
Zaterdag 29 Oct. 1904 5  C e n t i e m i  p e r  n u m m e r . 11® Jaar, N° 44

GAZETT ISEGHEM
INSCHRIJVINGSPRIJS : 

Voor een jaar  . . . .  3,25
Voor 6 maanden . . . 1,75
Voor 3 maanden . . . 1,00

Voorop te betalen.
Men schrijft in bij den 

Drukker-Uitgever
J. D o o m s ,

Bonsselaarstraat,
en in alle Postkantoren.

Verschijnende Eiken Zaterdag.

GODSDIENST, MOEDER AAL, VADERLAND.

B E K E N D M A K I N G E N :
0,15 c. den regel

Rechterlijke aankondigingen 0,50 c. id. 
Aanbevelingen 0,25 c. id.

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

De Annoncen voor Belgie, uitgeno
men West-Vlaanderen, alsmede voor 
alle vreemde landen, worden uitsluite- 
1 ijk ontvangen door l ’O i’p ic e  d e  P u . 
b l i c i t é ,  te Brussel, Madeleinestr n 46.

B E C R f l V I J J G  v a n  J f l i i n h e e r  t ó l è r e  v a n  d e n  B O G A H R D E ,

mt.

De bevolking onzer stad heeft, woensdag laatst, in de 
begraving van M. Valère van den Bogaerde, haren geliefden 
Burgemeester, eene laatste hulde "willen brengen van genegen
heid, liefde en dankbaarheid aan den zoo diepbetreurden 
overledenen.

Aan alle huizen zonder uitzondering s tak  het d riek leurig  
vaandel in rouwe ; en was die rouwe uitwendig, zij was niet 
min diepe gedrongen tot in het hert aller Iseghemnaren.

Op den doortocht van den lijkstoet, van het sterfhuis tot de 
kerke en van de kerke  tot aan het kerkhof, stond eene ontelbare 
menigte van volk, blootshoofds, stilzwijgend en eerbiedig, 
treurend  en terneergeslagen ; u it  veler oogen vloeiden tranen 
van droefheid en aandoening. Op de lippen veler vreemdelingen 
hoorden wij deze woorden : W a t  w as M. van den Bogaerde toch 
geern gezien !

En was de inhuldiging van M. van den Bogaerde, als Burge
meester, schoon en luisterlijk, nog aandoenlijker en in d rukw ek
kender was zijne begraving !

Ja, de kroon is van ons hoofd gevallen, de vreugde van ons 
her t  en onze fierheid zijn verdwenen en onze blijdschap is in 
rouwklachten vergaan.

Hij is ons ontnomen de b u rge rvader  die met zulk wijs beleid 
onze stad bestierde ; weg is hij die getrouw e en gemoedelijke 
vriend van iedereen ; w eg  de wijze raadgever en voorzichtige 
leidsman der katholijke p a r t i j ; weg de onvermoeibare weldoener 
van alleman en bijzonderlijk van de werklieden en noodlijdende 
menschen.

Bidden wij voor hem, het hert vol droefheid m aar tevens ook 
met gelatenheid en cbristene ondergeving.

God gaf 
God nam 

Gods name zij gezegend !
Van u it den hoogen hemel w aa r  God hem de rijke belooning zal 

schenken zijner w erken  zal hij op ons nederzien, ons troosten en 
ons ondersteunen in deze droevige omstandigheid.

En zijn aandenfen, zijn geheugen zal, 
onvergankelijk alsjeen standbeeld, geprent 
blijven in het hert (Ir Isegheinnaren.

Mochten deze gevoelens der Iseghemsche 
bevolking een troèt, een balsem zijn op de 
diepgevoelde droefibid zijner eerbiedweerdige 
familie.

Hij ruste in vrede!
X X X .

Van 9 ure af was gr in onze stad eene buiten
gewone beweging ;alle de gilden waren verga
derd om zich te raigschikken op den doortocht 
van den lijkstoet en bij honderden, bij duizende 
vreemdelingen uit a’ile gewesten onzer gouwe, 
uit het gansche land waren te Iseghem toege
stroomd.

De orde wierd gehaadliaafd en het volk op 
afstand van het sterfhuis gehouden door de 
gendarmen te peerde, door het korps vrijwillige 
pompiers onder het bevel van M. J. Kips, en 
door de stedelijke politie met den heer 
Vankesbeeck politie-kommissaris aan het hoofd.

. Wfj b rt jiig e n  H lilU u Uilu ai c v m  'Jie iu e i zou veel 
wijs beleid en gem atigheid  deze m oeilijk e taak 
v ervu ld  hebben.

De gemeenteraad en andere overheden van 
stad waren bijeen gekomen op het stadhuis 
om 9 ure en half, van waar zij rond 10 ure naar 
het ste rfhuis vertrokken zijn.

Daar was het een onophoudende stroom van 
vrienden en kennissen die het lijk kwamen 
groeten en de familie de hand gingen drukken.

Om 10 uren kwam de geestelijkheid van stad 
het lijk afhalen en het was een aandoénlijk 
oogenblik toen de Eerw. Heer Pastoor Van 
Goillie de laatste gebeden over het lijk las.

Zes redevoeringen wierden dan achtereen
volgend uitgesproken : door Bon K arei Gilles 
de P élich y  in name der Kamer van Volksver
tegenwoordigers ; door M. H enri P a re t  in 
name van den gemeenteraad en de lseghemsche 
bevolki/ig; door M. W eustenraad  in name 
van het v redegerech t; door M. W yffels .. 
name van den katholijken arrondissements 
bond ; door M. Delaere in name van de koop- 
handelskas van Rousselare en door M. Delaey  
in name van den Provincialen Boerenbond.

De lijkreden die den diepsten indruk maak
ten, laten wij hieronder volgen.

Onder de bijzondere vreemdelingen hebben 
wij bemerkt: de HH. Tack staatsminister en 
van der Bruggen minister van landbouw, 
Bon Bethune gouwheer van West-Vlaanderen ; 
de HH. Mulle de ter Schuren, Burggraaf 
de Jonghe d’Ardoye, Cappelle eu Deridder, 
senators; HH. Graaf Visart de Bocarmé, 
burgemeester^ van Brugge, Reynaert, burge
meester van Kortrijk, Busschaert, Vandevenne, 
Collaert, burgemeester van Yper, van Merris, 
Nolf, De Brabandere, burgemeester van Thon- 
rout, De Groote, van Naemen, burgemeester 
van St. Niklaas, "de Limburg Stirum en 
Thibbaut, volksvertegenwoordigers; Baron 
de Montblanc, oud senator, de heeren Landas 
en Loontjes leden der bestendige afveerdiging ; 
de hee r  I)1'Delbeke opvolger als kamerlid van 
M. van den Bogaerde, de heeren Vanden 
Bussche,Leyn,Masselis, DeBrabant, Bruneel,de 
Montpellier, Bn J.Uillés de Pélichy,de Limburg 
Stirum. Reynaert, Jean Maes provinciale raads- 
heeren. MM. Cyriel Van Overbergh, algemeen 
bestierder van het hooger onderwijs, Spillebout, 
burgemeester van Rousselare, van der Gracht, 
arrondissements-kommissaris en De Jonckheere 
voorzitter van de rechtbank van Eersten Aan
leg van Kortrijk. De Z. E. H. Dekens van 
Rousselare, Thielt en Oostende en een over
groot getal priesters uit alle gewesten.

W aren  ook aanwezig de heeren Burgemees
ters van Thielt, Ardoye, Rumbeke, Ingelm un
ster, Emelghem, Cachtem, W ynckel St Eloi, 
enz., enz.

in

Het was 11 u re  toen de lijkstoet in de kerke 
aankw am  en het H. Misoffer begon, Aan de 
offerande om ten offeren te gaan was het een 
gedrang  dat onbeschrijfelijk w as en nooit is 
gezien geweest. De vreemdelingen b.wonder
lijk, verlegen van te laa t te komen, wilden al 
met èens gediend zijn, en zoo kw am  het dat de 
geestelijkheid w aarlijk  overrompeld was, niet
tegenstaande alle schikkingen schenen geno
men te zijn. Toch is alles tamelijk wel en zonder 
ongelukken afgeloopen.

De dienst ten einde zijnde, ver trok  de lijkstoet 
naar het kerkhof onder het spelen van treur-  
marschen door het Stadsmuziek, de Harmonie.., 
der Congregatie en Peter Benoits’ Kring.

Treurig, s tatig  en stille wras de menigte ach
te r  het lijk en langs de straten . En toen op het 
kerkhof de schoone laatste gebeden door den 
priester gelezen wierden en toen de lijkkist in 
den familiekelder verdween, dan was het een 
oogenblik van zoodanige aandoening dat onze 
pen machteloos is om ze te beschrijven !

Het was m et die gevoelens v a n  aandoening 
bezield dat iedereen t reu r ig  en ingetogen het 
kerkhof verliet.

Vaarwel, l iee r  Burgemeester, vaarwel !
De G azette van  Iseghem.

Lijkrede uitgesproken door
Bn Karei Gillès de Pélichy.

Mijnheeren,

Het pijnlijk ongeval dat h ier eene zoo talrijke 
menigte vergadert, rond de stoffelijke overblijf
sels van den heer Valère vanden Bogaerde, 
legt mij den droevigen plicht op aan den 
geachten Collega dien wij betreuren eene laatste 
hulde te bewijzen, in den naam van de kamer, 
der volksvertegenwoordigers, en bijzonderlijk 
in den naam der afveerdiging van het arrondis
sement Rousselare-Thielt, aan hetwelk hij, 
sedert het jaar 1900, ontelbare diensten bewezen 
heeft.

De algemeene rouw waarin het schielijk 
afsterven van onzen dierbaren ambtgenoot 
zijne geëerde familie, onze geliefde stad en 
gansch het arrondissement gedompeld heelt, 
zegt veel beter als mijne woorden het kunnen 
uitspreken, welk onmeetbaar verlies wij onder
staan hebben.

Geboren te Iseghem den 9 mei 1855, uit eene 
aanzienlijke en katholijke familie, Valére 
van den Bogaerde was, onder opzicht van hert 
en geest begaafd met de rijkste hoedanigheden 
die, door eene wijze en christene opvoeding 
ontwikkeld, hem tot een uitstekenden burger 
deden opgroeien. Zijne bijzondere gedienstig
heid verw ierf hem vroegtijdig de achting en 
het vertrouw en zijner medeburgers. Hij wierd 
opvolgentlijk provinciaal raadslid in 1891, 
gemeenteraadslid en schepen in 1895. volksver
tegenwoordiger in 1900, en burgemeester van 
zijne geboortestad den 2 ju li  van hetzelfde j a a r ; 
en in al die bedieningen muntte hij uit door 
zijnen iever en zijne verkleefdheid aan de 
groote belangen die hij moest voorstaan en 
verdedigen.

Het vervullen van dezelfde plichten heeft mij 
toegelaten ooggetuige te zijn van de wakkerheid 
waarmede de heer vanden Bogaerde de belan
gen van ons arrondissement verdedigde, en 
talrijke diensten aan veel bijzonderen wist te 
bewijzen. Overal en altijd, in zijne onderhande- 
lingen met ministers en in de werkingen der 
Kamer, bewonderde men zijne onvermoeibare 
bedrijvigheid, zijn gezond oordeel en de aan
houdendheid met dewelke hij aan iedereen 
zocht nuttig te wezen.

De verschillige vakken der volksbelangen : 
nijverheid, handel en landbouw, waren het 
voorwerp van zij ne opmerkzaamheid en wierden 
doorhem met eene ware bevoegdheid besproken 
en verdedigd. Andere getuigen zullen zulks 
doen uitschijnen.

Doch ik houd eraan h ier te zeggen dat onze 
betreurde ambtgenoot zich niet alleenlijk met



de hoogere en middelbare standen der m aa t
schappij bezig hield, maar dat hij zich ook en 
met reden bekommerde om zijnen liefdadigen 
invloed over den werkm an en over alle noodlij
denden te doen uitstrekken.

Het ware onmogelijk h ier de talrijke goede 
werken op te noemen waarvan de heer vanden 
Bogaerde de weldoener was ; m aar ik moet 
eene uitneming maken voor het w erk  der 
werkmanswoningen dat hij hielp tot stand 
brengen en krachtdadig beschermde, en waar
van hij het voorzitterschap aanveerd had.

Ja, duurbare Collega, het maatschappelijk 
doel van deze nuttige instelling lag u ter 
herten ! Het huis van den werkm an, deze 
gewijde schuilplaats der christene huisgezinnen, 
gij wildet dat het een gezond en aangenaam 
verblijf zou wezen, w aar de ambachtslieden, 
vrij van dwang, rustig en blijmoedig met vrouw 
en kinderen kunnen leven. Moge de oneindige 
goedheid van Dezen, van wien wjj allen de 
eeuwige belooning verhopen, Ued. hierboven 
dezen vrede, deze vreugde, deze volmaakte 
rust schenken, die uw medelijdend hert aan de 
kleine en nederige menschen met zooveel iever 
trachtte te verschaffen !

’t ls de gunst duurbare Collega, dien wy aan 
God voor Ued. zullen vragen, bij dit zoo 
pijnlijk en plotseling afscheiden.

Lijkrede uitgesproken door M. H. Paret.
Up dezen t reu r ig en  oogenblik valt mij 

de droeve taak te lueurt, m den naain van 
ons Gemeentebestuur, in den naam van ai de 
inwoners uer stad Iseghem, eenen iaatsten 
vaarwel te zeggen aan onzen welbeminden 
en thans zoo diepbetreurden Burgemeester.

in Iseghem geboren, u it  eerlijke, vlaamsche 
en christene ouders gesproten; van zijne eerste 
schreden op de rechte baan van plicht en deugd 
geleid; voorzien van al de gaven die eene edel en 
vrome inborst, die een uitgebreid talent en 
wijze kennissen kunnen geven; was de heer 
Valère V anden Bogaerde sedert taugé jaren 
aangeduid door al zijne medeburgers, om onze 
belangen in handen te nemen, 0111 onze stad te 
besturen, om den voorspoed enden vooruitgang 
zijner geboorteplaats te verzekeren.

In 1891 werd h\j Provinciaal Raadslid gekozen 
en vier jaren  later gemeenteraadslid en 
schepene.

In 1900 werd hij tot Volksvertegenwoordiger 
uitgeroepen; in den loop van het zelfde jaar  als 
Burgemeester dezer stad aangesteld en korte 
m aanden nadien door den Koning als ridder 
der Leopoldsorde benoemd.

En wie vergeet e r  ooit den heugelijken dag 
waarop iseghem een Koninklijk onthaal had 
voorbereid aan den geiiefsten zijner zonen en, 
in feestgewaad uitgedoscht, hem welkom riep 
en als Burgemeester toejuichtte en begroette!

En th a n s ! O thans is onzen Burgemeester ons 
ontnomen.

Hij is niet meer, onze eerste m agistraat, in 
den bloei des levens aan onze teerdere iiefde, 
aan onze achting o n t r u k t !

Hij is niet meer, de vriend van den nederige 
van den verdrukte,  van den arme, w ier zuchten 
en klachten hij altijd bereidwillig aanhoorde.!
Hij is niet meer, de beschermer van den w e rk 

man, wien hij met raad en daad ondersteunde; 
voor wien hij eene bijzondere genegenheid 
betoonde en voor wien hij de maatschappij Eigen  
huis stichtte; om aldus den w erkm an  te richten 
op den w eg  van spaarzaamheid en vooruit
g ang  !

Hij is niet meer de wijze raadsman, de 
aanmoediger van handel en nijverheid, de 
steunpilaar onzer vlijtige b u rg e r i j !

Hij is niet meer, de onvermoeibaren w erk er  
die, binst de vier ja ren  van zijn bestuur onze 
stad verfraaide en uitbreidde; de elektrieke 
verlichting, inrichte, wegen en straten ver
beterde, menige gezondheidswerken uitvoerde 
en het onderwijs op al de nijverheids vakken 
toepaste!

Hij is niet meer, de overtuigde vlaamsche, 
christene Burgemeester, de steun van onze 
katholieke gezindheid, de ziel van onzen 
katholieken k ring ,  het leven van alle onze 
godsdienstige en zedelijke genootschappen!

Daar lig t hij, en gansch de stad is in weedom 
en verslagenheid gedompeld!

Bij uw e tranen, teergeliefde moeder, belda- 
gensweerdige kinderen van den Volksgeliefden 
O verledene; bij uwe tranen vloeien thans ook 
de tranen van al de inwoners der stad.

Ieder hert deelt in uw e droefheid, deelt in 
uw e rouwe, en u it  ieder boezem styg t eene 
bede ten Hemel opdat God U sterkte  en troost 
zouüe zenden in deze zw are  beproeving.

En aan U Welbeminde Burgemeester, ons 
laatste v aa rw e l! In het diepste der ziel van 
eiken lseghemnaar blijft Uw naam voor eeu
w ig  geprent: voor uw w erken  en uw  slaven, 
voor uwe standvastige zelfopoffering, blijft 
Iseghem U altijd dankbaar,  blijft uw  naam 
voor altijd in eer, in achting en 111 zegen.

Dat de Hemel w aar  wij U eens zullen weder
zien, U vergoede voor alles w at gij voor ons 
gedaan hebt.

Vaarwel, duurbare  Burgemeester, in naam 
van het Iseghemsche volk, voor eeuwig 
v a a rw e l!

Lijkrede uitgesproken
door M. Weustenraad.

In terprète  des sentiments de tous ceux qui 
composent le Tribunal dePaix , e ty  collaborent, 
je viens a mon tour dire un suprème adieu a 
i ’homme d ’éiite, que la mort, cette aveugle 
faucheuse, a  rav i si inopinément a 1’affection 
de sa familie e t de ses nombreux amis.

Nommé juge suppléant le 3 Novembre 18 
Monsieur Vanden Hogaerde n o u sap p o r tad ’e,1 
blée les qualités qui 1’ont si eminernmt 
distingué dans ses au tres  fonctions. Ses nl- 
tiples occupations comine B ourgm estre t  
comme|Députéle re tinren t trop souvent éloiié 
de la Justice de Paix  dans le cours de ces r- 
nières annees, mais le souvenir de son pas$e 
au  prétoire restera inaltérablement vivace.

Puisse le respectueux hommage de me 
particulière déférence et 1’unanim ité de t>s 
profonds regrets  adoucir la douleur légitje 
des siens, si cruellement éprouvés.

Lijkrede uitgesproken door M. Wyffe.
M ijnheer en.

Als voorzitter van den Katholieken Arn- 
dissements-Bond, vervul ik  de droevige pliit 
aan onzen welbeminden en diepbetreuriji 
volksvertegenwoordiger, een laatste vaarvl 
toe te sturen en een huldeblijk van diepe j- 
kentenis aan te bieden, in name van i 
katholieken van het arrondissement.

Bevoegder dan ik, hebben gezegd wie J) 
lieer Vanden Bogaerde was in zijn huiselt 
leven en als Burgemeester zijner ge boor tests; 
ik  zal mij beperken tot een kortbondig ov}- 
zicht zijner politieke loopbaan.

M. Vanden Bogaerde werd in 1891 door lit 
Kanton Iseghem naar den Provincialen Rail 
gezonden.

Aangenaam van omgang, minzaam en ljf- 
tallig van karak ter,  toegevend en vreedzaai, 
de heer Vanden Bogaerde won spoedig in dn 
Provincialen Raad en la ter  in de Kamer, (3 
algemeene achting en genegenheid zijner amlj- 
genooten en van allen met wien hij van ho
gerhand betrekkingen had; hij vereenigte 
daarbij grondige, praktische en algemeeje 
kennissen, was w erkzaam  en bezield uit 
eene innige verkleefdheid aan de hem toeve- 
trouwde belangen.

Het waren die persoonlijke en politieke hot- 
danighedén gepaard met eene groote popi- 
lariteit die in 1900 den Arrondissements-Boii 
aanspoorden den heer Vanden Bogaerde ai 
kandidaat voor de Kamer der Volksvertegen
woordigers voor te dragen. En dien keus w s  
welkom in geheel het arrondissement; de ki«i- 
zers juichten hem toe en bekrachtigden diei 
met eene ontzaggelijke meerderheid.

Als Volksvertegenwoordiger kon de heer 
Vanden Bogaerde op eene meerdere schaal hem 
als politiek man doen gelden. Zijne diènstveer-

< digheid kende geene palen, nooit bleef eene 
hem toegestuurde vraag onbeantwoord en met 
een vriendelijk voorkomen en eene lieftallig
heid die hem aller herten deed winnen, ont
ving hij ten allen tijde de nederigste zijner 
kiezers, en gaf hun voldoening in mate van 
zijn vermogen, niet met woorden en beloften 
m aar  met werkelijke daden.

’t W as aldus dat onze verdienstelijke Ivanier- 
neer meer en meer de vulKsgunst v e rw ie r i . dé 
uits lag zijner herkiezing in 1902 is daarvan een, 
treffend en onweerlegbaar bewijs.

Ja, MM. wij moeten het wel bekennen, de 
dood van M. Vanden Bogaerde is voor ons 
Arrondissement een onherstelbaar verlies ; zijn 
naam  op onze lijst w as als een standaard  met 
denwelken wij onbeschroomd ten strijde moch
ten trekken .

En het is wanneer wij dachten dien machti
gen steun, dien onvermoeibaren w erker,  dien 
m an van plicht en zelfopoffering nog lange 
jaren te mogen behouden, dat hij helaas ons 
onverwachts en voor altijd ontnomen w ordt.

Doch, hoe pijnlijk de slag ook weze, verdra- 
wij dien met christene onderw erp ing ; de in
zichten der Goddelijke Voorzienigheid zijn 
immers ondoordringbaar.

Troosten wij ons bij het zalig gedacht da t  de 
goede God den dierbaren afgestorvene reeds in 
genade heeft ontvangen en zijne werken heeft 
beloond.

Vaarwel! nooit volprezen en alom betreur
den vriend, uw e nagedachtenis zal in gansch 
het Arrondissement in zegening blijven en 
nooit zullen de katholieken het goede door u 
verricht en de diensten door u bewezen, uit het 
geheugen verliezen.

V aarw el!
Lijkrede uitgesproken door M. Delaere.

M essieurs.

Lorsque vendredi dernier la nouvelle de la 
mort d£ Monsieur Vanden Bogaerde se répandit 
dans tout 1’arrondissement comme une trainée 
de poudre, une douloureuse émotion saisit toute 
la population. C’est que tous sentaient que la 
disparition de eet hom me de bien constituait un 
véntable deuil public d ’au ta n t  plus c ru e lq u ’il 
était inattendu.

Des voix plus autorisées vous ont dit cè' 
q u ’était le Député, le Magistrat aimé et respec- 
té p a r  tous ses concitoyens ; el les ont rappelé 
1’aménité de son caractère et 1’obligeance q u ’il 
m etta it  a  rendre service a  tous indistinctement.

Qu’il me soit permis tan t  au  nom des com- 
missaires que des géran ts  de la caisse commer- 
ciale de Roulers, de lui rendre un dernier et 
suprème hommage de reconnaissance et d ’ami- 
tié.

A la mort de son père, M. Emile Vanden 
Bogaerde, un des fondateurs de notre société, 
dont nous conservons un respectueux souvenir, 
les actionnaires n ’hésitèrent pas, m algré sa 
jeunesse, a  le nommer membre du conseil de 
surveillance oü on ne tarda pas a  constater ces 
qualités spéciales que nous retrouvons dans 
toutes les fonctions q u ’il occupa.

Pendant 27 ans il nous accorda 1’appui le 
plus bienveillant, e t il fit preuve d ’un zèle 
prudent, d ’une in tégrité  parfaite, e t  d 'un

dévouementde tous les instants. Nommé vice- 
Président le -4 Janvier 1890, il fu t par ces 
collègues appelé a  la présidence le 9 mars 1890. 
Depuis il dirigea inos trav au x  avec une dis- 
tinction et une compétence dont témoigneront 
tous ceux qui, comme nous, ont eu le bonheur 
de le connaitre et de 1’apprécier.

Rien ne lui tenait plus a  coeur quejla prospé- 
rité  de notre établissement financier et ceux 
qui assistaienta nos assemblees se souviendront 
de ses remarquables rapports.

Lorsqu’en 1902 nous fètions ses 25années de 
nomination, j ’exprimai l’espoir de le voir 
célébrer aussi ses noces d ’or avec la banque. Sa 
santé robuste et son age peu avancé rendaient 
possiüle la réalisation de ce voeu, mais nous 
avions compté saus la m ort impitoyable qui 
v ie n t  de 1’enlever a sa vénérée mère et a  ses 
enfants q u ’il chérissait, auxquèls nous présen- 
tons nos plus sincères condoléances et dont nous 
partageons la légitime douleur,

Cher présiden t.
En cette heure suprème ou nous espérons que 

vous avez déja la récompense d ’une existence 
vouée au  bien, nous vous remercions des ser
vices rendus a  notre institution, nous nous 
rappellerons vos sages conseils et votre mémoi- 
re restera vénérée parini nous.
Vos collègues du Conseil de Surveillance et les 

géran tsavaien t avec vous non seulement les re- 
lationsquiexistent entre personnes attachées a  
une oeuvre commune, maiscelles d ’une sincère 
amitié. Dans notre dernière réunion du 10 Oct. 
vous insistiez su r  ces sentiments qui nous I 
un issa ien t; leur souvenir reste ra  vivant dans 
nos coeurs.

Adieu, cher President, adieu.
Lijkrede uitgesproken door M. Delaey.

Mijne Heeren,
Het is met de diepste ontroering dat ik bij 

deze treurige lijkbaar, in den naam van den 
Provintialen,Boerenbond vau Westvlaanderen, 
de droevige plicht kom vervullen eene openbare 
hulde vau hoogachting en dankbaarheid te 
bewijzen aan onzen afgestorven voorzitter, zoo 
vroegtijdig en zoo schielijk aan onze innige 
liefde onttrokken.

Het is nauwelijks d r ie ja ren  geleden dat de 
erkende Boerengilde dezer provintie, willende 
de schikkingen der wet van den 31 maart 1898 
op de Beroepsvereenigingen ten nutte maken 
om aan hunne vereenigde werkzaamheden meer 
kracht te geven, den Provincialen Boerenbond 
van Westvlaanderen, als wettig erkend verbond 
van Beroepsvereenigingen, tot stand brachten, 
en het is dank aan dq wijze leiding van haren 
betreurden Voorzitter dat de nieuwe inrichting
— over pas drie jaa r  nogmaar een weerloos
kind — uu een machtig en sterk verbond met 
58 aangesloten gilden en meer dan 5000 leden, 
zijnen groei en bloei te danken heeft.

Immers Mijnheer vanden Bogaerde was niet
on lioll y 1* do wyoc d l  UU V erillUtJiUarU llOOfÜ 111 cl11
onder wiens geleide de jonge beroepsvereeni
gingen de moeielijkheden harer eerste jaren  
doorleefde; hij was in alle hare werkzaamheden 
de onmisbare steun, in alle verhinderingen een 
schrandere raadgever, ten opzichte der hoogere 
overheid eenen machtigen voorspreker en voor 
ons allen zoo gedienstig als minzaam.

Eene onvermoeibare w erker  was hij in den 
vollen zin van het woord : al zijnen vrijen tijd 
besteedde hij, en tot in de stilte van den nacht 
wrocht hij voor het welzijn onzer medeleden.

Iedereen vond bij hem troost en ondersteu
ning en overal waar e r  in Westvlaanderen 
Boerenbonden bestaan, zijn er dankbare herten 
die den verheven en gemeenzamen heer voor
zitter van dan Provincialen Boerenbond ge
trouw zullen herdenken.

Ontvang dan weerde heer voorzitter, ontvang 
in den hemel hierboven, alwaar, wij verhopen 
het, gij reeds het loon uwer goede werken 
geniet, het droevig vaarwel van het bestier en 
van de leden van den Provincialen Boerenbond 
van Westvlaanderen.

In naam van allen, V aarw el!

M. Beernaert is naar Parijs geroepen gew or
den, om de plechtigheden bij te wonen welke 
daar zullen plaats hebben, wegens het eeuwge
tijde van het bestaan van ’t burgerwetboek, 
Daardoor is de achtbare Volksvertegenwoordi
g e r  van Thielt-Rousselare tot zijn groot spijt, 
verhinderd geweest de begraving van M. van
den Bogaerde bij te wonen.

Brief van deelneming gezonden door 
het bestier van den Katholijken Kring, 
a a n  Mevrouw van den Bogaerde en 
hare fam ilie.

M evrouw  E m ile van  den Bogaerde, 
en fam ilie .

Een wreede slag komt u te treffen door het 
zoo schielijk afsterven van uwen beminden 
zoon, vader en schoonvader.

Wij ook bestierleden van den Katholieken 
K ring  met al de katholieken onzer stad zyn 
met weedom overgoten omdat wij gevoelen 
w at groot, w a t onherstelbaar verlies wij 
komen te ondergaan. De medestichter van 
den Katholijken Kring, onze, raadsgerer 
en leidsman, het hoofd, het hert en de ziel 
der katholijke partij, het is ons al ontnomen.

In naam van al de leden van den Katholijken 
Kring komen wij U onze innige gevoelens aan
bieden van mededeeling in Uwen rouw en 
van diep gevoelde droefheid, en wij groeten U 
met allen eerbied.

Het bestier van den Katholijken Kring. 
H e n r i  Paret, D 1 C. Vandewalle, J. De 

Raedt, Bruno Brabant, Eug. Carpentier, 
E.Dierick, D‘ VanEecke, A.LeCorbesier.

Brief gezonden door 
deNaamlooze Maatschappij EIGEN HUIS  

te Iseghem.
Iseghem , den 2 3  October 1901. 

Mevrouw van  den BOGAERDE,
Mijnheel en Mevrouw

v a n  NAEMEN-yan den BOGAERDE, 
Mijnheeren van  den BOGAERDE,
Wij, leden van het bestier der Maatschappij 

voorw erkm ans  woningen, aanzien het als eene 
w are  plicht CEd. onze innige deelneming uit 
t,e d rukken  in het smertelijk verlies dat UEd. 
getroffen heeft.

Wijlen Mijnheer Vanden Bogaerde, gedurig  
bezield met bezorgdheid voor het welzijn van 
den evenmensch, en bijzonderlijk voor den 
w erkm an, had den 30 Maart 1893 onze Maat
schappij tot stand gebracht, na vele onder- 
handelingen, reizen, briefwisselingen en 
voorloopige vergaderingen, w aaraan  hij zes 
maanden besteed had.

Onze Maatschappij was zijne inrichting, en, 
men mag het zeggen, zijn geliefkoosd werk. 
Ook zal zij altijd strekken tot eere van zijnen 
naam.

Gedurende bijna 12 jaren was hij onze 
ieverige en deftige voorzitter, in elke omstan
digheid was hij ons een gezellige vriend.

De menigvuldige diensten die hij aan onze 
stad bewezen heeft zullen im mer in het 
geheugen der Iseghemnaren geprin t  blijven.

In name vooral van de 54 werkmansgezinnen 
die nu reeds in hun eigen huis wonen, dank 
aan onze Maatschappij, brengen wij eene hulde 
van erkentenis en zegening aan de nagedach
tenis van den duurbare  overledene, die zijn 
leven lang de algemeene w elvaart  behertigde.

Aanveerd deze u i td rukk ing  van onze 
diepgevoelde mederoliw en onze oprechte 
hoogachting.
A m eye-V erhoost, Eug. Carpentier, Henri 

Paret, A. Le Corbesier, G. Rosseel, 
Bon Ch. Gillès de Pélichy, A. Verhamme, 
E. Dierick, L. Crochon-Desmet, B. Bra
bant, C. Vanhaverbeke.

Brief van het Katholijk Kiesgenoot- 
schap van ’t arrondissement Thiet.

A an M evrouw  van  den Bogaerde, 
M evrouw

Het « Katholiek Iviesgenootschap van ’t a r 
rondissement Thielt * kan niet nalaten zijn 
diep medeleed uit te drukken, aan U Mevrouw 
en uwe weerde klein kinderen over den wree- 
den slag die Ugetroffen heeft door het afsterven 
van den zoon en vader Mijnheer Valère 
van den Bogaerde.

Wij w e t e n ,  Mevrouw, wat mijnheer vanden 
Bogaerde geweest is, de verkleefde huisvader, 
bezorgd voor de zijnen, hun gevend het voor
beeld van een werkzaam eu deugdzaam leven; 
de lieftallige medeburger, geacht en bemind 
door allen ; de schrandere bestuurder, die 
steeds met het algemeen welzijn bekommerd 
was ; de volksvertegenwoordiger nooit volpre
zen om zijne weergalooze waakzaamheid en 
grenzelooze gedienstigheid, toegankelijk voor 
iedereen voor den mindere schier eerst en 
meest.

Die w eerde man w erd ontrukt aan uw e 
liefde, aan deze zijner beminde kinderen, aan 
de achting van allen en aan de zorg voor onze 
belangen, en wij kunnen het niet genoeg zeggen 
hoe diep wij zijn verlies betreuren.

Wij herhalen ons levendigste medeleed 
M evrouw; wij zu llende  gedachtenis van den 
weerden Heer Vanden Bogaerde in zegening 
houden, en wij bidden G odalm achtig  dat Hij 
gelieve u  te steunen in uwe sm ert en den 
welbetreurden afgestorvene den eeuwigen 
loon te schenken, voor al hetgeen hij deed 
voorde zijnen en vcor zijne medeburgers.

Gelief, Mevrouw, de verzekering  onzer 
gevoelens van den diepsten eerbied te willen 
aanveerden.

l)e  S ek re ta ris  De V oorzitter,
D. Minnaert. H. Loontjens.

Thielt, 22 October 1904.

f  Bij het te r  pers leggen vernemen wij 
dat Mevrouw van den Bogaerde over
leden is.

Woorden zijn onbekwaam om het 
medelijden te schetsen die onze bevol
king bezield ten opzichte der nu gansch 
ouderlooze kinderen van onzen be treur
den Burgemeester. Wij bieden hen onze 
innigste gevoelens van deelneming. *

ST A D SN IE U W S.
Gildenhuis.

Bond der landenaars. — Zondag laatst 
was er in het gildenhuis vergadering voor den 
bond der landenaars, al de leden waren  goed 
opgekomen. Mijnheer Vanhevel, voordracht
gever van den staat, gaf er eene zeer nuttige 
en aangenam e voordracht over de geit.

Na die schoone voordracht, welke de leden 
met de meeste aandachtigheid gevolgd hebben, 
was er  loting voor eene alderbeste geit. 
Onnoodig te zeggen dat al de leden er  bek op 
hadden, w an t  het was toch zulke eene schoone 
geete ! W aarlijk  de kinders Busschaert, die ze 
gekw eek t hebben op hunne hofstede ten voor- 
deele van den bond halen eere van hun w erk  ! 
E r  wierd gelot en het lot viel op Jan Vansteen-



kiste van den Mentenhoek. Mochte de brave 
man wel varen met zijn schoon en deugdelijk 
geetje !!

Boerenbond. — In de maandelijksche 
vergadering van Zondag 6 November zal de 
Eenv . Heer Comeyne, landbouwkundige te 
Thielt, eene zeer belangrijke voordracht geven 
over de w in ter  voedering der melkkoe.

I)e vergadering begint gelijk gewoonte om 
3' u re  zeer stipt.

Markt van Iseghem 22 Oct. 1904 j 2!) Oct.
Boter per kilo fr. 2.80 a 2,90 2,75 a  2,85
Eieren per 26 3,12 & 3,38 j 3 ,12 a 3,38

Burgerstand van Iseghem.
GEBOORTEN :

403. JulesGrymonprez, zv. A lberten  Yalerie 
Coucke. — 404. M arguereta  Sintobin, dv. 
Carolusen MariaVandommele. — 405. Rachel le 
Defour, dv. Victor en Marie Windels. — 406. 
Julien Guillemyn, zv. Theophile en Marie 
Mahieu. — 407. Germana Decuf, dv. Camiel en 
Juliana Ameye. — 408. M argareta Velghe, dv. 
Aloys en Marie Cigniaert. — 409. Ivona 
Vandénbroucke, dv. Camille en Adèle Lafaut.
— Marie Noyez, dv. Cyrille en Maria Dejonghe.
— 411. Ivona Vanrobays, dv. Jules en Elodie 
Grymonprez.

ST E R F G E V A L L E N :

240. Valere vanden Bogaerde, burgemeester 
der stad Iseghem, lid der kam er van volksver
tegenwoordigers, ridder der Leopoldsorde, 
vereerd met het bijzonder eereteeken van 
voorzienigheid van i e klas, 49 j. w r Marie 
Jean. Nieuwstr. — 241. Remi Vereecke, 5 m. 
zv. Camille en Silvie Bossier, Boschmolens. — 
242. Carolus Loduvicus Seys, landw. 74 j. w r 
Theresia Uefreyne, Nederweg. — 243. Aloise 
Decock, 13 m. zv. Camille en Maria Galloo, 
Wijngaardstr.

H U W E L IJ K E N :
75. Auguste Coolen, borstellioutm. 2(> j. _én 

Defoere Sara, borstel maakster, 23 j. — 76. 
Alexander Roose, schrijnw. 28 j. en Em m a 
Vuylsteke, bottinenstekster, 24 j. — 77. Jules 
Corteville, schoenm. 25 j. en Josephine V uyl
steke, huisw. 23 j. — 78. Emile V anhauw aert .  
borstellioutm; 22 j. en Silvie Yandecasteele, 
bottinenstekster, 23 j. — 79. Camille üewolf, 
borstellioutm. 27 j. en Leonie Degroote, 
diensrn. 28 j.

Grondkrediet 
van Belgie.

Naamlooze Maatschappij gesticht in 1835.
Maatschappelijke zetel ; Kleinen Zavel, 5, 

Brussel.
H y h o t h e e k l e e n i n g e n  merkelijk vermin

derd aan tarieven zonder voorafgaande kosten, 
namelijk van het aankoopen van huizen en 
gronden en het bouwen van huizen te verge
makkelijken.

(Geld opvolgentlijk gestort binst den loop 
der werk ingen  zonder verlies van interesten).

H e c h t  van, mits eene zeer gematigde pre
mie, de terugbeta ling  bij sterfgeval te doen 
verzekeren van het nog verschuldigde kapitaal.

O b l ig a t ie n  aan 3,20 p. °l° gew aarborgd 
1° door de genomen hypotheken, (58,000,000) 
2° door het maatschappelijk kapitaal en re- 
serven (17 miljoen).

De Algemeene Spaar- en Lijfrentkas van den 
Staat bezit voor zeven miljoen dezer obliga
tien, dewelke een allerbeste gelplaatsing voor 
voorzichtige huisvaders mogen genoemd 
worden.

Voor hvpotheekleeningen, aankoop en te
rugbetaling der obligatien, zich wenden tot 
den heer R. VYNCKE-DAELS, greffier van 
den w erkrechtersraad  des kantons Rousselare- 
en Iseghem, hoofd agen t der Maatschappij te 
Rousselare, Manestraal, 20, (bij de markt).

halven Timmerman, bij JULES DENYS,

H o n d stra a t, in stad.

A A N B E S T E D I N G
voor het bouw en van een W oonhuis
met aanhoorigheden te Iseghem, Onze Lieve 
V rouw straat,  voor rekening  van G ustaf 
d ’H ondt in stad. De plans en "het lastenkohier 
zullen te r  inzage liggen te r  herberg  « Het 
Engelsch H o f» bij J. VANWALLEGHEM, 
Nieuwstraat ; te rekenen van m aandag  31 
October tot za te rdag  5 November aanstaande.

GOEDE SCHOENMAKERS
zijn gevraagd voor m answ erk  met de steke,

5, P ie r re  M ottestraa t, ROUBA1X. 
Loon 5,50 fr. a 6,50 fr. het paar :

V erzekerd  w erk .

Men vraag t  bij S in tobin-De  B usschere , 
Rousselaerstraat goede houtwerkers en 
borstelmakers. Standvastig werk.

§.2

STAD ISEGHEM

b b l a s t i m T r e g l b m e w t
OP HET BOUW EN

De Gemeenteraad der Stad Iseghem,
Gezien de jaarlijksche te betalen intresten en 

aflossingen welke het stedolijk bestuur moet 
doen ;

Overwegende dat door het aangroeien der 
bevolking, de algemeene noodwendigheden der 
stad en wel bijzonderlijk deze van het a rm be
s tuur jaarlijks vermeerderen, zoodanig dat het 
noodzakelijk geworden is nieuwe inkomsten to 
zoeken ;

Gezien de artikelen 75 en 76 n° 5 en 138 
der gemeentewet, alsmede de w et van 29 Apri 
181^ betrekkelijk het innen der gemeente
belastingen ;

BESLUIT :
ART. 1; — Alwie begeert gebouwen te maken, gebou

wen op te trekken, te herbouwen of hoegenaamde veran
deringen te doen aan gebouwen, atslnitmgsmnren te 
maken, ijzeren hekkens oi houten Btakètwin?.k te stellen of 
veranderingen daaraan te doen, zal voorafgaandelijk" de 
bemachtigiug moeten atvragen aan het gemeentebestuur 
dezer stad en plans of teekeningen indienun om bemach- 
tigir.g en goedkeuring te bekomen en na voltooiing) def. 
werken aan d»n gemeente-ontvanger eene* belasting' beta
len, vastgesteld «Is volgt:

1° Voor een huis, woning of verblijfplaats, te ' bouwen, 
te herbouwen of op te trekken in steenen, in hout of .andere 
bouwstoffen, op het grondgebied van iseghem te betalen 
vijf en dertig centiemen per cubieke nieter inhoud en* tien 
centiemen per cubieke meter voor de aanhoorigheden der 
woonhuizen. *;

De .aanhoorigheden van een woonhuis zijn keukens, 
schotelhuizen, gemakken en bergplaatsen van huisêfijk 
geriét' die zichonder een en zelfde da!-, vaft het voornaamsj£_ 
gebouw niet bevinden. • ■***■'

2° Voor eene fabriek, werkwinkel of werkhuis, magazijn, 
bergplaats, beestenstal, schuur, wagenhuis of hoegenaamd 
gebouw, op het grondgebied van iseghem, te bouwen, te 
herbouwen of op te trekken, hetzij in steenen, in hout of 
andere bouwmaterialen, zelfs al bestond de bouwing enkel 
u it staken, waarop een dak rust, te betalen tien centiemen-? 
per cubieke meter.

Voor het geval eene fabriek, werkwinkel of werkhuis of 
ander soortgelijk gebouw in het tegenwoordig artikel ver
meld, veranderd wierde in woonhuis, is de eigenaar ver
plicht het verschil te betalen tusschen de reeds betaalde 
taks en deze geeischt door het tegenwoordig reglement.

De meting zal gedaan worden langs buiten, van aan den 
grond op den voordam tot aan de steen plaat en van de 
voorgevel tot den achtermuur. Geene aftrekken zullen 
gedaan worden voor de binnenmuren of ander bouwwerk. 
I>e breuken van cubieke meter zuilen met aangerekend 
worden.

De gebouwen die opgetrokken zijn zullen m aar betalen 
voor nieuw gedtelte bouwwerk.

3° Voor eene veranda, serre, te  betalen één frank per 
vierkante meter oppervlakte.

4° Voor eenen muur, ijzeren hekken, houten staketwerk 
of palissaden, langs de openbare straten en wegen op geheel 
het grondgebied van Iseghem, te betalen één frank per 
vierkante meter fayade der afsluiting, gevende langs deze 
straten en wegen, geene opening of tusschenruimte noch 
ingang af te trekken. De breuken van vierkante meter 
zullen niet aangerekend worden.

ART. 2. - Doger.fcn die nalaten banna p’.r.ns -1»
dienen vóór zij beginnen te werken en de vereischte ver
klaringen niet doen, of die weigeren de gebouwen en 
aangeduide werken te laten meten en het noodig bezoek 
door de bedienden van het gemeentebestuur niet toelaten, 
zullen gestraft worden met eene geldboete van tien tot vijf 
en twintig franks, en verwezen om het werk in overtreding 
uitgevoerd af te breken, indien het noodig is.

ART. 3. — Is ontslagen van de belasting op liet bouwen: 
1» Een werkman die een huis bouwt voor eigen rekening, 

hetwelk hem als woning moeten dienen, en die nog geen 
ander ontroerend goed bezit dan den grond waarop gezegd 
huis zoude gebouwd worden, d it alleenlijk als het huis 
beneden een cadastraal inkomen van (120 franks) honderd 
en twintig franks geschat is.

2° De wettelijke erkende maatschappijen, uitsluitelijk 
voor doel hebbende, het bouwen, koopen, verkoopen, of 
het verpachten van werkmanhuizen, zijn niet ontslagen 
van de belasting op het bouwen; nogtans, telkenmale dat 
werkmanshuizen door dusdanige maatschappijen gebouwd, 
aan werklieden verkocht worden, zal de belasting op het 
bouwen van de verkochte woonhuizen, op bevel van 
Burgemeester en Schepenen aan de maatschappij terug 
betaald worden.

3° Alle gebouwen gemaakt voor openbaar nut.
ART. 4. — De belastingen zullen ingevorderd worden, 

gelijkvormiglijk aan het art.. 133 § 2 der gemeentewet, 
samengevoegd met de voorschrijvingen der wet van
29 April 1819.

ART. 5. — De tegenwoordige eigenaar is gedwongen de 
nog verschuldigde lasten te betalen, wanneer een onroerend 
goed, waarop de lasten', voorzien in het tegenwoordig regle
ment, nog niet betaald worden, overgaat in andere handen.

ART. 6. — H et tegenwoordig reglement zal aan het 
advies der bestendige Deputatie van den provincialen 
Raad en aan de koninklijke goedkeuring onderworpen 
worden.

H et zal in toepassing komen den vijfden dag na de af
kondiging voorschreven door art. 102 der gemeentewet en 
in voege olijven to t wederroeping.

Gedaan in openbare zittingen van den gemeenteraad van 
Iseghem van den 5 M aart en 5 Augusti 1901,

Tegenw. de H. H. : Vanden Bogaerde, Burgemeester- 
Voorzitter ; H . Paret en A . Ameye- Verkoost. Schepenen;
G. Posseel, F . Lefebvre, B°" J. Oillès de Pélichy,
H . Nuttens, J. Coucke, J. Vandekerckhove, C. Oits,
F. Tanghe E. Dierick en E. Carpentier, leden;
A . Werbrouck, Sekretaiis.

N a m e n s  d e  R a a d :
De Sekretaris, De Burgemeester-Voorzitter,

A. WERBROUCK. V. VANDEN BOGARDE.
De Schepenraad der Stad Iseghem,

Gezien het Besluit van den Gemeenteraad 
van Iseghem, in dagteekening van den 5 Maart 
en 5 Augusti 1904, eene belasting leggende 
op het bouwen en herbouwen,

Gezien het koninklijk besluit van 23 Sep
tem ber 1904, dat deze belasting goedkeurt 
voor een tijdsbestek eindigende den 31 Decem
ber 1913.

Gezien ar tike l  102 der gemeentewet, 
BESLUIT :

Bovengenoemd Belastingsreglement zal 
worden afgekondigd en aangeplakt.

Gedaan in z itt ing  van den Schepenraad.
Te Iseghem, den 15 October 1904.

De Sekretaris, De Burgemeester- Voorzitter.
A. Werbrouck. V. Vanden Bogaerde

T A A . H T E B A . K
Zondag 30 October 1904

Au rvdge, bij Auguste D’hondt, B rugstr.
bij Emile Depuydt, Lendeledestraat.

ia  ïpanjen, bij Berlamont-Goemaere, 
Rousselarestr.

,1 ma yf’tnpagné, bij Karei Dupont, Gentstr.
hi 't Garenhuis bij Emile Buyse.

lam ing, bij Vanbalberghe-Vanbesien 
Meenenstraat 

hoop bij Louis Van Compernolle 
Emelghem.

Zondag 6 November 1904.
Tn .it ] m odus, bij Em. Vansteenkiste-Messiaen 

I!x k der de Pélichy- en K rekels traa t  
ln  St Joseph, bij Aloïs Boone. St. Pieterstr.
In de Jroote P in te , bij V rouw  Rosselle. 

Zevecote.
In ( .a f  Leopold, bij H. Brabant, Rousselarestr. 
•i u( Hf' ’h an tan t, bij 0. Deblauwe Rousselarestr.

i r

S tï i^ T v a n  de Notaris VANDE MOORTELE
I »
—1

te Iseghem.

-
APENBARE VERKOOPING

van schoone zw are

B  O  O  M  E  N
m

OP STAM

H a r  e l b e k eX e
dicht de steenweg naar Deerlijk

£Ito ?; 'taris VANDE MOORTELE verblijvende 
te Isojfhem, zal door bevoegd am bt op 
Woensdag 30 November 1904, om 1 ure 
juist namiddag openbaarlijk te koop aanbieden.

1° 42 koopen zware langstammige 
Populieren ;

2; y Esch;
1 schoonen Eik.

AJlwleze boomen wassen op de landen ge
bruikt «door Aloïs Buyse, G ustaf Deweerdt, 
b'o W indels, w edu w e Laevens, wedurve 
Dcsuitf en andere te Harelbeke.

Vergadering in de herberg  De Belle Vue, 
bewoond door R em i Im pe , te Ilarelbeke.

8 iiaanden tijd  van betaling' mits góede borg.

Kantoren van den 
Notarissen W Y FFELS en VERVLOET

* te ROUSSELAERE.
OVERSLAG op Donderdag 3 November 

1904, om 3 u re  namiddag, te r  herberg « den 
opdeZw ijnsm arkt te Rousselare, v a n :

Een perceel schoone B o i iw p t i d
gelegen te Iseghem. wijk Abeele, langs den 
steenweg van Rousselaere naar Iseghem groot 
volgens meting lti a. 72 c. en volgens kadaster 
18 aren. — Gebruikt door D èsirê De B lauwe. 

Ingebruiktreding met de geldtelling. 
Verdeeld in 8 koopen.

M aar afzonderlijk  ingesteld 1230 .fr . 
Alle inlichtingen en affichen met plan te 

bekomen ten kantoren van voornoemde nota
rissen.

AAN DE

M A A G L I J D E R S
Al deze die aan de maag lijden door ver

koudheid of zwelling der maag, door het 
gebruik van slecht verterende spijzen of onre
gelmatig leven, en die aan

m aagpijn, kram pen of 
verstopping lijden

wordt er een krachtig geneesmiddel aangeboden 
die sedert lang geprezen en gekend is, te weten

den spijsverterenden en zuiverenden

K R U ID E N W IJN
van H U B E R T  U L L R IC H

die samengesteld is uit heelende kruiden en 
zuiveren wijn. Hij verkloekt en versterkt het 
gestel, en is niet afdrijvend. Hij belet de be
roerten der bloedaderen, zuivprt het bloed van 
alle schadelijke stoffen, en werkt voordeelig op 
net maken van nieuw en zuiver bloed.

Door het tijdig gebruik van dezen kruiden
wijn zijn de maagontsteltenissen van het begin 
af tegengewerkt en deze remedie is te verkiezen 
boven sommige medecijnen die voor de gezond
heid zeer nadeelig zijn.

De verstoptheid
met hare nadeelige gevolgen zooals kolieken, 
leveraandoeningen en bloedverliezen zijn zach
tjes en spoedig genezen door het gebruik van 
den kruidenwijn, hij verdrijft de
bleeke kleuren en de bloedarmoede 

hoofdpijn, 
zenuwkwalen en slaaploosheid

en geeft nieuwe kracht en leven.
Den kruidenwijn wordt verkocht in flesschen 

van 2,50 fr. en 3,50 fr. in de apothekerijen van 
Iseghem, Rousselare, Ledeghem, Lichtervelde, 
' t ’erviek, Yper, Komen, Kortrijk. Meenen, 
Moeseroen, th ie lt, Brugge, Thourout, Blanken- 
berghe, Dixmude, Veurne, Oostende, en in 
geheel W est-Vlaanderen, Men verzendt vracht
vrij in geheel Belgie te beginnen met 3 Öesschen.

Zich onthouden van namaaksels.
Vraagt de K RU ID EN W IJN  van Ilubert Ullrich

HDiSVBOOWEHr
I)e lastige vermoeidheid van 

het kuUchen, die eeuwige karwei, 
welke de vrouwen uitput, wordt 
verlicht dank aan de

Lessive 
du Génie

want- dit waschpoeder verwensentlijkt hetgeen 
geene andere zeep kan doen : het linnen bleekco 
zonder het te  verslijten, vloeren ên vr.twerk 
kuiacnen en terzeïfdertijd tijd en geld sparen.

W ordt vrrkocht door allo 
kruideniers en drogisten. Ver
vaardigd door de Société Belgo 

des Produita du Génie, te Peru- 
welz, welk (kosteloos staled). 

opsendt alsook

rA.
Studie van den notaris

LE GORBESIER
te ISEGHEM.

I.
Openbare Verkooping van

VIER W OONHUIZEN
met HOVENIERHOVEN,

te ISEGHEM, Rousselarestraat.
E erste Koop.

Een WOONHUIS met s tagieen 1 are 57 centa. 
erve en hof, staande en gelegen te Iseghem, ten 
zuidkante der Rousselarestraat, wijk Kasteel- 
ken, palende oost Karei Anseeuw-Oosterlynck, 
zuid M. Albert Ameye, w est koop twee, noord 
den voormelden s teenw eg; g eb ru ik t  door Ca
miel Vandenbulcke, mits 10 fr. 25 cent. te 
maande.

Ingesteld 2 3 3 0  f r .
Tweede Koop.

Een WOONHUIS met stagie en 1 are 57 cen
tiaren erve en hof, staande en gelegen w est 
aan den voorgaanden koop, palende oost koop 
één, zuid M. Albert Ameye, west koop drie, 
noord den voorzeiden steenweg, geb ru ik t  door 
Gustaf Ameye, mits 10 fr. 25 cent. te maande.

Ingesteld 2 3 1 0  fr .
D erde Koop.

Een WOONHUIS met stagie en 1 a re  57 cen
tiaren erve en hof, staande en gelegen west aan 
den tweeden koop, palende oost koop twee, 
zuid M. Albert Ameye, west koop vier, noord 
den voorzeiden steenweg, geb ru ik t  door Jules 
V erm aut,  mits 10 fr. 25 cent. te maande.

Ingesteld 2 4 7 0  fr .
V ierde Koop.

Een WOONHUIS met stagie en 1 a re  57 cen
tiaren  erve en hof, staande en gelegen west 
van den derden koop, palende oost koop drie, 
zuid M. Albert Ameye, west Ivo Deblauwe- 
Decoutere, noord den voorzeiden steenweg, 
gebru ik t door Emile Kerkhof, mits 10 fr. 25 c. 
te maande.

Ingesteld 2 4 2 0  f r .
Zittingen.

OVERSLAG op Donderdag 13 N ovem 
ber 1904, om 5 u re  ’s avonds, te 
Iseghem, ter  herberg  S in t Hilonius, bewoond 
door Frederik  Kerckhof-Verhuist.

Ben half ten honderden instelpenning.

TOESLAG bij derde zitting op W oens
dag 2 November 1904, om 5 u re  namiddag, 
In het D am berd, bij P ie t e r  DECONINCK van

Een groot W oonhuis
met ruim e magazijnen dienende voor winkel, 
ru im  w erkhuis  met stagie achtergebouwen en 
hovenierhof te zamen groot 4 aren 21 centiaren 
ten oostkante der Meenenstraat te Iseghem 
gebru ik t door Debooset 'e mits 120 frs bij jare 
vallende telkens 1 Augusti.

Ingesteld 2 5 6 0  f r .

W e l Opgelet!
Mr en Mme MAURICE MEIER

Chirurgiens-Tandmeesters-Specialisten
Moscroenstraat, N° 2, KORTRIJK.

op den hoek bij het gevaDg
hebben de eer het geacht publiek bekend te maken 
dat zij met al die üensisten, rondloopers van huis 
tot huis rondgaan om werk af te smeeken het zij 
oud of jong de zelfde naam dragende of niet in 
geen cominercialen betreking mede zijn dat Mr en 
Mm,! Maurice MEIER geen gebruik maken van 
rond te loopen maar wel gelijk gewoonte te raad
plegen zijn in hunne oude woonst wat niet elders 
bestaat ais te KORTRIJK, HOEK VAN L)E 
MOSCROENSTRAAT, N° 2, huis met Koetspoort 
bij het gevang het oudste huis van Dentist te 
Kortrijk wat gesticht is iu (1884) die in Kortrijb 
komt voor M1 en Mmo Maurice MEIER te raadple
gen zwigt u dan voor die mannen met hunne witie 
kiels die onze kalanten met geweld elders willen 
brengen dus laat u niet misleiden zoolang gij aan 
het gevang niet zijt ziet gij ons huis niet das voor 
alle misgrepen voor te komen vraagt naar het 
gevang daar zult gij zien den hoek der MOS
CROENSTRAAT, N° 2, huis met koetspoort dat 
ib bij Mr EN M“  MAURICE MEIER.

Mr ec r , MAURIOK MKlJütt nebben geen  
broeder, geen  zoon, g een  bloedverw anten  of 
g een  d om estiek en  d ie üun huis vertegen w oor
d ig e n , en zijn hoegenaamd NIET te Iseghem 
te raadplegen.



U it ter hand te koopen :

Een WOONHUIS m et tw ee stagien
ru im e magazijnen, koer en hovenierhof, groot 
3 aren 98 cent. gelegen te Iseghem.

Voor alle inlichtingen zich te begeven by 
de Notaris VANDE MOORTELE in stad.

Belgische Maatschappij van algemeene

V e r z e k e r i n g e n  op l e t  l e v e n
gesticht in  1824.

W aarborgfonds, 4 0 ,0 0 0 ,0 0 0  fr.
Verzekering der 'werklieden tegen de

ARBEIDSONGEVALLEN
Persoonlijke verzekering tegen ongevallen,

Verzekering mits eene eenige premie tegen 
de ongelukken van den ijzerenweg en tram .

V erzekerin g  van  p eerd en , vo itu ren  
ja c h tw a k e rs  en koetsiers.

BIJZONDEREN AGENT :
J. DE BUSSCHERE-BONTE, Iseghem .

Landbouwers!
W ilt  gij van uw e kalveren veel geld maken ? 
W ilt  gij de beenhouwers w it  en gezond 

vleesch verkoopen ?

V oedert dan uw e KALVEREN 
m et geene andere

K A L E S B J L  O E M
dan die van het

ROODE KRUIS
OVERAL BEKROOND

Alleen verkrijgbaar bij 

A. Rodenbach, A potheker
op den hoek van den Markt, 

ISEGHEM.

HUIS VAN VERTROUWEN.

Cam. Spriet-Cantaert
Statiestraat, 6 , ISEGHEM.

Magazijn van Marmer, Arduin, W itsteen 
en Doorniksteen, Ciment en Kalk, Ciment- 
vloeren en Ceramiekvloeren, enz.

Specia lite it van  G rafzerken. 
Voordeelige prijzen en spoedige bediening.

TE KOOP
een dogcar voor 4 man. — Zich te bevragen 
ten bureele van dit blad.

KUNSTPHOTOGRAPHIE 
Joseph D K C L E R Q

11 M a rk ts tra a t , ISEGHEM.

Alle slach van portretten. Vergrootingen 
portretten in crayon pastel en olieverf.

Verzorgd en spoedig werk. — Genadige prijzen.

Moeders! le e st!!
Wonderbare genezing

van slijmhoes.
Melsele bij Antwerpen, l stc" M aart 1904.. ,

Mijnheeren,
Mijn zoontje ^waa 

door zulk een vreaelij- 
ken slijmhoest aage- 
tast, dat ondanks [alle 
v e r p l  eg  i n g -g j^ jïi 
toestand steeds w e r-  
gerde. Hij hoestte piet 
alleen den ganafcen 
d a g ,  m a a r o o M e B  
nachts geen oog qcht 
doen. Toevallig b o r
den wij van de ABJIJ- 
SIROOPnithet ïhos- 
t e r  S a n c ta  P a ilo  
spreken en liet tersfend 
eene flesch halen; rjeds 
den eersten dag gebel
de hij veel verliching 

en werd de hoest losser. Korten tijd daarna waj hij 
geheel van den lastigen hoest bevrijd. Hij heeft Teer 
zijn vroegere eetlust en speelt weer buiten.

F . FÉLEft ■ _
De ABDIJSIROOP nithet Klooster Sancta\Pèil9 

is een gezegend middel voor jong en oud. 7A is 
altijd onschadelijk en geneest onvoorwaaraijf jfc 
en hardnekkigsten hoest, de hevigste verkoud-, 
heid, asthma, keelpijn, kink- en slijmhoest, 
broncl itis, mazelen en alle andere borst- en 
olngaandoeningen. „

Prijs : fr. 2, fr. 4-, en fr. 7 per flacon.
Centraal-depot voor België : O. DEBEUL, 

Lange Niewstr. 57, Antwerpen
Verkrijgbaar bij J. VERHAMMB, A pothete^ 

M arktsraat, Iseghem, en in alle goede apotheken,

FABRIEK VAN PELLETERIËN
Cols, Manchetten en Hemden

Jules Lafaut-Lahousse
B IJ D E  K E R K .

Te koop bij Camiel Degheldei>e
w ijk Sloore : 

tabakpeerd in goeden staat;
oo goed 
te en.

als n ieuw , alsook
1 keernwiel 

1 goeden slijp-

Het huis heeft eene w erkplaats  voor het 
verveerdigen, veranderen en verbeteren van 
pelsen in alle slach van vellen en aan zeer 
genadige prijzen.

W aarom  nog
stors en gordijnen gekocht ? Behangt de 
vensters met vitrophanie; ’t is gelijk echte 
vensters in  gekleurd glas onverandelijk  
en altijd schoon en kost maar van af 0 ,50  
fr. de meter. Te bekomen bij Jacques De 
Busschere-Bpnte St. H iloniusstr. Iseghem.

Leeningen om het aankoopen en bouwen 
van woonhuizen te vergemakkelijken, worden 
door het Belgisch Grondkrediet toegestaan 
aan  den geringen intrest van 3,75 per honderd. 
Deze maatschappij w ierd  gesticht ten ja  re 1835.

Voor nadere inlichtingen wende men zich bij

Ph. Verbeke-De Jonghe
WISSELAGENT 

K oornm arkt, 17, ISEGHEM
Men kan er insgelijks obligatiën bekomen van : 

het Belgisch Grondkrediet (Credit Foneier 
de Belgique) 3,20 %  intrest gev en d e ; 

de Antwerpsche H ypotheekkas (Caisse- 
Hyp. Anversoise) 3,öU %  intrest gevende; 

de .kas der Eigenaars (Caisse des P roprié  
taires) 4 %  intrest gevende.
Daar deze obligatiën ter Benrs niet verhandeld 

worden, behouden zij hunne namelijke weerde.

Groote Keus van 
Nieuwigheden voor 

g esch en k en .
J. De Busschere-Bonte,
Iseghem.

Te bekomen bij 
J. DOOMS en 

J. DE BUSSCHERE
te Iseghem

KERKEBLOEMEN

Een kerkeboek 
van 675 bladzijden
door de kerkelijke overheid 
ten hoogste aanbevolen om de 
keus der gebeden, die in groot 
getal aan de kerkelijke boeken 
ontleend zijn of met af laten 
verijkt. als om de nauwkeu
rige leering nopens het weer- 
dig ontvangen der H. Sacra
menten en de nuttige onder
richtingen nopens de voor
naamste werken van god
vruchtigheid.

In  ’t vlaamsch en in latijn 
omdat twee talen vooral 
dienstig zijn om God te loven, 
namelijk het latijn vooreerst, 
dat de tale is van onze Moeder 
de H . Kerk; en tweeds onze 
eigene moedertale, omdat zij 
meest de tale is van ons herte 
en dus door God zelven ge
schikt is, om Hem uit ter 
herten te loven en te prijzen.

In  zwart percalinen band, 
roode snee . . . .  1.75 
gouden— . . . .  2.00

D épot te Iseghem , hoek  der Groote M arkt, 
A potheek  M. R odenbach.

W A  A R O  IVt
in andere steden uwe

VERNISSEN EN VERVEN
gaan koopen als gij ze bij

Désiré S É M n a n - D t  Busscbere
Sint Eüoniusstraat,

nog gcedkooper kunt k r ijg e n .

TAMPON-VERN1S goede reuk,
ALCCOL om le  klareD goede riuk aan2,00 de 1.
COPAL-VERNIS aan 1,00 de liter; buiten- en 

andere vtraissen van 1,80 tot 4,00  de liter.
VERNIS DE CHINE in alle kleuren.
OL1E-VEBF gereed gt maakt om te schilderen 

van hl 0,85 de kilo in ane kieuren.
Koleuren in tuben voor fijnschilders.
Veraers: terpentijn, lijnolie, kieuren in poeder, 

kaik-groen, tnz. enz. alles aan zeer voordeelige 
prijzen.

MAF en MOLLEGRAUW aan 0,10 c. de kilo.
BENOODIGHEDEN VOOR SCHILDERS : 

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

Tapijten, paillassons, matten, pluim-Lorstels, 
fijne Êtof-bcrsieis voor meubels, tand-, nagel-, 
tn  baard-Lorttels, tapijt-borstels (engel&ch 
sytteeni) cocos, bezems, dvujis, schotelüoeken, 
enz., enz.

JBij groots hotveelheid vermindering van prys.

BELANGRIJK BERICHT.

T A N D E N
M . A M - M .  MEI ER
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 j k .
bij het gevang , huis 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 
niet van doen uitgetrokken te worden. Met de kunsttanden, komende uit het huis van Mr en Mm0 
Maurice MEIER, kan men de hardste spijzen knabbelen en de spraak verklaart. Deze tanden worden 
geplaats 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 M“e MAURICE MEIER ondernemen ook de 
herstelling van alle mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun nieuw stelsel waarvoor zij 
gebreveteerd zijn.

K unsttanden te beginnen van af 5 frank. — V olledige g eb ijten  van af 
100 frank en hooger. — Al de kunsttanden en gebijten  kom ende u it de 
laborato ire  van M' en M0” M aurice M EIER, zijn verzekerd  voor he t leven .

l e  raadplegen aLe dageu te KORTRIJK van y tot 12 en vau 2 tot 5 uren uiigezundera ae zon
en hoogdagen.

M aar hoegenaam d n iet te Iseghem .

W ilt  gij niet meer lijden aan Hoofdpijn, 
Schedelhoofdpijn, Zenuwpijn, Rhumatism

Neemt de c a c h e t s  l i  n k
1 fr. de doos (1,05 per post) 

Apotheek DUNGELHOEFF, 56, Congresstr. 
BRUSSEL.

Om lang te leven
Ziekten en Typhus te ontgaan

DRINKT HET MINERAAL

w ater van Saint-Parize
Hoe m eer m en er d r in k t

Hoe gezonder men is 
Te bekomen bij M. J. VERHAMME, 

apotheker, Markstraat, Iseghem.

B ericht.
Het huis Maurice, m aak t het geëerd publiek 

bekend, dat op algemeene aanvraag  zijner ta l
rijke kalanten en om reden van rapper bedie
ning, het van 1 Januari toekomende af, geen 
haar meer snijden zal den zaterdag namiddag 
na 4 u re  ’s avonds.

M aurice Vanden Driessche,

Rousselarestraat, recht over het Postliureel.

Voorwaar, de besteen goedkoopste afgang- 
pillen zjjn deze die vo lgens’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 
medecijnen verwerpen. Verkrijgbaar bjj A. 
Rodenbach apotheker, Iseghem.

16.00 a 1G.50
12.00 a 12,50
16.00 a 16,50 
00,00 a 45.0) 
00,00  a 33,00

6,50 a 7,00 
1,52 a 1,54 
3.20 a 3,60 

00,00  a 16,00 
a 00,00

W ekelijksche Markten.
KORTRIJK 24 Oct. | 17 Oct.

Tarwe heet. fr. 00,00 a 16.25 
Rogge . . 12,00 3 12.50
Haver . . 16,00 a 16,50
koolzaadolie 100k"- 00,00 a 45.00 
Lynzaadolie 100 ku,39,00 a 3!) 25 
Aardappels . 6,50 a 7.0')
Boter per 1/2 Kilo 1 ,47 a 1,49 
Eiers per 25 . 3,40 a 3,60
Suikerijboonen beschikb 16,50 

id. 0 0 /,0  
Veemarkt Kortrijk 24 Oct. per kilogr. op vost 
132 veerzen 1* kw. 0.81 2” kw. 0,00 3“ kw. 0 ,7,) 

0,80 0 00  0,70
9,78 0,00 0,65
0,82  0,00  0,66

25 Oct. 18 Oct.
19.00 a 19,50 , 19,00 a 20,00
16.50 a 17,00 '
15.00 a 15,50 
16 00 a 17,00
18.50 a 19.00
6.00  a 6,50 
2,80 a 3,10 
3 5J a 3,60

32 ossen 
133 koeien 

27 stieren 
ROUSSELARE 

Oude tarwe 100 k"
Roode tarwe 
Rogge .
Haver 
Boonen .
Aardappelen .
Boter per Kilo 
Eieren per 25 
Suikeryboonen beschik. 16,25 
Suikeryboonen 1904 . a 16,50
Viggens 
koolzaadolie 100 k01 
Lynzaadolie 100 

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

BRUGGE

20.00 a 30,00 
0C,00a 44,00 
00 00 a 33,50

28 Oct. 
6.50 a 7,00 
2,75 ft 3,00 
3,15 3,24
1,60 a 1,70

33.00 a 35,00
22 Oct.

Tarwe de 100 kilos 19,GO a 20,00
Rogge 
Boekweit 
Gerste 
Haver 100 
Boonen

kilos

15,00a 15,75 
. 00,0

16.00 a 17,00 
16,50 a 17.50
18.00 a 19,00

AUDENAERDE 13 Oct. 
Aardappelen per 100 k. 5,75 
Boter de kilo . . 2,70
Eieren per 25 . . 2,95
Verkens . . 31,00
Hespe de kilo . . 0,00

17,50 a 18,0)
15.00 a 16.00
16.00 a 17,00
13.00 a 19 00

5.50 a 6 50 
2,60 a 2,30 
3,10 a 3 20

00,00 a 16 2 5 
, a 16,00

20.00 a 39,00 
00,00 a 47,5.) 
00,00 a 39,00

19 Oct.
6.50 a 7,00 
2,75 a 3,20 
3,17 a 3,21 
1,65 a 1,70

33.00 a 35,00
15 Oct.

19.00 a 20,03
15.00 a l 5.75 
00 ,f0 a  00,00
16.00 a 17,00
16.50 a 17,50
18.00 a 19,00

20 Oot.
, a 5,75 

a 2,70 
a 2,95 
a 31,00 
a 0,00

Veemarkt Antwerpen 24 Oct.
22 ossen 1* kw. 0.64 a 0.31

149 koeien 0.00 0.00
48 veerzen 0.62 0.32
15 stieren 0.53 0.73
31 kalveren 0.95 l . ló

Beurs van Brussel 26 Oct.

Belgische 3 p. c. 1 9 99,70 
» 3 p c. 2 a 99,30

3 p c. 3 s 99,30 
Annuiteiten 41/2 — —

3 93,00
Gemeentekr. 4 1/2 117,— 

, 8 o/° 95,45
,  3 ./• 1 3 o l ------
, 3 »/. 1868 105.00 

Antwerp1 1887 2 Ui 1Ü/,5J 
» 1903 2 o/° dJóJ

Brussel Zeehaven 9J5J 
Brussel 183ö 2 1/2 105,25

Brussel 1902 2 1/2 
Gent 1896 2 p. c. 
Luik 1853 2 1/2 

,  1897 2 p. e. 
Oostende premie 1.

2 •/. 18 J3 
Schaarbeek 1897 
Verviers 1893 
Doormjtc 1874 3 %  

; Gongo-leemng 
Buurtspoorweg 3 

1/2

107,53
92,-

92,23

85 75 
85,53

54,'-,
7ö,öt)
95.45

112,—.


