzaadolie 100 00.00 a 46,0.1

DEYNZE
Aardappelen 100k 
Boter per kilo

24 Oct.
5.00 a 5.5 )
3.00 « 3,30
3,50 3,CC
2,10 a 2,20

48,00 ft 50,00 
13 Oct.

Eieren de 26 
Hespe de kilo 
Viggens .

BRUGGE

Tarwe de 100 kilos 00,00 a 17,50 
00.00 a 16^50 

29 a 30 st.
6.00 a 7,50 
16,50 a 17.r})
19.00 a 20,00

o.oo

Rogge 
Boter
Aardappelen 
Haver 100 kilos 
Boonen 

" Vlas
AUDENAERDE 18 Oct

Aardappelen per 100 k.
Boter de kilo 
Eieren per 25 
Verkens 
Hespe de kilo

ANTWERPEN 23 Oot.
Soda-nitraat beschikbare 
Sulf. v. ammoniak,

Veemarkt Antwerpen 22 Oct 
20 ossen 1* kw ~

143 koeien 
60 veerzen 

4 stieren 
39 kalveren

5,50
3.09
3,05

40,00
0,00

23 Oct.
Li,5) a 20,00 
l? ,5 0 a  18,5J
15.00 » 15,5)
16.00  a  16 50
10.50 a 20,00
5.50 a 6,0.1
3.10 a 3,3-i 
3 12 * 3,3<

00,00 a 13,25 
, a 13 50 

2t,00 a 34 0 J 
00,00 a 67,50 
00,00 a 46,0J

17 Oot. 
5,00 a 5 ,5 0

3.10 a 3,25 
•',17 a 3,24
2 .00  a 2,15

47.00 a 50,00
6 Oct. 

00,00 a 17,50 
0 0 ,0Oa 16,00  
29 a 30 s t. 
ü,00a 7,50

16.00 a 17,00
13.00 a 20,50 

a 1.42
25 Oct.

» 5,00 
a 3,75 
a 3,44 
a 45,00 
* 0,00

fr. 28,00 
30,00

).S2
0.00
0.80
0.70
1,08

0,92
0.00
0.90
9.80
1.18

Beurs van Brussel 25  Oct.
Belgische 3 p. c. 1 s 99,65 

3 p c. 2 a 99,75 
. . 3  p o. 3 s 99,65

A nnuïte iten  4 1 / 2 ____ _
. 3 9150

Gemeentekr. 41/2 112 50 
, 3 . / »  -  _
.  3 . /•  1361 1 2 0 ,-  

,  3 • /. 1868 —.—
An twerp” 1887 2 1 /2  —, — 

,  19G3 2 o/o 100,75
Brussel Zeehaver — 
Brus»el 1905 94|50

Brussel 1902 2 1/2 
Gent 1896 2 p. c. 
Luik 1353 2 1/2 

, 1897 2 p . c. 
, 1905 

Oostende premie 1 
2 »/. 18: 

dchaarbeeï 18*)7 
Verviers 1893 
Dooraijl£ 137± 
Oongo-ieeuing 
Buurtspoorweg 3

107,50 
88,—

85.75 
97,62

1898

92,45
3*/.

78,— 
93,23


