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KIEZERS, OPGEPAST !
V a n  d ezen  k e e r  s ta a n  de k a th o l ie k e n

o j z d o r -  J S 7  T L T l\/r  / W f T T T ^ 1 .
BStaaamaesEtssöciojani

Hoe stem m en dus de K atholieken ?

Zij m aken het w it puntje zw art onder 11111111116F  1 .

De kiesvergadering in ’t G i e i M s .
De ruime zaal van betGildenhuis was zondag 

laatst vervuld met kiezers u i t  al de rangen der 
maatschappij. M. Henri Paret, burgemeester 
der stad. opende de zitting, en na eene korte 
aanspraak  gaf hij liet woord aan den heer 
Eugeen Carpentier-Hamman, kandidaat voor 
de aanstaande kiezing. $

Een daverend handgeklap steeg u i t  de 
menigte op als welkomgroet aan den spreker.

Ik zie, zoo begon M. Carpentier, dat ik  hier 
welgekomen ben, en niets is aangenam er voor 
den spreker, dan te zien dat zijne toehoorders 
wel gesteld zijn om hem te aanhooren. Ik dank 
u  voor uw e toejuichingen en voor uw e aan
moediging.

Vergeef het mij, indien ik  mij verplicht 
vinde, in mijne hoedanigheid van kandidaat, 
een weinig te veel over mij zelven te spreken. 
Maar wees gerust, ’k zal trachten niet te veel 
met mijn zelven te boffen, te meer dat er daar 
geene bijzondere redens voor bestaan.

God zij gedankt, zonder juist met de zeven 
hoofdzonden besmet te zijn, ’k kenne genoeg 
mijne fouten om te weten dat ootmoedigheid 
mij beter past dan hoogmoed, om niet te 
preusch te zijn met de weinige gaven dat ik 
misschien bezit en om geen kwaad te spreken 
van anderen.

K atholieke K iezers,
Een vlaamsch spreekwoord zegt : « Den 

onbekenden m aak t  den onbeminden. » Dat 
spreekwoord bevat eene groote waarheid. De 
waarheid van dat spreekwoord heb ik zelf 
ondervonden ten mijnen schade. Nu, tot daar. 
De menschen van ondervinding die hier tegen
woordig zijn. zullen mij zeggen dat de duurste 
ondervinding de beste'is, en ik kan ’t g em ak
kelijk gelooven, want indien men i n ’t algemeen 
de ondervinding van anderen geheel leege 
schat, men kent gewoonlijk den prijs en 
de weerde van zijne eigene ondervinding. 
En 't  is omdat ik overtuigd ben dat men zich 
niet kan doen waardeeren als men zich niet 
laat kennen, dat ik vandage gekomen ben om 
met u beter kennis te maken, om mij van u  
beter te laten kennen.

Maar, zult gij zeggen, er is hier niemand 
die niet weet wie gij zijt. — ’t Is mogelyk, 
m aar van eenen anderen kant, ’t is zeker dat 
er hier en in ’t kanton vele zijn die wel weten

wie ik ben, en die mij nochtans niet en kennen. 
Sedert dat er menschen op de wereld zijn, 
zijn er die oogen hebben en niet en willen 
zien ; die ooren hebben en niet en willen luis
teren ; die een begrip hebben en m aar en 
willen gelooven het verkeerde van de w aar
heid. — Zij kijken zonder te zien, zij luisteren 
zonder te verstaan, en zij en zijn m aar gereed 
om te aanveerden juiste hetgeen zij niet en 
zouden moeten gelooven.

Mijne vrienden, weest voorzichtig in uw  
geloof, handelt volgens overtuiging en spreekt 
volgens ondervinding.

Indien er in de wereld min menschen waren 
die er belangen in hebben kwaad uit te vinden, 
kwaad te stoken en kw aad te spreken de eene 
van de andere, het zoude duizend maal beter 
gaan. E r  zoude meer eenheid bestaan en betere 
overeenkomst, meer vertrouwen en meer 
vriendschap, en wij zouden misschien het 
bestaan niet te betreuren hebben van den 
zoogezegden hodendaagschen klassenstrijd.

Ja, waarom zijn de maatschappelijke v raag 
stukken zoo moeilijk om op te lossen ? W aarom 
zijn de geschillen tusschen w erkm an en baas 
soms zoo lastig om te vereffenen ? Omdat er, 
helaas, m aar al te dikwijls een onberedeneerde 
mistrouwigheid bestaat, die de beide kanten 
belet in voorafgaande vriendelijke betrekkin
gen te komen en die de schuld zijn dat de 
wettigste  vragen soms slecht gesteld zijn, en 
dat de beste antwoorden soms slecht uitgelegd 
en niet goed verstaan worden.

Het is 17 jaa r  dat ik in betrekkingen ben 
met mijn eigen w erkvolk  en met de werklieden 
u it  het kanton. Ik ken mijn werkvolk, ik ken 
de werkmenschen van het kanton; ik kan dus 
spreken van ondervinding en ik heb de volle 
overtuiging dat, indien men min mistrouwen 
zaaide, men min onverschilligheid en min nijd 
zoude maaien. — De menschen zouden niet 
beter v ragen dan van zich beter te kennen. 
Zich beter kennende, zouden zij welhaast tot 
vriendelijker betrekkingen geraken en, van 
beide kanten, met den catechismus in d ’handen, 
zouden zij eindelijk geraken tot eene duurzame 
overeenkomst.

Ah ! ik weet het wel, die vraagstukken  zijn 
zoo doodeenvoudig niet, zoo gemakkelijk niet 
om op te lossen.
' Toen ik over 20 jaar aan de Hoogschool van 
Leuven de maatschappelijke vraagstukken  
leerde studeeren , toonde men ons hoe, over 
honderd jaren, de fransche omwenteling, door

het plotselings verbrijzelen van al de bestaande 
inrichtingen, de banden had losgerukt die de 
verschillige standen der samenleving sedert 
eeuwen hield verbonden. Hoe de omwenteling 
alzoo de schuld was dat die standen, verleid 
door valsche leerstelsels, baroofd van godsdienst 
en hoogere leiding, en enkelijk gedreven door 
hunne eigene belangen, langzamerhand de 
eene van de andere scheidden, van langs om 
meer onverschillig en eindelijk gansch vijandig 
wierden.

Men zegde ons welke middels in ’t w erk  
moesten gesteld worden : verbeteren van den 
zedelijken en stoffelijken toestand van den 
w erkm an; tot stand brengen vab inrichtingen 
van voorzienigheid; verbroedering tusschen 
de standen.

En zoo is het dat gij beurtelings tot stand 
h$bt zien komen die schoone inrichtingen van 
spaarzaamheid, van onderlingen bijstand, van 
Eigen Huis, van liefdadighe d, die het land 
door, en hier meer dan elders, groeien en 
bloeien. Zoo is het dat e r  wetten gestemd 
wierden op het w erk  van vrouwen en van 
kinderen, op het uitvoeren van gevaarlijke 
of ongezonde werken, op de betaling van den 
loon der werklieden, op de ongevallen van het 
w erk . op de ouderdomspensioenen.

Zietdaar hetgeen men sedert 20 jaar gedaan 
heeft; het is reeds veel, m aar e r  blijft nog veel 
te doen. Deze w eg en is niet ten einde, m aar 
gelukkiglijk is men zoo verre  gekomen dat 
men in ’t algemeen overtuigd is dat de oplos
sing van het maatschappelijk vraagstuk  af
hangt van eene broederlijke overeenkomst. 
God alleen weet wanneer die twee stroomen, 
en beken, eindelijk zullen samenkomen, en 
hunne beide reusachtige macht zullen samen
voegen tot bew erking van het gemeenebest. 
Niemand kan dat voorzien, m aar eenieder kan 
het zijne bij brengen om de aankomst van dezen 
gelukkigen dag te vergemakkelijken en te 
verhaasten.

Wij leven tegenwoordig in eenen aardigen 
tijd, eenen tijd van ongelooflijken vooruitgang 
op wetenschappelijk gebied, eenen tijd van 
diepe verandering op maatschappelijk gebied. 
Den algemeenen rijkdom en welvaart is ver
meerdert, de algemeene noodwendigheden van 
het, dagelijks leven zijn zoodanig vermenig
vuldigt dat er — op dat gebied — hoegenaamd 
geene vergelijking mogelijk is, tusschen het
geen er bestond over 100 jaren en nu.

In alle de klassen der samenleving bestaat 
er een streven naar nog meerderen welstand, 
welken men alleen zal kunnen bereiken door 
den onontbrokenen en voortdurenden vooruit
gang van landbouw, van handel en van 
nijverheid.

Maar, den rykdom van een land is niet 
alleen te vinden in den bloei van den landbouw, 
in de vermenigvuldiging van zijne handel- en 
mjverheidsgestichten,maar ook en bijzonderlijk 
in de middels, in de w erk tu igen  dat het 
land zelve ten dienste stelt van het werk. 
Inderdaad, den vooruitgang van landbouw, 
van handel en van nijverheid, is niet alleen 
gesteund op de duurzame en wederzijdsche 
overeenkomst van baas en werkm an, op de 
voordeelige wijze waarop het w erk  kan u i t 
gevoerd worden, m aar ook en bijzonderlijk 
op het gem ak waarm ede de noodzakelijke 
hoofdstoffen tot op het w erk gebracht worden, 
op de goedkoope en spoedige verzendige der 
gefabrikeerde koopwaren, en op de zekerheid 
deze koopwaren in den korsten tijd mogelyk 
te zien verbruiken.

Het is nu niet meer zooals voortijds dat het 
grootste gedeelte der voortbrengselen eener 
streek, ter  plaatse zelve gefabrikeerd en ver
bruikt wierden. Nu ziet men de voortbrengsels 
der vijf werelddeelen rondom de wereld reizen, 
om op duizenden punten tegelijk, verandert, 
verwrocht, gefabrikeerd te worden en dan 
opnieuw eene nieuwe reis beginnen, om ge
bracht te worden tot op de plaatsen w aar  men 
ze zal verbruiken.

iMaar om dit alles mogelijk te maken is het 
noodig dat men de voortbrengselen van het 
land in de andere landen late kennen. En daar
om moeten er handelsgezanten zijn die in de 
vreemde landen den weg banen aan hunne 
landsgenoten om hunne waren gemakkelijk 
aan den man te brengen. Daarom moeten er 
plaatselijke en wereldtentoonstellingen zijn om 
den toestand van landbouw, Jhandel en nijver

heid van het land te laten uitschijnen en de 
uitmuntendheid zijner voortbrengselen te la
ten waarderen. Daarom moeten er nijverheid 

•en beroepscholen zijn om deze die het w erk  
zullen bestieren en uitvoeren in state te stel
len zegevierend -te wederstaan aan de heden- 
daagsche concurren tie ; daarom moeten er 
landbouwlessen en landbouwscholen zijn, om 
den landbouwer te overtuigen dat den land
bouw niet alleen, terzelvertijd eenen handel 
en eene nijverheid is, m aar  daarenboven den 
grondsteen en den oorsprong van allen handel 
en nijverheid.

Om dezen gestadigen omloop van koopwaren 
rondom de wereld mogelijk te m aken is hel 
noodig dat de openbare overheid te w erke 
stelle en in state houde, de m enigvuldige m aar 
noodzakelijke hedendaagsche vervoermiddels. 
En w elke zijn deze vervoermiddels ? ’t Zijn de 
goede straten, kalsijden en g rav ie rs jd ie  het 
vervoer te lande en de betrekkingen tusschen 
de gemeenten zoo gemakkelijk maken, ’t Zijn 
de ijzeren wegen, over honderd jaren niet g e 
kend, en zonder dewelke men zich de heden- 
daagsche samenleving niet meer zoude kunnen 
verbeelden, ’t Zijn de m enigvuldige en gem ak
kelijke betrekkingen tusschen de verschillige 
punten van het land, voor reizigers en koop
waren. ’t Zijn de goede loskaaien, 't Zijn de 
tram s die het land doorkruissen en zooveel 
vergetene en verlatene dorpen tot het leven 
hebben geroepen, ’t Zijn de stroomen, rivieren 
en kanalen die van de zee naar het binnenland 
en van het binnenland naar de zee en over de 
zee allerhande koopwaren aanbrengen en v er
voeren .

wJ'rtt /WiYê^'óp' den d a g 'v a n  TTe" ï/i'riÜ'rilfWi,,  ̂
van Brugge-Zeehaven, den w'ensch niet uit te 
drukken dat deze have eens het machtigste en 
zekerste w erk tu ig  worde van Westvlaande- 
rens welstand en van den rijkdom van ons kan 
ton door het g raven  van de vaart  die Iseghem 
en Ingelmunster met Brugge moet verbinden.

Ziedaar de w erkingen w elke d e ’openbare 
overheid, zoo van Staat als van Provincie 
en gemeente de bevolking moet ter hand stel
len, om het meeste nu t te trekken, uit de na
tuurlijke voortbrengselen van het land en 
vrijen toom te geven aan de bekwaamheid 
zijner landsgenooten. Indien ik w at breedvoe
r ig  gesproken hebbe over zekere zaken, ’t is 
omdat het juist die punten zijn die meest be
sproken worden en meest aan ’t orde van den 
dag staan vau de verschillige provincieraden 
van het land.

Om te eindigen, ’k en zal u niet veel beloften 
doen, gemakkelijk om vergeten, ’k En heb ook 
het inzicht niet rekening te geven van myne 
handelingen op voorhand. — In kwestie van 
openbare zaken, doe ik voor best voor het ge- 
meene best, volgens mijn gew eten en niet 
volgens mijne persoonlijke belangen. — Als ik 
mijn gedacht zegge ’t is met volle overtu iging;
— nis ik niet en wille zeggen ’k zwijge, m aar, 
als ik spreke ’t is zonder bewimpeling. — En 
daarom is ’t dat indien ik niet geern rekening 
geve op voorhand, ik altijd gereed ben reke
ning te geven naderhand.

Deze van u, die mij iets gevraagd hebben 
weten hoe geern ik, door den invloed van a n 
deren bekome hetgeene zij begeeren. Ehwel,
’k en zal m aar eene belofte doen en ’t is van in 
(’t toekomende te doen zooals in ’t verleden en 
van in de maat van mijn vermogen m aar u i t  
gansch mijne ma,cht, te w erken  voor het zede
lijk, maatschappelijk en stoffelijk welzijn van 
het kanton.

Ik bedank u, in zoo groot getal de vergade
ring  te hebben willen bijwonen. Ik bedank u. 
mij met zulke aanmoedigende oplettendheid te 
hebben willen aanhooren. Ik bedank deze die 
vrij en vrank, met zooveel vriendschap, de 
voorstelling mijner kandidatuur en deze van 
den Heer Camille Schotte, als plaatsvervanger, 
met hunne handteekens hebben willen be
krachtigen. Ik bedank deze, en ik  vraag ver- 
schooningaan de anderen, die ik had willen 
vragen en die niet gew eigerd  hadden, m aar 
die ik heb moeten daarlaten omdat de reke 
’t enden was.

Katholieke kiezers wees indachtig dat wij 
uw e kandidaten zijn. Gij weet dat ik katholiek 
ben, ’t is misschien niet noodig van het hier te 
zeggen, m aar het is altijd goed het te bevesti
gen. Ik m ag er bij voegen dat indien gij mij 
naar den Provincieraad zendt, ik  daar als



katholiek zal w erken  in het belang van al de 
kiezers van het kanton.

Wij hebben nu kenn isgem aak t.  Ik  hoop dat 
wij goede kennissen zijn. — Ik ben overtu igd 
dat wij goede kennissen zullen blijven. Indien 
gij vertrouw en hebt in mij, ik stel mijn ver
trouwen in u en ik reken op u, op Zondag 4 
Oogst aanstaande, op den dag der kiezing.

Kiezers tot wederomziens.

Die redevoering wierd  aandachtig toege
lu isterd en herhaaldelijk toegejuicht.

Den Eerw. Heer Pastor Van Coillie nam dan 
het w o o rd ; ,hij bedankte de a a n w e zig e n  en 
verhoopte dat M. Eugène Carpentier zondag 4 
Augusti met eene groote meerderheid zou ge
kozen zijn.

M. den Baron Jan Gillès de Pélichy, den 
volksgeliefden gouwheer, beklom dan het 
gestoelte en stelde M. Eugène Carpentier voor 
als een gepasten en bekwamen opvolger van 
den heer De Brabant, in wien hij eenen jongen, 
deftigen en ijverigen collega zou vinden.

MM. Carpentier en C. Schotte namen dan 
afscheid van de vergadering en gingen geza- 
mentlijk met Baron Jan Gillès en den heer 
Burgemeester van Ingelmunster naar deze ge
meente w aar  er om 5 1/2 ure eene kiesverga- 
dering plaats had.

B egraving van
Eerweerden Heer Baes

diocesane schoolopziener
Zondag morgeud is alhier zachtjes in den 

Heer ontslapen Eerweerden Heer Baes gewezen 
bestierder van St Josephsgesticht alhier, sedert
10 jaren  opziener van het godsdienstig onder
wijs voor he td is tr ik t  Kortrijk.

De begraving had donderdag plaats. Eene 
groote schaar van priesters uit al de hoeken 
van ’t bisdom waren toegestroomd om eene 
laatste bede over zijn graf te storten, ontelbare 
vrienden en meer dan 200 onderwijzers van zijn 
schoolgebied, kwamen hem de laatste eer be
wijzen.

Aandoénlijk was ’t om ziene die lange schare 
schoolkinderen die de hage vormden rondom 
den lijkstoet en hunnen ouden bestuurder ter 
kerke vergezelden onder ’t spelen van t re u r 
liederen door de Harmonie der Congregatie.

’t Ljjk wierd gedregen door de gildebroeders 
van het H. Sakrament en der Tobiassen, de hoe
ken van het baarkleed wierden gehouden doorM'
H,;Paret burgemeester, Baron Gillés de Pélichy 
Z. E. HH. Vanden Berghe vikaris Generaal en 
Deschrevel sekretaris van het bisdom, E er
weerde Heer,Goethals diocesane schoolopziener, 
E. H .O psom er bestierder van Sint Josephs
gesticht. en M. Gustaf Rosseel. schepene.
meestal de oudleerlingen van den beYrëürïlêii 
afgestorvene waren er tegenwoordig, en de 
offerande geschiedde op twee plaatsen in de 
beste orde en duurde tot het einde der mis. 
Eerweerde Heer Goethals beklom dan den p re

dikstoel en sprak de zoo schoone. treffende en 
wel doordachte lofrede u it  van den overledene 
in die voegen :

T ra n siit benefaciendo.... Naar het voor
beeld van zijn goddelijken meester, is hij voor
bijgegaan al goeddoende !

Achtbare familie, Z. eerw, HH. en vrienden. 
Zonder aarzeling en toch niet zonder vrees, wil 
ik, in naam der diocesane opzieners, het woord 
voeren bij deze treur ige  plechtigheid.

W a t  ik niet weigeren mag, dat is eene laat- 
te hulde brengen van genegenheid en dank
baarheid aan den onvergetelijken man die zóó 
hoog in aller ach ting  stond en die mij zelven 
als beste w erkbroeder en vriend zoo dierbaar 
w as !

W a t  ik vreezen moet, het is, dat ik al te 
gebrekk ig  de wondere begaafdheden, de be
hendige werkwijze en de onschatbare verdien
sten van dien volmaakten eigenaardigen school
man zal afmalen !

De jonge veelbelovende P ieter Baes had in 
zijne vrome ziele de goddelijke roeping gehoord, 
en, dankbaar gaf hij gevolg aan Gods stemme 
en besloot zich geheel en gansch aan den dienst 
van Christus’K erk  toe te wijden.

De loopbaan welke hem, door Gods schikking, 
werd aangewezen was het onderwijs en de 
opvoeding der christene jeugd van Vlaanderen.

Hij moest een der uitverKorenen worden van 
wie de H. Geest getu ig t  dat hunne lippen de 
wetenschap zullen bewaren, dat zy tot vraag- 
bake voor veel anderen zullen gesteld worden. 
Hij was bestemd om op den kandelaar geplaatst 
te worden ten einde een ontelbaar getal leer
lingen, meesters, meesteressen en priesters 
vóór te lichten, op te leiden en aan te vuren 
door prachtige lessen en voorbeelden van wijs
heid en deugd ! En die edele grootste taak  heeft 
E. H Baes met nauwgezetheid en onderschei
ding volbracht, 34 jaren lang — tra n s iit  bene
faciendo !

En daarom is ’t dat ik durf uitroepen met u 
allen en met duizende in den lande : wij hebben 
een vernuftigen leermeester, een schranderen 
leider, een weergaloozen opziener verloren !

Jaren en jaren  lang, heeft E. H. Baes, flauw 
van lichaam m aar rap van geest, sterk van 
w illeen  goed van herte,kloekmoedig gewrocht 
en gezwoegd eerst, als hooggeschatten leeraar 
te Brugge en dan bijz. als onvermoeibare 
schoolbestierder hier ter  stede ; duizende en 
duizende Iseghemnaars, hebben zijne verstan
dige lessen gehoord, zijne vaderlijke zorgen 
genoten, zijne onbaatzuchtige liefde gevoeld, 
al zijne priesterlijke deugden bewonderd ; en

over 9 maanden, het dankbaar en jubelend 
Iseghem is opgestaan als één man, om dien 
grooten weldoener lof en eere en dank  toe te 
zwaaien naar weerde en naar verdienste !

In December 1895 w erd  E. H. Baes door 
Z. I). H. den Bisschop geroepen tot het heerlijk 
am bt van Diocesanen opziener voor het gods
dienstig onderwijs in de volksscholen van het 
schoolgebied Kortrijk.. Oh. ik herinner mij nog 
zoowel, met welke innige vreugde hij die be
noeming ontving, en hoe hij, op onze terugreis 
van Brugge, met aandoening en geestdrift tot 
mij zegde : o broeder, welke schoone bediening 
heeft Mgr ons vandage toe vertrouwd ! welk 
breed en vruchtbaar veld ligt voor ons open ! 
Hoeveel goed zullen wij kunnen doen ! Laat ons 
rap  en vlijtig aan ’t w erk  gaan, en om te r  best 
en om ter  m e e s t !

En E. H. Baes g ing  aan ’t w e rk  en hij bleef 
aan ’t werk, 10 jaar  lang en meer. met de beste 
opgeruimdheiden de meeste blijmoedigheid van 
de wereld, niettegenstaande de lastigheden die 
aan dat zwrervend leven noodzakelijk verbon
den zyn, bijzonderlijk voor hem die zoo flauw 
te beene w as en zoo k rank  van gezondheid !

Hij ging schier alle dage op schoolbezoek ver 
en bij. vroeg en late, door wind en door regen, 
door koude en door hitte,... en met welken 
gloeienden zieleniever en met welken wonder
baren uitslag !

E. H. Baes, bij het eerste opzien, scheen een 
s tuu r  en s treng en afkeerig  man te zijn, en... 
voorzeker, bij zijne intrede in de school, boe
zemde bij menigen schoolbengel zalige vrees in 
en deed de schuchtere bew aarkinders beven en 
weenen ; maar.. .  dat duurde niet lang.... van 
onder zijne dichtgeschaarde lange breede 
w enkbrauw en  straalde er uit zijne diepe goed
aardige oogen een vloed van hertelijke gene
genheid, en... op zijne monkelplooiende lippen 
en in de vriendelijke klanken zijner eerste be
groeting, lag zijn vaderlijk gulden her t  ten 
toon gespreid : hij roofde seffens aller herten !

En dan zijne leerwijze en zijne vraagwijze: 
hoe eenvoudig, hoe behendig, hoe p r a c h t ig ! 
De moeilijkste woorden kon hij verklaren en 
ophelderen ; de lange ingewikkelde volzinnen 
kon hij kunstig  uitpluizen en ontleden ; afge- 
trokkene begrippen wist hij vatbaar te maken ; 
en door zijne praktische zielroerende verma
ningen en opwekkingen, wist hij het herte te 
raken  den wille te bewegen, den godsdienst 
aantrekkelijk  en de deugd beminnelijk te 
m a k e n !

Tijdens zijn schoolbezoek, welk een verruk- * 
kend schouwspel, ai de kinders staarden hem 
welgezind aan, luisterden begeerig naar zijn 
sierlijk leerend woord, antwoordden preusch en 
onbevreesd op zijne kunstige ondervragingen... 
iedereen hong aan zijne lippen, iedereen was 
als betooverd ... en toen de opziener Baes de 
klas g ing  verlaten alle hootden alle oogen volg
den, hem, &t&P ..v.Wjir fitay,. 
deren wilden zeggen, gij braaf geestelijk man, 
godvruchtige verstandige tooveraar, waarom 
verlaat gij ons., nu reeds ? w anneer zien wij u 
nogmaals te ru g  ? tra n s iit  benefaciendo... En 
de meesters en de meesteressen waren getroost 
en gesterk t,  aangemoedigd en aangeprikkeld , 
verlicht en geholpen om met meer vlijt, meer 
behendigheid, meer zelfsopoffering hun ver
heven ambt te behertigen ! tra n s iit  benefa
ciendo...

En na zijne aanhoudende vermoeiende 
schoolbezoeken, E. H. Baes studeerde en 
arbeidde nog, zocht en w rocht nog menige 
uren, veel te veel, t ’ huis in zijne eenzame 
w erk k am er om nuttige schoolboeken te ver- 
veerdigen, om stichtende opstellen te maken 
voor zijn geliefd Canisiusblad... de zoete droom 
van zijn leven, de schoonste perel aan  zijne 
kroon ! tra n s iit...

En nu, Heeren en Vrienden, laat ons biddend 
eindigen ; w ant wie zal heel vlekkeloos voor 
Gods rechterstoel verschijnen ?

Laat ons dus, herten en handen ten hemel 
opheffen, laat ons bij den vader aller bermher- 
tigheid, bij den God aller vertroosting, genade 
afsmeeken voor den overleden schoolopziener.

Moget gij, dierbare ambtgenoot en beste 
vriend, moget gij daar in het Rijk der heerlijk
heid, den goeden God dien gij zoo teederlijk 
bemind en zoo trouwelijk gediend hebt, aan
schouwen aanschijn tot aanschijn! — Moget gij, 
u it  zijn goddelijken mond deze zalige en troos
tende woorden hooren waardoor u de belooning 
n a d e n  arbeid, de kroon na de strijd wordt ge
gund  : Kom, trouwe dienaar, aan wien Ik vijf 
talenten gegeven had en die e r  vijf andere bij
gewonnen hebt, kom, treed binnen inde  vreug
de des Heeren !

Zijne gedachtenis blijve in zegening ! *
Zijne schoone ziele ruste in Vrede ! Amex.
Na het zingen der laatste gebeden onder 

’t droevig geluid der klokken en eerbiedig ge
groet doorde samengescholde werklieden die bij 
’t middaguur de fabriek verlieten, ging de lijk
stoet naar het kerkhof. Men bemerkte 65-pries- 
ters in wit roket die hunnen broeder en vriend 
tot zijne laatste rustplaats geleidden.

Mijnheer Vermeire in name der onderwijzers 
sprak over het graf den volgenden afscheids
groet.

E erw eerde H eeren , A chtbare Ouders, Hee
ren  O n derw ijzers, Vrienden en Oudleerlin
gen van  den afgestorven E erw . Heer Baes.

De Algoede God gaf; zjjne Alvermogende 
Hand nam. Wij aanbidden met christene ge
latenheid zijnen Goddelijken Wil, die ons in 
den persoon van Mijnheer Baes, eenen uit
stekenden kindervriend, eenen uitmuntenden 
m eeste r-en  schoolvriend, en eenen bhjvenden 
vriend van latere leven heeft ontnomen.

Wie van ons, nogtans, en deelt in het 
grootmoedig gevoelen niet van den Heer 
Schoolopziener Baes, die, alhoewel reeds sedert 
maanden en maanden zwak en ziekelijk, zelfs 
tot twee, drie dagen vóór zijne dood, altijd 
voort hoopte en meende, dat hij nog jaren  en 
jaren  ging mogen werken, voor zjjne meesters, 
voor zijne scholen, voor de kinders en voor 
honderd en meer vrienden.

Hij en leefde immers zelfs al sterven, voor 
anders niet dan v o o r ’t welvaren zijner onder
wijzers, en schoolkinders.

Zonder overdrijven mag men van hem zeg
gen « ’t was een roan èénig in zijn slag. »

Heeft Onsj Lieve Heer ons Eerweerden Heer 
Baes ontnomen. Hij heeft [ons zijn voorbeeld 
en zijne leering, en zijne werken gelaten.

W elke meester, meesteres of schoolvrouw, 
van het duizendtal klassen, die hij jaarlijks 
bezocht, zou het gunstig aandenken kunnen 
vergeten van het vriendelijk, gezellig, vader
lijk en leerrijk schoolbezoek van dien ervaren, 
geleerden en zoo minzamen heer?

En de schoolboeken door hem gemaakt-!
Wie vindt daar niet in, een rijk, een over

vloedig getal middels en manieren, om aan 
’t verstand, de memorie en den wil van ’t kind 
te spreken ?

Zijne schoolwerken, achtbare heeren onder
wijzers, hebben u den schoolman ook leeren 
waardeeren en hoogschatten.

Daarin zal die goede, Eerweerde Heer on
getwijfeld voortleven bij u, en voortdurend 
al ’t goede blijven stichten, dat" hij door zijn 
onophoudend streven, zoo vuriglijk bedoelde 
en behertigde.

W at Eerw. Heer Baes hier te Iseghem, ge
durende een tijdverloop van 17 jaren,; sedert 
October 79 tot 96, als schoolbestierder van 
Sint-Josephsgesticht, geleerd, gericht en ge
sticht heeft, ’t zou’ naar mijne meening eene 
zeer ervarene en allervloeibaarste pen moeten 
wezen, om dit eenigszins naar behooren te 
beschrijven.

En kwame er  zulk eene pen, nooit, ja  nooit 
zou zij op ’t papier kunnen brengen, de dank
baarheid gegrift in d ’herten der talrijke mees
ters, en van de honderd en honderden jonge
lingen en ouders, die den weldoenden invloed 
van zijne woorden en daden in de school van 
S in tJoseph  hebben genoten.

Indien ’t geheugen van zijnen goeden naam 
later verdwijnen moest, op andere plaatsen, 
a lwaar hij zijne weldaden heeft gestrooid, hier 
t ’Iseghem, heeft zijn invloed zulke diepe en 
vaste wortels geschoten, dat zije gedachtenis 
zal blijven leven.

Dit zagen wij zoo jklaar op 21 October laatst.
Hoe blijde was het dan niet in Iseghem. 

Men vierde er ter gelegenheid van de eer
volle Uidderbenoeming van Eerw. Heer Baes

zelfde familie vereenigd, nam deel aan de 
feeste, met de geestdrifstigste genegenheid, 
en de liefderijkste dankbaarheid.

Hoe treurig  van dage ! . . . Deze, dien wij 
beminden is gestorven.

Wij begroeten, eeneu laatsten maal, met 
een dankbaar gemoed, het lijk van onzen 
afgestorven Vriend en Weldoener, dat wjj 
ter verrijzenis in de gewijde aarde besteld 
hebben.

Zijne schoone ziel, verhopen wij, is reeds 
bij den Heer. Wij wenschen dit vurig uit 
de volheid van ons hert. Onze dankbare ge
beden zullen hem niettemin blijven volgen.

Dat Eerweerde Heer Baes voort blijve leven 
in onze herten, en dat hij in den hemel 
onze voorspreker, onze helper en beschermer 
weze !

En in name der oudleerlingen van Iseghem, 
zeide Heer Doktor Gits het laatste vaarwel aan 
den betreurden Heer Baes.

Eerweerde Heeren,
Achtbare Medeburgers,

’t Is korte maanden geleden en Iseghem was in 
feest?

Gansch de bevolking vierde, in een prachtig 
huldebetoog, twee eerbiedweerdige medeburgers, 
die om de uitstekende diensten welke zij aan het 
Katholiek onderwijs hadden gegeven, door zijne 
Heiligheid den Paus, op eene bijzondere manier 
werden vereerd.

En nimmer verliezen wij uit het geheugen, hoe 
machtig en grootsch, alle standen der Maat
schappij den Heer Vermeire eii den E. H. 
Baes toejuichten ; hoe geestdriftig en luidruchtig 
het Iseghemsche volk zijne genegenheid, zijne 
verkleefheid en dankbaarheid betoonde; hoe de 
minste tot de meeste, de armste tot de rijkste, 
de beste wenschen vormde voor het geluk en de 
welvaart, de voorspoed en het lang leven der 
mannen aan wien men plechtig hulde bracht.

En thans is Iseghem in rouwe !
O ! men zoude in gansch de stad niet een huis 

kunnen vinden, waar op heden niet een bede ten 
hemel wordt gestuurd voor den E. H. Baes, die 
thans veel te vroeg aan ionze genegenheid en 
erkentelijkheid wordt ontrukt.

Eenieder denkt op heden wat de E. H. Baes 
voor Iseghem gedaan heeft, eenieder spreekt van 
zijn voorbeeldig en heilig leven, van zijn onver
poosd werken en zijn rusteloos streven, van de 
liefde en de genegenheid die hij toedroeg aan de 
kinderen die hem werden toevertrouwd.

’t Is nu bijna dertig jaar geleden en de vijanden 
van ons geloove rukten met een helsch geweld 
tegen onzen Heiligen Godsdienst op. Aan de 
kinderen mocht den Godsdienst niet meer aange

leerd worden, uit de schoollokalen moest h 
beeld van onzen Goddelijken Zaligmaker verdwi 
nen, de naam van God mocht er niet uitgesproke 
worden.

Maar dan heeft ons Katholiek vaderland ziel 
gerecht, dan werd een strijd gestreden dié 
eeuwig het Katholieke Vlaanderen ter eere 
strekken zal.

En hier in ons volkrijk midden, door de 
Geestelijke Overheid gezonden, kwam de E. H. 
Baes. Hij was de man om op weerdige wijze 
de zending te vervullen die hem werd 
toevertrouwd.

Na wijs beleid, na grondig overleg, na diep 
nadenken, heeft hij onze Katholieke school op 
vasten voet, op duurzame wijze ingericht, 
zoodanig dat ons St josephsgesticht altijd werd 
aanzien als eene der beste van gansch de streek.

Van die prachtige inrichting van dit bloeiend 
gesticht, was de E. H. Baes de gewetensvolle 
Bestierder. Eene zaak alleen lag hem ter herte : 
zijne school, en hij leefde hij wrocht hij streefde 
voor zijne leerlingen en voor zijne leerlingen 
alleen.

Hij kende al de kinderen die ter schole 
gingen, hij was die kinderen genegen, en hij 
beminde die kinderen zooals een vader zijn 
kind lief heeft.

Hij wist hoe hij met die kinderen moest 
omgaan, hij leerde hun karakter kennen, hij 
wist de hoedanigheden van eenieder te doen 
uitschijnen, met zachtheid toonde hij hun hunne 
gebreken, en wrocht met een engelachtig geduld 
om hunne fouten te verbeteren.

Hij deed aan de kinderen begrijpen hoe noo
dig het was te werken en te leeren, en hij ge
bruikte al de talenten die hij zoo overvloedig van 
God had ontvangen, om een deugdzaam en gron
dig onderwijs in de herten der kinderen te 
storten.

Doch, zonder een enkel der menigvuldige 
vakken te verwaarloozen die eene volledige 
opvoeding vereischt, leerde hij ons bovenal 
onzen heiligen Godsdienst kennen. Alle dagen 
deed hij ons begrijpen van welk groot nut de 
kennis was van onze christene leering, en hij 
deed aan onze jeudige kinderherten verstaan hoe 
noodzakelijk de Godsdienst is voor de welvaart 
van het huisgezin, de vrede van het volk en den 
bloei van het Vaderland.

Ik behoef u dus niet te zeggen, Mijnheeren, dat 
een man die gansch zijn leven aan het geluk der 
kinderen slachtofferde, door die kinderen werd 
geacht, bemind en geeerbiedigd.

En toen in 1895 de E. H. Baes door zijne 
Overheden tot eene hoogere plaats geroepen 
werd, waren al de kinderen gelukkig en blijde te 
vernemen dat hun bestierder voort in Iseghem 
ging verblijven.

Het was immers ook de innigste begeerte, de 
vurigste wensch van den E. H. Baes hier in deze

t i n  i e  l T U u u c i i  i i j n c i  ' n i e r r . , ^  . j .

vond hij nog immer den tijd om zfen fne?hzijnë 
oud-leerlingen te bekommeren.

Hoe velen dezer leerlingen Heeft hij voort op 
den rechten weg gehouden ! Hoe velen heeft hij 
met raad en daad bijgestaan ! Hoe velen heeft hij 
aangemoedigd om eervol vooruit te stappen.

Altijd voort lagen hem zijne leerlingen nauw 
aan het herte. En kwam hij te vernemen — het
geen hem nogthans zelden gebeurde — dat een 
dier kinderen de lessen had vergeten die hij ge
geven had, dat een dier kinderen van den rechten 
weg afdwaalde en naar de raadgevingen van 
toegenegen vrienden niet meer wilde luisteren, 
dan treurde, dan bloedde zijn vaderhert.

Maar ook jubelde zijne ziel van genoegen 
wanneer hij mocht bestatigen dat het zaad door 
hem geworpen op goeden grond ontkiemde, hoe 
zijne planten reeds schoone vruchten afwierpen, 
hoe zijne leerlingen eene eervolle plaats inde  
samenleving namen.

Zoo bleef de E. H. Baes in ons midden als een 
leidsman, als een getrouwe raadgever.

Lange jaren nog hoopten wij hem in onze 
stad met onze achting en genegenheid te omrin
gen, lange nog hoopten wij hem gelukkig in ons 
midden te zien, maar de Heer heeft er anders 
over beschikt.

Doch, voor dat wij dat graf verlaten, voor wij 
den laatsten vaarwel zeggen aan den Geeerden 
Meester, aan den Achtbaren Bestierder, richten 
wij met betrouwen onze blikken ten Hemel, en 
wij smeeken :

* Heere, Gij die de kleine kinderen tot u liet 
komen en ze minzaam tegen uw herte drukte, gij 
die als laatste vermaning tot uwe Apostelen, tot 
uwe Discipelen, tot uwe Priesters hebt gezeid :
« Gaat en onderwijst alle volkeren, 3» wees de 
ziel van onzen weldoener genadig, wees berm- 
hertig ! »

Dierbare Bestierder, in naam van uweoud-leer- 
lingen, vaarwel, en tot later bij God.

Diep aangedaan verliet iedereen den gewijden 
grond. De gedachtenis van E. H. Baes zal in 
ieders geheugen voortleven als een voorbeeld 
van priesterlijke deugd en verheven toewijding 
aan de jeugd.

In de Kamer.
Ter gelegenheid der overname der Vlaanders 

die vrijdag der verleden week ter  bespreking 
kwram, vroeg den heer Delbeke:

1° Dat de werklieden en bedienden zooveel 
mogelijk zouden blijven wonen w aar  zij, nu 
verblijven daar zij er hunne familie en belangen 
bezitten en dikwijls een eigen huis bewonen.

2  ̂ Dat de werklieden wiens gemiddeld loon
2,40 bedraagt, daarvoor geen overw erk  
zouden moeten doen.

*» V i ï r» t-> I I /-» i 1 ir» Dmjn
Geheel de stad, als t ware in eëue én de-

stad te mogen blijven, bij zijne beminde gewezen
gpj-j ***'  ̂ v ' 1 IwiiJClI Cu Ittttlflls-



3° Dat er niet meer dan 4 %  van hun loon 
zoude afgehouden worden voor het pensioen.

4' Dat de regeering aan de kaartjesnijpers, 
zaalwachters enz. de verhooging zoude 
toestaan die hun door de « Vlaanders » was 
beloofd geweest.
_5e Dat de regeering op de som van frs.

550,000 voorzien om uit te deelen onder de 
bedienden, zooveel zou af nemen als er noodig 
is om aan de belanghebbende de borgsom te 
betalen die zij verloren hebben bij de failliet 
der «Bassins Houillers».

Eindelijk verzoekt den heer Delbeke het 
exaam der klerken van l 8l° klas niet te moeilijk 
'te maken en beveelt het personeel aan de 
vaderlijke bezorgdheid en toegevendheid van 
den heer minister.

M. Gillès de Pélichy zegt dat vooraleer zijne 
goedkeuring te schenken tot den afkoop der 
spoorwegen van West-Vlaanderen, hij wenscht 
ge ru s t  gesteld te worden over den toestand 
der spoorwegarbeiders en de inzichten der 
Regeering te kennen nopens zekere onmisbare 
werken.

Iedereen is het eens, denk ik, dat het 
volstrekt noodzakelijk is eene tweede spoorlijn 
te leggen tusschen Kortr ijk  en Brugge, en dat 
de inrichtingen der statiën vanRousselare en 
Iseghem w aar  er zulk groot verkeer van 
reizigers en koopwaren is, geheel onvoldoende 
zijn. Het w are  noodig de statie van Rousselare 
met de kaaien der vaart  te verbinden, en de 
los-en ladingsplaatsen merkelijk te verhoogen. 
Het zelve dient gedaan te worden te Iseghem.

De belemmering die aldaar heerscht is zeer 
gevaarlijk, en oorzaak van vele schade. Om 
slechts van eene nijverheid te gew agen  zal ik 
zeggen dat de borstel makerij jaarlijks ongeveer
9 millioen kilos hout v e rb ru ik t  door 1200 ver
lengde wagens aangevoerd. Men is verplicht de 
boomen te lossen langs de baan bijna een kilo
m eter ver ; wonder is ’t. dat e r  daar nog geene 
ongelukken gebeurd zijn.

De verbeteringswerken zijn hoogst noodig, 
en ik hoop dat zij spoedig zullen aanvang ne
men. Ik sluit mij aan bij de woorden van den 
heer Delbeke en wensch dat den heer minister 
aan het personeel de gevraagde voldoeningen 
toesta. Dan zullen wij kunnen zeggen dat onder 
het nieuw beheer dé loonen zullen opslaan, de 
verbindingen sneller zullen wezen en dat 
handel en nijverheid uit dit alles voordeel 
zullen trekken.

Een paar woorden aan den heer Debunne, 
die klaagde over den toestand der werklieden : 

Ik ontving dikwijls ten mijnent werklieden 
van de Maatschappij en ken al die van de lijn. 
Een ingenieur zegde mij laatst dat de meesten 
onder hen op mijne aanvraag  werden benoemd, 
wrat wel bewijst dat ik  mij met het w erkvolk 
bezig houd en dat ik zeer wel de arbeidsrege
ling ken en de behoeften van hen aan wié ik 
g e lukk ig  was dienst te b ew iï^n .

------  %

met algemeene stemmen goedgekeurd.

PR IESTER LIJK E BENOEMINGEN
Den Eerweerden Heer Desmedt onderpastoor 

alhier, is pastoor benoemd te Voormezeele.
De Iseghemnaren verheugen zich in die 

benoeming, maar zullen het vertrek van dien 
goeden priester betreuren die sedert 20 jaren 
alhier verbleef en door zijne priesterlijke deug
den, zijn gouden hert en zijne groote liefde voor 
den armen, iedereens achting en genegenheid 
verworven heeft.

Men noemt hier als opvolger E. H. Willems, 
onderpastoor te Poperinghe (St-Jan).

Hoevele nachten van lijden, hoevele 'dagen 
van pijnen zou men kunnen vermijden door 
zich buiten het bereik te stellen van een aan
val van rhumatism of flerecijn door het; ge
bruik van eenige glazen Elix ir Vincent,

Dépot te Iseghem : A Rodenbach, op den 
hoek van de Markt. — 3 tv. de flesch.

ST A D SN IE U W S.
Onze tentoonstelling  van

landbouw  en n ijverheid
De tentoonstelling van Landbouw en Nijver- 

heid ingericht in het Gildenhuis binst de aa n 
staande Kermis zal machtig wezen. Iedereen 
houdt er aan om het zijne bij te brengen om de 
tentoonstelling te doen gelukken. Een groot 
getal diplomas en eeremetalen, alsook ontelbare 
prijzen in geld zullen te verdienen zijn.

I n d e  afdeeling van W erktuigen  (voor de 
melknijverheid, landbouwalaam enz.) zijn .er 
diplomas en eeremetalen te winnen alsook voor 
de kaas-en  boterprodukten.

In de afdeeling van P la n ten  (Landbouw- 
plantén en zaad) zijn er diplomas en 200 fr.
prijzen. , _ . .

In de afdeeltng van groensels, fru it ,  bloemen

en s ie rp lan ten .— Prijskamp ingericht met de 
medewerking van de maatschappij « Boomteel- 
k r in g  van Iseghem, voor alle liefhebbers » 

.zijn er 160 fr. prijzen.
I. V oorde  schoonste verzameling : fr u it  van 

allen aard
l st0 Prijs 25 frs.
2  » 10 »

II. V oor de schoonste verzameling : Groensels
|ste p r jjs 25 f r s ,
2 » 10 »

III. Voor de schoontse verzameling : S ieraad
p la n te n

jeto p r ijs 25 frs.
2 » 15 »

IV. Voor de schoonste verzameling bloemen :
1stG Prijs 15 frs.
2 » 1 0»

V. Voor de schoonste verzameling : afgesneden 
bloemen

l»to p r jjs |5  frs.
2 » 10 »

..Bemerkingen. De mededingers in deze afdeeling moeten 
inschrijven voorden 25 Augusti bij M. Jules Rosseel-Hol- 
voet, schrijver van den boomteeltkring.

In dea tdeeling  van landbouwwetenschap en 
onderwijs zijn er 1500 frs prijzen te winnen.

In de afdeeling van bienteelt zijn er diplomas 
en eeremetalen te verdienen.

In de afdeeling v a n «nijverheid van Iseghem » 
zijn er ook eeremetalen en diplomas te w in
nen. — Deze afdeeling zal prachtig  en ook zeer 
belangrijk zijn. — Veel Iseghemnaren zijn reeds 
ingeschreven. — Die inlichtingen begeert kan ze 
bekomen bij de leden van de commissie der 
tentoonstelling.

Binst de kermisdagen zullen er  ook groote 
priiskampen voor landbouw dieren  plaats 
hebben.

I)e maandag, om 2 ure stipt : luisterlijke 
prijskamp voor geiten, in St. Josefsgesticht — 
1500 frs prijzen.

De woensdag om 4 ure, in het gildenhuis :
l e prijskamp voor konijnen, gegeven door 

den bond der landenaars — 100 frs. prijzen.
2° groote prijskamp van hoenderrassen, 

prachtduiven, en ander pluimgedierte, u i tge 
schreven door de beide hoendersbonden van 
Iseghem, voor alle liefhebbers van West- 
Vlaanderen.

De inschrijvingen moeten toegezonden w or
den, ten langsten voor den 15 Öegst 1907.

Voor alle inlichtingen zich te wenden bij 
Valère Laridon of A. Lefebvre, nieuwstraat, 
Isegem.

Öp donderdag 5 September : om 9 u re  in 
’t boomforeest groote prijskamp voor p e e rd e n  
en h o o rn v e e .  — 2500 frs. prijzen.

Iedereen
f eiVr,u.vv en r.ijverheid wel zullen lukken en 
v e e lv o lk  binst de aanstaande kerm is naar 
onze stad zal doen komen, te meer dat op 
donderdag 5 September, Iseghem zal vereerd 
zijn met het ambtelijk bezoek van den 
weledelen Heer Gouverneur Baron Ruzette,

In het verledene heeft het volk van Iseghem 
getoond dat het kan schoone feesten geven en 
zonder twijfel zal het Isegliemsche volk er  aan 
houden nu eene prachtige feest te bereiden 
voor onzen nieuwen en zoo volksgeliefden 
gouverneur Baron Ruzette.

Het bijzonder eerteeken van 1“'  klas toege
kend aan bevorderaars voor werken van voor
zienigheid, is bij Koninklijk besluit geschonken 
aan M. Jules Rosseel, voorzitter der Maatschap
pij van onderlingen bijstand « 1 ereenigde 
W erklieden  » te Iseghem.

Bij koninklijk besluit van 15 Juli 1907 zijn 
de volgende bélooningen voor daden van moed 
en zelfopoffering toegekend :

Medalie d er  l sle klas aan Deblieck Pierre , 
gendarm ; Delobelle Vital, landbouwer ; Kor- 
nelis Louis, wachtmeester der gendarmerie ; 
Mestdagh I to , politie-agent|; Tillieu Paul, 
schoenmaker, en Vanbesien Jules schoenma
ker, allen te Iseghem.

Onzen stadsgenoot M. Edmond Delbelke 
heeft met goeden uitslag het exaam van Kandi
daat ingenieur ( l " e proef) onderstaan.

M U Z I E K F E E S T
Gegeven door de fanfaren, «ONDER ONS »

Zondag 28  Ju li 1907
op de GROOTE M A R K T ,  om 8 ure s ’avonds.

Markt van Iseghem 20 Juli 1907 ! 13 Juli 1907
Boter per kilo fr. 2,50 a 2,GO 2,60 a 2,60 
Eieren per 26 2,10 & 2,20 : 2,10 a  2,20

A u grand air, pas red. 
Fleurs desvallées, openingst. 
Bonne fète , m azurka 
Grande m arche de Concert 
Le difi. air varié pour tuba 
La Brabanconne, arrang. par

K e s s i ï l s .
Spiessens.

Glodom ir .
Moerman.

——  r i«. — rol wn T W B — — — ----

DE GALVERDRIJVENDE PIL DOS!
is de

W are levens en gezondheids P il
Een ideaal m iddel tegen  VERSTOPTHEID en BLOEDAANDRANG.

Drac p»  verzekert de ^  * ^ £ £ £ £ * 2 2 % %
KW ADE VOCHTEN, GAL en  AL.LE ujnz .u x v ^ js,x iü

Hebt Kil Keen eetlust,  neemt eene pil veor 't e t e n ; ver teert  g<j slecht uw e  spijzen. neemt

Zr Si! "miaL'TerS:" ^de los
en in alle apotheken.

Studie van den Notaris

Vandemoortele te iseghem. 

Recht van Opbod.
Blijkens proces-verbaal van toeslag opge- 

maakt door de Notaris VANDE MOORTELE 
te Iseghem den 23 Juli 1907, is e r  toegewezen 
aan den Heer Charles Sintobin, borstelfabri
kant wonende le Iseghem, mits de voor
name koopsom van 17000 frs. benevens 
2576 frs. prijzie van machienen, boo
men en hagen.

EEN

iek
STOOMMACHIEN

en 11 aren 50 centiaren medegaande erve te 
Iseghem gekend ten cadaster sectie A, nr* 
690e2, 696f/2 en Ö96g/2.

Ingevolge de wet op de faillieten heeft alle 
persoon recht van een opbod te doen van 
minstens een tiende der voorname koopsom 
en prijzie. Het opbod moet gedaan worden, 
binnen de vijftien dagen der toewijzing bij 
aanüianing van Deurwaarder beteekend aan 
voornoemden Notaris VANDE MOORTELE en 
kenbaar gemaakt aan M. Achiel PRINGIERS 
Advokaat te Kortrijk, curator ter failliet Callens 
en Dewindt en aan voornoemden kooper.

II.
OPENBARE VERKOOPING 

van

VIER W OONHUIZEN
nijverheidsgestich t en verscheidene 
magazijnen te ISEGHEM.

Koop 1. Een WOONHUIS gëlegen te Iseghem, 
SCprtijkstraat, gebruikt door August e R ogier, 
mi'ts fr. 11,50 te maande.

Kofip 2. Een schoon WOONHUIS, met fabriek 
magazijnen en hof samen 7 aren 69 centiaren, 
gelegen als voren, gebruikt door F lor ent 
Sintobin. — Onmiddelijke ingenottreding.

Koopen 3, 4, 5 en 6  MAGAZIJNEN.
Koop 7. Eene TWEEWOONST gelegen in de 

Kortrijkstr. te Iseghem, bewoond door Jules 
Dejonchlieere en weduwe Dupon, samen 
verpacht aan fr. 16.50 per maande.

Oye^plaff. W oensdag 31 Ju li 190 7 om
,, > KdW,rijkstr.

III.
OPENBARE VERKOOPING 

van een

W o o n l n i s  e n  B o u w g r o n d
te CACHTEM.

Koop 1. WOONHUIS met aanhoorigheden en
24 aren 50 centiaren erve, gelegen sectie A 
n° 277 en 276 steenweg van Rumbeke naar 
Cachtem.

Koop 2. Partij bouwgrond gelegen langs voor
zeiden steenweg, groot 11 aren 60 centiaren 
onmiddelijk in genottreding.

Instel W oensdag 7 Oogst 1907.
Oveislag W oensdag 21 Oogst telkens om

3 uren namiddag in ’t Gemeentehuis te 
Ca; h tem.

VI

MERKWEERD1GE VENDITIE 
van

VfUCHTËN TK VELDE
Landsalm, Meubilaire Goederen

E N  B E E S T I A L E N

Dmderdag 22 Oogst 1907 om een ure
namddag ten liove en ten verzoeke van den 
heei Henri Callewaert te Iseghem Neder- 
weg van

1° Meubilaire g o ed eren ;
2°- iA indsalam  waaronder wagens, karren-

4 eejden, slepe, jumelle, voetjeskegge, peerde, 
rolla aardappelbolker, aalbakken, aalkuipen, 
dalponpe, gareelen, raap- en windmolen, zeef
den, ïoomkuipen, keern, vleeschstande, eemers, 
zwinlels, harnassen, ladders, vorken, greepen, 
zeisseis, pikken, meelzakken, bascule, enz. enz.

3° Vruchten te velde : 32 aren haver, 40 
aren ’ogge, 60 aren tarwe, 1 hectare 30 aren 
aardaipels, 25 aren beetrapen, en 1 hectare 
30 ae'n allerschoonste vlas.

4° beestialen : vier allerbeste melkkoeien, 
bekald en bij .de bate.

5° Irandpersen, dilthout, hooi en strooi.
Gefone voorwaarden en tijd van betaliug 

mits borge.

Snij- en naaischool voor heeren en juffers
bestuurder M. en Mad. DEMEERE

Consciencestraat, 46, Kortrijk.
Busten, modegravuren, patronen op maat, 

Prospectus gratis voor inlichtingen. Kleer
maaksters, abonneert u aan de “ Gracieuse , 
vlaamsche journal. aan 10 fr. per jaar, proef
nummer gratis,

Te Pachten.
Een schoon en gerievig  WOONHUIS met 

hovenierhof gelegen K rek els tra a t, N° 5. 
Zich te bevragen bij Mr Jules Rosseel.

Op Maandag 29 Ju li 1907, zal Meester 
G U ST A V E  M EU LDERS, N otaris  te  Ingel
m u n ster  ten sterf huize van P e tru s  M a r tin , 
Hoogen Doorn, te Ingelm unster, venditie hou
den van :

1° om 9 u. voorm. allerhande schoone meubels
2° om 1 nam. 2 bakkerskarren ,  tilbury, 

cofferfort, machien, tribol, schuurmolen, 2 
prespompen en allerhanda smis- en timmer- 
alaam, aardappels, haver, ta rw e en suikerijen.

Dronkenschap bestaat  niet meer.
Een monster van het merk

waardige ozap osier  w jr it  
gratis toegezonden.

K an ingegeven worden in  Koffie 
Thee, Melk, Likeur, Absint, Bier 
Water o f in het voedsel, zonder da 
het noodig is, dat de dronkaard er iet, 
van a f weet.

Het COZA POEDER bezit de won
derbare eigenschappen om tegenzin tot 
het drinken van sterken drank (bier, 
wijn, absint, enz.) bij den dronkaard 
op te wekken. Het COZA POEDER 
werkt zoo onopgemerkt en zeker, dat 
de echtgenoote, ae zuster of de dochter 
van den verslaafde, het hem toe kan
dienen, zonder zijn medeweten en
zonder dat het noodig is dat de patiënt 

ooit behoeft te weten waaraan hij zijne redding te danken 
heeft.

Het COZA POEDER heeft het huiselijk geluk van
duizenden gezinnen hersteld, duizenden personen van
schaamte en oneer gered, en deze personen tot levenslustige 
en nuttige leden der maatschappij herschapen; het heeft 
menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en 
gelukkig; gemaakt en het leven van talloozen met menig 
jaar verlengd.

Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder ver
spreid wordt, zendt gratis aan hen, die daartoe aanvraag 
doen, een boek met dankbetuigingen en een monster. Het 
poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te zijn. 
Correspondentie in alle talen der wereld.

COZA INSTITUTE, Lo6nV nf “eT^êlknd.
Wacht u voor namaaksels.
Het Coza Poeder is het eenige afdoend middel tegen 

dronkenschap.

Mr & Mme M EIER, C hirurgyns-T and- 
m eesters, 2 M oeskroenstraat, K or
trijk , hebben de eer hunne geach te  
K alanten bekend te m aken dat zij 

zijn van 2 0  Ju li tot 
hejL_aanstaande.

o  ■

zullen afw ezig

L andbouw ers!
Gebruikt tot het voederen van paarden, 

hoornbeesten en verkens de Sucrema, het 
voordeeligste, gezondste en kloekste voeder 
welke tegenwoordig voor zulke dieren bestaat.

Te bekomen bij :
Constant GITS, dépositaris 

S t a t i e s t r a a t .  Iseghem .
Téléphoon 24

Verkocht bij J. FEYS, Gentstraat 42, Iseghem.

B B R X G  H  TL'
W aarom  nog op Strooi of K a f  geslapen, 

als men bij

A. Seynhaeve-De Bruyne
Rousselaarstraat bij ’t  Kerkhof, kan bediend 

worden worden van alle slach van
M atrassen in W olle  en H air 

te beginnen van 20 franks,

B ericht aan de W apenlie lhebbers.
Meer dan 2000 soorten van Jachtgeweeren in magazijn. 

Schoon jachtgeweer Lefaucheux met 1 loop in echt staal ka
liber 12 of 16 notelaren kolf van af 10,15,18,26,30 tot 45 fr.

Nog beter jachtgeweer 2 schoten basculeerende met 
centrale percussie kaliber 12 of 16 sterke stalen loopen 
gebronzeerd van 35, 40 tot 60 franken.

Zeer schoon en voordeelig Jachtgeweer met 2 schoten» 
(Sleutel tusschen de hanen). Gewaarborgd, stalen loopen 
gebronzeerd, hebbende de 4e proef ondergaan voor ’t  poeder 
zonder rook, fijne notelaren kolf 125,150 tot 175 fr. twee 
jaar gewaarborgd op factuur voor den uitslag en met 
voorstel het wapen te proberen met verscheidene soorten 
van poeder. Geladen kardoezen voor alle vuurwapens, 
poeder en lood aan matige prijzen. Deze wapens niet 
vergelijken met de slechte namaaksels, welke het beter is 
niet te gebruiken ten einde alle ongemakken te vermijden. 
Vraagt nadere inlichtingen op ons bureel welke u kosteloos, 
zullen gegeven worden.

De reis heen en weer naar La Louvière is kosteloos voor 
den persoon die een wapen koopt. Geeft acht op het adres : 
P ie r r e  HUYGEN, wapenmaker van l ’1* klas, 1 Rue du 
Pare et Rue Hamoir Warocqué, 91. (Recht over liet 
kasteel van M. Ouyaux.) Tramstilstand. — La Louvière.



Uitlevering in ~’ïagftboc. 
Genadige prijzen.

Men vraagt
bij F loren t Sintobin-Tanghe borstel
fabrikant Kortrijkstraat Iseghem.

Bekwame bediende : zich aan te 
bieden den maandag en zaterdag 
van de week.

GROOTE STOOM VER W ER1J

JUFVBOÖW E. RENIER
M a r k t s t r a a t , 35, ISEGHEM.

Verwerij volgens staal van alle slach van 
gem 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 .

T e  b e k o m e n  t o i j

Vaière Laridon-Laridon
Café Royal, ISEGHEM .

STEMPELS IN CAOUTCHOUC
in alle modellen en grootten. Specialiteit van 
stempels voor het teekenen van emballagen. 
Koperen deurplaten. Gra veering op alle 
metalen.

Agent der SchrijfmachitEtn « ÜKDERV/COD »
met zichtbaar geschrift. Hoogste onderschei
ding in alle tentoonstellingen. V raag t  pros
pectus. Men geeft machien in probatie. 
Onderricht gratis.

KtfPEH te does LEGCEH
** ONOPHOUDEND

Z e lfs  g e d u re n d e  de
guurste winterkouden fr

2 . 5 0 0  EYEREM
per jaar voor 10 kippen

O nbeduidende uitgave

BESCKRJVifs!} sraJis m en franco 
Schr : aan J.-P. VAN AKEN 

7, Korte Nuordstraat ts ANTWCürEN (Belgie)

WISSELKANTOOR

R .  V Y N C K E - B A E L S

K eizerstraat, 17, ROUSSELARE
| T E L E F O O N  17 .....................  T E L E F O O N  17

Open alle beursdagen 
van 8 tot 12 u re ; den dijnsdag tot 5 ure.

AGENTIE VAN HET

B e l g i s c h  G r o n d k r e d i e t
(CRÉDIT FONCIER DB BELGIQUE)

Gesticht in 1835. —

Bestier, K leine Zavel, 5, Brussel.
Leeningen van geld op hypotheek, sommen van minstens 

3000 fr., aan 4 %  op langen termijn ja zelfs tot 20 en 25 jaar 
en wel namelijk om het

Aankoopen van Huizen en Gronden en het Bouwen van Huizen 
te

A an  de Landbouw ers

RECHT van, mits eene zeer gematigde premie, de terug
betaling bij sterfgeval, te doen verzekeren van het verschuldigd 
kapitaal.

U ITG A AF van OBLIGATIËN 3 ,5 0  %
van het Grondkrediet van Belgie gewaarborgd : door overeen
komstige pandleeningen, door het maatschappelijk kapitaal en 
de reserven, gezamentlijk meer dan 92,000,000 fr. bedragen. J

De Algemeene Spaar- en Lijfrentkas bezit voor ongeveer 
negen millioen franks van die obligatien. Deze zijn eene aller- | 
beste geldplaatsing voor huisvaders, renteniers en stille lieden 
die eenen schoonen orois en de grootste gerustheid begeeren.

Voor pandleeningen, aankoop van obligatien (hier altijd 
altijd verkrijgbaar zonder commissieloon,) hunne terug
betaling en betaling der coupons, wende men zich tot het I 
hooger aangeduid agentschap te Rousselare, K eizerstraat, 7.

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

In de Pluim
Magazijn van gemaakte kleederen 

bij Cyr. SINTO BIN-VANDO M M ELE
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 Boks. — Bijzondere 
keus van witgoed. — afslag voor kleerm a
kers. — Doopmantels, flpoxifr*~ ’If' 1 TIC’i- ^ " f t t tb a la y e u s e s .

V E E  A H  T S E J S r i J K .  U N D I G E
H E E L M I D D E L S  :

'

REMEDIE tegen de PLA AG  DER KIEKENS. Het pak  : 1,0(
STOPMIDDEL tegen  doorloop der V eulens, K alvers,V erkens. 1, 50
LONGPOEIER tegen  H oesten de Kilo 2,OC
VERBALGINGSDRANK tegen balgpijn  der peerden 0,75
PO EIER tegen  het geven van slechte m elk 2 ,50
EMBROCATION tegen verstu ik theid  en k reupelen  der P eerden  2,00
W ORM POEIER voor peerden  1,00
REMEDIE tegen V arkensp laag  1,5(
PILLEN  tegen HONDENPLAAG. 1,00

Verder alle geneesmiddelen tegen ziekten van Peerden, Koeien
Pluimgedierte, Honden, enz.

Te bekomen bij :

A potheker G.-J. SIMOENS
Marktstraat, 36, ISEGHEM.

r\

Vrouwen, Mannen,
I M  n  I 31 PB P i l  slecht slaapt en uwe nachten onderbro- I !v1 9J I H N U  l u  ken zijn door droevige droom en;

INDlfcN GIJ zcinnva hl.iv, zijt en niet al te wel op uw gem ak;
INDIEN GIJ geen M'üiü-t hebt, slecht uw e,spijzen v erteert;
I N D I E N  G I J  neigingen liebt to t braken en overgeven;

den inoiM luUer en plakachlig; 
de tong dik en beladen; 
den adem «algelijk en z u u r; 
aan hoofdpijn li jd t;  
ruischingen in de o o ren ; 
draaiingen in het hoofd; 
ontsteking of brand in ’t  bloed;

I N D I E N  G I J  ’t  zuur hebt en zurigen adem;
m et siijiiien tn  gal gekwollen z i j t ; 
of aan opstopping lijd t,

T w i j f e l t  n i e t  t e  n e m e n  d e

n  u u u t H L L t n
van Lm ÜUPUIS, a p o th ; Ju  mot,

want zij a l l e e n  v e r j a g e n  uit de maag de gal en slijm en, d 'e de spijsvertering beletten- Z I J  W E R K E N
' J i j  J f r  l ï r ' r N 0?  h ve.rs to Pthe(l(} verdwijnen; Z U  Z U I V E R E N  bet bloed door gansch het lichaam
Z IJ  V E R J A G E N  den brand of ontsteking door uitwerping van aües « a t nadeelig is. ’

nooit schadelijk  zijn. Zij verm engen zich m et 
de nu ttige bestanddeelen d e r voedsels en jjaan 
in ’l bloed om e r  in de verst afgelegene hoeks- 
k rn s  van ’t  lichaam  de onzuiverheden te  gaan 
opzoeken, d ie  h e t bezoedelen.

M A A R  L E T  W E L  O P  D E  M A M A A K S E L S i n

Stelt u voor dat de R o o d e  P i l l e n  van L. DUPUIS niet anders 
mogen verkocht worden dan in doosjes van fr. 1 , S 5 ,  omrngd van een rood 
line, toegemaakt met een verzekeringslood en het handteeken dragende van
W E I G E R T  D U S  de pillen van roodachtige kleur in ’t klein

verkocht, want het zijn namaaksels die u anngeboden worden, zonder waarborg.
W E I G E R T  O O I t  de pillen van zulkdamg rood kleur builén Am 

w ant het zijn geen ech te  roode pillen van L. D U PU IS van Ju m e t.
A A N V A A R D T  N O O I T  andere pillen dau die van L D U P U IS  w ant 

zullen voorzeker genezen. u lo i w ant

De vrouwen in de keerjaren zullen niet meer lijden dan zij het w illen

dat hinHewn <zoif vei^tten^ v™ ̂ de van dat hartzeer,
en de soms zoo afzichtelijke u itslag  van lift aangezicht'en ’de banden. ’ tpijtvertenng, scheelhoofdpijn

d, -  « * - « ■ »  *  
* » " "  * * " *  " " " !  m ■»"'» p i  "i « i j «■.«>.„

De doos, f r . Franco tegen fr. 1 . 3 0

aangeduiden prijs verkocht,

z i j  a l l é é n

W ekelijksche Markten
KORTRIJK

Tarwe heet. fr 
Rogge . 
Haver

15 Juli
10,PO a 17.f C 
00 00 3 IV ,o  
:0,50 a 17,00

koolzaadolie lOOk"* 00,00 a 80,OU 
Lynzaadolie 100 k»' 00,00 a 59 00
Aardappels . 6.0-0 a 6 50
Boter per 1/2 Kilo 1,60 a 1 65
Eiers per 25 . 2,40 a 2,50
Suikerijhoouen beschikb 14,25 

id. 1907 15,00

22 Juli 
17 ,°0  a 17,51 
00,00 a 13,50 
•8,00 a 13,ö|) 
00,00 a 80,00 
0 0 ,0C a 57,23 

6,00 a 6,513 
1 ,25 a 1 33 
2,20 a 2,30 

00,00 a 14.00
a 15 00

Veemarkt Kortrijk 22 Juli per kiJogr. op voet 
72 veerzen 1» kw. 0.94 2* kw. 0,00 3«kw. 0.7!)
69 ossen 

177 koeien 
66 stieren

R0USSE14j!«
ïrtJCSg ïuo k̂ jvL- .
Kogge .

Boonen .
Aardappelen 
Boter per Kilo 
Kieren per 25 
Suikeryboonen gele 
Suikeryboonen 1907 . a 15 75

0,96 
‘),93 
0.94

10 Jnli

'8:88! ïs.§g
( 0 a 17.51)

;'° ,0 0  a 21 00 
! C.00 a 3 i ,00 

2,50 a 0,00 
2,30 a 2,40 

15,25

ïB̂ [̂ '7=Jn&r=>r=>r
postzegels. V e r k r i jg b a a r  in  a l  d e  a p o th e k e n .

— 1,— 1— 1.— 1

BELANGRIJK BERICHT.

T A N D E N

HUT M, MEIER

0 00  o si
o.oo 0;78
0,00 0,76

23 Jali

JD. ftfi * cu>Éoa 
8,75 a 19,25

17.00 a ltS,')ol||j
1 O n i \  -  o ,  vy

19.00 a 20 00
11.00 a 11,50,
2 00 a 2.80

-i0 a 2  25
fO.OG a 16,25 

• a 15.75
25.00 a 35,o 1V iggens. . 25,0 0 a 3 ö,00

koolzaadolie 100 k “*ÖC,00 a 80,25 OO'OO a «i o- 
Lynzaadolie 100 00 00 a 57,50 [ ooiöo a 55 7l

deystze 17 Jnli
Aardappelen 100 k. 9,50 a Iq'.CO
Boter per kilo 
Eieren de 26 , 
Hespe de kiló 
Viggens .

BRUGGE

2,40 (l 2,7j 
2,17 2.27
1,80 a 1,90 

33.00 a 42,00
13 Juli

Tarwe de 100 kilos 20,00 a 20,50 !

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

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

hoek der Moskroenstraat ,  2 K o r t  r i jk .
bij het gevang, hu is m et k o e tsp o o rt,

kunnen geraadpleegd worden voor al wit de tandheelkunde betreft. Genezing voor alle pijnliike 
tanden : plombeeren der holle tan d en ; 'echtzetten der ongeregelde tanden voor alle ouderdom Het 
plaatsen van de kunsttanden geschied ander de minste pijn en de oude tanden en wortels hebben 
met van doen uitgetrokken te worden, le t  de kunsttanden, komende uit het huis van W en 
Maurice MEIER, kan men de hardste spjzen knabbelen en de spraak verklaart. Deze tanden worden 
geplaats zonder platen, zonder haken «; zonder veeren, men kan ook niet zien noch aan den worm 
noen aan den glans dat het kunsttandej zijn. Mr en Mme MAURICE M EIER ondernem en ook de
g e E e v e te lrd ^ jn  S ^  8Q vem aken  ze volgens hun nieuw stelsel waarvooi zij

K unsttanden te beginnen vin af 5 frank . — V olledige g eb ijten  van af 
ÏOO frank  en hooger. — A l ce kunsttanden  en geb ijten  kom ende u it de 
labo ra to ire  van Mr en M“8Mairice M EIER , zijn verzekerd  voor h e t leven .

l e  raadplegen alle dagen te  KORTHJK van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren uitgezonderd de zon
en hoogdagen. °  v

Rogge 
Boter
Aardappelen 
Haver lOO^tilos 
Boonen 
Vlas

AUDENAERDE
Aardappelen per 100 k 
B eterde  kilo 
Eieren per 25 
Verkens 
Hespe de kilo

19 00a 19.50 
2 ,3 j a 2,70 

10,00 a 12,00
20.50 a 21.00
18.50 a 19,0)

1.42 
18 Juli

9 50 ! 
2 ‘0 ! 
2 05 ; 

32-5'* ! 
0,00 :

ANTWEBPEAf 22 Jnli
Soda-nitraat beschikbare 
Sulfaat van ammoniak beschikbare

Veemarkt Antwerpen 22 Ju li  
0 ossen 1* kw. 0.85 i  1.05 

110 koeien O.OO 0 .00
20 veerzen o 68 l’ 05
15 stierefi 0.61 <) 88
26 kalveren 1,00 1.02

24 Jnli
6,00 a 9,00
2.50 a 2,70 
2,07 a 2,17

a 2,00
45.00 a 47,00

20 Juli
22.00 a 23,00 
2i>,00 a 21.00
0,00 a 0,00 
0.00 a 0,00 

2(),ö0a 21,50
18.50 a 19,50 

a 0 .0j
25 Jnli

“ 7,00 
a 2,50 
8 2,05 
« 40.00 
a 1,82

fr. 26,85 
21,25

Beurs van Brussel 2 5  Ju li
Belgische 3 p . c. 1 s 97,65 

» 3 p c. 2 s 97,75
,  3 p  c . 8 —

Annuiteiten 4 1/2 _
3 9140

Gemeentekr. 41/2 110,25
. 3 o/° 92,50
. 3 o/» 1861 — 
.3 » / .  1868 1 4,50 

An-.werp" 188721/210J.50 
n ,  1903 2 a/° y j , -
Brussel Zeehaver 84,00
Brussfll 1905 94,75

) Brussel 1902 2 1/2 
Gent 1896 2 p. c.

! Luik 1853 2 1/2 
, 1897 2 p. c.
» 1905 

Ooatsnde premie 1.
! , 2 %  1898

oohaarbeek 189/ 
Verviers 1893 
Doornijk 1874 
Oongo-ieening 
Buurtspoorweg 3

109,50 
81,25 

103- 
8 i,75 
94,77

8),50

3»/. — -
82,37 
93,0J


