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l ic h t e n

JU L I

1 D 3.33 19.59
2 W 3.33 19.59
A D 3.34 19.59
4 V 3.35 19.58
5 Z 3.35 19.58
0 1 3.36 19.58
7 M 3.37 19.57
8 D 3.38 19.57
9 W 3.39 19.56

10 D 3.40 19.55
U V 3.41 19.54
12 Z 3.42 19.53
13 z 3.43 19.52
14 M 3.44 19.52
15 D 3.45 19.51
16 W 3.46 19.50
17 D 3.48 19.49
18 V 3.49 19.48
19 Z 3.50 19.47
20 z 3.51 19.46
21 M 3.52 19.44
22 D 3.54 19.43
23 W 3.55 19.42
24 D 3.56 19.41
25 V 3.58 19.39
26 Z 3.59 19.38
27 z 4.00 19.37
28 M 4.02 19.35
29 D 4.03 19.34
30 W 4.05 19.32
31 D 4.06 19.31

Deze tabel geeft
tiet wezenlijk uur
volgen* de ion.

T rt’/ o *

-WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL .

HOOGWATER
JU L I

1 D 4.12 16.48
2 W 5.15 17.46
3 D 6.18 18.52
4 V 7.27 20.02
5 z 8.37 21.11
6 z 9.42 22.13
7 M 10.43 23.10
8 D 11.37 —

9 W 0.03 12.28
10 D 0.52 13.14
11 V 1.38 14.00
12 Z 2.21 14.42
13 z 3.02 15.23
14 M 3.44 16.04
15 D 4.26 16.49
16 W 5.13 17.38
17 D 6.06 18.35
18 V 7.08 19.43
19 Z 8.15 20.48
20 z 9.20 21.47
21 M 10.13 22.37
22 D 11.00 23.22
23 W 11.43 —

24 D 0.03 12.22
5 V 0.42 13.00

26 Z 1.18 13.38
27 z' 1.58 14.16
28 M 2.36 14.56
29 D 3.17 15.38
30 W 4.01 16.25
31 D 4.51 17.20

De uurwerker
aan !land vertoo-
nen twee uur
later

Drukkerij en Bureel 
Telefoon: 73.758 
Tel. Huis: 73.910

NIEUWPOORTSTEENWEG, 44, OOSTENDE 
Postcheckrekening 1070.98 

Verschijnt eiken Vrijdag avond

Bestuurder-Eigenaar ; 
P. VANDENBERGHE 
Hsndelsregister 5327

BOUWEN van|SCHEPENf
m
'i'er gelegenheid van sommige feiten, 

welke zich onlangs voorgedaan hebben, 
moet ik de ernstige aandacht der 
scheepsbouwers vestigen op de vroegere 
en nieuwe bepalingen welke uiftgegeven 
werden inzake bouwen van schepen.

De plannen desaangaande moeten aan 
de Zeevaartinspectie voorgelegd worden 
voor het op stapel zetten van het schip, 
en liefst vóór het afsluiten van de defi
nitieve overeenkomst.

In  ’t vervolg zal het bewijs van deug
delijkheid geweigerd worden aan alle 
eigenaars van schepen die voorgaande 
bepalingen niet in acht zullen genomen 
hebben. Bovendien houdt de Zeevaart- 
inpectie zich het recht voor alle romp- 
deelen te doen versterken w aarvan de 
weerstand onvoldoende b lijk t alvorens 
op zijn weigering terug te komen.

De bouwers en scheepsherstellers heb
ben ook voor plicht de Zeevaartinspectie

op de hoogte te brengen van alle her
stellingswerken, vervanging van moto
ren, enz., die aan boord van visschers- 
schepen uitgevoerd worden.

Deze verw ittiging moet vóór de uitvoe
ring der werken geschieden en moet ge 
paard gaan met een voorlegging van de 
noodige plannen. De werken zullen m aar 
mogen uitgevoerd worden na de goed
keuring van de Zeevaartinspectie.

De Scheepsbouwers worden bovendien 
verzocht goed in  ’t zicht voor de voor
steven van ieder in  aanbouw zijnde schip 
en gedurende gansch den duur van de
zen bouw, een houten paneel van 50 cm. 
vierkant met volgend opschrift te p laat
sen:

1) Z. I. (beginletters van Zeevaart
inspectie, 15 cm. .hoogte);

2) het nummer van toelating tot bou
wen door den Z.I-dienst gegeven (cijfers 
/an 25 cm. hoogte).

Het Districtshoofd.

DE WINKELSLUITING
NAAR EEN W E T T E L IJK E  R EG EL IN G .

— M ID D AG SLU IT IN G  EN ZONDAG-
— SLU IT IN G SU U R  OP W EEK D A G EN .
RUST.
Onlangs nog werd in dit blad ander

maal de vraag opgeworpen wanneer bij 
de regeling van de w inkelsluiting ein
delijk zou worden stilgestaan. W ij meen
den er te moeten aan herinneren dat, 
hoe belangrijk ook, deze kwestie nooit 
op praktische wijze werd aangesneden. 
De oplossing bleef dan ook zoek. Van 
overheidswege heeft men zich nooit met 
het geval ernstig bemoeid, w aar ander
zijds door zekere leiders van vakgroe
peeringen meerdere pogingen werden 
gedaan, zoo in  de provincie als in de 
steaen. om de zaak een bevredigend be
slag te geven. Ook in  de handelsmiddens 
zelf bleek trouwens over de kwestie geen 
eenheid van opvatting te bestaan, Veel 
kleinhandelaars stonden wantrouwig .te 
genover een m aatregel waarvan zij de 
werkelijKt draagwijdte n iet schenen te 
begrijpen of n iet wilden begrijpen. Te 
dien tijde vierde de concurrentie-geest 
hoogtij. Men vreesde immers dat de 
maatregel nooit op den handel in  zijn 
geheel zou kunnen toegepast worden.

Wie zich ten overstaan van het voor
stel vijandig metende te moeten aan
wenen, had alleen d it in  den mond: 
-mit ik, dan b lijft m ijn  concurrent open' 
-at net wel degelijk zoo gebeuren zou,
- ..,.c geen .twijfel. En  nochtans was de 
> - groote meerderheid onder de win- 

.rs voorstander van w inkelsluiting 
... zondagsrust; m aar wanneer het er
u.. aan kwam stelling te nemen voor dit 
i . dat voorstel, verdween die eenstem- 
. gheid als sneeuw onder de zon.

De kwestie houdt nu meer dan ooit 
t'.j aandacht gaande. Een stavend be- 
N.ijs levert ons de briefw isseling met 
onze lezers die er den jongsten tijd  on
verpoosd op hameren, dat we toch weer 
met de zaak ten eenenmale in  den doof
pot mogen laten stoppen.

Een eerste punt dat nochtans volledige 
klaarheid vraagt, is of in  de gegeven 
omstandigheden, het vraagstuk werke
lijk als actueel mag beschouwd worden 
en of de oplossing bijgevolg ten gepas- 
ten tijde zou komen.

Hierop antwoordt ons een lezer dat. 
wanneer de lichtafscherm ing geboden 
werd, de bezettende overheid zich weinig 
beiiieunde om kleinhandel of verbrui
kers en dat, na de sluiting, de klanten, 
die zich overdag bevoorraad hadden, 
braafjes thuis bleven. D it gebeurde in 
den W inter en aldus konden onze krui 
deniers en andere neringdoeners van 
een welverdiende rust genieten, bij moe- 
tier en kinderen, en zouden ze eindelijk 
ook eens met het begrip «gezinsleven; 
vertrouwd worden.

Maar toen kwamen Lente en Zomer, 
en de lange avonden, en ook weer, als 
het meest natuurlijk  verschijftisel, de 
late sluitingsuren. Zoover staat het nu 
weer dat, in  sommige centra en ook in 
de provincie, de handelaars in  voedings
waren bezwaarlijk vóór ha lf tien  hun 
laatste klanten kunnen « afscheppen ». 
En ook weer zooals vroeger, toen elkeen 
wel graag wilde sluiten, m aar de zaak 
open hield omdat «die anderen» open 
bleven.

« Wanneer toch, zoo onze lezer, komt 
er ’n stuk wet' die als dusdanig dooi 
iedereen zal moeten nageleefd worden. » 
Reeds een tien ta l jaren  wordt om zoo’n 
lapje wet gestreden... «W i j  zijn het ei 
volkomen mede eens, aldus een andert 
correspondent, dat we het volk een 
grootere krachtsinspanning verschuldigd 
zijn in dezen benarden tijd  en dat niets 
onverlet mag gelaten worden om de 
distributie van levensmiddelen te be
vorderen. Moet daarom aan de zondags
rust verzaakt worden? En  waarom niet 
trachten de hervorm ing NU in  Jte voeren 
bij gelescahrid cn met toedoen van de

omstandigheden? Denkt ge ook niet dat 
het publiek er zich beter aan wennen zou 
indien er schafttijd  en rusttijd  van nu 
af reeds kon worden ingevoerd? Men ver- 
lieze ook niet u it het oog dat een ta lr ijk  
ondergeschikt personeel van den vrijen  
zondagmorgen verstoken b lijft. En  komt 
het voor de groote steden hierop neer. 
dat het uitzicht van zekere handelscen
tra door een algemeene sluiting der w in 
kelramen, wel geen allerplezierigst spek
takel zou bieden, dan heeft men heel 
eenvoudig de rolluiken niet af te laten, 
en zelfs ware het gewenscht voor den 
Zondag een vernieuwde, opgefrischte u it
stalling aan te raden.

Vooral nu de handelaar zijn avonden 
met allerhande nuttige werkies zou kun
nen doorbrengen (zegels plakken, lijsten  
opmaken, enz.) ware vroegere w inkel
sluiting bijzonder welkom. E r moet ech
ter ook in  een ruime mate rekening ge
houden worden met het standpunt van 
den verbruiker, en aldus gesteld komt 
het vraagstuk op dit neer: het publiek 
moet alle m ogelijkheid geboden worden 
om zich in  de beste voorwaarden van 
levensmiddelen te voorzien, zonder dat 
zulks voor den handelaar met overdreven 
prestaties gepaard gaat. In  zekere be- 
roepsmiddens denkt men er nog anders 
over, en wel dat den handelaar de vrije 
keus moet gelaten worden van rustdag 
en sluitingsuur, in  dien verstande echter 
dat het aantal werkuren nooit een be
paald maximum zou mogen overschrijr 
den, en dat één dag in  de week de zaak 
zou gesloten blijven. D it zou het voordeel 
bieden den verbruiker in  de gelegenheid 
te stellen zich, zoo n iet bij zijn vasten 
leverancier, dan toch bij een ander te 
bevoorraden. Deze oplossing bleek echter 
weinig instemm ing te vinden bij de 
massa. Onzes inziens zou een veralge
meende, eenvormige toepassing van den 
regel dienen voorgesteld te worden.

Hoe het ook zij, over het princiep zelve 
van de beperking van den arbeidsduur 
en van de zondagsrust gaat men akkoord. 
Hoofdzaak b lijft de ten uitvoerbrenging, 
waartegenover elk handelaar duidelijk 
zijn opvatting moet te kennen geven.

(V it «Handel en Distributie»).'

Het Vraagstuk van

onze KOOPVAARDIJ

x = ÈKÎ

Aan onze 
Abonnenten in 

Frankrijk
Aan onze abonnenten in Frankrijk  die 

nog hun abonnement voor 1941 niet be
taalden en die begeeren ons blad voort 
te ontvangen laten wij weten dat zij ons 
te betalen hebben: 33,75 frank Belgisch 
geld (55,— frank Fransch geld).

Wie ons wil dit bedrag opsturen uit 
Frankrijk, moet dit storten (55 frank  
Fransch geld) in zijn naastbij gelegen 
bureel van « O FF IC E  DE CO M PENSA
TION » wel aangevend juist en volledig 
adres van den afzender en ook ons adres.

Wie kan, doe betalen door een fam ilie
lid hier in België verblijvend.

En  wie noch op de eene noch op de 
andere wijze ons nu kan betalen en toch 
begeert ons blad voort te ontvangen, 
schrijve ons seffens een kaartje. W ij 
zullen ons blad voortzenden en later zal 
wel gelegeenheid gevonden worden om 
die zaak te regelen.

In  alle geval mag uit Frankrijk  geen 
geld opgezonden worden in bankbriefjes.

De Uitgever. !

De Vlaam sche Scheepvaartbond heeft 
c-ns zoo pas hiernavolgende interessante 
beschouwingen over ons vervoer ter zee 
laten  geworden:

TER INLEIDING
In  de eerste maanden van 1940 en 

vóór ons land in den oorlog betrokken 
werd, stond het vraagstuk van ons over- 
zeesch vervoer in het brandpunt van de 
algemeene belangstelling.

E indelijk  kwam men tot het besef, dal 
die vervoer niet langer afhankelijk mocht 
blijven van vreemde vlaggen en dat er 
iets niet in den haak was met onze koop
vaardij. Want, terw ijl zonneklaar bleek 
dat de nationale tonnemaat ontoereikend 
was voor eigen bevoorrading en in allerijl 
naar lapmiddelen gegrepen werd, voeren 
ettelijke van onze eigen schepen, die mei 
Staatsgelden gebouwd waren en niet af - 
betaald, in de internationale vrachten- 
markt voor de bevoorrading van andere 
mogendheden.

In  M aart 1940 werd dit vraagstuk t i j 
dens een lezing in de Vlaamsche Club 
te Brussel toegelicht. Nieuwe oplossingen 
werden er voorgeslagen en wantoestan
den, waarover totnogtoe het stilzwijgen 
werd bewaard, werden er belicht.

Het is de tekst van deze lezing dien 
wij thans pubJiceeren.

De geweldige zetten op het internatio
nale schaakbord hebben geenszins de be
langrijkheid van het vraagstuk aange
tast. Wel integendeel. De vervoermidde
len worden in stijgend tempo vernietigd, 
maar de zee b lijft eeuwig. Van en naar 
overzee zal er steeds moeten vervoerd 
worden. Dit vervoer dient te geschieden 
ten bate van de economie van onze ge
westen onder welken vorm zij dan ook 
uit, de huidige schokkende gebeurtenissen 
mogen komen. De in M aart 1940 gehou 
den lezing b lijft dus actueel en w ij stel
len er dan ook prijs op, deze in bree- 
deren kring te verspreiden.

W ij zullen beginnen met onze koop
vaard ij te situeeren in  het kader der 
wereldvloot die, volgens de laatste sta
tistieken van  Lloyd ’s .Register, 31.186 
zeeschepen van meer da.n 100 Ton telt, 
met een bruto ruim teverm ogen va ii 
69.439.659 Ton.

België bezit daarvan 200 eenheden met 
408.418 Ton, dus iets m eer dan 0,5 %  en 
in  deze statistieken vinden w ij ons lahd 
op de laatste p laats van  de er in  ver
melde landen.

De verhouding en de rangschikking is 
des te meer opvallend, d aar ons land in 
den wereldhandel een veel betere plaats 
bekleedt.

W ij w illen onze vloot n iet stellen naast 
die der groote mogendheden, die over 
tien tallen  m illioen Ton beschikken. S te l
len wij; h aar evenwel op naast die der 
kleinere Europeesche landen, dan zien we 
de volgende cijfers:
Denemarken ......... 705 1.176.000 Ton
F in land  ...............  432 625.500 Ton
Griekenland ......... 607 1.780.000 Ton
Zw ed en ..................  1.238 1.582.000 Ton
Noorw egen............. 1.990 4.835.000 Ton
N ed erlan d .............  1.532 2.973.000 Ton
België ....................  200 408.400 Ton

Opzettelijk zetten w ij de cijfers van 
onze vloot naast die van Nederland, de 
verhouding is 1 tegen 8.

Anderzijds is de belangrijkheid van 
Noorwegen met nagenoeg 2.000 schepen 
en 5.000.000 Ton opvallend.

SA M EN ST ELL IN G  ONZER VLOOT
W ij zullen onze vloot van u it versch il

lende standpunten beschouwen. W a t de 
wijze van voortstuwen betreft, va lt aan 
te merken, dat w ij geen zeilschepen 
meer hebben. A l onze schepen worden 
m echanisch voort bewogen.

W ij hebben 118 stoomschepen met
250.000 Ton en 82 motorschepen met
158.000 Ton.

W at de tonnage betreft, ziet onze vloot 
er uit als volgt:

Onder de 300 Ton: 29 schepen; van 
200 tot 500 ton: 20 schepen; van 500 tot
1.000 Ton: 21 schepen.

Dus: 120 schepen van  m inder dan
1.000 Ton en 80 schepen van méér.

Enkel deze laatste  z ijn  geschikt voor
de groote vaa rt en kunnen in  aanm er
king komen voor onze transoceanische 
bevoorrading.

OUDERDOM
In  ouderdom sschijven doet onze vloot 

zich voor als volgt:
Onder de 5 ja a r: 53 schepen 101.000 Ton 
van 5 to.t 10 j.: 27 schepen 28.000 Ton 
van 10 tot 15 j.: 32 schepen 87.000 Ton

gerangschikt. M et de snelheid van onze 
koopvaardijschepen staat het minder 
gunstig. De snelste van onze passagiers- 

: booten loopen amper 16 knoopen, terw ijl 
nnze cargo’s 12/13 knoopen kunnen ha- 

j len, met een paar uitzonderingen van 
! 15 knoopen. Noorwegen en Jap an  bezit- 
, ten cargo’s die 18,5 knoopen loopen en 
hun snelheid tot 21 knoopen kunnen op
voeren.

De paketbooten van onze Noorderburen 
loopen gemiddeld 2,5 m ijl méér dan de 
onze. Dus w at snelheid betreft, is onze 
vloot n iet van eerste gehalte.

(zie vervolg bladzijde 6)

112 schepen 216.000 Ton
SN ELH E ID

Onze Staatspaketbooten worden tus
schen de snelst,e schepen van  de wereld

De Uitbreiding van 
de Deensche 

Visschersvloot
o*.

W A T  MEN IN HOLLAND ER OVER 
DENKT

«De Transportarbeider», het Neder- 
landsch orgaan van den Centralen Bond 
van Transportarbeiders, heeft aandacht 
besteed aan de uitbreiding der Deensche 
visschersvloot en zich afgevraagd, welke 
les daaruit voor ons land getrokken kan 
worden.

Het blad sch rijtt o.m.:
« W anneer w ij nu een vergelijking 

tretfen met de visscherij, zooals deze in 
ons land wordt uitgeoefend, dan va lt het 
op, hoe in  Denemarken een frissche wind 
w aait, doch hoe in  ons land van een 
flinke poging om het visscherijbedrijf op 
moderne leest te schoeien, niet veel te 
bemerken valt.

En  toch biedt de visscherij, in  ons land 
w ellicht zelfs betere kansen dan elders, 
indien m aar goed werd aangepakt.

De visscherij is van oudsher een der 
belangrijkste welvaartsbronnen voor ons 
land geweest, m aar zij is verwaarloosd 
en ook het vischgebruik is geleidelijk aan 
in  ons land verminderd.

Tweeërlei moet derhalve geschieden.
H et visscherijbedrijf zelve met de mo

derne nevenbedrijven dient te worden 
georganiseerd met behulp van de mo
derne vindingen.

Daarnaast dient het distributie vraag- ; 
stuk in  ons land, d.w.z. de weg van den 
visch naar den verbruiker, grondig te 
worden aangepakt. ,

E r moeten strik t nieuwe, modern u it
geruste schepen komen.

De vischconserven-industrie dient te 
worden opgebouwd.

De vischhandel dient zich daarbij aan 
te sluiten en zijn taak  voor de voedsel
voorziening des lands aan te vatten.

D at alles zal n iet u it de lucht komen 
vallen, m aar dat is ju ist de reden, 
waarom nu dient te worden aangepakt. 
Plannen dienen te worden gemaakt, zoo 
wel voor den bouw van nieuwe schepen 
als de moderniseering van de nog aan
wezige en voor dat doel geschikte be
staande vloot. Ruim e haven- en fabrieks
terreinen behooren beschikbaar te wor
den gesteld en bovenal dient op niet al 
te schrappe wijze het benoodigde cre- 
diet beschikbaar te worden gesteld.

Alles natuurlijk  met volledige inach t
neming van het belang der gemeen
schap. De tijd  immers is voorbij, dat 
enkele ondernemers den dienst konden 
uitm aken en zich uitsluitend door het 
winstoogmerk lieten leiden.

Mogen allen, die bij de visscherij, dit 
zoo bij uitstek vaderlandsche bedrijf, be
trokken zijn, de teekenen des tijds ver
staan; w ij geven als organisatie der 
visscherslieden gaarne de verzekering, 
dat bij alle weloverwogen pogingen op 
de medewerking der opvarenden en hun 
organisatie kan worden gerekend, want, 
het is ongetwijfeld een groot belang voor 
de opvarenden, dat de wantoestanden 
van weleer plaats maken voor een goed 
geordend bedrijf, dat zich rich t op de 
belangen der gemeenschap, doch dat 
daarbij ook voor he.t toch altijd  nog ge
vaarlijke werk van den zeevisscher een 
bestaan garandeert, dat in  overeenstem
ming is met de eischen, welke een recht
geaard arbeider stellen kan en moet. »

Deze mooie proza van «De Transport
arbeider» treden we ten volle bij. Z ij is 
ook toepasselijk op België.

Of er in  de huidige omstandigheden 
veel van kan terecht komen, betw ijfelen 
we echter, al zijn we het eens dat alles 
kan voorbereid, geordend en op sociaal 
gebied kan uitgevaardigd worden.

H iervoor zal echter nog veel goeden 
w il en nog veel water door de zee dienen 
te loopen.

A B O N N EM EN T EN  t
BINN ENLAND  : Een jaar, 36 frank; 9 maanden, 27 frank; 6 
maanden, 18 frank; 3 maanden, 12 fr. BU ITEN LA N D : 60 frank.

De Nieuwe Posttarieven
W ij hebben reeds in  ons vorig nummer de nieuwe poststarieven meegedeeld. 

Duidelijkheidshalve geveni w ij hieronder de voornaamste in  tabelvorm weer, 
zoodat de lezer ze gem akkelijk kan uitknippen en bijhouden.

Men denke er aan dat de nieuwe tarieven gelden vanaf 1 Augustus.
België Kongo Grens Nederl. Andere

AARD D ER  ZEN D IN G EN  landen
Brieven : Met 50 gr. of deel van 50 gr.... 1,00 -— 1.00 —

Tot 20 gr.........................................  ....... — 1-50 -— 1.50 1.75
Per 20 gr. of deel van 20 gr. meer ......  —  0.90 —  0.90 1.00

Gewone postkaarten ................................  0.50 0.75 0.50 1.00 1.00
Postkaarten met betaald antwoord ...... 1.00 1.50 1.00 2.00 2.00
Prentkaarten en Kerstm is- of Nieuw-

jaarkaarten : zonder briefwisseling ... 0.10 0.30 0.10 0.35 0.35
Met v ijf woorden maximum .............  0.35 0.30 0.35 0.35 0.35
Met meer dan v ijf woorden (open) ... 0.50 0.75 0.50 1.00 1.00. 
Met meer dan v ijf woorden onder ge

sloten omslag .................................... tarief der brieven.
Gedrukte naam kaartjes:

Zonder briefwisseling ...........................  0.10 0.30 0.10 0.35 0.35
Met ten hoogste v ijf woorden brief

wisseling .............................................  0.35 0.30 0.35 0.35 0.35
M et meer dan v ijf woorden briefw is

seling ...................................................  0.60 1.50 0.60 1.50 1.75
Drukwerken : Per 50 gr. of deel van

50 gr..........................................................  0.10 0.30 0.10 0.35 0.35
Dagbladen en tijdschriften: per nummer

en per 75 gr. of deel van 75 gr............  0.05 — —  — —
Per 50 gr. of deel van 50 gr................  — 0.15 0.05 0.35 0.35
Postabonnement tot 75 gr.................... 0.04 —  —  — —
Voor elke 50 gr. of deel van 50 gr. meer 0.02 0.15 —- — —

Stalen: per 50 gr. of deel van 50 gr........  0.10 0.30 0.10 0.35 0 35
M et m inimum van ...............................  0.50 0.60 0.50 0.70 0.70

Zaakpapieren: per 50 gr. of deel van
50 gr.......................................................... 0.10 0.30 0.10 0.35 0.35
Met m inimum van ...............................  1.00 1.50 1.00 1.75 1.75
Minim um  voor rekening ....................  0.60 —  0.60 —  —

Vast recht voor aanbevolen zending 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Vast recht voor spoedbestelling .............  2.25 3.50 3.50 3.50 3.50
Relief druk voor blinden:

Per 1000 gr. of deel van 1000 gr.; ......  0.05 0.25 0.25 0.25 0.25

Wij hebben nieuws van....
W ij hebben nieuws van M EVR. G U S

TA AF M O N TEYN E-LA BBEK E, die in 
goede gezondheid vertoeft in  de pro
vincie Surry Raygate (Engeland).

D it werd haar man gemeld langs het 
Roode Kruis.

W ij hebben nieuws van A IM E  V E R 
B IE S T  en V A N D EN BERG H E D ELPH IN E , 
die in  goede gezondheid verkeeren, als
ook hun drie zoons A LBER T , SALVATO R 
en FERNAND .

Daar Aimé Verbiest vooral in  vissche- 
rijm idens goed gekend was, zal d it velen 
groot genoegen doen.

Wie bezorgt onslnlichtigen
W ie bezorgt er ons in lichtingen over 

LO U IS  W ILLEM S , vertrokken aan boord 
van een kleine loodsboot u it Zeebrugge. 
V erb lijft w aarsch ijn lijk  in  Engeland. D it 
w'ordt gevraagd door zijn vrouw Delphi
ne Wiliems-Neut, wónende Diksmuide
straat, 47, te Blankenberge.

Men vraagt ons het adres van Mevr. 
BRA C K X-K O O Y, u it Antwerpen, daar 
deze vrouw nieuws ontvangen heeft van 
haar zuster, die vertrokken is met de
0.324 «Sonny Boy».

Men schrijve naar Mevrouw Odette 
Van Acker, W estkerkestraat 23a, Eerne
gem.

Gemeenschappelijke Kas 
voor de Zeevisscherij

H ER Z IEN IN G  DER STATUTEN  VAN DE 
SEC T IE  «O O R LO G SSC H A D E»

Het Staatsb lad  van 29 Ju li behelst de 
herziene statuten van de sectie «Oorlogs
risico» der Gem eenschappelijke Kas voor 
de Zeevisscherij.

In  afw ijk ing van artikel 4 der statuten 
van de Gem eenschappelijke Kas voor de 
Zeevisscherij, is aan de sectie «Oorlogs
risico» een gewone jaarlijksche bijdrage 
verschuldigd vastgesteld op 5 frank per 
aangemonsterd visscher met dien ver
stande dat de bemanning van elk in  den 
loop van het ja a r in  de vaart gebracht 
vaartuig slechts eenm aal aangerekena 
wordt.

Bedoelde bij/drage is voor herziening 
bij besluit vatbaar Z ij kan geen aan
leiding geven tot verdeeling noch tot 
terugbetaling in  geval van uittreding.

In  geval zich een bepaald risico voor
doet (oorlog, weerwraakm aatregelen. 
m ijnen, torpedo’s, bommen, enz.) is bui 
tendien eeii bijzondere bijdrage een zoo
genaamde 'verzekeringsprem ie verschul
digd, die .ten laste van de reeders en 
schepen w aarvan de bemanningen aan 
de bedoelde risico’s zijn blootgesteld, zal 
geheven worden met beschouwing van 
elk geval afzonderlijk en voor bepaalde 
reizen en bestemmingen.

Indien de reizen en bestemmingen ge
durende een zeker tijdperk dezelfde zijn,

Als Oe 
Nederlandsche 

Visschers uitvaren
lip»

Verleden week Dinsdag hebben de 
radioverslaggevers van Hilversum  een 
reportage gegeven over het V isscherij
bedrijf te IJm uiden.

Volgens deze reportage wordt gemeld, 
dat veel visschersvaartuigen ter uitvaart 
gereed gemaakt worden en dat de vangst 
momenteel vrij goed is.

D it is niet zoo verwonderlijk, aange
zien nu eenige tientallen en in  normale 
tijden honderdtallen scnepen varen. Het 
grootste gedeelte der vloot is thans 
uiteraard niet in  de vaart.

De toekomst van het Nederlandsche 
visscherijbedrijf zag de heer Meijering 
hoopvol in. Spreker wees op de plannen 
die bestaan om nieuwe schepen te bou
wen en de oude te moderniseeren. Het 
bedrijf bouwt voort op een oude traditie. 
Vroeger voeren van hier pl.m. 12.000 
scheepjes uit. Onze geografische ligging 
dringt ons naar de zee. De havens van 
Vlaardingen, Schevemngen en IJm uiden 
zijn goea. SpreKer was er ztiver vau, uat 
de i^eaerianüscne zeevisscneiij een v o o r 
name rol zou gaan spelen in het nieuwe 
Europa.

D aarna deelde de heer Vader iets over 
de visscherij, zooals deze na de kapitu- 
latie kan worden ui.tgeoefend, mede. Zij 
beperkt zich, aldus spreker, tot het 
kustgebied en haar aandeel in  de voed
selvoorziening is. voor het geheel, niet 
van zoo buitengewoon veel belang, al 
mag de waarde ervan niet worden mis
kend.
Spreker wees er op, dat bij vele visschers 
het gemeenschapsgevoel sterk spreekt. 
Ta l van zeelieden waren bereid een per
centage van hun inkomen aan W inter
hulp JNederland af te staan, hetgeen, nu 
de besormingen en daaraoor de verdien
sten beter zijn, reeds 2500 gulden op
leverde.

Zes maanden geleden was IJm uiden 
een doode plaats; thans is er weer leven 
in de brouwerij.

Aan boord van een der vischlossende 
traw lers werd een bezoek gebracht en 
de schipper daarvan vertelde hoe hard 
er thans buitengaats aangepakt moet 
worden; véél aan dek, weinig in  de kooi

Hopen we dat dit spoedig zal beteren.
fr*— *»*

kan de premie insgelijks per tijdperk 
vastgesteld worden.

Onder dezelfde voorwaarden is een 
aanvullende premie verschuldigd voor de 
dekking der conventioneele vergoedingen 
dewelke ten laste van de sectie «Oorlogs
risico» zullen vallen indien de bevoegde 
hoogere overheid dit goedkeurt.

Die premie en aanvullende premie 
worden vastge^teld door de bevoegde 
hoogere overheid op voorstel van den 
raad van beheer der Gemeenschappelijke 
Kas voor de Zeevisscherij en naar advies 
van het Technisch Comité.
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Haringmeel, Noorwegens voornaamste 
export-artikel

De haring vormt nu de grondstof van 
een belangrijke industrie. De productie 
voltrekt zich b ijna geheel in  de kustge
bieden van Noorwegen. In  de jsongste 
jaren bedroeg de Noorsche productie van 
haringm eel 60 - 80.000 ton, hetzij voor 
een waarde van circa 15 m illioen kronen. 
Het grootste gedeelte werd uitgevoerd. 
In  één jaa r tijd  gingen b.v. niet minder 
dan 55.000 ton naar Duitschland. De 
meelproductie vorm t evenwel slechts een 
gedeelte van dezen tak  van industrie. 
Van  even groote beteekenis is de produc
tie van haringolie, welke in  de eerste 
p laats in de margarine-industrie ver
werkt word.t. In  de laatste jaren werden 
hiervan meerdere honderdduizenden ton • 
nen geproduceerd, w aarvan de helft ge- 
exporteerd werd. Haringm eel evenals 
haringolie zijn voortbrengselen van het
zelfde productie-proces. De haring wordt 
door de kotters direct bij de kookcylin- 
ders gelost en onder stoom gekookt. De 
gekookte massa komt dan in  de groote 
persmachine, w aar de droge materie, het 
meel, van de vloeibare bestanddeelen, 
olie en water, gescheiden wordt. Het wa
ter wordt dan afgetapt. Ook het meel 
bevat nog circa 50 t.h. water. In  Noord- 
Noorwegen wordt het door directe ver
h itting  verwijderd, in  de fabrieken van 
het W estland wordt het meel door stoom 
gedroôgd. M et het perswater gaat bij dit 
procédé circa l/5e van de droge stof ver
loren.

Als grondstof wordt zoowel de groote 
haring, de voorjaarsharing als de vette 
haring, die in  Noord-Noorwegen gevischt 
wordt, aangewend. Ook uit kabeljauw 
wordt vischmeel gewonnen. Het product 
heet evenwel gewoon vischmeel. Als 
grondstof worden kop en graten van de 
tot klipvisch verwerkte visch aangewend. 
Nadat de koppen en de graten in  open 
lucht gedroogd zi;1n, worden zij tot meel 
gemalen. Haring- zoowel als vischmeel 
vinden voor het grootste gedeelte aan
wending als veevoer.

Zoo wordt de binnenlandsche voermid- 
delproductie aangevuld door het visch
meel. Di.t laatste b lijk t vooral van groote 
waarde als toegift bij cellulose-voer, dat, 
zooals men weet, geen eiw it bevat.

Geen dood seizoen in de Deensche 
visscherij

In  M ei jl. was de Deensche visscherij 
zeer loonend, en in  plaats van de in 
andere jaren onbelangrijke Juni-vangsten 
heeft de voorbije m aand verbazend hooge 
aanvoercijfers te zien gegeven. Skagen 
kende een omzet van 2,3 m illioen kg. 
visch, te r waarde van meer dan 1,25 m il
lioen kronen. Men noteerde afzonderlijke 
besommingen .tot 52.000 kronen. Thybo
ron kende ook een ononderbroken be
drijvigheid der geheele kottervloot als 
gevolg van de groote scholen rondvisch. 
Alleen reeds in  de laatste week van Ju n i 
kon een vangst van 200.000 kg. dorsch 
(steenbolk) 100.000 kg. schelvisch, 15.000 
kg’, schol en 35,000 kg. diverse visch 
binnengebracht worden. H iervan werden 
in  den loop der zelfde week 117.000 kg. 
doorgezonden. K w a lite it en p rijs van de 
visch waren goed en verzekerden den 
vissehers hooge verdiensten. Bovendien 
droegen de nieuw " mogelijkheden van 
aanwending van het vischafval bij tot 
het verhoogen der inkomsten. Te Skagen 
kon de zevende conservenfabriek in  be
d rijf gesteld worden, zij is gespeciali
seerd op het marineeren. De export van 
visch en vischconserven was buitenge
woon loonend.

De Visscherij op Mosselzaad 
in Holland

Reeds gedurende weken is de vloot der 
Zeeuwsche mosselvisschers op de W ad 
denzee —  ter hoogte van Schierm onnik
oog — bezig met het visschen naar mos
selzaad. In  de warme weken vond de/e 
arbeid voortzetting, al waren de, resul
taten niet zoo goed als op koelere dagen. 
Toch bereikte de vloot een der vorige 
weken een totale vangst van 24.000 ton, 
waarvoor 1.30 à 2.05 gulden per ton kon 
worden besomd, hetgeen w aarlijk  geen 
slecht resultaat mag heeten.

De Zeeuwen genieten niet meer, gelijk 
in  vorige jaren, het monopolie van deze 
visscherij, die ju ist zij tot ontwikkeling 
brachten Door de bijzondere tijdsom 
standigheden zijn ook de W ieringer vis-

schers er toe gebracht dezen bedrijfstak 
uit te oefenen. Ook zij visschen niet zon
der geluk, want een opbrengst van 300 
à 350 ton per week en per vaartuig is 
heelem aal geen uitzondering.

Alweer zijn het de tijdsom standighe
den, die den duur der mosselzaadvis- 
scherij sterk influenceeren. W as deze 
visscherij in  vorige jaren ultim o Ju li af- 
geloopen, ditm aal hebben de vissehers 
toestemming tot 30 September, een ver
lenging, welke zij uiteraard zeer appré- 
cieeren.

Oesferbroed in Holland
Het weer is den panneboeren langs de 

Zeeuwsche stroomen dit jaa r wel zeer 
goed gezind. Tijdens de droogte had men 
gelegenheid om de pannen te kalken en 
het warme weer van de laatste weken 
was gunstig voor de voortbrenging en 
de ontwikkeling van de larven. D it la a t
ste b lijk t wel hieruit, dat men verleden 
week op sedert acht dagen uitgelegde 
pannen reeds ae uit de larven ontw ik
kelde oestertjes kon waarnemen. De ge
regeld uitgegeven bulletins van Dr. Ko- 
ringa doen weer goeden dienst en heb
ben het vertrouwen der kweekers ge
wonnen

De Kreeftenvisscherij in Holland
De uitkomsten van de kreeftenvis

scherij op de Zeeuwsche stroomen zijn 
dit jaa r al buitengewoon slecht geweest 
en beloopen slechts 1/3 van die van het 
vorig jaar. toen het bedrijf ook al niet 
loonend was.

In  overweging wordt nu genomen deze 
visscherij eenige jaren  stop te zetten. 
Een definitieve beslissing is echter nog 
niet genomen.
Hei' Hollandsch Loodswezen wordt bij 
het Departement van Waterstaat 

ondergebracht
B ij beschikking van den secretaris-ge- 

neraal van w aterstaat en het hoofd van 
het afwikkelingsbureau van het depar 
tement van defensie, gepubliceerd in  de 
staatscourant van Woensdagavond,wordt 
de zorg voor het loodswezen, de beton- 
ning, de bebakening, de verlichting en 
den storm waarschuwingsdienst, voor 
zoover deze zorg niet reeds berust bij het 
departement van w aterstaat, en de vre- 
deskustwacht .overgebracht van het de
partem ent van defensie naar het depar
tement van waterstaat. Deze beschik
king wordt geacht van kracht te ziin  ge
worden op 22 Ju n i 1940.

Van de Zeeuwsche stroomen
Den laatsten tijd  worden er veel krab 

ben gevangen Deze zijn in  België a ltijd  
zeer gewild en nu in  het bijzonder. Vori 
ge week werden er niet m inder dan 
2-1.000 kg. verzonden. Velen zijn te Yer
seke bezig met aan de kanten van put
ten, steigers en dijken krabben te van
gen aan een uitgeworpen touw met wat 
aas er aan. Opkoopers betalen er dan 
ongeveer f 0.10 per kg. voor.

Nederlandsche Visscherijcentrale 
Nieuwe Directeur benoemd

Sedert 28 Ju li is tot directeur van de 
Nederlandsche Visscherij-Centrale be
noemd de heer N. Haasnoot, te K a tw ijk  
aan Zee.

De Vischaanvoer te Vigo
De aanvoeren van de te Vigo thuis- 

hoorende kotters beliepen voor de eer
ste zes maanden van het loopende jaar 
1 1/4 m illioen kilogram. De gezamenlijke 
verkoopwaarde van dit quantum be
draagt 39 1/2 m illioen peseta’s.

Nieuwe Zwitsersche overzeesche 
Reederijen

Sediert het Bondsraadbesluit van 9 
April w aarbij de scheepvaart ter zee 
onder Zwitsersche vlag wordt aangeno
men, zijn drie Zwitsersche overzeesche 
reederijen gesticht.

Op 29 April werd, met een aanvangs- 
kap itaal van 100.000 Zw. fr., de Suisse- 
Atlantique Société de Navigation M ari
time S. A. opgericht, met zetel te Lau 
sanne. Op 12 M ei volgde de M aritim e 
Suisse A. G., met zetel te Bazel en een 
kap itaal van 500.000 Zw. fr. In  Ju li werd 
nog een derde Zwitsersche reederij te 
Lissabon opgericht, w aarin een der 
voornoemde m aatschappijen alsmede 
Zwitsersche banken belangen hebben.

Over de W erking van den 
Intercommunalen 

Technischen Dienst
DOEL VAN DE ST ED EBO U W

In  een voorgaand nummer, deelden 
w ij mede, dat een Intercom m unalen 
Technischen Dienst gesticht werd, om 
het plan van aanleg vèor «Groot Oos
tende» op te maken. Sindsdien werd, 
door Ir . Demeyere, provinciaal commis
saris voor ’s Lands Wederopbouw, Ir . 
Beyne en Ir . Van Coillie, het programma 
der werkzaamheden samengesteld, en 
werden onderrichtingen gegeven aan de 
technici der diverse gemeenten, om een
vormig hun opdracht te kunnen ver
vullen.

Het stedebouwkundig werk werd in  
drie phasen ingedeeld: de voorbereiding, 
het opstellen van het regionaal plan en 
de realisatie. -

Het doel van de stedebouw, is een 
streven om de behoeften van het m aat
schappelijk leven te bevredigen, en dien
volgens, moet de urbanist n iet alleen 
aandacht schenken, aan het heden en 
de eerstkomende jaren, m aar ook reke
ning houden met de eischen van een 
meer verwiijderde toekomst.

Om zich te kunnen vergewissen w at 
de gemeenschap noodig heeft, moet men 
een juiste kennis hebben van het ver
leden en van den huidigen toestand. 
Men moet vertrouwd zijn met de ont
wikkelingsgeschiedenis van de stad of 
de streek in  de laatste v ijftig  jaar, om 
voorspellingen voor de toekomst te kun
nen vooropzetten.

De vooruitzichten worden niet lukraak 
uit de lucht gegrepen, m aar moeten 
kunnen yerrechtvaardigd worden. De 
statistieken zuilen kostbare hulpbronnen 
zijn, die ons zullen toelaten m in of meer 
nauwkeurig in de toekomst te schouwen.

U it hoogervermelde, kan men een idee 
vormen, van de belangrijkheid van het 
voorbereidend werk, en komt men tot 
de overtuiging dat het wellukken van 
de urbanisatie afhangt van de zorg 
welke besteed wordt aan de eerste phase.

O PSTELLEN  VAN RA PPO RTEN
Door middel van verslagen, zal de be

staande toestand wedergegeven worden, 
derwijze dat zelfs een buitenstaander, 
door het nazicht van deze dokumenten, 
een oordeel zal kunnen uitbrengen om
trent het later op te maken urbanisatie- 
plan.

In  een rapport, zal een overzicht ge
geven worden over de bevolkingsaan- 
groei, de geboorten, huwelijken en sterf
gevallen, om te kunnen besluiten zoo de 
streek voldoende levensruim te bezit, en 
na te gaan zoo de woongelegenheden in 
voldoende mate aanwezig zijn.

Voor w at de nijverheid, landbouw, 
veeteelt betreft, zullen gelijkaardige ver
slagen opgesteld worden, om aan te too
nen, de aard en omvang, de benutte en 
nog beschikbare gronden, en om de mo
gelijke ontwikkeling te voorspellen.

De gedokumenteerde opstellen zouden 
nochtans aan duidelijkheid missen, 
moesten zij niet vergezeld zijn van een 
reeks plannen, waarop alle gewenschte 
aanduidingen voorkomen.

PLAN VOOR « GROOT-OOSTENDE »
Het plan van « Groot-Oostende », be

staande toestand, zal geteekend worden 
en dit zal het cliché vormen van de b ij
zondere plannen welke zullen vervaar
digd worden.

Afzonderlijke plannen zullen weerge
ven: de bebouwing, de recreatie oorden, 
de beschadigingen door oorlogsfeiten, de 
nijverheden, de landbouw, de gas- en 
electriciteit- en drinkwater voorziening, 
de rioleering, het verkeer.

Op het plan der bebouwing, zullen 
door toepassing van aangenomen ken- 
teekens aangeduid worden: de woonhui
zen, de krotten, de ongezonde woningen, 
de openbare gebouwen, de gebouwen 
voor algemeen nut. Eveneens zullen de 
w ijken met open, half-open, gesloten en 
seizoen bebouwing, alsmede het stede- 
schoon, gem akkelijk kunnen herkend 
worden.

Een streekplan zal weergeven waar 
sports en speelterreinen aangelegd zijn, 
w aar natuurschoon, parken, bosschen, 
strand, duinen, landschappen, voorhan
den zijn.

Daar de streek niet gespaard gebleven 
is door oorlogsgebeurtenissen, wèrd het 
nuttig geacht de beschadigingen op een

M E K A N IEK E  TOUW-, G A REN 
EN N ET T EN FA B R IEK EN

N. V.
REEDERIJKAAI -  OOSTENDE

Alle benpodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en 
O p e n b a r e  W e r k e n  
M a z o u t  « P u r f i n a »  
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bijzonder plan te vermelden ,en naar 
gelang de schade toegebracht werd aan 
een Openbaar of privaat gebouw, een 
nijverheid of landbouwcultuur, zal een 
bepaaldé'; tin t aangenomen Worden.

Het plan voor de nijverheid zal aan
duiden w aar de diverse industries ge
legen zijn; onderscheid zal gemaakt 
worden tusschen bedrijven met of zon
der h inderlijk  karakter.

Gezien de landbouw een rol van le 
vensbelang speelt in  de bevoorrading van 
het volk, zal uitgem aakt worden, welke 
terreinen benut worden voor veeteelt, 
akkergrond, tuinbouwgrond. De bodem
gesteldheid zal onderzocht worden en 
voorgesteld worden op het plan.

Bijzondere afzonderlijke plannen zul
len aanwijzen drinkwater, gas- en elec
tric ite it voorziening, de rioleering. Niet 
alleen hoofd- en secondaire leidingen 
zullen geteekend worden, m aar ook de 
kunstwerken en gebouwen welke er bij 
hooren.

Het verkeerswezen kan veel bijbren
gen voor den bloei van de streek; voor 
d it doel zal een plan voorbehouden wor
den. Wegen, binnen- en zeevaartscheep- 
iijnen, spoorwegen, buurtspoorwegen, 
autobuslijnen, vliegvelden, kunstwerken 
en gebouwen die er mede in  verband 
staan, zuiien aanschouwelijk voor gesteld 
worden.

Het va lt m oeilijk een goede definitie 
op te geven van het woord stedebouw, 
doch w ij meenen dat door de opsomming 
van de te behandelen problemen, de be
teekenis van de urbanisatie beter zal 
begrepen worden dan de beste verk la
ringen.

G EV O LG T R EK K IN G
Nadat het navorschend werk zal vo l

tooid zijn, zal men met kennis van za
ken kunnen overgaan tot het opmaken 
van definitieve ontwerpen. Inderdaad 
dan enkel, zal men gevolgtrekkingen 
kunnen maken. Voor w at de bebouwing 
betreft, zal men ju ist weten waar de 
gezondmaking moet bevorderd worden 
en op welke m anier d it moet geschieden. 
Aan de ongewenschte hygiënische toe
standen kan verholpen worden: b.v. 
door onteigening van krotten, verbree- 
den van straten, aanleggen van binnen
pleinen, door verw ijderen van hinder
lijke  bedrijven, door aanbrengen van 
water, gas- of electriciteitsvoorziening, 
door aanleg van riolen.

In  zake verkeerswezen, zal kunnen u it
gemaakt worden w aar het verkeer intens 
is en moet omgeleid worden, welke we
gen enkel mogen gebruikt worden voor 
personenvervoer, welke gevaarlijke 
knooppunten moeten verbeterd worden.

Deze enkele prim aire beschouwingen 
volstaan om eenieder te overtuigen dat 
d it voorbereidend werk noodzakelijk is, 
en het verkeerd ware, besluiten te tre f
fen vooraleer alles goed overwogen 
wordt, aan de hand van  volledige voor
studies en een uitgebreid kaartenmate- 
riaal.
VO LTO O IING  VAN DE E ER ST E  PH ASE

Voor het afw erken 'van  het program
ma, wordt aan den Intercom m unalen 
Technischen D ienst een term ijn  van 
twee maanden verstrekt. Voor w at Oos
tende betreft, stu it men op geweldige 
m oeilijkheden, door het fe it dat alle 
plannen, in  den brand van het stadhuis, 
teloor gingen.

Niettegenstaande dezen tegenvaller, 
hebben w ij vernomen dat een krach tin 
spanning gedaan wordt door den nieu
wen dienst, opdat alles tegen 1 Septem
ber zou voltooid zijn.

W ij verlangen eveneens, dat het werk 
geen vertraging zou ondergaan, want het 
is noodig, dat de eigenaars, van geteis
terde huizen en gebouwen, bescheid kriij- 
gen zoo hun eigendom in  den oorspion- 
kelijken vorm zal bewaard worden.

Het is hun niet m ogelijk opdrachten 
te geven aan architecten zoo zij h ier
om trent geen stellige verzekeringen kun
nen ontvangen.

Denkelijk zullen de plannen van 
« Groot-Oostende » aan het publiek ge
toond worden, bij gelegenheid van de 
tentoonstelling voor modelontwerpen.

D it ware zeer wenschelijk en het zou 
zeker en vast, de belangstelling voor de 
tentoonstelling nog doen toenemen.

Urbsnova.

" ■  e  '* '■kjmtéhm. ■.. 
naciï. n em f'!

STO RT 16,80 FR A N K
op postcheckrekening 1070.98 van 
« Het Visscherijblad, » Oostende, 
en ons blad zal U voor het ove
rige van het ja a r iederen Zater
dag per post thuis besteld worden. 

VOOR F R A N K R IJK  
VOOR D U ITSC H LA N D  
kost een abonnement tot N ieuw jaar 
-----  slechts 30 FR A N K  -----

want ze voelt zich steeds frisch en blijft ge
spaard van zenuwachtigheid en prikkelbaar
heid die het leven van tal van vrouwen ver
gallen.

Het U lit K ru is
€ e n  o iJê h  a ie  n t iv u .

PIJN LIJKE MAANDSTONDEN • HOOFDPIJN - SCHELE HOOFDPIJN - 
DUIZELIGHEID • VERMOEIDHEID - GRIEP • RHEUMATISCHE PIJNEN

-'“■.-..I I IN  A L L E  A P O T H E K E N

DITJES en DATJES *
*1 &

Het Personeel van de Belgische 
Spoorwegen

Het aantal personen w aaru it het per
soneel van de Nationale M aatschappij 
der Belgische Spoorwegen bestaat, is ge
stegen van 72.356 einde 1939 tot 76.946 
einde 1940, waarbij 4.000 agenten van de 
«Nord-Belge» inbegrepen zijn.

D it personeel was op 31 December 1940 
als volgt onderverdeeld:

Am btenaren en bedienden te werk ge
steld: 14.923.

Zieken, gewonden of op non-aktiviteit 
gesteld: 777. "

Arbeiders te werk gesteld: 58030.
Zieken, gewonden of met verlof: 3216.
W at het aantal gepensionneerden be

treft is d it gestegen van 50.196 op 31 De
cember 1939 tot 50.695 op 31 December 
1940, de gepensionneerden van de «Nord- 
Belge» niet inbegrepen.

Gevvestelijke rijkstuinbouwscholen 
West-Vlaanderen

De lessen in  de gewestelijke rijkstui-V 
bouwscholen van Oostende, Brugge, Roe
selare, K o rtrijk , Tiielt en Moeskroen van 
gen aan op Zondag 21 September 1941. 
Het onderwijs is gansch kosteloos. Voor 
in lichtingen en inschrijvingen zich wen
den tot de hh. bestuursafgevaardigden 
of tot Rijkstuinbouwconsulent Cumps, de 
Nieulantlaan, 30, Sint-Andries-Brugge.

Voor de gepensionneerde Oudjes j
W ij hebben er reeds herhaaldelijk  op ! 

gewezen dat het pensioen van de oudjes 
thans ontoereikend is om in  hun nood
zakelijke levensbehoeften te voorzien. 
N aar we thans vernemen, kunnen de 
oudj’es die de vereischte voorwaarden 
vervullen, aanvullenden steun verkrijgen 
bij de Commissies van Openbaren O n 
derstand. Verhooging van den steun door 
de Commissie van Openbaren Onder
stand wordt thans ook door de bevoegde 
overheid overwogen.

W at gebeurde er deze week?
2-8-1934: Dood van M aarschalk H in 

denburg. i
3-8-1492: Colombus scheept in  te Palos.
4-8-1921: Dood van Enrico Caruso, Ita  - 

liaansch zanger.
5-8-1940: Dood van Frederic Cook, d ie' 

beweert de Noordpool te hebben ont-1 
dekt.

6-8-1935: Een groote meteoor wordt in  
ons land waargenomen.

7-8-1834: Dood van Jacquard, u itv in 
der van het weefgetouw.

8-8-1883: Onthulling van het Rubens- 
standbeeld te Antwerpen.

W ist U ?
dat men vroeger ook bijen ter dood ver
oordeelde?

In  de middeleeuwen hadden bijen een 
kind gestoken, dat aan de gevolgen van 
deze steek stierf. De raad van de stad 
Worms veroordeelde dan ook den gan
schen bijenstok tot den vuurdood. En  het 
vonnis werd uitgevoerd.

V. B. O. Kroniek
Velen weten nog a ltijd  niet goed wat 

eigenlijk bedoeld wordt met «Algemeen 
Beschaafd Nederlandsch» spreken. B e 
schaafd spreken beteekent niet naar de 
letter, gemaakt en s tijf spreken, m aar 
wèl: uw uitspraak verzorgen en uw ge
dachten in  een keurige, vlotte en onge
dwongen taa l uitdrukken. Tot de verbe
tering van de om gangstaal is dus niet 
slechts een m eer verzorgde ui'tspraak 
van noode, m aar bovendien wordt het 
verm ijden van gallicism en, het juiste 
gebruik van de voorzetsels, de kennis 
van het juiste woord en de geijkte ter
men, het gebruik van afwisselende zegs
wijzen en van den passenden zinsbouw 
vereischt.

Daarom : sluit aan bij V.B.O. U betaalt 
als gewoon lid  slechts 20 fr. per jaar, 
inwonende leden en studenten 7,50 fr. 
Hiervoor ontvangt U dan nog iedere 
maand ons fraa>i en gedocumenteerd 
tijdschrift «S tijl en Volk».

U  moogt zich als lid  opgeven op het 
secretariaat, afd. Oostende, Dr. Ver
haeghestraat 105, w aar U  allen van harte 
welkom zijt.

Rechtskundige
Kroniek

S. K . — Vraag: Sedert Ju n i 1940 be
trek ik  een huis dat ik  mondeling heb 
gehuurd aan 125 fr. per maand, prijs 
voor zoolang de tijden niet norm aal zou
den zijn. Sedertdien heeft de eigenaar 
miji voor den vrederechter gedaagd, en 
om alle moeilijkheden te verm ijden, heb 
ik den eigenaar 25 fr. per maand meer 
betaald (sedert 1-10-40).

Nu vraagt h ij m ij weer 50 fr. meer 
per maand. Ind ien ik  d it niet betaal zal 
h ij m ij opnieuw voor den vrederechter 
betrekken.

Heeft de eigenaar het recht opslag van 
huishuur te eischen?

Ben ik verp licnt*zelf de huishuur te 
dragen? Daarover hebben we geen ver
bintenis, t.t.z. ik heb me niet verbonden 
de huishuur zelf tc moeten dragen.

Ook heb ik zelf enkele allernoodzake
lijkste onkosten aan het huis moeten 
cioen, daar de eigenaar geen cent ervoor 
v/il uitgevcn.

Antwoord: W ij moeten u antwoorden 
dat uw geval enkel en alleen door den 
heer vrederechter van uw kanton kan 
opgelost worden. H ij. alleen is bevoegd 
uitspraak te doen en zal onderscheid 
maken, rekening houdende met de alge- 
heelheid van den toestand van den huur
der en verhuurder.

W ette lijk  moejt de huurprijs afgehaald 
worden ten huize van den huurder, in 
dien het n iet is overeengekomen dat de 
huurder ten huize van den eigenaar moet 
betalen. De gewoonten en gebruiken w il
len het anders!

De uitgaven door u gedaan (pomp en 
slot) worden doorgaans als last van dea 
huurder aanzien; het zijn inderdaad 
locatieve herstellingen veroorzaakt door 
een dagelijksch en aanhoudend gebruik.

*
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door Hendrik Brys
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D it is het sein tot een opstandige beweging der om den 
tuin geleide menschen. Z ij slingeren de liefelijkste namen 
naar het hoofd van het officieefl personnage, dat daar 
vóór hen zit. Op hem concentreert zich het spervuur van 
hatelijkheden die voor de vischm ijnlieden dagelijksche kost 
zijn. H ij toch verpersoonlijkt het O fficieel Bestuur, dat er 
enkel op u it is de handelaars af te persen. H ij heeft zich 
tot achterbaksche handelingen geleend. De stadskas zal 
er natuurlijk  wel bij varen, want nu wordt er opgeboden 
dat de stukken er af vliegen. Alle vertrouwelijkeid ver
vliegt als de rook van sigaretten. Het egoïsme in de 
menschen dwingt hen er toe m alkander den duivel aan te 
doen. Nu de vischhandelaars bedrogen zijn door hun eigen 
bestuursleden kan het hun niet meer schelen enkele dui
zenden frank meer te bieden, zoo zullen die loeders ver
p licht zijn ook den grooten prijs te betalen. Dat zij zelf 
het slachtoffer zijn van hun wraakgevoel beseffen zij niet 
eens.

Thans kost het echter tam elijk veel moeite om met 
verhuren door te gaan. W el zijn er enkele politieagenten 
aanwezig om eventueel de orde te handhaven, doch die 
b lijven w ijselijk  achter in  de zaal hangen. De Schepen 
dreigt de verpachting stil te leggen en een andere methode 
toe te passen. Z ijn  klare stem dringt tot allen door, zoo 
scherp bijtend dat de handelaars zwichten en liever toe
geven dan met een nog gevaarlijker experiment voor hun 
beurs kennis te maken. Dwaze prijzen worden thans ge
boden. De zaal b lijft woelig al wordt er slechts nog spora
disch luid geprotesteerd.

W anneer alle pakhuizen verhuurd zijn in  ’t voordeel 
onzer « vroede » stede, gaan de handelaars druk gesticu- 
leerend naar buiten om de café’s op en rond de m arkt met 
hun discussies te vullen.

Geen mensch heeft oog gehad voor de kunstwerken 
aan c’en muur. Het is hun genre niet. Clechts de vrcuv/,

in  haar zwaargouden lijs t nevens de deur, die haar matte 
boezem uitdagend laat zien hebben ze allen opgemerkt.

Als ik in  ons pakhuis kom is er ruzie. Een hotel heeft 
een bestelling gedaan en Fred kan geen enkele knecht er 
toe dwingen de visch naar het hotel te brengen. Z ij b lijven 
lu i liggen. Als ik hen moet gelooven hebben zij allem aal 
de laatste bestelling thuis gebracht. G-usten is met een 
spoedbestelling naar het station geweest en vindt dat deze 
prestatie heden volstaat. Meer mogen w ij van hem niet 
eischen. « Coca-Cola » is onpasselijk van de hitte- « Drup » 
onze veteraan is te oud. De Schele slaapt, met zijn ooren 
open natuurlijk. H ij heeft zijn muts voor zijn twistende 
oogen getrokken. H ij wenscht m ij niet te zien. H ij is m ij 
v/eer een weekloon verschuldigd, en voelt zich dus zedelijk 
verplicht m ijn  verzoek op te volgen. M aar als men slaapt 
hoort men niets. Dus slaapt h ij. Daar Gusten en Coca-Cola 
krachtdadig weigeren en ik Drup onmogelijk kan sturen, 
sla ik met den houten hamer, waarmee de klompen ijs stuk 
geslagen worden, u it alle m acht op de kist naast het hoofd 
van den Schele. Verschrikt springt h ij recht. Zonder uitleg 
tc vragen neemt h ij mopperend de mand visch op. H ij 
probeert woedende blikken naar zijn  collega’s te werpen, 
hetgeen hem m oeilijk lukt. M et een ruk keert h ij zich 
naar m ij : « Ik  zal gaan ! M aar ’k neem de auto ! H et is m ij 
te ver ! » schreeuwt h ij. En  voor ik den tijd  heb een op
merking te maken, heeft h ij de motor van.de cam ionnette 
in  gang gedraaid en tu ft naar buiten om de vijfhonderd 
meters die het hotel van de vischm ijn  scheiden in  een 
razend tempo af te leggen.

Woedend klim  ik de trappen op na.ar het bureau. Aan 
zulk optreden van de knechten zal ik  een einde , maken. 
Van morgen af zal ieder een vastgestelde dag krijgen om 
de boodschappen en bestellingen te doen. Anders zouden 
de knechten op den duur zelf baas spelen. Toegeven mag

ik niet. De tuchteloosheid in  de vischm ijn is nu reeds veel 
te groot. , J dJiU

IV
Vandaag wordt de Nieuwe Vischm ijn officieel inge- 

huldigd. De zomer bloeit open, warme guren hangen in 
de zwoele lucht. De afstand naar de nieuwe visschershaven 
is lang en troosteloos nog. Over de slechtgekalseide baan 
schuift een groote sliert menschen in  luchtige heldere 
kleeren. De donkerblauwe of zwarte pakken der bonkige 
vissehers breken de lichte tinten en leggen stoere knoopen 
in  de lange speelsche tros.

Auto’s bollen af en aan en jagen de menschen op zij 
van den weg, waaraan geen voetpad is. Voor het hoog 
ijzeren hekken van den ingang staan stadsbedienden, de 
tegenschrijvers, met den Politiecom m issaris van de visch
m ijn  aan het hoofd. Z ij scheiden de aanschuivende men
schen in  twee categorieëïi : de bezitters van uitnoodigings- 
kaarten en dezen die er geen hebben. Ik  verklaar een van 
de notabelen der stad te moeten spreken. Thuur, de tegen- 
schrijver, laat m ij in  de door nadarafsluitingen gereser
veerde ruim te; daar ik geen uitnoodigingskaart bezit, houdt 
h ij m ij echter in  de gaten, zoodat ik,-om den schijn te 
redden, op het groepje menschen afsteven dat, mooi op
gepoetst, schijnbaar kalm  den M inister opwacht. Ik  b lijf 
op een meter van de stadsnotabelen staan. Laat met een 
ruk m ijn  hoofd op m ijn borst vallen, snak weer recht. 
Enkele heeren kijken verbaasd. Zonder m ij er aan te storen 
draai ik langzaam om het groepje heen, zoodat Thuur mij 
niet meer kan zien. Zonder verder omzien installeer ik 
m ijn  persoontje op een stoel.

( ’t  Vervol-tV



Notariëele en andere Aankondigingen
Studiën van Meesters

Pierre DENIS
te Nieuwpoort, en

Georges Masureel
te Koekelare.

Op M AANDAG 11 OO GST 1941, te 3 U. 
’s namiddags, ter herberg «Bass Tavern i, 
bij M. Renon Demaecker, Albert I  laan 
(Kaai) te Nieuwpoort:

E IN D E L IJK E  T O E W IJZ IN G
van

STAD D E PAN N E 
EEN GROOT EN W ELG EL EG EN

OPBREN GSTHUIS
thans dienstig als gasthof, genaamd 
«HO TEL DU GRAND  RENARD>, Duin
kerkelaan 85, met twee verdiepingen, 
mansardeverdlep en aanhoorigheden, 
met zeven aren, tien centiaren erve, d it 
alles een blok uitmakende, gestaan en 
gelegen langs de Duinkerkelaan en de 
Dumontlaan, bekend bij Kadaster Sektie 
A, deel van n r 260, palende Noord ge
zegde Duinkerkelaan met een front- 
breed van 20 m., Zuid de Dum ontlaan 
met eene uitgestrektheid van 17 m., 
Oost en W est aan de erfgenamen Cal- 
meyn, met al het mobilier onroerend 
door bestemming en dienstig voor de 
uitbating.

V ER D EEL IN G :
Gelijkvloers: Groote en kleine eet

plaats, office, keuken, afwaschkamer, 
telefooncel, trapzaal, uitweg, terras met 
marquise met ijzeren geraamte overdekt.

Eerste verdiep: trapzaal, uitweg, acht 
kamers, engelsch gemak.

Tweede verdiep: idem, trappenhuisje 
en uitweg, drie mansardekamers en 
bergplaats.

Onderaardsch: twee voorraadkelders, 
wijn- en kolenkelder.

Voorzien van loopend stadswater, put- 
en regenwater, gas en elektriciteit.

Ingesteld: 175.000 fr.
Zichtbaar alle dagen. Ingenottreding: 

twee maand na den toeslag.
Met alle gebeurlijke rechten op oor- 

logsschadevergoeding pro fisko, geschat 
volgens onlangs gedane schatting op 
10.172,70 fr.

Voor alle verdere inlichtingen, plans 
en inventaris van de medeverkochte roe
rende goederen, zich wenden ter studiën 
van voornoemde notarissen Denis en 
Masureel, respektlevelijk te Nieuwpoort 
en te Koekelare. (319)

Studie van de Notarissen

F- SIMPELAERE
te De Panne en

August FLOOR
te Veurne.

Studie van den Notaris

Jean DE WYNTER
Kerkstraat, 43, te Oostende.

Op DO NDERDAG 14 A U G U STU S 1941 
te 15 u. in  het lokaal Prins Boudewijn, 
St. Sebastiaanstraat 22 ,te Oostende:

IN S T E L  met %  %  premie
van

een Herberg
genaamd «Vandendrinck» IJzerw egstraat 
3, te Steene Conterdam.

Oppervlakte 80 m2. Gekadastreerd sec
tie B  n r 33 b/4.

Onm iddellijk genot.
Nadere inlichtingen te bekomen ter 

Studie. (317)

Studie van Meester

Joseph De Vestele
No.taris 

Langerei, 56, te Brugge.

U IT  O O RZAAK VAN F A IL L IE T

D IN SD A G  5 A U G U STU S 1941, om 3 u. 
namiddag ln  de café « 't  Lusthof > bij 
M r Van Roey, te De Panne (Oosthoek):

O VERSLA G  VAN

1) Een Woonhuis
te V EU RN E, Pannesteenweg, Nr. 47, groot 
1 a. 75 ca. Ingesteld: 90.000 fr.

2) Een Woonhuis
te D E PAN N E (Oosthoek), Veurnestraat, 
nr. 396, groot 17 a. 54 ca. 56 dm2. Inge
steld: 41.500 fr.

3) Een Woonhuis
te D E PA N N E (Oosthoek), Veurnestraat 
nr. 408, groot 4 a. 81 ca. 50 dm2. Inge
steld: 30.000 ir .

4) Een blok Grond
te D E PAN N E (Oosthoek) roet u itleg  
op de Veurnestraat, groot 45 a. V2 ca. 
70 dm2. Verdeeld in  7 loten. Sam en a f
zonderlijk lngesteld: 42.900 fr. (322)

S B !

Notarissen

VAN CAILLIE
en

SEBRECHTS
te Oostende.

MAANDAG 4 A U G U STU S 1941, om î  U. 
ia het café «Prins Boudewijn:», 22, St. 
sebastiaanstraat, te Oostende:

TO ESLA G
van

STAD  O O STEND E (W E ST )
1. Een

Winkelhuis
Nieuwpoortsteenweg, 169, groot '39 m2 52.

Ingesteld: 76.000 fr.
2. EEN  Z E E R  BESC H A D IG D

Woonhuis
met poort, Schaaf straat, 34;. groot 183 
m2 44.

IngesteLdJ: 60.000 fr. 
Eventueele vergoedingen voor oorlogs

schade zijn medeverkocht.
Recht van samenvoeging.
Huizen kunnen bezocht worden den 

Maandag, Woensdag en V rijdag  van  2 
tot 4 uur.

Voor alle in lichtingen zich wenden bij 
notaris Van Caillie, 6, Kapucienenstraat, 
of bij notaris Sebrechts, 44, Euphrosine 
Beernaertstraat. (296)

.....a aëag g g fc
Studie van den Notaris

Jean DE W YNTER
Kerkstraat, 43, te Oostende.

Op DONDERDAG 7 A U G U STU &  1941 
te 15 u. in  het lokaal «Prins Boudew ijn» 
St Sebastiaanstraat 22, te Oostende: 

IN ST E L  met Vz %  prem ie

Kantoor van Notaris

Jacques GHYOOT
Koningstraat, 54, Oostende.

I.

IN S T E L  met Vz %  prem ie
Op D IN SD A G  12 A U G U STU S 1941, te 

15 u., ter herberg «Prins Boudew ijn», St. 
Sebastiaanstraat, 22, te Oostende.

W E L G EL EG E N
Opbrengsthuis en 

Woonhuis
te O O STEND E, H ofstraat, 13 en M aria  
H ofstraat, 11.

Aaneenpalende gebouwen, het eerste 
hebbende: kelderkeukens, 2 verdiepingen 
boven het gelijkvloers en fransch dak en 
het achterhuis: kelderkeukens, één ver
dieping boven het gelijkvloers en fransch 
dak.

Kadaster: Oostende-Oost, w ijk  A, Nrs 
569 h6 en 569 16, groot 129 m2.

V rij binnen de m..and
Voorzien van  ,?as, electriciteit, stads

water, regenwater en W. C.’s.
Zichtbaar: Dinsdag, Donderdag «en Z a 

terdag, 2-3 u., nam.
(Toew ijzing volgt op 26 Aug. Iî»-*!).

n.
IN S T E L  met x/% %  prem ie

Op W O EN SD A G  13 A U G U ST U S 1941, 
te 15 u „ ter herberg «Prins Boudew ijn» 
(zooals hierboven).

Woonhuis met Hof
te B R E E D E N E  A/ZEE, Kapellestraat, N r 
213 (steenweg Breedene-Blankenoerge), 
met verdieping, erf en afhankelijkheden, 
groot 207 m2.

E lectricite it, putw ater en negenwater.
Verhuurd van  m aand tot m aand.
Zichtbaar: Dinsdag, Donderdag en Za 

terdag, 2-3 u. nam.
(Toewijzing volgt op 27 Aug. 1941).

I I I .

UIT TER HAND TE KOOP :
a) U itgestrekt E IG EM D O M  m et erve te 

OQSTENDE-Meiboom , V erlaatstraat 47', 
groot ongeveer 770 m2 (oorlogsschade- 
vergoeding inbegrepen).

b) Welgelegen PEH .CEEILEN  BO U W 
GROND te O O STEN JO E-M ARTAKERKE, 
Nieuwpoortsteenweg e n M eibloem laan.

c) G erieflijke V IU .A  te O O STEN D E, 
Koningstraat. (323)

Studie van den Notaris

Jean DE WYNTER
Kerkstraat, 43, te Oostende 

R E C H T  V A N  O P B O D

TO ESLAG
Op W O ENSD AG 6 OO GST 1941, te 

3 uur in  het Vredegerecht (hoek Burg 
en Blinde Ezelstraat) te Brugge, ten 
overstaan van den heer Vrederechter 
van het 2e Kanton Brugge, van:

STAD  B R U G G E
Zeer Schoon en goed onderhouden

Heerenhuis
M ET  B U R E E LE N  EN  K O ET SPO O RT

Pieter Pourbusstraat 2 en 
Grauwwerkersstraat. 24

op kadaster gekend sectie E  Nrs 1154a 
en 1156, groot 3 aren 79 ca.

Bestaande u it:
G elijkvloers: Salon gevolgd van eet

plaats, trapzaal, groote bureau, drie ka
mers, keuken, kleine keuken, waschkeu- 
en, diensttrap, W . C., koetspoort, hof, 
W . C. en gemeene uitgang G rauw w er
kersstraat nevens n r 20.

Groote schoone kelders.
Ter stagie: Zeven kamers, speelzaal, 

badkamer, toiletkam er en annexe, trap 
zalen, W . C.

Groote kloeke zolders en 2 kamers.
3 soorten w ater .chauffage, loopend 

water, gaz, elektriek.
Genojt met de geldtelling.
Na te zien op vertoon eener toelating 

afgeleverd door den verkoophoudenden 
notaris den M aandag en Donderdag van 
2 tot 5 uur.

Nadere In lichtingen ten lcantore van 
den Notaris.

Ingesteld : 165.000 fr.
(315)

O P 31 JU L I 1941 werd er openbaar 
toegewezen door het ambt van den no
taris JEA N  DE W YN TER , Kerkstraat, 43 
te Oostende:

D E W E LB E K EN D E  C R E M ER IE
“ AU GRI-GRI „

Langestraat, 32, te Oostende, met alle 
roerende goederen onroerend bij bestem
ming,

Aan den heer Joseph Thielens, hande
laar, wonende te Oostende, 9, Kapelle
straat, 9.

M its de principale koopprijs van
520.000 Fr.

Gelijkvorm ig artikel 92bis der wet van 
15 Augustus 1854 heeft om ’t éven wie 
het recht om op te bieden gedurende 
veertien dagen na de toewijzing. Het op
bod mag niet lager zijn dan een/tiende 
van de hoofdsom van de toewijzing.

Het wordt gedaan bij deurwaarders
exploot ten koste van den opbieder, dat 
aan den werkenden notaris wordt be- 
teekend en het wordt den kooper aange
zegd.

Alle nadere in lichtingen te bekomen 
ter Studie. (330)

ZOEKLICHT J ES

Lijn Diksmuide-Oostende
Diksmuide Statie V. 6.00

1
9.40 13.30

1
15.52 17.45 Oostende, Statie V. 8. 0

2 2
15.30 19.45

Diksmuide, M arkt 6.03 9.41 13.33 15.55 17.48 Oostende, K le in  Pa rijs 8. 6 15.36 19.51
Beerst, Statie 6.10 9.46 13.40 16.02 17.55 Oostende, Northlaan 8.11 15.41 19,56
Keiem, Dorp 6.19 9.53 13.49 16.11 18.04 Steene 8.16 15.45 20. 1
Leke, Statie A. 6.28 9.59 14.00 16.20 18.13 Leffinge, Dorp 8.29 15.57 20.14
Leke, Statie V. 6.30 14.04 18.15 Leffinge, Brug 8.33 16. 0 20.18
St. Pieterskapelle 6.39 14.12 18.24 Slijpe, Statie 8.42 16. 9 20.27
Slijpe, Statie 6.48 14.20 18.33 St. Pieterskapelle 8.51 16.18 20.36
Leffinge, Brug 6.57 14.28 18.42 Leke, Statie A. 9. 0

10.26 14. 6
16.27 20.45

Leffinge, Dorp 7. 1 14.32 18.46 Leke, Statie V. 9. 0 16.30 20.46
Steene 7.14 14.44 18.59 Keiem, Dorp 9. 8 10.32 14.15 16.39 20.55
Oostende, Northlaan 7.19 14.49 19. 4 Beerst, Statie 9.18 10.39 14.24 16.48 21. 4
Oostende, K le in  Pa rijs 7.24 14.54 19. 9 Diksmuide, M arkt 9.25 10.44 14.31 16.55 21.11
Oostende, Statie  A. 7.30 15. 0 19.15 Diksmuide, Statie A. 9.28 10.45 14.34 16.58 21.14

1) Naar Brugge. 2) U it Brugge.

Oostendsch Nieuws

OVER TE NEM EN : Café «Flandria»,
Torhoutsteenweg, 32, Zich tot dit adres 
wenden voor alle voorwaarden. (329)

OOSTENDE. — Te koop Burgershuis,
gelegen Blauwkjasteelstraat, dichtbij 
Torhoutsteenweg, gevel C m. Goed ver
huurd aan bedienden. P rijs  gevraagd : 
120.000 fr. Z ich wenden: Handelskantoor 
A.R.E.O., Academ iestraat, 7, te Brugge.

(325)
BRU G G E. —  Te huur appartement met

winkel (kunnende eventueel dienen als 
bergplaats). Z ich wenden A.R.E.O., Aca
dem iestraat, 7, te Brugge. (326)

T E  KOOP een motorboot ln  zeer goe
den staat, 8 meter lang, marinemotor, 
Zich wenden Torhoutsteenweg, 243, Oos • 
tende. _________________ ________ <328)

MEN VRAAGT goeden uurwerkmaker. 
Christinastraat 55, Oostende. (320)

MEN VRAAGT per okkasle te koop: 
een G ASVUUR, in  goeden staat, met 
oven, en mogelijk op voet. Prijsopgave in 
te dienen op het bureau van het blad 
onder nummer (300).

T E  KO OP : Schoon dik spiegelglas, 
grootte 150 cm. lang en 47 cm. breed. 
Zich wenden bureel van ’t  blad. (288)

T E  KOOP aan voordeelige prijzen, ver
schillende loten bouwgrond, gelegen in 
de Honoré Borgersstraat. 1 lot, 100 m2; 
Leffingestraat, 1 lol; 240 m2; Tarw estraat 
1 lot 88 m2; Beeldhouwerstraat, 1 lot, 
114 m2.

Voor in lichtingen te begeven:
18, KO N IN G IN N ELA A N , Oostende

(284)

EEN ZELD ZA AM H EID
Zondag werd rond 10 uur ’s avonds 

door Deley André een rijw ie l gevonden 
en aan de politie bezorgd.

He.t kostbaar vervoerm iddel berust in 
het politiebureel van de Vlaanderen- 
straat.
OP SLAG  GEDOOD

Vrijdag werd de werkm an Decœur Ju 
lien, 27 ja a r oud en wonende te Zerke- 
gem, te Oostende door een zwenkende 
kraan op ra ils staande, op slag gedood.
VOOR DE K IN D ER EN

Een allereerste noodzakelijkheid dringt 
zien op, nam elijk de m ogelijkheid ver- 
scnafien aan de kinderen, rustig en in 
veiligheid hun vacantie door te brengen.

Het stadsbestuur heeit dan ook beslo
ten v ijf speelplaatsen in  ae scholen van 
verscndlenüe w ijken der stad ter be- 
scnikking der kindertjes te zetten.

Op deze speelplaatsen zuiien verschei
dene karren zuiver zand gestort woraen 
ten einae er de kinders toe te laten met 
emmer en spaüe te speien naar hartelust.

Z ij zullen oewaakt woraen üooi 
menschlievende dames die hun medewer
king wel w iiien  verleenen.

In  den namiddag zuiien de kindertjes 
een flinke kom melk krijgen, geschon
ken üoor W interhulp.

D aar de bedoelde scholen voorzien 
z ijn  van ve)ilige schuilplaatsen, zullen 
m et alleen de kinderen m aar ook üe 
ouaers gerust mogen zijn in  gevai van 
aiarm , hetgeen het geval m et is, als ae 
Kinüeren op straat ox op net stranü spe
len.

INGEZONDEN

Voor onze duurbare 
Dooden

G ELD PLA A T S IN G , uitstekende w aar
borgen, hooge intresten. Schrijven  bu
reel van het blad. (256)

Agence Ch. Seys
Rogierlaan, 21 Oostende

T E  K O O P :
Prachtige V illa, rechtover Badenpaleis. 
Rapportvilla, Av. de la  Reine, 4 appart.

Str. water, 340 m2 oppervlakte.
Schoon Heerenhuis, Center. A lle confort. 
Prachtige villa, Zeedijk, met garage u it

gevende op Van Iseghemlaan. 
Handelshuis, bij Leopold I  plaats. 
Schoone V illa, D istellaan, 125.000 fr. 
Schoone V illa, Zeedijk, bij Palace Hotel. 
Gemeubeld Hotel, Zeedijk, 36 kamers. 
Fam ilie Pensioen, bij Zeedijk, 35 kamers. 
Gemeubeld Hotel, Zeedijk, Middelkerke, 

45 kamers, alle confort.
2 Werkmansbuizen met 1350 m2 grond 

te Breedene.
Bouwgronden te Breedene-Hippodrome, 

vanaf 15 fr. de m2. Occasie.
T E  H U U R :

Prachtige moderne villa , alle confort, in 
center van stad, oorlogscondities.
T E  K O O P  G E V R A A G D ;

Allerlei handelshuizen, burgershuizen, 
groot en klein, in  en buiten stad.

(321)

Koov I.

van
STAD O O STENDE

WOONHUIS
MET INRIJPOORT

Ieperstraat nr. 6, gekadastreerd Sectie 
A nr. 1651 L.10. Façade 6,75 m., opper
vlakte 139 m2.

Vrij van gebruik.
Koop I I ,  fS T ïll'

WOONHUIS
Ieperstraat nr. 8, gekadastreerd; Sectie 
A nr 1651 B.7. Façade 6,35 m., opper
vlakte u e  m2.

Verhuurd met pacht.
Maandag en Donderdag van 14 tot 16 u.

Recht van samenvoeging.
Voor alle nadere Inlichtingen, zie p lak

brieven oi  alch bevragen ter
(297)

Kantoor van  den Deurw aarder

Willy LARIDON
te Oostende, Kapellestr aat nr. 84a

STA D  O O STE NDE 
Nieuwpoortsche Steen weg nr. 342 

« V illa  Henr i »
M AANDAG 4 A U G U ST U S  1941 

om 1.30. u. 's nam iddags 
Openbare V  rij w illige Yerkooping 

van

schoone Huismeubelen 
en K.eukeng:erief

meest bestaande u it: 
moderne eetjplaats, verschieidene slaap 
kamers, keu kenbnfetten, stoelen, club- 
zetels, spiegfjls, matrassen,, gas vu ren, ta 
pijten, linoLeum, m arm er schiuw garnl- 
tuur, volled ig stelsel alu» nlnium  potten 
en pannen, zoo goed ais nieuw, wo” en 
dekens, enz... enz...

Voor gere ed geld en ge' vone voorwr.ar- 
den. (315).

Men verzoekt ons te melden dat 
er op Zondag 3 Augustus, te 9 uur 
in  de hoofdkerk SS. Petrus en 
Paulus, een mis zal gelezen worden 
voor de zielelafenis van M ijnheer 
en Mevrouw

Guillaum e
BO U R G O IG N IE-BO R R EY

en hunne kinders 
Hélène, M athilde e n  René 

#*#
Op Zondag 10 Augustus, te 9 u. 

in  dezelfde kerk, zal een mis gele
zen worden voor M ijnheer en M e
vrouw

D E R A EV E  en Kinders
Fam ilieleden, vrienden en ken

nissen worden verzocht diit bericht 
als kennisgeving te w illen aanzien.

(318)

Men verzoekt ons het overlijden 
te melden van

M EVRO U W  
LEO N T IN E R EY N A ER T

Echtgenoote van 
M ijnheer A R SEN E  LO U F 

godvruchtig in  den Heer ontsla
pen te G istel den 27 Ju li 1941, 
in haar 73e jaar.

De lijkdienst, gevolgd door de 
begraving op het kerkhof te Leke 
heeft plaats gehad in  fam iliekring. 
E r werden geen doodsberichten ge
zonden.

Bovenstaand bericht geldt als 
kennisgeving.

V indictivelaan, Oostende.
25, Nieuwpoortsteenweg, G istel.

(316)

Geachte Heer Bestuurder.
, D aar het m aar enkel in  uw geëerd 
weekblad van 25-5-1941 is geweest, dat 
ik  steun heb kunnen vinden om m ijn 
protest te laten opnemen, waarvoor ik 
U nog innig dank, neem ik  opnieuw de 
vrijheid  m ij tot U te richten om de gast- 
vn jiie id  in  de kolommen van uw week- 
biaü aan te vragen, om m ij verder bij 
te staan in  zake de verdediging onzer 
zoo dierbare dooden, die op het kerkhof 
van den Nieuwpoortsteenweg begraven 
liggen, nogm aals de hoop koesterende 
dat deze bede naklank zal vinden.

Inderdaad, in  een locaal weekblad van 
25-7-41, le  bladz., onder hoofdartikel 
«Heropbouw van Oostende», geeft men 
eens te meer te kennen dat het kerkhof 
gelegen Nieuwpoortsteenweg zal moeten 
verdwijnen om plaats te maken voor 
bungalows, om zoodoende het uitzicht 
der stad te verfraaien. In  andere woor
den moeten dus onze zoo gelieide dooden 
uit hun laatste rustplaats verwijderd 
worden om aan eenige rijkaards de ge
legenheid te geven een weeldehuisje te 
bezitten in  de nabijheid der stad. Den 
eerbied welke ieder eerlijke burger ver
schuldigd is tegenover het stoffelijk  
overschot van  a l w at ons duurbaar is, 
zou dus vertrappeld worden om aan 
weelde en pracht de voorkeur te geven.

Neen, duizendm aal neen, zulks mag 
niet gebeuren en TtT’oen er verzekerd van 
die kreet h ier te mogen uitroepen in  
naam  van honderden onzer stadgenooten 
die een eeuwige vergunning hebben ge
kocht, om hunne zoo duurbare dooden 
in  hunne nabijheid  te mogen bewaren 
en dan ook op het kerkhof van den 
Nieuwpoortsteenweg, waarvoor veel meer 
betaald werd dan voor de eeuwige ver
gunningen afgestaan op het kerkhof der 
Stu iverstraat, naar w aar d it alles zou 
moeten overgebracht worden.

En  wat zou zulks niet medebrengen! 
W elk nieuw verd riet voor diegenen die 
hunne dooden liefhebben, die ze in  eere 
w illen bewaren, wanneer zij opnieuw uit 
die killige aarde (voor diegenen die in  
geen grafkelder begraven liggen) waar 
ze sinds jaren  hun laatste rustplaats 
hebben, in  stukken en brokken zouden 
uitgehaald worden. Neen, heeren van het 
Urbanisatiebureel, neen zulks mag niet 
gebeuren, zulks zou meer dan een neilig- 
schennis zijn en een m arteling voor ons 
menschen die zulks zouden moeten zien 
gebeuren. D it is enkel voor w at ons ziele- 
leed zou betreffen.

W at den finantieelen kant betreft, 
welke schade zou er niet aangebracht 
worden bij het afbreken onzer grafzerken 
waarvoor, meer dan een, meer gedaan 
heeft dan h ij kon, om toch hunne te 
vroeg afgestorvene beminden in  hun na
bijheid te houden.

En, als deze Heilige plaats, die voor ta l 
onzer stadgenooten een verzameling is 
van zooveel fam ilieherinneringen, aan 
stedenschoon zou schenden, dan Kan men 
de afsluiting, met w at goeden w il, op 
zooveel m anieren aanieggen om dn: ü.erir- 
hof en onze geliefde d e  den op hunne 
plaats te kunnen bewaren w aar ze nu 
voor eeuwig hun laatsten slaap vol
brengen.

Wanneer ik, in  M ei 1.1., de medewer
king onzer stadspers vroeg om mede te 
werken tot de afschaffing van d it treu
rig ontwerp, m aakte een Bestuurder m ij 
opmerkzaam dat er te veel geroepen en 
getierd werd tijdens de paardenwedstrij- 
den en dat zulks storend was voor het 
kerkhof daarnaast gelegen (d it law aai 
gebeurde aan de tribunen op ongeveer 
1500 m. afstand en enkel 2 maanden in 
het jaar, 2 of 3 m aal in  de week, gedu
rende 2 uren). En  w at zal er dan gebeu
ren als men sportterreinen zal aanleggen 
naast het kerkhof? E r  zal dan dagelijks 
geroepen worden. Za l zulks dan niet 
meer storend z ijn?

Om te sluiten hernieuw ik  hier, geen 
tw ijfe l als ik zeg in  naam  onzer stad
genoten, m ijne nederige bede aan den 
neer Burgemeester der stad Oostende, 
om ons te ondersteunen in  onzen strijd  
om onze geliefde dooden met vrede te 
laten en hunne laatste rustplaats in  eere 
te mogen behouden, plaats, ons voor 
eeuwig afgestaan en n iet om afgebroken 
of verplaatst te worden.

Een ïezer A. Lee.

DE SCHEPEN EN  R E IZEN
Dinsdag zijn de schepenen Devriendt 

en Sm issaert naar Brussel afgereisd.
Schepen Devriendt had ta lrijke  zaken 

voor het technisch en lager onderwijs te 
regelen en schepen Sm issaert had het 
heel w at druk met de m illioenen toeko
mende aan de hoteliers en particulieren 
voor huisvestingen en de noodige lee
ningen om de stadsfinancies te verster
ken.

Daarmede is er nieuwe manna in  de 
stadskas .te voorzien.
S P IJT IG  !

Het onderwijzend personeel werd door 
den Schepen van onderwijs, in  zijn kabi
net vergaderd, ten einde na te gaan of 
het zijn medewerking wilde verleenen 
aan het inrichten der vacantiescholen.

Een gedeelte van dit personeel behoo- 
rende tot de Kindertuinen en der lagere 
klassen toonde zich bereid om mede te 
werken, op voorwaarde dat ook het per
soneel der hoogere klassen zou medewer
ken.

Het personeel der hoogere klassen, 
met uitzondering van twee dames, w ei
gerde echter beslist en dit onder ver
schillende voorwendsels, die getuigen 
van een beklagenswaardige geestestoe
stand.

Nu stelt zich de vraag of het perso
neel der lagere klassen het over zijn hart 
niet zal krijgen, n iet naar het schamel 
voorbeeld van de anderen om te zien.

Het stadsbestuur heeft dan ook niet 
langer gewacht en een algemeenen op
roep gedaan tot weldenkende menschen, 
die verstaan dat in  de huidige omstan
digheden alles te werk moet gesteld wor
den om elkander te helpen en ln  ’t b ij
zonder de kinderen; kleine slachtoffer
tjes meer te beklagen ziin dan volwas- Senen

W ij zijn ten andere overtuigd dat ook 
het weldenkend onderwijzend personeel 
n iet ten achter zal blijven.
BR O U W ER S  — B IERH A N D ELA A RS

Voor het vernieuwen van uw kapsuls 
(blikken stopsels), wendt U : 40, W ar
schaustraat, Tel. 721.97. (327)
VOOR DE GEZO N DH EID  DER K IN D E 
REN

Het stadsbestuur zal overgaan tot het 
w itten van een flink  getal klaslokalen.

E r zijn inderdaad- veel lokalen die drin
gend een laagje w itsel noodig hebben.
VOOR EEN  LU ITEN A N T DER BRAND 
W EER

Binnenkort zal het gemeentebestuur 
overgaan tot een oproep voor een lu i
tenant aan het brandweerkorps.

Het stadsbestuur dat er aan houdt 
flinke krachten in  zijn rangen te tellen, 
heeft besloten slechts kandidaten, die 
eerste klas diploma’s bezitten, in  aan
merking te nemen.
R U Z IE  IN ’T ST R A A T JE

Donderdagmorgen, rond h a lf negen, 
werden de voorbijgangers op de A. P ie 
terslaan, ter hoogte van de Ieperstraat, 
plots verrast door een koffiepot, die van 
d bovenste verdieping dwars doorheen 
een vensterruit, met volle kracht op de 
straatsteenen terecht kwam.

Gelukkig werd niemand getroffen, ook 
niet den persoon op wien gemikt werd...
IN HET IN K W A R T IER IN G SB U R EA U

N aar we vernemen zou de bevoegde 
dienst der Inkw artiering, in  de Ieper
straat 35, thans voor iedere opeisching 
van waren of voorwerpen ten voordeele 
van het bezettingsleger, een rekening in 
vierdubbel vragen.

Aan onze handelaars hiervan nota te 
houden bij het indienen der rekeningen.
T E  D IE P P E

De motoren van de 0.128 en de 0.223 
liggen te Dieppe. W anneer zullen de 
eigenaars deze terughalen?

TERU G
Het visschersvaartuig van Valère l ’on- 

jaert en ait van Rapnaël Huysseune zijn 
uit üen vreemüe terug in  België.
R E C H T E R L IJK  AGENT

Deze week hau m  de oude gemeente- 
laaaszaai op net ö.taanuis net examen 
piaats van reenternjk agent.

Hooldpoiitiecomm issans seys zat voor.
ONGEVAL

Donüerüagmorgen, even na 10 uur, haü 
er te MariaiserKe een bioeüig onge\al 
piaats. Terw ijl ueaoenaer neeuor, ain er 
woonacütig' Passcnijnstraat en j-.aileman 
Aruiur, u it ae üceenscne U i .k , op hun 
veiü aan net werKen waren, viel er piots 
iets uit üe luent üat om pioite, en waac- 
oij üe twee mannen weraen gekwetst.

Ze verloren veel Dioea. ueaoenaer wei d 
in  a ilen ji naar de kliniek overgeoraent, 
terw ijl Jualieman naar zijn wonmg werd 
gevoerd, neaen V n jaag  zal m j eenter 
naar ae knniek moeten gaan voor een 
onüerzoek.

: ■.■vfr t

Rechtbanken
B O E T S T R A F F E L IJK E  RECH TBA N K 

VAN vtUKNfc
SC H R IFT V EK  VALbC-tiKK. — Del. Leon 

! hanüelaar te D.ksmulüe, haü zien plich- I tig  gemaakt aan scnriitvervaiscning,
; aangaanüe een m achtiging tot bevoor- 
I raa in g . een m aana gevangenisstraf en 
! 700 ir. boete oï een inaanü gevangenis. 
I SLA G EN  EN  DRO-NKEJNöCHAP. — 
, Vanh. Hendrik, visscher te Nieuwpoort, 
nad slagen toëgetoracht aan Cabooter 

; Valere, controleur van prijzen en loonen, 
en verkeerde daarbij in  staat van -i* ̂ 1- 
kenschap. Wegens nej, eerste xeit, een 
maand gevangenisstraf; vegens dron
kenschap tot 105 fr. boe’ j  of 3 dagen ge
vangenis.

j G EV O LG EN  EEK  E R  A A N R IJD IN G . — 
Wer. Georges, ai' „ogeleider te De Panne, 

i werd, wegens or. m j w illige verwondingen, 
toegebracht a?.n Dalle Lievin  en wegens 
overdreven sr.elheid, bij verstek veroor
deeld tot 18? fr. boete of 8 dagen gevan
genisstraf. ( a. Jo ris, bloemist te De Pan 
ne, werd burgerlijk verantwoordelijk 
verklaard. W . Dalle, die zich aanstelde 
als burgei lijke partij, vroeg een schade 
vergoedin ? van 1500 fr. doch h ij wer; l 
voor de üwee derden verantwoordelijk 
verklaarc en moet zich tevreden stelle 1 
met een ;chadevergoeding van 500 fr., te 
betalen iloor W . en C.

Corporatie voor Visch 
& Visscherijproducten

In  den schoot der Corporatie voor 
Visch en Visscherijprodukten zal binnen
kort de vakgroepeering «Kust- en Gar- 
naaivisschers» effectief in  werking tre
den.

In  iedere haven, bijgevolg te Oostende, 
Nieuwpoort, Blankenberge en Heist, zal 
een afdeeling gevormd worden. De voor
zitter van ieder dezer afdeelingen zal 
bijgestaan worden u it een bijraad sa
mengesteld u it twee leden en een sec.re- 
taris

De secretaris zal, benevens ander werk, 
zich gelasten met de regeling der sociale 
lasten van de reeders.

Als voorzitters en leden van den b ij
raad worden de namen vooruitgezet van:

Oostende: Albert Verbiest, A lbert Huys 
en Louis Vercruyce;

Blankenberge: Aug. Vanheetvelde, Flo- 
ïim ond Deconinck en Louis Popelier;

Helst: Louis Savels en Petrus Latruwe.
Nieuwpoort: M aurice Legein, Joseph 

Verbanck en Aug. Maes.
Bijgevolg allem aal personen die te 

midden van de beweging staan en aldus 
over zeer ruime ondervinding beschikken.

Gemeenschappelijke Kas 
voor de Zeevisscherij

---- ■----
DE A LG EM EEN E  V ER G A D ER IN G

Zaterdag jl. werd in  de vergaderzaal 
van de plaatselijke Handelskamer de 
aangekoudigde algemeene vergadering 
gehouden der Gemeenschappelijke Kas 
voor de Zeevisscherij, onder het voorzit
terschap van den heer John  Bauwens.

Het valt te betreuren dat geen enkel 
lid den oproep van den Beheerraad be
antwoordde, alhoewel deze instelling in 
net sociaal bestaan van onze visscherij 
een zeer voorname rol spee;lt.

Men ging over tot de vaststelling der 
rekeningen en begrootingen. De verschei
dene verslagen werden zonder opmer
kingen goedgekeurd.

De heer Baiuwens drukte zijn spijt uit 
over het aftreden van den heer Dezut- 
cere, als voorzitter van den Beheerraad. 
Ueze am btenaar heeft gedurende vele 
jaren onschatbare diensten bewezen aan 
de visscherij in  het algemeen en aan de 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevis
scherij in het bijzonder. Z ijn  Heengaan 
die, gezien zijn gevorderden ouderdom, 
ce verrecl it vaardigen is, zal ongetwijfeld 
een leemte laten die n iet zoo gemakke- 
njk zal a.ingevuld worden.

De heer Bauwens was de tolk van onze 
visscheiij om den heer Dezuttere van 
aarte te bedanken voor zijn belanglooze 
medewerking die h ij jarenlang aan 
voormelde m aatschappelijke instelling 
verleende.

E r werd insgelijks kennis genomen van 
net fe it dat de heer Aspeslagh, Directeur 
van den plaatselijken Visscherij dienst, 
sinds 1 Augustus in  beschikbaarheid ge
steld werd en bijgevolg in  de onmoge
lijkheid  verkeerde, namens het Beheer 
/an het Zeev.ezen, de vergadering van 
de Ongevallenkas bij te wonen.

De heer Aspeslagh werd door den hoer 
Bauwens bedankt voor zijn belangrijke 
medewerking en hulpvaardigheid waar
van hij b lijk  heeit gegeven.

De Raad besliste de bijzondere aan
dacht van het Hooger Beheer te vestigen 
op den m oeilijken gelcelijken toestand 
der Gemeenschappelijke Kas voor de 
Zeevisscherij. Deze toestana vindt zijn 
oorzaak in  de ta lrijke  zware scht?osram- 
pen en ongevallen die in  de jaren vóór 
den oorlog herhaaldelijk onze visscherij 
hebbgn getroffen.

Een dringend beroep werd gedaan up 
een Staatstusschenkomst, die trouwens 
door de wet voorzien wordt, en de K  is 
in Staat moet stellen de rechten van alte 
slachtoffers van arbeidsongevallen of 
hunne naastbestaanden te vrijwaren.

Zeg en Scl\ri)f
N IET W EL

Aalmoezen doen.
Koffie aan 25 fr. den kilo.
10 meters stof aan 22 fr.
De aandachtige geloovigen. 
Beducht zijn van iets. 
Bestuurlijk recht.
Een verkoudheid betrappen.

doen.
Bruggen en Wegen. 
Bruggeling 
Draadbcricht- 
Hutsepot.
IJzerbaan, (Jzerenweg.
Kanarievogel
Z ijn  voet omslaan.
Klasdagboek.

Aalmoezen geven.
Koffie tegen 25 fr. het kilo. 
lu meters stof à 22 fr.
De ingetogen geloovigen 
Beducht zijn voor iéts.
Administratief recht.
Een verkoudheid krijgen, oploopen, op-

Waterstaat.
Bruggenaar.
Telegram.
Hutspot.
Spoorweg.
Kanarie
Z ijn  voet verstuiken.
Klasseboek.
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Haringmeel, Noorwegens voornaamste 
export-artikel

De haring vormt nu de grondstof van 
een belangrijke industrie. De productie 
voltrekt zich b ijna geheel in  de kustge
bieden van Noorwegen. In  de jongste 
jaren bedroeg de Noorsche productie van 
haringm eel 60 - 80.000 ton, hetzij voor 
een waarde van circa 15 m illioen kronen. 
Het grootste gedeelte werd uitgevoerd. 
In  één jaa r tijd  gingen b.v. niet minder 
dan 55.000 ton naar Duitschland. De 
meelproductie vorm t evenwel slechts een 
gedeelte van dezen tak  van industrie. 
Van  even groote beteekenis is de produc
tie van haringolie, welke in  de eerste 
p laats in  de margarine-industrie ver
werkt wordt. In  de laatste jaren werden 
hiervan meerdere honderdduizenden ton • 
nen geproduceerd, w aarvan de helft ge- 
exporteerd werd. Haringm eel evenals 
haringolie zijn voortbrengselen van het
zelfde productie-proces. De haring wordt 
door de kotters direct bij de kookcylin- 
ders gelost en onder stoom gekookt. De 
gekookte massa komt dan in  de groote 
persmachine, w aar de droge materie, het 
meel, van de vloeibare bestanddeelen, 
clie en water, gescheiden wordt. Het w a
ter wordt dan afgetapt. Ook het meel 
bevat nog circa 50 t.h. water. In  Noord- 
Noorwegen wordt het door directe ver
h itting  verwijderd, in  de fabrieken van 
het W estland wordt het meel door stoom 
gedroôgd. M et het perswater gaat bij dit 
procédé circa l/5e van de droge stof ver
loren.

Als grondstof wordt zoowel de groote 
haring, de voorjaarsharing als de vette 
haring, die in  Noord-Noorwegen gevischt 
wordt, aangewend. Ook uit kabeljauw 
wordt vischmeel gewonnen. H et product 
heet evenwel gewoon vischmeel. Als 
grondstof worden kop en graten van de 
tot klipvisch verwerkte visch aangewend. 
Nadat de koppen en de graten in  open 
lucht gedroogd zi.)n, worden zij tot meel 
gemalen. Haring- zoowel als vischmeel 
vinden voor het grootste gedeelte aan
wending als veevoer.

Zoo wordt de binnenlandsche voermid- 
delproductie aangevuld door het visch
meel. D it laatste b lijk t vooral van groote 
waarde als toegift bij cellulose-voer, dat, 
zooals men weet, geen eiw it bevat.

Ceen dood seizoen in de Deensche 
visscherij

In  M ei jl. was de Deensche visscherij 
zeer loonend, en in  plaats van de in 
andere jaren onbelangrijke Juni-vangsten 
heeft de voorbije m aand verbazend hooge 
aanvoercijfers te zien gegeven. Skagen 
kende een omzet van 2,3 m illioen kg. 
visch, ter waarde van meer dan 1,25 m il
lioen kronen. Men noteerde afzonderlijke 
besommingen .tot 52.000 kronen. Thybo
ron kende ook een ononderbroken be
drijvigheid der geheele kottervloot als 
gevolg van de groote scholen rondvisch. 
Alleen reeds in  de laatste week van Ju n i 
kon een vangst van 200.000 kg. dorsch 
(steenbolk) 100.000 kg. schelvisch, 15.000 
kg., schott en 35,000 kg. diverse visch 
binnengebracht worden. H iervan werden 
in  den loop der zelfde week 117.000 kg. 
doorgezonden. K w alite it en p rijs van de 
visch waren goed en verzekerden den 
vissehers hooge verdiensten. Bovendien 
droegen de nieuw” mogelijkheden van 
aanwending van het vischafval bij tot 
het verhoogen der inkomsten. Te Skagen 
kon de zevende conservenfabriek in  be
d rijf gesteld w'orden, zij is gespeciali
seerd op het marineeren. De export van 
visch en vischconserven was buitenge
woon loonend.

De Visscherij op Mosselzaad 
in Holla rsd

Reeds gedurende weken is de vloot der 
Zeeuwsche mosselvisschers op de W ad 
denzee —  ter hoogte van Schierm onnik
oog — bezig met het visschen naar mos
selzaad. In  de warme weken vond deze 
arbeid voortzetting, al waren de, resul
taten niet zoo goed als op koelere dagen. 
Toch bereikte de vloot een der vorige 
weken een totale vangst van 24.000 ton, 
waarvoor 1.30 à 2.05 gulden per ton kon 
worden besomd, hetgeen w aarlijk  geen 
slecht resultaat mag heeten.

De Zeeuwen genieten niet meer, gelijk 
in  vorige jaren, het monopolie van deze 
visscherij, die ju ist zij tot ontwikkeling 
brachten Door de bijzondere tijdsom 
standigheden zi;n ook de W ieringer vis-

schers er toe gebracht dezen bedrijfstak 
uit te oefenen. Ook zij visschen niet zon 
der geluk, want een opbrengst van 300 
à 350 ton per week en per vaartuig is 
heelem aal geen uitzondering.

Alweer zijn het de tijdsom standighe
den, die den duur der mosselzaadvis 
scherij sterk influenceeren. W as deze 
visscherij in  vorige jaren ultim o Ju li af- 
geloopen, ditm aal hebben de vissehers 
toestemming tot 30 September, eën ve r
lenging, wefke zij uiteraard zeer appré- 
cieeren.

Oesterbroed in Holland
Het weer is den panneboeren langs de 

Zeeuwsche stroomen dit jaa r wel zeer 
goed gezind. Tijdens de droogte had men 
gelegenheid om de pannen te kalken en 
het warme weer van de laatste weken 
was gunstig voor de voortbrenging en 
de ontwikkeling van de larven. D it la a t
ste b lijkt wel hieruit, dat men verleden 
week op sedert acht dagen uitgelegde 
pannen reeds ae uit de larven ontw ik
kelde oestertjes kon waarnemen. De ge- 
i'egeld uitgegeven bulletins van Dr. Ko- 
ï’inga doen weer goeden dienst en heb
ben het vertrouwen der kweekers ge
wonnen

De Kreeftenvisscherij in Holland
De uitkomsten van de kreeftenvis

scherij op de Zeeuwsche stroomen zijn 
dit jaa r al buitengewoon slecht geweest 
en beloopen slechts 1/3 van die van het 
vorig jaar. toen het bedrijf ook al niet 
ioonend was.

In  overweging wordt nu genomen deze 
visscherij eenige jaren stop te zetten. 
Een definitieve beslissing is echter nog 
niet genomen.
Het Hollandsch Loodswezen wordt bij 
het Departement van Waterstaat 

ondergebracht
B ij beschikking van den secretaris-ge- 

neraal van w aterstaat en het hoofd van 
het afwikkelingsbureau van het depar 
tement van defensie, gepubliceerd in  de 
staatscourant van Woensdagavond,wordt 
de zorg voor het loodswezen, de beton- 
ning, de bebakening, de verlichting en 
den storm waarschuwingsdienst, voor 
zoover deze zorg niet reeds berust bi.i het 
departement van waterstaat, en de vre- 
deskustwacht .overgebracht van het de
partem ent van defensie naar het depar
tement van waterstaat. Deze beschik
king wordt geacht van kracht te zijn ge
worden op 22 Ju n i 1940.

Van de Zeeuwsche stroomen
Den laatsten tijd  worden er veel krab 

ben gevangen Deze zijn in  België a ltijd  
zeer gewild en nu in  het bijzonder. Vori 
ge week werden er niet m inder dan 
24.000 kg. verzonden. Velen zijn te Yer
seke bezig met aan de kanten van put
ten,. steigers en dijken krabben te van
gen aan een uitgeworpen touw met wat 
aas er aan. Opkoopers betalen er dan 
ongeveer f 0.10 per kg. voor.

Nederlandsche Visscherijcentrale
Nieuwe Directeur benoemd

Sedert 28 Ju li is tot directeur van de 
Nederlandsche Visscherij-Centrale be
noemd de heer N. Haasnoot, te K atw ijk  
aan Zee.

De Vischaanvoer te Vigo
De aanvoeren van de te Vigo thuis- 

hoorende kotters beliepen voor de eer
ste zes maanden van het loopende jaar 
1 1/4 m illioen kilogram. De gezamenlijke 
verkoopwaarde van dit quantum be
draagt 39 1/2 m illioen peseta’s.

Nieuwe Zwitsersche overzeesche 
Reederijen

Sedert het Bondsraadbesluit van 9 
April w aarbij de scheepvaart ter zee 
onder Zwitsersche vlag wordt aangeno
men, zijn drie Zwitsersche overzeesche 

! reederijen gesticht.
! Op 29 April werd, met een aanvangs- 
' kap itaal van 100.000 Zw. fr., de Suisse- 
! Atlantique Société de Navigation M ari
time S. A. opgericht, met zetel te Lau- 

! sanne. Op 12 M ei volgde de M aritim e 
Suisse A. G., met zetel te Bazel en een 
kap itaal van 500.000 Zw. fr. In  Ju li werd 
nog een derde Zwitsersche reederij te 
l.issabon opgericht, w aarin een der 
voornoemde m aatschappijen alsmede 
Zwitsersche banken belangen hebben.

Over de W erking van den 
Intercommunalen 

Technischen Dienst
DOEL VAN DE ST ED EBO U W

In  een voorgaand nummer, deelden 
w ij mede, dat een Intercom m unalen 
Technischen Dienst gesticht werd, om 
het plan van aanleg vöor «Groot Oos
tende» op te maken. Sindsdien werd, 
door Ir. Demeyere, provinciaal commis
saris voor ’s Lands Wederopbouw, Ir . 
Beyne en Ir . Van Coillie, het programma 
der werkzaamheden samengesteld, en 
werden onderrichtingen gegeven aan de 
technici der diverse gemeenten, om een
vormig hun opdracht te kunnen ver
vullen.

Het stedebouwkundig werk werd in  
drie phasen ingedeeld: de voorbereiding, 
het opstellen van het regionaal plan en 
de realisatie.

Het doel van de stedebouw, is een 
streven om de behoeften van het m aat
schappelijk leven te bevredigen, en dien
volgens, moet de urbanist n iet alleen 
aandacht schenken, aan het heden en 
de eerstkomende jaren, m aar ook reke
ning houden me.t de eischen van een 
meer verwiijderde toekomst.

Om zich te kunnen vergewissen w at 
de gemeenschap noodig heeft, moet men 
een juiste kennis hebben van het ver
leden en van den huidigen toestand. 
Men moet vertrouwd zijn met de ont
wikkelingsgeschiedenis van de stad of 
dè streek in  de laatste v ijftig  jaar, om 
voorspellingen voor de toekomst te kun
nen vooropzetten.

De vooruitzichten worden niet lukraak 
uit de lucht gegrepen, m aar moeten 
kunnen verrechtvaardigd worden. De 
statistieken zullen kostbare hulpbronnen 
zijn, die ons zullen toelaten m in of meer 
nauwkeurig in de toekomst te schouwen.

U it hoogervermelde, kan men een idee 
vormen, van de belangrijkheid van het 
voorbereidend werk, en komt men tot 
de overtuiging dat het wellukken van 
de urbanisatie afhangt van de zorg 
welke besteed wordt aan de eerste phase.

O PSTELLEN  VAN RA PPO RTEN
Door middel van verslagen, zal de be

staande toestand wedergegeven worden, 
derwijze dat zelfs een buitenstaander, 
door het nazicht van deze dokumenten, 
een oordeel zal kunnen uitbrengen om
trent het later op te maken urbanisatie- 
plan.

In  een rapport, zal een overzicht ge
geven worden over de bevolkingsaan- 
groei, de geboorten, huwelijken en sterf
gevallen, om te kunnen besluiten zoo de 
streek voldoende levensruim te bezit, en 
na te gaan zoo de woongelegenheden in 
voldoende mate aanwezig zijn.

Voor wat de nijverheid, landbouw, 
veeteelt betreft, zullen gelijkaardige ver
slagen opgesteld worden, om aan te too
nen, de aard en omvang, de benutte en 
nog beschikbare gronden, en om de mo
gelijke ontwikkeling te voorspellen.

De gedokumenteerde opstellen zouden 
nochtans aan duidelijkheid missen, 
moesten zij niet vergezeld zijn van een 
reeks plannen, waarop alle gewenschte 
aanduidingen voorkomen.

PLAN VOOR «GROOT-OO STENDE»
Het plan van « Groot-Oostende », be

staande toestand, zal geteekend worden 
en dit zal het cliché vormen van de b ij
zondere plannen welke zullen vervaar
digd worden.

Afzonderlijke plannen zullen weerge
ven: de bebouwing, de recreatie oorden, 
de beschadigingen door oorlogsfeiten, de 
nijverheden, de landbouw, de gas- en 
electriciteit- en drinkwater voorziening, 
de rioleering, het verkeer.

Op het plan der bebouwing, zullen 
door toepassing van aangenomen ken- 
teekens aangeduid worden: de woonhui
zen, de krotten, de ongezonde woningen, 
de openbare gebouwen, de gebouwen 
voor algemeen nut. Eveneens zullen de 
w ijken met open, half-open, gesloten en 
seizoen bebouwing, alsmede het stede- 
schoon, gem akkelijk kunnen lerkend 
worden.

Een streekplan zal weergeven waar 
sport- en speelterreinen aangelegd zijn, 
w aar natuurschoon, parken, bosschen, 
strand, duinen, landschappen, voorhan
den zijn.

Daar de streek niet gespaard gebleven 
is door oorlogsgebeurtenissen, wèrd het 
nuttig geacht de beschadigingen op een
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bijzonder plan te vermelden ,en naar 
gelang de schade toegebracht werd aan 
een openbaar of privaat gebouw, een 
nijverheid  of landbouwciiltuur, zal een 
bepaalde tin t aangenomen Worden. "  

i Het plan voor de nijverheid zal aan
duiden w aar de diverse industries ge
legen zijn; onderscheid zal gemaakt 
worden tusschen bedrijven met of zon
der h inderlijk  karakter.

Gezien de landbouw een rol van le 
vensbelang speelt in  de bevoorrading van 
het volk, zal uitgem aakt worden, welke 
terreinen benut worden voor veeteelt, 
akkergrond, tuinbouwgrond. De bodem
gesteldheid zal onderzocht worden en 
voorgesteld worden op het plan.

Bijzondere afzonderlijke plannen zul
len aanwijzen drinkwater, gas- en elec
tric ite it voorziening, de rioleering. Niet 
alleen hoofd- en secondaire leidingen 
zullen geteekend worden, m aar ook de 
kunstwerken en gebouwen welke er bij 
hooren.

Het verkeerswezen kan veel bijbren
gen voor den bloei van de streek; voor 
d it doel zal een plan voorbehouden wor
den. Wegen, binnen- en zeevaartscheep- 
iijnen, spoorwegen, buurtspoorwegen, 
autobuslijnen, vliegvelden, kunstwerken 
en gebouwen die er mede in  verband 
staan, zuiien aanschouwelijk voor gesteld 
worden.

Het va lt m oeilijk een goede definitie 
op te geven van het woord stedebouw, 
doch w ij meenen dat door de opsomming 
van de te behandelen problemen, de be
teekenis van de urbanisatie beter zal 
begrepen worden dan de beste verk la
ringen.

G EV O L G T R EK K IN G
Nadat het navorschend werk zal vol

tooid zijn, zal men met kennis van za
ken kunnen overgaan tot het opmaken 
van definitieve ontwerpen. Inderdaad 
dan enkel, zal men gevolgtrekkingen 
kunnen maken. Voor w at de bebouwing 
betreft, zal men ju ist weten w aar de 
gezondmaking moet bevorderd worden 
en op welke m anier d it moet geschieden. 
Aan de ongewenschte hygiënische toe
standen kan verholpen worden: b.v. 
door onteigening van krotten, verbree- 
den van straten, aanleggen van binnen
pleinen, door verw ijderen van hinder
lijke  bedrijven, door aanbrengen van 
water, gas- of electriciteitsvoorziening, 
door aanleg van riolen.

In  zake verkeerswezen, zal kunnen u it
gemaakt worden w aar het verkeer intens 
is en moet omgeleid worden, welke we
gen enkel mogen gebruikt worden voor 
personenvervoer, welke gevaarlijke 
knooppunten moeten verbeterd worden.

Deze enkele prim aire beschouwingen 
volstaan om eenieder te overtuigen dat 
d it voorbereidend werk noodzakelijk is, 
en het verkeerd ware, besluiten te tre f
fen vooraleer alles goed overwogen 
wordt, aan de hand van  volledige voor
studies en een uitgebreid kaartenmate- 
riaal.
VO LTO O IING  VAN DE E ER ST E  PH ASE

Voor het afw erken 'van  het program
ma, wordt aan den Intercom m unalen 
Technischen D ienst een term ijn  van 
twee maanden verstrekt. Voor w at Oos
tende betreft, stu it men op geweldige 
m oeilijkheden, door het fe it dat alle 
plannen, in  den brand van het stadhuis, 
teloor gingen.

Niettegenstaande dezen tegenvaller, 
hebben w ij vernomen dat een krachtin 
spanning gedaan wordt door den nieu
wen dienst, opdat alles tegen 1 Septem
ber zou voltooid zijn.

W ij verlangen eveneens, dat het werk 
geen vertraging zou ondergaan, want het 
is noodig, dat de eigenaars, van geteis
terde huizen en gebouwen, bescheid kriij- 
gen zoo hun eigendom in  den oorspion- 
kelijken vorm zal bewaard worden.

Het is hun niet m ogelijk opdrachten 
te geven aan architecten zoo zij h ier
om trent geen stellige verzekeringen kun- j  
nen ontvangen.

Denkelijk zullen de plannen van ! 
« Groot-Oostende » aan het publiek ge- j 
toond worden, bij gelegenheid van de] 
tentoonstelling voor xnodelontwerpen. |

D it ware zeer wenschelijk en het zou 
zeker en vast, de belangstelling voor de 
tentoonstelling nog doen toenemen.

Urbsnova.
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want ze voelt zich steeds frisch en blijft ge
spaard van zenuwachtigheid en prikkelbaar
heid die het leven van tal van vrouwen ver-
oallen.
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STO RT 16,80 FR A N K
op postcheckrekening 1070.98 van 
« Het Visscherijblad  » Oostende, 
en ons blad zal U voor het ove
rige van het ja a r iederen Zater
dag per post thuis besteld worden. 

VOOR F R A N K R IJK  
VOOR D U ITSC H LA N D  
kost een abonnement tot N ieuw jaar 
-----  slechts 30 FR A N K  -----

Het Personeel van de Belgische 
Spoorwegen

Het aantal personen w aaru it het per
soneel van de Nationale M aatschappij 
der Belgische Spoorwegen bestaat, is ge
stegen van 72.356 einde 1939 tot 76.946 
einde 1940, waarbij 4.000 agenten van de 
«Nord-Belge» inbegrepen zijn.

D it personeel was op 31 December 1940 
als volgt onderverdeeld:

Am btenaren en bedienden te werk ge
steld: 14.923.

Zieken, gewonden of op non-aktiviteit 
gesteld: 777. "

Arbeiders te werk gesteld: 58030.
Zieken, gewonden of met verlof: 3216.
W at het aantal gepensionneerden be

treft is dit gestegen van 50.196 op 31 De
cember 1939 tot 50.695 op 31 December 
1940, de gepensionneerden van de «Nord- 
Belge» niet inbegrepen.

Gevvestelijke rijkstuinbouwscholen 
West-Vlaanderen

De lessen in  de gewestelijke rijkstui.V  
bouwscholen van Oostende, Brugge, Roe
selare, K o rtrijk , T ie lt en Moeskroen van 
gen aan op Zondag 21 September 1941. 
Het onderwijs is gansch kosteloos. Voor 
in lichtingen en inschrijvingen zich wen
den tot de hh. bestuursafgevaard.igden 
of tot Rijkstuinbouwconsulent Cumps, de 
N ieulantlaan, 30, Sint-Andries-Brugge.

Voor de gepensionneerde Oudjes
W ij hebben er reeds herhaaldelijk  op 

gewezen dat het pensioen van de oudjes 
thans ontoereikend is om in  hun nood
zakelijke levensbehoeften te voorzien. 
N aar we thans vernemen, kunnen de 
oudj’es die de vereischte voorwaarden 
vervullen, aanvullenden steun verkrijgen 
bij de Commissies van Openbaren O n 
derstand. Verhooging van den steun door 
de Commissie van Openbaren Onder
stand wordt thans ook door de bevoegde 
overheid overwogen.

W at gebeurde er deze week?
2-8-1934: Dood van M aarschalk H in

denburg. i
3-8-1492: Colombus scheept in  te Palos.
4-8-1921: Dood van Enrico Caruso, Ita  - 

liaansch zanger.
5-8-1940: Dood van Frederic Cook, d ie' 

beweert de Noordpool te hebben ont-! 
dekt.

6-8-1935: Een groote meteoor wordt in  
ons land waargenomen.

7-8-1834: Dood van Jacquard, u itv in 
der van het weefgetouw.

8-8-1883: Onthulling van het Rubens- 
standbeeld te Antwerpen.

W ist U ?
dat men vroeger ook bijen ter dood ver
oordeelde?

In  de middeleeuwen hadden bijen een 
kind gestoken, dat aan de gevolgen van 
deze steek stierf. De raad van de stad 
Worms veroordeelde dan ook den gan
schen bijenstok tot den vuurdood. En  het 
vonnis werd uitgevoerd.

V. B. O. Kroniek
Velen weten nog a ltijd  niet goed wat 

eigenlijk bedoeld wordt met «Algemeen 
Beschaafd Nederlandsch» spreken. B e 
schaafd spreken beteekent niet naar de 
letter, gemaakt en s tijf spreken, m aar 
wél: uw uitspraak verzorgen en uw ge
dachten in  een keurige, vlotte en onge
dwongen taa l uitdrukken. Tot de verbe
tering van de om gangstaal is dus niet 
slechts een 'meer verzorgde uitspraak 
van noode, m aar bovendien wordt het 
verm ijden van gallicism en, het juiste 
gebruik van de voorzetsels, de kennis 
van het juiste woord en de geijkte ter
men, het gebruik van afwisselende zegs
wijzen en van den passenden zinsbouw 
vereischt.

Daarom : sluit aan bij V.B.O. U  betaalt 
als gewoon lid  slechts 20 fr. per jaar, 
inwonende leden en studenten 7,50 fr. 
Hiervoor ontvangt U dan nog iedere 
maand ons fraa,i en gedocumenteerd 
tijdsch rift «S tijl en Volk».

U  moogt zich als lid  opgeven op het 
secretariaat, afd. Oostende, Dr. Ver
haeghestraat 105, w aar U  allen van harte 
welkom zijt.

Rechtskundige
Kroniek

S. K . — Vraag: Sedert Ju n i 1940 be
trek ik  een huis dat ik  mondeling heb 
gehuurd aan 125 fr. per maand, prijs 
voor zoolang de tijden niet norm aal zou
den zijn. Sedertdien heeft de eigenaar 
miji voor den vrederechter gedaagd, en 
cm alle moeilijkheden te verm ijden, heb 
ik den eigenaar 25 fr. per maand meer 
betaald (sedert 1-10-40).

Nu vraagt h ij m ij weer 50 fr. meer 
per maand. Ind ien ik d it niet betaal zal 
h ij m ij opnieuw voor den vrederechter 
betrekken.

Heeft de eigenaar het recht opslag van 
huishuur te eischen?

Ben ik verp licnt’ zelf de huishuur te 
dragen? Daarover hebben we geen ver
bintenis, t.t.z. ik he!) me niet verbonden 
de huishuur zelf te moeten dragen.

Ook heb ik zelf enkele allernoodzake
lijkste onkosten aan het huis moeten 
doen, daar de eigenaar geen cent ervoor 
w il uitgevcn.

Antwoord: W ij moeten u antwoorden 
dat uw geval enkel en alleen door den 
heer vrederechter van uw kanton kan 
opgelost worden. H ij. alleen is bevoegd 
uitspraak te doen en zal onderscheid 
maken, rekening houdende met de alge- 
heelheid van den toestand van den huur
der en verhuurder.

W ette lijk  moet de huurprijs afgehaald 
worden ten huize van den huurder, in 
dien het n iet is overeengekomen dat de 
huurder ten huize van den eigenaar moet 
betalen. De gewoonten en gebruiken w il
len het anders!

De uitgaven door u gedaan (pomp en 
slot) worden doorgaans als last van den 
huurder aanzien; het zijn inderdaad 
locatieve herstellingen veroorzaakt door 
een dagelijksch en aanhoudend gebruik.
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door Hendrik Brys

D it is het sein tot een opstandige beweging der om den 
tuin geleide menschen. Z ij slingeren de liefelijkste namen 
naar het hoofd van het officieël personnage, dat daar 
vóór hen zit. Op hem concentreert zich het spervuur van 
hatelijkheden die voor de vischm ijnlieden dagelijksche kost 
zijn. H ij toch verpersoonlijkt het O fficieel Bestuur, dat er 
enkel op u it is de handelaars af te persen. H ij heeft zich 
tot achterbaksche handelingen geleend. De stadskas zal 
er natuurlijk  wel bij varen, want nu wordt er opgeboden 
dat de stukken er af vliegen. Alle vertrouwelijkeid ver
vliegt als de rook van sigaretten. Het egoïsme in de 
menschen dwingt hen er toe m alkander den duivel aan te 
doen. Nu de vischhandelaars bedrogen zijn door hun eigen 
bestuursleden kan het hun niet meer schelen enkele dui
zenden frank meer te bieden, zoo zullen die loeders ver
p licht zijn ook den grooten prijs te betalen. Dat zij zelf 
het slachtoffer zijn van hun wraakgevoel beseffen zij niet 
eens.

Thans kost het echter tam elijk veel moeite om met 
verhuren door te gaan. W el zijn er enkele politieagenten 
aanwezig om eventueel de orde te handhaven, doch die 
b lijven w ijselijk  achter in  de zaal hangen. De Schepen 
dreigt de verpachting stil te leggen en een andere methode 
toe te passen. Z ijn  klare stem dringt tot allen door, zoo 
scherp bijtend dat de handelaars zwichten en liever toe
geven dan met een nog gevaarlijker experiment voor hun 
beurs kennis te maken. Dwaze prijzen worden thans ge
boden. De zaal b lijft woelig al wordt er slechts nog spora
disch luid geprotesteerd.

W anneer alle pakhuizen verhuurd zijn in  ’t voordeel 
onzer « vroede » stede, gaan de handelaars druk gesticu- 
leerend naar buiten om de café’s op en rond de m arkt met 
hun discussies te vullen.

Geen mensch heeft oog gehad voor de kunstwerken 
aa;T den muur. E e t is hun genre niet. Clechts de vrcuv/,

in haar zwaargouden lijs t nevens de deur, die haar matte 
boezem uitdagend laat zien hebben ze allen opgemerkt.

Als ik in ons pakhuis kom is er ruzie. Een hotel heeft 
een bestelling gedaan en Fred kan geen enkele knecht er 
toe dwingen de visch naar het hotel te brengen. Z ij b lijven 
lu i liggen. Als ik hen moet gelooven hebben zij allem aal 
de laatste bestelling thuis gebracht. Gusten is met een 
spoedbestelling naar het station geweest en vindt dat deze 
prestatie heden volstaat. Meer mogen w ij van hem niet 
eischen. « Coca-Cola » is onpasselijk van de hitte- « Drup » 
onze veteraan is te oud. De Schele slaapt, met zijn ooren 
open natuurlijk. H ij heeft zijn muts voor zijn twistende 
oogen getrokken. H ij wenscht m ij niet te zien. H ij is m ij 
weer een weekloon verschuldigd, en voelt zich dus zedelijk 
verplicht m ijn  verzoek op te volgen. M aar als men slaapt 
hoort men niets. Dus slaapt h ij. Daar Gusten en Coca-Cola 
krachtdadig weigeren en ik Drup onmogelijk kan sturen, 
sla ik met den houten hamer, waarmee de klompen ijs stuk 
geslagen worden, u it alle m acht op de kist naast het hoofd 
van den Schele. Verschrikt springt h ij recht. Zonder uitleg 
tc vragen neemt h ij mopperend de mand visch op. H ij 
probeert woedende blikken naar zijn  collega’s te werpen, 
hetgeen hem m oeilijk lukt. M et een ruk keert h ij zich 
naar m ij : « Ik  zal gaan ! M aar ’k neem de auto ! H et is m ij 
te ver ! » schreeuwt h ij. En  voor ik den tijd  heb een op
merking te maken, heeft h ij de motor van.de cam ionnette 
in  gang gedraaid en tu ft naar buiten om de vijfhonderd 
meters die het hotel van de vischm ijin scheiden in een 
razend tempo af te leggen.

Woedend klim  ik de trappen op naar het bureau. Aan 
zulk optreden van de knechten zal ik  een einde maken. 
Van morgen af zal ieder een vastgestelde dag krijgen om 
de boodschappen en bestellingen te doen. Anders zouden 
de knechten op den duur zelf baas spelen. Toegeven mag

ik niet. De tuchteloosheid in  de vischm ijn is nu reeds veel 
te groot. diJiU

IV
Vandaag wordt de Nieuwe Vischm ijn officieel inge- 

huldigd. De zomer bloeit open, warme guren hangen in 
de zwoele lucht. De afstand naar de nieuwe visschershaven 
is lang en troosteloos nog. Over de slechtgekalseide baan 
schuift een groote sliert menschen in  luchtige heldere 
kleeren. De donkerblauwe of zwarte pakken der bonkige 
vissehers breken de lichte tinten en leggen stoere knoopen 
in  de lange speelsche tros.

Auto’s bollen a f en aan en jagen de menschen op zij 
van den weg, waaraan ;geen voetpad is. Voor het hoog 
ijzeren hekken van den ingang staan stadsbedienden, de 
tegenschrijvers, met den Politiecom m issaris van de visch
m ijn  aan het hoofd. Z ij scheiden de aanschuivende men
schen in  twee categorieëö: de bezitters van uitnoodigings- 
kaarten en dezen die er geen hebben. Ik  verklaar een van 
de notabelen der stad te moeten spreken. Thuur, de tegen- 
schrijver, laat m ij in  de door nadarafsluitingen gereser
veerde ruim te; daar ik geen uitnoodigingskaart bezit, houdt 
h ij m ij echter in  de gaten, zoodat ik,-om den schijn te 
redden, op het groepje menschen afsteven dat, mooi op
gepoetst, schijnbaar kalm  den M inister opwacht. Ik  b lijf 
op een meter van de stadsnotabelen staan. Laat met een 
ruk m ijn  hoofd op m ijn borst vallen, snak weer recht. 
Enkele heeren kijken verbaasd. Zonder m ij er aan te storen 
draai ik  langzaam om het groepje heen, zoodat Thuur m ij 
n iet meer kan zien. Zonder verder omzien installeer ik 
m ijn  persoontje op een stoel.

I



Notariëele en andere Aankondigingen
Studiën van Meesters

Pierre D EN IS
te Nieuwpoort, en

Georges Masureel
te Koekelare.

Op M AANDAG 11 OO GST 1941, te 3 U. 
’s namiddags, ter herberg «Bass Tavern», 
bij M. Renon Demaecker, A lbert I  laan 
(K a a i) te Nieuwpoort:

E IN D E L IJK E  T O E W IJZ IN G
van

STAD  D E PAN N E 
EEN GROOT EN W ELG EL EG EN

O PBREN  G ST H U IS
thans dienstig als gasthof, genaamd 
«HO TEL DU G RAND  REN ARD », Duin
kerkelaan 85, met twee verdiepingen, 
mansardeverdlep en aanhoorigheden, 
met zeven aren, tien centiaren erve, d it 
alles een blok uitmakende, gestaan en 
gelegen langs de Duinkerkelaan en de 
Dum ontlaan, bekend bij Kadaster Sektie 
A, deel van n r 260, palende Noord ge
zegde Duinkerkelaan met een front- 
breed van 20 m., Zuid de Dum ontlaan 
met eene uitgestrektheid van 17 m „ 
Oost en West aan de erfgenamen Cal- 
meyn, met al het m obilier onroerend 
door bestemming en dienstig voor de 
uitbating.

V ER D EEL IN G :
Gelijkvloers: Groote en kleine eet

plaats, office, keuken, afwaschkamer, 
telefooncel, trapzaal, uitweg, terras met 
marquise met ijzeren geraamte overdekt.

Eerste verdiep: trapzaal, uitweg, acht 
kamers, engelsch gemak.

Tweede verdiep: idem, trappenhuisje 
en uitweg, drie mansardekamers en 
bergplaats.

Onderaardsch: twee voorraadkelders, 
wijn- en kolenkelder.

Voorzien van loopend stadswater, put- 
en regenwater, gas en elektriciteit.

Ingesteld: 175.000 fr.
Zichtbaar alle dagen. Ingenottreding: 

twee maand na den toeslag.
Met alle gebeurlijke rechten op oor- 

logsschadevergoeding pro fisko, geschat 
volgens onlangs gedane schatting op 
10.172,70 fr.

Voor alle verdere inlichtingen, plans 
en inventaris van de medeverkochte roe
rende goederen, zich wenden ter studiën 
van voornoemde notarissen Denis en 
Masureel, respektievelijk te Nieuwpoort 
en te Koekelare. (319)

11 r . n i|i n
Studie van de Notarissen

F- S IM P E L A E R E
te De Panne en

August FLOOR
te Veurne.

Studie van den Notaris

Jean D E  W Y N T E R
Kerkstraat, 43, te Oostende.

Op DO NDERDAG 14 A U G U STU S 1941 
te 15 u. in  het lokaal Prins Boudewijn, 
St. Sebastiaanstraat 22 ,te Oostende:

IN S T E L  met x/z %  premie
van

een Herberg
genaamd «Vandendrinck» IJzerw egstraat 
3, te Steene Conterdam.

Oppervlakte 80 m2. Gekadastreerd sec
tie B  n r 33 b/4.

Onm iddellijk genot.
Nadere inlichtingen te bekomen ter 

Studie. (317)

Studie van Meester

Joseph De Vestele
Notaris 

Langerei, 56, te Brugge.

U IT  O O RZAAK VAN F A IL L IE T

Studie van den Notaris

Jean D E  W Y N T E R
Kerkstraat, 43, te Oostende 

R E C H T  V A N  O P B O D

D IN SD AG  5 A U G U STU S 1941, om 3 u. 
namiddag in  de café « 't  Lusthof » bij 
M r Van Roey, te De Panne (Oosthoek):

O VERSLA G  VAN

1) Een Woonhuis
te V EU RN E, Pannesteenweg, Nr. 47, groot 
1 a. 75 ca. Ingesteld: 90.000 fr.

2) Een Woonhuis
te D E PA N N E (Oosthoek), Veurnestraat, 
nr. 396, groot 17 a. 54 ca. 58 dm2. Inge
steld: 41.500 fr.

3) Een Woonhuis
te D E PA N N E (Oosthoek), Veurnestraat 
nr. 408, groot 4 a. 81 ca. 50 dm2. Inge
steld: 30.000 fr.

4) Een blok Grond
te D E PA N N E (Oosthoek) met u itleg  
op de Veurnestraat, groot 45 a. 92 ca. 
70 dm2. Verdeeld im 7 loten. Sa "nen a f
zonderlijk ingesteld: 42.900 fr. (322)

TO ESLAG
Op W O ENSD AG 6 OO GST 1941, te 

3 uur in  het Vredegerecht (hoek Burg 
en Blinde Ezelstraat) te Brugge, ten 
overstaan van den heer Vrederechter 
van het 2e Kanton Brugge, van:

STAD  B R U G G E
Zeer Schoon en goed onderhouden

Heerenhuis
M ET  B U R E E LE N  EN  K O ET SPO O RT

Pieter Pourbusstraat 2 en 
Grauwwerkersstraat. 24

op kadaster gekend sectie E  Nrs 1154a 
en 1156, groot 3 aren 79 ca.

Bestaande u it:
G elijkvloers: Salon gevolgd van eet

plaats, trapzaal, groote bureau, drie ka
mers, keuken, kleine keuken, waschkeu- 
en, diensttrap, W . C., koetspoort, hof, 
W . C. en gemeene uitgang G rauw w er
kersstraat nevens n r 20.

Groote schoone kelders.
Ter stagie: Zeven kamers, speelzaal, 

badkamer, toiletkam er en annexe, trap  
zalen, W . C.

Groote kloeke zolders en 2 kamers.
3 soorten w ater .chauffage, loopend 

water, gaz, elektriek.
Genot met de geldtelling.
Na te zien op vertoon eener toelating 

afgeleverd door den verkoophoudenden 
notaris den M aandag en Donderdag van 
2 tot 5 uur.

Nadere in lichtingen ten lcantore van 
den Notaris.

Ingesteld : 155.000 fr.
(315)

OP 31 JU L I 1941 werd er openbaar 
toegewezen door het ambt van den no
taris JEA N  DE W YN TER , Kerkstraat, 43 
te Oostende:

D E W E LB E K EN D E  C R E M ER IE
“ AU  GRI-GRI „

Langestraat, 32, te Oostende, met alle 
roerende goederen onroerend bij bestem
ming,

Aan den heer Joseph Thielens, hande
laar, wonende te Oostende, 9, Kapelle
straat, 9.

M its de principale koopprijs van
520.000 Fr.

Gelijkvorm ig artikel 92bis der wet van 
15 Augustus 1854 heeft om ’t even wie 
het recht om op te bieden gedurende 
veertien dagen na de toewijzing. Het op
bod mag niet lager zijn dan een/tiende 
van de hoofdsom van de toewiizing.

Het wordt gedaan bij deurwaarders
exploot ten koste van den opbieder, dat 
aan den werkenden notaris wordt be- 
teekend en het wordt den kooper aange
zegd.

Alle nadere in lichtingen te bekomen 
ter Studie. (330)

ZOEKLICHTJES
OVER T E  NEM EN : Café «Flandria»,

Torhoutsteenweg, 32, Z ich tot d it adres 
wenden voor alle voorwaarden. (329)

Lijn Diksmuide-Oostende
Diksmuide Statie V. 6.00

1
9.40 13.30

1
15.52 17.45 Oostende, Statie V. 8. 0

2 2
15.30 19.45

Diksmuide, M arkt 6.03 9.41 13.33 15.55 17.48 Oostende, K le in  Pa rijs 8. 6 15.36 19.51
Beerst, Statie 6.10 9.46 13.40 16.02 17.55 Oostende, Northlaan 8.11 15.41 19,56
Keiem, Dorp 6.19 9.53 13.49 16.11 18.04 Steene 8.16 15.45 20. 1
Leke, Statie A. 6.28 9.59 14.00 16.20 18.13 Leffinge, Dorp 8.29 15.57 20.14
Leke, Statie  V. 6.30 14.04 18.15 Leffinge, Brug 8.33 16. 0 20.18
St. Pieterskapelle 6.39 14.12 18.24 Slijpe, Statie 8.42 16. 9 20.27
Slijpe, Statie 6.48 14.20 18.33 St. Pieterskapelle 8.51 16.18 20.36
Leffinge, Brug 6.57 14.28 18.42 Leke, Statie A. 9. 0

10.26 14. 6
16.27 20.45

Leffinge, Dorp 7. 1 14.32 18.46 Leke, Statie V. 9. 0 16.30 20.46
Steene 7.14 14.44 18.59 Keiem, Dorp 9. 8 10.32 14.15 16.39 20.55
Oostende, Northlaan 7.19 14.49 19. 4 Beerst, Statie 9.18 10.39 14.24 16.48 21. 4
Oostende, K le in  Pa rijs 7.24 14.54 19. 9 Diksmuide, M arkt 9.25 10.44 14.31 16.55 21.11
Oostende, Statie  A. 7.30 15. 0 19.15 Diksmuide, Statie A. 9.28 10.45 14.34 16.58 21.14

1) Naar Brugge. 2) U it Brugge.

Oostendsch Nieuws

OOSTENDE. —  Te koop Burgershuis,
i gelegen Blauw kasteelstraat, dichtbij 
Torhoutsteenweg, gevel C m. Goed ver
huurd aan bedienden. P r ijs  gevraagd :
120.000 fr. Z ich wenden: Handelskantoor 
A.R.E.O., Academ iestraat, 7, te Brugge.

(325)
BR U G G E. —  Te huur appartement met

w inkel (kunnende eventueel dienen als 
bergplaats). Z ich wenden A.R.E.O., Aca
dem iestraat, 7, te Brugge.__________ (326)

TE  KO OP een motorboot in  zeer goe
den staat, 8 meter lang, marinemotor, 
Zich wenden Torhoutsteenweg, 243, Oos • 
tende. (328)

MEN VRAAGT goeden uurwerkmaker, 
Christinastraat 55, Oostende. (320)

MEN VRAA G T per okkasie te koop: 
een G ASVUUR, in  goeden staat, met 
oven, en mogelijk op voet. Prijsopgave in  
te dienen op het bureau van het blad 
onder nummer (300).

Notarissen

VAN  C A IL L IE
en

S E B R E C H T S
te Oostende.

MAANDAG 4 A U G U STU S 1941, om 3 U. 
in het café «Prins Boudewijn», 22, St. 
sebastiaanstraat, te Oostende:

TO ESLA G
van

STAD  O O STEN D E (W EST )
1. Een

Winkelhuis
Nieuwpoortsteenweg, 169, groot '39 m2 52.

Ingesteld: 76.000 fr.
2. EEN  Z E E R  BESC H A D IG D

Woonhuis
met poort, Schaafstraat, 34;. groot 183 
m2 44.

Ingesteltfr 60.000 fr. 
Eventueele vergoedingen voor oorlogs

schade zijn medeverkocht.
Recht van samenvoeging.
Huizen kunnen bezocht worden den 

Maandag, Woensdag en V rijdag  van  2 
tot 4 uur.

Voor alle in lichtingen zich wenden bij 
notaris Van Caillie, 6, Kapucienenstraat, 
of bij notaris Sebrechts, 44, Euphroslne 
Boem aertstraat. C296)

Studie van den Notaris

Jean D E  W Y N T E R
Kerkstraat, 43, te Oostende.

Op DONDERDAG 7 A U G U ST U S 1941 
te 15 u. in  het lokaal «Prins Boudew ijn», 
St Sebastiaanstraat 22, te Oostende: 

IN ST E L  met Vz %  prem ie 
van

STAD O O STEND E
Koop I.

W O O N H U IS
MET INRIJPOORT

Ieperstraat nr. 6, gekadastreerd Sectie 
A nr. 1651 L.10. Façade 6,75 m., opper
vlakte 139 m2.

Vrij van gebruik.
Koop I I ,  JKTsfifcl

W O O N H U IS
Ieperstraat nr. 8, gekadastreerd Sectie 
A nr 1651 B.7. Façade 6,35 m., opper
vlakte 116 m2.

Verhuurd met pacht.
Maandag en Dondervlag van 14 tot 1« u.

Recht van samenvoeging.
Voor alle nadere in lichtingen, zie p lak

brieven of aich bevragen ter
(297)

Kantoor van Notaris

Jacques G H YO O T
Koningstraat, 54, Oostende.

IN S T E L  met Vz %  prem ie
Op D IN SD A G  12 A U G U STU S 1941, te 

15 u., ter herberg «Prins Boudew ijn», St. 
Sebastiaanstraat, 22, te Oostende.

W E L G EL EG E N
Opbrengsthuis en 

Woonhuis
te O O STENDE, H ofstraat, 13 en M aria  
H ofstraat, 11.

Aaneenpalende gebouwen, het eerste 
hebbende: kelderkeukens, 2 verdiepingen 
boven het gelijkvloers en fransch dak en 
het achterhuis: kelderkeukens, één ver
dieping boven het gelijkvloers en fransch 
dak.

Kadaster: Oostende-Oost, w ijk  A, Nrs 
569 h6 en 569 16, groot 129 m2.

V rij binnen de m_.and
Voorzien van  .sas, electriciteit, stads

water, regenwater en W. C.’s.
Z ichtbaar: Dinsdag, Donderdag <en Za

terdag, 2-3 u., nam.
(Toew ijzing volgt op 26 Aug. 1H 1).

n.
IN S T E L  met %  %  prem ie

Op W O EN SD A G  13 A U G U ST U S 1941, 
te 15 u., ter herberg «Prins Boudew ijn» 
(zooals hierboven).

Woonhuis met Hof
te B R E E D E N E  A/ZEE, Kapelle>straat, N r 
213 (steenweg Breedene-Blankenoerge), 
met verdieping, erf en afhankelijkheden, 
groot 207 m2.

E lectricite it, putw ater en regenwater.
Verhuurd van  m aand tot n iaand.
Zichtbaar: Dinsdag, Donderdag en Z a

terdag, 2-3 u. nam.
(Toewijzing volgt op 27 Aug. J.941).

I I I .

UIT TER HAND TE KOOP :
a) U itgestrekt E IG EN D O M  m et erve te 

OOSTENDE-Meiboom , V erlaat straat 47', 
groot ongeveer 770 m2 (oorlogsschade- 
vergoeding inbegrepen).

b) Welgelegen P E P C E E X E N  BO U W 
GROND te O O STEN ÎD E-M ARJA K E R K E , 
Nieuwpoortsteenweg e n  M eibloem laan.

c) G erieflijke V IL I.A  te  O O STEND E, 
Koningstraat. (323)

TE  KO OP : Schoon dik spiegelglas, 
grootte 150 cm. lang en 47 cm. breed. 
Z ich  wenden bureel van ’t  blad. (288 j

T E  KOOP aan voordeelige prijzen, ver
schillende loten bouwgrond, gelegen in 
de Honoré Borgersstraat. 1 lot, 100 m2; 
Leffingestraat, 1 lot 240 m2; Tarw estraat
1 lot 88 m2; Beeldhouwerstraat, 1 lot, 
114 m2.

Voor in lichtingen te begeven:
18, KO N IN G IN N ELA A N , Oostende

(284)

GELDPLAATS1NG, uitstekende w aar
borgen, hooge intresten. Schrijven  bu
reel van het blad. (256)

Agence Ch. Seys
Rogierlaan, 21 Oostende 

T E  K O O P :
Prachtige V illa , rechtover Badenpaleis. 
Rapportvilla, Av. de la  Reine, 4 appart.

Str. water, 340 m2 oppervlakte.
Schoon Heerenhuis, Center. A lle confort. 
Prachtige villa , Zeedijk, met garage u it

gevende op Van Iseghemlaan. 
Handelshuis, bij Leopold I  plaats. 
Schoone V illa, D istellaan, 125.000 fr. 
Schoone V illa, Zeedijk, bij Palace Hotel. 
Gemeubeld Hotel, Zeedijk, 36 kamers. 
Fam ilie Pensioen, bij Zeedijk, 35 kamers. 
Gemeubeld Hotel, Zeedijk, Middelkerke, 

45 kamers, alle confort.
2 Werkmansbuizen met 1350 m2 grond 

te Breedene.
Bouwgronden te Breedene-Hippodrome, 

vanaf 15 fr. de m2. Occasie.
T E  H U U R :

Prachtige moderne villa, alle confort, in 
center van stad, oorlogscondities.
T E  K O O P  G E V R A A G D ;

Allerlei handelshuizen, burgershuizen, 
groot en klein, in  en buiten stad.

(321)

EEN ZELD ZA AM H EID
Zondag werd rond 10 uur ’s avonds 

door Deley André een rijw ie l gevonden 
en aan de politie bezorgd.

He.t kostbaar vervoerm iddel berust in 
het politiebureel van de Vlaanderen- 
straat.
OP SLAG  GEDOOD

Vrijdag werd de werkm an Decœur Ju 
lien, 27 ja a r oud en wonende te Zerke- 
gem, te Oostende door een zwenkende 
kraan op ra ils staande, op slag gedood.
VOOR DE K IN D ER EN

Een allereerste noodzakelijkheid dringt 
zien op, nam elijk de m ogelijkheid ver
schaffen aan de kinderen, rustig en in  
veiligheid hun vacantie door te brengen.

Het stadsbestuur heelt dan ook beslo
ten v ijf speelplaatsen in  de scholen van 
verschillende w ijken der stad ter be- 
scnikking der kindertjes te zetten.

Op deze speelplaatsen zuiien verschei
dene karren zuiver zand gestort woroen 
ten einde er de kinders toe te laten mei, 
emmer en spade te speien naar hartelust.

Z ij zuilen oewaakt worden dooi 
menschiievende dames die hun medewer
king wel w iiien verleenen.

In  den namiddag zuiien de kindertjes 
een f unite kom melk krijgen, geschon
ken door W interhulp.

D aar de bedoelde scholen voorzien 
z ijn  van ve)ilige schuilplaatsen, zullen 
n iet alleen de kinderen m aar ook de 
ouaers gerust mogen zijn in  geval van 
alarm , hetgeen het geval n iet is, als de 
Kinderen op straat oï op net strand spe
len,

. . . .  - ---— -r—....

IN G E Z O N D E N

Voor onze duurbare 
Dooden

Kantoor van  detn Deurw aarder

W illy  LA R ID O N
te Oostende, Kapellestr aat nr. 84a

STA D  O O STE ND E 
Nieuwpoortsche Steen weg nr. 342 

« V illa  Henr i »
M AANDAG 4 A U G U ST U S  1941 

om 1.30; u. ’s nam iddags 
Openbare Y  rij w illige Verkooping 

van

schoone Huismeubelen 
en Keukengrertef

meest bestaande u it: 
moderne eetjplaats, verschieidene slaap 
kamers, keu kenbufetten, stoelen, club- 
zetels, spiegels, matrassen,, gas voren, ta 
pijten, linoLeum, marm er schrawgarni- 
tuur, volled ig stelsel «lm  ninium  pot ren 
en pannen, zoo goed als nieuw, woVen 
dekens, enz... enz...

Voor gere ed geld en ge' jrone voor w aar
den. (315) .

Men verzoekt ons te melden dat 
er op Zondag 3 Augustus, te 9 uur 
in  de hoofdkerk SS. Petrus en 
Paulus, een mis zal gelezen worden 
voor de zielelafenis. van M ijnheer 
en Mevrouw

Guillaum e 
BO U R G O IG N IE-BO R R EY

en hunne kinders 
Hélène, M athilde e n  René 

***
Op Zondag 10 Augustus, te 9 u. 

in  dezelfde kerk, zal een mis gele
zen worden voor M ijnheer en M e
vrouw

DE R A EV E  en Kinders
Fam ilieleden, vrienden en ken

nissen worden verzocht di)t bericht 
als kennisgeving te w illen aanzien.

(318)

Men verzoekt ons het overlijden 
te melden van

M EV RO U W  
LEO N T IN E R EY N A ER T

Echtgenoote van 
M ijnheer A R SEN E  LO U F 

godvruchtig in den Heer ontsla
pen te G istel den 27 Ju li 1941, 
in haar 73e jaar.

De lijkdienst, gevolgd door de 
begraving op het kerkhof te Leke 
heeft plaats gehad in  fam iliekring. 
E r werden geen doodsberichten ge
zonden.

Bovenstaand bericht geldt als 
kennisgeving.

V indictivelaan, Oostende.
25, Nieuwpoortsteenweg^ Gistel.

(316)

Geachte Heer Bestuurder.
D aar het m aar enkel in  uw geëerd 

weekblad van 25-5-1941 is geweest, dat 
ik  steun heb kunnen vinden om m ijn 
protest te laten opnemen, waarvoor ik 
ü nog innig dank, neem ik  opnieuw de 
vrijheid  m ij tot U te richten om de gast
vrij neid in  de kolommen van uw week
blad aan te vragen, om m ij verder bij 
te staan in  zake de verdediging onzer 
zoo dierbare dooden, die op het kerkhof 
van den Nieuwpoortsteenweg begraven 
liggen, nogm aals de hoop koesterende 
dat deze bede naklank zal vinden.

Inderdaad, in  een locaal weekblad van 
25-7-41, le  bladz., onder hoofdartikel 
«Heropbouw van Oostende», geeft men 
eens te meer te kennen dat het kerkhof 
geiegen Nieuwpoortsteenweg zal moeten 
verdwijnen om plaats te maken voor 
bungalows, om zoodoende het uitzicht 
der stad te verfraaien. In  andere woor
den moeten dus onze zoo geliielde dooden 
uit hun laatste rustplaats verwijderd 
worden om aan eenige rijkaards de ge
legenheid te geven een weeldehuisje te 
bezitten in  de nabijheid der stad. Den 
eerbied welke ieder eerlijke burger ver
schuldigd is tegenover het stoffelijk 
oversciiot van  a l w at ons duurbaar is, 
zou dus vertrappéld worden om aan 
weelde en p raciit de voorkeur te geven.

Neen, duizendm aal neen, zulks mag 
niet gebeuren en 'ïk  oen er verzekerd van 
die kreet h ier te mogen uitroepen in 
naam  van honderden onzer stadgenooten 
die een eeuwige vergunning hebben ge
kocht, om hunne zoo duurbare dooden 
in  hunne nabijheid  te mogen bewaren 
en dan ook op het kerkhof van den 
Nieuwpoortsteenweg, waarvoor veel meer 
betaald werd dan voor de eeuwige ver
gunningen afgestaan op het kerkhof der 
ütuiverstraat, naar w aar d it alles zou 
moeten overgebracht worden.

En  wat zou zulks n iet medebrengen! 
W elk nieuw verd riet voor diegenen die 
hunne dooden liefhebben, die ze in  eere 
w illen bewaren, wanneer zij opnieuw uit 
die killige aarde (voor diegenen die in 
geen grafkelder begraven liggen) waar 
ze sinds jaren  hun laatste rustplaats 
hebben, in  stukken en brokken zouden 
uitgehaald worden. Neen, heeren van het 
Urbanisatiebureel, neen zulks mag niet 
gebeuren, zulks zou meer dan een neilig- 
schennis zijn en een m arteling voor ons 
menschen die zulks zouden moeten zien 
gebeuren. D it is enkel voor wat ons ziele- 
leed zou betreffen.

W at den finantieelen kant betreft, 
welke schade zou er n iet aangebracht 
worden bij het afbreken onzer grafzerken 
waarvoor, meer dan een, meer gedaan 
heeit dan h ij kon, om toch hunne te 
vroeg afgestorvene beminden in  hun na
bijheid te houden.

En, als deze Heilige plaats, die voor ta l 
onzer stadgenooten een verzameling is 
van zooveel fam ilieherinneringen, aan 
stedenschoon zou schenden, dan Kan men 
de afsluiting, met w at goeden w il, op 
zooveel m anieren aanleggen om dit Kerk- 
hof en onze geliefde do' den op hunne 
plaats te kunnen bewaren waar ze nu 
voor eeuwig hun laatsten slaap vol
brengen.

Wanneer ik, in  M ei 1.1., de medewer
king onzer stadspers vroeg om mede te 
werken tot de afschaffing van d it treu
rig ontwerp, m aakte een Bestuurder m ij 
opmerkzaam dat er te veel geroepen en 
getierd werd tijdens de paardenwedstrij- 
den en dat zulks storend was voor het 
kerkhof daarnaast gelegen (d it lawaai) 
gebeurde aan de tribunen op ongeveer 
1500 m. afstand en enkel 2 maanden in  
het jaar, 2 of 3 m aal in  de week, gedu
rende 2 uren). En  w at zal er dan gebeu
ren als men sportterreinen zal aanleggen 
naast het kerkhof? E r  zal dan dagelijks 
geroepen worden. Za l zulks dan niet 
meer storend zijn?

Om te sluiten hernieuw ik hier, geen 
tw ijfe l als ik zeg in  naam  onzer stad
genoten, m ijne nederige bede aan den 
neer Burgemeester der stad Oostende, 
om ons te ondersteunen in  onzen strijd  
om onze geliefde dooden met vrede te 
laten en hunne laatste rustplaats in  eere 
te mogen behouden, plaats, ons voor 
eeuwig afgestaan en niet om afgebroken 
of verplaatst te worden.

Een tezer A. Lee. I

DE SCH EPEN EN  R E IZEN
Dinsdag zijn de schepenen Devriendt 

en Sm issaert naar Brussel afgereisd.
Schepen Devriendt had ta lrijke  zaken 

voor het technisch en lager onderwijs te 
regelen en schepen Sm issaert had het 
heel w at druk met de m illioenen toeko
mende aan de hoteliers en particulieren 
voor huisvestingen en de noodige lee
ningen om de stadsfinancies te verster
ken.

Daarmede is er nieuwe m anna in de 
stadskas ,te voorzien.
S P IJT IG  !

Het onderwijzend personeel werd door 
den Schepen van onderwijs, in  zijn kabi
net vergaderd, ten einde na te gaan of 
het zijn medewerking wilde verleenen 
aan het inrichten der vacantiescholen.

Een gedeelte van dit personeel behoo- 
rende tot de Kindertuinen en der lagere 
klassen toonde zich bereid om mede te 
werken, op voorwaarde dat ook het per
soneel der hoogere klassen zou medewer
ken.

Het personeel der hoogere klassen, 
met uitzondering van twee dames, w ei
gerde echter beslist en d it onder ver
schillende voorwendsels, die getuigen 
van een beklagenswaardige geestestoe
stand.

Nu stelt zich de vraag of het perso
neel der lagere klassen het over zijn hart 
nie.t zal krijgen, n iet naar het schamel 
voorbeeld van de anderen om te zien.

Het stadsbestuur heeft dan ook niet 
langer gewacht en een algemeenen op- 
roep gedaan tot weldenkende menschen, 
die verstaan dat in  de huidige omstan
digheden alles te werk moet gesteld wor
den om elkander te helpen en in  ’t  b ij
zonder de kinderen; kleine slachtoffer
tjes meer te beklagen zijn dan volwas- 
senen.

W ij zijn ten andere overtuigd dat ook 
het weldenkend onderwijzend personeel 
niet ten achter zal blijven.
BR O U W ER S —  B IERH A N D ELA A RS

Voor het vernieuwen van uw kapsuls 
(blikken stopsels), wendt U : 40, W ar
schaustraat, Tel. 721.97. (327)
VOOR DE GEZO N DH EID  DER K IN D E 
REN

Het stadsbestuur zal overgaan tot het 
w itten van een flink  getal klaslokalen.

E r zijn inderdaad veel lokalen die drin
gend een laagje w itsel noodig hebben.
VOOR EEN LU ITEN A N T DER BRAND 
W EER

Binnenkort zal het gemeentebestuur 
overgaan tot een oproep voor een lu i
tenant aan het brandweerkorps.

Het stadsbestuur dat er aan houdt 
flinke krachten in  zijn rangen te tellen, 
heeft besloten slechts kandidaten, die 
eerste klas diploma’s bezitten, in  aan
merking te nemen.
R U Z IE  IN ’T ST R A A T JE

Donderdagmorgen, rond ha lf negen, 
werden de voorbijgangers op de A. P ie 
terslaan, ter hoogte van de Ieperstraat, 
plots verrast door een koffiepot, die van 
d: bovenste verdieping dwars doorheen 
een vensterruit, met volle kracht op de 
straatsteenen terecht kwam.

Gelukkig werd niemand getroffen, ook 
niet den persoon op wien gemikt werd...
IN H ET  IN K W A R T IER  IN G SBU REA U

N aar we vernemen zou de bevoegde 
dienst der Inkw artiering, in  de Ieper
straat 35, thans voor iedere opeisching 
van waren of voorwerpen ten voordeele 
van het bezettingsleger, een rekening in 
vierdubbel vragen.

Aan onze handelaars hiervan nota te 
houden bij het indienen der rekeningen.
TE  D IE P P E

De motoren van de 0.128 en de 0.223 
liggen te Dieppe. W anneer zullen de 
eigenaars deze terughalen?

TERU G
Het visschersvaartuig van Valère l ’on- 

jaert en dit van Rapnaël Huysseune zijn 
uit den vreemde terug in  België.
rfE C H T E R L IJK  AGENT

Deze week had in  de oude gemeente- 
raauszaai op net ö.taonuis net examen 
piaats van reenternjk agent.

fioofdpolitiecom m issaris seys zat vcor.
ONGEVAL

Donderdagmorgen, even na 10 uur, h ad 
er te ManaKerKe een bioeuig ongeval 
piaats. 1er w ijl ueuoenoer Jtieutor, am er 
woonachtig i'asscn ijnsw aat en -uaileman 
/iraiur, u it de ttteenscne D i,k, op hun 
veid aan net wericen waren, viel er piots 
iets u it de lucnt dat oncpioite, en waac- 
oij de twee mannen werden geKwetst.

Ze verloren veel oioed. ueuoenoer wei d 
in  a lle rijl naar de KlinieK overgeoraent, 
terw ijl i-raiieman naar zijn woning werd 
gevoerd, iieden Vrijdag zal m j eenttr 
naar ue KnnieK moeten gaan voor een 
onderzoek.

Rechtbanken
B O E T S T R A F F E L IJK E  RECH TBA N K 

VAN V tU ttN Ë
SC H R IFT V EK  VALbCULR. — Del. Leon 

handelaar te D.ksmuide, had zich p iich
tig gemaakt aan scnriitvervalscning, 
aangaande een m achtiging tot bevoor- 

jraaing . een muanci gevangenisstraf en 
’ 700 fr. boete of een inaand gevangenis. 
I SLA G EN  EN  DROJMKENttCHAir1. — 
.Vanh. Hendrik, visschèr te Nieuwpoort,
■ had slagen toègetoracht aan Cabooter 
' Valere, controleur van prijzen en loonen, 
en verkeerde daarbij in  staat van -i. 
Kenschap. Wegens het eerste xeit, een 
maand gevangenisstraf; 17 o gens dron
kenschap tot 105 fr. boe< j of b dagen ge
vangenis.

j G EVO LG EN  EE^ 'ER  A A N R IJD IN G . — 
Wer. Georges, au xigeleider te De Panne, 

' werd, wegens or vrijw illige verwondingen, 
toegebracht a\n Dalle Lievin  en wegens 
overdreven sr.elheid, bij verstek veroor
deeld tot 182 fr. boete of 8 dagen gevan
genisstraf. ( -a. Joris, bloemist te De Pan 
ne, werd burgerlijk verantwoordelijk 
verklaard. W . Dalle, die zich aanstelde 
als burgej lijke partij, vroeg een schade 
vergoeding van 1500 fr. doch h ij went 
voor de owee derden verantwoordelij : 
verklaarc en moet zich tevreden stelle i 
met een ichadevergoeding van 500 fr., te 
betalen door W . en C.

Corporatie voor Visch 
& Visscherijproducten

In  den schoot der Corporatie voor 
Visch en Visscherijprodukten zal binnen- 

; kort de vakgroepeering «Kust- en Gar- 
naaivisschers» effectief in  werking tre
den.

In  iedere haven, bijgevolg te Oostende, 
Nieuwpoort, Blankenberge en Heist, zal 
een afdeeling gevormd worden. De voor
zitter van ieder dezer afdeelingen zal 
bijgestaan worden uit een bijraad sa
mengesteld u it twee leden en een secye-

De secretaris zal, benevens ander werk, 
zich gelasten met de regeling der sociale 
lasten van de reeders.

Als voorzitters en leden van den b ij
raad worden de namen vooruitgezet van :

Oostende: Albert Verbiest, A lbert Huys 
en Louis Vercruyce;

Blankenberge : Aug. Vanheetvelde, Flo- 
rimond Deconinck en Louis Popelier;

Heist: Louis Savels en Petrus Latruwe.
Nieuwpoort ; M aurice Legein, Joseph 

Verbanck en Aug. Maes.
Bijgevolg allem aal personen die te 

midden van de beweging staan en aldus 
over zeer ruime ondervinding beschikken.

Gemeenschappelijke Kas 
voor de Zeevisscherij

---- »■—
DE A LG EM EEN E  VER G A D ER IN G

Zaterdag jl. werd in  de vergaderzaal 
van de plaatselijke Handelskamer de 
aangekoudigde algemeene vergadering 
gehouden der Gemeenschappelijke Kas 
voor de Zeevisscherij, onder het voorzit
terschap van den heer John  Bauwens.

Het va lt te betreuren dat geen enkel 
lid  den oproep van den Beheerraad be
an twoori 1de, alhoewel deze instelling in 
net soci.ial bestaan van onze visscherij 
een zeer voorname rol speeilt.

Men ging over tot de vaststelling der 
rekeningen en begroetingen. De verschei
dene verslagen werden zonder opmer
kingen goedgekeurd.

De heer Baiuwens drukte zijn spijt uit 
over het aftreden van den heer Dezut- 
uere, als voorzitter van den Beheerraad. 
Deze am btenaar heeft gedurende vele 
jaren onschatbare diensten bewezen aan 
de visscherij in  het algemeen en aan de 
cremeensehappelijke Kas voor de Zeevis
scherij in het bijzonder. Z ijn  heengaan 
die, gezien zijn gevorderden ouderdom, 
ce verrechtvaardigen is, zal ongetwijfeld 
een leemte laten die niet zoo gemakke- 
iijk  zal a.uigevuld worden.

De heer Bauwens was de tolk van onze 
visscherij om den heer Dezuttere van 
narte te bedanken voor zijn belanglooze 
medewerking die h ij jarenlang aan 
voormelde maatschappelijke instelling 
verleende.

E r werd insgelijks kennis genomen va a 
net fe it dal de heer Aspeslagh, Directeur 
van den plaatselijken Visscherijdienst, 
sinds 1 Augustus in  beschikbaarheid ge
steld werd en bijgevolg in de onmoge
lijkheid verkeerde, namens het Beheer 
van het Zeev.ezen, de vergadering van 
de Ongevallenkas bij te wonen.

De heer Aspeslagh werd door den heer 
Bauwens bedankt voor zijn belangrijke 
medewerking en hulpvaardigheid waar
van h ij b lijk heelt, gegeven.

De Raad besliste de bijzondere aan
dacht van het Hooger Beheer te vestigen 
op den m oeilijken geluelijken toestand 
der Gemeenschappelijke Kas voor de 
Zeevisscherij. Deze toestand vindt zijn 
oorzaak in  de ta lrijke zware sclueosrairi
pen en ongevallen die in de jaren vóór 
den oorlog herhaaldelijk onze visscherij 
hebben getroffen.

Een dringend beroep werd gedaan op 
een Staatstusschenkomst, die trouwe; is 
door de wet voorzien wordt, en de K  ts 
in Staat moet stellen de rechten van al te 
slachtoffers van arbeidsongevallen of 
hunne naastbestaanden te vrijwaren.

Zeg en Scltrijf
N IET W EL

Aalmoezen doen.
Koffie aan 25 fr. den kilo.
10 meters stof aan 22 fr.
De aandachtige geloovigen. 
Beducht zijn van iets. 
Bestuurlijk recht.
Een verkoudheid betrappen.

doen.
Bruggen en Wegen.
Bruggeling
Draadbcricht.
Hutsepot.
IJzerbaan, IJzerenweg.
Kanarievogel
Z ijn  voet omslaan.
Klasdagboek.

Aalmoezen geven.
Koffie tegen 25 fr. het kilo. 
lu meters stof à 22 fr.
De ingetogen geloovigen 
Beducht zijn voor iéts.
Administratief recht.
Een verkoudheid krijgen, oploopen, op-

Waterstaat.
Bruggenaar.
Telegram.
Hutspot.
Spoorweg.
Kanarie
Z ijn  voet verstuiken.
Klasseboek.



S P O R T 
NIEUW S

im m — m m

V o e t b a l
NA DE A LG EM EEN E VERG AD E- Groeningestede, op het plein ran Stade
R IN G  D ER  W EST-VLAAM SCH E Kortrijk.

r r  TTR« i De secretarissen worden dringend ver-
^  u  a  i eocht ln  onderhandeling te treden met

de hh. Pol en Hubrechlt (Lauwersstraat 
13, Brugge), voor het verdere schikkenZondag laatst hielden de West-Vlaam- 

sche voetballiefhebber# hun jaarlijksch  
congres in  da ruime aaal der «Beurs» 
te Roeselare.

De heer Fo l Jos. verwelkomde een 
honderdtal clubafgevaardlgden en ver
heugde zich in  het fe it dat de voetbal- 
vereenigingen, selfs dese u it het «sper
gebied» zooveel ijver betoonden voor den 
K . Belgischen Voetbalbond.

Secretaris Hubrecht bracht een blijde 
mare aan de « oude-garde », toen h lj 
meldde dat niet m inder dan 35 nieuwe 
beginnende en corporatieve clubs, in  de 
laatste twee maand ,blj onzen bond kwa
men aan te sluiten. H IJ dankte dan ook 
de ijverige propagandiitfn welke hem in 
deze lastige taak haddin geholpen.

Het samenstellen der Reeksen liep op 
een «knoop», wanneer de afgevaardigden 
aan de eerste Provinciale Afdeeling be
gonnen! Drie strandclubs: Rac De Pan 
ne, Daring en S. V. Blankenberge liggen 
ln  het «versperde gebied»; te kunnen 
er wel eenigszins uit, m aar... de andere 
2e divisie-clubs geraken er m oeilijk b in
nen. Aldus «smelt» de Provinciale Tweede 
Afdeeling van 14 clubs op 11 en verm its 
M. E. Wacken nog geen beslissing trof, 
om weer actief op te treden, op tien. 
Zou er nu aangevuld worden met clubs 
uit Ile  Gewestelijke of n iet? En  steunend 
op welke klasseering? Seieoen 1938-38 ?

Gezien het Uitvoerend Comité zich 
met een gelijkaardige raak bezighoudt., 
voor wat de Hoogere Afdeellngsclubs be
tre ft (V.G.O. en A.S.O. Ooetende, F. C. 
Knokke), besloot de vergadering een a f
wachtende houding aan te nemen en de 
zaak nog wat u it te stellen, tot het U  C. 
er iets (of .. niets) op *al gevonden heb
ben voor de Eere, Bevordering of Eerste 
Divisie.

De Ile  Gewestelijke hangt ook recht 
etreeks van dezen m aatregel af. Dus ook
uitstel!

Voor d« IH e  Afdeeling —  reserveploc- 
gen en beginnende clubs —  «uilen ta l
rijke  groepen gevormd worden over de 
geheele provincie.

Jeugdelftallen m inderen meer en meer. 
van jaa r tot jaar! Allo, voetballeiders uit 
West-Vlaanderen, denkt aan de toekomst 
en sch rijft ln, 't ls nog tijd ! Het P. K. 
besloot verder — «ooals verleden seizoen 
—  de, ouderdomsgren* van een jaar nog 
te verschuiven (Kadetten, tot 1® jaar; 
Scholieren, tot 18 Jaar en Juniors, tot 
20 jaa r).

Een laatste uitstel, voor definitieve in 
schrijving wordt den West-Vlaamsche 
clubs gegund tot t Augustus a.s.

In  ta lrijke  centra der provincie, « IJ*  
de liefdadigheldsm atchen voor W in ter
hulp reeds afgesloten.

Het «hoogtepunt» deeer wedstrijden 
wordt heel w aarsch ijn lijk : « Bn tente 
Brugge — Kortrljksche % Isgerlcht ta d«

dezer liefdadigheldsm atchen.

KA M PIO EN SC H A PPEN  D ER  
E E R S T E  EN  BEVO RD ER IN G S- 

A FD EEL IN G  1941-42
A FD EEL IN G  I

De twee reeksen opgemaakt voor het 
seizoen 1939-40 en hlem a weergegeven, 
werden behouden.

Het geval van Daring C, B . zal later 
opgelost worden.

le  Afdeeling A : W aterschei; F. C. Se 
rving; Tubantla F. C.; Ukkel Sport; Fié  ■ 
ron F . C.; Rac. Mechelen; C. S. Vorst; 
Stade Leuven; F. C. Turnhout; S. K. 
Keren tais; Rac. Tienen; Berchem  Sport; 
Union Hoel; Exc. Hasselt.

le  Afdeeling B : C. S. Schaarbeek; A. S. 
Oostende; Oude God Sport; Rac. Door
nik; Rac. Brussel; C. S. H alle; U. S. Cen
tre; Vilvoorde F. C.; F. C. Brugge; F. C. 
Ronse; A. S. Ronse; Lyra ; S. C. C har
leroi; Belgica Edegem.

BEV O R D ER IN G SA FD EEL  ING
De ingeschreven clubs werden Inge

deeld als volgt:
Reek» A : R  C. Lokeren; Racing Gent; 

V G. Oostende; Knokke F. C.; K o rtrijk  
Sport; S. C. Meert en; Stade Moeskroen; 
8t. N iklaas S. K .; Union Doornik; Vigor 
Hamme; S. K . Roeselare.
> Reeks B :  Kapellen F. C.; W lllebroek 
8. V.; Am ical; Wezel Sport; Borgerhout 
V. V.; F. C. N ijlen ; O. G. V. V. Vorselaar; 
Netha Herentals-; Geel; F. C. W ilrijk ; 
Hoboken S. K .; A. C. Hemlksem; V. V. 
Edegem Sport.

Reeks C : A. B. C. Bergen; A. A. La  
Louvière; Gosselies Sport; C. S. Mar- 
chienne; Namur Sport; C. 6. Andenne; 
Jeunesse Arlon; 3. C. Leuven; U. S. 
Laeken; Union H alle; Blsene; Stade Nij- 
vel; Chatellneau.

Reeks D : Rac. Montegnêe; F. C. Bres- 
süux; F. C. Lu ik ; M llm ort F. C.; Sa in t 
Nicolas F. C.; Stade Borgworm; C. 8 
Vervier*; S. R. U. Vervlers; St. Trulden 
V. V.; C. S. Tongeren; P a trla  Tongeren; 
Looi Sport Tessenderloo; Beerlngen V. 
C.; W interslag.

De clubs hebben ten hoogste acht da
gen tijd  om hun opmerkingen betref
fende die ontwerpen in  te dienen en ge
beurlijk hun inschrijving in  te trekken 
zonder toepassing van boete.

De clubs weike hun antwoord niet 
vóór S Augustus Ingezonden hebben, 
worden beschouwd als hebbende die ont
werpen goedgekeurd. De antwoorden 
moeten dringend overgemaakt worden 
aan den secretaris van de Commissie 
voor de Kampioenschappen, den h. O. 
Bam loul ,88, ru# Lesolnn#, t* Ltiilt

Liefhebber skamp over 10x2 m in.: 
VAN EENOO (87 kg.) Oostende w int 

op Mamadou (68 kg.) Moeskroen, die 
naar zijn hoek verwezen wordt wegens 
opvallende minderheid, d it ta de derde 
ronde,

Beroepswedstrijden over 10x3 m in.: 
K A R EL  SY S  (83 kg.) Oostende w int 

met knock-out ln  de eerst» rond# op 
M arivoet (80 kg.) Franschm an.

Officieel kampioenschap der beide 
Vlaanderen half zwaargewicht: 

EV ER A ER T  (Oostende) w int met k.o, 
ta de derde ronde op Demeyer (Moes
kroen),

IN  M EM O RIA M  Roger BA R B A R Y
Op Zondag 3 Augustus e.k., te 11 uur 

in  de kerk van St. Jozef, wordt een 
zielemis opgedragen ter nagedachtenis 
van Roger Barbary, den sympathieken 
Oostendschen bokser, die z ijn  leven veil 
had voor volk en vaderland. Gezien Ro
ger Barbary in  het verleden steeds de 
algemeene sym pathie onzer sportsman
nen genoot, zullen dezen niet nalaten 
den jongen dezen laatsten b lijk  van 
waardeering te geven.

Brievenbus
ALFO N S C O M PERN O LLE, Zeebrugge. 

— Om in  de Visschersschool opgenomen 
te kunnen worden, moet ge U  wenden 
tot den bestuurder dezer school of tot 
schepen Van Damme te Brugge.***

M A X D ESU TTER , Zeebrugge. —  Uw 
vraag is onmogelijk te voldoen. Het blad 
verscheen slechts drie maanden n iet en 
ls van abonnementsgeld nooit verhoogd 
als vergelding.

Ditjes & Datjes
Het verzekeringsrecht

S c h a k e n
SCHAAKTORNOO I VAN 2 

23 OOGST 1941

Buiten de gewone taks, wordt er een 
vast recht van 2,25 fr. op jtoegepast.

ArÜ 28. H et verzekeringsrecht voor 
brieven met aangegeven waarde is be
paald als volgt:

1. Vast aaiiteekenrecht.
2. Evenredig recht van 25 centiemen 

TOT per 1000 frank of gedeelte van 1000 fr.,
tot ten hoogste 100.000 frank.

MARKTBERICHTEN
VISCHAANVO ER G ED U REN D E DE W E E K  VAN 20 TOT 26 JU L I  1941,

Lokaal Café tünie> (K le in  Pa rijs )
HOEDANIGHEDEN EN KANSEN  DER 

D EELN EM ER S
Van Lierde: rekordhouder van ’t aan-

Het zegelrecht op de checks
De atortingbulletijns worden tegen 2 

centiemen het stuk door de postkantoren 
en het checkambt afgeleverd.

De form ulieren van stortingsbulletijns

Vischsoort O O STENDE ..__TTTi7n/\/\nm Z E E “ BO UCH AUTE
N IEU W PO O RT b r u G G E

B LA N K EN 
B E R G E Totaal

Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.
G arnaal: 20.789 
Platvisch, schul en bot:

12.147 18.703 7.425 7.863 66.927
le  soort 392 9.822 19 _» 54 10.287
2e soort 52 4.745 3 __ 27 4.827Groote platvisch 

To^g:
2 69 — —- 71

le  soort 6 24 22 __ 11 63
2e soort 17 57 27 __ 20 121
3e soort 7 216 36 _» 8 267Schul (groote); 57 601 —. _ 658Tarbot en griet: — 5 _ __ __ 5

Rog: —■ 126 — __ 4 130Bot (groote) : 51 4.a57 12 —. 43 4.663Poers:
Soldaten en

—* *45 5 — 49 299
knorhaan: -- 4 _ _ 4

Krabben: -- -- 2.031 2.031Schelpen : -- -- — 4.853 1.853Paling : 11 — — 11

(
'*AI

ai

dE
di
ei:
de

|w<
al
I

iff
ni

•cijfer: 214.648,50 fr. 362.817,85 190.647 fr. 80.573,40 81.777,80 930.464,55
Bem erkingen: Oostende: 5 vischdagen; Nieuwpoort 6 vischdagen; Zeebrugge: 
3 vischdagen; Bouchaute: 6 vischdagen; Blankenberge: 3 vischdagen.

tal te Oostende gespeelde partijen, met ontvangkaart worden verkocht door 
Sterkste in  theorie, doordrijvend m aar den postcheckdienst bij volledige pakken 
m in koelbloedig op het einde, heeft de , van 50 formulieren tegen 2 fr. per pak. 
meeste kansen op de eerste plaats. f De check- en ovrschrijvingsform ulie- 

Blom m e: de vurigste van het zestal ren worden den rekeninghouders bezorgd 
en meest gevorderde ln  de laatste jaren, respectievelijk tegen 4 fr. de 50 formu- 
zal menig tegenstrever doen struikelen lieren en 5 fr. de 100 formulieren, 
en w ellicht de 2e plaats bemachtigen. Bu iten de rechten, van toepassing op 

Vantuyne: kalm  en vastberaden, zoo- de bijzondere, door belanghebbenden 
wel bij de opening, het midden- en het aangevraagde form aliteiten, worden, in  
eindspel, doch soms te veel eelfvertrou- binnenlandschen postcheck- en giro- 
wen, zal de 3e plaats veroveren en de dienst, de volgende taksen geheven: 
twee eerste dichtbij bedreigen. i 1. Voor elke storting bij wege van een

Patfoort: wiens heroptreden men met stortingsbulletijn: 
spanning verwacht, uien w ij dank zijn a) Gedaan aan de w inketten van het 
ondernemingsgeest de 4e plaats lnne- .checkambt of van een postkantoor: 1 fr. 
men. f b) Afgegeven aan bestellers op dienst-

Teetaert: m in geoefend en daardoor ' ronde de onder a) voorziene taks, bene- 
weinig ondernemend, doch zeer gevaar- vens een bijkomende taks gelijk aan het 
lijk  in  het middenspel, geven w ij kans port van een gewonen brief van enkel- 
op de 5e plaats. voudig gewicht in  binnenverkeer voor

Simoens: zeer kalm  en goed redenee- elk bulletljn. 
rend, m aar m in zeker bij Ingewikkelde , 2. Voor elke ter invordering afgegeven 
combinaties, zien w ij de reeks sluiten, ontvangkaart:
Aan hem onze voorstellingen in  de war j 50 centiemen per 1000 fr, of gedeelte

B o k s e n
M A R IV O ET  EEN  T I  G EM A K K E 

L I JK  TEG EN STA N D ER  
VOOR K A R E L  SY S

Everaert *et r ijn  ssegreraee voort 
en Van Eenoo bevestigt r ijn  forme

W ij hebben nu «oo heel ju ist n iet fa  
teld hoeveel sportsmannen er Zondag 
namiddag ln  het Sportpaleis aanweei* 
waren, m aar w ij stelden vast dat nim 
mer een bijeenkomst te Ooitende zoo’n 
groote massa aantrok. Iedereen wilde 
K are i Sys, den ' naanvechtbtren oter- 
w innaar van Gustaaf Roth, gaan be
wonderen en toejuichen, om teven» in  de 
gelegenheid gesteld te worden een 
oogenschljnlijk onevenwlchtigen kamp 
tegen den Franschm an M arivoet bij te 
wonen. Hetgeen iedereen vermoedde, 
heeft plaats gehad: de be*oeker wa« 
heelemaal niet van het gehalte van Sy» 
die slecht* een veertigtal sekonden noo
dig had om zijn tegenstrever «ife te 
slaan.

Deze nieuwe zege van den Oostende
naar zou op zichzelf niets bijzonders be- 
teekener, ware het niet dat ee hem de 
gelegenheid verschaft ln  bewefrlng te 
blijven en zijn op heden nooit gekende 
conditie te bewaren. Een bokser lijk  
K are i Sys er thans een is, moet ta aktie 
blijven. Hoe meer kampen h ij kan le
veren, hoe meer zijn groot© phyiieke 
kwaliteiten er best bij varen.

De groote massa, die opgekomen was 
om Sys als bokser te bewonderen, heeft 
n iet veel geluk gehad, want het aange
boden spektakel duurde niet lang, zoo
dat velen den Belgischen kampioen niet 
eens in  aktie gezien hebben. W anneer

te sturen,
PRO GRAM M A DER T W E E  E ER S T E  

RONDEN

Ronde I :
Zaterdag 2 Oogst, van 14 tot 18 u. : 

Blom m e-Vantuyne; Patfoort-Teetaert.
Zondag 3 Oogst, van 17 $ot 21 a.: Van 

Llerde-Simoens.
Ronde I I :

Dinsdag 5 Oogst: vart 17 tot 21 u. : 
Patfoort-Blom m e; van 18 tot 20 u : Sl- 
moens-Vantuyne; van 19 tot 21 u.: Tee- 
taert-Van Lierde.

van 1000 fr., met m inimum van 1 fr.
3. Voor elke afneming van geld op het 

checkambt of door tusschenkomst van 
een postkantoor:

Tot 1000 frank: 1 frank.
Meer dan 1000 frank tot 10.000 frank: 

2 frank.
Boven 10.000 frank, per 10.000 frank 

meer: 1 frank.
Het postverkeer met het grensgebied

Bu iten  'de in  in ternationalen dienst 
van kracht zijnde algemeene tarieven 
zijn de volgende verlaagde taksen van

NIEUWPOORT
V ISC H TO EVO ER

Maandag 21 Juli. —  G am aal 1130 kg. 
voor 11.300 fr.; visch (3 kg. tongen) voor 
119,80 fr. Totaal bedrag van 11.419,50 fr.

Dinsdag 22 Juli. — G am aal 1507 kg. 
voor 15.070 fr.; visch, 24 kg. voor 552,50 
fr. Totaal 15.622,50 fr.

Woensdag 23 Ju li. —  G arnaal 2186 kg. 
voor 21.860 fr.; visch, 4116 kg. voor fr. 
50.157,70 fr. Totaal: 72.017,70 fr.

Donderdag 24 Ju li. —  G arnaal 2780 kg. 
voor 27.800 fr.; visch, 4995 kg. voor fr. 
60.925,90 fr. Totaal: 88.725,90 fr.

Vrijdag 25 Ju li. —  G arnaal 1702 kg. 
voor 17.020 fr.; visch, 5788 kg. voor fr.
73.073.50 fr. Totaal 90.093,50 fr.

Zaterdag 26 Ju li. —  G am aal 2595 kg.
voor 25.950 fr.; visch, 5008 kg. voor fr.
56.255.50 fr. Totaal. 82.205,50 fr.

Maandag 28 Ju li. —  G am aal 944 kg. 
voor 9440 fr.; visch 155 kg. voor 1560 fr.

Dinsdag 29 Ju li. —  G am aal 50 kg. voor 
500 fr.; visch 337 kg. voor 3226 fr.
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ANTWERPEN
W E E K  VAN 20 TOT 26 JU L I  1941

Bedeeling van visch in  de M ijn :
16.045,4 kg. Belgische visch, waaronder 

9.304 kg. garnaal, en 3.336 kg. vreemde 
visch.

A
Prijs  van de vischsoorten verkocht op 

de stedelijke vischm arkt te Antwerpen, 
week van 21 tot 26 Ju li 1941:

Maandag 21 Juli. — G am aal 16,60 fr.; 
krab 10 fr. het kg.

Dinsdag 22 Ju li. — Paling  47,50; forel 
50 fr. het kg.; haring in  azijn (250 gr.> ee 
5.80 fr. per pot. , j 

Woensdag 23 Ju li. — Niets verkocht. 
Donderdag 24 Juli. —  H aring in  azijn 

(250 gr.) 5.80 fr. per pot; gam aal 10,20- ZOc 
16,60; schar 15,50-33,50; bot 24,50-30, 
tong 91; paling 40; krab 10 fr. het kg. SC 

Vrijdag 25 Ju li. —  G arnaal 16,60; bot l  
24,50-30; schar 15,50; tong 73-91 fr. het a-fj 
kg. H 

Zaterdag 26 Ju li. —  G am aal 18-16,60; I 
krab 10; tong 73; bot 24,50-30; haring I  
in  azijn (250 gr.) 5,80 fr. per pot; id. ve) 
(500 gr.) 10,10 per pot. I  
___________________________________________  C

schikking.
V a t.

V RA A G ST U K  Nr. t

«trijd  te mogen verwaehben. D it was n iet 
het Beval geslen de opvallende meerder
heid van den localen fighter die eljn  te
genstrever le tterlijk  beheersehte. Het 
lijd t geen tw ijfe l of de stoere Ooetend- 
sche boy zal zijn tite l ln  de toekomst op 
waardige wijze weten te verdedigen, zich 
aldus den waardigen opvolger van A»se- 
loos toonende. Deee wensch gaat ge
paard aan hartelijke felicitaties voor de 
verworven trofee, die ta stevige vuisten 
berust.

Van Benoo wordt misschien wel dege
lijk  een bokser met groote toekomst.
Niet eooeeer e ljn  zege op den kleurling 
Mamadou lig t aan de bron deaer bewe
ring, m aar de m anier waarop detse over
winning bevochten werd. Iedereen weet
dat de zwartjes taaie duivels zijn en- | *rppft m at in twee zetten
Mamadou behoort tot d it slag, zoodat W lt sPeelt en geert m at m twee MMen 
alles lie t vermoeden dat de Oostende-, ^  ^
naar, ofschoon thans best op dreef, het S D O r 'C I I I C U W S I C S  
niet onder de m arkt b o u  hebben. De uit- ■
slag staat er awart op w it: de beaoeker BROOD OP DE PLA N K EN  VOOR SYS

.v* v » ----TUlgWlUC
Alle liefhebbers zijn harte lijk  welkom » toepassing tn het verkeer met Duitsch- 

en er zijn steeds borden ter hunner be- i ancji F rankrijk  en Nederland, wanneer
het kantoor van herkomst niet meer dan 
30 kilom eter van het kantoor van be
stemming gelegen is:

Brieven: 1 frank per 20 gram of ge
deelte van 20 gram;

Enkele postkaarten: 50 centiemen; 
Postkaarten met betaald antwoord : 

1 frank.
De tekst van de onder rubriek «Kleine 

pakken herkomstig u it België» voorko
mende onder de hoofding «Algemeen In 
ternationaal tarief» artikel één van het 
koninklijk besluit van 10 September 1936 
(internationale dienst), is door volgen
den tekst vervangen:

Taks van 70 centiemen per 50 gram of 
gedeelte van 50 gram, met minimum van 
3,50 fr.

Sleutel Pd3f4 dreigt Pf4e9 
Eerste variante 1, Kd4c6 2,Dclxgl mat. 
2e variante lLe4f5 schaak 2Pf4e8 mat. 
Derde variante Ic6c5, 2Pf4e2 mat. 
Vierde variante lPb2xc4 Ta4xc4 mat.

V RA A G ST U K  Nr. •
R. de Thomaz —  Lim al

werd in  de derde ronde naar sdjn hoek,____ i K are i Sys k rijg t de jongste weken op-
« S S / ,  nieuw werkgelegenheid. Op Zaterdag 9na drie m aal naeenvolgend te zijn naar! ̂ r, /I- « n  Augustus treedt h ij op te Molenbeek, opde p la g e n  gegaan Na de uitspraak van het 8peelveld van Darlngi tegen den Ne-
w w iw f  h ï?  h m n W n  ! derlander Dorus Elten, terw ijl onderhan- 

S iftifm id d en "idelingen gaande zijn om hem te Gent 
T nridar *fce laten uitkomen tegen de Boer. Ook

die als hoofdkamp te Oostende b o u  kun
nen doorgaan en gewis bij de boksllef- 
hebbers den levendlgsten b ijva l zou ge
nieten.

Ook de liefhebberskampen vielen be
slist in  den smaak van het publiek. Te- 
gén Declercq heeft de Oostendenaar De 
Rammelaere eens te meer een door
slaand bewijs van zijn groote toekomst

Sys het b ijna ernstig begon te meenen, mogelijkheden gegeven. In  de eerste
waardoor M arivoet een paar opstoppers j-onde werd de Kortrljkzaan, ofschoon
te lnkasseeren kreeg, viel de Fransch- h l j  meer dan honderd ontmoetingen
man reeds langs de touwen ten gronde bokste, neergehaald, w at tijdens zijn
en werd h ij uitgeteld. De Franschm an loopbaan zelden gebeurde. Nadien bleef
stond nochtans aangeschreven als een o e Rammelaere opvallend de meerdere,
zeer taaien bokser, met groote kracht zoodat aan ziljn puike overwinning niet
begaafd, m aar tegen Sys kreeg h ij niets te tornen valt
in  de pap te brokkelen, hetgeen mis- Hoorne h ad 'h e t niet gemakkelijk te-
schien wel voor gelijk welken anderen gen Braye, u it Moeskroen. De bezoeker
bokser het geval zou zijn geweest. W ij ging als een echten wildeman te werk 
vragen ons immers rechtm atig a f: W ie 
is er op d it oogenblik bekwaam Karei 
te kloppen? Het antwoord laat niet op 
zich wachten: op regelmatige wijze, n ie
mand!

Na afloop van d it gevecht werd alge
meen betreurd dat Sys n iet 'meer werk
gelegenheid k rijg t tegen meer beproef
de tegenstanders Intusschen zal het hem 
evenwel niet aan kontrakten ontbreken 
en zoo wordt h ij op Zaterdag 9 Oogst 
opnieuw te Brussel ta ’t gelid geplaatst 
tegen den Nederlander Elten, terw ijl een 
match Sys-de Boer voor 24 Oogst te 
G ent in  ontwerp ligt. En  zoo zal de reeds 
zoo rijk  versierde eerelijst van K arei 
met nieuwe slachtoffers aangevuld wor
den, totdat het gelukkig oogenblik zal 
aanbreken, waarop h lj zich in  het bui
tenland zal verplaatsen. Hopen w ij 
grondhartig dat d it moment liever mor
gen dan over een week aanbreekt...

Tegen den ruwen klopper Demeyer 
heeft Oscar Everaert onverstoorbaar zijn 
zegerace voortgezet, n iet alleen zijn 
zegereeks, m aar tevens zijn overw innin
gen door knock-out of opgave. D at ls 
nu het vierde opeenvolgend sukses van 
den Oostendenaar ln  m inder dan drie 
ronden en na Smans, De Ruytter en 
Leonard Steyaert komt Demeyer aan de 
beurt. Daar deze match plaat» had voor 
het kampioenschap der belde Vlaande
ren halfzwaargewicht tusschen de twee

denaar gevraagd.
VAN O U TRYV E W O RD T 

B ER O EPSR EN N ER
De flinke rosharige junior u it D iks

muide heeft besloten naar een hooger 
kategorie over te stappen en ter gelegen
heid van «De Drie Zustersteden» op 15 
Oogst, doet h lj zijn debuut als beroeps
renner. B . Van Outryve, die éen renner 
is met groote toekomst, zal zich onge
tw ijfeld  spoedig in zijn nieuwe kategorie 
thuis gevoelen.
V IJF D E  Z EG E  VOOR VAN OVERLOOP

Gustaaf Van Overloop, u it St. Niklaas, 
ls w aarlijk  de man voor 1941, want te 
Brasschaat behaalde h lj Zondag zijn 
viijfde zege van het seizoen, niettegen
staande h ij mannen als Scherens, Kaers, 
Grysolle e.a. ln  de spurt te kloppen had.en bokste meer dan eens op foutieve 

wijze. De Oostendenaar, van zijn kant, 
bleef kalm  doorboksen, zoodat h ij per 
slot van rekening een afgeteekende zege_ 
boekte. W ij hebben vernomen dat Hoor-’ Volgende oefenwedstrijden werden reeds

O EFEN W ED ST R IJD EN  ONZER 
OOSTENDSCHE CLUBS

ne graag den Belgischen kampioen zij- vastgesteld voor onze Oostendsche voet- 
ner kategorie zou ontmoeten en dat zijn balelftallen:
kandidatuur naar Brussel doorgezonden j Voor A. S. Oostende: op Zondag 7 Sep- 
werd. In  d it kampioenschap zal de jon- tember: S. K . Roeselare —  A. S. O. 
gen beslist geen slecht figuur slaan. Voor V. G. Oostende: op Zondag 10 

De harde klopper Nachtegaal, ten- 'Augustus bij S. K . Roeselare en op Zon- 
slotte, deed voor zijn tweede sortie jdag 7 September bij F. C. Roeselare. 
match-nul tegen den uiterst taaien Ber- j Op Zondag 24 Augustus speelt een ge- 
to, u it Oostduinkerke. In  de eerste ronde mengd elfta l van A. S . en V. G. te Brugge 
werd de Oostendenaar ten gronde gezon- j tegen het eerste e lfta l van Cercle, zulks
den ,maar w ist naderhand zijn achter 
stel weer goed te maken. Slechts aan 
zijn groot takasseeringsvermogen heeft 
de bezoeker het te danken dat h lj de 
lim iet bereikte.

Het was een sportnamlddag u it de 
bovenste lade, dien w ij Zondag in  het 
Sportpaleis beleefden. M et te begrijpen 
ongeduld wordt de eerstvolgende mee
ting te Oostende dan ook tegemoet ge
zien.

De uitslagen luidden: 
Liefhebberskampen over 4x2  M in.; 
D E R A M M ELA ER E (78 kg.) Oostende 

w int met de punten op Declercq (78 kg.) 
Kortrijk .

HOORNE (66 kg.) Oostende w int met 
de punten op Braye (68 kg.) Moeskroen.

N ACH TEGAAL (69 kg.) Ooatende en

te 16 uur.

Voor de Duivenkweekers
De Feldkom m andantur laat weten:
1) De houders van reisduiven moeten 

alle 3 maanden, te rekenen van 1 Mei 
1941, bij den burgemeester een lijs t ta- 
leveren, w aarin hun reisduiven naar de 
volgorde der ringnummers zijn opgeno
men en die met den staat op den laa t
sten dag der vorige maand overeenstemt.

2) De houders van reisduiven dienen 
zoodanige wijzigingen van 1 Mei 1941 af 
nog enkel aan te teekenen ln  de lijst, 
die op het duivenhok moet aangebracht 
zijn. Van bijzondere voorvallen (b.v. het 
verloren gaan van reisduiven tengevolge 
van een vijandelijke oorlogsdaad, van 
diefstal, enz ) moet evenwel door bemid
deling van den burgemeester onmiddel
lijk  aan de bevoegde Feld- of Oberfeld
kommandantur kennis worden gegeven.

3) Nogmaals wordt er den nadruk op 
gelegd, dat het ten strengste verboden 
is reisduiven of alle andere soorten van 
duiven te laten uitvliegen.

De Taks voor de bestelling van 
Telegrammen vanaf 1 Augustus 

verhoogd
In  het Staatsblad is een besluit ver

schenen luidende:
De taks te betalen door het publiek 

voor de bestelling van telegrammen bui
ten den kosteloozen bestelkring, zooals 
deze is of zal worden bepaald door de 
reglementen der Regie, is vastgesteld 
als volgt:

2,50 fr. voor een afstand van 2 tot 3 
kilom eter; 1,25 fr. meer per kilom eter of 
gedeelte van kilom eter voor eiken groo- 
teren afstand.

Deze taks mag verm inderd worden in  
de groote agglomeraties, waar snelle en 
gemakkelijke verkeersmiddelen bestaan. 
Z ij mag hoogstens met 50 t.h. verhoogd 
worden als het vervoer bij nacht ge
schiedt of met buitengewone m oeilijk
heden gepaard gaat; d.w.z. wanneer de 
wegen ongemeen lastig te begaan zijn 
ten gevolge van sneeuw, dool, ijzel, over
vloedige regens, enz.

De taks is toepasselijk te beginnen van 
1 Augustus 1941.

Verdikken is gevaarlijk
Jan . —  Ge z ijt vermagerd, P ier!
Pier. —  ’t Is  m aar redelijk en juist. 
Jan . — Waarom  dadde?
Pier. —  Z ij die n iet vermageren, smok

kelen, en moest ik kontroleur zijn, ’k zou 
niet lang moeien zoeken.

Prijzen voor 
Groenten en Fruit

G ELD IG  VAN V R IJD A G  1 
TOT DONDERDAG 7 AUG USTUS

De eerste kolom der prijzen in  onder
staande tabel verm eldt de maximum- 
prijzent te betalen aan den voortbren
ger; de tweede kolom geeft de rich tp rij
zen voor den groothandel aan den klein
handel en de laatste kolom de rich tp rij
zen voor den kleinhandel aan den ver
bruiker.

beste candidaten voor den oogenblik, BERTO  (88 kg.) Veurne boksen onbe
dacht menigeen een spannenden wed- slist.

Stoommachienen - Motoren - Stoomketels

Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 

R E E D E R IJK A A I (rechtover de Slipways)
A LLE  M E K A N IE K E  V ER M A K IN G E N  EN  C O N STRU CT IES  

A lle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 
■  Levering  van a lle  Benoodigdheden ■

Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz. 
Tel. 71741 an 72781 Postcheck 99136 Handelsregister 05
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A. —  G RO EN TEN
Bloemkoolen :

M inder dan 18 cm. over-
snede, per stuk 2,50 3,— 4 ,-

Van 18-22 cm. oversnede,
per stuk 3,— 3,55 4,50

Van 22 cm. oversnede en
meer, per stuk 3,50 4,10 5,25
Kropsla.

Boven 250 gr. * gewicht,
li-jrper stuk 0,65 0,75

Onder 250 gr. gewicht,
per stuk 0,50 0,80 0,75

W ortelen in  bussels van
van 500 gr. (moeten
gewasschrn zijn ) 1,25 1,55 2,—

Losso wortelen, v ilj van
aarde en zonder loof 2,— 2,40 3,25

Erw ten met peulen, kg. 3, 3,55 4,75
Prei, per 1/2 kg. 1,50 1.80 2,50
Prei, per kg. 3 — 3,55 5,75

Onverpakte glastomaten:
9,25i K w a lite it A, per kg. 6,— 7 —

K w a lite it B , per kg. 5,— 5,85 7,75
K w alite it C, per kg. 3,— 3,55 4,75

Glaskomkommers :
4,75K w alite it A, per kg. 3 — 3,55

K w alite it B, per kg. 1,50 1,80 2,50
Cornichons, per kg. 5,— 5,85 7,75
Snijboonen, per kg 3,50 4,10 5,50
Prinsessen en boterboo-
nen, per kg. 4,50 5,25 7 —

Groenboontjes (m axi
9,25mum 7 cm. lang) p. kg. 6,— 7,—

Groenboontjes (m eer d.
3,55 4,757 cm. lang) p. kg. 3,—

W itte kabuiskoolen, p. kg 1,25 1,55 2,
Roode kabuiskoolen, p.kg 1,60 1,95 2,50
Groenkooien per kg. 2,—* 2,40 3,25

Gekruilde andij(vie:
Van  200 gr. en meer,
per stuk 1 — 1,25 1,50

M inder dan 200 gr., per
stuk 0,75 0,95 1,25

Breedbladerige andijvie
van 300 gr. en meer,

1,50per stuk 1 — 1,25
30C gr. en minder 0,75 0,95 1,25
K leine w itte oplegajuin

(max. 2 cm. doormeter)
9,25per kg. 6,— 7,—

Sjalotten, per kg. 5,— 5,85 7,75
Alle andere aju in : met of

4,—zonder loof, per kg. 2,50 3,—
W itte  selder, per kg. 3,— 3,55 4,75
Groene selder, per kg. 2,— 2,40 3,—

B. F R U IT
Stekelbessen (groene of
rijp e ), per kg. 3,75 4,30 5,25

Aalbessen, per kg. 4,75 5,49 6,75
Zwarte aalbessen, p. kg. 8,50 9,70 12,25
Frambozen :
Kategorie A (bruto

voor netto) p. kg. 6.75 7.75 9,75
Kateg. B  (netto ), p. kg. 6,75 7,75 9,75

Zure krieken (kortsteelen,
Noordkrieken, Schaar-
beeksche krieken) p. kg. 7,— 8,— 10,-

Zoete kersen:
10,—K w alite it A, per kg. 7,— 8,—

K w alite it B , per kg. 5,50 6,30 7,75
Appelen:

5,—Kategorie 1, p. kg. — —
Kategorie 2, per kg. 4,— — —
Kategorie 3, per kg. 3,— -— —
Kategorie 4, per kg. 2,50 — —
Kategorie 5, per kg. 1 — — —

Peren, per kg. 3,— 3,50 4,25
M irabellen, per kg. 3,— 3,50 4,25
Boschbessen, per kg. 6,75 7,75 9,75
Perziken:

a) m inder dan 6 cm.
diam. (moeten per ge
w icht verkocht worden,
gerekend per kg.) 7,50 8,55 10,75

b) van minstens 6 cm.
diam. (hoogstens 8 per
per kg.) per stuk 2,— 2,35 3 -

c) van minstens 8 cm.
diam. (hoogstens 4 per
kg.) per stuk 4,— 4,60 5,75

Voor Steun aan 
Noorsch 

Visscherijbedrijf
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en omzet te Bergen heeft de gemeente- VO 
lijke overheid verzocht, bij wijze va - 2 
steunverleening, tot een bedrag van 
750.000 kronen aandeelen over te nemen 
van een op te richten industrieele onder
neming voor het visscherij-bedrijf.

De nieuwe m aatschappij zou ln  de 
eerste plaats tot taak hebben goede ar
beidsvoorwaarden en moderne hulpm id 
delen te verschaffen aan firm a’s, die ln 
de visch-branche werkzaam zi;n. Men w il 
hierdoor een meer ratloneele benutting 
van de visch en zijn bijproducten moge- 
lijk  maken.
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De Vlaamsch-Duitsche reiI

n a c

Arbeidsgemeenschap voo
---- ■----  KO

Als een vanzelfsprekende daad werd E  
door een groep Vlam ingen en Duit- het 
schers, in 1937: de Vlaamsch-Duitsche 
Arbeidsgemeenschap (De Vlag) opge
richt.

aan

Ml

J

Zwarte druiven (m et u it
zondering Leopold I I I ) ,  
per kg. 15,—  17,—  21,25

W itte  druiven (m et u it
zondering Canon H a ll) 
per kg. 24,— 27,50 34,—

har 
wer 
log 
kon

Het doel is de toenadering en verbin- mei 
ding tusschen de beide Germ aansche D 
volkeren op ekonomisch, technisch, ar- beu 
tistiek, letterkundig, wetenschappelijk V  
en sociaal gebied in  de praktijk  voor te leen 
bereiden. Het gemeenschappelijke en de hoo 
goede hoedanigheden, die leder van hen (la£ 
bezit, moet door alle mogelijke middelen 
aangetoond, en in  een scheppende ar
beid van vruchtbare samenwerking om
gezet worden.

W ij wenschen er op te wijzen, dat w ij 
met onze Duitsche vrienden één groote 
fam ilie van Germ anen vormen. En  al is 
onze broeder u it het Oosten groot en 
m achtig, toch bewees en bewijst h ij 
voor de beschavingsarbeid en de cultuur- 
prestaties der Nederlanden, een zoo hoo-,? 
ge waardeering te hebben, dat h ij de.'ö 
als een noodzakelijk bouwelement aan
ziet in  den opbouw der Germ a ansciie 
volkerengemeenschap.

Onder de geniale leiding van Adel: 
H itler zal de Germ aansche fam ilie e' 
delijk worden samengebracht. W ij we a  
dat deze m acht voor Europa, Vrede • n 
W elvaart zal beteekenen. W ij weten c'at 
er voor ons volk een herleven begint: een 
leven van daadwerkelijk opbouw, ee:i 
schoon leven van grootheid. De triom f 
van den arbeid, het aftakelen van het 
kapitalism e. W ij hebben de stellige over
tuiging dat w ij in  het «nieuwe Europa» 
een plaats zullen bekleeden: ons roem
rijk  verleden, en onze blievende schep
pingskracht waardig.

De algemeene verwarring der voorbije 
jaren, kunnen w ellicht de leidende stan 
den van hun p licht hebben verwijderd.
Het gansch volk werd immers in den 
chaos van verval medegesleept : ons 
roem rijk verleden werd doodgezwegen, 
vreemde naàperij vierde hoogtij.

Vreemde machten zijn er deels ln  ge
slaagd, door klatergoud of door verdruk
king, ons volk van zijn grootste bestem
ming af te leiden: toch weten w ij, dat 
wiji mogen betrouwen op de onverganke
lijke waarden van den Dietschen kam 
per en kunstenaar, die in  alle tijden en 
op alle gebied lauweren w isten te oog
sten.

W ij hebben ook de vaste overtuiging, 
dat voor iets grootsch, w ij beroep mogen 
doen op de daadwerkelijke en volledige 
medearbei.t, van alle volksgenooten die, 
naar het biocd. gezond zijn gebleven.

Alle oppervlakkige veroastering in  het 
verleden kunnen w ij v Tgeten en verge
ven: alleen de toekomst heeft waarde. 
Namens de Vlaamsch-Duitsche arbeids

gemeenschap (De V lag) durven w ij U 
dan ook oproepen voor de verwezenlij
king van ons doel: onze grootheid in den 
schoot van de Germ aansche volkeren
gemeenschap te helpen vestigen.

EN  O O STEN D E...:
Ook de «Koningin der Badsteden» Is 

niet ten achter gebleven. M et een prach
tige vloot zijn wiji van wal gestoken.

Een gezelschapslokaal met bibliotheek 
zal binnenkort in  het centrum der stad 
worden geopend. Voor hand- en geestes- 
arbeiders zullen ontspannings- en cul- 
tuuravonden worden ingericht.

W ie met ons w il medevaren, vragr
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inlichtingen aan: Zaakleider Jozef V/u.. ■“ ^
slembrouck. Hotel Alfa. Oostende, .nar

Seen



Oostendsch Nieuws
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----  ^A PO TH EEKD IEN ST
Op Zondag 3 Augustus a.s. zal de 

totaal apotheek W elter, Torhoutsteenweg, 262, 
_____  gansch den dag open zijn.

O N D ER W IJS
U it ontvangen onderrichtingen b lijkt, 

dat de Hoogere overheid besloten heeit
dat in  de 6e en 5e klasse van Athenea i W/5£Pf n_,?en _*3egeerigen
en Middelbarè scholen, slechts geduren
de 4 uur de tweede taa l mag aangeleerd 
worden. D it geldt zoowel voor Vlaanderen 
als voor W allonik. ï2
ITevens wordt gemeld dat de leersïàrs 

ifïSüe Duitsche taa l zich moeten vervol
maken in  hun onderricht.

Kg.
66.927
10.287
4.827
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63
121
267
658

5
130

4.663
299
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2.031
1.853

11
464,55
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HONDEN IN DE PA RK EN
Vroeger was het ten strengste verbo 

den een hond los te laten  loopen in  onze 
stadsparken.

Waarom  mag dat nu?
Men verlieze niet u it het oog dat onze 

stadsparken thans eöhte kinderparken 
geworden zijn, en dat de veiligheid van 
onze kleuters zich opdringt. En  verdei 
leven er toch nog allerle i zwemvogels, 
b.v. in  het Leopoldspark, die alleen maar 
gerust zijn wanneer zij zich in  het water 
bevinden.

Mogen w ij het Stadsbestuur verzoeken
zijn politiereglem ent verder toe te pas-

. . sen? forel
3 ST.t EEN  LEG A A T

• De Bestendige Deputatie keurde het 
ht. (legaat van de weduwe Bonduel-Mares 
azijn aan de kerkfabriek Ste C atharina goed, 
10,20- zoodat het mag aanvaard worden.
0-30 ,
st kg. SCHOOL VOOR V ER P LE E G ST ER S
; bot Hebben het examen met goed gevolg 
\ het afgelegd in  de school der verpleegsters 

H Elizabeth te Brugge:
16,60; De Combele Pau la (Zuster G abrielle). 
aring Deceuninck Godelieve (Zuster Godelie-

VO ED IN G  VOOR W IN T ER H U LP
Op de vroegere M iniatuurgolf ln  het 

Leopoldspark groeien thans prachtige 
boonen en erwtenplanten, welke voor 
het voedingswerk van W interhulp be
stemd zi;/n.

Vele voorbijgangers b lijven dan ook
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Beiden van het Burgerlijk  Hospitaal. 
Onze beste gelukwenschen.

F IE T S  GEVONDEN
1 Zaterdag laatst werd ’s morgens op 
den Zeedijk,- ter hoogte van M ariakerke, 
een verlaten fiets aangetroffen.

W ie in  den laatsten tijd  zijn fiets ver- 
i'oor, kan eens naar het politiebureau van 
L vlariakerke, ' hoek Northlaan en Nieuw- 

joortsteenweg, gaan. W ie weet herkent 
n ij zijn eigendom niet!

1 blik op den rijken oogst, die men er mag 
verwachten. . .».,4 SjijX.su
LEN  ZU STER  VAN T IT A  :ShoT

Zoôals onze lezers weten, isu$fet ; be
kende hondje T ita  van onzen grooten 
dichter K a re i Jonckheere onlangs ge
storven.

W ij hadden het genoegen dezer dagen 
cnzen beroemden stadgenoot te ontmoe
ten, vergezeld van een nieuwe T ita, d it
m aal een zuster van dat mooi geslacht 
komende uit de Moeren!

We mogen ons als gevolg hiervan, aan 
een nieuw werk verwachten, w aarvan de 
inhoud even m eesterlijk als « T ita ’s 
V lucht » zal kunnen genoemd worden.

NOG H ET G EW O N D E K N A A P JE
wEen tw eetal weken geleden had «Het i

Pierre
LANNOYE-VANTYGHEM

ZEILMAKER
Gelast zich voor alle werk ; 

zeilen, zonnestoors, bachen, enz.
Overvioedstraat, 76 - Oostende

Handelsregister 9390
(25)

EQ C E

H ET EXA M EN  VAN K L E R K
De stadsbedienden Roger Laga (Eco-

FEN  S P IJS H U IS  IN DE L ’INNOVATlON» « R A L  FRO N TBUH N E
Op 5 Augustus, om 11,30 uur heeft de

nom aat), Raym ond Zwaenepoel (Open- j opening plaats van het goedkoop jspijs- 
bare Werken; en een tijdelijke bediende j huis, dat in  de Innovation, Kaapllçstw tet

G ESN EU V ELD
Eeiviocaal ölad had verleden ̂ eek  me : 

idëgëdeeld dat de sergeant-vlieger Alex
ander M- officieel gesneuveld was.

Groot was ae verwondering van de 
fam ilie van het slachtoffer dat te moe
ten lezen, want spijts alle voetstappen, 
zijn zij tot op heden er n iet in  gelukt, 
bevestiging van die mare .te bekomen.

Het spreekt van zelf dat het bericht 
van onzen konfrater voorbarig is. Op het 
stadhuis w ist men evenm in van iets.
IN DE C. O. O.

Op het voorstel van de Commissie van 
Openbaren Onderstand om het huis, al 
h ier gelegen S t Franciscusstraat, 21, aan 
het stadsbestuur te verkoopen, kon niet 
v/orden ingegaan.

Door de Hoogere Besturen gegeven on- 
Afitóscherijblad »medegedeeld dat te Sta-1 derrichtingen verbieden nl. tot de ver- 
den jn  een huisgezin w aar een Oos- i vreemding van eigendommen over te 
têrïcfs'ch bleekneusje was opgenomen, zich j gaan. 
jeen ongeluk had voorgedaan.

Spelende kinderen brachten een kar- 
faoes tot ontploffing, w aarbij het zoontje 
van dit huisgezin werd gekwetst. Het 
Oostendsch bleekneusje bleef ongedeerd.

W ij herhalen dit bericht omdat een lo 
caal blad had voorgesteld alsof het het 
Oostendsch kind was dat was getroffen. 

H iervan is gelukkig niets w aar
B I J  DE F IR M A  V A LC K E

De algemeene Raad  benoemde met al 
gemeenheid van stemmen den heer F e r
nand Bonnevie, rustend kolonel, woon
achtig te Sint-Andries, tot beheerder van 
de m aatschappij) in  vervanging van  den 
heer Piërre  Valcke, jam m erlijk veronge
lukt. n
— — — — — «E 5 1 — — — — —

IJZERW AREN -
QUINCAILLERIE

jack DELANGHE
Nieuwpoortsche Steenweg, 34

A LLE  H U ISH O U  D A R T IK ELS  
— EN  ALAAM  —

H. R. 3673 » Tel. 72.072 
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IN H ET LEO PO LD SPA R K
Dat men de kinderen toelating ver

leend heeft om in  de stadsparken te 
ravotten, keuren w ij, in  achtnem ing van 
de omstandigheden, ten  volle goed.

M aar men zou hen toch moeten ver
bieden met fietsen in  de lanen te r i j 
den, vooral door jongens die reeds een 
zekeren ouderdom heDben.

A llerle i ongelukken kunnen zich h ierb ij 
voordoen, en verder verkeeren w ij in  de 
meening da.t men m isbruik m aakt van 
de toegevingen van het stadsbestuur.

De lanen moeten voorbehouden blijiven 
aan de wandelaars!
ONZE STA D SM U SC H JES
Ook te Maldegem wordt een ijverige ac
tie op touw gezet om bij ta lrijke  gezin
nen een Oostendsch kind op te nemen 
en het voor een of twee m aanden van 
de gezonde boerenluchjt te laten genieten.
KO M T ER  EEN  FOOR ?

Van verschillende kanten gaan er 
stemmen op om toch m aar een foor in  te 
rich ten  in  onze stad. O f d it wel thans 
het oogenblik is, betw ijfelen we.

$

u it de Financiën, traden op als surveil 
lan t bij het afnemen van het ?xamen 
van klerk op proef bij het stadsbestuur.
CH O C O LA D EBED EELIN G

Op Woensdag 6 Oogst, van 10 tot 
11 uur, gaat in  de school Kroonlaan de 
chocoladiebedeeling door. Elke leerling, 
die ingeschreven is, ontvangt één reep 
tegen den p rijs van 1,20 fr.
H ET EXA M EN  VAN K L E R K
! W a & ilto g  , en ^Qinsdag had , in  
|oy#rde*ct£t hn l l a L e o g ^ c ,  
net examen plaats van klerk'op Ç ïoe fb JJ 
het Stadsbestuur.

Van de 112 ingeschreven kandidaten, 
boden er zich slechts 70 aan, om na den 
eersten dag op 68 te verminderen.

W at echter verwondering heeft gewekt 
is het volgende: van alle tijde lijk  in  
stadsdienst zijnde bedienden waren er 
slechts een ha lf dozijn die aan het exa
men deelnamen.

W at aew ijst dat ? Ofwel hebben ze 
geen lust om stadsbediende te worden 
en dan is hun tijde lijke plaats daar ook 
niet ! Ofwel bezitten ze n iet de noodige 
bekwaamheid, om aan d it examen mee 
te doen, dan is hun plaats evenmin op 
het stadhuis. Ofwel weten zij' dat «men» 
er voor zorgen zal, dat ze op het stad ■ 
huis mogen blijven en eerste P ie t wor
den zonder aan eenig examen deel te 
nemen.

Het Schepencollege zou goed doen na 
te gaan, waarom  a l die tijde lijke bedien
den het n iet noodig geacht hebben aan 
een examen deel te nemen. D at zou m is
schien tot verrassende resultaten kun
nen leiden !

zal uitgebaat worden. 1 i f  $
H et spijshuis is n iet alleen toeganke

lijk  voor al de gesteunden van W in te r
hulp m aar ook voor de burgerij, die zoo 
zeer onder de tegenwoordige omstandig* 
heden lijd t.
;M en  melde zonder valsche schaamte 

zijn ongelukkigen toestand op het secre
tariaat, Yzerstraat, 5, w aar de noodige 
in lichtingen gaarne worden verstrekt.

De zegels worden voor één maand ge- 
eischt, m aar men betaalt per week, Zon-

Q-gen uitgezonderd.
/■oor een goedkoope m aaltijd  (3,50 f r j  
Óöpeö ae ëëèól^ P'er maand 1 nr. 3 of 

4, 1 nr 8, 25 nr 10 en 2 n r 20.
Vöor de éénschotelm aaltijd (1,50 fr.): 

1 n r 8, 10 n r 20 en 2 n r 1. 0 
W ie de onder de burgërij gedekte ellende 
kent, heeft tot p licht deze aan het p laat 
selijk  bestuur van W interhulp, Yzer
straat, bekend te maken. Geheel de Oos- 
tendsche bevolking zal w illen medehel- 
pen tot het welslagen van deze menscH- 
lievende onderneming.
VOOR U W E BO U W STO FFEN  EN KO LEh
lieeft de firm a F l. Liseune en Gebr. Van
denberghe het telefoonnummer 735.74.
AUTO ONGEVAL

Te 24 uur ’s nachts had V rijdag op dei. 
Nieuwpoortsteenweg, ter hoogte . van di 
Dorpstraat, een autoongeval plaats wà&i 
door Tanghe René en Vandiel Jeanne 
die nevens hem zat, erg aan het hooi<. 
gekwetst werden.

Na de eerste zorgen door D r Lauwe
reins ontvangen te hebben, werden béi
de slachtoffers naar het burgerlijk hos
p itaa l overgebracht.

Op Zondag 3 Augustus in  de oude zaal 
Volksbond, , te Oostende, spreekt de Diet- 
sche jeugdleider, Dr. Lehambre, alsook 
Je t Claesens, meisjesleidster, om 14 uur.

K aarten  nog verkrijgbaar aan den in 
gang.

Cinema’s

i  -da-divorce» (Tag naph 
.•fl$$fge komedie mex 
;nrHans

Bureelmachinen -  Eigenaars} f
Ik  ben kooper van alle bureelmachinen, alsook van 
gebrokene en onderdeelen, aan gunstige prijzen.

Aankoop —  W isselingen —  Vermakingen van alle Merken

Mecanographic-Office 
J. CORNELIS

Gebreveteerd Technieker

B I J  DE B A K K E R S
In  verschillende gemeenten van onsj  ̂

land wordt er op Zondag en Donderdag |
geen brood gebakken om brandstof ui.ti O N VO O RZICH T IG H EID  
te sparen. i

er ons ter oore,

22, ALFO N S P IET ER SLA A N , 
Tel. 716.90

22 — O OSTENDE 
H. R.

Geruchten kwamen er ons ter oore, ’ Zondag was Madeleyn, wonende Oogst- 
dat men er aan denkt d it ook in  onze straat Steene, beziig in  het huis van zijn

G ED U REN D E DE VACAN TIE
Het stadsbestuur heeft den heer Van- 

leke belast een algemeen bestek op te 
v n n o  DM7E U-, C IITCDS maken van de dringende werken die in

I de scholen moeten uitgevoerd worden. 
Zaterdagnam iddag gaf de h. Vanha- | 

kendover, samen met het personeel van IEU W  M A TER IA A L

stad in  te voeren. cuders in  de Schapenstraat, de slagpin 
van den kop van een bom door te za- 

T O O N EELV O O RSTELLIN G  [ gen om het koper er van te kunnen ver
is  er nu in  onze stad geen enkele ver- koopen

Door toedoen van den schepen van on
derwijs zullen de kindertuinen jtoeko-, 
mend schooljaar van nieuw leermate-

zijn instellingen, anderm aal een mooi 
kinderfeestje in  de «Casanova». B ij de 
200 behoeftige kinderen van 6 tot 10 ja a r . 
smulden aan de lekkere taartjes. Binnen rla  voorzien worden. 
14 dagen hoopt men de oudjes u it te 
noodigen!

Intusschen mag de h. Vanhakendover 
en zijn-personeel, voor hun onbaatzuch
tige werking, onzen oprechten dank aan
vaarden.
VOOR ONZE PO LIT IEA G EN T EN

N aar we vernemen, zal het W erk van 
de Soep iederen dag 12 lite r soep uit- 

/ l l6  reiken aan de politieagenten, die des 
nachts moeten opkomen.

Z ij zullen het best kunnen gebruiken, 
L P  vooral in  den w inter.

K O PEREN  HULZEN
werd 1 Enkele maanden geleden werden door 
Ouit- het Stadsbestuur aanplakbrieven uitge-
sche,
m e-

hangen, w aarb ij de bevolking verzocht 
werd alle koperen douilles (u it den oor
log 14-18) in  te leveren. Huiszoekingen 
konden gebeurlijk door de Feldgendar- 
meriee geschieden.

D it is thans in  de laatste dagen ge
beurd.

Voor de eeuwige telaatkom ers weze dit 
een waarschuwing en w ij koesteren de 
Ihoop, dat ons stadsbestuur de nieuwe 

hen I(laattijd ige) inleveringen welw illend zal
leien

ar-
om-

aanvaarden.

Muziek instrumentenfabriek
W Y N SBER G H E  IVAN  

Wettig gediplomeerd 
Carenmarkt, 30 — BRUCCE
Eerste klasse fabrikatie —  Aller
hande herstellingen —  Groote 
keus blaas-, snaarinstrumenten, 
accordeons, phono’s. ■

(132)

EEN  IN IT IA T IE F  VOOR DE TO EKO M ST
N aar het sch ijnt zal er na den oorlog verm aak te bieden ? 

een soort floralie- en hovingen-tentoon- 
Stelling ingericht worden te Oostende, 
in  onze parken.

Geen tw ijfe l of dergelijke tentoonstel
ling. za4, een sukses worden en veel bij
dragen tót het verfraaien onzer stad.
E E fl R EU ZEN W ER K

Onze achtbare bibliothecaris M. Loon
tiens houdt zich bezig met zijn nieuwe 
bibliotheek op daadzakelijke m anier in Penplaats. 
te richtgn.

Dé catalogus is op Am erikaahsche 
wijze samengesteld en laa t toe aan ie 
dereen, dadelijk de Werken te vinden 
die hem voor bepaalde vakken noodig 
zijn- i)*s

D Jt gglooft voor de toekomst.
D EiM EN SCH EN  VERLA N G EN

De slagpin ontplofte, zoodat het on- 
; voorzichtig slachtoffer âan het aange
zicht en de borst gekwetst werd.

N a de eerste zorgen door D r Parys, 
werd de gekwetste naar het hospitaal 
overgebracht. W eiswaar dreigt er geen 
doodsgevaar, m aar men vreest, dat h ij 
het rechter oog zal verliezen.
AFVAL — HOOGE P R IJZ E N

Papier, caoutchouc, autobanden, bain 
V ER O N G ELU K T  de mer, galochen, enz., vodden, fles-

W ij vernemen de droevige tijd ing  dat schen, oude emballage, zakken (zelfs ge- 
de genaamde Vandeventer Em anuel, al- scheurde) enz. enz.

eeniging meer die het aandurft alh ier 
een tooneelavond in  te richten  

Nu dat er geen seizoen is, kunnen alle 
Oostendenaars er naar toe !

En  voor dezen W in ter Z a l het w eer
a l bros ziiix ! W ij hooren im m ers niets 
van mogt-lijke plannen.

W ie steekt er eens de koppen b ij el
kaar om de bevolking w at kunstzinnig

hier woonachtig. Nieuwpoortsteenweg, in  
den vreemde bij een werkongeval zou 
overleden zijn.

De h. Vandeventer was de zoon van de 
weduwe Vandeventer, die lange jaren

Afval-Dêchets, Veldstraat, la .
(324)

IN DEN W EG
Zaterdagnam iddag werd de lantaarn-

IN DE M E IS JE SB E R O EP SSC H O O L
W ij hebben in  ons blad het resu ltaat 

medegedeeld dat het geneeskundig on
derzoek opleverde onder de leerlingen 
van onze scholen.

gerante was van  de Cercle Cecilia, Wa- j p aal zich bevindend hoek Van Iseghem-
laari en Oosthelling K u rsaa l door. een 
vraohtauto uit den weg geruimd.

f-—’-. - • -5 «" ' * ’ ...
G IFT EN  VOOR W IN T ER H U LP

Lagere school K le in  College 100 fr. ; 
jStedélijke Vakschool 536,60 fr.; .Leerlin- 
I gen Leopoldschool 107,50 fr.; Mevr. De

Thans hebben verschillende zwakke i mey 100 fr.; Feest Schweizerhof 448,65 
leerlingen van de Meisjesberoepsschool fr. : Eerw. Heer Deken Cam erlynck 5000 
een uitnoexdiging ontvangen om een paar | fr.; R ia lto  1275 fr.; Pensioenkas 598 fr.;

Dë menschen wiens eigendommen ge- weken op het p latteland door te bre ! Beliard-Crighton en Co 1479,75 fr.; A.
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H ERSTELD
Onze sym pathieke bokser M aurits Tae

cke heeft Maandag laatst zijn werk
zaamheden in  de S. E. O. hernomen.

Binnenkort gaat M aurice aan het tra i
nen. W ij wenschen hem goed heil en nog 
vele overwinningen.

DE M IC H EL ANGELO  F ILM
Spijts het regenweder liep de ruime 

zaal van de R ia lto , Zondagvoormiddag, 
bomvol om de eenige vertooning bij te 
wonen van de M ichel Ahgelo film .

Deze voorstelling was ingericht door 
het Verbond van de Vlaam sche Cultuur- 
vereenigingen en mag in  alle opzichten 
geslaagd genoemd worden.

Voorgesteld door'Dr. G. Lefèbvre, sprak 
dichter Nand Vercnocke een inleidend 
woord, waarop onm iddellijk de prent a f
gerold werd, die ruim  anderhalf uur 
duurde.

Eerlijk  moeten w ij bekennen nog geen 
enkele dergelijke hoogstaande en ver
rassende cultuurfilm  te hebben gezien. 
Het werk is gewoonweg betooverend, en. 
alle aanwezigen waren dan ook diep ori- 
der den indruk van deze verheven kunst.

W ij hebben alleen een wensch uit te 
drukken: dat men deze film  binnenköi't 
nogmaals zou vertoonen en liefst in  éen 
gewoon programma. W at m ogelijk was 
voor «Sneeuwwitje», is ook mogelijk voor 
«Michel Angelo».
DE H EER  V A N D EW IN C K EL 
AAN DE BETERH A N D

W ij hadden onlangs gemeld dat de 
heer Hoofdingenieur Vandewinckel ern
stig ziek was. H ij moest zelfs een ope
ratie ondergaan.

Thans vernemen w ij dat zi;<n toestand 
merkelijk verbeterd is en men hem wel- 
d|a terug op zijn post in  het Stadhuis

2WÜ PTM 17'". ft T7V— Tm “TTII 1H .JMIl'i:
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teisterd werden, verlangen ze zoohaast 
mögteli;ik ha den oorlog te herbouwen.

M kar tot nu toe kwam nog geen be
slissing vanwege de Urbanisatiecommis- 
sie, en daarmede liggen alle propekten 
stil.

Het schijnt r  u dat binnen een paar 
maanden h °t  plan van Groot-Oostende 
zal k laar zijn, en dat de eigenaars ein
delijk de handen uit de mouwen zullen 
kunnen stekïn, en daarmede ook onze 
bouwmeesters die even ongeduldig naar 
een beslissing wachten.
W ER K LO O Z EN C IJF ER

In  de week van 21 tot 26 Ju li 1941 wer
den per werkdag gemiddeld 379 werkloo
zen gecontroleerd, t.t.z. 214 m annen en 
165 vrouwen.

Tijdens de week van 14 tot 19 Ju li 1941 
waren 380 werkloozen, waarvan 219 m an
nen en 161 vrouwen.
T A X IS  IN AU G U STU S

De volgende taxivoerders zullen den 
dienst verzekeren gedurende de maand 
Augustus:

LO N C KE Leo, Torhoutsteenweg, 243.
F R  AN CH O IS Jean , Kairostraat, 28.
PA N ES I Pieter, Fortu instraat, 2.

O PEN BA RE A A N BESTED IN G
Het College van Burgemeester en 

Schepenen heeft de eer bekend te maken 
dat op 12 Augustus 1941 te 11 uur ten 
stadhuize, zal overgegaan worden tot de 
openbare aanbeâfe'ding voor het leveren 
van schoolbehoeften, schoolboeken en 
grondstoffen voor de vrouwelijke hand
werken,

De bestekken met voorwaarden zijn te 
bekomen op het Stadhuis, 8e kantoor 
Economaat.

gen ten einde hun goede gezondheid op- • Seghers 285 fr.; Vereenigde M agazijnen 
nieuw te winnen.

Voor de behoeftigen zou het stadsbe
stuur in  de verplaatsingsikosten voor
zien.

L I M O N A D E F A B R I E K
« C R O W N »

E. Vanderstraeten
Metsersstraat, 18 —  Oostende
Handelsregister Oostende 3040 

■
CRO W N C ITRO N

CRO W N  LIM O NADE
C RO W N  ORANGE

Bijzondere prijzen voor 
verkoopers —

voort-

(126)

W t ' Æ S x i .
de heer Vandewinckel zich tijdens ..de 
’’■oevige Meidagen als een ware held 

4b ^  gedragen.
41 jflelfis de h. Ingenieur Mouqué die hem 

-nans tijde lijk  vervangt. Deze laatste is 
jeen zeer verdienstelijk ambtenaar.

H ET S LU IT IN G SU U R
Op verzoek van  de Bezettende Over

heid brengt do Burgem eester der Stad 
Oostende ter kennis van de bevolking, 
dat, van af 30 Ju li 1941, het uur van 
verbod van  verkeer teruggebracht wordt 
op 22.30 uur. Van denzelfden datum  af 
wordt het sluitingsuur voor de in rich 
tingen van verbruik en verm aak, die 
geen bijzonderee toelating bezitten, vast
gesteld op 22 uur.

De Bezettende Overheid w ijs t er op 
dat, zoo feiten zooals deze die aanlei
ding gaven tot het vervroegen van het- 
politie- en speruur zich nog zouden vooi- 
doen, de m aatregelen die zullen getroffen 
worden, dan ook scherper aullen zijn.

»  .  #1
0 ! 

#  

4 )

300 fr.; Rijksm iddelbare School voor 
meis'es 528,05 fr.; Advocaat St. Lyon, 250 
fr.; Plage Belge 1835,10 fr.; S. E. O., 
505,50 fr.

Burgerlijke Stand

G EBO O RTEN
19 Ju li. — M arcel Asseloos van Firm in  

en Simonne Maes, Ed. Cavellstraat, 80.
21. —  C hristiana M ylle van Gerard en 

M aria  Titeca, Leffingestraat, 53, M iddel
kerke; E rn a  Devos, van Antoine en M a
ria  Devos, Prof. Vercoulliestraat, 3.

22. —  André Veryser van August en 
M arie M ortier, Dr. Verhaeghestraat, 97; 
Jenn y Libbrecht van M aurice en Bertha 
Lom baert. Gerststraat, 38.

24. —  R tta  Declerck van Oscar en 
M agdalena Dejaegher, Prof. Vercoullie
straat, 37; Jeannine Bossu van Fernand 
en Flore Depuydt, Stationstraat, 5.

25. —  A rlette Caroen van Georges en 
Germ ana Steenacker, Plantenstraat, 53.

Wendt U bij ST ER FG EV A L  tot

August Verburgh
Aannemer van Begrafenisssn 
OOSTSTRAAT, 36 — OOSTENDE

(260)

Oe Toekomst van 
het Toerisme

EEN  B E L A N G R IJK E  B IJE EN K O M ST  
T E  OOSTENDE

Op 25 Ju li 1.1. bracht Professor St. 
Leurs, voorzitter van den V.T.B., consu- 
lent-generaal voor monumenten-zorg en 
dienstdoend voorzitter van den Hoogeren 
Raad  voor Toerisme, in  deze laatste hoe
danigheid een bezoek aan Oostende. ,

Ofschoon het toerisme op d it oogen 
blik weinig tot uiting kan komen, zijn 
er heel wat m aatregelen te nemen, eer
stens tot doormaking van het huidig 
m oeilijk tusschentijdperk en tweeden^ 
tot: voorbereiding van een ontplooiing 
van het toerisme in  betere tijden.

In  den voormiddag had een zeer be
langrijke studievergadering plaats tei. 
huize van advokaat Porta, reçhtskuhdig 
adviseur van het Verbond van de hotel 
houders van de Kust en de streek, w aar
op aanwezig waren de heeren Dé Costëi 
(Oostende), C. Elleboudt (.Blankenberge;. 
en Fried rich  (Oostende),, respectievelijk 
voorzitter, ondervoorzitter en secretaris 
van 't Verbond; verder de hh. Wyöauw, 
Cosyn en Pirsch, voorzitters en afgevaar
digden van de associaties Brugge, Knok
ke en De Panne, en de heer R . Peeters, 
uitbater van het Therm enpaleis; verder, 
de heeren K . Jonckheere en Vervaecke, 
respectievelijk kantonnaal en plaatselijk? 
vertegenwoordiger van den V.T.B.

Professor Leurs hield aldaar een breed
voerige en gedokumenteerde uiteenzet
ting betreffende den huidigen scherpen 
nood van het hotelbedrijf en de stappen 
die den laatsten tijd  ondernomen werden 
om daarin te verhelpen. Aldus onder
zocht h ij vooral de kwestie van de mo
gelijkheden betrekkelijk een beperkt mo
ratorium  of een daarop gelijkende for- 
muul, alsmede zekere fiskale kwesties. 
Na die uiteenzetting, ontspon zich een 
belangrijke bespreking w aaraan a l de 
aanwezigen deelnamen.

In  den namiddag had nog een intieme 
ontvangst plaats ten huize van den heer 
Friedrich, secretaris van het Verbond, 
waarop nog enkele vraagstukken-Onder
zocht werden en o.m. de kwestie vaii,de 
vergoedingen voor inkwartieringen .‘w aar
voor sómmige gemeentebesturen niet den 
gewenschten goeden w il-blijken aan.den 
dag te leggen, zoodat soms onvoldoende 
vergoedingen worden uitgekeerd en 
groo.te vertragingen zich voordoen, w aar
door m enigm aal de m oeilijke toestand 
van zekere belanghebbenden nog ver
scherpt wordt.

E r  mag verw acht worden dat de be 
sprekingen van 

> vruchten zullen afwerpen voor de toe
komst van  het toerisme in  het algemeen 
en van het hotelbedrijf in  het bijzonder.

P A L  A C  E
1. Aktualiteiten U fa in  le  week.
2. Ëën  dokumentair.
3.; -Uaendwiuiin 

del- ‘SchjetdMig) ,
Liiise’ Ü îillrfth  en' Hans Söhnker.
f  O R U M
. 1. Aktualite iten  U fa in  le  week.
2. Eeh~’dokumentair.
3. «Paradijs der Jonggezellen» met 

Heinz' Ruhm ann
C A M  E O  

iivEen  dokumentair.
2. U fa aktualiteiten in lste week.
3. «Marionetten» met G ibli. 

R I A L T O
1. Een dokumentair.
2. U fa aktualiteiten in  lste week.
3. «Als een meisje verliefd is» (Sprung 

.n ’s G luck) met Ro lf W anka en Rosai 
Csikos.
i t t X

1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten Ufa in  le  week.
3. «Met geheime Order» (M it versiegel- 

ten Or,der.) met V ictor de Kowa en Suse

K I O - , 0Bj
1. Een dokumentair.
2. U fa  aktualiteiten in  1st* week.
3. «De .Gele Vlieg» (D ie gelbe Flagge), 

met Hans Albers en Olga Tchechowa. 
K U X  Y

1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten U fa in  lo w#ek.
3. «De Habanera» (Die Habanera» met 

Zarah  Leander.
•Jl

^Prijskampen en 
Vifjnakekî khecken

e»

r; B IL JA R T
ST EEN E

Conterdam. —  U itslag van den bil-
artprijskam p, gehouden bij A lbin Ver

straete, Conterdam, w aaraan 5ö speler» 
deelnamen:

1. Borret 'Kfèrré'f—  Houben Joseph.
2. Vandekinderen Oscar —  Jonciuieere
3. Carton Georges — Meesscnaert R.
4. Strubbé-Alfons —  Vamoo üynei.
5. Vahcfagle' -Emiel —  Keters Aiex.
6. Beun Refni —  Houben Firm in.
7. M arkëy'iöfons —  Baes Ruaoif.

?oi ST EEN E
Hooge Barriere, —  Op Zondag 3 Augus-

ÈJiijaii’pi'jjsüam p oij -beoii Uouion, 
café s^ick Up», Torhoutsteenweg, 83, 
Steene, -.met- 160 fr. vooruit en het ïnleg- 
stiid en een heser voor de hoogste ree** 
•»a>»e eerste ronde. In leg 5 fr. per man. 
inschrijving om 1 uur. Begin om 1.30 uur.

A
Conterdam — Op V rijdag 15 Augustus

biljartprijskam p bij Oscar Dugardein. 
Café Sportwereld, Nieuwe Dokstraat, 12, 
met 200 fr. vooruit en het inleggeld, twee 
flesschen w ijn  voor de hoogste serie ln 

fde eerste ronde. In leg 5 fr. per man. In 
schrijving om 1 uur. Begin om 1.30 uur.

ZANDVOORDE» -
Op Z o ö ^ g  10 Augustus, b iljartpn „ 

kamp bij August Vanhoutte, te la n d 
voorde, iget-iöU fr. vooruit en het mieg- 
geld. In leg '5 fr. per man. inscnn jving  
om 1 uur. Begin om 1.30 uur stipt.

OOSTENDE
Op Zondag 17 Augustus, biljartprijs- 

Kamp bij Cnarles Marneu, Caie ie im i-  
nus, Torhoutsteenweg, üoi, meo iou ir. 
vooruit en net ïmeggeid, 2 flesschen w ijn 
voor de hoogste serie in  de eerste ronüe. 
Inleg 5 fr. per man. Inscnnjvm g uni i 
uur. Bègïn om 1.30 uur stipt. 
fi»Op zonuag 24 Augustus, oUjart.pri.b- 
•kà’iîip bijuviarcei Tempere, ua ic uu bou
levard, iörïrautsteenweg, met 
ir. voorüfE' en net ïmeggeio. i  nescn Wijn 
voor de hoogste serie m  ue eeiste lOnue. 
in leg 6 fr; -pér man. inscnrjjving om i  u. 
üegin om 1,30 uur supt.

up Zoncs£g'3l Augustus, biljartpnjs- 
kamp bij August Devre^er, noeK iviana- 
üerkeiaaà éfl^eeuweriKenstraat, io met 
loü ir .':Vo©i-dit en net nneggeid; t>0 ir. 
voor dè fifcdgste serie in  de eerste ronae. 
im ég 5 IK ^ e r  man. Inscnnjvm g om i  u. 
Begin om 1,30 uur.

jt  BR EED EN E
Op Zondag 7 September, biljartprijs- 

kamp (.kermisprije) bij Oscar VandeKin- 
aeren, .Caie üud Breedene, Dorpstraat, 
1G0, met 500 fr. prijzen, veraeeid ais 
voigt: 130, 100, bü, bo, oU, 30, 2o en 20 fr. 
ïrneg 5 ir. per man. m scnrijving om 1 u. 
Begin om 1,30 uur stipt.

„ 30}£
envi*-

KA A RT
ST EEN E

~ W t]k Conterdam — Op Zondag 3 Au* 
gfif§¥ns, prijskam p met de kaart bij Gust. 
uë  Rudder, café «Stella», Nieuwe Dok- 

dezèn~~cTag "ernstige straat, 21, met 100 fr. vooruit en het in- 
‘ leggeld. In lèg 5 fr. per man. Inschrijving 
om 2 uur. -Begin om 2.30 uur. Prijzen voor 
de verliezers der eerste ronde

ÉKï !K = ËKË = KË

■ i Wocfc-wa .,nn 
: * - -Si 19<3.•’‘iff! ’■'Y/iltlh OlJiW 

.. .

IIE8EL-IEITZ
n

TiLCIE
Gebr. n. v.

i l

ST ER FG EV A LLEN
19 Ju li. —  Ren ilda Mestdag, 79 jaar, 

wed. Jakob  Hubregtsen, IJzerstraat 2.
21. —  Eugenia Vanhee, 76 jaar, wed. 

van Aug. Hinderyckx. echt. M aurits Van- 
belle, Steensche D ijk, 95.

23. —  Arlette Beem aerts, 2 m., Oost. 
H aardstraat, 44; Ooghe Liliane, 3 jaar, 
Voorhavenlaan, 55; Anna Clareboudt, 33 
j., echtg. M ichel Ooghe, Voorhavenlaan, 
55; H enri Andries, 44 j., echt. E lisa  Van 
Praet, Congolaan, 257.

25. — G abrielle Pauwels, 64 jaar, echt. 
Hubert Géna, Brusselschestraat, 9; Jean  
Verleye, 1 m „ Lijnbaanstraat, 10.

24. — Oscar Vanslembrouck, 63 jaar, 
echt. Em m a Adam. M. Theresiastraat, 54.

H U W E L IJK EN
26 Ju li. —  M aurits Boydens en M aria 

Maes; M aurits Brackx en M aria Rous- 
selle; Louis Claeys en Jenny De Pu tter; 
Rogier Florine en Yvonne Delafontaine.

H U W EL IJK SA FK O N D IG IN G EN

Bandagen
Orthopædie

G P S T J N’DE «
70;yGoddemaer André, gemeentebedien

f e j K * ,  ^  ^  «S. «tv » . i de, Chistinastraat, 43 en Zonnekeyn Ma-
ria, Ieperstraat, 50.

27 Ju li. —  Gysel Felix, werkm an en 
Rom an Augustin ' TorhoutsteemveK, 36uj;l

J l  ilteriltttaftSftioes Al&ert, t-kok, G rrJn ïs traa ij, _______ _  „  „  . _  _
W  ,3  en Storme Elisabeth, V rijheidstraat, . . . _
^ 1 , 70, vGoddemaer André, gemeentebedien- O N TVAN G STUREN  . leder werkdag, y

! Ho r ’VAictinQctrQ af. 43 pn Tlonrtplrpvn TVTfL- » tOt .11 CU Y&ll 3 tOt % QUr

BREU K BA N D EN
naar m aat en vol- 
gens geval.

BU IK BA N D EN
voor hangbuik,
zwangerscfiap,
operatie.

na

HANDBO O GSCH IETEN
ST EEN E

O RTH O PÆ D IE
APPARATEN

voor ruggra.it m is
vorming, beender
ziekte. „su ,,

: 8/iiï t
K U N STBEEN EN

ln  lich t m etaal.

t J ,  ^  SERRUYSLAAN 
**  0*0  # f  E  N D E

van

W ijk  Hooge Barriere. — Op Zondag
3 Augustus, groote beschrijving op de 
staande ‘pers, in het lokaal van de ko- 
ninklijke, 'handbooggilde <Willem Teil», 
bij dè Kinders Bracitx, café W illem  Teil. 
1 hóögVógel 80 fr.^ 2 zijdvogels van 40 fr. 
10 primés van 15 fr.; 20 kleine vogels van 
l0 fr. In leg 15 fr. Gerekend op 40 schut
ters. Éen kleine vogel min of meer. Be
gin om 3 uur. Einde om 6 uur.

K N O K K E
Op Zondag 3 Oogst, bij G. Lambert, 

Judestraat, beschrijving van 400 fr. voor
uit en 100 fr. gratis, verdeeld op 7 hooge 
en 40 primés van 5 fr. meer. Inleg 15 fr. 
Begin te, 2.30 uur.

:rc T- H EIST

(29)

I}g0e om bekend te maken dat er op 
Zondag 3 Augustus een beschrijving zal 
plaats tyebbeii van 500 fr., bij De Duyt- 
sche iSniel, Heist.

BRU G G E
' V ' jç ....

T* Lokaal *De Tijger» Ezelstraat, 42;.Op 
Vrijdag-135kug. O.bL^-V. H. beschrijving 
Vü é ï 300 ff; op 2* spélen -höogè; 2 hooge 
vâïi ao. fr. ieder, 4 zijden 40 fr. en 4 ka l
len' '20 :ftn 20 primés van 5 fr. meer. Inleg 
15 fr., terug 10 fr. Begin om 3 uur.

Ploeg «Tijgers».



U IT  D E STR K
Van onze bijzondere correspondenten o#o®®©e®©®#®»

Steene
op de fam ilieleden van deze personen om 

I zonder aarzelen de onregelmatige be- 
houdene kaarten in  te dienen, zoo niet 
stellen zij zich bloot aan rechterlijke 
vervolgingen.

F IETSBA N D EN
De aandacht van de bevolking wordt 

nogmaals getrokken op het feit, dat het 
aanvragen van fietsbanden slechts mag 
geschieden als men 7,5 Km . van zijn 
werk verwi;lderd is, en geen gebruik kan 
maken noch van tram  noch trein.

K O EPO K IN EN T IN G
De kinderen tusschen de 3e en 8e le 

vensmaand moeten ingeënt worden. De 
zituren zijn vastgesteld als volgt: M aan
dag a.s. 4 Augustus van 15,30 tot 17 u 
in  de kloosterschool Steene-dorp en 
Dinsdag 5 Augustus in  de kloosterschool 
Conterdam-Steene, insgelijks van 15.30 
tot 17 u.

Voortaan zal er om de drie maand een 
zitdag gehouden worden.

VERBOD
Aan de bewoners van Mariakerke-Stee- 

ne wordt er bekend gemaakt, dat het 
voortaan, op strenge straf, verboden is 
zich nog in  den Nieuwen Koers te bege
ven, voor w at het ook wezen moge. Deze 
m aatregel dient getroffen te worden, 
daar er te veel gestolen wordt.

C O K ESR A PER S
Als je vroeg op de baan zijt, dan ziet 

je ieder morgen reeds van halfzeven een 
gansche reesem menschen: mannen, 
vrouwen en kinderen, de Stu iverstraat 
optrekken, diep gebogen over het stuui 
van zware stootwagens, sjorrend aan 
jankende karretjes of afgedankte kin- 
derrijtuigen voor zich uitduwend. Het 
va lt niejt genoegzaam te loven hoe deze 
menschen zich afjakkeren om hun 
schaarschheid aan kolen goed te ma
ken. Jam m er schijnen onder hen ekele 
jonge kerels (zelfs m eisjes) die het ge
munt hebben op de groententuintjes. W ij 
kunnen gem akkelijk den trek van hun 
maag begrijpen, m aar toch dienen zij er 
op attent gemaakt, dat zelfs in  lijden en 
m iserie hejt tiende gebod dient in  eere 
gehouden.

GESTOLEN
De gebroeders Mestdagh, welgekend in 

onze gemeente, hebben een beetje lana 
op het grondgebied Zandvoorde. Toen ze 
er vóór een paar dagen w at arbeid gin
gen verrichten, hebben ze bemerkt, dat 
er aardappelen uitgerooid waren, na
tuu rlijk  zonder toelating.

B U R G E R L IJK E  STAND
Huwelijken Vandecasteele Roger en 

Ellegeer A lbertina; Vervoort Albert en 
Huisseune Lydia.

jBlankenberge

Heist
!

B E L A N G R IJK  BER IC H T  
VOOR M O SSELT R EK K ER S

Gezien het dringende gevaar voor de 
openbare gezondheid, heeft de heer Gou
verneur van West-Vlaanderen besloten, 
dat het verboden is op het grondgebied 
der gemeente, van aan de grens H eist- 
sluizen tot op een afstand van 5 Km . 
der monding van het zeekanaal Brugge- 
Zeebrugge, mosselen of mosselzaad te 
trekken.

De overtredingen zullen met de straf
fen van enkele politie beteugeld worden.

A PO T H EEK D IEN ST
Op Zondag 3 Augustus zal de apothe- 

kersdienst waargenomen worden door 
apotheker J .  Lam oral, op de gewone Zon
daguren.

T E R E C H T W IJZ IN G
Ons blad meldde verleden week alsdat 

M. Sylva in  Bulcke tot onderluitenant- 
bevelhebber bevorderd werd en M. M au
rice Joya tot lu itenant bevelhebber. Zulks 
is to taal verkeerd en het moet zijn : De 
beraadslaging van het schepencollege 
van Heist dd. 2 M ei werd door het pro
vinciaal bestuur goedgekeurd op 23 Mei. 
De heer Sylva in  Bulcke werd dus tot 
luitena/rat beveihebber bevorderd. Het 
spreekt van zelf dat h ier van een zekere 
heer Joye geen sprake is!

B U R G E R L IJK E  STAND
Geboorten: Van  Haeckp M arguerite, 

Tuinw ijk, 1; Verhelst Marie-Thérèse, 53, 
V lam ingstraat; Meyers M arcel, Parent- 
straat, 7.

H uw elijk: Lam s Charles, tim m erm an 
met Hots Herm inie, z. b., beiden alhier.

Sterfgeval: Demey Francine, 10 m., 
Knokkestraat, 27, alhier.

T E R E C H T W IJZ IN G
E r verscheen in  de Brugsche pers een 

bericht onder den tite l: S trijd  tegen den 
woeker, w aarin te lezen stond dat a 
rijksw acht van Zeebrugge een in va l ge
daan had in  den kruidenierswinkel van 
W e Blomme en er een 450 kgr. koffie, 
aansloeg, die aan de bevolking werd ver
kocht. Men voegde er aan toe, dat het 
reeds de derde m aal is dat We Blomme 
op dergelijke feiten betrapt wordt. W ij 
hebben dit bericht in  ons blad overgeno
men.

Mevr. Blomme liet ons weten dat er 
h ier hoegenaamd geen spraak was van 
koffie, m aar wel van gemalterde, gebran
de gerst.

Deze zaak is nog hangend voor het 
gerecht. W ij zullen de uitspraak mede- 
deelen.

Mevr. Blomme werd niet voor de der
de m aal op dergelijke feiten betrapt.

Vroeger werd zij gedagvaard voor de 
Rechtbank in  verband met den verkoop 
van zeep. De w inkel werd voor acht da
gen gesloten, doch de Rechtbank sprak 
haar vrij.

W aarvan dus akte.
K IN EM A N IEU W S

Deze week wederom een belangrijke 
film  in  K ino  Royal; ditm aal iets voor de 
liefhebbers van lachen, nl. «Het strooien 
Hoedje». Op V rijdag 1 Augustus om 7.30 
uur, Zaterdag 2 Augustus, om 7,30 uur 
en Zondag 3 Agustus, om 2,30, 5 en 7.30 
uur: 1. U fa  actualiteiten; 2. Dokumen
ta ire ; 3. «Het strooien Hoedje» met 
Heinz Rühm ann.

IN D IEN EN  VAN RANTSO ENKAARTEN
Ette lijke  m alen reeds hebben w ij de 

bevolking er op gewezen dat de kaarten 
voor personen die zich voor een tijdstip  
van m instens 30 dagen naar het Bu iten 
land begeven of van hen die sinds Mei 
1940 afwezig zijn, in  den Dienst voor 
Ravita illeering  moeten afgegeven wor
den. D it betreft de rantsoen-, zeep- en 
aardappelkaarten.

Niettegenstaande deze herhaalde ver
wittigingen worden er nog steeds per
sonen aangetroffen die verzuimen aan 
dezen oproep gevolg te geven.

Een '„-t'-tc m aal wordt beroep gedaan

A PO T H EEK D IEN ST
Zondag 3 Augustus zal de apotheek 

Vogels, Oct., hoek Bakker- en Nieuwstr., 
gansch den dag open zijn.

FO NTEIN  IER SD IEN ST
Vanaf Zondag 3 tot en met Zaterdag 

9 Augustus zal de fonteinier W ittevron- 
gel Alfons, 30, Serg. De Bruynestraat,den 
dienst waarnemen.

In  geval van brand, gelieve de volgende 
nummers op te bellen bij de aangesloten 
abonnenten: 41009, Pompiers, Blanken
berge; 41142, Van Mierop Fr., bevelheb
ber brandweerkorps; 41159, W aterdienst, 
W aterkasteel; 42010, Z. H. D. Centrale 
post en commando; 41023, Lazaret Rood- 
Kruis.

EXA M EN S
Volgende oudleerlingen van ’s R ijk s 

middelbare School w isten zich bij het 
laatste examen over het schooljaar 1940- 
1941, bijzonder te onderscheiden: de heer 
Georges Louwagie, bekwam het einddi
ploma, met onderscheiding als doctor in 
de Diergeneeskunde op de Veeartsenij
school te Gent.

Kon. Atheneum te Brugge: Oudere Hu
m aniora : Tweede Grieksch-Latijnsche 
K l a s :  1. Brûlez Hélène, Blankenberge; 2. ; 
Deslypere Paul, Blankenberge. Nieuwere 
Hum aniora: Eerste Wetenschappelijke
klas: 1. Poppe M arcel, Blankenberge.

Hebben het einddiploma bekomen : Ou
dere Hum aniora: Latijnsche afdeeling 
M et vrucht, Knudde René, Blankenber
ge; Nieuwere Hum aniora: Wetenschap
pelijke afdeeling: met de grootste vrucht 
Poppe M arcel en De Rycker Adolf, bei
den u it Blankenberge.

Kon. Atheneum te Gent: Oude Hum a
niora: Derde Grieksch-Latijnsche klas: 
2e afdeeling: 8. Slabbinck Roland, B la n 
kenberge, met een algemeen accessiet; 
Nieuwe Hum aniora, 5e klas, 2e afdeeling: 
4. W ittesaele Lodewijk, Blankenberge, 
met een algemeene prijs.

Aan al deze oudleerlingen, onze har
telijkste gelukwenschen.

! daat b ij het 13e A rtillerie. Terugkeerend 
na een ha lf ja a r krijgsgevangenschap, 
was h ij onder de slachtoffers der groo
te treinram p van Jan u a ri laatstleden. 
Een zijner kameraden die een tijd lang 
als gekwetste in  hetzelfde hospitaal ver
zorgd werd, bracht eerlang de verplette
rende zekerheid zijner dood. W e verne
men dat een plechtige lijkdienst zal ge
celebreerd worden in  de parochiekerk van 
Sas-Slykens op Dinsdag 5 Augustus a.s. 
te 9.30 uur.

Aan de beproefde ouders en fam ilie
leden, betuigen de medeburgers hunne 
innige deelneming.

U IT D EEL IN G  DER 
R A N T SO EN EER IN G SZ EG ELS

De uitdeeling van de rantsoeneerings
zegels en aardappelzegelbladen zal een 
laatste m aal geschieden op Maandag 4 
Augustus voor de nummers 440.301 tot 
en met 441.300.

Het bureel is open van 9 tot 12 en van 
14 tot 17 uur.

De gewone schikkingen van de vori- 
rige maand blijven gehandhaafd.

Na dezen datum worden geen zegels 
rneer afgeleverd.

ZW A RTE Z EG ELS
De werkgevers kunnen de bijkomende 

rantsoeneeringszegels voor hun arbeiders 
die zwaar werk verrichten (besluit van 
November 1910) persoonlijk komen afha
len tusschen 10 en 15 Augustus e.k.

CHOCOLADE VOOR DE K IN D ER EN
Niettegenstaande de vakantie, mogen 

de schoolkinderen nog immer regelmatig 
om hun rantsoen chocolade gaan, wat 
hun ongetwijfeld goed smaakt.

DE T W EE  LA ATSTE MAANDEN
werd het rantsoen suiker verdubbeld, 
d it om ons toe te laten konfituur te m a
ken. Sp ijtig  genoeg kan men geen kon
fituu r maken van suiker alleen.

F ru it ? Zoo goed als onvindbaar en in 
dien men er nog ergens kan vinden, dan 
betaalt men er den prijs naar ook. Het 
kan zijn dat de fruitoogst schraal is dit 
jaar, m aar ’t zal toch zoo erg n iet zijn 
zeker, dat zelfs de veelgekweekte aalbes, 
ofte «geniever» niet eens op de m arkt 
komt. Een verandering in  die «fruit 
crisis» is te hopen.

V I5 5 C M E D 5  !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EN 
niEUWöOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN

BELIARD.CDIGIimC
OOSTEMDG 5. A .J

Nieuwpoort i \

BO EREN W ACH T
De boerenwacht heeft deze week haar 

werking ingezet onder de leiding van h. 
A. Roose, met als ploegoversten heeren 
H. Eerebout, H. Pauwels, G. Van Ren- 
terghem en J. Stes, die elk met 25 man 
de controle van een d istrict in  handen 
hebben. De controle geschiedt dag en 
nacht en staat in  directe betrekking met 
de plaatseiijke politie en rijksw acht.

Personen die nog niet ingeschreven 
zijn bij de boerenwacht en die wenschen 
er decV aan te nemen efhysdrévb :nd 
er deel van .te maken kunnen zich nu 
nog aanmelden op het politiebureau, a f
deeling Boerenwacht,, van 9 tot 12 en 
van 2 tot 6 uur.

C IN EM A ’S
Program m a van V rijdag 1 tot en met 

Donderdag 7 Augustus:
C O LISEE , Kerkstraat. ■— 1. U fa  actua

liteiten; 2. Documentaire film ; 3. «Hei 
m atland» met Hanzi Knotdeck en Adolf 
Waldack.

PA LLA D IU M , Kerkstraat. — 1. Ufa- 
actualiteiten; 2. Wetenschappelijke film ; 
3. «St Johannesvuur» met Anna Dam- 
mann en Otto Wernicke. Muziek: Em  
W indt.

Avondvertooningen te 19,30 uur. Zon- 
dagnamiddagvertooning te 15 uur.

B U R G E R L IJK E  STAND.
Geboorten: Vandenberghe Erik , Hout- 

hulststraat, 17; Van Ryckeghem Fer
nand. U itkerke; Montse ville Marie-Rose. 
M am ixstraat. 11; Degeeter François,Van 
M aerlantstraat. 121; Floré Joseph, W en
duine.

Overlijdens: Van Houtte Albert, 31 j.. 
echt. van Neirynck Esther, Zuienkerke; 
De Langhe Medard, 58 jaar, echt. Van 
Ryckeghem Helena, Lu ikstraat, 5.

Huwelijksafkondigingen: Cattoor Ad. 
van Van Eecke Yvonne, beiden alhier; 
Van L ie r Em iel en Vandenbussche Fla- 
via, beiden alh ier; W ittevrongel Frans, 
alh ier en Calleeuw Rachel, Oedelem (hu
w elijk  te Oedelem).

JO NG  M E IS JE  AANGEREDEN
Zaterdagnam iddag kwam de 15-jarige 

Pau la Poldervaart, wonende Dorpstraat, 
j 122, te Breedene, per fiets in  voornoemde 
I straat afgereden. Ter hoogte van de 
- Dorp- en Sluizestraten werd zij door een 
; onvoorzichtige w ielrijdster M. D., gehuis
vest Nukkerstraat te Sas-Slykens, aan- 

! gereden en in een sloot geslingerd. Pau la 
i P. werd daarbij gewond aan de beenen, 
terw ijl haar kan melk verloren ging en 
haar fiets beschadigd werd. 

j De aanrijdster die daarenboven met 
; een ander persoon naast elkaar reed en 
twee kinderen op haar rijw ie l voerde. 

I vervolgde haar weg zonder zich in het 
j m inst om haar slachtoffer te bekomme
ren.

! Na hetzelfde voorval die in  de afge- 
I loopen week aan C. B. wonende Brug 
sche steenweg, overkwam, vragen w ij 
dringend dat tegen overtreders van de 
wegreglementen zou ingegrepen worden. 
M aar al te d ijkw ijls is de onvoorzichtig
heid van enkelingen de oorzaak van een 
of ander ongeval.

EEN EN ANDER OVER BR EED EN E  
IN GROOT-OOSTENDE

II.
Groot-Oostende zal in  de toekomst ook 

enkele landbouwstreken groepeeren, o.a. 
Steene en Breedene.

Men mag voor zeker aannemen dat 
onze gemeente het landbouwcentrum 
zal zijn van Groot-Oostende.

N iet alleen in  gewone omstandigheden 
m aar bijzonder in  oorlogstijd wordt dit 
van een uitzonderlijk belang.

W at de seizoenaangelegenheden be
treft, Breedene-Baden met haar Casino 
en rolschaatsenbaan vorm t een bijzon
dere aantrek voor het vreemd klienteel, 
w ant het is een feit, dat kleine badplaat
sen een grooten opgang hebben gemaakt 
o.a. Middelkerke, Breedene enz.

De tram verbindingen tusschen Oosten
de en Breedene moeten veelvuldiger zijn. 
Het is zelfs meer dan gewenscht dat 
hierom trent een onderzoek wordt inge
steld.

M et de vorming van Groot-Oostende, 
zou het hoogst wenschelijk zijn dat een 
tram verbinding Opex-Breedene Baden- 
Dorp-Sas Slykens tot stand kwam.

Vooral in het Zomerseizoen zou zulks 
door de plaatseiijke en vreemde bezoe
kers op p rijs gesteld worden.

Verder hebben w ij de renbaan te Bree
dene, die met de renbaan W ellington, de 
rijke klienten aan de kust houdt.

De renbaan kan gemoderniseerd wor
den en mogelijks yergroot, een autosta- 
tion kan in  de nabijheid worden aange
legd.

H ier is genoegzaam grond voorhanden 
om een of ander sportterrein aan te 
leggen. In  elk geval zouden speelterrei
nen voor de jeugd zeer welkom zijn.

Breedene-Baden zal in het badseizoen 
een rol te vervullen hebben. De toe
komst zal zulks uitwijzen.

In  een volgende bijdrage handelen w ij 
over de w ijk  Sas-Slykens, het voornaam 
ste verkeers- en nijverheidscentrum  van 
Groot-Oostende. Cyver.

j Breedene
B U R G E R L IJK E  STAND

Geboorten: Vanmassenhove M argueri
te, van Cyriel en van Bem y Godelieve.

Huwelijksafkondigingen : Defever Ro 
bert, werkman, alh ier en Coopman Fe r
nande, wonende te Steene.

G EM EEN TED IEN STEN
Dienst voor ravitailleering  en rantsoe

neering: Dienst gecentraliseerd in  het 
gebouw van den Ibis. Uren van opening • 
van 8.30 tot 12 uur, ’s namiddags voor 
het publiek niet toegankelijk, uitgeno
men op de dagen dat er rantsoeneering^ - 
zegels worden uitgedeeld.

De diensten zijn als volgt geregeld:
Loket 1: kleinhandelaars en zegelbor- 

derellen;
Loket 2 : Textiel- schoenen, fietsbanden 

en zeep.
Loket 3: Zegels.
Loket 4: Landbouw.
De belanghebbenden gelieven goed no

ta  te nemen van deze nieuwe regeling 
om nutteloos geloop te verm ijden en de 
diensten niet te storen.

K O EPO K IN EN T IN G
Kostelooze zittingen: De ouders van 

kinderen tusschen de 3e en de 8e levens
maand worden hierbij een laatste maai 
verw ittigd, dat er kostelooze zittingen 
voor koepokinenting zullen gehouden 
worden:

Voor Breedene-Dorp en -Baden: in  de 
zaal van het Kinderwelzijn, op Maandag 
4 Augustus a.s., van 11 tot 12 uur.

Voor de w ijk  Sas-Slykens, in  de zaal 
van de Kindereteging (M eisjesschool), 
op voornoemden datum, eveneens van 11 
tot 12 uur in  den voormiddag.

De ouders die tot op heden het uitge
vaardigd besluit niet hebben nagevolgd, 
worden verzocht hun kinderen op een 
van bovengenoemde zittingen te laten 
inenten.

De nalatigen zullen gerechtelijk ver
volgd worden

PL EC H T IG E  L IJK D IE N S T
Zes maand na het vreeselijk gebeuren 

kwam alh ier het bericht toe van het 
overlijden van heer Ju lien  Strubbe, sol-

K IN EM A N IEU W S
V IE U X  B R U X E L L ES , Duinkerkelaan : 

Program m a van V rijdag 1 tot en met 
Maandag 4 Augustus: 1. Ufa-actualitei
ten; 2. Ku ltuurfilm  of Docum entaire; 3 
«Liefdespaspoort» met de schalksche M a
rika Rökk en den sym pathieken Hans 
Söhnker.

Program m a van Dinsdag 5 tot en met 
Donderdag 7 Augustus: 1. U fa actuali
teiten; 2. Ku ltuurfilm ; 3. «Capriolen», 
een geestige film  met M arianne Hoppe. 
Gustav Grusgent. F ita  Benkhoff en M a
rie Bard.

Gedurende de week voorstellingen om 
20 uur. ’s Zondags doorloopend vanaf 15 
uur.

CASINO, Zeedijk. — Program m a voor 
de week en op Zondag 3 Augustus: 1. 
U fa actualiteiten; 2. Ku ltuurfilm ; 3. Het 
M arika Rökk sukses: «Kora-Terry».

Voorstellingen iederen avond om 20 u. 
’s Zondags voorstellingen om 1, 18 en 
20 uur. In  de week, slechts opvoeringen 
voor soldaten.

V O O RZ IC H T IG H EID
Im m er gebeurt het nog, dat, bij lucht

gevechten alhier, de menschen de straat 
oploopen, in  plaats van binnen te b lij
ven of een schuilplaats op te zoeken. In  
een naburige gemeente werden alzoo en
kele personen door granaatscherven van 
het afweergeschut gekwetst. Menschen, 
in  uw eigen belang, b lijft binnen .tijdens 
luchtgevechten of bij het in  aktie tre
den van het afweergeschut.

V EL E  MENSCHEN
zijn thans bezig met hun vroege aardap ■ 
pelen u it te doen. Het is w aarlijk  bedroe
vend om zien hoe flauw  die oogst is.

W at fe ite lijk  niet te verwonderen valt, 
want de meeste planten zijn eerst be
vroren geworden en later een maand te 
vroeg doodgevallen, bij gebrek aan re
gen.

Moestuinbezitters ais uw tu in tje wat 
afgelegen van uw woning ligt, oppassen 
is de boodschap, want sommige «helden» 
ontzien het niet om in  ’t  geniep uw 
groenten te stelen.

Het is de bevolking aangeraden van 
de onderrichtingen, rondgebracht door 
de plaatseiijke polit?-'. £?ed te lezen en 
stipt na te volgen.

G E V A A R L IJK  SPEL
Nu het school verlof in  vollen gang is, 

w illen w ij er de ouders op wijzen, op 
het gevaarlijk spel w aar sommige kinde 
ren een voorliefde schijnen te hebben.

Enkele schoolrakkers vinden er ge
noegen in, in  het een of ander bescha
digd huis te gaan ravotten, er er een 
bombardement in  regel in  te richten. Een 
bepaald punt wordt uitgekozen en met 
steenen bestookt. Het aanvalstooneel 
verp laatst zich dan verder op straat, de 
bengels verdeelen zich in  twee kampen 
en er wordt duchtig met steenen gewor
pen. Onlangs werden nog twee knapen 
aan het hoofd gewond.

Op straat om ringt het kind gevaren 
van allerlei aard en de huidige omstan
digheden zeker, moeten er een aanlei
ding toe zijn om de kinderen zooveel mo
gelijk ün de nabijheid van het huis te 
houden.

DE A R B E ID E R S  IN V ER LO F  EN DE 
RA N TSO EN ZEG ELS

De arbeiders die in  verlof komen uit 
Duitschland of F ran k rijk  moeten zich 
eerst op het Rijksarbeidsam bt te Veurne 
aanmelden. Tegen bewijs van hun aan
melding, kunnen zij dan de rantsoenze
gels afhalen op den Bevoorradingsdienst 
stadhuis (bovenverdieping).

AAN DE V ER G ET ER S
De zwarte zegels voor de bijrantsoenen 

worden Ui'tgereikt op heden Zaterdag 
2 Augustus tot Donderdag 7 Augustus.

De bevoorradingsdienst herinnert de 
werkgevers nogmaals er aan:

1. D at zij persoonlijk de zegels moe
ten in  ontvangst nemen, hejt afgeven 
aan vreemde personen wordt geweigerd.

2. D at de inventarissen, op het einde 
van elke maand dienen ingebracht, zoo 
niet worden zij uitgesloten voor het vol
gende tijdperk.

De personen die in  het bezit ziin van 
een eierkaart, zijn verplicht deze in  te 
leveren, op het bureel van bevoorrading, 
van het oogenblik dat zij niet meer in 
de kategorie van de rechthebbenden be
hooren.

B U R G E R L IJK E  STAND
Geboorten: Weys G ilbert, van Albert 

en Beschuyt Magdalena.
Huw elijk: Wybo Jeroom, met ’T  Jaeckx 

M alvina, beiden van Nieuwpoort.
ONZE VLOOT

Onze vloot is van twee eenheden ver
meerderd, nam elijk N.44 ex P .l «Bella 
Stock» van A. Maesen en N.45 ex Z.42 
«Kompas», van reeder Raphaël Huysseu
ne.

—  N aar w ij vernemen zal he.t vis- 
schcrsvaartuig N.12 van Jacobus Legein, 
dat sedert eenige maanden nabij Grave- 
nes gestrand is, binnenkort vlot gebracht 
worden.

Rantsoeneeringberichten 
a s ritb

Rubberfietsbanden
Voor aanvragen tot het bekomen van 

een machtiging voor aankoop van fiets
banden dienen de personen te behooren 
tot de vastgestelde kategorieën. Bv. een 
werkman moet ten minste 7,50 Km . van 
ziin werk af wonen.

De machtigingen worden afgeleverd 
aan de aanvragers die het bewijs leveren 
dat een rijw ie l noodzakelijk is.

Kleinhandelaars, bakkers, leurders, 
enz. zouden dus h ier niet in aanmerking 
komen.
Geen machtigingen meer tot be
voorrading voor textielproducten

In  afwachting van de bekendmaking 
van een besluit, dat voor het oogenblik 
ter studie ligt, mogen de gemeentedien
sten geen m achtigingen tot bevoorrading 
voor textielproducten hetzij aan alleen
staande verbruikers, hetzij aan gemeen
schappen van verbruikers meer afleve
ren, met uitzondering van:

1. De gevallen voorzien bij artikel 4 
van het uitvoeringsbesluit van 5 Mei 
1941;

2. De gevallen van verhuizing of van 
nieuwe installatie door particulieren, en 
slechts voor textielproducten, onontbeer
lijk  voor een fatsoenlijke garneering der 
vensters, te weten gordijnen en voorhan
gen ofwel gordijnen en rolgordijnen.

3. De aanvragen tot m achtiging tot 
bevoorrading voor textielproducten w aar
van de puntenwaarde overeenstemt met 
maximum 20 punten per tijdperk van 
zes maand, voor den aankoop van dwei 
len en schoteldoeken, zeemlappen, keu
kenhanddoeken, ingediend door organis
men die over geen kleederkaarten be
schikken om deze aankoopen te kunnen 
doen (b.v. hotels, spijshuizen, officiers
tafels, cantines, kerkfabrieken, enz.).

De m achtigingen waarvan spraak on
der het 1 en het 2 worden niet op reke 
ning gebracht van de eerstvolgende 
kleederkaart.

Aan elke andere aanvraag tot m achti
ging tot bevoorrading mag vóór de be
kendmaking van bovenbedoeld- besluit 
geen gevolg meer gegeven worden.

Alleen de aanvragen tot m achtiging 
die duidelijk een dringend karakter dra
gen, kunnen ondertusschen aan den 
Algemeenen Dienst voor de Verdeeling 
en de Voorraden, 8, Belliardstraat, B ru s 
sel, worden overgemaakt.

De directies der kolenmijnen, de haar
kappers, de hotel- en restauratiehouders 
moeten hun aanvragen tot m achtigingen 
voor gerantsoeneerde textielproducten 
onderscheidenlijk richten to.t den Cen
tra len  D ienst voor Bevoorrading der Be l
gische Kolenm ijnen, het Nationaal Ver
bond der Haarkappers van Belgie en de 
Nationale Vereeniging van het Belgisch 
Hotelwezen.

Over Zegeltjes
Het schijnt dat sommige w inkeliers 

zegels aanvaarden vóór het aanvangen 
van het rantsoeneeringstijdperk waarop 
ze betrekking hebben. Vanzelfsprekend 
stellen deze winkeliers zich bloot aan 
tuchtm aatregelen.

Oppassen is h ier dus de boodschap.
Aan de houders van hennen

E r wordt aan de belanghebbenden be
kend gemaakt dat vanaf Woensdag 23 
Ju li 1941 in  de provincie West-Vlaanderen 
één el per kip moet geleverd worden.

J K u l t  u re  e S e 

j Kaleidoskoop
!
!

brand tStó rim en6 R ijn  ‘geborel^dlë N ieU " e R c„ ue de»Arbeidin de Nederlanden, met de meesters der 
Vlaamscfie school Rubens, Van D ijck, 1 
Brouwer en Teniers en den anderen H ol
lander Frans Hals, de 17e eeuw m aak
ten tot de Gouden eeuw voor de Diet- 
sche schilderkunst. Rem brandt was ta I 
school bij Swanenborgh en P ieter Last
man te Amsterdam, keerde dan naar 
Leiden terug, m aar bracht zijn  laatste 
dagen door te Amsterdam, w aar h ij ook 
stierf in  1669. Het werk dat Rem brandt 
borstelde, 700 olieverfschilderijen en 300 
etsen, i's een machtige representaitie van 
Nederlandsche leefkracht. De kracht van 
zijn techniek, leidend de ongebreidelde 
fantasie, leeft immer voort in  de vele 
schilderijen die Rem brandt van R ijn  ons 
naliet.

•
De kultuurfilm  «M ichel Angelo» kent 

in  de verschillende steden van ons land 
groot succes. H ij beteekent een nieuwe 
richting, meteen in  de speelfilm  en in  de 
dokumentaire film  en moet voor de 
Vlaamsche film ers een spoorslag zijn om 
netzefde te doen.

•
Nieuwe uitgaven:
Tony Heidèkens: « In  de schadmv der 

schoorsteenen», roman; «De literatuur in 
de Rupelstreek», verhandeling.

In  de verschillende centra van ons 
land voert het gezelschap van den K . N. 
Schouwburg, onder regie van Anton Van 
de Velde, het grootsche werk van Roden- 
bach: «Goedroen» op. Binnenkort komen 
Brugge en Roeselare aan de beurt. Dat 
geen enkel Vlam ing nalate die synthese 
van Vlaamsche stuwkracht, van v ita li
teit en machtige grootschheid te gaan 
bewonderen.

•
Van « W ij leven » en « Volk u it den 

Westhoek », twee werken van Fred G er
monprez, wordt de tweede druk aange- 
kondigd.

Boekbespreking. —  «De Gouden Vogel». 
M arcel M atthijs. Reeks «De Feniks».

D it jongste werk van den Brugschen 
rom ancier kan bezwaarlijk een vooruit
gang geheeten worden. Het gansche 
werk lijk t alleen geschreven te zijn met 
het doel bij het einde de conclusie te 
trekken die er te trekken va lt u it de 
levens der verschillende figuren. D it voe
len w ij omdat de handelingen, oij het 
lezen aandoen alsof ze vooraf berede
neerd waren met het doel toch niet van 
de eindconclusie af te wijken. En  niet 
alleen de algemeene lijn  van het werk 
wordt daardoor gekenmerkt, m aar zelfs 
de allerkleinste details doen zoo gezocht 
aan. W ij voelen ons af en toe als in  een 
poppenkast, waar de zeer verstandige 
speler op het juiste oogenblik aan de 
touwtjes trekt en op het einde dan mis
schien even zijn hoofd op het podium 
steekt en aan de kinderen zegt wie nu 
de brave koning was en wie de stoute 
heks. Vorm en s tijl b lijven echt à la 
M atthijs.

P. K . W.

ü g Tijdschriften
« Le D isque V e rt »

U itgave « Les Ecrits  », rue Baron de 
Castro 77, Brussel.

Onder leiding van Frans Hellens werd 
een nieuwe reeks ingezet van «Le Disque 
Vert», revue mensuelle de littérature.
D it tijdschrift, bestemd voor de fransch- 
talige Belgische letterkundigen, werd 
reeds uitgegeven onder dezelfde leiding, 
van 1921 tot 1924.

Naast enkele ouderen van de eerste 
ploeg werden thans enkele jongeren in 
het redactiecom ité opgenomen, dat thans 
naast den bestuurder Franz Hellens, vo l
gende schrijvers groepeert: Hermann 
Closson, Fernand Crommelynck, Arnold 
de Kerckhove, M arie Gevers, M arcel Le- 
comte, Jean  Libert, Robert Poulet en 
Jean  Pulings.

In  het eerste nummer, w aarin  de re- 
daktie verk laart als leidm otiv te hebben 
genomen «Ouvert à tous, d ifficile cepen
dant à ouvrir», wordt de te weinig ge- 
kenden schrijver, w ijlen  Hubert Chate 
lion, ingeleid. B ij deze gelegenheid wordt 
een onuitgegeven verhaal van hem ge
publiceerd. Verder is er een bijdrage van 
René Lalou over «Les sortilèges d’Em ily 
Bronte»; F. Hellens sch rijft zijn «Confi- 
aences au Lecteur inconnu», te rw ijl M a
rie Gevers het heeft over «La pluie et 
le beau temps». E r is nog een lang ge
dicht: «Les Cygnes Sauvages» van Hu
bert Dubois, te rw ijl Arnold de Kerckhove 
Hubert Colleye, Robert Poulet, Herm ann 
Closson en Gaston Pulings, onderschei 
denlijk de kronieken leveren over den 
roman, het essai, de dichtkunst, de 
schouwburgen en de tijdschriften .

EEN N IEUW E KANS OM FORTUIN 
TE MAKEN 

WORDT U AANGEBODEN
Z A T E R D A G

A U G U S T U S
T R E K K 

der
I N C

Loterij Winterhulp
Waagt 50 frank of 10 frank 

om
cen millioen of

2CO.CC*? 5r. te  v.ir.r.on.

Op bevel van dr. Robert Ley, leider 
van het Duitsche Arbeidsfront, ver
schijnt thans te Berlijn , in  de Duitsche, 
Engelsche, Spaansche, Fransche,Holland
sche en Italiaansche taal, een nieuwe in 
ternationale revue van den arbeid, be
doeld als voortzetting van het tijdschrift 
dat voorheen door het Arbeidsbureau van 
den Volkenbond werd uitgegeven.

In  het eerste nummer vinden we een 
bijdrage over de revolutie van 1789 (dr. 
R. Ley ); verder een verhandeling over 
de sociale politiek in Europa en de groote 
trekken van haar evolutie, gevolgd van 
een ontleding en kritiek over het verslag 
gepubliceerd door het In ternationaal 
Arbeidsbureau, over het arbeidskontrakt 
en de inheemsche werkkrachten. Ten
slotte is een belangrijke p f l a a t s  inge- 
ruim d aan statistische gpgevens over 
de Europeesche ekonomie en algemeen 
overzicht van de sociale politiek.

Het Vraagstuk van 
onze Koopvaardij

— ■—
(vervolg van bladzijde 1)

AANTAL R E E D E R IJE N
Ons land te lt betrekkelijk weinig ree- 

derijen. De voornaamste dezer zijn: 
Comp. M aritim e Belge met 27 schepen 
Armement Deppe (3 reed.) 27 schepen 
Tanker Maatsch. (4 reed.) 9 schepen
Cockerill ..............................  5 schepen
Herm ans ..............................  7 schepen
Dens-Ocean .........................  2 schepen
Goossens ..............................  2 schepen
Geurts .................................  2 schepen
A lexan d er............................. 2 schepen

Op 1 Jan u ari 1940 waren er, volgens 
dj3 gegevens van het beheer van het 
Zeewezen, 20 reederijen met samen 88 
schepen, metende 353.997 Ton bruto, te
gen op 1 Jan u ari van het vorig jaa r 96 
schepen met 365.866 Ton. E r was dus een 
verm indering van 10 schepen en 12.000 
Ton.

De Staatspaketbooten zijn niet begre
pen in  dit overzicht.

A R BE ID SV ELD  DER BELG ISC H E  
R E E D E R IJE N

Beha'jlve in  kustvaart en lange om
vaart, verdeelt men de scheepvaart nog 
in  lijn vaa rt en in  wilde vaart. Beide u it
drukkingen behoeven geen nadere toe
lichting.

De Compagnie M aritim e Belge, de 
groep Deppe en Cockerill baten geregelde 
diensten uit. Dens-Ocean heeft dit ook 
gedaan, vaart thans echter in wilde 
vaart. Hetzelfde geldt voor de tanker- 
vloot, evenals voor de reederijen H er
mans, Geurts, Alexander, en andere f ir 
m a’s.

Het Kfo.ust* doel van onze vloot is dus 
gespecialiseerd in  de uitbating van Je  
geregelde lijnvaart. Deze lijnen  hebben 
Antwerpen als thuishaven en varen, de 
C.IvI.B. naar Congo, naar de Noorder- 
havens van de U.S.A. en naar de havens 
der Oostkust van Zuid-Amerika.

De groep Deppe vaart naar de Zuider - 
havens van de U.S.A., de havens van de 
M iddellandsche Zee, naar de P la ta  en 
naar Hamburg.

Cockerill heeft een dienst tussche::. 
Antwerpen en Tilbury en een tusschen 
Oostende en Tilbury.

Antwerpen is de haven van de gere
gelde lijmen. Hun net spreidt zich uit 
over geheel de wereld. Het aandeel der 
Belgische vloot in  de beweging van onze 
nationale haven bedraagt niet eens 5 %.

In  de andere groote Europeesche h a 
vens bekleedt de nationale vlag een veel 
betere plaats.

ONZE SC H EEPSBO U W
Ook h ier kunnen w ij ter vergelijking, 

enkele cijfers voor de wereldcapaciteit 
geven.

De wereldproductie was in :
1905: 1.576 schepen metend 2.514.922 T. 
1915: 876 schepen metend 1.201.000 T. 
1918: 1.866 schepen metend 5.447.000 T. 
1919: 2.483 schepen metend 7.144.000 T.

Na 1919 va lt de voortbrengst.
Voor 1923 en 1926 vinden w ij onder

scheidenlijk 701 en 600 schepen en
600.000 Ton per jaar.
In  1928 kennen w ij een heropflakke- 

ring, 869 schepen met 2.700.000 Ton, dan 
weer een inzinking. De jaren 1932, 1933 
en 1934 leveren m inder dan 1.000.000 Ton 
en het laagste cijfer wordt bereikt in 
1933, met 330 schepen samen slechts 
489.000 Ton metend.

Daarna gaat he.t weer geleidelijk op
waarts en in  1938 bereiken wij, een to
taa l van 1.119 schepen met 3.000.000 Ton.

In  verband met den huidigen oorlog 
op zee en de groote verwoestingen aan 
tonnage, kunnen w ij, bij wijze van pa
renthesis, de cijfers aanhalen van den 
Britschen Scheepsbouw in  de oorlogs
jaren  1915 tot 1918. Toen werd er in  
Engeland per werkdag, één schip te wa
ter gelaten, per jaa r 1.100.000 Ton.

Tot voor zeer kort stond het in  Belgie 
met den scheepsbouw zeer treurig ge
steld.

Voor de jaren 1919 vinden w ij slechts 
2 schepen met 2.000 Ton; 1920, 5 schepen 
met 8.000 Ton; 1921, 3 schepen met 17.009 
Ton; 1922, 3 schepen met 7.000 Ton.

Dan volgen jaren 5, 2, 3 en 8 schepen.
In  1934 slechts 4 schepen samen 831 

Ton.
M aar vanaf 1935 gaat het beter en be

ginnen w ij de reeks te schrijven met 
2 cijfers
In  1935: 10 schepen metend 1.775 Ton 
In  1936: 16 schepen metend 4.000 Ton 
In  1937: 17 schepen metend 17.000 Ton 
In  1938: 21 schepen metend 30.000 Ton

(Wordt vo^vdlg-).


