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INSCHrtlj VIN GSPRIJS 

l jaar 6.00 fr.

6 maanden 3.50 fr.

3 maanden 1.75 fr.

1 jaar binnen stad 5.50 fr.
Men schrijft in bij^de 

D r u k k e r - U i t  o e v e r :

R. M e s t d a g h - D e b o s s c h e r e
Euielghuin-liaiu-Isbglieni

en in alle postkantoren.

verschijnende eiken Zaterdag

GELIJKE PLICHTEN! GELIJKE RECHTEN !!

Aankondigingen 0.15 ir. den regel

Rechterlijke aankondig. 0.50 ir. » »

Aanbevelingen 0.25 ir. » »

Verkoopingen, wijkfeesten, herberg- 

kermissen, prijskampen, enz. waarvan 

plakbrieven, kaarten] of programmas bl] 

den drukker van dit blad gedrukt, worden 

kosteloos tweemaal in het blad over

genomen, alsook de opgegeven uitslagen 

van prijskampen.

E&&SÜ

1 fc? VLAAMSCH!!
Ja, wat meer dan vroeger komt dat woord 

J  ten dage op de lippen van u u i volk,

L  Nu, eindelijk, beginnen ze'te' Verstaan, wat 

T het’ is Vlaming te zijn, en zijne rechten als Vla

ming te hebben, of beter te willen hebben.

Nu ze de grieven van onze stiijders hebben 

gehoord, nu, ze gehoord hebben wal ze leii^n, 

de dapperen, omdat ze den naam van Vlaming 

ilioegen, en weerdig wisten te dragen.

Ons Volk ontwaakt ! — Menigen onverschil

lige smijt zich in ’t gelid en komt zich scharen 

onder onze banier.

En Ons Volk ? ’t Volk van Iseghem ?

En onze stad, zou men die terecht wel een

Vlaamsche stad mogen heeten ? Bevestigend 

zou ik op die beide vragen niet kunnen ant

woorden. Ons Volk, ja, spreken meestendeels 

hunne taal, t. t. z. Vlaamsch, doch, jammer 

genoeg, komt men toch dagelijksch van die 

heksters tegen, die de zang van de vink wil

len nafluiten.

« Goeden dag ! » de recht Vlaamsche groet, 

dat klinkt te lomp, te gemeen, dat is ’n boe- 

respraak.

« Bonjour! » dat is schooner en rijker. Langs 

de straat fransch spreken, (als ’t dan nog wel 

echt fransch is) dat is hooger, en dat klinkt... 

bevalliger.

Onze stad (?) ’n Vlaamsche ? Een getuigen 

daarvan, ’n staalke.

Over eenige dagen, spreekt mij een Waal- 

sche heer aan, die me vroeg of Iseghem ook 

'n Waalsche stad was.

Op mijn ontkennend antwoord, steekt hij 

zijn arm uit, en toont me den Oost- en West

kant der groote Markt. Hij wijst me de uit

hangborden aan de herbergen, langs beide 

kanten staande, terwijl in zijn oogen, dien 

neren lach glom, den overwinnaar eigen.

En ik... ’t schaamrood op mijn voorhoofd 

zweeg en... leed. Ja, ’k leed, want in mijne 

eer van Vlaming was ik gekrenkt.

Waarlijk, de helft, dier herbergen droegen 

een. Franschen naam. En niet alleen op de 

markt, vindt men die Vlaamschhaters, die hunne 

eigen taal miskennen, doch in alle straten onzer 

Vlaamsche (?) stad.

Roept dan maar, partijgenooten onzer zaak 

« In Vlaanderen Vlaamsch ».

Zingt dan maar, strijders van ’t recht « De 

Leeuwen dansen I »

0 !... wanneer eindelijk zult ge nu zien, 

volk van Iseghem, dat, om onze eischen, onze 

rechten als Vlaming te verkrijgen, wij eens

gezind moeten strijden.

Daarom, weg met alle fransche uithangbor

den I Weg met alle fransche plakkaten ! Weg 

met alle franschsprekerij langs de straat!

Vlaamsch boven alles ! I en dan... fransch ! I

M a n d elze u n f ..

HAATlï? ~~~~
’tls vrede I Hoe weinig troostend die woor

den voor ons Belgen waren, w'ilde iedereen 

toch niet toelaten zijn huis te bevlaggen.

Een heer uit stad, stak zelfs, naast onze 

nationale driekleur een klein fransch vaantje.

— Ik zag het en dacht bij mij zelf, dien heer 

heeft toch noch niet vergeten wat de franschen 

voor ons deden. Ja, ik was op het punt zijn 

voorbeeld te volgen, toen ik een mijner vrien

den ontmoete, wien ik de bemerking miek. 

Hij keurde mijn gedacht goed, « maar, voegde 

hij er bij, denkt gij dat dezen heer zulks 

doet uit genegenheid voor de Franschen neen, 

het is enkel uit haat, ja uit haat voor de 

Vlamingen. Ik stond als verstomd. Ik wist 

wel dat hij een tegenstander der activisten 

was, maar dat waren wij ook, dat was ieder 

goede Vlaming, ieder goede Belg, maar dat 

hij een vlaminghatei was dat kon ik niet ge- 

looven.

Ik raadpleegde anderen, die het bevestigden. 

En deze heer is een Vlaming, met een oud 

vlaainschen naam van vlaamschen bloede, en 

dat edele bloed, waarvan onze slagvelden door

drongen zijn, is veranderd in verradersbloed. 

Ja, zulke Vlaming is zoomin als die verwaande 

activisten niet weerdig den naam van Belg te 

dragen.

Ja, Mijnheer, haat de Vlamingen, wij haten 

IJ niet, noch min haten wij de Franschen, zij 

zijn onze boezemvrienden wij eerbiedigen ze, 

w ij danken ze, wij haten zelf de Walen niet, 

zij zijn onze broeders, broeders, die, in hunnen 

verblinden haat, hun eigen broeders rechten 

schennen. Neen wij haten niemand, alleen dit 

is ons streven : Gelijke plichten gelijke rechten.
« Vlamingen gedenk den Gulden Sporenslag» 

zoo sprak onzen geliefden vorst op 5 Augusti 

1919. Onze helden gedachten hen en deden 

hun plicht, zij vochten en stierven, gelijk hunne 

voorvaderen in 1302, het wapen in de vuist 

en versloegen den dwingeland, bevrijdden ons 

van het vreemde juk.

Haat ons dus gij allen anti-vlamen, wij doen 

onzen plicht en streven naar onze rechten, en 

roepen eensgezind :

Gelijke Plichten, Gelijke Rechten !

Vlamingen, gedenk den Gulden Sporenslag, 

Vlamingen gedenk onze helden van 1302 wier 

opvolgers in 1918 nogmaals ons van het vreemde 

juk bevrijden._______________________ Fideliq.

De Huishuurwet 
is olie op het vuur

Als Minister Delacroix er zijne kruk niet 

tusschensteekt, zullen de poppen aan ’t dansen 

gaan. Op zijn verzoek stemden de volksverte

genwoordigers zijne halfbakken huishuurwet en 

op verzoek van de volksvertegenwoordigers 

spanden de vrederechters de vierschaar over de 

zoogezegde «wanbetalers.

Nu en dan komt er wel een weer van de 

rechtbank die in zijn vuist lacht omdat hij den 

« djuze » op flesschen heeft getrokken, maar 

het getal van dezen, die afduimen moeten, is 

heel wat aanzienlijker. Aan den anderen kant 

zijn de eigenaars ook van leer getrokken. Ze 

vinden dat ze nu al lang genoeg geduld gehad 

hebben met hunne huurders en geen dag gaat 

voorbij of er worden gansche huisgezinnen met 

bood en poot de straat opgebonjoerd. Het 

koninklijke volk, dat loopt in holleblokken 

begint te sakkeren en te dreigen ; te Antwer

pen en te Brussel neemt de socialistische partij 

het op voor de werklieden. In de plakbrieven 

welke ze voor vitrienen en op de blinde mu

ren uithangen, luidt het kort en bondig: Indien 

de Regeering met hare huishuurwet niet opdoekt, 

zullen we eens de proletariërs bijeentrommelen 

en den heelen rommel de lucht in doen vliegen.
*

* *
Ook de kleine eigenaars steken hunne vuisten 

uit.

Zeker en vast de kleine eigenaars staan voor 

een toestand die niet rooskleurig mag genoemd 

worden. Zij hebben veel geleden van den oor

log en voornamelijk de eigenaars van bescha

digde huizen komen ellendig uit den oorlog.

De kleine huurders zijn nog slechter, daar 

zij voor gelijke armoede geen eigendom meer 

te verpanden hebben als de verhuurders en 

wanneer het kwestie van eten is, van de nood

zakelijke levensbehoeften, staat iedereen voor 

’t zelfde recht.

De kleine huurders — praktisch genomen de 

werklieden — leden gansch den oorlog aan 

ondervoeding, aan gemis aan kleederen, aan 

gemis aan meubelen, dikwijls ook aan gemis 

aan goede huisvesting.

De kleederen van voor den oorlog zijn tot 

den draad versleten; de meubelen vervallen of 

verkocht uit hongersnood en boven den hoop 

toe velen nog rechts en links schulden te beta

len aan goedhartige lieden.

De loonen zijn zeker gestegen ; maar hoe 

hoog ze ook staan, mogen wij ze niet in even

redigheid noemen met de levensduurte, die niet 

schijnt in korten tijd te zullen merkelijk dalen. 

Het naoorlogsche loon zal onze werkersklas 

dus nog niet toelaten behoorlijk te leven.

Nu blijven zij nog staan met de oorlogsche 

ondervoeding, met het te kort in meubels en 

kleederen; van waar zal het geld komen om 

dat aan te schaffen ?

De eigenaars komen nu boven dat alles nog 
om achterstel van huishuur??

God weet hoe de nijverheid zal gaan en of 

de cent die de werkman nu nog zou kunnen 

uitsparen bij uitzonderlijk geval, niet zal moeten 

dienen om later den honger te stillen.

Ziet nu de toekomst der arbeidersklas I

Het is echter nog niet alles. Er is w o n in - 
gennpod en veel eigenaars profiteeren e t van
om Ü é ' huurprijzen 100 tot 150 °/0 te doen 

opslaan. Wie niet wil betalen wordt buitengezet 

en vindt geen ander huis dan aan denzelfden 

prijs of nog meer.

Onze werklieden leven in een benarden 

toestand : hier geen werk en geen eten ; daar 

geen huis om in te wonen; hier de meubels 

verkocht voor den achterstel; daar de meubels 

op straat zonder te weten waar ze gaan ber

gen ; het volk stond nooit voor een zwarter 

spook en ’t is niet te verwonderen dat onze 

menschen gehoor geven aan hen die ze komen 

voorspiegelen dat in eene nieuwe formuul, in 

een nieuwe orde, in eene maatschappelijke om- 

keering de redding ligt.

Dat kan niet blijven duren.

De Staat moet ingrijpen 1 Hoe ? De wet is 

gestemd en kan men erop terugkeeren ? Wij 

zouden aan de heeren van ons Belgisch parle

ment wel kunnen zeggen, dat zij zulk geen 

wet en moesten stemmen, ’t Is nu echter zoo 

en stellen wij eens de vraag wat er met de 

wet nog kan verbeterd worden.

Vooreerst de kleine eigenaars en de kleine 

huurders moeten uit den geldnood getrokken 

worden. De oorlog heeft zooveel miljoenen 

gekost en dan keken de groote bazen er niet 

naar om de militaristische grillen van eenige 

groote koppen te voldoen. De staat moet de 

achterstallige huren aan de kleine eigenaars 

betalen : de groote eigenaars kunnen hun schul

den kwijtschelden ; zij zijn rijk genoeg. Zij 

moeten niet verwonderd zijn indien oude sol

daten zoo spreken : ’t zijn de militairen die 

’t ons leerden ; de ministers hebben geen geld ? 

dat zij hunnen plan trekken ; wij moesten het 

ook kunnen.

Er moet nu ook voorzien worden in den 

woningennood. Seffens eene massa huizen bij

zetten is nogal moeilijk, alhoewel de regeering 

wat rapper zou mogen zijn. Dat zij echter doe 

wat mogelijk is, namelijk: maximahuurprijzen 

bepalen als basis nemende den huurprijs 1914. 

Het zou kunnen gebeuren dat de eigenaars 

geheime akkoorden sluiten met bereidwillige 

huurders en er zoo eene uitgebreide onder- 

kruiperij in ’t leven geroepen wordt.

Daarom moeten er vooreerst strenge straffen 

uitgesproken worden tegen iederen huurder 

die zal durven voorstellen doen om de maxi- 

munhuurprijzen op te drijven. Aan de buiten- 

gezette huurders die de maximaprijzen willen 

betalen, moet van ambtswege door den Staat 

of de gemeente huisvesting bezorgd worden. 

Om in hun nood te voorzien kan men de 

ledigstaande huizen en kamers opeischen. De 

overheid zou op dat stuk onmeedoogend moe

ten ingrijpen ; er kan niet geduld worden dat 

er menschen over prachtige gasthoven en gast

huizen en paleizen met veelvuldige kamers te 
besschikken en andere met hunne meubels op 

straat staan te koekeloeren :

Voor onze ministers en hunne bende ambte

naren is er nuttiger werk te verrichten dan de 

Vlamingen den duivel aan te doen.

O n s  Va d e r l a n d .

W IJ N E N
Bordeaux 2 .2 5  fr. —  Witte (Tours) 2 ,5 0  fr. 
Roode Porto 3 .5 0  fr. - -  Witte Porto 3 .7 5  fr.

Ledige flesch of 25 ct. opleg.
Deze wijnen zijn allen van de beste hoedanigheid 

en verkrijgbaar bij LE0N VERDUYN, Markt, Iseghem.
Afslag bij zekere hoeveelheid.

De Huurcrisis

EEN N I E U W  W E T S V O O R S T E L  VAN  
R E G E E R I  N G S W E G E

Hier volgen de hoofdregelen van het voorstel 

dat M. Van der Velde, minister van Rechts

wezen, Vrijdag 1.1. neergelegd heeft.

ARTIKEL I, bepaalt dat alle schriftelijk of 

mondelings gesloten pachten, die thans nog 

loopende zijn, maar kunnen opgezegd worden 

voor 1 Januari 1921, van rechtwege verlengd 

tot den gelijkluidenden datum in 1921, t. t. z. 

voor een duur v$n 2 jaar.

Dit artikel kan ook worden ingeroepen door 

iederen huurder, wiens pacht vervallen was 

voor de tenuitvoerlegging dezer wet, maar die 

nocntans de vroeger'gehuurde plaats' voort 

heeft bewoond.

ARTIKEL II, bepaald: “ De huurder, die van 

de verlenging wil genieten, moet uiterlijk eene 

maand na de afkondiging der wet, den ver

huurder per aangeteekenden brief verwittigen. 

Krachtens de verlenging behouden alle bepa

lingen van de loopenden of gewezen pacht 

hunne kracht.

ARTIKEL IV somt de voorwaarden op van 

dewelke de verlenging afhankelijk is, te weten:

1. De regelmatige betaling van den vollen 

huurprijs, vanaf den datum vastgesteld door 

art. 1 der huurwet, voor het einde der periode 

voor dewelke de huurder een korting van de 

vervallen huursommen kan bekomen.

2. De naleving door den huurder der over

eenkomsten en rechterlijke beslissingen geno

men krachtens de tenuitvoerlegging der wet van 

30 April 1919.

Indien de huurder de overeenkomsten en 

rechterlijke beslissingen niet naleeft, mag de 

verpachter een einde stellen aan de verlen

ging-
Uiterlijk 1 Jan. 1921 is het den verpachter 

verboden den huurprijs op 1 Oogst 1914 met 

meer dan 10 percent te verhoogen. De rechter 

kan nochtans den verpachter de toelating geven 

den huurprijs in hoogere door den rechter te 

bepalen mate te verhoogen, indien deze ver- 

hooging verrechtvaardigd wordt door de ver

meerdering van lasten en uitgaven, die de 

verhuurder zich moet getroosten om de huur- 

lokalen in goeden staat te houden.

Indien meeningsverschil ontstaat nopens de 

bepalingen der overeenkomst of indien het ver

huren mondelings is geschied, moet de huurder, 

als het gaat, over huizen die na 1 Oogst 1914 

voor de 1 maal verhuurd werden, een echt 

bevonden exemplaar van den voorgaanden 

pacht voorbrengen; in geval van meenings

verschil wordt de huurprijs vastgesteld door 

een scheidsraad, die een deskundige kan raad

plegen.

Scheidsraden zullen worden ingesteld in de 

hoofdplaats van ieder rechterlijk kanton en zul

len samengesteld zijn uit den vrederechter of 

zijn plaatsvervanger, een huurder en een eigenaar 

woonachtig in dit kanton en uit een secretaris 

zonder raadgevende stem.

Deze raden zullen in laatsten aanleg beslissen 

in alle geschillen voortspruitende uit de ten

uitvoerlegging der wet.

De wet zal toepasselijk zijn op de huurders 

van huizen, appartementen en kamers, bemeu

beld of niet en van om ’t even welken huur

prijs.

Nochtans, in geval de lokalen door den huur

der terzelfdertijd gebruikt worden tot handels- of 

nijverheidsdoeleinden, zijn de bepalingen der 

wet toepasselijk indien de huurprijs stijgt 

boven:

2400 fr. te Brussel en voorsteden en in de

gemeenten boven de 100.000 inwoners.

1600 fr. in de gemeenten boven 25.000 en

beneden 100.000 inwoners.

1200 fr. in de gemeenten beneden 25.000 in

woners.

De scheidsraad is bevoegd om al de over

eenkomsten te herzien, die gesloten werden 

van af 11 Nov. 1918 tot den dag, waarop de 

wet van kracht wordt, ’t Is dus feitelijk een 

herziening van de huurwet, die voor 3 maan

den gestemd werd.

Van deze wet kunnen enkel genieten : de 

Belgen, de onderdanen der met Belgie tijdens 

den oorlog verbondene landen, alsook andere 

vreemdelingen die door koninklijk besluit ge

machtigd werden deze wet in te roepen.

Uitgesloten zijn personen die veroordeeld 

werden wegens aanslag tegen de veiligheid van 

den Staat, of die uitzonderlijke oorlogswinsten 

hebben verwezenlijkt in de voorwaarden voorzien 

door de wet van 3 Maart 1919.

Bij de memorie van toelichting bij dit wets

voorstel is de tekst gevoegd van de wettelijke 

maatregelen die in Holland, Engeland, Frank

rijk en Italië getroffen werden, ter overwinning 

der huurcrisis.



ISEGHEM BINST DEN OORLOG.
(verboden nadruk) — 16e vervolg

Vervolg van Dinsdag 2 3  Februari 1915.

En heden bevond ik mij op die gemeente, 

en op de dorpplaats zie ik 50 zakken tarwe 

en 100 zakken rogge opeengestapeld. De 

duitschers hadden die opgeëischt, en betaald 

met bons van 28 frank.

’t Was verdiend.
** *

Nauwelijks hebben wij genoenmaald, of 

op verschillige kanten van stad, hooren wij 

de trommels roffelen.

— c< Het brandt! roept elkeen, het brandt! » 

en alleman springt buiten.
Men verneemt seffens wat er gaande is.

Het klooster van Rumbeke staat in laaie 

vlam, en men roept de hulp in der Iseghem- 

naren.

Onze brandspuiten vertrekken onmiddelijk.
*

♦ *

Op het gewone uur, heeft eene begraving 

plaats.
De menschen meenen dat men met eene 

groote kat te doen heeft. Voorop wordt eene 
groote rouwkroon gedragen en ’t getal soldaten, 

waaraan eene gansche afdeeling met blinken

den helm, was nooit zoo groot.

’t Is een bakker, aan wien men de laatste 

eer bewijst. Hij was gaan hout hakken naar 

’t Ardoye veld, daar had hij zich gekwetst. 

Zijne wonde sloeg in ’t kwaad, en in het 

gesticht der Paters gaf hij den geest.
*

* *
Amerikaansche bloem wordt heden uitge

deeld Iedere bakker bekomt 240 kilos, de 

cooperatief 45 zakken.

Woensdag 24  Februari 1915.

In ’t duitsch, in ’t fransch en in ’t vlaamsch, 

hangt op enkele plaatsen van stad uitgeplakt:

De genaamde Alidor Vandamme van Corte- 
marck, had verraad gepleegd met teekens aan 

den vijand te geven.
Daar hij, bij zijne aanhouding, tegenstand 

bood, werd hij doodgeschoten.
De Pastor Blancke en de onderpastor Barra 

werden verantwoordelijk gesteld voor de daden 
hunner parochieleden, en gevangen naar Duitsch 

land weggevoerd.
De gemeente Cortemarck is veroordeeld tot 

eene geldboete van 5000 Mark.
Hangt aan het Stadhuis te lezen :
De duitsehe overheid maakt a^:i de. Ise- 

ghemsche bevolking bekend dat eene som van 
400 Mark is uitgeloofd voor wie een gebruikbaar 
kanon kan doen ontdekken, en eene som van 

40 Mark voor ieder machienen geweer.
*

* *
Op den hoek der straat, gaande van de 

vaart naar het Elektriek gesticht, vroeger door 
wijlent den Heer J. VanWtberghe aangeleid, 

leest men op een planksken : Berliner strasse.
★

* *
’t Is wit brood l ’t Is wit brood! ’t Is kermesse!

En wij zitten aan tafel te verspreien, en 

wij eten buik sta bij.

Sedert vier maanden was geen wit brood 
meer in huis gekomen, en nooit heeft het 

gesmaakt als nu. Moeder kan niet rap genoeg 

de boterhammen snijden, en zoodra er een 

van ’t mes valt, hij is gestekt. Waarlijk, wij 

zijn onverzadelijk, en wij gaan te werke als 

uitgehongerde menschen. In eenige minuten 

tijd zyn twee brooden opgesneden en men 

vraagt om nog.
Zoo goed gaan wij er door, dat heel onvoor

ziens de boter ontbreekt, en men seffens naar 

den winkel moet loopen. Daar betaalt men 

de boter. .. 4 fr. 30 de kilo En men heeft 

verleden week, bij plakbrief, den maximum 

prijs der waren vastgesteld en bedreigd met 

boeten van 300 Mark !
** *

In verschillige herbergen van stad biedt 

zich een duitsehe gendarm aan en laat weten:

J)dat om 7 ure ’s avonds alle burgers en 

soldaten de herberg moeten verlaten.
2) dat om 10 ure de onderofficieren en 

officieren op hunne beurt ook de herberg 

moeten verlaten.

Indien deze bevelen niet worden nageleefd, 

zal de herbergier groote straffen inloopen.
*

* *
In den voormiddag zweeft eene vlieg- 

mac'nien boven den wijk Boschmolens. Ver

schillige malen draait zij traagzaam boven 

de huizen van dat gehucht rond, om neder 

te dalen op de landen dicht de hofstede van 

Remy Naert.

Aan de personen die nieuwsgierig naderden, 

vraagt de vlieger onmiddeliik op welk grond

gebied hij gevallen is.
Hij is ongetwijfeld den weg verloren en 

verdoold want seffens vraagt hij waar hij zich 

bevindt. En wanneer hij voldoende inlichtingen 

bekomt, drukt hij zijne tevredenheid uit.

Rond 12 ure stijgt hij wederom in de hoogte 

en verdwijnt in de wolken.

Donderdag 25  Februari 1915.

In een der wachtkotjes die, vóór de herberg

van Paul Dumoulin, op den trottoir staan, 

heeft men eenen telefoon gelegd.

** *
Hier en daar wapperen twee kleurige 

vlaggen: zwart en rood ’t Zijn de Wiirtem- 

bergsche soldaten die den geboortedag van 

hunnen koning vieren. Ter dezer gelegenheid 

wordt ’s avonds het appel geblazen, niet om

7 ure, maar om 8 ure

V
Een zekere Dewulf, alhier in de Krekelstraat 

wonende, had lang reeds het belgisch leger 

verlaten, om bij zijne familie te komen inwonen. 

Thans wordt hij ontdekt, gevangen om den 

weg naar Duitschland in te slaan. Zijn geweer, 

zijne soldatenkleederen werden in beslag 

genomen.
Vrijdag 26  Februari 1915.

De bakkerijen in de school aan ’t Kerkhof, 

en in de fabriek Desmet zijn afgebroken, en 

de bakkers vertrekken Kortrijk.

* ♦
Niet alleen in den binnen der stad, maar 

ook te lande, krioelt het van soldaten Gisteren 

en eergisteren zijn zij in overgroot getal hier 

aangekomen, om zich bijzonderlijk op de 

buitenwijken te gaan huisvesten. Aan den 

Abeele en den Mentenhoek, aan den Winkel- 

lioek en het Kotje zitten stallen en schuren 

opgepropt met peerden en mannen. Langs de 

straten, op de hofplaatsen en boomgaarden 

is het eene echte stapelplaats van allerlei 

wagens en karren.
*

* *

Rond den middag' komen hier aan den Post 

drie wagens toe, kinderen en oude menschen 

uit Staden medebrengende, ’t Zijn inwoners 

uit Merckem. die over meer dan drie maanden 

hunne woningen moesten verlaten, om in 

Staden opgenomen te worden. Nu worden zij 

naar hier gebracht, en zij zitten daar op die 

bloote wagens, te midden den mist, versteven 

en te bibberen van de koude.

Een eetmaal wordt hier in ’t Gildenhuis 

verleend, en dan worden zij naai' Thielt 

gestuurd.

»*«

In den schoenenwinkel van Cyr. Uyttenhove- 

Defauw, biedt zich een duitsehe soldaat aan 

en vraagt naar cc slissen ». Beleefd wordt hem 

voor antwoord gegeven dat men geene slissen 

in magazijn heeft. Eenige minuten later komen 

twee soldaten den winkel binnen en leiden 

Cyr. Uyttenhove naar de kommandantur waar 

hij verblijven moet. Ondertusschen wordt zijn 

huis volkomen afgezocht, alle dozen worden 

geopend en nagezien
Gelukkiglijk er zijn geene slissen te vinden, 

en Cyriel mag naar huis terugkeeren.

zaterdag 27  Februari 1915.

De spitsvindigheid van zekere onzer mede

burgers om aan brood en bestaan te geraken, 

grenst soms wel aan het ongelooflijke. Alzoo 

is een zeer welbekend huis van stad, waar 

men voor specialiteit heeft het maken van 

velos en motors, herschapen in eene goud- 

fabriek. Velo’s en motors heeft thans niemand 

in gebruik in velo mag men niet rijden, de 

motors liggen stil. Nu maakt men gouden 

ringen I
Met fransche dikke stuivers waarop men 

nog duidelijk den naam van Napoleon ziet 

staan, wordt dat werk verricht. Doch onder 

die zwarte dikke stuivers is er nog een ver

schil, Deze, de jaartallen dragende van 1800 

tot 1865, worden aanzien als de beste. Doch 
deze van 1863 overtreffen zeer ver alle andere, 

en worden ten alle kante opgezocht.

Zeker is er geen winstgevender stiel dan 

deze! Iedere gouden ring wordt verkocht aan 

80 centiemen, zelf aan 1 frank.

En niet zelden komen er orders in van 

100 ringen, 300 en nog meer.
*

* %

Op de markt wordt de boter aan 4 fr. 20 

de kilo verkocht.

♦*«

In de laatste dagen hebben zekere personen 

nog al aardig staan zien. Ik haal slechts 

twee gevallen aan.

Sedert lang was de werkwinkel van 

Onraedt-Vankeirsbilck in ’t gebruik der duit

schers. Daar werd standvastig geklopt en 

gehamerd, getimmerd en gezaagd. De motor 

werd in gang gesteld, en alle mekanieken 

draaiden en schijverden met schrik injagende 

snelheid. Meermalen had Onraedt aan de 

duitschers gevraagd met wat meer voorzich

tigheid te werke gaan, het bleef vergeefs. 

Zij deden wat zij wilden.

Doch het paste dat vrouw Onraedt zich in 

den werkwinkel begaf, en ziende met welke 

overdreven kracht de motor aan ’t werken 

was, maakte zij haar kwaad, en gaf bevel 

alles stil te leggen. Men luisterde niet. Plotse

ling, vloog eene riem aan stukken, en ’t mocht 

een wonder genoemd worden dat er geene 

erge ongelukken te betreuren waren. Alsdan

verloor vrouw Onraedt alle geduld, en zij viel 

in hevige woorden tegen de duitschers uit.

Deze laatsten gingen naar de kommandantur, 

en legden daar klacht neder alsdat zij door 

vrouw Onraedt, beleedigd hadden geweest. De 

zaak had geen verdere gevolgen.
*

* *

Vrouw Victor Buyse, uit de Dweerstraat, 

was zonder pasport naar Winkel St Eloy 

gegaan, en op hare reis werd zij door geen 

enkele wacht verontrust. Dat kon vrouw 

Buysse niet zwijgen, en aan wie ’t hooren 

wilde, vertelde zij het welgelukken harer 

stoutmoedige reis. 't Ging zoo ver dat zij zulks 

ook aan den neus knoopte van de twee 

soldaten die sedert veertien weken bij haar 

inwoonden. Daarin bedreef zij eene zware 

onvoorzichtigheid. Zij mocht weldra den weg 

naar de kornmandatur inslaan, alwaar zij 

veroordeeld werd tot eene boete van 10 mark. 
zondag 2 8  Februari 1915.

In de kerk maakt men bekend dat de ouders 

van de soldaten der klasse van veertien, zich 

vrijdag namiddag op het stadhuis mogen aan

bieden, om de militaire vergoeding op te 

trekken.
#

* *

Sedert weken hebben wij eenen Officier- 

Casinö in de Kruisdreef. Later kwam een 

hulphuis bij, ter herberg het « W it Peerd

Op volgentlijk werd een “ Soldatonheim » 

ingericht, en nu tellen wij nog een nieuwe 

militaire kring.
In de Wijngaardstraat, op de voordeur van 

het huis, laatst door Ad. Kips bewoond, 

lezen w ij:
“ Zum lustigen Storch „ 

Junggesellenheim
De geburer» staan daar verwonderd op te 

zien, en kunnen niet gelooven dat zulks wil 

zeggen : ln den geestigen Ooievaar.

Maandag 1 M aart 1915.

Een schuwe nacht l Wanneer wij ons tot 

bed begaven dreunden de zware kanons dat 

deuren en vensters opnieuw aan het daveren 

gingen. Doch te midden van den nacht 

flikkerden de bliksemstralen door de lucht, 

en bij het hevig kanongedoinrnel voegde zich 

het vreeselijk gerommel van den donder, De 

wind loeide, én zweefde kletterend gesmolten 

sneeuw en hagelsteenen tegen de vensterruiten. 

Geen mensch kon slapen. De oude vrouwkes 

maakten kruis op kruis, verwekten eenen 

diepen leedwezenden akt van berouw, en 

wachtten met beklemde borst naar het einde 

der wereld, dat scheen aanvang te nemen.

«**
Dat de Maarte maand begonnen is, daaraan 

twijfelt niemand die ziet welk weder het maakt.

Het waait, het regent, het sneeuwt, het 

hagelt, het bliksemt en het dondert den 

ganschen dag.

Ontmoedigd schudden de duitschers het 

hoofd. « Het gaat hier met het slecht weder 

gelijk met den oorlog, zeggen zij ’t is nooit 

gedaan ».
*

# *

l)e ouders van den soldaat Dewulf, over 

korte dagen aangehouden, verschijnen heden 

voor het gerecht. Voor eenen belgischen 

soldaat in hunne woning te hebben verborgen 

en zijne wapens te hebben verdoken, worden 

beiden gestraft voor zes maanden gevang.

Dinsdag 2 M aart 1915.

Aan de winkeliers van stad die deel maken 

van den « winkeliersbond » wordt ook de 

.gelegenheid gegeven zich bloem aan te schaf 

fen om hunne kalanten te gerieven. Mijn 

gebuur, die met 22 kilos t’ huis kwam, was 

zijne waar in min dan 5 minuten tijd, uit

gevochten.
Aan de bakkers van stad — één nogthans 

uitgezonderd — wordt Amerikaansch meel 
besteld. Zij krijgen elk 240 kilos.

Hoeveel de cooperatief bekomt, kan ik dezen 

keer niet weten.

Benevens Marcel Vanneste van Wynkel St 

Eloy, zit ook Bruggeman uit de Wijngaard

straat, in de kommandantur opgesloten. Beiden 

zijn aangehouden omdat zij van geen pasport 

waren voorzien.
*

♦ *
In den avond worden Bruggeman, tot. tien 

dagen gevang veroordeeld, en de vader van 

den soldaat Dewulf, naar Kortrijk weggevoerd, 

om aldaar hunne straf uit te doen.

Vrouw Dewulf, door tusschenkomst van den 

Heer Jules Declercq, bekomt kwijtschelding.

Woensdag 3 M aart 1915.

De tram, sedert eenigen tijd van hier, komt 

meermalen daags. Weinig of geene gekwet

sten brengt hij mede.

Hij loopt thans uitsluitelijk voor het vervoer 

van allerhande dingen en benoodigheden. Om 

de straten van Wynkel St Eloy te vermaken, 

vervoert hij alle dagen verschillige wagens 

gravier. Men ziet hem ook voorbij stoomen

geladen met poerlies, zelf met groote blikken 

kanonnen.
*

* *

Hoe dat gedacht onder het volk ontstaan 

is, weet ik niet, maar het is mondsgemeen 

dat deze week nog het gevecht in Vlaanderen 

een einde gaat nemen.
De duitschers, zegt men overal, doen eene 

laatste poging. Alle hunne machten en krach

ten stellen zij in het werk, zij moeten door 
de legers der bondgenooten breken. Indien zij 

niet gelukken, zij zullen het opgeven, en 

achteruit trekken.

En dat wordt nog te meer geloofd, omdat 

vele soldaten in aanpalende gemeenten gele

gerd, naar het slagveld vertrokken zijn, 

omdat men gedurig de kanonnen hoort dreunen, 

en men ’s nachts de mitrailleuzen kan waar

nemen.

’t Zal eene ontgoocheling te meer zijn, die 

men voegen zal bij reeds zooveel andere!

Donderdag 4 M aart 1915.

Zoude het syndikatenblad er waarlijk in 

gelukt zijn onze werkmenschen Uit werk

staking te drijven P
Dat vragen wij ons af, toen wij in den 

voormiddag een groep van een veertigtal 

werklieden aan de deur van den Heer Politie- 

kommissaris zien aanbellen.

Doch gelukkiglijk ’t Is dat niet.

’t Zijn werklieden die de duitsehe schepen 

met hooi, strooi, haver en allerlei waren hier 

toegekomen, hebben helpen lossen. En nu 

komen zij bij den heer Inspecteur.

Daar is de ontvangst van korten duur. Er 

wordt hvn gezeid dat zij zich moeten bij den 

burgemeester begeven.

Men trekt op. Hoe ze daar werden verwel

komd, en of ze daar hun geld hebben opge

raapt, en of ze nog verder werden gestuurd, 

heb ik den tijd niet gehad om te achterhalen 

***

Wordt uitgeplakt:
Bekendmaking.

Aan de landbouwers der Stad Iseghem, wordt 
er door de duitsehe overheid bevolen :

1. Onmiddelijk al hunne rogge, tarwe en 
haver uit te desschen en de hoeveelheid ervan 

te verklaren tegen den 15 Maart 1915.
2. Tegen den 25 Maart 1915, aan te geven.
A. Hoeveel stieren, ossen, koeien, kalvers, 

schapen en zwijnen er zich in ieder gebruik 

bevinden.

B. Hoeveel honderd, gemeten of hectaren 
weide of garsingen ieder landbouwer in gebruik 

heeft.

C. Hoeveel honderden kilogrammen aardap 
pelen (tafel-en veevoeder of handelsaarduppelen) 
ieder landbouwer nog in bezit heeft.

Iseghem 4 Maart 1915.
Op bevel :

De Burgemeester,

EUG. CARPENTIEk.
*

* *

ln ’t. begin van den oorlog reeds schreef 

het syndikatenblad dat er in Iseghem geene 

de minste organisatie bestond. Daarvan wil 

het heden nieuwe bewijzen geven. En na 

eenen uitval te hebben gedaan tegen bakkers, 

koeken en pistolets, en een streng onderzoek 

te hebben gevraagd, schrijft het nog :

— « Zelfde toestand met de andere voedings

waren, zooals boter, granen, aardappelen, 

enz. Er is verbod dat niets buiten Iseghem 

mag gaan, en toch komen vreemde kooplieden 

alles opkoopen en in den duik weghalen, en 

zoo wordt alles straf duur ten nadeele van 

de werklooze burgerij en werklieden.

Boter mag maar 3 fr. 80 verkocht worden, 

maar als ge 4 fr. 50 geeft ge zult er misschien 

wel eenen kilo krijgen. Op de markt zelve 

verkocht men ze tot 4 fr. 20.

W aar blijft de uitvoering van al de maat

regels die voorgeschreven worden ? Zand in 

d’oogen heeft ons volk niet meer noodig, 

’t zijn maatregels, anders wordt het van langs 

om erger »

Vrijdag 5 M aart 1915.

Wie gisteren nuchtend aardig stond te zien 

was wel Victor Delaey, molenaar aan den 

Abeele.

Wanneer hij zijnen molen binnenstapte, 

bestatigde hij dat binst den nachtdieven waren 

binnengedrongen en 300 kilos tarwe hadden 

buit gemaakt.
Dezen morgen is het opstaan ook niet zeer 

geestig voor Constant Dejonghe, landbouwer 

aan den Mentenhoek. Over een drietal weken 

reeds was men ’s nachts zijne konijnen en 

aanden komen halen, om er kermis mede te 

houden. Ongetwijfeld had het hun wel gesmaakt 

en thans heeft men herbegonnen, met veel 

beteren uitslag. Drie zwijnen, elk rond de 
80 kilos wegende, heeft men gedood op het 

hof en medegedaan.

(wordt voortgezet).



Hare Majesteit de Koningin
in I S E G H E M

Gisteren, Vrijdag, rond 11 1/2 ure in den voor

middag is hare Majesteit de Koningin der Belgen, 

vergezeld door Minister de Broqueville en eenige 

andere hoogweerdigheidsbekleeders hier in Stad 

aangekomen.

De Hooge bezoekers bevonden zich in drie 

automobielen. Zij zijn afgestapt dicht de Statie 

en de Koningin met de heer de Broqueville 
zijn het huis van den Heer Dokter Depoorter 

binnen gegaan. De Koningin was in ‘t wit 
gekleed.

Aan Madame Depoorter die voorkwam, ver

klaarde de Doorluchtige Bezoekster de Koningin 

der Belgen te zijn. Zij drukte den wensch uit 

den Heer Dokter te spreken.

De Dokter was niet t’ huis. Men liep hem 
halen.

Zoodra de Dokter binnen gekomen was drukte

de Koningin hem hertelijk de hand. “ In mijnen 

naam, in den naam van Zijne Majesteit de 

Koning, en in den naam van gansch onze 

familie, komen wij U geluk wenschen over 

het moedig gedrag van uwen Zoon in het leger. 

Ik weet dat hij genezen is en dat hij nu eene 

goede gezondheid geniet. „

De Dokter was zoo aangedaan, dat hij niet 

een woord kon spreken. De tranen vloeiden 

hem overvloedig langs de wangen.

Dan drukte de Koningin den wensch uit de 

moedige soldaat te zien. Er wierd haar ge

antwoord dat hij in Brussel woonde, en zijn 
adres werd haar gegeven.

Gedurende 20 minuten bleef H. M. de Koningin 

in gesprek met de familie Depoorter, nam dan 

vriendelijk afscheid om dan den weg naar 

Yper in te slaan.

I)e Waardigheid
der W erkloGzen.

In den Nationalen Raad voor werkloozen- 

ondersteuning heeft Eerw. Pater Rutten de 

aandacht gevestigd op den bedroevenden toe

stand der werkloozen die, om voorts onder

stand te kunnen genieten, zich nu tot de 

weldadigheidsbureelen moeten wenden, alhoewel 

ze voorgaandelijk nooit van die vernederende 

liefdadigheidsinstelling moesten genieten.

Om de menschen die vernedering te sparen 

hebben 17 gemeenten van het arrondissement 

Verviers zich samengesloten om, in overeen

komst met de weldadigheidsbureelen, den 
onderstand ongeveer zoo hoog te houden als 

hij nu is en hem door het komiteit voor 

werkloozenonderstand te doen uitbetalen. Ook 

in Henegouw heeft men in dien zin eene 

instelling tot stand gebracht. Daarop vestigen 

wij de aandacht van Gent en de andere 

Vlaamsche steden en gemeenten.

De waardigheid van den werkmanstand dient 

door alle mogelijke middelen hoog gehouden 

te worden, de menschen door de omstandig

heden gedwongen onderstand te vragen, gelijk 

de sukkelaars en de schooiers naar het arm

bestuur drijven is ze blootstellen, ofwel aan 
het lijden van verborgen arinoê.

En dat zou toch niet mogen zijn.

Zoo schrijft « het Volk » en wij deelen vol
komen dat gedacht.

Het is voor de gemeentebestuurders een 

plicht het onmogelijke te werke te stellen opdat 

de bevolking niet zoude moeten door den 

Diseh ondersteund worden. Men moet andere 

maatregelen zoeken om den noodigen onder
stand te geven.

Als er iemand door zijne schuld, in uiterste 

armoede vervalt, als hij te lui is om te wer

ken, als hij zijn geld verbeest en verzuipt 

dan moet men er geen medelijden mede ken
nen.

Maar met menschen die de schuld niet dra

gen van den ongelukkigen toestand waarin zij 

verkeeren, handelt men zoo niet. Men stelle 

zulke menschen niet bloot van zulke droevige 
vernedering.

Daar steekt eergevoel in de herten dezer 

ongelukkigen, en dat eergevoel moeten wij 

eerbiedigen en aanmoedigen. Wij mogen niet 

toelaten dat die menschen de hulp van den 

Disch moeten inroepen. En zoo er menschen 

van gedacht zijn dat zij liever zouden sterven 

dan naar den Disch te gaan, dan moeten wij 

ze steeds gelijk geven.

Zoodra een mensch zich tot den Disch wendt,

:hijnt in hem alle eergevoel verloren alle 

schaamte weggeleid. Hij bloost welhaast voor 
niets meer.

Hij is aan den Disch, hij zal er aan blijven, 

’t is voor eeuwig. Na hem zijn het zijne kin

deren, dan zijn klein-kinderen en zoo maar 

altijd voort, van geslacht tot geslacht. Binnen 

honderden jaren staan de zelfde namen bij den 

Disch ingeschreven. Bij die menschen ontstaat 

nooit geen wilskracht meer om zich hooger te 

verheffen, nooit eene enkele poging zullen zij 

wagen om in hun zelfbestaan te voorzien, dat 

schijnt boven hunne macht, boven hunne 

krachten.

Daarom, gemeentebesturen, moet gij wel 

y.orge dragen dat de slachtoffers van den oor

log op geene dischlijsten moeten ingeschreven 

worden. Krenkt het eergevoelen uwer mede

burgers niet, en zoo handelende zult gij een 

schoon, een edel, en deugdrijk werk ver

richten.

Voor de ondersteunden van Emelghem
Het Hulp- en Voedingkomiteit heeft opgehouden den 

Onderstand aan de Werkloozen uit te betalen, en alles 
is overgegaan naar het Gemeentebestuur.

Daarom moeten zich tweemaal daags komen toonen :
Alle mannen van 16 tot 60 jaren, en alle ongehuwde 

vrouwen vanaf 16 jaren. Wie zich niet komt toonen zal 
aan zijn volle dagloonen aangerekend worden.

De kontrool is open van 10 tot 10 1/2 en van 2 1/2 tot
3 ure voor de mannen, en van 10 1/2 tot 11 en van 3 
tot 3 1/2 ure voor de vrouwen.

i)e Werkloozeii-onderstand
in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

DONDERDAG 10 JULI.

Voorzitter, M. THIBBAUT.

GISTING ONDER DE WERKELOOZEN.

M. DEBUNNE ondervraagt den Minister van bevoor
rading over den treurigen toestand van vele werkloozen 
in Vlaanderen, die te vergeefs wachten op hun onderstand. 
De ongelukkigen staan voor den keus, of de honger of 
de opstand. (Groot rumoer).

M. WYNANDY. — Het is thans niet het oogenblik om 
opstand te prediken.

M, DEBUNNE. — Het is noodig dat het land wete 
welke geestestoestand in Vlaanderen wordt gewekt.

De gemeentebesturen die de onderstand inhouden zijn 
de ware schuldigen.

Een vinnige,tweespraak ontstaat tusschen MM. MAHIEU 
en DEBUNNE over feiten, te Ingelmunster voorgevallen, 
waar de sekretaris van een socialistisch syndikaat eenige 
uren is gevangen gezet.

Links en rechts werpen elkander scheldwoorden naar 
het hoofd.

M. DEBUNNE leest eenige brieven voor, waaruit de 
treurige toestand blijkt van vele werkloozen. De regeering 
moet daarentegen optreden.

M. WAUTERS. Op 1 juni heeft de regeering een 
onderzoek ingesteld, en wat Vlaanderen betreft, men is 
tot de slotsom gekomen dat de werkloozenonderstand nog 
niet kan worden opgeheven.

Er werd besloten de gemeenten voor 25 p. h, in de 
ondersteuningen te doen tusschenkomen. Verschillende 
gemeenten hielden eensklaps alle ondersteuningen in. 
(Tusschenroepen van rechts en links.)

De gemeenten kunnen leeningen aangaan. De gemeen
ten die dus beweren dat zij in de ondersteuningen niet 
tusschenbeide kunnen komen stellen de zaak verkeerd 
voor. Zij willen niet. (Dat is juist! Geroe.p.)

in Vlaanderen worden de commissies voor ondersteu
ning gevormd door katholieken die ons tegenwerken.

Sommige gemeenten wilden ons de opgaven niet zenden 
van de werkloozen.

M. DEBUNNE. — Dat is de lage klerikale politiek! 
(Toeroepen van recht; rumoer).

M. WAUTERS. — Langzamerhand moeten de onder
steuningen verdwijnen, en moeten deze plaats maken voor 
de verzekering tegen werkeloosheid voor iederen arbeider. 
(Toej. links.)

M. MAHIEU. — De gemeenten moeten, behalve hun 
gedeelte van 25 p. h. ook de 75 p. h. van de regeering 
voorschieten. Dit brengt hen in moeilijkheden.

M. WAUTERS. — De regeering heeft haar aandeel voor 
de maand Juli reeds naar de gouverneurs gezonden; het 
aandeel voor de eerste 14 dagen van Augustus wordt nog 
deze week gezonden.

M. MAHIEU. — Ik zet hier de bloote feiten uiteen; ik 
doe hier niet aan politiek.

PERSOONLIJKE BELEED1GING 

'  M. ERNEST. — Niet hier, maar wel in uwe kieskringen.
Terwijl de socialisten alles doen om het volk in toom 

te houden, tracht gij het in Vlaanderen op te zweepen. 
Wij hebben den moed om tegen de massas in te gaan; 
gij zet ze aan.

M. MAHIEU vraagt het woord voor een persoonlijk feit. 
M. Ernest heeft hem een lafaard genoemd.

M. ERNEST. — Dat is niet waar!

M. MAHIEU. — Weet dat ik een week lang in een loop
graaf heb gezeten en de duitschers mij ieder oogenblik mijn 
laatste uur voorspelden. Als men dat doorstaan heeft is men 
voor niets meer bang. (Langdurige toejuichingen bij de 
rechterzijde.)

M. ERNEST. — Ik stel uw persoonlijken moed niet in 
twijfel. Maar het is een feit dat ge de eenheid van het land 
in gevaar brengt door ontevredenheid tegenover de regeering 
te bewerken. (Groot rumoer. De voorziiter moet geducht 
hameren om de stilte te herstellen.)

M. BRAUN zet den toestand uit wat betreft de stad Gent. 
Hij hoopt dat de regeering de leeningen tijdens den oorlog 
aangegaan zal overnemen,

M. DELACROIX. — Alle schade door de oorlog veroor
zaakt voor den 31 December zal door de regeering worden 
overgenomen; het overschot zal worden betaald in 60 jaar- 
lijksche betalingen.

M. WYNANDY. — De minister stelt dus alle gemeenten 
op denzelfden voet, terwijl toch de nijverheidsgemeenten 
het meest hebben geleden.

M. DEBUNNE dringt er op aan dat de regeering onmid
delijk maatregelen neme om de ongelukkige die in weken 
geen onderstand hebben ontvangen ter hulp te komen.

M. WAUTERS. — De regeering kan niet meer doen dan 
geld zenden.

De vergadering eindigt in een gewar van tusschenroepen 
over en weer van rechts naar links.

De Krauwage.
Hoeveel menschen er tegenwoordig in Belgie 

door krauwage zijn aangedaan, gaat alle gedacht 

te boven. Dat heeft alhier nooit iemand gewe

ten. Men schat dat er nu twee millioenen 

Belgen, door deze onverdragelijk ziekte zijn 

aangetast.

In Iseghem bestond in Vredestijd deze plaag, 

bestendig. Altijd waren er gevallen, toch nooit 

in groot getal. Men vondt ze meest bij het 

vrouwvolk dat minst net en proper was op het 

lichaam. Alzoo kwamen de borsteltrekksters in 

eersten rang. De bottinnensteksters, die een

proper werk verrichten, en die doorgaans hun 
lichaam in reineren toestand hielden, waren 
zeer zelden door krauwage aangetast.

Nu komt men deze ziekte tegen onder alle 

de klassen onzer bevolking. Oude menschen 

zoowel als jonge, rijke zoowel als arme, 

mannen, vrouwen, wie rein is en net, wie 

zich nooit wascht of ververscht zijn de slacht

offers dezer tweede ziekte. En ’k geloof niet 

dai men overdrijft wanneer men staande houdt 

dat er 5000 Isegheninaren aan krauwage lij

den.

Waai in bestaat deze ziekte 1

Wie er eenmaal werd van aangedaan ver

geet het ongetwijfeld nooit.

Wanneer de avond nadert beginnen de per

sonen door de krauwage aangetast, op zekere 

deelen van het lichaam eene jukte te vervoelen. 

In ’t begin der ziekte gevoelt men die jukte 

het meest op de handen en op de armen. 

Wanneer die personen te bed gaan, en door 

de dekens waarmede zij gedekt zijn, warm 

krijgen, wordt de jukte schrikkelijk groot. 

Zulks is onverdragelijk. De zieke moet op 

geen ruste peizen, op geen slapen rekenen. 

Hij draait en keert hem gedurig in zijn bed, 

en hij kan geenen enkelen oogenblik laten van 

scharten. Hij schart, schart voort, schart ge

durig, krauwt met zijne nagels al wat hij 

krauwen kan, krauwt het vel in stukken, 

krauwt alles in bloed. Hij zal alleenlijk wat 

slapen kunnen, wanneer hij alle deksel afwerpt, 

en deelen van het lichaam door krauwage 

aangetast laat bloot liggen. De koude alleen 

verzacht iets zijne onuitstaanbare jukte.

De ziekte, wordt zij niet tegengewrocht, zet 

maar immer voort, en ganscli het lichaam, 

wordt na min of meer langer tijd aangetast. 

Overal vertoonen zich kleine, roode puistjes, 

waarin zich door het scharten meermalen zilte 

bijslaat, en geheel uitgestrektheden schabben 

zich voordoen. Onder die schabben vergaard 

zich een bijtend en onwelriekend vocht, dat 

verder en verder het blad aantast, en meer 

en meer de ziekte uitbreidt.

Zoo deze ziekte niet doelmatig wordt be

streden en bevochten, zoo zij aan haar zelven 

overgelaten wordt, geneest zij nooit.

En wordt er geen gebruik gemaakt van de 

geneesmiddels waarmede men deze ziekte moet 

bekampen, dan zal men na eenige maanden 

de zieke zich zien uitputten vermageren, ver

flauwen en zijne krachten verliezen.

Door wat wordt die ziekte voortgebracht ?

Door een klein, klein, zeer klein beestje, 

acarus scabiei genoemd, dat onder ons vel is 

ingeraakt, daar woont en voortzet. Met het 

bloote oog kan men het zien, om daarin te 

gelukken heeft men sterke vergrootglazen noo- 

dig. Dat beestje leeft onder het vel, verroert 

hem daar, graait er gangen en gaanderijen, 

en alzoo veroorzaakt het de schrikkelijke 

jukte.

En hoe daar nu van afgerocht V Hoe zich 

nu verlost van dien acarus scabiei ?

Middels bestaan er genoeg, maar de toe

passing is niet altijd zeer gemakkelijk. In niet 

alle huizen bestaan er badinrichtingen.

Wie in eene groote stad woont kan zich in 

zeer korten tijd genezen. Eene uur en half tot 

twee uren zijn voldoende.

Hij richte zich naar de hospitalen, waar 

instellingen, waar een bijzonder personeel be

staan om die menschen te genezen. Zij wor

den er. gefrot, gesmout, gewreven, ontsmet, en 

de genezing wordt rap bekomen.

Maar hier ?

De menschen moeten zich alle avonden ont- 

kleeden, het lichaam frotten met zwarte zeep 

en lauw water, ’t Is niet wasschen dat men 

moet doen, ’t is frotten, geweldig frotten, frot

ten dat het zeer doet, frotten dat het bloedt.

Daarna moet men eene zalf invrij ven, de 

Helmerich zalf, die men bij den apotheker of 

bij de geneesheer doet bereiden. In die zalf 

vindt men sulfer en carbonate de potasse.

Het inwrijven van die zalf moet nog al 

eenigen^tijd, rond de twintig minuten duren.

Andere middels worden ook aangeprezen om 

zich te vrijven, alcool, baume du Péron, huile 

de cabe, enz.

Maar met zoo te handelen is het nog niet 

genoeg. De kleederen moeten ontsmet worden. 

Men doet gewoonlijk hemden, baaien, onder

goed, beddelakens, sargien langdurig koken.

’t is zeer wel. Maar beter nog is de ontsmet

ting in de ontsmettingsoven. Dat is volmaakter. 

Wij hadden hier in het Oudmanhuis eene 

schoone ontsmettings instelling, doch de Duit

schers hebben de ontsmettingsovens in stuk

ken geschoten, en wanneer men er nieuwe 

zal plaatsen is den Heer bekend.

Hoe geraakt men aan de ziekte ?

De krauwage is zeer rapelijk. Zij verspreidt 

zich het meest in vuile, ongezonde middens. 

Men betraapt ze gewoonlijk in bed. Op hon

derd gevallen, zijn er ten minste tachtig die 

hun begin in bed vinden. Slaapt bij iemand die 

door deze ziekte is aangetast, slaapt in een bed 
waarin een persoon door krauw.age aangetast, 
heeft geslapen, en gij hebt 99 kansen op 100 
dat gij aan krauwage lijden zult.

Deze ziekte wordt ook voortgezet door aan

raking der handen, door het gebruik van 

kleederstoffen door besmetten gedregen ; door 

het dooreen wemelen en zitten van kinderen 

in de school. De toegang der school zoude 
aan zulke kinderen moeten verboden zijn. Doch 

de krauwage ziekte, waaraan wij thans lijden 

is ongetwijfeld een geschenk ons door de 

Duitsche soldaten gedaan.

Dat nu iedereen oplette en acht neme ! dat 

zoodra men iets gevoelt dat tot twijfel aan

leiding kan geven, men de kennissen van vak

mannen vroegtijdig inroepe, men zal het zich 

dan later niet moeten beklagen.

11 Juliieesten !
Zondag 13 Juli, onder de Hoogmis, Vader- 

landsch Sermoen.

In den namiddag, om 5 1/2 ure samenkomen 

in de Jongelingen Congregatie der Maatschap

pijen en Gilden die zich in stoet zullen bege

ven naar het Gildhuis waar Pater Tillo spreken 
zal.

Om 6 ure muziekfeest op de Groote Markt.

Iseghemnaren, viert allen mede!

B E R IC H T
Aanwerving van bedienden

Ten einde in de dringende behoeften van den Exploi
tatiedienst des groeps Doornijk te voorzien, zal men, bij 
middel van exaamwedstrijd, tot het aanwerven van voor- 
loopiye bedienden overgaan.

Als loon, ontvangen zij 4 fr. per wezenlijken werkdag 
en genieten bovendien van den duurtetoesiag aan het 
personeel des Beheers toegekend.

Hoogst bepaalde leeftijd : 17 tot 26 jaren voor de gewone 
candidaten ; voor militairen, enz. is de hoogst bepaaide 
leeftijd verschoven tot 29 jaren, en zelfs 37 jaren in zekere 
bijzondere gevallen.

Men wendde zich schriftelijk voor den 19 Juli tot den 
Heer Lagage, dienstbestuurder der Exploitatie te Doornijk, 
die zich gelast met het zenden van eene, door de aan
vrager in te vullen, vraaglijst.

* BEHEER VAN POSTERIJEN

B elangrijk  B erich t
Er wordt “ tijdelijke bedienden gevraagd voor het Post- 

beheer.

Het loon aan gezegde bedieningen verbonden, bedraagt
4 Irank per werkelijke arbeidsdag, niet inbegrepen de 
duurtetoeslagen.

De kandidaten zullen zich ten dienste moeten stellen 
van het Beheer voor elke verblijfplaats die hen zou aan
gewezen worden.

Zij kunnen bij al de Postontvangers van Westvlaanderen 
verdere inlichtingen bekomen, nopens de voorwaarden van 
aanveerding en de voordeelen die verleend worden, 
namelijk aan soldaten, oud-soldaten of burgers slachtoffers 
van den oorlog, enz.

Ten einde in. staat te zijn het examen af te leggen van 
ordekleed, waaraan de tijdelijke bedienden zicli zullen moe
ten onderwerpen in 1919 of 1920, is het noodig dat cie 
kandidaten, die eerlangs onder de .wapens kunnen geroe
pen wórden, aan'het examen niet toegelaten worden.

De aanvragen zullen vóór 15 |uli, eerstkomende moeten 
toekomen te Brugge, noordzandstraat, n. 74, op het adres 
van den Heer Provincie-Dienstbestuurder der Posterijen.

CACHTEM. — Zondag 13 Juli Eierkoers per velo langs 
de gravier van Cachtem naar Rousselare 10 frank prijzen, 
inschrijving te. herberg In  Boma bij de Wed. Deschryvere.

^ S P O B T ™

R O N D E  V A N  F R A N K R I J K
in 15 ritten 5578 kilom.

4' RIT BR EST-LES SABLES D’OLONNES 

AANKOMST

1 ALAVOINE JEAN in 15 uren 51 min. 45 s. 2 Steux.
3 Cliristoplie. 4 Masson. 5 Coomans. 6 Scieur. 7 Laru- > 
hot. 8 Masselis. 9 Verstraeten. 1U t’élissier H. -11 Goet- 
lials. 12 Cliassot. 13 Barthelemy. 14 Lucotti. 15 Anseeuw.
16 Vandaele.

5- RIT LES SABLES D’OLONNE-BAYONNE 

AANKOMST
1 ALAVOINE JEAN. 2 Cliassot,. 3 Scieur. 4 Vandaele.

5 Coomans. 6 Verstraeten. 7_ Lucotti. 8 Clïristophe.
9 Masson. 10 Lambot. 11 Steux. 1 2 Masselis. 13 Mottiat.
1*1 Barthelemy. 15 Goethals.

0* RIT BAYONNE-LUCHON 

AANKOMST

1 BARTHELEMY. 2 Lambot. 3 Alavoine. 4 Lucotti.
5 Christophe. 6 'Scieur. 7-Masselis. 8 Masson. 9 Mottiat.
10 Duboc. 11 Nempon.

INGELMUNSTER. Zondag 27 Juli groote volókoer- 
sen voor alle beginnelingen gegeven door de vereenigde 
herbergiers van den Molenhoek. 90 fr. prijzen verdeeld 
in 2 koersen. Inleg 1 fr.

-  DUIVEN -
ISEGHEM. — Uitslag der Prysvlucht uit RUMES 

van Zondag 6 Juli bij Em. Vermeersch.

1 Lezy Iseghem 28 Bourgeois Iseghem 36
Grymorjprez » 32 » » 35

Mestdagh » 13 Dewiele Emelghem 14

Kimpe » 213 Sebeldeman W . St-Eloi 8

Kerckhof » 23 Coussement Rousselare 2
Verhelle » 63 Cardoen » 247
Verscheure Emelghem 7 Seynaeve Lendelede 12
Dekeirschieter Iseghem 12 Coppens Iseghem 2
Dewiele Emelghem 7 Dem uynck »
10 Scheldeman W . St. E. 12 Verscheure’ Emelghem

C I N E M A  l u x e
Z A A L  G R E T R Y K R I N G  

Statiestraat 9, ISEGHEM.

G R O O T E  ï E R T O D H I N G E f l
ZONDAG 13 en MAANDAG 14 JULI

telkens om S 1/2 ure ’s avonds

DAGVERTOONING ZONDAG om 2 l |2  ure

ALGEMEEN PROGRAMMA :

Liefde eener moeder Cow boy - 3 deelen 1000 m. 

Een schot in den spiegel - Drama 3 deelen 1300m. 

De laatste dag eener veroordeelde 2 deelen 600 m.

Engelsche Journal

De taaie eend - Komiek.
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U it  te r  hand te  verkoopen.
E e n  W O O N H U I S  m e t zes aren  een 

en veertig  cen tia ren  m edegaande  erve 

ge legen  te Iseghem  langs den s teenw eg  

naar L ende lede .

Z ic h  te w e n d e n  bij den N o ta r is  V a n d e  

M oo rte le , Iseghem .

Studie van 
den Notaris VANDE MOORTELE, 

te ISEGHEM.

OPENBARE VERKOOPINGEN VAN 

Goederen te  Iseghem
1. EEN GROOT HANDELSHUIS met hof groot 4 a.

30 c. gelegen in de Gentstraat omniddelijke ingenot- 

tredding, Ingesteld met 9825 fr.

2. EEN HANDELSHUIS met hof groot 2 aren 80 cent. 

gelegen in de Gentstraat verpacht aan Pieter Vande 

Moortel mits 30 fr. te maand. Ingesteld met 0200 fr.

Definitive Toeslag DINSDAG 15 JULI 1919.

telkens ter herberg « Den  G rooten  He r t  » bij de W* 

Aug. Verstraete te iseghem om 4 ure stipt.

1/2 °/o Instelpenning te winnen.

VENDITIE VAN

VRUCHTEN TE VELDE
te CACHTEM (Kruipend'aerde).

De Notaris Vande Moortele, verblijvende te Iseghem, 
zal ten verzoeke van M. CONSTANT DEVOLDER, 
landbouwer wonende te Cachtem aan Kruipendaerde, 
openbaar te koop aanbieden:

Op Donderdag 17 Ju li 1919, om 1 u re : 71 aren Rogge* 
27 aren Tarwe, 20 aren Aardappelen.

Comptant Geld met 10 0(0 verhoog.

VENDITIE VAN

Vruchten te Velde Alaam en Meubels
te INGELMUNSTER (bij de Statie)

De Notaris Vande Moortele verblijvende te Iseghem, 
zal ten verzoek van M. Camiel Plancke, landbouwer 
wonende te Ingelmunster langs den Steenweg van 
Ingelmunster naar Kortrijk, openbaar te koop aan
bieden op Woensdag 16 Juli 1919

Om 1 u re : Stoelen, kleine Meubels, alle slach van 
Landbouwalaam : Eegden, Spook, Beer, IJzerrolle,
Driewielkarre, Jumelle, Aalkartee en Kuipen, Kern- 
maehien, Afroomer, Melkkuipen, Koeigreelen, W ind
molen, Zwingelmachien, Lijn waad kleed 12 op 12.

Om 3 u re : VRUCHTEN : 80 aren Tarwe, 70 aren 
Rogge, 50 aren Vlas, 80 aren Aardappels, 35 aren 
Peerdeboonen, 20 aren Beeten, Hooi en Strooi.

Comptant Geld met 10 %  verhoog. 1

V E N D I T I E  V A N

VRUCHTEN TE VELDE
te C A C H T E M

D e  N o ta r is  Vande Moortele, v e r

b lijv e nd e  te I S E G H E M  m et t-usschen- 

kom st v an  den  N o ta r is  Ghekiere te 

M E E N E N ,  za l ten ve rzoeke  van  V ro u w  

T h e r e s ia  V E R H E L S T ,  L a n d b o u w s te r  

te C a ch te m , w ijk  « H e t H ooge  » o p e n 

baa r  te k o o p  aanb ieden  :

Maandag 21 Ju li 1919, om 2 ure. 
i  Heet. 65 a ren  R o g g e  ; 54 a ren  T a rw e  

i  H ee t. 25 a ren  H a v e r  ; 1 H ee t. 60 aren 

A a rd a p p e le n .

V e rg ad e r in g  langs de K a ls ijd e  van 

E m e lg h e m  naa r  C a ch te m  aan de he rbe rg

* ’t W i t  P ee rd  ».

C o m p ta n t  ge ld  m e t 10 °[0 ve rhoog .

KANTOOR 
van den Notaris LE OORBESIER, 

te ISEGHEM.

OPENBARE VERKOOPING VAN

6  WOONHUIZEN met HOVING
te ISEGHEM - GENTSTRAAT 

Koop I.

Ken schoon groot Woonhuis met stagie, nu dienende 
voor W inkel en 4 a. 70 cent. erve, Zuid de Gent
straat, verpacht aan Heer Dejan mits 375 fr. ’s jaars 
boven de lasten, tot I Januari 1923.

Koop II.

Een Woonhuis zijnde Herberg « H et  H a an t je  » en
3 a. 20 cent. erve, Zuid der Gentstraat, verpacht aan 
Ernest Deleu, brouwer te Rousselare, mits 325 fr. 
’s jaars, lasten vry, tot I Januari 1921.

Koop III.

Twee aan elkander houdende woonhuizen, met 
60 cent. erve, Zuid der Gentstraat. Samen maande
lijks verpacht aan 19.50 fr. lasten vrij.

Koop IV.

Twee aan elkander houdende woonhuizen en 20 a. 
60 cent. erve, Zuid dar Gentstraat. Samen maande
lijks verpacht aan 23 fr. lasten vrij.

Toeslag op Woensdag 23 Juli 1919

Telkens om 2 ure namiddag te Iseghem, ter herberg 
St Hilonius, bij de groote Kerk.

Er zullen samenvoegingen toegestaan worden.

OPENBARE VERKOOPING VAN

Eene schoone en allerbeste Hofstede
en Bouwgrond

langs de Rousselarestraat.
Samen groot 17 H. 80 a. 20 ca. 

te ISEGHEM, Zuid bij de Paterskerk.
verdeeld in 42 koopen

Verpacht tot 25 December 1922 aan W we Constant 
Dejonghe-Claerbout, mits 2700 fr. ’s faars boven de 
lasten. Er zullen samenvoegingen toegestaan worden.

ZITDAGEN :
INSTEL op DINSDAG 22 JULI, ter herberg « De  

Oude St P ie te r  ».

TOESLAG op DINSDAG 5 OOGST, ter lieiiierg 
« ’t K onincshof  ».

Te Iseghem, telkens om 2 ure namiddag.
Met tusschenkomst van Notaris Vuylsteke, te 

Schaarbeek.

PALMER BOONE, slachter E m e l

ghem (Plaats) beveelt zich aan voor 

het slachten van alle  slach van  vee 

ten huize.

Goede M eubelm akers  en halve 
gasten w u rden  gevraagd  bij OM ER 

VANDEWALLE, R ousse larestraa t, 80, 

Iseghem .

Occassie te koop : E e n e  K00KST00F 

m enagère  m e t tw ee ovens en ba in  m arie .

A d r e s  ten buree le  van  d it b lad .

— B K R i C TT T UT"
D e  H A A R K A P P E R S B O N D  van 

Iseghem  en O m lig g e n d e , heeft de eer 

z ijne  k la n te n ’ te ve rw ittig en  dat m et 

i  A u g u s tu s  aans taande  de p r ijze n  v e r 

hoogd  zu lle n  w o rden  ingevo lge  de 

tarie f bij e iken  H a a rk a p p e r  en B a rb ie r  

u itg ahangen  :

Scheeren 25  cent. bij de Haarkappers
» 20  » Barbiers

Haarsnijden 50  » Haarkappers
» 4 0  » Barbiers

D e  ten H u iz e  bed ie n ingen  zu llen  

dubbe l ge rekend  w o rden .

Oen Zonday gesloten om 12 ure.
N am ens  den H aa rk a p p e rsb o n d .

” Mme AMEYE-HARDY “
0. L. Vrouwstraat 6, ISEGHEM

Beveelt zich aan voor het ACCOR- 

DEEREN van PIANO’S en het geven 

van MUZIEKLESSEN.

Cam iel Verhelst-Depuydt
Voerman, L E N D E L E D E ,  (bij het Zaagske).

aanvee rd  o p  aanv raag  

a lle  v e rvoe rv rach t naa r p laatsen doo r 

de k lie n te n  zelf aangedu id .

Goedkoop en spoedige bediening.

S C H O O N E  K E U S  V A N

REGENMANTELS
(im perm eabels)

AAN ZEER VOORDELIGE PRIJZEN
te b ekom en  bij Janssens Zusters

Sta tiep laa ts , I S E G H E M

Corset li-Y op maal.
W i l t  gij E lle g e n t z ijn  laa t uw e  Corsets 

en  S ou tie n- G o rgen  m aken  op  m aat.

L a a t u geen  C orse ts  o p d r in g e n  doo r 

w inke lie rs , d ie  geso ldeerd  z ijn  van  v o o r  

den  oo r lo g  en geheel ve rs to rven .

D o o r  m ijn e  goede p a tronen  heb  ik  

steeds den  besten u its lag  bij de  zwaar- 

lijv igste  en geb reke lijk s te  d am en  en 

ju fv ro u w e n .

In k o o p  en v e rk o o p  van  Lacures-ba le in , 

re so rt- bu isch en , resistans, enz. 

H I M P E - V R O M A N  
Voorloopig: Electriciteitslaan. 3 , Iseghem.

Huis SABrtE-FLEURENT
voorloopig nog in het huis

J. R00SE-MAES Rousselarestraat, 29 ,
Groote heus van gemaakte blousen

& Lingerie Artikelen.
Laatste Nieuwigheden - Matige prijzen. 

Aanzien vrij.

Handel in Spellewerkkanten
Men vraagt goede Spellewerhsters. 

GOED LOON.

A. 1)e B iE 'B o u rg e o is
M E E S TE R -K LE E R M  AKER*

Kerkplaats, 10, I S E G H E M

laat aan z ijne  ta lr ijk e  k lie n te n  w eten  

dat hij w e d e ro m  v o o rz ie n  is van beste 

Engelsche Stoffen zu iv e re  w o l. 

Genadige prijzen buiten alle concurentie.
F A B R I E K  VAN

C i m e n t b u i z e n
van  a lle  groo tte  v oo r  W a te r le id in g . 

B ee rp u tte n  en C in te rn e s . 

W a te rs te en s  en M uu rdek se ls . 

S te e n p u tb u iz e n .

O p  m ijn en  koe r a ltijd  v e rk r ijg b a a r  : 

Artificieele Ciment - Rhijnzand 
Grenaille - Poussier, enz. 

O n d e rn e m in g  van C im e n tw e rk e n . 

Amand Denys-Hochepied  
Dweerstraat, 15, ISEGHEM

C .  B o u r g e o i s - W \  l > o
M A R K T S T R A A T ,  2 9 ,  I S t O H E M

Magazijn van alle slag van

R00KGLRIEF
Tabak, Cigaren, Cigaretten, Pijpen, Tabokzakken, 

Cigaar- en Cigaretten Kokers en Dozen.

REUKWAREN en TOILETARTIKELEN
voor alle doeleinden en van alle merken.

SCHRIJFGERIEF 
LEDER ARTIKELEN

Brief- Geld- en Handtagchen

Groote keus van POSTKAARTEN
Prijzen buiten alle konknrrentie. 

Bijzondere voorwaarden aan voortverkoopers.

Voor uwe

E L E C T R I  E K E  V E R L I C H T I N G
en B E W E E G K R A C H T

wendt u tot

Frans HUYGHE » ZONEN
Uweersstraat 19, ISEGHEM.

Ook te verkrijgen

E L E C T R IE K E  M O T E U R S
in alle grooten.

De Moteurs bij ons gekocht, wordt de plaatsing 

er van GRATIS gedaan.

Men gelast zich ook met liet vermaken en her- 
winden van onbruikbare moteurs.

Verzorgd W erk

Geene grijze  H aren  m eer!!  

H u i s  G u s t a a  f 
HAARKAPPER - HAARBEWERKER 

Statieplaats 7, ISEGHEM

Reukartikels - Haarborstels • Kammen Stressen enz

Herstelling en vernieuwing met uilgekamd Haar.

Verhuring van Pruiken voor Concerten en Feesten.

Aankoop van allerhande Haar.

A L L E  S L A C H  VAN B O R S T E L S  — 

in ’t groot en ’t klein

H. SEYNAEVE- HEKMAN
Meenenstraat 11, ISEGHEM.

Vermindering aan Voorlverkoopers 
Genadige Prijzen Ónmogelijke Concurrentie.

Fabriek vari

- ALLE SLACH VAN BORSTELS -

P  i  E R l T T l  M E  I  E
Krekelstraat, 6 5 , I S E G H E M

Voordeelige prijzen tegen alle concurentie.

Benoni Delos en Zusters 
Rousselarestraat, 168,  ISEGHEM

maken de inwoners bekend dat bij hun te be
komen is eene schoone keus

M a n s - en Vrouwstoffen
Zeer matige prijzen.

Aan de schoenmakers  
en schoenhandelaars

Ik maak bekend dat ik een Magazijn kom 

te openen van alles die hunnen handel betreft 

zooals : zoolleer, flanken, chevraux, boxcalf.

Alle slach van nagels, houten talons, was, 

vernis, ringen, ringmachien enz. enz.

Door mijne genadige en goede bediening hoop 

ik met uw bezoek vereerd te worden.

H  uis B il l ie t  - D elannoy

Groote M a rk t  21, IS E G H E M .

TRI ekaniek e Sch rij n werk er ij

J ules D k ja egh eh e
R ousselarestraat 2 3 4 ,  Iseghem.

Men aanveerd alle Zaag- SchaaJ- 
en Topiewerk. 

Genadige prijzen - Spoedige bediening
Ónmogelijke Concurrentie

Handel in K ru iden iersw aren  
Specia lite it  van Kloefen

Fr. Fandommele - Rey na er t
W ijngaardstraat I S E G H E M

Verandering van Woonst naar de 
K ru iss traa t 4 3  tegen 1 Juni 1919.

J u l . Bo u r g e o is  M aks

Herberg « DE ROODE P O O R T  »
K oornm ark t Iseghem

Komt zich te vestigen als VOERMAN  
en HUURHOUDER, neemt alle voer- 
vracht aan. 

Goedkoope en spoedige bediening.

H U I S
BI enri 1)' f i oog he-Reissel 

PASTEIBAKKER - SPIJS8EREIDER
Marktstraat, 7 , I S H l H 1 iVi 

Bereiding op aanvraag van Eetmalen 
binnen en buiten de stad.

VOLLEDIG TAFELGERIEF.

IN DE PLASTRO N

R a y m o i l d  M A E S  - G E L D H O F
MARKTSTRAAT 44, IS E G H E M .

B u ite n g e w o n e  schoone keus van 

M a n s - en Vrouwstoffen  
W I T T E  en F A N T A S I E  A R T I K E L S

aan zeer voordee lige  p rijzen  

a ls o o k : H e m d e n , C o ls , P lastrons , 

M anche tten , B re te lle n , enz. 

Verkoop van Margarine in ’t Groot.

H U IS

CallebBPt'Oan Calbergh
Ooststraat, 92 , R O U S S E L A R E

Magazijn van 
Zijden - Panen -  Crêps  

Pasm enterien  -  Broderien
en allerhande laatste Nieuwigheden

GROOTE KEUS -  GROOT EN KLEIN  

Houthandel Vergraclit
Voorloopig:Rousselarestraat, 1G0, Iseghem

In v o e r  van deelen H o u t, b ru t en 

geschaafd .

H U I S

A IM É DEBEYNE
Rousselarestraat 22 2 ,  ISEGHEM.

HUIS GESTICHT IN 190C.

F A B R I E K  V A N  C I G A R E T T E N
IN T ’ GROOT EN KLEI

R e c la m e  M e rk  : « L E  J O C K E Y  • 

A lt ijd  groote  S tocks  in M agaz ijn

HANDEL IN TABAK EN CIGAREN
A lle r h a n d e  C igare tten  - benood igheden  

M ach ie n  T u b e n  aan 3,50 he t 1.000 
Bijzondere Prijzen aan Voortverkoopers.

Rorstel/abri kan feu 
voor uwe Scharen, Ekels, Ringen voor 
Topies en Schaafmachienen, alsook aller
hande Herstellingen, wendt u tot het huis 

Joseph V e rs te e le -L e fe re  
Sm id, in « De Vlasbloem » Vijfwegenstr. 1. EMELGHEM

L I M O N A D E N  S t  J E A N

A, D E K E IR S C H / ET ER
E M E L G H E M ,  (Plaats)

EXTRA GOEDE STOVEKOLEN
Te huis besteld —  Spoedige bediening 

Heropening van den 

W I N K E L  IN K R U I D E N I E R S W A R E N

zeer voordeelige prijzen.

S P E C I A L I T E I T  V A N

TABAK CIGAREN 81 CIGARETTEN
Toebehoort™ voor CIGARETTENMAKERS

A. MAES-BOURGEOIS
Plaats 18\ EMELGHEM.

B ij-H u is  van  A im é D e b e y n e , I s e g h e m .

H u i s  h
HAARKAPPER, 33, Ni
Haarsnijden

50 C.

1 a u  r its
euwstraat, ISEGHEM. 

Scheeren

25 C.

30 C.
voor het zetten 
een scheermes.

60 c .

voor het slijpen 
een scheermes.

SPOEDIGE BEDIENING


