
L I C H T E N

AUGUSTUS

i V 4.08 19.29
2 Z 4.09 19.27
3 z 4.10 19.26
4 M 4.12 19.24
5 D 4.13 19.22
6 W 4.15 19.21
7 D 4.16 19.19
8 V 4.18 19.17
9 Z 4.20 19.15

10 z 4.21 19.14
11 M 4.22 19.12
12 D 4.24 19.10
13 W 4.25 19.08
14 D 4.27 19.06
15 V 4.29 19.04
16 Z 4.30 19.02
17 Z 4.31 19.00
18 M 4.38 18.58
19 D 4.35 18.56
20 W 4.36 18.54
21 D 4.38 18.52
22 V 4.39 18.50
23 Z 4.41 18.48
24 Z 4.42 18.4G
25 M 4.44 18.44
26 D 4.45 18.42
27 W 4.47 18.40
28 D 4.49 18.38
29 V 4.50, 18.36
30 Z 4.52 18.34
31 z 4.53 18.3:

Deze tabel geelt
bet wezenlijk uur
volgen* de ion. .WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL _

H O O G W A T E R

AUG USTUS

1 V 5.49 18.25
2 Z 7.00 19.38
3 Z 8.19 20.55
4 M 9.32 22.04
ö D 10.35 23.05
6 W 11.29 23.54
7 D 12.00 12.17
8 V 0.39 13.01
9 Z 1.21 13.41

10 z 2.00 14.18
11 M 2.36 14.53
12 D 3.12 15.29
13 W 3.47 16,07
14 D 5.25 16.47
15 V 5.11 17.37
16 Z 6.08 18.41
17 Z 7.19 19.58
13 M 8.36 21.11
19 D 9.42 22.10
20 W 10.35 22.5821 D 11.19 23.39
22 V 12.00 _____
23 Z 0.19 12.39

Z 0.58 13.18
25 M 1.36 13.56
26 D 2.15 14.36
27 W 2.56 15.18
28 D 3.40 16.0329 V 4.28 16.56
30 Z 5.27 18.0231 Z 6.45 19.23

De uurwerken
aan land vertoo-
nen
later.

twee UU1

Drukkerij en Bureel 
Telefoon: 73.758 
Tel. Huis: 73.910

NIEUWPOORTSTEENWEG, 44, OOSTENDE 
Postcheckrekening 1070.98 

Verschijnt eiken Vrijdag avond

ABO N N EERT  U OP 
A D V ER T EER T  IN  

« H ET  V IS S C H E R IJB LA D

A BO N N EM EN T EN  :
BINNENLAND : Een iaar, 36 frank; 9 maanden, 27 frank; 6 
maanden, 18 frank; 3 maanden, 12 fr. BU ITEN LA N D : 60 frank.

H e t  H a n d e l s r e  g i s t e r

B E L A N G R IJK E  IN L IC H T IN G EN
Nu het Handelsregister aan de 

orde van den dag is, meenen we 
wel te doen met onze lezers-han- 
delaars enkele nuttige inlichtingen 
‘te verschaffen.

W at is het Handelsregister ?
De ingeschreven handelaars hebben 

dus een afschrift ontvangen van hun in 
schrijving. De origineele stukken blijven 
ter griffie bewaard, alwaar zij worden 
samengebonden in  « registers ».

Het doel hiervan is alle inlichtingen 
die derden aanbelangen om trent de 
identiteit, de juridische geschiktheid en 
de sfeer der werkzaamheden van han
delaars en vennootschappen te bewaren.

Zoo mag o.a. de handelaar geen koop
waar meer verhandelen die niet behoort 
tot den « handelstak » waarvoor h ij zijn 
inschrijving heeft genomen in  het H an
delsregister.

De linscnrijving is strict persoonlijk : 
zij slaat niet op de handelszaak, m aar 
wel op den persoon die ze uitbaat: han
delaar of handelsvennootschap.

Zij is ook beperkt tot het rechtsgebied 
van de rechtbank waar de inschrijving 
werd genomen; voor Oostende: de kan
tons Oostende, G istel en Torhout. M id
delkerke hangt af van Veurne en Klem s
kerke van Brugge. A l’ de bijhuiizen ge
legen in  ditzelfde rechtsgebied dragen 
hetzelfde nummer van inschrijving. 
Daarbuiten moet er een nieuw nummer 
gevraagd worden aan de rechtbank van 
het nieuw gebied.

Elke wijzigimg, lijk  de hoofdinschrij
ving trouwens, moet aangegeven worden 
binnen de twee maanden, na de opening 
of na de ingetreden wijziging, op straf 
van boete. Dus opgepast voor adresver- 
anderingen. ,

Bestaat er nu nog middel aan een
«Handelsregister» te geraken ?
Het besluit van den 18 October 1940 

voorziet, dat het Departement van Eco
nomische Zaken (Algemeene D irectie 
van het Middenstandswezen, W etstraat, 
43, te Brussel) nog a ltijd  toelating mag 
verleenen om een inschrijving  in  het 
Handelsregister te nemen. Voor een han
delaar die eet- of koopwaar koopt om ze 
voort te verkoopen volstaat het dus een 
aanvraag te richten tot het voormeld 
Departement.

Een handelaar die geen koopwaar ver
handelt : b. v. vervoerondernemingen, 
banken en bankiers, wisselagenten, 
agentschappen voor paardenwedstrijden, 
plaatsingsbureau’s verzekeringen, m aat
schappijen, agentschappen, m akelarij, 
verhandelen van onroerende goederen, 
ondernemingen hebbende tot doel het 
verstrekken van een dienst, tolagent- 
schappen, kinem a’s, slachthuizen, zaak
waarnemers, reisagentschappen, schouw
burgen, loondorscners, hebben geen toe
lating van doen. Z ij hoeven zuch enkel 
binnen de twee maanden na het aan
vangen der werkzaamheden, aan te m el
den ter griffie om hun inschrijving te 
bekomen.

Het voormeld besluit voorziet ook dat 
een regelmatig ingeschreven handelaar 
altijd zujn handelszaak (samen met num 
mer van handelsregister) kan overlaten.

Dit is dus een tweede middel. In  dit 
geval wordt er enkel een akte van over
name vereischt op gewoon papier, doch 
de handteekening van den overlater 
moet gewettigd worden door den Burge
meester.

Een derde middel, welke n iet duidelijk 
in de wet voorkomt, doch b lijk t u it de 
toepassing door het Departem ent zelf, 
is de splitsing van een bestaande han
delszaak.

We omschrijven d it beter: Een hande
laar is ingeschreven als kruidenier en 
herbergier. H ij mag, met de toelating 
van het zelfde Departement, één van die 
twee handelstakken overlaten. Zelfs gaat 
het Departement nog verder: voor een 
kruidenier laat het Departement soms 
toe dat de groothandel gescheiden wordt 
van den kleinhandel, die dus kan over
gezet worden op een ander persoon.

Kan een gehuwde vrouw inge
schreven worden ?

Een gehuwde vrouw kan ingeschreven 
Worden nadat zij vooraf daartoe de u it
drukkelijke m achtiging van haar man 
heeft bekomen. Die m achtiging wordt 
haar verleend vóór den g riffie r van de 
Burgerlijke Rechtbank (voor Oostende 
te Brugge), met tusschenkomst van een 
pleitbezorger. j

En  een m inderjarige ?
Een m inderjarige, die den ouderdom 

van 18 jaren ten volle heeft bereikt, kan 
ontvoogd worden en terzelfdertijd m ach
tiging bekomen om handel te drijven. 
Zulks geschiedt vóór den Vrederechter 
van het kanton. i

Let wel. Een m inderjarige, die reeds 
gehuwd is, doch die m achtiging tot 
aandeldrijven nog niet bekwam moet 
eerst deze m achtiging verwerven vóór 
den Vrederechter.

Voorzichtigheidshalve raden w ij de 
gehuwde vrouw en den m inderjarige 
aan gebeurlijk eerst te zorgen voor de 
toelating van het M inisterie van Econo
mische Zaken, om nuttelooze kosten te 
vermijden.

Enkele practische onderrichtingen
De handelaar die zijn inschrijving 

« gaat » nemen, moet zich wenden ter 
griffie van de Rechtbank van zijn ge- 
oied, voorzien van zijn identiteitskaart, 
trouwboekje en gebeurlijk huwcontract.

Zoo h ij toelating heeft moeten beko
men van het M inisterie van Economische 
Zaken, eveneens deze toelating mee
dragen.

Is  het den handelaar onmogeliljk zelf 
ter griffie te verschijnen, kan zijn fo r
m ulier van inschrijving ook gedeponeerd 
worden door een volm achtdrager (vo l
m acht op gewoon papier doch handtee
kening gewettigd door den Burgemees
ter).

B ij overlijden van den ingeschreven 
handelaar mag dezes handelszaak over
genomen worden door de erfgenamen op 
voorwaarde dat deze laatsten de noodige 
pleegvormen bij de Rechtbank vervullen. 
E r wordt insgelijks een bewijs van over
lijden (afgeleverd door het Gemeente
bestuur) vereischt.

W ie van de erfgenamen het nummer 
mag overnemen heeft de wet n iet uitge
maakt. D it va lt te beslissen door de e rf
genamen zelf.

W ij nemen van deze gelegenheid ge
bruik om onze visschers-reeders aan te 
raden de noodige voetstappen aan te 
wenden om hun inschrijving  in  het H an
delsregister te nemen.

(Verboden nadruk).

Nog Visschersvaartuigen 
worden teruggebracht

Verzekering va 
visschersvaar«.ui

Mosselen uit 
H O L L A N D

In  den schoot van de hoofdgroepeering 
«Visch en Visscherijproducten» werd de 
bedrijisgroepeering «Weekdieren» opge
richt.

Deze bedrijfsgroepeering heeft voor 
opdracht speciaal den invoer en de 
markt- en prijsregeling van de mosselen 
te verzorgen.

Sinds een paar weken wordt op volle 
kracht gewerkt aan den uitbouw van 
deze nieuwe organisatie, die fe ite lijk  de 
voortzetting is van de door «Vermosin;.> 
(Vereeniging van Mosselhandelaars-In- 
voerders) in  1936 aangevatte taak, met 
dit verschil dat Verm osin alleen de in- 
voerfirm a’s groepeerde en hun belangen 
ter harte nam, terw ijl de bedrijfsgroe- 
peering «Weekjdieren» daarbij nu ook 
te zorgen heeft voor de ordening van 
groot- en kleinhandel en consumptie, in 
één woord, voor de saneering van het 
heele bedrijf, vanaf den invoerder toi 
en met den veroruiker. Inm iddels were 
ook reeds contakt gezocht met de Ho.» 
landsche instanties teneinde een con 
tingent mosselen te bekomen dat ee 
nigszins zou tegemoet komen aan d 
aringende behoeften van het oogenblii

Deze eerste contac.tname gaf jam nit 
genoeg ge)en stof voor zeer hoopvoL 
verwachtingen inzake de door Hollan 
ter beschikking te stellen, versch in  t 
voeren hoeveelheden.

N aar verluidt zouden de Hollandei 
reeds ernstige voorbereidingen getrofft. 
hebben met het oog op den inm aak \a. 
groote hoeveelheden mosselen, bestem 
voor de Belgische markt.

In  verband hiermede kan echter woi 
den gemeld dat de eventueele afzet va* 
de aldus bereide produkten alhier alleei 
zal kunnen geschieden via  de Hoofdgrot 
ring «Visch en Visscherijprodukten» wi,. 
naar alle w aarsch ijn lijk  in de e.v. da 
gen een besluit zal verschijnen, dat dei 
uivoer van alle visch en visscherijpro
dukten onder vergunning stelt.

Moesten aldus de pogingen om een nor
male hoeveelheid versche mosselen tt 
betrekken falen, dan zou de Hoofdgroe- 
ring nog over een middel beschikken jm 
eenerzijds te beletten dat de Belgische 
m arkt zou worden overstroomd met een 
naar verhouding duur inmaakprodukt, 
w at zou worden aan den man gebracht 
buiten de berechtigde mosselinvoerders 
om, en anderzijds een degelijke en nood
zakelijke handels- en prijzenregeling te 
bewerkstelligen.

Het laatste woord is h ier echter nog | 
niet gezegd. Het mogeli./ke zal gedaan 
worden om de aangevatte onderhande- j 
lingen met Holland tot het gewenschte j 
resultaat te leiden. I

Dat het terugbrengen van talrijke 
visschersvaartuigen een zeer weldoen- 
den invloed heeft uitgeoefend op de be
voorrading van onze bevolking, hoeft 
geen betoog.

Onvermoeibaar en steeds met dezelfde 
dienstvaardigheid, zet onze bestuurder, 
de heer Vandenberghe, zijn werking 
voort en nadat vorige week de B.51 en 
de Z.42 zijn teruggekeerd, is h ij heden 
terug vertrokken om samen met scheeps
bouwer Jules Denye, de N.12 «De drie 
Gebroeders » (reeder Jacobus Legein), 
gestrand, vlot te doen brengen en terug 
te halen.

Vandaar vertrekt hij met reeder Pol 
Vanhoutte naar Granville om de N.l 
terug te halen.

Deze reizen zullen geschieden met de 
medewerking van waterschoutsagent h. 
Pockelé, die in het verleden reeds veel 
diensten bij het terugbrengen van vis
schersvaartuigen bewezen heeft.

Hopen wij voor schippers Legein en 
Vanhoutte, dat ook zij al spoedig hun 
broodwinning zullen terug hebben.

Na den oorlog en ook thans reeds, zul
len zij die, dank zij deze onvermoeibare 
werking, er in gelukt zijn hun schipje 
terug te hebben, best beseffen van welk 
belang dit voor hen is geweest.

Terloops weze gezegd dat de B.51 
«Paula» van Valère Ponjaert thans reeds 
een paar reisjes achter den rug heeft en 
niet minder dan 6.000 fr. heeft gemaakt.

Goed zoo, Valère!

Wij hebben nieuws van....
AAN M EVR . R A T H E U IT  N IE U W 

PO ORT. —  De 0.160 «Nautilus» van de 
Oostendsche Reederij is goed in  Enge
land aangekomen. Uw zoon Ju lien , die 
jongen was aan boord van dit vaar
tuig, moet zich bijgevolg aldaar bevin
den.

De personen die dus nadere in lich tin 
gen kunnen verstrekken, gelieven ze 
ens ter kennis te brengen, ten einde 
ons toe te laten de ouders met zeker
heid gerust te stellen.

Wiebezorgt ons Inlichtingen
K an  ons iemand juiste in lichtingen 

verstrekken over het visschersvaartuig 
0.65 «Sophie-François». De fam ilie Louis 
Viaene, naar wie gevraagd wordt, be 
vond zich aan boord van het voormeld 
vaartuig.

K an  ons iemand inlichtingen bezorgen 
over de fam ilie ED W A RD  G HELDO F- 
D EN YS en kinderen: Georgette, Geor- 

! ges, Simonne en Florine, vertrokken met 
het laatste vaartuig u it Oostende, w aar
van echter nummer en naam  onbekend 
is? Alsook over de fam ilie G EO R G ES 
DENYS-COELUS, vertrokken met de 
naalboot « Londen-Istamboel » u it Oos
tende?

Deze inlichtingen worden gevraagd 
loor Gustaaf Barbaix, Duinenstraat 186, 
ireedene.

Men vraagt in lichtingen over FRA N S 
IE T E R S , vertrokken in  M ei 1940 als 
.ecanicien aan boord van de maalboot 
'ïince Charles».
D it wordt gevraagd door Lucie Pieters, 
m gbluthlaan, 2. Oostende.

Corporatie voor Visch 
o Visscherijproducten

nst
T A R IE F  T O E P A S S E L IJK  VAN 

1 AUG USTUS 1941
Voor de vaartuigen die in  Belgi\(jhe 

of Fransche havens opliggen word- 
premie, per maand,vastgesteld als volât:

Voor de vaartuigen van m inder dfcn 
7 m eter lengte 1/8 %  per maand.

Voor de vaartuigen van 7 meter léngte 
of meer 1/4 %  per maand.

Wanneer deze vaartuigen van uit* B e l
gische of Fransche havens ter visch
vangst varen, wordt een bijpremié, ge
lijk  aan het 1/30 van de m aandelijkse!) 
premie geëischt voor eiken dag dat ge • 
varen werd.

E r zal, op de ijzeren en stalen 
tuigen welke niet zullen voorzie: 
van een demagnetisatiestelsel, ee: 
premie van 1/16 %  per maand toei 
worden in  verhouding met del 
waarop werd gevaren.

Een verm indering van 25 %  wor 
gesïaan voor de vaartuigen die 
gewone zeerisico’s voor minstens 
der verzekerde waarde tegen het oor
logsrisico verzekerd zijn

Van 1 Augustus 1941 af worden 
«Voorschotten» niet meer door Vozor 
gedekt. Alleen zullen de verzekeringen 
op «Getuig en visschersuitrusting en 
gevangen visch» nog worden aangegaan 
ten bedrage van 12.5 %  der op «Casco 
en Machienen* verzekerde waarden.

De hierbovenvermelde tarieven zijn 
toepasselijk op de verzekeringen op $Ge- 
tuig en visschersuitrusting en gevaàgen 

i visch».
I De stortingen kunnen gedaan woifden 

op de postcheckrekening n r 8183.04 vvan 
de Vereeniging voor Onderlinge Zeever
zekeringen tegen Oorlogsrisico, Keizer
straat 13, te Antwerpen, of op het kan
toor van onzen inspecteur aan de kust, 
heer Aug Van der Biest, Christm a- 
straat, 139, te Oostende.
X i

Het Duitsche 
Zegeteeken

HET VISSCHERIJBLAD 
Vak- en Informatieblad
De heer P. Vandenberghe treedt af als Bestuurder en 
zal uitsluitend Visscherijaange>egenheaen vt&arnen.en

Onze lezers kennen de omstandighe
den w aarin  «Het Visscherijblad» als vak
blad het lich t zag.

De oorlog had voor gevolg dat het vol
strekt onmogelijk j.s dat ons blad zich 
uitsluitend wijdt- aan visscherij aangele
genheden en zich thans ook op andere 
gebieden moet bewegen, zelfs in  veel ru i
meren zin als voorheen het geval is ge
weest.

«Het Visscherijblad» thans zoowel een 
inlichtings- als vakblad zal voortaan alle 
krachten inspannen om vrij van alle 
moeilijkheden, zijn voortdurende uit
breiding in  stand te houden.

In  het verleden heeft de heer Vanden
berghe als bestuurder van ons blad, zijn 
uitgebreide vakkennis ten dienste ge
steld van het algemeen belang.

Veelvuldig zijn de diensten door hem 
aan onze visscherij en thans ook sedert 
den oorlog aan zijn land en volk bewe 
zen.
De repatrieering van ta lrijke  vissehers 

vaartuigen en de grootere uitbreiding 
die de bevoorrading in  visch en gar 
naai daardoor kon nemen, is voor het! 
grootste gedeelte het resultaat van de 
kranige werking van onzen flinken en 
jongen bestuurder.

In  negen jaa r tijid heeft h ij «Het Vis 
scherijblad» geleid tot een m achtig vak' 
en inlichtingsblad.

Nooit deea men te vergeefs beroep o; 
zijn medewerking. Z ijn  strijd  voor hetj 
recht en de reentvaardige Dehandelin 
van elkeen is bij elkeen gekend.

De nieuwe zware taak dien thans «H  
Visscherijblad» ten deele valt, laten he:

tot zijn spij.t n iet toe, voortaan nog ais 
bestuurder op te treden.

De ta lrijke  vraagstukken, die de vis- 
schprij aanbelangen, zooais repatriee
ring van onze visschersvaartuigen, rege
ling der verscheidene verzekeringskwes
ties voor gewoon en oorlogsrisico, w aar
voor men op zijn vakkemus, in itia tie f 
en toewijding .thans beroep heeft ge
daan dwingen hem zich uitsluitend met 
aeze aangelegenheden heaen bezig te 
nouden.
Zeggen we hem echter niet vaarwel m aar 
cot wederziens en hopen we oat hi. zijn 
iand en zijn visschersvolk thans even 
groote diensten zal bewijzen als h ij nen 
in het verleden bewezen heeft.

C.
!

Leergangen in de 
Zeevaartschool

Belangrijk Beri
aan de dragers van biljetten der 

LOTERIJ WINTERHULP

Daar het niet uitgesloten is dat mis- 
singen in de lijst der winnende nummers 
door de dagbladen gegeven zouden kun
nen voorkomen, wordt er aan herinnerd 
dat de O F F IC IE E L E  lijst in al de post- 
bureelen van het land uitgeplakt is.

Deze lijst wordt aan iedereen, koste
loos, op aanvraag aan het Bestuur der 
Loterij Winterhulp, 56, Gulden-Vlieslaan, 
Brussel, gezonden. (337) j

T E R E C H T W IJZ IN G
W ij ontvingen volgend schrijven:

Geachte Heer Uitgever,
In  uw blad van 22 1.1. las ik  het ver- 

jlag der vergadering der groepeering :
Groothandelaars-Kust».
Mag ik U vragen een kleine w ijziging 

op te nemen nopens m ijn gestelde vraag 
n de bovenvermelde vergadering.

Door den uitzonderlijken toestand en 
door de beperkte productie, zag ik  graag 
garnalen en visch samengevoegd, enkel 
voor den duur van den oorlog, ten einde 
ieder handelaar iets te laten verdienen.

Ook stelde ik de vraag, indien er mo
gelijkheid bestaat de voorkeur te geven 
aan de handelaars, die n iet kunnen in  
aanmerking komen wegens hun m inder 
aankoopcijer voor het ambt van con
troleur in  den vischhandel, daar dit 
toch ook vakm annen zijn.

Aanvaard, achtbare heer uitgever, 
m ijn besten dank bij voorbaat.

Hoogachtend,
V. D ECLERCQ .

Leeningen voor 
Herstel van 

Oorlogschade
Zooals bekend kunnen de oorlogsge- 

teisterden tegen een lagen rentevoet 
leeningen bekomen met het oog op het 
herstel of den wederopbouw van bescha
digde roerende of onroerende goederen. 
Over korten tijd  zal de toekenning van 
nieuwe leeningen een zekere vertraging 
ondergaan. Inderdaad, zoodra de kom
missies van vaststelling en schatting der 
oorlogsschade in  werking zullen treden, 
kan het verder verleenen van kredieten 
afhankelijk  gemaakt worden van de be
slissing dezer kommissies om trent de 
werkelijkheid en den omvang van de ge
leden schade.

Daar deze kommissies, die over enkele 
weken hun taak zullen aanvangen, een 
aanzienlijk aantal dossiers zullen te on
derzoeken hebben, zullen de kredietin
stellingen slechts met een zekere ver
traging de kredietaanvragen kunnen be-, 
handelen.

De geteisterden hebben dus alle be
lang zoo spoedig mogelijk '"Min aanvra
gen in te dienen bij de hiernaverm elde 
Provinciale Kommissarissen v> or aen 
Wederopbouw:

Antwerpen: Ir . K . H. Vergeynst, Meir, 
34, Antwerpen;

Brabant: Ir . J .  Haesaerts, Louiaalaan, 
135, Brussel;

Henegouwen: Prof. Ir . J .  Yernaux, 
boulevard Dolez, Bergen;

Lim burg: Prof. Ir . R. Van Cauteren, 
M artelarenlaan, 40, Hasselt;

Lu ik : Prof. Ir . F. Campus, quai de 
Rome, 139, Lu ik;

Luxemburg: Ir . Guillaum e, avenue 
Nothomb, Aarlen;

Namen: de h. M. G ilbert, avenue C ar
dinal Mercier, Namen;

Oost-Vlaanderen: Ir . E. A. Cauterman, 
St. Pietersnieuwstraat, 55, Gent;

West-Vlaanderen: Ir . J .  Demeyere, 
Doornikstraat, 63, Kortrijk .

Alle aanvragen, die ingediend worden 
vó5r het tijdstip  waarep de kommissies 
voor vaststelling en schatting in  werking 
treden, zullen op de gewone wijze behan
deld worden en geen vertraging onder
gaan.

Het Vischleuren 
te Oostende

Door den heer Reilzen, politiecommis
saris der vischhalle, werd aan het ge
meentebestuur een verslag gestuurd, 

'w aarin  zeer belangrijke aanwijzingen 
I voorkomen.

Sedert onae vissehers wederom ter 
vischvangst uitvaren is het aantal visch- 
winkels in  onze stad zeer aangegroeid. 
Op 9 April JL  telde men te Oostende 11 
winkeliers die van de visscherijproduc
ten genoten. Heden is d it getal gestegen 
tot 23, w aarvan 15 gevestigd langs den 
Oostkant van de stad (doorsnede Hen
drik Serruyslaan) en 8 langs den West- 

j kant.
J Ook de leurders en leursters zijn in  
! aantal toegenomen. Van 42 bereikt men 
heden reeds het getal 52.

I U it de omliggende gemeenten komen 
zich tweemaal per week 20 winkeliers of 
leurders aanbieden, nam elijk u it Bree
dene, Stéene, Zandvoorde^ Stalh ille, 
Westkerke, Jabbeke, Snaaskerke, Gistel, 
Moere, Eernegem, Ettelgem , Zerkegem 
en Roksem.

Sedert 15 Ju li zijn de leurders in  twee 
reeksen verdeeld: A en B. Tweemaal 
per week krijgen ze een aandeel garnaal.

Om de bevolking genoegen te doen, 
wordt de verdeeling niet meer ’s mor
gens gedaan, m aar wel ’s avonds te 6 u.

De winkeliers van stad krijgen voorts 
hun aandeel te 9 uur ’s morgens, omdat 
zij zulks verkiezen.

Wanneer er visch is, wordt deze alleen 
verdeeld onder de winkeliers van Oos
tende, voor wat betieft het aandeel van 
Oostende.

E r  werd vastgesteld dat er winkeliers 
en leursters zijn die hun garnaal pellen 
om te leveren aan de spijshuizen.

D it komt doordat er sommige dagen 
te veel garnaal in  de stad is, en de afzet 
in  de winkels te traag gaat. Om bederf 
door de warmte te voorkomen, zijn de 
handelaars verp licht de garnaal te pel
len en wordt ze dan verkocht, desnoods 
aan de uitbaters van spijshuizen.

Men begrijpt dat daar wel... garnaal- 
pooten kunnen in  gevonden worden, 
m^ar niernanc1 daar... graten moet in | 
zien!

U i
De leergangen in  de Zeevaartschool, te 

Oostende, zullen opnieuw aanvangen op 
Woensdag 1 October 1941, om 9 u.

De voorbereidende cursussen tot de 
examens van de kustvaart en de zeevis
scherij, alsook voor de mecanicuens, m a
chinisten en motoristen, worden er on
derwezen.

Het regime der school is «externaat».
Voor alle inlichtingen, wende men zich 

tot den heer Bestuurder, Commandant 
LO ZE L., of tot zijn afgevaardigde, Zuid- 
straat 18, Oostende.

De inschrijvingen geschieden iederen 
dag rond 10 u.

Ieder candidaat, die zich laat in schrij
ven, moet voorzien zijn van de volgende 
stukken:

1) U ittreksel u it de geboorteakte;
2) Bew ijs van nationaliteit;
3) Bew ijs van goed gedrag en zeden;
4) voor de leerlingen der werktuig

kundige afdeeling: bewijs van vakschool 
of van werkhuis;

5) voor de leerlingen der kustvaart- 
afdeeling: bewijs van de school waar de 
BÉatste studies gedaan werden.

Het Bestuur der Zeevaartschool.
U ITSLA G EN  DER W ED ST R IJD EN

{ H ierna volgt de uitslag van het exa- 
' mien, welfce afgenomen werd ter Zee
vaartschool van Oostende, onder voor
zitterschap van Ct Loze.

I. —  KUSTVA A RT.
Z ijn  geslaagd als Leerling ter kust

vaart:
i Met groote onderscheiding: Jozef Po
ckelé; M. Merlevede.

M et onderscheiding: F. Brouckxon.
I Met vrucht: P. Debbaut. 
i Z ijn  geslaagd als Stuurm an:

Vermeesch M., met groote onderschei
ding; Monteyne R., met onderscheiding.

Z ijn  geslaagd als Schipper:
De Gheselle E., me.t onderscheiding; 

Wessels P., met onderscheiding.
I I .  —  M EK A N IEK ER S .

le  K lasse: L. Demayer, met de groot
ste onderscheiding; C. De Herdt, met 

! groote onderscheiding.
2e K lasse: Ballière F., met groote on

derscheiding; Rycx L., met onderschei
ding.

I I I .  —  M A C H IN IST  M OTO RIST.
M et de grootste onderscheiding: Van- 

.ïuysse J.
Met onderscheiding: De Ruytter R .; 

r’uystiens J.;  G eril B.
Motoren van 100 P.K.

Met de grootste onderscheiding: G. 
Brackx.

M et onderscheiding: Vyaene M.
VOOR D E V IS S C H E R IJ

Bekwam en het diploma als Leerling- 
Schipper:

M et groots onderscheiding: Verburgh
L.

M et onderscheiding: Jansoone A., Van
denabeele F., Ackx L.

Als Schipper 2e J^lasse:
M et groote onderscheiding: Vyane J.
Met onderscheiding: Creyf O., Steen- 

kiste O.
PLEZ IER V A A R T  

Als Stuurm an:
Met groote onderscheiding: Lepour M., 

Janssens J., Mej. Pallem aerts J.
Op te merken valt, da.t Mej. Pa lle 

maerts J. de eerste vrouw is die het di
ploma ter pleziervaart in  België behaalt. 
D it is in de huidige oogenblikken des 
te verdiensteli;'ker te noemen.

Aan alle geslaagde kandidaten onze 
hartelijkste gelukwenschen.



BANK VAN BRUSSEL
— NAAM LOOZE VENNOOTSCHAP —
B I J H U S  O OSTENDE : 3, W A PEN PLAATS 
Agentschap Petit Paris, 76b, Torhoutsche Steenweg 

Bewaring van Effecten —  Verhuring van Brandkasten — 
Bewaring van kostbare waarden, onder omslag, in pakket

ten of verzegelde kisten.

R A N T S O E N E E R IN G S T A B E L
B H

Art. 1. —  Met ingang van 5 Augustus 1941 zijn de zegels in  oranje-roode 
tin t vervallen. Het is verboden ze nog te gebruiken.

V anaf dezen datum tot 3 September 1941, gelden alleen de zegels in  don
ker blauwe tin t op liicht blauwen ondergrond.

Art. 2. —  M et ingang van 5 Aug. 1941, is de rantsoeneering van de eet
waren geregeld volgens onderstaande tabel :

Oeldlge
zegel PRODUKT

Naar keuze:
<| a) Keukenbrood

b) Meel zooals w ettelijk  voorzien
c) Deegwaren vervaardigd uit ta r

wemeel, gebuild tot 85 t.h ..........
d) Deegwaren vervaardigd uit rog

gemeel, gebuild tot 65 t.h ...........
e) Biscottes vervaardigd uit tarwe

meel, gebuild tot 72 t.h. ..
f) Diëetlevensmiddelen, welke ten 

hoogste 14ü gr. meel, gebuild tot 
72 t.h., bevatten en ta het ge
heel niet meer dan 175 gr. we
gen .................................................

f) peperkoek ..................................
S) Banketgebak ..............................

2 Gebrande mout of gebrands gerst

3 M argarine .........................................

4  Boter .................................................

5  Voorloopig onbenuttigd..................
0  Geraffineerde suiker, kristalsui

ker, korrelsuiker, kandijsuiker, 
«vergeoise», bruine suiker, ruwe 
suiker en naprodukt ...............

Pudding Powder

8  Andere zetmeelhoudende produk
ten dan havergort, enz,, peul
vruchten en aardappelmeel (d it 
laatste n iet gerantsoeneerd) ...

IQ  Versch en bevroren vleesch (20% 
beenderen inbegrepen voor var- 
kensvleesch; 25 t.h. beenderen 
Inbegrepen voor rund- en paar
den vleesch; 30 t.h. beenderen in 
begrepen voor kalfsvleesch, scha
pen- en geitenvleesch) ; conser
ven en alle preparaten, om ’t 
even welke de daarin voorko
mende verhouding vleesch weze

1 3  Kunsthonig, invertsuiker en vloei
bare suiker, suiker- en kandij- 
siroop, broodsm eersel..................

f 4  Confituur en gelei, fru it of bieten- 
airoop, vruchtenmoes, tenm inste 
30 t.h. suiker b evattend .............

Aardappelen ........  .......................... 500 gr.

Dagelijkse!
rantsoen

Totaal rantsoen 
voor 30 dagen

Hoeveelheid 
per zegel

Aantal
zegels
per
periode

225 gr. 6 kg. 750 225 gr. 30
170 gr. 5 kg. 100 170 gr. 30

150 gr. 4 kg. 500 150 gr. 30

125 gr. 3 kg. 750 125 gr. 30

125 gr. 3 kg. 750 125 gr. 30

175 gr. 5 kg. 250 175 gr. 30
250 gr. 7 kg. 500 250 gr. 30
450 gr. 13 kg. 500 450 gr. 30

3.3 gr. 100 gr. 33 gr. 3
3.3 gr. 100 gr. 33.3 gr 3
11.7 gr 350 gr. 117 gr. 3

33 gr. 1 kgr. 333 gr 3

50 gr. 16,5 gr. 3

50 gr. 16.5 gr. 3

35 gr. 1 kg. 050 35 gr. 30

5 gr. 150 gr. 50 gr 3

7.5 gr. 225 gr. 75 gr. 3
500 gr. 15 kg. 2,5 kg. 6

I  DITJES en DATJES %
#  »

W at gebeurde er deze week ?

■/tUa&n e e io N Pen. LëVENSLUST/Gman.

A rt 3. —  Om te voorzien in  de ontoereikendheid van de aardappelultdee- 
lingen, kunnen de houders van aardappeJkaarten 50 gram brood of 37,5 gr. meel 
bekomen, in ru il voor eiken ongebruikten deelzegel voor aardappelen.

BER IC H T

1. Brood, en meel, deegwaren, biscottes, diëetlevensmiddelen, peperkoek 
en banketgebak:

Het is aan de bakkers, banketbakkers en kleinhandelaars verboden voor den 
verkoop van een van voormelde producten aan te nemen;

1. van 5 tot 11 Aug., de zegels nr. 1, genummerd van 10 tot 30;
2. van 12 tot 18 Aug., de zegels nr. 1, genummerd van 17 to.t 30;
3. van 19 tot 25 Aug., de zegels nr. 1, genummerd van 24 tot 30.

2. Vleesch :
Het is aan de vleeschhouwers, spekslagers en andere kleinhandelaars ver

boden voor den verkoop van hetzij gelijk welk vleesch te aanvaarden: 1. van 5 tot 
15 Augustus, de zegels nr. 10 genummerd van 10 tot 30; 2. van 12 tot 18 Augus
tus, de zegels nr. 10, genummerd van .‘7 tot 30; 3. van 19 tot 25 Augustus, de 
zegels nr. 10, genummerd van 24 tot 30.

3. Deelzegels voor aardappelen:
a) De deelzegels voor aardappelen die door de bakkers of kleinhandelaars 

ln  meel worden aangeboden om een m achtiging tot bevoorrading A te bekomen, 
moeten aanvaard worden op basis van./9 deelzegels tegen 2 zegels nr. 1; b) de 
deelzegels voor aardappelen mogen eveneens benuttigd worden voor het bekomen 
van 25 gram deegwaren.

4. Aan inschrijving bij den kleinhandelaar onderworpen producten:
B lijven  aan inschrijving  biij den kleinhandelaar onderworpen; de m argarine,

de boter, de suiker, het pudding-powder tn  de aardappelen.
5. Confituren, gelei, fruit- of bictenstroop en fruitdeeg:

Deze producten dienen tegen zegels n r 14 verkocht, welke ook de verhouding 
suiker weze die zij bevatten.

6. Duitsche deelzegels:
Van 5 Augustus af, zijn alleen de Duitsche deelzegels in  zwarte tin t op 

groenen ondergrond geldig.

9-8-1803; Eerste proefneming op de 
Seine met een stoomboot door Fulton.

10-8-1653; Adm iraal M aarten Tromp 
sneuvelt bij een zeegevecht in  de nab ij
heid van Scheveningen.

11-8-1815: Napoleon wordt verbannen 
naar Ste-Helena.

12-8-1830: Geboorte van Pau l Frede- 
ricq, groot Vlaam sch geleerde.

13-8-1297: Slag bij Veurne door de 
Franschen op de Vlam ingen gewonnen.

14-8-1925: Geweldige storm over Ne
derland.

15-8-1929: Vertrek van de «G raf Zep
pelin» voor een wereldreis.

Voor de Postzegelliefhebbers
Ingevolge de wijzigingen in  de post- 

tarieven aangebracht, wordt een post
zegel van 60 c. -— type K le in  Staatszegel
— en worden postkaarten van 50 c., en
kele en met betaald antwoord, ingevoerd.

De frankeering van de postkaarten, 
welke in  aanm aak waren vóór de w ijz i
ging der tarieven, zal aangevuld worden 
door het bijdrukken van een postzegel 
van 10 c.

E r worden ook postzegels van 2,25 fr. 
en 3,25 fr —  type Koninklijke beeltenis
— ingevoerd. Het postzegel van 2,50 fr. 
dezer reeks zal « 2,25 fr. » overdrukt wor
den.

Ten slotte worden er postzegels uitge
geven van 50 c. en van 1 fr. met opdruk 
(B ). Het monogram (B ) vervangt den 
opdruk «gevleugeld wiel» bp de waarden 
gebruikt voor de frankeering der brief- 

I wisseling van de Nationale M aatschappij 
der Belgische Spoorwegen.

Tot hiertoe werd alleen het postzegel 
van 40 c. met d it vermogen overdrukt.

Kommissie voor vaststelling en 
schatting van oorlogsschade aan 

binnenvaartuigen
Een besluit houdende benoeming van 

de leden van de kommissie voor vast
stelling en schatting der oorlogsschade 
aan binnenvaartuigen te Brussel, is in  
het Staatsblad verschenen.

Hooger Onderwijs. —  Centrale 
Examencommissie, 2e zittijd  1941j De afgevaardigde van het M inisterie 

' van Openbaar Onderwijs op het Provin 
ciaal Bestuur te Brugge, Prinsenhof, ka
mer 10, brengt ter kennis van de be
langhebbenden dat de inschrijvingen óp 
de academische examens, gedurende den 

. tweeden z ittijd  1941, ten overstaan van 
1 de Centrale Examencommissie af te leg
gen, aanvaard worden van 10 tot en met 

(20 September e.k.

Onze werkloozen
De achteruitgang van het aantal 

werkloozen in  België gedurende de afge- 
loopen week bedroeg 923 eenheden, dus 
iets meer dan 1 t.h. In  totaal waren er 

j op voornoemd term ijn 85.276 werkloozen, 
een c ijfe r dat aanzienlijk lager is dan 
het gemiddelde van vóór den oorlog.

Baas boven haas
M arietje: G isteren heeft men m ij tien 

liefdesverklaringen gemaakt!
Treesje: Dat is nog niets, m ij heeft 

men een huwelijksaanzoek gedaan!

De 22e Ijzerbedevaart
De 22e Ijzerbedevaart zal d it jaa r op 

24 Augustus 1941 doorgaan, doch wegens 
jde huidige omstandigheden evenals vo- 
,'rig jaa r n iet als massabedevaart plaats 
hebben.

In  elke gemeente zullen, rond 8 ure 
’s avonds, bij de uitzending der plech
tigheid door zender Brussel, feestverga- 
deringen worden gehouden.

Nadere in lichtingen voor onze stad 
zullen later verstrekt worden.

Rijksuniversiteit te Gent
Voor den eersten zittijd  van het aka- 

demisch jaa r 1940-1941, luiden de u it
slagen der examens als volgt:
Graad van kandidaat in de Natuur- en 

Geneeskundige Wetenschappen
le  proef met onderscheiding: Rabaey 

Marcel, Breedene.
Op voldoende wiijze: Carbon Clement, 

Oostende; Coddens Jozef, Heist-aan-zee; 
Vergaerde Achiel, Steene.

Reizigers die deviezen w illen
De verrekeningsdienst deelt mede, dat 

de volgende nieuwe schikkingen voor
taan toepasselijk zijn op de deviezen, die 
de reizigers naar F ran k rijk  w illen mee
nemen: Op vertoon der vereischte een- 
zelvigheidsstukken —  eenzelvigheids- 
kaart of doorlatimgsbewijs —  volgens de 

meenemen naar Frank rijk  
bestemmingsplaats in  Frankrijk , kan

men zich, zonder m achtiging en tot een 
maximum m aandelijksch bedrag van 300 
B . fr. Fransche banknoten en Fransch 
geld aanschaffen, hetzij rechtstreeks 
bij de Em issiebank te Brussel, hetzij door 
tusschenkomst eener Deviezenbank of 
van een Wisselkantoor.

Personen, die wenschen een bedrag in 
Fransche franken grooter dan de tegen
waarde van 300 B. fr. naar F rankrijk  
mee te nemen, moeten bij den verreke
ningsdienst een m achtiging aanvragen, 
geiaend, hetzij voor Fransche banknoten 
en Fransch geld, hetzij voor reischecken, 
d it tot een maxumum m aandelijksch be
drag van 3000 fr. per persoon.

In  bijzondere gevallen kan de Verre
keningsdienst m achtiging verleenen, om 
een som grooter dan de tegenwaarde van 
3000 fr. langs de Belgisch-Fransche clea
ring over te dragen.

De m achtigingen om banknoten of een 
reischeck mee te nemen zijn onvereénig- 
oaar met de vn je  grens van 300 fr. voor
meld.

De aandacht der reizigers, die zich 
naar F ran krijk  begeven, wordt nogmaals 
gevestigd op het feit, dat geen Belgische 
oanknoten en geen Belgisch geld naar 
Frankrijk  mogen uitgevoerd worden, dan 
in  het geval dat het onmogelijk is zich 
in België Fransche franken aan te 
schaifen; alsdan dient een uitvoermach- 
tiging bij den Verrekeningsdienst aan
gevraagd te worden.

Eveneens weze er aan herinnerd, dat 
de Reichskredietkassenscheine in  geen 
enkel geval naar het buitenland mogen 
meegenomen worden.

Scheidsrechterlijke Kommissie 
inzake vergoedingen voor 

opeisching van binnenschepen
Door besluit van 29 M aart 1941 werd 

bij het M inisterie van Openbare Werken 
een scheidsrechterlijke kommissie in 
zake vergoedingen voor opeisching van 
binnenschepen ingesteld.

De zetel der kommissie is te Brussel 
gevestigd.

Z ij heeft tot taak de zaken betrei. fen
de het huren of opeischen van binnen
schepen tijdens de m obilisatie van het 
leger te onderzoeken en de vergoedingen 
vast te stellen die wegens dat huren ~1 
opeischen en meer bepaaldelijk inge
volge het verlies of de beschadiging van 
vaartuigen eventueel verschuldigd zou- I 
den zijn.

De Boerenwacht
De heer Maeschalle, voorheen arron- 

dissementsoverste te Brugge, bekleedt 
thans dezelfde functie in  de Boeren
wacht voor het arrondissement Oos
tende.

Luchtbescherming
De dagen korten, vergeet n iet dat, 

wanneer U  het lich t aansteekt, de ven
sters moeten verduisterd zijn. W ie dit 
niet doet, stelt zich aan straffen bloot.

Identificeering van Goederen
De identificeerings- en vereffenings- 

dienst voor Belgische goederen (O .I.L.) 
deelt het volgende mede:

Momenteel werden 8.776 wagens opge
spoord, die verschillende goederen be
vatten, zonder dat het d it organisme 
mogelijk is de eigenaars ervan te iden- 
tificeeren, daar deze geen aanvraag om 
opsporing hebben ingediend.

Hoogstwaarschijnlijk zal eerlang de 
I uiterste datum voor het indienen der 
I opvorderingen worden vastgesteld. Het 
is dus in  het belang van de eigenaars 
der goederen het indienen van hun aan
vraag om opsporing niet langer u it te 

- stellen. Z ij moeten zich wenden tot ge- 
! noemd organisme, 13, W etstraat, Brussel.

Uitbetaling M ilitiegeld
Velen die de stad verlaten, vragen zich 

wel eens af hoe de uitbetaling van het 
m ilitiegeld dan geschiedt?

Twee gevallen kunnen zich voordoen:
1. De echtgenoot (of zoon) is gedemo

biliseerd.
Men wordt in  de stad uitbetaald waar 

de echtgenoote of moeder woonachtig 
was op het oogenblik der demobilisatie.

2. De echtgenoot of zoon is nog niet 
gedemobiliseerd.

Dan wordt men uitbetaald tot het 
einde van de maand in  dewelke men 
verhuisde. Van den len  van de volgende 
maand wordt men uitbetaald in  de stad 
van het nieuwe verb lijf.

Te Oostende worden alle nuttige in 
lichtingen hierom trent gegeven in  de 
Stadskas, w inket 4.

Prijsverm indering op het Spoor
Naar «V.O.S.» u it doorgaans goed in 

gelichte bron verneemt, zou de M aat
schappij van Belgische Spoorwegen de 
mogelijkheid onderzoeken om de p rijs
verm indering op het spoor terug te ver
leenen aan de oorlogsverminkten en 
oudstrijders.
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Minder Visch in Zweden
Sedert 1 September 1939 is de prijs 

van de visch in Zweden verdrievoudigd. 
D it is te w ijten  aan de gestegen uitgaven 
voor brandstof, vischtuig enz. M aar de 
duurte is ook grootendeels toe te schrij
ven aan de steeds geringere aanvoeren, 
daar een groot gedeelte van de visch- 
wateren door m ijnen ontoegankelijk ge
worden zijn.

Haringomzet in Noord-Noorwegen
Blijkens een verordening, uitgevaar

digd door den chef van het departement 
van handel, zal de geheele haring-omzet 
in  Noord-Noorwegen thans ressorteeren 
onder een door genoemd departement 
erkende organisatie. Het lichaam , dat 
thans met deze taak belast werd, is de 
« Notfiskarsam skipnaden », dat hiervoor 
reeds de noodige toebereidselen getrof
fen heeft en nam elijk de «Siildesalslaget» 
in  het leven geroepen heeft. Het hoofd
kantoor van deze organisatie zal geves
tigd zijn te Harstad, in  Noord-Noorwe
gen. Het omzetkantoor voor Finm arken 
kwam eveneens reeds tot stand; d it voor 
Nordland bevindt zich te Sandnessjöen, 
en d it voor Noord-Tröndelag te Rorvik. 
Moest het noodig blijken, dan wordt ook 
een filia a l te Tromsö opgericht.

Schrille Contrasten in Spaansch 
Visschersbedrijf

In  het Zuiden van Portugal is er een 
crisis in  het visschersbedrijf, daar de 
zee, aan de kusten van Algarve, in  dezen 
tijd  van het jaar buitengewoon arm aan 
visch is. De stijfhoofdige visschen heb
ben zich nam elijk in  dikke scholen naai 
het Noorden begeven. E ijn a  alle vissehers 
hebben nu ook koers naar deze streek 
gezet, teneinde aldaar hun geluk te be
proeven. Voor de bevolking van het Zui
den, voor zoover zij van de vischvangst 
leven, doch vooral voor de arbeiders, die 
in de fabrieken van vischconserven 
werkzaam zijn, beteekent dit natuurlijk  
werkeloosheid en nood. Daarentegen 
wordt u it het in  het Noorden gelegen 
havenstadje V iana do Castelo gemeld, 
dat, tengevolge van den ongewonen 
viischrijkdom in  de wateren aldaar, de 
visch steeds slechter betaald wordt. D ik 
w ijls schenken de vissehers een deel der 
vangst aan de armen, omdat er geen 
koopers voor te vinden zijn.

«HET V IS SC H ER IJB LA D »
IS  V E R K R IJG B A A R

B I J  A LLE  D A G BLA D V ERKO O PERS
1) In  alle boekwinkels.
2) Door alle dagbladverkoopers die op 

vraag van onze lezers het eiken Vrijdag 
avond of Zaterdagmorgen ten huize 
brengen.

Fabriek voor de verwerking van Visch- 
afval in Spanje

In  de Noord-Spaansche havenstad Vigo 
is een fabriek opgericht voor de verwer
king van vischafval. U it dezen afval zal 
vischolie en vischmeel gewonnen wor
den. De vischolie zal als vervangingsm id
del van lijno lie aangewend worden, ook 
voor de fabricage van verf- en looistof
fen zal ze zeer geschikt zijn. Het visch
meel zal een uitstekend vee- en vogel- 
voe.dsel zijn, wat van groote beteekenis 
is voor de Spaansche vogelfokkerij, die 
reeds sterk te lijden heeft onder het 
tekort aan voedergranen.

De vooruitzichten betreffende de le 
vensvatbaarheid van dezen nieuwen in- 
dustrie-tak zouden zeer gunstig zijn. B ij 
een dagelijksche vischvangst van één 
m illioen kg., kan men op een hoeveel
heid afval van 330.000 kg. rekenen. U it 
dit quantum kan dan dagelijks ;i0.000 
kg. vischolie en 60.000 kg. vischmeel be
reid worden.

Antwerpen, de visschersstad
De Sinjoren stammen eigenlijk af van 

vissehers, die zich op den Scheldeoever 
vestigden, voornam elijk om het oude St. 
Michielsklooster, aat eenmaal de paro
chiekerk was van diie w ijk.

In  den aanvang der X H Ie  eeuw b lijkt 
toI degelijk de St. M ichielsw ijk de woon
plaats te zijn geweest van een bevolking, 
die door visscherij en vischhandel haar 
oestaan vond. De huidige vischm arkt is 
dus ongeveer op haar oorspronkelijke 
plaats gebleven.

In  de Xe  eeuw was die m arkt aan de 
Sint-Jansvliet zoodat een eeuw later de 
parochiekerk aan St. Andries, den pa
troon der vissehers, werd toegewijd. Te
genover de S t M ichielsabdij bevonden 
zich ook de beste visscherij waters van 
de Antwerpsche Schelde.

Alle oude prenten en schilderijen, wel
ke den stroom aan die abdij verbeelden, 
stellen lijn- en nettenvisschers voor. W ie 
de O. L. V.-kerk intreedt langs de Groen
plaats, k rijg t als eerste groot schilderij 
te zien, de «vissching» of roeping van 
Petrus, een drieluik dat het a ltaar der 
vischverkoopers van de X V Ie  eeuw heeft 
versierd.

De Antwerpsche vissehers vischten op 
de Schelde, in  het Sch ijn , de Holme, de 
Ekerne (Laarsche Beek) en in  de wee- 
len van den polder ten Noorden van 
Antwerpen en in  die van het K iel. Toen 
ta de X H Ie  eeuw de bevolking van de 
stad al ta lrijk  was en de riviervisschers 
de verlangde hoeveelheid visch niet 
meer konden leveren, werd er zoutwater- 
visch, aangebracht welke afkomstig was 
uit de Beneden-Schelde en de zee. W el
dra werd er meer visch aangevoerd dan 
de Antwerpenaren konden slikken, zoo
dat de visch in  gansch Brabant en zelfs 
in Lim burg werd rondgevent.
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door Hendrik B rys

Het uur waarop de plechtigheid moest plaats hebben 
is reeds verstreken; de hooge heeren laten op zich wachten- 
In  het groote dok ligt geen enkel schip. De koppige vissehers 
betuigen zoo hun afkeer voor de nieuwe haven. Slechts in 
het tijdok liggen een paar garnaalbootjes, bevlagd en be
wimpeld. De schamele scheepjes doen de groote leegheid 
van de dokken nog meer opvallen.

In  de voorbehouden ruimte in  de enorme hal zitten 
deftiguitziende mannen naast kakelende dames, waarvan 
de zonnige toiletjes alle mogelijke kleurennuances u itstra
len. De uitgenoodigden zijn natuurlijk  meestal menschen 
die met het visscherij bedrijf geen uitstaans hebben. Hun 
aanwezigheid hier is slechts van decoratieven aard.Visschers 
en handelaars staan achter de afsluitingen. Voor hen wer
den geen stoelen neergezet. Z ij gaan ook meestal rechtop 
door het leven.

Netje Vertriest lucht haar gerimpeld hart in schelle 
bewoordingen. Z ij heeft een kringetje lachers om zich heen; 
deze doen hun best om de oude ketel nog meer onder stoom 
te krijgen. Netje heeft geen uitnoodigingskaart bekomen. 
Stel je voor de oudste vischkoopster u it de M ijn  ! Eene die 
nog weet te vertellen van de oude M ijn, « d’oekde miene », 
ginds achter de vischm arkt, waar nu kleergoed op de m arkt
dagen wordt verkocht.

Netje laat de schrille stoom van haar adem in zware 
druppels neerzijgen over de deftige hoofden en halfnaakte 
schouders van de preutsche genoodigden, die hoofdsch in 
elkanders ooren hun welgemanierde verontwaardiging over - 
vezelen. Thuur wordt er bijgeroepen om Netje’s welbe
spraaktheid in te dijken. A priori geeft h ij haar altoos gelijk, 
doch nu troont h ij haar mee. Belooft eens te zullen zien of 
h ij geen plaatsje voor haar binnen de omheinde ruimte kan 
vinden, en laat de zeventigjarige bij den ingang van de 
vischm ijn schildwacht staan, want de hooge heeren zijn 
zoojuist aangekomen.

Een respectvol gefluister zweeft boven de buigende 
hoofden. De liefste glim lachjes worden beproefd. Handen 
worden gedrukt.

—  « W ie is nu de M inister ? »

—  « W ie de Gouverneur ? »
—  « Hoe komt die kerel op die eereplaats ? »
—  « Dat dankt h ij zijn mooie vrouw ! »
Jaloezie flits t tusschen de zittende menschen, als 

bliksemschichten tusschen woelige wolken. Rond de a f
sluitingen liggen vissehers, handelaars en vischm ijnknech- 
ten nonchalant, hun armen gekruist op het hout. B ij velen 
is dit slechts een pose om eens te laten zien dat het hun 
niets kan schelen geen voorbehouden plaats te hebben.

B ij de vissehers is dit een natuurlijke houding. Z ij toch 
vinden er genoegen in zich zoo onbeschoft mogelijk te ge
dragen. Het behoort tot hun kinderlijke natuur. Al dat 
dwaze gedoe, daar op het verhoog, kunnen zij niet uitstaan. 
Z ij kennen de tucht van een « goede » opvoeding niet. Z ij 
w illen ze ook niet kennen. Z ij zijn als de stoere hallen en 
belforten der oude Vlaamsche steden, krachtig en mooi, 
doch zonder verfijnde ciseleeringen; de durf en de macht 
alleen imponeeren.

Na veel gekuch en gramstorige blikken der gezeten bur
gers, kunnen de redevoeringen worden afgelezen door de 
dragers van klinkende titels. In  een zoeterige taal verkoopen 
zij allerlei algemeenheden. Hun klare stem vibreert als zij 
aandoenlijke beschouwingen ten beste geven, en ze oogsten 
natuurlijk  een enorm succes, dat tot een uitbundig enthou
siasme overslaat, a l naar gelang den titel waar de spreker 
aanspraak mag op maken. De bediende, die de redevoering 
in stille wroeten aaneengeflanst heeft, zal morgen zichzelf 
om zijn arbeid mogen feliciteeren.

De meeste vischhandelaars hebben even zoo weinig van 
de verschillende redevoeringen verstaan als de vissehers, 
temeer daar hun moedwillige ooren niets hebben opge
vangen nopens de leuke winsten verwezenlijkt op de bouw
gronden van de nieuwe w ijk. Aan de eeretafel zitten noch
tans enkele begenadigden, die nu nog meer op de Beurs 
zullen speculeeren. De vissehers vooral zijn onuitstaanbare 
menschen, eeuwige ruziemakers. Z ij hebben een vervelenden 
zin voor critiek. Gelukkig m aar dat zij n iet te veel aan wal 
zijn- De honger alleen is bij machte hen aan holle phrases 
en mooie nietszeggende redevoeringen, doorspekt m et vage

beloften, geloof te doen hechten.
Een kletterend applaus —  de handen moeten tintelen

—  legt de laatste redenaar het zwijgen op. Stilaan  zou de 
woordenvloed gaan vervelen. M et veel plichtplegingen daalt 
het Hooge Gezelschap van de verhevenheid waarop het 
getroond heeft af, om met gemeten passen, lieve lachjes en 
welwillende hoofdknikjes de pakhuizen langs te loopen, en 
in  de groote vergaderzaal van het afzonderlijk gebouw, waar 
de adm inistratie zal ondergebracht worden, belanden. Daar 
wordt de schuimende eere w ijn  in breedronde glazen ge
schonken. De stadsdeurwaarders, de zilveren borstplaat op 
hun borstbeen, zorgen er voor de glazen in tijds te vullen, 
zonder nochtans de flesschen heelemaal leeg te gieten ten
einde zichzelf te tracteeren. Sigaren en sigaretten worden 
verder ter beschikking gesteld. De stad haalt er eere van, 
want vele genoodigden zullen een paar dagen gratis fijne 
sigaren kunnen rooken.

Ik  slaag er, in het gedrang, niet in drank of rookgerief 
te bemachtigen, zoodat ik het aftrap  en m ijn misprijzen 
voor de opdringerigheid d'er menschen om m ijn mond leg 
in  een scherp ophalen van m ijn  kin.

Ik  laat m ij in een jo l over de havengeul roeien. Zoo, 
laag op het water, gezien is de nieuwe vischm ijn toch een 
imposant gebouw. De oude bootjessjouwer die m ij over de 
geul roeit spreekt m ij over winden die het aanleggen der 
schepen zullen bemoeilijken, over het slecht beschutte tijdok 
over de wegzakkende sluisdeuren, de gebogen kaaimuren, 
terw ijl ik luister naar het pletsen van zijn bootje op de 
lichte golfjes en het zachte zuigen van de riemen die hij 
snokkend u it het water trekt.

Och ja. Iedereen ziet er thans tegen op om zijn intrek 
in  de nieuwe vischm ijn te nemen. En  toch voelt men immer 
de noodzakelijkheid van gestadige vernieuwing, maar wan
neer het nieuwe er dan is, snakt men weer naar de oude 
sleur en slenter omdat er een stukje van ons leven mee 
vergroeid is.

E i n d e
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Notariëele en andere Aankondigingen
Studiën van Meesters

Pierre D EN IS
te Nieuwpoort, en

Georges Masureel
te Koekelare.

Op M AANDAG 11 OOGST 1941, te 3 U. 
’s namiddags, ter herberg «Bass Tavern», 
bij M. Renon Demaecker, A lbert I  laan 
(K aa 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 h.
thans dienstig als gasthof, genaamd 
«HO TEL DU GRAND  REN ARD », Duin
kerkelaan 85, met twee verdiepingen, 
mansardeverdiep en aanhoorigheden, 
met zeven aren, tien centiaren erve, dit 
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 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 :
G elijkvloers: 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)

Studie van den Notaris

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

Op DONDERDAG 21 A U G U STU S 1941, 
te 15 u. in  het lokaal «Prins Boudewijn», 
St Sebastiaanstraat 22, te Oostende:

TO ESLA G
van

STAD O O STENDE

Kantoor van Notaris

Jacques GHYOOT
Koningstraat, 54, Oostende.

I.
IN S T E L  met x/% %  premie

Op D IN SD A G  12 A U G U STU S 1941, te 
15 u., ter herberg «Prins Boudewijn», St. 
Sebastiaanstraat, 22, te Oostende.

W ELG ELEG EN
Opbr engs thuis en 

Woonhuis
te OO STENDE, Hofstraat, 13 en M aria  
Hofstraat, 11.

Aaneenpaiende gebouwen, het eerste 
hebbende: kelderkeukens, 2 verdiepingen 
ooven het gelijkvloers en fransch dak en 
net achternuis: kelderkeukens, één ver
dieping boven het gelijkvloers en fransch 
aak.

Kadaster: Oostende-Oost, w ijk  A, Nrs 
j69 h6 en 569 i6, groot 129 m2.

V rij binnen üe m.,.and
Voorzien van gas, E lectricite it, stads

ka ter, regenwater en W. C.’s.
Z ichtbaar: Dinsdag, Donderdag en Za~ 

oerdag, 2-3 u., nam.
(Toewijzing volgt op 26 Aug. 1941).

Notarissen

VAN C A IL L IE
en

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

II.
IN S T E L  met

Op W O ENSDAG 13
% %  premie

A U G U STU S 1941, 
ce 15 u., ter herberg «Prins Boudewijn» 
(.zooais hierboven).

Woonhuis met Hof
ce BREJüDüNE A/ZEE, Kapellestraat, Nr 
zl3 (steenweg Breedene-Biankenoerge), 
met verdieping, erf en afhankelijkheden, 
groot 207 mz.

Electriciteit, putwater en regenwater.
Vernuurd van maand tot maand.
Zicntbaar: 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 EN D U M  met erve te 

JOSTExviDE-Meiboom, Verlaatstraat 47; 
groot ongeveer 770 m2 (oonogsschade- 
«ergoeding inbegrepen).

b) Welgelegen PER C EELEN  BOUW- 
UftOND te OOSTEN JDE-iVl A R IA K E R K ü. 
nieuwpoortsteenweg en Meibloemiaan.

c) G erieflijke V ILLA  te OOöTüjIxDE, 
Koningstraat. .1323)

M AANDAG 11 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 STENDE (W EST )
1. Een

Winkelhuis
Nieuwpoortsteenweg, 169, groot 99 m2 52.

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

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

Ingesteld: 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)

Kantoor van den Notaris

Jos. D E  V E S T E L E
Langerei, 56, te Brugge.

RECHT VAN OPBOD
uit oorzaak van Failliet

Kantoor van den Notaris

Jacques GHYO O T
Koningstraat, 54, Oostende.

B ij Onroerende Inbeslagneming

BRU 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)

T E  KOOP : Schoon dik spiegelglas, 
grootte 150 cm. lang en 47 cm. breed. 
Z ich wenden bureel van ’t  blad. (288;

Van w e e k  toi > e e k

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.

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

(284)
G ELD PLA A TSIN G , uitstekende w aar

borgen, hooge intresten. Schrijven  bu
reel van het blad. (256)
X =  K =  >: =  K =  X =  K =  K =  K =

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 uit
gevende op andere straat.
Handelshuis, bij Leopold I  plaats.
2 Schoone Villas, Oostende-West, 164 m.

oppervl. 115 en 125.000.
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 V/erkmanshuizen 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. 
Andere Huizen in  stad.
DRINGEND  TE  KOOP G EV R A A G D :
Allerlei handelshuizen, burgershuizen, 

groot en klein, in  en buiten stad.
(321)

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.

V rij van gebruik.
Ingesteld : 83.000 fr.

Koop II.

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.
Ingasteld: 96.000 fr. 

Bezoek: Maandag en Donderdag van 
14 tot 16 u.

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

brieven of zich bevragen ter Studie.
(344)

Studie van den Notaris

ban D E  W Y N T E R
accordée' V iat, 43, te Oostende.

>• ̂  ** — —— ^—*
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Op DONDERDAG 14 A U G U STU S 1941 
te 15 u. in  het lokaal Prins Boudewijn, 
St. Sebastiaanstraat 22 ,te Oostende:

IN ST 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 

Stadie. (317)

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

De notaris Jacques Ghyoot te Oosten
de, daartoe aangesteld bij vonnis van 
ae reentbank van eersten aanleg in  da- 
óum van 12 Ju n i 1941, zal ten overstaan 
i/an den Heer Vrederechter van het kan 
ton Oostende overgaan tot de 
Ü P ^ B A K E  T O JSW IJZ IN G  IN  EEN  

Z ITD A G
op D IN SD AG  19 OO GST 1941, te 15 uur,
ter Gehoorzaal van het Vredegerecht, 
«Gerechtshof», V indictivelaan, te Oos
tende, van
Stad O O STENDE-W EST, M A R IA K E R K E  

Lot I.

W  erkmanswoonst
met erf en aanhoorigheden, staande en 
gelegen Nieuwpoortsteenweg, gemerkt 
Nr. 851, groot volgens metmg 129,77 m2.

Kadaster: w ijk  B , N r 109e, groot 1 a. 
20 ca.

Palende Noord: den steenweg; Oost: i 
Vàn Massenhove Desmedt Ju les, te Oos
tende, Zuid en West: Copin-Cassehnan 
Ernest, te Middelkerke.

Lot II.

Woonhuis
met verdieping en inrijpoort, stallingen 
en tuin, erf en aanhoorigheden, staande 
en gelegen Dorpstraat, gem erkt Nr. 79, 
groot volgens meting 1182,40 m2.

Kadaster: tuin w ijk  B , N r 95x, groot 
2 a. 40 ca.; landgebouwen w ijk  B , Nr 
95y, groot 6 a. 60 ca.; tu in  w ijk  B , Nr 
95z, groot 1 a. 80 ca.; huis w ijk  B , Nr 
95b2, groot 82 ca.

Palende Noord: Mestdagh Josephus, te 
Oostende; Vandernoot-Torbeyns Adrien, 
te Oostende; Defenfe-Defenfe Em ile, te 
Oostende; Oost: lot I I I  en Bevernage- 
Crommelinck Alfred, te K o rtrijk ; Zuid : 
ru lp in  Magdalena, te Oostende; zelfde 
Bevernage; Croussel-Muylle Theophile, 
te Oostende en Declerck Edm ond, te 
Schaarbeek; West: de Dorpstraat.

Voorzien van electriciteit, gas, stads
water. regenwater en putwgiter.

Lot I I I .

Bouwgrond
gelegen met 20 meter breedte tegen de 
Klaprozenlaan (voorheen genaamd Kol- 
lebloem straat), groot volgens meting 
534 m2.

Kadaster: w ijk  B , N r D6p, groot 5 a. 
33 ca.

Palende Noord: Defemfe, Bevernage; 
Oost: De Laan ; Zuid: Bevernage en 
W est: lot I I.

Ingevolge art. 565 van het Koophan- 
delswetboek heeft iedereen recht gedu
rende v ijftien  dagen na de toewijzing 
om op te bieden. Het moet gedaan wor
den bij deurwaardersexploot, dat betee- 
kend wordt aan voornoemden notaris, 
aan het college der curators en aan den 
kooper van:

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

Heerenhuis
met bureelen en koetspoort, P ieter 
Pourbusstraat 2 en Grauwwerkersstraat 
24, op kadaster gekend sectie E  num
mers 1154a en 1156, groot 3 aren 79 cen
tiaren.

Bestaande uit:
Gelijkvloers : salon gevolgd van eet

plaats, trapzaal, groote bureau, 3 ka
mers, keuken, kleine keuken, waschkeu- 
ken, diensttrap, W . C., koetspoort, hof, 
W . C. en gewone uitgang Grauwerkers- 
straat nevens nr. 20.

Groote kloeke zolders en 2 kamers.
Ter stagie: zeven kamers, speelzaal, 

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

Men verzoekt ons het overlijden 
te melden van

M IJN H E E R '

Emmanuel-Aimé YAflDiVENTER
zoon van wijlen Mijnheer Eduard 

en Mevrouw Justin Schinkel
geboren te Oostende, den 12 Fe 
bruari 1915 en jam m erlijk  veron
gelukt den 25 Ju li 1941 te Emden 

(Duitschland)
De ter aardebestelling heeft 

p laats gehad in  fam iliekring  te 
Oostende.

D it bericht geldt als kennis
geving.

Nieuwpoortsteenweg, 235.
(348)% 

aaamamm »■----

Bericht van de 
Kreiskommandantur

—  Naar Fransche bladen melden staat 
men thans voor een Fransch-Dui.tsche 
politiek van samenwerking «met de 
daad>>.

—  Het grootste gedeelte der ten Oos
ten van ümoiensk ingesloten Russen 
werd vernietigd.

—  Zweden en Zw itserland zullen even
eens voor de keuze gesteld worden. Ber
lijn  verwaent nat beide landen hun 
standpunt ten opzichte van het nieuwe 
Europa zullen beKend maken en dat 
niermede n iet zou gewaent worden tot 
net einde van den oorlog.

—  ü r is geen spraak van een regee- 
ringswijzigm g in  F ran k rijk . Péta in  en 
jüarlan zijn vast Desicten de politiek van 
samenwerking voort te  zetten.

—  Op ïuu Km . Zuici-Oosten van Sm o
lensk werden Kussisehe eenheden om
singeld of vernietigd.

—  U it Gent vertrokken Dinsdagnam id
dag, 750 kinderen m et vacantie n w  
uuitschland.

Op 8 Oogs.t vertrekt een tre in  u it Kor- 
crljk met 717 kinderen, en op 15 Oogst 
uit Oostende, over Brugge, met 754 kin- 
aeren uit onze gewesten.

in  totaal vertrekken o'ver de 11.000 
kinaeren u it Vlaanderen en W allonie, 
naar Duitsenland in  vacantie.

—  Atiee waarschuwt in  het Lagerhuis 
roor een overareven optim ism e: « In  den 
Atiantischen Oceaan hebben w ij zware 
verliezen geleden, De m ogelijkheid van 
een invasie mogen w ij nooit u it net oog 
verliezen».

— C nurch ill is  in  Canada per vlieg
tuig aangekomen. ten einde (er President 
rcooseveit te ommoeten.

—  De resu ltaten van den veldtocht in  
net Oosten: De sovjets hebben 4 m illioen 
man verloren, 8:95.000 gevangenen, 10.388 
souks geschut; 13.145 tanks; 9.082 vlieg- 
cuigen vern ietigd of buitgemaakt.

JNa over een afstand van meer dan IG'00 
Km . opgerukt te zijn, staan de D u iiV  
scne troepen bij JSfarva op de baan n a a i' 
S t Petersourg en voor ae poorten van 
Kieuw, ue slag bi4i ümoiensk wera zege
vierend beëmaigd,
ü E  DOODSTRAF VO O R HEN D IE  H ULP

V EK LEEh EN  AAN LED EN  VAM 
V U rtN U EL IO K E  LEG ER S

Het Duitscne m ilita ire  bestuur deelt 
mede :

jNogmaals konden enkele gevallen wor
den vastgestelü, w aarin  inwoners van t 
oezette gebied huip nebben verleend aan

personen, die zich aldaar ophielden zon
der daartoe gerechtigd te zijn en die in 
den dienst stonden van den vijand.

De aandacht wordt derhalve eens te 
meer gevestigd op de verordening van 
de Duitsche belettende overheid, waarbij 
de houding van de burgerlijke bevolking 
jegens leden van vjjandelijke legers en 
jegens personen, die in dienst staan van 
den vijand wordt ;.>epaald.

Op grond van bedoelde verordening 
wordt iedere bewuste hulpverleening aan 
leden van vijandelijke legers of aan per
sonen, die in  dienst staan van den vijand 
en illegaal verb lijf houden in  het bezette 
gebied, principieel met de doodstraf be
straft. De beweegredenen, waarop hulp 
wordt verleend, zijn daarbij niet beslis
send. De oorlog vereischt gestrengheid. 
De krijgsraden moeten de doodstraf u it
spreken tegen diegenen die den vijand 
of personen in  dienst van een vijande- 
ïijke mogendheid behulpzaam zijn. ook 
wanneer de hulpverleening enkel door 
gevoelsmotieven werd ingegeven. Men 
legge bijgevolg geen valsch medelijden 
a\an den dag met gevluchte krijgsgevan
genen en men onthoude er zich vooral 
van, aan leden van vijandelijke vlieg- 
tuigkem anningen hulp te verleenen of 
ze te helpen ontvluchten.; t ....  ̂̂  ,.J... [ [

Wat een Bolsjewistische 
Onderneming 

ons 3and brengen zou
De stelling, dat de strijd  van Duitsch

land tegen het bolsjewistische Rusland 
ons niet aangaat, kan niemand in ernst 
volhouden, die zich de beteekenis van 
dezen strijd  realiseert. Het is niet ge
m akkelijk ziich een begrip te vo;men 
van het lot, dat ook ons land zou heb- 
ben ondergaan, wanneer gebeurd was, 
wat sommigen nog schijnen te hopen, 
dat gebf eren zal de overwinning van 
Sovjet-Rusland op Duitschland. D at in  
dat geval ae üovjetlegers bij de jïelgi- 
'<che grens zouden hebben h a lt gihou- 

a °n , va lt m oeilijk aan te nemen. De 
toestand, die bij een bezetting van B e l
gië door Sovjet-troepen zou zijn ont- 
staa n  kan men eenigszins nagaan, wan
neer men zien nog eens de bericnten in  
de he ruïnering roept u it andere landen 
aie vri >egere jaren zoo dikw ijls in
pers vei 
toond wl ’S’den.

de
•scnenen en ook op net doek ver-

Oostendsch Nieuws

NOODLANDINGEN van V IJA N D E L IJK E  
V Lttu M A C H IN EÜ

Drie soorten water, chauffage, loopend moeten door de bevolking dadelijk aan
water, gas, electriek.

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 kantore van 
den notaris.

Toegewezen op 6 Augustus 1941, m its 
400.000 fr. (347)

iiiiimiiiiiiuii

ae aicntst bijgelegen m ilitaire overheid 
gemeld woraen.

Ziij die ae meiding m aken zullen een 
belooning van Zu RM . ontvangen.

z,ij aie verzuimen dit te doen stellen 
zien bloot aan strenge straffen.

Overdreven Prijzen

jiiiiiiiüiiittmüiiüi m  den Viscniiain<ie!
ZOEKLICHTJES
B IJV E R D IE N S T E

Persoon (19 à 21 jaa r) wordt gevraagd, 
beschikkende over vrije  Zondagnamid-

Vrijgesproken
Op 14 M aart, tijdstip op hetw elk den 

viscnverkoop nog vrije lijk  in  voege was 
en de Vischm ijn uitgebaat werd door het 
Stadsbestuur in  de Garage Pierloot, w er
den verscheidene vischnandelaars van 
buiten de stad in  overtreding verk laard

dag (2 tot 5 uur), op de hoogte van .taal ,joor een Controleur van Prijzen  en Loo
nen, om garnaal te koopen aan over
dreven prijzen. De Rechtbank van Veur
ne heeft deze handelaars veroordeeld tot 
eene geldboete van 400 fr.

Onder nen bevond zich eene genaamde 
M aria Simoens die, onder de benaming 
van Frans Huysseune, garnaal gekocht 
had aan prijzen schommelende tusschen 
17 en 22 fr. het kilo.

Zich steunende op de verklaringen 
door den Comm issaris-hallchef ten dien 
tijde herhaaldelijk  afgelegd —  verkla
ringen uitgelokt door de koopers zelf ten 
einde te weten of zij, ja  dan neen, v rije 
lijk  mochten koopen —  heeft de genoem
de koopster zich verweerd en de zaak 
doen beslechten door het Beroepshof van

zujnde. Sch rifte lijk  aanbieden ten bu- 
reele van het blad. (343)

TE KO OP:, een piano en een naai
machine. Zich wenden « Café ’t Vuur
schip », Statiestraat, 1, Oostende. (346)

AUTO T E  KOOP, Renault type 1936, 
8 P .K , alsook twee remorqueurs van 
2000 en 500 kg. Garage M aritim e, V an 
dersweeppiaats. (349)

ZO EK  TE  KOOP in  okkasie: een Boe- 
renstoof (Leuvensche). Zich wenden : 
Garage M aritim e. (350)

TE KOOP wegens sterfgeval: Boot, 10 
meter lang, motor Ford, 4 cyl., 22 P.K ., Q ^ t
met masten zeilen en benodigdheden,, Vrijdag 25 Ju li werd de uitspraak door

K i j v e n  De^nuydt R  S t F ra n Lcu s-  1 d it Hooger Gerecht Seveld- De Commis- 
s£ aa t 56,' O ^tende (341) saris-hallchef, als getuige opgeroepen,

H U IS  TE  HUUR G EVRAAGD  door 
stadswerkman, om trent Spaarzaamheid- 
straat, Goedheidstraat, Vereenigingstr., 
Nieuwpoortsteenweg tusschen tram  de
pot en kerkhof, zoo mogelijk met hofje. 
Schrijven  met voorwaarden bureel blad, 
onder letters A. G. (339)

TE KOOP wegens omstandigheden: 
een zoo goed als nieuwe gamaalboot, 
9 m. lang en 3 m. breed, met volleaige 
uitrusting (nieuwe zeilen, 2 nieuwe 
vischnetten en nieuwe mazoutmotor) ; 

Alles is v rij van verhuring. Zichtbaar k laar om te varen. Zich te wenden bu-

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 ELB EK EN D E  C R EM 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 ifs 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 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)

Dinsdag en Donderdag van  ieder week 
van 2 tot 4 uur nam iddag.

Lastenkohier, plan en in lichtingen ter 
inzage bij notaris Ghyoot voornoemd. De 
toewijzing gsechiedt ondier voorbehoud 
van toepassing van art. 45 en 92bis der 
wet van 15 Augustus 18)54. (342)

reel van ’t blad. (331)

Notaris

VAN C A IL L IE
te Oostende, 6, Kapueijnenstraat.

Den M AANDAG 18 AUG USTUS. 1941, 
om 3 uur ter herberg «Prins Boudewijn», 
St. Sebastiaanstraat, 22, te Oostende:

IN S T E L  met l/> %  prem ie
van

Een Schoone V illa
SPO RTSTRA A T  3, te Oostende, met 3 
verdiepen en 15 plaatsen, 3 soorten wa
ter, gas, electriciteit; linoleum  en ge
kleurde ru iten meeverkocht.

Genot vanaf 1 October a.s.

TE KOOP: een paar velowielen met 
banden, zoo goed als nieuw. Nieuwpoort
steenweg 460, Oostende. (332)

TE KO OP: Camionnette Chevrolet 
1928, 2% Ton. Gansch nagezien, goede 
banden, m aat 32/6. Aanbod te doen : 
Nieuwpoortsteenweg 460, Oostende. (333)

I T E  KOOP: IJzeren  boot, lengte 7,50 m. 
I breedte 2 m., voorzien van benzinemotor 
van 12 P.K . « Bu ry ». Schrijven  voor- 

I waarden bureel van ’t blad. (334)
GO EDE DACTYLO vraagt plaats. — 

Voorwaarden opgeven aan het bureel 
van het blad onder nummer (352)

TE  KOOP: een motorboot volledig ge
schikt voor de visscherij, in  zeer goeden 
staat. Marinem otor. P rijs : 22.000 fr. Zich 
wenden: A ju in lei 9, Gent. ^345)

werd in gelegenheid gesteld eene klare 
uiteenzetting te geven van de toedracht 
der zaak en heeft betoogd dat het B e 
stuur der V ischm ijn in  de overtuiging 
verkeerde dat zijne reglementen nog 
immer van kracht waren en dus geene 
vastgestelde prijzen moesten geëerbie
digd worden door de erkende koopers.

Deze uiteenzetting heeft het Beroeps
hof, alsook het Openbaar M inisterie, 
doen inzien dat Mevrouw M aria Simoens 
te goeder trouw heeft gehandeld, met 
het gevolg dat zij ongestraft de gerechts
zaal heeft mogen verlaten.

Ongetwijfeld zal d it vonnis opspraak 
verwekt hebben of verwekken bij al die
genen die te Veurne worden veroordeeld 
en denkelijk reeds hunne geldboete zul
len hebben betaald.

Ook «Het Visscherijblad» wees toen op 
de onwettelijkheid van deze overtredin
gen, gezien geen enkel besluit hierom 
trent nog bestond.

G ESLAA G D
De heeren Ureel Raym ond en Decos- 

ter M aurice uit onze stad, zijn s 3 
slaagd in  he.t examen voor de piaatsen 
van toegevoegd veiawachter, eeriang te 
begeven in  de verscheidene gemeenten 
oï groepen van gemeenten.
V ER G A D ER IN G

Heaen V rijdag  g rijp t in  de Kerlinga 
een bestuursvergadering p laats van het 
Verbond van de Vlaam sche Kultuurver- 
eenigingen.
H ET SU K S ES  D ER K IN D ER T U IN EN

He.t sukses der kinaertum en in  de 
scnoien Conscience, Vercam er, Meiboom 
en iviarie-nouise, Ieperstraat, overtreft 
ane verwaentingen.

ouo Kinaeren w aren reeds van  af den 
tweeden dag tegenwoordig.

n et joelt op ue speelplaatsen' van 
speelius.tige bengels.

zaj speien er in  het zand, zooals' op 
net strand.

ln  ae school M ariakerke, werd zelis 
door een aer leerlingen een concert naet 
aecoraeon gegeven, en ae aames ïeerasen 
er een lustig Lea.e, dat dreunend aooi 
ai ae kinaertjes werd mede gezongen.

Of ae ouaers tevreden zijn van nunrie 
Kinaeren in  veingneid te weten, hoei't 
niet gezegd.

STENO-DACTYLOSCHOOL

CKfeMËK
2bis, Marie-Joseplaats (boven R ihby)

IN DE W IN K EL S
Het zal memgei üpgeyajjen zijn dat 

vele w inkeliers nie.t'' meer duiden aat, bij 
lange rijen  wacnte nae menscnen, aeze 
cot in  hun winKei staan . Voortaan wil- 
ien zij hun winKei v i ’iJ neboen met een 
of twee menscnen die, naar geiang net 
personeel, kunnen bestt'la women.

D it neeit z ijn  oorspro'ng gevonaen in 
het feit, da.t de winkenexs tot ae vast
stelling zijn gekomen, aa t er scnriKüe- 
iijK  veel gestolen worat wanneer nun 
winkel voi is met w.acntenue menscnen!

n et stelen u it w inkels duurt aus nog 
voort.
JK ü U W E R S  —  B IERH A fiiÙ ii-A /ii.o

Voor net vernieuwen van uw 
(.bnkken stopseisj, w tnut u. 
scnaustraat, le l. 721.97. /

Bijrantsoenen voor 
o n z e  Visscneis .

SN EL EN  M A C H IN ESC H R IFT  - TA1-EN 
C O PY W ER K EN

Heropening op 8 September. In lich t in 
gen en insenrijvingen ter scnooi van 2 
tot 5 uur. Op alle anaere uren bij M-ej. 
ü lm ont, 6, Oude M ijnp iaats. (351)

A FV A LIN ZA M ELA A RS
Zooais b lijkt u it een verordening u it

gaande van net Departem ent van Eco
nomische Zaken moeten ane personen, 
die regelmatig het beroep van atvann- 
zameiaar uitoefenen, ingesenreven wor
den ui* de Centrale voor Oude en Atvai- 
goederen.

Moet worden beschouwd als afvalin- 
m eiaar in  den zin van deze verordening, 
ieder persoon die ouae en afv.aigoeaeren, 
met het doei ze voort te verkoopen:

a) aan huis gaa.t opkoopen;
b) aan huls gaat afnalen, zelfs zonder 

er voor te betalen;
c) bij zich tehuis, tegen b(5taling of 

gratis in  ontvangst neemt.
Ten einde het Stadsbestuur i j i  de mo

gelijkheid .te stellen, aan de, cioo:r voor
noemde verordening voorgeschreven for
m aliteiten te voldoen, worden de afval- 
m zam eiaars verzocht zich te komen 
aanmelden op het Stadhuis, Stok.noim- 
straat, n r 6, 2e verdieping, 6e biureau, 
eiken dat van 8.30 u. tot 12 u. eu van.

Onze visschers bekomen thans siecin-a 
een bijrantsoen voor ae aagen seuuieu- 
ae aeweiKe ze m zee gaan, uijgevOig 
voor de dagen waarop ze een weiüpics- 
tatie leveren.

Door onze visschers werden voetstap
pen aangewend bij ae Corporat.e voor 
Visch en Visscnerijproaucten, ten euiue 
te bekomen aat net bijranusoen tüu 
worden vermenigvuldigd. Men moet im
mers in  aanmerking nemen aat ae aa
gen geaurenüe aeweiKe onze visscneis 
vaartuigen in  de «reserve» zijn, ae Dc- 
nianning om 5 uur moet aan oooru Zijn. 
Ook moet er na een zeeuag aen daaiop- 
volgenden dag somtij as hard laueui 
verricn.t woraen aan boord.

.Laat ons hopen dat ae tusschenkomst 
van ae Corporatie bij aen neer ochepen 
der Bevoorradmg een goeden uitslag zai 
opleveren.

Eien bijkomend rantsoen 
suiker voor de kleine kinaeis

Door het M inisterie van Voedselvoor
ziening, werd een bijrantsoen suiker van 
500 gr. per maand toegekend voor aue 
kindjes van 0 tot 1 jaar.

De deeling ervan wordt verzekerd door 
tusschenkomst van het Nationaal Werk 
voor Kinderw elzijn, voor al de kindjes 
beneden één jaar ,hetzij dat ze inge
schreven zijn op de raadpleging voor 
zuigelingen of niet.

De moeders kunnen de suiker beko
men — zonder zegels — op vertoon van 
de rantsoeneeringskaart van het kindje, 
in  de raadpleging-lokalen die ingericht 
zijn in  al de w ijken van stad, ook te 

14 to t 17.30 u„ d it vanaf heden tot Don- .Breedene, Steene-Conterdam en Zand- 
dertiaar 14 A u z n s tu s  1941 inbesreDen. [ voorde voor de kindjes van deze gemeen-derdag 14 Augustus 1941 inbegrepen.

De personen die zich n iet zullen heb
ben laten inschrijven, zullen in  de toe
komst het beroep van afvalinzam olaar 
niet meer mogen uitoefenen.

Bedoelde in schrijving  is n iet toepas
selijk op de personen, die hoewel zij het 
beroep van afvalinzam elaar uitoefenen,

I doch reeds als afvalinzam elaar b ij de 
W arencentra le voor oude en afvalgoede- 
ren zijn ingeschreven.

Zeg en  Schirijf
N IET W EL

OVER TE NEM EN : Café «Flandria»,
Torhoutsteenweg, 32, Zich tot d it adres1 classeur 
wenden voor alle voorwaarden. (329) bij middel van

Aanvaard de betuiging m ijner hoogach
ting.
deknaam
Eendracht baart macht 
baankoers 
bestatigen 
bureeloverste

OOSTENDE. —  Te koop Burgershuis,
1 gelegen Blauw kasteelstraat, dichtbij 
j Torhoutsteenweg, gevel C m. Goed ver- 
! huurd aan bedienden. P r iis  gevraagd :

Kan  bezichtigd worden den Maandag, 120.000 fr. Z ich wenden: Handelskantoor _________ _______ ____ _
Woensdag en V rijdag van je dere week, 1 A.R.E.O., Academ iestraat, 7, te Brugge, stilstand ors aanvraag 
van 2 tot 4 uur. (336) (325) de wet is nu in  voege

om twee uur en ha lf 
obus
een ondernemer van bouwwerken
Oostende, postdatum
solden
stilstand van de tram

Hoogachtend.

schuilnaam , pseudoniem 
Eendracht m aakt m acht 
wegwedstrijd
opmerken, vaststellen, bevülden
bureauchef, kantoorchef
brievenhouder
door m iddel van
om h a lf drie
granaat
een aannem er van bouwwerken 
Oostende, datum als postmerk 
koopjes, restanten, opruiming.‘;artik  elen 
tram halte
facultatieve of vrije  ha lte
de wet is nu in  zwa.ng, in  gebruik.

ten, op dagen en uren van de genees
kundige raadplegingen voor zuigelingen.

Voor Oostende:
1. Lokaal Kribbe LouLse-Marie, Lon

den,straat 5: iederen Maandag van 3 tot 
5 uur;

2. .Lokaal Volksbond, Stokholmstraat 
7: iederen Woensdag, Donderdag en 
V rijdatï vanaf 2 uur;

3. Lokaa l Steenbakkerstraat, hoek N ij
verheidstraat: iederen Woensdag- en 
Donderda'gnamiddag vanaf 2 uur;

4. Loka.al Stuiverstraat, Conscience- 
school: iederen Woensdag, van 3 tot 5 
uur;

5. Lokaal M ariakerke, Nieuwpoortstw. 
631: iederen Woensdag van 2 tot 4 uur.

Voor Breedene:
1. Meisjesschool (dorp) : iederen M aan

dag te 9 uur;
2. Lokaal Sas-Slykens (Elisabethlaan) : 

iederen Woensdag te 2 uur.
Voor Steene-Conterdam:

Guido Gezellestraat: iederen Zaterdag 
te 2 uur.

Voor Zandvoorde:
Lokaal Kinderwelzijn: iederen Woens

dag te 2 uur.
Voor al de kindjes van 0 tot 3 jaar 

kunnen de ouders ook maandelijks een 
pakje griesmeel aankoopen, tegen 5/10 
aardappelzegels of 15 zegels nr. 8, in  de
zelfde lokalen, zelfde dagen en uren.

Het Coordinatie Comité voor 
Kinderwelzijn.



MARKTBERICHTEN
VISCHAANVO ER G ED U REN D E DE W E E K  VAN 27 JU L I  TOT 2 OOGST.

ZEE- BO UCH AUTE BLA N KEN - 
Vischsoort O O STEND E N IEU W PO O RTg j^uG G E B E R G E Totaal

Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.
G arnaal 13.397 4.303 23.236 5.440 12.242 58.618
Platvisch, schul en bot:

le  soort 418 5.408 89 — 539 6.454
2e soort 102 2.071 36 — 342 2.551

Groote platvisch: 11 20 4 — 124 159
Tong:

le  soort 9 16 88 — 52 165
2e soort 18 20 91 — 70 199
3e soort 11 68 156 — 43 278

Schul (groote) : 98 389 — — — 487
Tarbot en griet: — X — — 3 4
Rog: — 35 — — 3 38
Bot (groote) : 91 1.635 47 — 312 2.085
Poers — 142 — — 369 511
Soldaten en

knorhaan: — — — — — —
Krabben: — — — 1.505 ,— 1.505
Schelpen: — — — 3.862 — 3.862
Paling  : — 3 — — — 3
Totaal aankoop-

cijfe r: 143.457 fr. 152.139,50 247.103 fr. 60.891,60 146.718,10 750.309,20
Bem erkingen: Oostende: 5 vischdagen; Nieuwpoort: 4 vischdagen; Zeebrugge:
3 vischdagen; Bouchaute: 5 vischdagen; Blankenberge: 4 vischdagen.

ANTWERPEN
W E E K  VAN 28 JU L I TO T 2 A U G U STU S

Bedeeling van visch in de M ijn
Belg. visch

Poor .......................
Schar ...................
G arnaal ..............
K rab  ....................
B o t ........................
Spiering ..............
A llerlei riviervisch
Zeep aling .............
Haring in  zuur ... 
Rolmops ..............

kg. 25 
4.720 

18.083,5 
738 
583 
163,9 
28 
0,650 

436,5 
24

kg. 24.802,550
Prijs  van de vischsoorten verkocht op 

de stedelijke vischm arkt te Antwerpen, 
week 28 Juli-2 Oogst:

Maandag 28 Ju li. —  G arnaal 16,60-18 
fr.; krab 10 fr. per kg.

Dinsdag 29 Ju li. —  G arnaal 16,60-18 
fr; krab 10 fr. per kg.

Woensdag 30 Ju li. —  G arnaal 16,60 
krab 10 fr. per kg.

Donderdag 31 Ju li. — Spiering 29; gar 
naai 16,60-18; krab 10 fr. per kg.

Vrijdag 1 Augustus, f ?  Schar 15,50 
33,20; bot 24,50; spiering 29; garnaal 
16,60-18; krab 10 fr. per kg.; haring in 
zuur: 5,80 fr. per pot van 250 gr.; 10,10 
fr. per pot van 500 gr.; rolmops: 5,80 fr. 
per pot van 250 gr.; 10,10 fr. per pot van 
500 gr.

Zaterdag 2 Aug. — Spiering 29; gar
naal 16,60-18 fr. per kg.

Oostzeevisschers 
in jiun Bedrijf

NIEUWPOORT
VISCH TO EVO ER

In  de week van Maandag 28 Ju li tot 
Zateraag 2 Augustus weraen aan de 
«jorporatle aigeieverd:

maandag 2ö Ju ii. — Garnalen 944 kg. 
tegen 944U fr.; visch 155 kg. tegen 15bü 
ir . ln  totaal voor een bedrag van 11.000 
fr.

Dinsdag 29 Ju li. — Garnalen 50 kg. 
tegen 500 fr.; visch 337 kg. tegen 3226 
ir. Totaal: 326 fr. U it oorzaak van slecht 
zicht, moesten de garnaaivisschers terug 
oinnen loopen.

Woensdag 30 Ju li. — Niet uitgevaren.
Donderdag 31 Ju li. —  G arnalen 1755 

Kg. tegen 1<.530 fr. Visch 6634 kg. tegen 
68.753 fr.

Vndag 1 Aug. —  G arnalen 1614 kg. 
aan 16.140 ir. Visch 2858 kg. tegen 
.30.762 Ir . Totaal: 51.902 ir.

zaterdag 2 Aug. —  Niet uitgevaren.
De totale toevoer van hoogergenoemde 

week bedroeg: 4361 kg. garnalen, en 
i)984 kg. viscn, voor een totaal bedrag 
van: 151.911 fr.

Maandag 4 Aug. —  G arnaal 1250 kg. 
voor 12.500 fr. Visch: 294,1 kg. voor 
2997 fr.

Rechtbanken

De Aardappel-
verdeeling

Het gebruik van de niet 
aardappelen

vroege

Brievenbus

REC H TBA N K  T E  BR U G G E
D IEV EN BEN D E U IT  ST EEN E  ZW AAR 

G ESTRA FT . — V ... Maurice, werkm an te 
Steene, V ... René, m etselaar te Steene, 
A... Prudent, werkman te Steene, ver
schenen voor de Rechtbank, onder be
tichting van diefstal met braak van 
aardappelen en 5 hennen. Het trio kreeg 
5 maanden gevangenzitting. Bovendien 
werd V... M. en A... Prudent, die een vat 
petroleum hadden ontvreemd, verwezen 
ieder tot 3 maanden gevang plus 350 fr. 
ooete of 15 dagen. Wegens smaad aan 
de Rijkswachters en wederspannigheid, 
werden D ... Yvonne en V ... M. veroor
deeld tot 2 m aai 8 dagen gevang plus 
2 m aal 182 fr. boete of 2 m aal 8 dagen.

D IEFST A L  VAN E L E C T R IC IT E IT . — 
De W ... Kam iel, u it Breedene, vond het 
heel wat logischer electriciteit te ver
bruiken zonder te betalen, dan zich een 
meter aan te schaiien. Het fe it kwam 
aan het lich t en De W ... kreeg een geld
boete van 1400 frank of 2 maanden.

H EL IN G . — Alois Burggraeve, visscher 
uit Oostende, 65 jaar, werd veroordeeld 
cot 1 maand gevangenisstraf en 182 fr. 
ooete wegens niet aangifte van een r ij
wiel afkomstig van het Belgisch leger.

REC H TBA N K  VAN V EU RN E
V A LSC H E CO NTRO LEUR. —  V ... Paul, 

oorlogsverminkte te Veurne lie t zich a l
daar op 9 M ei 11. uitgeven als controleur 
der voedselvoorziening. Het valsch con- 
troleurtje moet d it betaald zetten met 
een geldboete van 210 fr. of 9 dagen ge
vang zonder voorwaarde.

D IEFST A L  VAN H O U TW ERK . —  V ... 
Simonne, huishoudster te Adinkerke, had 
aldaar in  M ei j.l. houtwerk bedrieglijk 
weggenomen ten nadeele van den Belg i
schen Staat. Z ij werd bij verstek veroor
deeld tot 350 fr. boete of 15 dagen ge
vang.

D IEFST A L  VAN EEN  KO E. —  P ... M ar
cel, landbouwer, V ... Ju lien , herbergier, 
en A... Camiel, werkman, allen u it Oost
duinkerke, hadden aldaar in  den nacht 
van 12 op 13 Ju n i 1.1. een koe bedrieglijk 
uit de weide gehaald ten nadeele van 
Pylyser René. P ... werd veroordeeld tot 
een jaar gevangenisstraf en 700 fr. boete 
of 1 maand gevangenis; V ... tot acht 
maanden gevangenisstraf en 700 fr. 
boete of 1 maand gevangenis; en A... tot 
zes maanden gevangenisstraf en 182 fr. 
boete of 8 dagen, met onmiddelliijke aan
houding van allen. Verder werden zij 
solidairlijk  veroordeeld tot het betalen 
aan de burgerlijke partij eener som van 
4500 fr. met vaststelling van den lijfs 
dwang op den duur van een maand, als 
waarborg der veroordeeling ten opzichte 
van ieder veroordeelde.

A A R D A PPELD IEFST A L. —  Vanh... S i
monne en Verm ... Alice, huishoudster te 
Adinkerke, hadden aldaar in  den nacht 
van 19 op 20 M ei 1941, 15 kg. aardappelen 
bedrieglijk weggenomen op het veld van 
Bouche August. De aardappelen waren 
slechts vier weken geplant. B ij verstek 
werd ieder veroordeeld tot een maand 
gevangenisstraf en 182 fr. boete of 8 d.

D IEFST A L  VAN HENNEN. —  Pie... 
Marcel, landbouwer te Oostduinkerke, 
thans aangehouden en opgesloten in  de 
gevangenis te Brugge wegens andere fe i
ten, had in den nacht van 4 op 5 Ju n i 
1941 zes hennen bedrieglijk weggenomen 
ten nadeele van Pyliser M arie. H ij werd 
Veroordeeld tot twee maanden gevange
nisstraf en 182 fr. ooete of 8 dagen.

-B-
HOE Z I J  V ISSCHEN , DROGEN EN 

ROOKEN
H et leven der Oostzeevisschers is, 

zooals het leven van vrijw e l alle vis- 
scners, niet gemakkelijk.

Tusschen hemel en water oefenen zij 
hun bedrijf uit, bedreigd door stfeeds 
nieuwe en door steeds aezelfde gevaren, 
teneinde de zee een sm akelijk voedsel 
te Kunnen ontrukken.

De menschen, die in  de Öostzee-vis- 
scnersaorpen langs de Duitsche Noord
kust leven, zijn op hun zandeiland in 
ae Oostzee geheel en al van de buiten
wereld afgesneden. H aff wordt zulk een 
enand genoemd, en w ellicht kan men het 
't oeste vergelijken met de Waddenei- 
lanaen. Niemand vrijw el heeft er eenig 
iaee van, hoeveel arbeid en moeite deze 
lieden zuch moeten getroosten om den 
kost te verdienen.

A
Langs het strand lig t de visschers

vloot. Als bij de scheepjes der oude V i
kingen buigt de boeg zich omhoog, en 
ook in  andere opzichten verschillen zij 
n iet veel van de prim itieve booten w aar - 
in  de Vikingen hun geweldige tochten 
ondernamen. Aan de kleuren van de 
houten vlaggetjes is duidelijk te onder
scheiden .tot welk dorp, tot welke dorps
gemeenschap de booten behooren.

Voor dat de eigenlijke vischvangst een 
aanvang neemt, eischt het voorbereiden 
de werk reeds groote ervaring en b ij
zondere handigheid. Eerst moet het lo 
kaas gevangen worden; d it geschiedt 
met sleepnetten, die van het strand af 
in  zee geworpen worden. Deze netten zijn 
ruim  honderd m eter lang. Als aas voor 
de te vangen scharren worden kleine 
vischjes gebruikt, die, doorgesneden, 
op de haken der dwarssnoeren worden 
gestoken. Dagenlang achtereen moeten 
de vissehers dan" soms uitvaren om een 
behoorlijke lading scharren bij elkaar 
te halen.

T ER U G  VAN DE V IS S C H E R IJ
Kom en zij terug, dan begint het e i

genlijke werk in  de dorpen. In  ieder dorp 
bevindt zich een gemeenschappelijke 
drogerij, aangezien het geheele werk op 
een gemeenschappelijke basis wordt uit 
gevoerd. Als de gevangen scharren zijn 
uitgehaald, worden zij op de droogplaats 
aan lijnen  opgehangen en het ziet er 
dan net zoo uit of er k lein waschgoed 
te drogen hangt. De afstand tusschen 
de visschen moet dusdanig zijn, dat a l
len gelijk geprepareerd worden en toch 
moeten natuurlijk  op de beperkte ruimte 
alle visschen een plaatsje vinden. A l 
naar gelang van het weer blijven de vis- 
schers h ier van eenige uren tot een dag 
hangen om te drogen.

A
Vervolgens gaa.t men over tot het roo- 

ken van de scharretjes. De hiervoor be
stemde tonnen en kasten zijn nog zeer 
prim itief, m aar voldoen toch aan hun 
bestemming. Net als tijdens het drogen 
speelt ook bij het rooken de factor tijd  
uiteraard een zeer groote rol. A l te lang 
rooken zou de visschen doen uitdrogen 
en ze te zout maken, te rw ijl een te kort 
rooken de visschen te snel zou laten be
derven. En  daar de scharren naar ver in  
het binnenland gelefeen plaatsen ver
zonden worden, zou d it een belangrijke 
schade te beteekenen hebben. Voor het 
rooken worden pijnappels gebruikt, een 
zeer goedkoop m ateriaal, dat door de 
kinderen verzameld kan worden. Als 
speelgoedvischjes hangen de scharren, 
in  de kasten en krijgen langzamerhand 
een bruine tint, die een gouden schitte
ring vertoont. Van tijd  tot tijd  worden 
de kasten met natte doeken bedekt, ten 
einde de luchttoevoer te regelen.

Ongeveer 3 uur duurt het rooken.
D aarna worden de visschen k laar ge
m aakt voor de verzending.

Hoewel een en ander voor ons gevoel 
nogal prim itief geschiedt, schijnt deze (37)
methode den vissehers zeer te voldoen. f

HET RECH T OM EEN VOORRAAD OP 
TE DOEM MAG SLEC H TS UITGEOE- 
IE N D  W ORDEN BINN EN  DE GRENZEN  
VAN H ET ARRO N D ISSEM EN T  VAN DEN 

KO O PER
Het Staatsblad kondigt af:
1. Ieder producent van meer dan 20 

are niet vrorge aar sp e len  is er toe 
gehouden bij voorrang een hoeveelheid 
aardappelen ter beseirkking te stellen 
van de centrale «Aardappelen», overeen
komstig de aanwijzingen van onder
staande tabel:
Productiezetel Hoeveelheid aan de Cen

trale te leveren per Ha.
Leemstreek ..............................  6,500 kg.
Vlaam sche zandstreek............  6.500 kg.
Po ld e rs ...................................... 6.500 kg.
Kempen ...................................  6.000 kg.
Condroz....................................  6.000 kg.
A rd ennen .................................  6.000 kg.
Weidestreek .............................  5.000 kg.
M ergelstreek...... . .................. 5.000 kg.

In  de alinea 1 vermelde oppervlakte 
van 20 aren zijn niet begrepen de voor 
rekening van derden bebouwde en als 
zoodanig regelm atig bij de telling van 
15 M ei 1941 opgegeven.

Het recht, aan de artikelen 12 en 13 
van het besluit van 5 Ju li 1941 bedoelde 
personen en instellingen verleend, hun 
voorraad rechtstreeks bij den producent 
aan te koopen, mag enkel uitgeoefend 
v/orden binnen de grenzen van het ar
rondissement van den kooper.

Die beperking van gebied kan noch
tans n iet opgeworpen worden tegen per
sonen die met landbouwers een teeltover- 
e<inkomst hebben afgesloten waarvan 
aangifte werd gedaan bij de telling van 
15 M ei 1941.

De hoofdgroepeering «Aardappelen» 
van de Nationale Landbouw- en Voe- 
dingscorporatie wordt belast met de u it ■ 
voering van dit besluit. Z ij mag te dien 
einde alle uitvoeringsm aatregelen tre f
fen en alle noodige onderrichtingen ge
ven. Z ij zal, nam elijk, voor elke gemeen
te den datum en de m odaliteiten der 
verplichte levering vaststellen.

M EK A N IEK E  TOUW-, G A REN 
EN N ET T EN FA BR IEK EN

B. M. BLA N K EN BER G E . —  W ij ver
zoeken U eerst op onze postcheck 
1070.98 de som van 10 fr. te storten. D it 
geval werd aan de bevoegde personen 
onderworpen Antwoord volgt na stor
ting. •••

LO U IS  H A ER IN C K , H E IS T  /A/ZEE. - - 
Z ijn  slechts einde volgende week te 
spreken en liefst ’s morgens tusschen 
10 en 11 uur. «**

EN G EL  BEY EN , D E PANNE. — Einde 
deze week nemen we de zaak aan van 
de N .l en de N.12; bij hejt terugkeeren 
onderzoeken we onm iddellijk de moge
lijkheid  uw schip vrij te krijgen. Heb 
dus nog 14 dagen geduld.

AAN BRUN O O G H E V ICTO R, Blanken
berge. — Antwoord: 1) Ja , indien h ij 
vroeger handel dreef in  visch en gar
naal. De bepalingen over de inrichting 
van een vischhandel zullen la te r ver
schijnen. 2) Voor alle vragen of w at ook 
zich wenden tot de «Hoofdgroepeering».

AAN L. JACQ M AIN , Oostende. —  W ij 
denken niet dat er thans reeds wette- 
liike  voorschriften bestaan waaraan er 
moet voldoen zijn voor de inrichting 
van een vischwinkel. Binnenkort kun
nen deze genomen worden. Stel uw 
vraag aan de Corporatie die U  zeker zal 
inlichten.
•©©©•e*«**s»«es»©e®®©

Philippiensche Mosselen
laat Holland van geheel dit jaar niet meer uit.
--- - WAN NEK EN S M O ETEN  ZE NU VERVA N G EN  ---

Onze huisvrouwen moeten overal de W A N N EKEN S nog meer leeren 
kennen en ze op verschillige m anieren leeren gereedmaken.
V ISC H W IN K ELS ! IN LE G G E R S  ! V O ED IN G SBED R IJV EN  !
Bezorgt nu aan de bevolking d it goedkoop en voedzaam vischartikel, 
dat genoeg ter beschikking is.
W ij verzenden de W A N N EKEN S in w ijnazijn ingelegd, in holl. origi- 
neele vaten van netto 45 kg. visch. Ook op vraag eenvoudig gezouten.

Vraagt ons verdere inlichtingen 
gebruiksaanwijzingen gratisStrooibriefjes met gebruiksaanwijzingen gratis ter beschikking

M . G O V A E R T  Bevoorrading-ZELZATE
(340)

Het Vraagstuk van 
onze KOOPVAARDIJ

(Vervolg)

Prijskampen en 
Vermakelijkheden

N. V.
R EED ER IJK A A I - OOSTENDE

Alle benoodigdheden 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 »  

D IESEL M OTOREN  « SU LZ ER  »

(300)

Rantsoeneeringberichten

Bijrantsoenen
Een tosgevoegd dageiijksch rantsoen 
melk en vleesch evenals 150 gr. marga
rine per maand voor zekere vrouwen en 
moeders die hun kind zelf voeden

Na kennis genomen te hebben van de 
verslagen of voorstellen, voorgelegd door 
de Prof. Hooft en Schokaert van de 
Uniiversiteit te Leuven, en leden van het 
Consultatief Geneeskundig Comité van 
het Centraal Uitvoerend Comité van 
W interhulp, heeft de secretaris-generaal 
van het departement van Landbouw en 
Bevoorrading besloten aan vrouwen, t ij 
dens de 5 laatste maanden van haar 
zwangerschap en aan moeders, die haar 
kind zelf voeden, tijdens de eerste drie 
maanden na de geboorte van het kind, 
een toegevoegd dageiijksch rantsoen 
melk en vleesch toe te staan, evenals 150 
gr. m argarine per maand.

Deze toegevoegde rantsoenen zullen 
het mogelijk maken de noodige hoeveel
heid caloriën te bereiken, die zwangere 
vrouwen en moeders, die haar kind zelf 
voeden, absoluut noodig hebben.

D it vraagstuk werd reeds geruimen 
tiijd bestudeerd door hen, die bezorgd 
zijn voor de toekomst van het land.

Hoe de Vleeschhouwerijen in  het 
vervolg van vleesch zullen voorzien 

worden
Bedrijven die geen recht zouden hebben 
op 25 kg. per week komen niet meer 

in aanmerking
Betreffende de rantsoeneering en de 

toebedeeling van vee, vleesch, slachtaf- 
vallen en d ierlijke vetten is in  het 
Staatsblad een besluit verschenen dat 
lu idt :

De vleeschbewerkende of -verwerken
de bedrijven worden met vee of vleesch 
toebedeeld in  verhouding van de bevoor- 
radingsm achtigingen A, door hen op het 
distributiecentrum  ingebracht.

Gedurende veertien dagen na het in 
werking treden van onderhavig besluit 
zal de toebedeeling geschieden rekening 
houdende met de vastgestelde behoefte 
per gemeente of per agglomeratie van 
gemeenten.

De rechthebbende bedrijven eener ge
meente of eener agglomeratie worden 
elk evenredig toebedeeld rekening hou
dende met hun omzet over 1939. Bed rij
ven, welke nochtans volgens deze bere
kening geen recht zouden hebben op 
minstens 25 kg. vleesch per week kunnen 
niet meer in aanmerking komen voor 
eenige toebedeeling. Vleeschwarenfabri- 
kanten welke gedurende het jaar 1939 
geen minimumomzet hadden van 500.000 
frank kunnen als vleeschwarenfabrikant 
niet meer in aanmerking komen voor 
eenige toebedeeling. Nochtans kunnen 
deze bedrijven wel in  aanmerking komen 
als beenhouwerij indien zij hiervoor aan 
al de wettelijke vereischten voldoen, o.a. 
voor wat de inrichting van hun bedrijf 
en hun inschrijving in het handelsre
gister betreft.

KAART
OOSTENDE

Mariakerke. — Op Zondag 10 Augus
tus. prijskam p met de kaart ( bieden', 
bij F r. Eyland, Nieuwpoortsteenweg, 
206 (tram halte nr 5), met 100 fr. voor
uit en het inleggeld. In leg 5 fr. per 
man. Inschrijving  om 3 uur. Begin om 
3.30 uur. Prijzen voor de verliezers der 
eerste ronde.

H AN D BO O GSCH IETEN
BR U G G E

Lokaal «De Tijger» Ezelstraat, 42. Op 
Vrijdag 15 Aug. O. L. V. H. beschrijving 
van 500 fr. op 2 spelen hooge; 2 hooge 
van 80 fr. ieder, 4 zijden 40 fr. en 4 kal 
len 20 fr., 20 primés van 5 fr. meer. Inleg 
15 fr., terug 10 fr. Begin om 3 uur.

Ploeg «Tijgers».
B IL JA R T

STEEN E
Conterdam. —  Op Vrijdag 15 Augustus 

biljartprijskam p bij Oscar Dugardein. 
Café Sportwereld, Nieuwe Dokstraat, 12, 
niet 200 fr. vooruit en het inleggeld, twee 
flesschen w ijn  voor de hoogste serie in 
de eerste ronde. In leg 5 fr. per man. In 
schrijving om 1 uur. Begin om 1.30 uur.

ZANDVOORDE
Op Zondag 10 Augustus, b iljartp rijs 

kamp bij August Vanhoutte, te Zand
voorde, met 150 fr. vooruit en het inleg
geld. In leg 5 fr. per man. Inschrijving  
om 1 uur. Begin om 1.30 uur stipt.

OOSTENDE
Op Zondag 17 Augustus, b iljartp rijs 

kamp bij Charles Mahieu, Café Term i
nus, Torhoutsteenweg, 357, met 150 fr. 
vooruit en het inleggeld, 2 flesschen w ijn  
voor de hoogste serie in de eerste ronde. 
Inleg 5 fr. per man. Inschrijving  om 1 
uur. Begin om 1.30 uur stipt.

Op Zondag 24 Augustus, b ilja rtp rijs 
kamp bij M arcel Tempere, Café du Bou
levard, Torhoutsteenweg, 334b, met 150 
fr vooruit en het inleggeld. 1 flesch w ijn  
voor de hoogste serie ln  de eerste ronde. 
In leg 5 fr. per man. Inschrijving  om 1 u. 
Begin om 1,30 uur stipt.

Op Zondag 31 Augustus, b ilja rtp rijs 
kamp bij August Devreker, hoek Maria- 
kerkelaan en Leeuwerikenstraat, 78 met 
150 fr. vooruit en het inleggeld; 50 fr. 
voor de hoogste serie in  de eerste ronde. 
In leg 5 fr. per man. Inschrijving  om 1 u. 
Begin om 1,30 uur.

ONZE REEüfcKkotN EN ONZE 
W ER V EN

Toen in  1907 üe ötaac 5 m illioen goua 
ter DescniKiung steide van ae reederij en 
ucean en ueppe, gingen beiüe in m a s 
ae verbintenis aan, zien nieuwe scnepen 
aan te scnaiieu. oeiae reeaenjen vervui- 
aen aeze veipncntm gen; zij schaiten 
zien ae nieuwe eenneden aan in  het 
buitemana.

I b iaat men de lijst, voor 1934, van de 
Beigiscne scnepen na, dan stelt men 
vast, üat van üe toenmalige vloot slechts 
lz  scnepen, met samen 30.201 Ton, in 
Beigie van stapel nepen.

u it vertegenwoorüiigüe 8,5 %  van onzt 
tonnemaat. D aarin waren begrepen fa 
kieine eenneüen van üe reederij Cocke- 
rui, die naar eigen schepen bouwt. Zon
derde men deze reederij af, dan bleei 
voor het overige der vioot 20.000 Ton 
Beigisch m aterieel over op een totaai 
van 378.842 Ton. D it was 7 % .

ln  de overige m aritiem e landen, G rie 
kenland uitgezonderd, is de verhouding 
omgeüeerd.

Aivast Kan men uit deze lijs t beslui
ten, üat onze koopvaarüij toen niet kon 
bescnouwd worden ais een vaste kliëntt 
van onze werven.

oe oorzaait daarvan schreef men toe 
aan de duurte van onze nationale weri. 
z,ij was duur, iaiderdaad, ongeveer 30 % 
auurder dan die van het buitenland. D it 
verscnil bleek in  1939 nog te bestaan. 
Deze duurte sproot voort u it het fe it dat 
de werf niet gerationaliseerd was. Z ij 
kan met rationaliseeren, omdat zij geen 
bestellingen had, en kreeg geen bestel 
lingen, omdat zij niet gerationaliseera 
was. De werf zweefde dus in  een wan 
kring. Om haar daaruit te helpen, was 
er siechts een remedie: het bestellen van 
een reeks schepen.

De Regeering heeft daarop niet ge
wacht. faet krediiet voor den scheeps
bouw, dat goedkoop kapitaal verschafte 
voor den bouw van vaartuigen, voorzag 
het bouwen op Belgische werven en 
daardoor kwam er verandering.

Sedert 1936 liepen niet m inder dan 
70.000 Ton van stapel.

Allengs komen w ij tot een betere ver
houding in  de samenstelling van onze 
vloot, onder opzicht van Belgisch m a
terieel.

D it overzicht kunnen w ij besluiten 
met deze vaststellingen:

1. dat door Staatstusschenkomst onze 
reederijen kliënt zijn geworden van onze 
scheepswerven;

2. dat onze werven ruimschoots kun
nen voorzien in de regelmatige hernieu
wing en in  de verdere uitbreiding van 
onze koopvaardij.

G RO EI VAN ONZE KO O PVA A RD IJ
Iets wat m ij toen bijzonder getroffen 

heeft, was dat, in  die betrekkelijk korte 
tijdspanne, de Nederlandsche Koopvaar
dijvloot verdriedubbeld werd. Ik  kon niet 
nalaten daarbij ook achteruit te kijken 

, tot in 1904, het jaa r dat ik naar zee 
I ging, en moest vaststellen dat onze vloot 
j er niet op vooruitgekomen was. Integen
deel, toen hadden w ij een klein honderd
ta l schepen, die geschikt waren voor de 
groote vaart.

Thans bezitten w ij er nog een tachtig
tal. Vooral in  de laatste jaren is onze 
vloot onrustwekkend achteruitgegaan. 
Van groei van onze vloot is er dus al 
even weinig te bespeuren als bij de 
boompjes van een Japansch m iniatuur 

Op Zondag 7 September, biljartprijs- ! tuintje, die niet groeiien mogen.

f

B R EED EN E

kamp (kerm isprijs) bij Oscar Vandekin- 
deren, Café Oud Breedene, Dorpstraat, 
160, met 500 fr. prijzen, verdeeld als 
volgt: 130, 100, 80, 65, 50, 30, 25 en 20 fr. 
Inleg 5 fr. per man. Inschrijving  om 1 u. 
Begin om 1,30 uur stipt.

U IT SLA G EN
STEEN E

U itslag van den prijskam p op den
b iljart, gehouden bij Leon Coulon, Tor
houtsteenweg, Hooge Barriere, w aaraan 
64 spelers deelnamen 

1 Carrette Alfons —  Tibbe Robert.
2. Deschuytter M aurice — Debal Leop.
3. Dsr.ombel' M aurice — Borret Pierre.
4. Mahieu Charles — Hanze Richard.
5. Scuoort Louis — Houb;n Josepn.
6. Tack Henri — Bu ltinck Alfons.
7. Cattrysse A —  Vandek'nderen Osc.
8. Castelein Gerard -- Saelens Emiel, 
Hoogste serie in  de eerste ronde: D e 

schuytter en Hanze 22 punten. Beker 
toegekend aan Deschuytter Maurice.

Hoogste serie in de tweede ronde: A. 
Bultinck, 26 punten, 1 flesch w ijn.

Hoogste serie in de derde ronde: Henri 
Teck en M aurice Decombel, 21 punten. 
1 flesch w ijn  wordt na loting toegekend 
aan Henri Tack.

Na den prijskam p werden twee fles
schen w ijn  verloot onder al de verliezers. 
Oscar Knockaert en Alfons Derynck w a 
ren de gelukkige winners.

DE PANNE

Welke kunnen wel de oorzaken zijn 
van de kwaal die haar groei belemmert?

E r worden reeds zooveel oorzaken op
gegeven.

Enkele ervan zullen w ij onderzoeken.
In  het begin van m ijn loopbaan hield 

men er, kort samengevat, de volgende 
theorie op na. W ij hebben geen zeelie
den, althans geen bekwame gezagvoer
ders. Besluit, w ij bouwen een schoolschip, 
—  in  het buitenland natuurlijk, want 
ook onze werven deugen niet —, steken

een flink  leerprogramma ineen, vormen 
duchtige zeelui en... dt schepen zullen 
volgen.

u it was larie, loutere onzin. Onze zee
lieden en gezagvoerders stonden ju ist op 
.ïetzelfde mveau als die van onze buren, 
aie wei scnepen hadden en ze konden 
uitbaten. Het eenig verschil met dezen 
vvas, dat de onzen geen werkgelegenheid 
.laaden, de anderen wel. De onze waren 
jade versleten aigejakkerde onzeewaar- 
Jige huiken, de andere prachtige nieuwe 
zeepaleizen. De anderen waren welstel- 
.end en vertoonden al de kenmerken van 
-iun welvaart, terw ijl de onzen kentee- 
.̂ ens vertoonden van armoede, het ergste 
aer gebreken. Daarin, alleen daarin, lag 
-iet verschil tusschen onze gezagvoerders 
jn  officieren en hun collega's u it het 
juitenland.

Men heeft toen onz; zeelieden een- 
/oudigweg grof belasterd en beleedigd.

Mistroostig zei een onzer oude zeebon
ken me toen: Een schoolschip zal ons 
ieen schepen geven. Men zou beter een 
school oprichten voor onze reeders.

Thans hebben w ij modern geschoolde 
zeelui, m aar ook bij onze buren, zonder 
jnderscheid, werd het leerprogramma op 
jen hooger peil gebracht. Onze zeelui 
.ïebben misschien meer geleerdheid, 
neer schepen hebben zij echter nog niet. 
jn  alle verhoudingen, ook die van wel
lan d , zijn dezelfde gebleven.

Sedertdien werd er ook wel eens ge
droomd van een prachtige oorlogsvloot 
en omdat w ij die niet hadden, beweerde 
men dat onze koopvaardij niet tot ont
wikkeling kon komen. Die reden is 
even weinig gegrond als de overige.

Een oorlogsmarine heeft hoegenaamd 
geen invloed op de handelsmarine. De 
titulatuur uitgezonderd, verschillen o ffi
cieren en manschappen in  de twee vlo
ten evenzeer van elkander als officieren 
en manschappen van het landleger, b.v. 
van de Genie, verschillen van den staf 'dem  
en bedienden van een firm a die gespe- 
cialiiseerd is in bruggenbouw.

Trouwens moest de krijgsm arine een 
invloed hebben op de koopvaardij, dan 
zouden de koopvaardij van Frankrijk  en 
van Ita lië  beduidend meer belangrijk i t r i Te 
moeten zijn dan die van Nederland en * 
van Noorwegen. W ij stellen nochtans 
vast dat het andersom is.

E r wordt ook wel eens beweerd dat wij 
geen zeevarend volk zouden zijn. W at 
kan daar van aan zijn?

Zouden er dan zeeschuwe en zeeduch- 
tige volkeren of stammen zijn? M is
schien wel. D it kan evenwel geen oor
zakelijk verband houden met de onbe
duidendheid van onze koopvaardij, war)t 
de geschiktheid voor de zeevaart van de 
bewoners onzer lage landen bij zee dient 
niet bewezen te worden. Trouwens ook 
bij onze Waalsche landgenooten kennen 
wij zeer flinke zeelui.

Het volstaat echter niet zeeduchtig te
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geld izijn om schepen uit te reeën. W ij zuller of- 0c
beurtdijt meer aanschouwelijk maken.

De Eskimo’s zijn zeeduchtig buitenl 
allen tw ijfel. Nog niet zoo zeer lang ge- 
leden werd er een prent af gerold, wâarlsj M ii j  
wij een kajakvangst konden bewonde^ IU /  
ren; zij toonde ons de Eskimo’s in  huX* 
heerlijke sport, een spelende dans me'ïj 
zee en dood. De Eskimo’s zijn zeeduch 
tig. Nochtans zien.w ij hun schepen nia 
in  onze havens. De reden ligt voor 4< 
hand: omdat nood hen niet dwingt ver 
der te varen dan w aai zij hun voedse 
vinden.

Onze eigen jongens die na de schoolschc
ïmf-
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jaren, op 16-17 jarigen ouff ’itê wee- 
geestering de zeevaart? orden van 
en, na betrekkelijk kort K iel. Z tot zee 
bruikbare en onversaagde T..ratrozen op 
groeien, zijn zonder tw ijfel geschikt voo 
de zee, zij zijn zeeduchtig.

M aar tien jaar later vinden w ij de 
zelfde jongens ,man geworden, alle moJ laan' 
gelijke hefboomen bewegen om maal ladebe 
van de zee weg te kunnen en een beroe] gaandi
---land te vinden. Z ij zijn zeeschmj Voor

lingen 
len, he 
men zi

CHOC
Woe

aan
geworden en nochtans varen velen ver 
der, omdat de nood er hen toe dwing

( ’t Vervolgt.).
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Stoommacïhienen - 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 EN  EN  CO N STRU CT IES  
A lle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 
■ Levering van aiie Benoodigdheden B

Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz. 
Tel. 71741 en 72781 Postcheck 99136 Handelsregister 95

«De Zanzibars». —  U itslag van den 
biljartprijskam p, gehouden op Maandag 
4 Augustus in  he.t lokaal van A. Sel- 
schotter. Koninklijke laan.

1. Loones Em iel (60 p.) en Persyn Ge
rard  (127 f.). M iel speelde u it in  36 
beurten, terw ijl Gerard 117 punten be
haalde in  35 beurten. Hoogste reeks : 
Loones 15; Persyn 14.

2. Schoolaert Oscar (101 p.) en Moer
man M aurice (50 p.). Niettegenstaande 
dat M aurice w at onpasselijk was (te 
veel «druppeltjes» M aurice?) moest Os
car er toch aan gelooven, ondanks zijn 
kranig verweer. M aurice speelde zi;n 50 
punten in  26 beurten en Oscar behaalde 
97 punten in 26 beurten. Hoogste reeks: 
Schoolaert 18; Moerman 8.

3. Loones Em iel (60 p.) en Verzeele 
Alois (89 p.). M iel w int het nogm aals; 
ditm aal in  30 beurten, terw ijl Alois 72

! punten speelde in  29 beurten. Hoogste 
i reeks: Loones 8, Verzeele 9.

/ a  den scam p,
niet minder als 's winters verdient Uwe 
gezondheid alle aandacht. Door de 
warmte bent U vlug bezweet en bi[ de 
minste tocht hebt U een kou te pakken. 
Toch kunt U deze veelvuldige en zoo 
onaangenam e "zomer-verkoudheden”  
gemakkelijk vermijden. Neemt eenvou
dig bij de eerste voorteekenen eener 
gevatte kou 1-2 Asp irine  tab letten.

A s p i r i n e

Aspirine is onschadelijk voor hart, maag en niereal
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A PO TH EEK D IEN ST
Op Zondag 10 Augustus, zal de apot

heek Dewulf, Marie-Joséplaats, 7,gansch 
den dag open zijn.

Op Vrijdag 15 Augustus (O. L. V. He
m elvaart) zal de apotheek Deketelaere, 
Torhoutsteenweg, 76, gansch den dag 
open zijn.
M IL IT IEV ER G O ED IN G

Voor a l de m iliciens van de klassen 
1939 en 1940 is de m ilitievergoeding voor- j 
zien, indien zij op 1 Ju li 1940 nog in  
krijgsgevangenschap waren 
' Nog zijn er personen (de vader of bij 
c stentenis, de moeder) die hun aan- 
ivraag om vergoeding niet ingediend heb- 
b”)

't Zal nu zeker wel te la a t zijn !

tocht enj 
vochtig is

in alle apotheken en drogerijen : 6 en10 frank I
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f AX IS  IN AUGUSTUS
De volgende taxivoerders zullen den 

Lenst verzekeren gedurende de maand 
lugustus:
LO N C KE Leo, Torhoutsteenweg, 243.

; FRA N C H O IS Jean , Kairostraat, 28. 
PA N ES I Pieter, Fortu instraat, 2.

CNZE B L E E K N E U S JE S
Verleden week deelden w ij mede dat 

te Maldegem een actie op touw gezet 
was om onze Oostendsche bleekneusjes 
voor een paar weken te herbergen bij 
een of andere boerenfam ilie. Thans ver
nemen we nader dat een fam ilie zich 
reeds heeft aangeboden. De anderen 
zullen ongetw ijfeld volgen.
LtC H TA FSC H ERM IN G

Ondanks herhaalde aanmaningen der 
politie en de mededeelingen in  de pers, 
worden opnieuw ta lrijke  overtredingen 
inzake lichtafschem ering vastgesteld.

Vooral de achterkant der huizen ls 
slechts gedeeltelijk, zelfs in  het geheel 
niet verduisterd.

In  de toekomst zal op dergelijke over
tredingen een «verdubbelde» straf wor
den toegepast.
' h e t  W ER K L O O Z EN C IJF ER

In  de week van 28 Ju li tot 2 Augustus 
1941 werden per werkdag gemiddeld 381 
werkloozen gecontroleerd t.t.z. 203 m an
nen en 178 vrouwen.

Tijdens de week van 21 tot 26 Ju li 1941 
al ([waren er 379 werkloozen, w aarvan 214 

nannen en 165 vrouwen.
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T A X EZ E G EL S  OP H ET STA D H U IS
In  de bureau’s van den Burgerlijken 

Stand en de Bevolking, evenals het Se
cretariaat, gebeurt het meermaals, dat 
men taxezegels van doen heeft om een 
of ander stuk te bekomen.

Ten einde elk over en ’t weer geloop 
te verm ijden, ware het wenschelijk dat 
er in  die bureau’s taxezegels zouden voor
handen zijn, zooals dit trouwens vóór 
den oorlog het geval was !

Het is een klein werkje en zou het pu
bliek van zeer groot nut zijn.
B ER IC H T  AAN DE OUDERS

De ouders worden er op gewezen dat 
zij moeten verm ijden hun kinderen in  de 
rangen voor zegeltjes of eetwaren in  
hunne plaats te laten wachten.

E r worden daar gedurende het som
tijds lange wachten aan praatjes ge
daan, waaraan kinderen niets goeds te 
leeren hebben.
OP H EETERD AAD

In  het M aria Hendrikapark werd Zon
dagmorgen Dem... H. op heeterdaad be
trap t bij het doorzagen van een boom. 
D it is het werk van agent Ju lien  V an 
houtte.

Als men geen kolen heeft, dan zoekt 
men natuurlijk  hout.
IN HET  LA BO RA TO RIUM

Nadat er langen tijd  sprake geweest 
was de plaats van huisbewaarder in  het 
Stedelijk  Laboratorium  n iet mqer toe 
te kennen, heeft het schepencollege den 
toeziener Roger Vanhee, hiervoor onbe
zoldigd aangesteld.
IN STA D SD IEN ST

In  den laatsten tijd  hebben allerlei ge
ruchten de ronde gedaan over het feit 
dat een veertigtal bedienden van de 
Regie van Telegraaf en Telefoon in  
stadsdienst zouden worden geplaatst.

D it zou natuurlijk  voor onm iddellijk 
gevolg hebben, dat een gelijk aan tal t ij 
delijke stadsbedienden zouden ontslagen 
worden en het cijfer der werkloozen zou 
vermeerderen.

Laten  w ij echter Burgem eester en 
Schepenen de juiste beslissing nemen.

IJZERW AREN -
QUINCAILLERIE

Jack DELANGHE
Nieuwpoortsche Steenweg, 34

A LLE  H U ISH O U  D A R T IK ELS  
—  EN  ALAAM  —

Pierre
LANNOYE-VANTYGHEM

ZEILMAKER
$  Gelast zich voor alle werk : 
zeilen, zonnestoors, bachen, enz.

Overvloedstraat, 76 - Oostende
Handelsregister 9390
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’ UN ER  OOSTENDENAARS B I J  ? <
Zaterdag laatst vertrok u it het Zuid- 

;tation te Brussel een trein  om onge
veer 200 zieke Belgische krijgsgevange
nen ,te repatrieeren. Zullen er Oosten- 

"£’af j denaars bij zijn ?
pe'  KLACHTEN

De tijdelijke stadsbedienden kwamen 
zich beklagen over het fe it dat zij hun 
maandloon steeds met een zekeren ach- 
: terstand van 5 à 6 dagen uitbetaald 
1 krijgen.

Gezien de omstandigheden is hun 
klacht ten volle gerechtvaardigd, mede 
door het feit dat zij hun staat van ge
werkte dagen op tijd  en stond indien
den.

Zouden w ij het schepencollege mogen 
verzoeken gevolg te w illen verleenen aan 
den wensch onzer tiijdelijke stadsbedien
den.
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DE O PG EE ISC H T E  F IET SEN
In  1939 en 1940 werden een groot aan

tal fietsen voor het Belgisch leger opge- 
eischt. De uitbetaling zal nu wel niet 
lang meer uitblijven. Verschillende ge ■ 
meenten ontvingen reeds het noodige 
geld o.a. Oedelem en w ij betw ijfelen niet 
of Oostende zal een dezer dagen aan de 
beurt Komen.

Muziekinstrumentenfabriek
W Y N SBER G H E  IVAN  

Wettig gediplomeerd 
Garenmarkt, 30 — BRUGGE
Eerste klasse fabrikatie —  A ller
hande herstellingen —  Groote 
keus bla^s-, snaarinstrumenten, 
a c c o r d e s phono’s. ■

(132)
«INkMMIMw*»»
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CH O CO LADEBEDEELING
Woensdag had in  de school Kroon

laan, zooals aangekondigd, een choco- 
naai ladebedeeling plaats voor de school- 
;roe| gaande jeugd.

Voor de regelmatig ingeschreven leer
lingen die hun reep n iet konden afha
len, heeft men zich niet te verontrusten: 
men zal hem bewaren tot later.
ATI'AS VAN DE BU U R T W EG EN

Naair de locale pers mededeelt, zou 
de provinciale technische dienst aan het 
stadsbestuur voorgesteld hebben een 
afschrift van den volledigen atlas der

fK,iurtw  gen en waterloopen van onze 
ad op te maken. D it dokument ging bij 
■> bestuur in  de vlam m en op in  den 
idhuisbrand.

K U R IEU S  PRO CES
We vernemen dat een geding komt te 

worden ingespannen tegen de stad tot 
het bekomen van een schadelloosstelling 
van 1.000 frank wegens de verdwijning 
uit een schoollokaal dat tijd e lijk  en ge
deeltelijk als stadhuisbureau dienst deed 
van een winterm antel, toebehoorende 
aan een der leerlingen.

Een eigenaardig geval !
NAGEDACHTEN IS

Zondag laatst werd in  de S t Jozefs- 
kerk een plechtige nadienst gecelebreerd 
ter nagedachtenis van Roger Barbary, 
den veelbelovenden bokser die op het 
veld van eer sneuvelde.
H. P R IE S T E R W IJD IN G

Op Zondag 10 Augustus e.k. zal Eerw. 
Fr. Maurits-M. Louis Mazyn, Domini- 
kaân, zoon van den heer en mevrouw 
L. Mazyn-Pon;aert. tot priester gewijd 
worden door Z. Exc. Mgr. Carton de 
W iart in  de Dom inikanenkerk te Leu
ven.

De nieuwgewijde priester zal ’n plech
tige mis van dankzegging opdragen in 
de kerk der Paters Dominikanen, Chris 
tinastraat, Oostende, op Maandag 18 
Augustus e.k., te 10 uur.
DE E IER EN  BED EEL  IN G

Voortaan is de verkoop van eiers weer 
vrij. Ze zijn niet meer uitsluitend voor
behouden aan de kinderen en de ouden 
van dagen. r

Zullen de eieren hierdoor in  prijs 
dalen ? W ij spreken natuurlijk  n iet van 
deze die aan den wettelijken p rijs moe
ten verkocht worden.

O VERUREN  IN STAD SD IEN ST
De droevige Meidagen in  1940 deden 

vele leden van het stadspersoneel, door 
het vluchten van honderden bedienden, 
ta lrijke  overuren doen.

W anneer het er op aankwam deze 
plichtsvolle bedienden te beloonen,kwain 
daarvan niets in  huis: de hoogere over
heid weet zeker niets af van het reuzen
werk door d it personeel verricht?

In  elk geval, zij drijven door ! Zoowel 
de politieagenten als de bedienden heb
ben te Brussel voetstappen aangewend.

Ook het schepencollege is dezelfde 
meening toegedaan.

Mogen deze voetstapen, spijts alles, 
met sukses bekroond worden, dan zullen 
ze nog m aar hebben w at hun in  rechte 
toekomt.
H EBT  STEED S UW  PASPO O RT B I J

W ij! kunnen onze lezers n iet genoeg 
aanraden steeds hun identiteitskaart op 
zak te hebben. D at heeft men deze week 
best kunnen ondervinden.

Draag er tevens zorg voor, dat er een 
duidelijke, onlangs genomen foto en 
staat en dat alle andere vermeldingen 
kloppen.
IN DE K A PELLEST R A A T

De ta lrijke  putten die zich op de voor
landen van de Kappellestraat bevinden 
werden deze week met aarde gelijkge
maakt. Ook werden op verschillende 
plaatsen de grondhoopen verwijderd.
V B. O. K R O N IEK

W at w il de Vereeniging voor Beschaaf
de Omgangstaal ? Z ij w il het gebruik 
van het Algemeen Beschaafd versprei
den om een onmisbaar wapen te smeden 
tot verdediging en versteviging van on
ze cultuur. De beschaafde omgangstaal 
zal op drieërlei wijze onze cultuur ver
dedigen en dienen: ten eerste, wanneer 
ze gebruikt wordt als het voertuig van 
de beschaving in  onze gewesten, w aar 
zij alleen, in  tegenstelling met de d ia
lecten, over het noodige gezag beschikt 
om het indringen van de vreemde ta 
len, insgelijks dragers van beschaving, 
te keer te gaan. Ten tweede is het be 
schaafd noodzakelijk als brug boven de 
dialecten, als algemeene verkeerstaal 
tusschen de verschillende streken van 
het Nederlandsch taalgebied. Ten derde 
moet een uitgebreider gebruik van het 
beschaafd onze cultuur toegankelijker 
en dus sym pathieker maken bij de an- 
dertalige ïandgenooten of vreem delin
gen die, na zich de moeite getroost te 
hebben onze taa l aan te leeren, met ons 
volk in  voeling wenschen te komen, en 
hulpeloos en onbegrijpend staan tegen
over de dialecten.

Daarom  wordt lid  van de V. B. O. Geef 
uw naam  en adres op het secretariaat, 
afdeeling Oostende, Dr. Verhaeghestraat 
105, en het noodige wordt onm iddellijk 
gedaan. Het lidm aatschap kost slechts 
20 fr. per jaar. dat op de postcheckre- 
kening 4222.60 mag gestort worden.

B I J  HET O N D ERW IJZEN D  PER SO N EEL
Door het M inisterie van Openbaar On

derwijs werd de beslissing, w aarbij Mej. 
Cajrdon Bertha als onderwijzeres op 
pensioen wordt gesteld, bekrachtigd.

Anderzijds heeft hetzelfde m inisterie 
de aanstelling ad interim  van den heer 
Frans Hofm ann als lesgever in  de F ra n 
sche taa l en de h. Gaston Vanhoorne 
als lesgever in  de praktische electrici
teit, aan onze Stedelijke Vakschool,even
eens goedgekeurd.
W IN T ER H U LP  —  G IFT EN

St. Jozefslyceum 600 fr.; V rije  M idden
standsbond 329,60 fr., Joseph Legaye 
1000 fr.; V rije  Technische school 254 fr.; 
Vereenigde Magazijnen 335 fr.; Stadskas 
3046,50 fr.; Om haling Oudstrijdersbond 
5529,95 fr.; J.  Van Coillie 134 fr.; Om
haling K . Atheneum 475,55 fr.; Dentist 
Schacht 103,70 fr.
M U T U A L IT E IT SV ER EEN IG  ING DER 
REC H TH EBBEN D EN  VAN HET 
G ED EM O B IL IS EER D  LEG ER

Tengevolge van de demobilisatie van 
den Gezondheidsdienst van het Leger 
op datum van 1 M ei 1941, werd er be
sloten een M utualiteit op te richten 
welke tot doel heeft de genees- en art
senijkundige zorgen aan de rechtheb
benden te blijven verzekeren.

A l de vroegere rechthebbenden, de be
roepsm ilitairen, de m ilitaire werklieden, 
het burgerlijk personeel van het ge wezen 
M inisterie van Landsverdediging, de ge
pensionneerden en de reserve-oifi.'leren, 
die vroeger toegestemd hebben een b ij
drage te betalen recht gevend op de ge
neeskundige verzorging /anwege den 
Gezondheidsdienst van het Leger, .\ivgen 
er in  opgenomen worden.

Voordeelen worden aan de leden on
m iddellijk na de le  storting hunner b ij
drage verleend en zonder voorafgaande- 
lijken proeftijd. Het is den rechthebben
de aangeraden, het inschrijvingsbulletin 
behoorlijk ingevuld, terug te zenden ten 
laatste 15 dagen na het ontvangen dezer 
onderrichting.

E r  va lt aan te merken dat de leden 
ingeschreven na 31-12-1941 aan verplich
tende proeftijden onderworpen zijn.

Deze beperking is niet toepasselijk op 
de krijgsgevangenen welke na voormel
den datum terugkeeren.

Gezien de belangrijke voordeelen w aar
van de leden van de m utualiteit genieten 
en rekening houdend met de huidige 
m oeilijkheden eenieder persoonlijk te 
bereiken, zijn omzendbrieven en inschrij- 
vingsbulletins te verkrijgen bij den voor
zitter van den V. O. O. van Garnizoen 
Oostende, G. Maes, Louizastraat, 29, Oos
tende, dagelijks van 12.30 tot 13.30 uur 
en ’s Zondags van 10 tot 12 uur.

H ET W E R K  VAN DEN A K K E R
In  de verschillende gemeenten van het 

Vlaam sche land worden door de plaatse
lijke  afdeelingen van het «Werk van den 
AKker» allerlei voordrachten gegeven. In  
den laatsten tijd  gaan die vooral over 
het inleggen van groenten. W ij zijn er 
van overtuigd, dat ta lrijke huismoeders 
onzer stad er wel zouden aan houden 
zoo'n leerrijke namiddag bij te wonen. 
W anneer zoo iets in  onze stad ?

Daarvoor is het nu nog niet te laat !
IN DE ST A D SB IB L IO T H EEK

Dat in  vollen Zomer, in  de maand Ju li, 
6836 boeken zouden uitgeieend worden, 
had men voorzeker bij de herinrichting 
van de nieuwe bibliotheek niet verwacht. 
Nochtans is het aantal uitgeleende boe
ken sedert de heropening iedere maand, 
b ijna regelmatig gestegen. Een statistiek 
voor het eerste semester gaf reeds als

B U R G E R L IJK E  STAND 
bCLANUKlüN l: (V ltUcUËELIN G

Door de zorgen van net Stadsbestuur 
zal overgegaan worden tot de weder- 
samensteniiig van net, register der steri- 
gevanen over de periode van 1 Jan u ari 
tot 27 M ei 1940.

Deze weaersamenstelling is slechts 
mogenjk m aien aiie ïnncntm gen Detref- 
fenae aeze overujaens ons aoor ae la 
mme worden verstrekt.

Aiie personen aie tusschen 1 Jan u ari 
en 27 M ei 1940 en in  ’t bijzonder tus
schen 1 en 27 M ei 1940 een lam iliend 
heüben verloren (overleden te Oostenüe j 
woraen bijgevolg beieeid verzoent zien 
op het bureau van den burgeriijKen 
stand te w iiien aanmeiden voorz in  van 
het nuwenjksDoeüje waarop ae naam  
voorkomt van aeu iJ oveneaene.

Voor ae gevahen waar geen in lich tin 
gen zuiien verstrekt zijn, zai geen meu-

iX i

Bandagen
Orthopædie

algemeen totaal der uitleeningen het we overlijdensakte worden gemaakt zoo-
nog nooit bereikte getal van 29570 boe 
ken, m aar indien het zoo voortgaat, zal 
het tweede h a lfjaar nog een beter re
sultaat opleveren.
IN DEN BU IT EN

He.t is nu een echt plezier eens een 
wandeling te ondernemen in  den bui
ten. Onze oogst staat in  vollen bloei en

dat de fam ilie zich later zou verplicht 
zien d it op eigen kosten te laten verwe- 
zenlijken.
VOOR DE JODEN

Op verzoek van de Bezettende Over
heid en ingevolge een rondschrijven van 
den heer Secretaris-Generaal van het 
M inisterie van Binnenlandsche Zaken en

de boeren zijn volop ln  de weer om den | Volksgezondheid van 29 Ju li 1941, worden
de Joden die alhier in  het speciaal re
gister ingeschreven werden, verzocht 
zich aan te bieden ten Stadhuize, Bevol- 
kingsbureau, u iterlijk  tot 15 Augustus 
a.s., ten einde de voorgeschreven aan
duiding «Jood-Juif» op hun identiteits
kaart te laten aanbrengen.

BREU K BA N D EN
naar m aat en vol
gens geval.

BU IKBA N D EN
voor hangbuik,
zwangerschap,
operatie.

na

oogst af te maaien, te plukken of uit 
te: doen.

Talrijke aangename tafereeltjes van 
echte la n d ilii.«  pracht vallen cr hier-te 
bewonderen Jartim er dat de woeker ons 
zooveel goeds beneemt.

Bureelmaciiinen -  Eigenaars! t
Ik  ben kooper van alle bureelmachinen, alsook van 
gebrokene en onderdeelen, aan gunstige prijzen.

Aankoop —  Wisselingen —  Vermakingen van alle Merken

Mecanographic-Office
J. CORNELiS

Gebreveteerd Technieker
22, ALFO N S P IET ER SLA A N ,
Tel. 716.90

22 — OOSTENDE 
H. R. 9381

■MMBi

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 

■
C R O W N  C ITRO N

C R O W N  L IM O N A D E
C R O W N  O RAN G E

Bijzondere prijzen voor 
verkoopers —

voort-

(126)

DE K A P U C IJN E N K E R K
Het stadsbestuur werd door den heer 

gouverneur te Brugge uitgenoodigd zijn 
advies te w illen laten kennen betreffen
de het ontwerp tot verheffing van de 
Kapucijnenkerk tot b ijkerk van ae 
Hoofdkerk SS. Petrus en Paulus.
ER N ST IG  ONGEVAL

Lisabeth Denis, wonende Spaarzaam- 
heidstraat, werd Zaterdag jl. door een 
vrachtwagen ter noogte van Raversijde 
overreden en zeer ernstig aan rug en 
beenen gekwetst.

De ongelukkige werd naar het burger
lijk  hospitaal overgebracht.
STO OTKAR OP DE VLUCH T

Dinsdag werd u it de open plaats ne
vens het huis, gelegen W eidestraat, 36, 
een stootjkar weggehaald ten nadeele 
van Van Speybroeck Charles.

In  de huidige tijden kan alles dienen.
T W E E  M IR A K ELS

Dinsdag werden twee velo’s gevonden 
de eerste rond 21 uur door den heer Sys 
Jozef en de tweede door politieagent 
Geluck.

Beide rijw ielen zijn terug te bekomen 
in  de Vlaanderenstraat.

Burgerlijke Stand

O RTH O PÆ D IE
APPARATEN

voor ruggraat mis
vorming, beender
ziekte.

KU N STBEEN EN  -
ln licht metaal.

IM-ime
7, H. SERRU YSLA A N  

O O S T E N D E
ONTV AXMu aT U REN : leder werkdag, van 
9 tot 11 en van a tot • uur M

MX
« iH i im m im im w H ii i iM M iw M iiw M

O V ER L IJD EN
W ij vernemen het plotselinge afster

ven van den heer D U FA IT  FERNAND , 
oncterwiflzer aan de Albertpchool. De 
overledene was 37 jaa r oud, was gehuwd 
met Beun Lucienne en vader van een 
kind.

Sinds een week was h ij opgenomen in 
een gesticht voor zenuwiijaers te Gent. 
Niets lie t echter een zoo spoedig einde 
voorzien,

D u ia it Fernand was een zeer sym pa
thiek mensch en graag door eenieder 
gezien.

«net Visscherijblad» biedt aan de jon
ge weduwe en zijn zoontje Johny, a ls
mede aan de fam ilies D u ia it en Beun, 
zijn oprechte deelneming aan in  d it 
sm artelijk verlies.

W ENDT U VOOR A LLE  D R U K W ER K

Cinema’s
P A L A C E

1. Aktualiteiten U fa In  le  week.
2. Een dokumentair.
3. «L’Héritage prématuré» (Erfgena

men zijn ook menschen), geestige ko
medie met Heinz Salfner en Ernst 
Dumck.

F O R U M
1. Aktualiteiten U fa in  le  week.
2. Een dokumentair.
3. «Boc’cace» (Boccacio) met W illy  

Fritck.

C A M E O
1. Een dokumentair.
2. U fa aktualiteiten in lste week.
3. «M ijn Oom van Normandie».

R I A L T O
1. Een dokumentair.
2. U fa aktualiteiten in lste week.
3. «De Bengalische Tijger» (Der Tiger 

von Eschnapur), met La  Jan a , en Theo 
Lingen.
R E X

1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten U fa in  le  week.
3. «De Moedige Zeeman» (Der Mutige 

Seem ann) met Pau l Kem p en Lucie En 
glish.

R I O
1. Een dokumentair.
2. U fa  aktualiteiten in lste week.
3. «Param atta» (Zu Neuen U fern ) met 

Zarah Leander en W illy  Birgel.

R O X Y
1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten U fa in  le  week.
3. «Huwelijksreis met Drie» (Hoch- 

zeitsreise zu d ritt) met Pau l Horbiger

GEBO O RTEN

26 Ju li; —  Frank  Lauw er es van M au
rice en Irène Vandicke, W ellington 
straat, 70.

27. — Jeannine Pauwels van François 
en André Feys, E. Beernaertstraat, 8 ,,
José Picavet van M arcel en Leontina ge

(260)
VACANTIE K IN D ER T U IN
O PRO EP TOT W E LW ILL EN D E  DAMES

Het Stadsbestuur heeft het genoegen 
de bevolking kenbaar te maken dat van 
6 tot 30 Augustus een vacantie-kinder- 
tuin ingericht wordt in  de volgende ! 
scholen: 1 .Meisjesschool Ieperstraat 3; 
2. Meisjesschool Conscience; 3. School 
Vercamer, M ariakerke; 4. School Mei- I 
boom.

Deze vacantiekindertuinen zijn toe
gankelijk voor al de kinderen, van 9 tot 
11.30 u. en van 14 tot 16.30 u.

De kinderen zullen er over een ruime 
speelplaats beschikken, alsook zand om 
te spelen. Z ij zullen bewaakt worden 
door welwillende dames. De kinderen 
moeten een kom meebrengen daar zij in 
den namiddag een kom melk zullen k rij
gen geschonken door W interhulp.

Het doel van deze kindertuinen is de 
kinderen van de straat houden, ze rustig 
in  de nabijheid van een schuilplaats la 
ten spelen, onder goede bewaking en zoo
doende de ouders toe te laten met gerust 
gemoed hun werk te verrichten.

Door de welwillende medewerking van 
enkele dames van het onderwijzend per
soneel, is het Stadsbestuur in  de moge
lijkheid geweest de vacantiekindertuinen 
te openen in  4 verschillende scholen.

Om den dienst te kunnen waarnemen 
tot 30 Augustus inbegrepen, is de mede
hulp van nog enkele dames noodig.

De dames die hun medewerking aan 
d it zoo m enschelijk werk w illen verlee
nen, worden vriendelijk verzocht hun 
naam en adres, ook de dagen over de
welke zij kunnen beschikken, op te geven 
aan den Heer Schepen van Openbaar 
Onderwijs, Stadhuis.

i H E T
tot de Drukkerij van 
V I S S C H E R I J B L A D »
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en
Dewitte, Gouweloosstraat, 27; Nora Van- 
loo van Henri en Prudence Mares, Prof. 
Vercoulliestraat, 41.

28. —  Agnès Vanhoorne v. Louis en 
M aria  Deprez, Elisabethlaan, 401; An
drée Roose van Lucien en Lyd ia Brou- 
cke, Torhoutsteenweg, 200.

29. —  René Moerman van Lucien en 
Rachel Devaux, Nieuwoortsteenweg, 21 : 
L iliane De Bruycker van Gaspard en Ma 
deleine Vileyn, woont te Steene.

30. — Lucienne Ollieuz van W illy  en 
Irena Devroe, Noord Eedestraat, 15 ; 
August W illeput van Henri en M aria 
Ja rv is , Tim m erm anstraat, 5.

2 Aug. — Robert Desomer van Ju lien  
en Lydie Vlaem inck, woont te Breedene.

wendt U bij ST ER FG EV A L  tot

August Verburgh
Aannemer van Begrafenissen 
OOSTSTRAAT, 36 — OOSTENDE

M OOIE G IFT
Burgemeester Serruys heeft de stads

bibliotheek verrijk t met een lot prach- 
boekwerken, voornam elijk aan de

W IE  KAN ONS H ELPEN
aan een kinderrijtuig voor een kroost
rijk  gezin ?

ü ij mogen zich wenden of het laten 
weten aan het adres van «net Vissche
rij Diad», Nieuwpoortsteenweg, 44.

Een Restaurant 
W IN T ER H U LP

EEN SC H ITTEREN D  ID EE

bouwkunst gewijd.
Voor de stadsbibliotheek is d it voor

w aar een prachtige aanwinst.
BO TSING

, Zaterdag kwamen de fietsers Vannit- 
I sen Feux en Leemans Raym ond zoo ge- 
I weiaig in  Docsing. aat de linker wenjs- 
brauw van üe eerste gekloofd werd. Dr 
Van Wynenaaele alenae ae eerste zor
gen toe, zooaat aües zich tenslotte tot 
sto iieiijKe scnade oepaaide.

't ls  oorlog voor entwat.
EEN NOODLOTTIG G EBEU R EN

Maandag was de kleme André Gunst 
aan net spelen in  de Oostenasche Haard- 
straat, toen n ij a l loopend trapte op 
een lang ijzerdraad, waarvan het einae 
omnoog sioeg en het punt er van den 

t kleine zoo ongelukkig raakte, dat het 
I recht in  het Im ker oog stak, hem zoo 
erg kwetsend, dat h ij het linker oog ver
liest en de ongelukkige jongen Woens
dag nog niet kon ondervraagd worden.

Drs Vandewalle en Lauwereins dien
den hem de beste zorgen toe.

Hopen we voor het ongelukkig slacht
offertje dat h ij spoedig moge genezen.

ST ER FG EV A LLEN
25 Ju li. —  Ju lien  Deceur, 27 jaar, echt. 

Gerarda Meulemeester, woont te Zerke- 
gem.

26. —  Germ ain Vandenbroele, 30 jaar, 
echt M argareta Maes, woont te M id
delkerke.

27. —  Frans Laforce, 59 jaar, echtg. 
Joanna Vercnocke, woont te Breedene.

29. —  Carolus Benoot. 77 jaar, echt. 
Eugenia Broucke, Pontonstraat; Chris- 
tianus Deschepper, 67 jaar, echt. Her- 
m ania Verhuist, N ijverheidstraat, 38; 
Charles Leduc. 60 jaar, echt. Em m a De- 
pré, Th. Vanloostraat, 33.

31. — Jozef Zwaenepoel, 73 jaar, ong. 
woont te Slype.

1 Aug. —  Charles Verleyen, 90 jaar, 
ong. Pontonstraat; H ilaire Godderis, 60 
jaar, echt. Helena Deckmyn, Blauwkas- 
teelstraat, 78.

H U W E L IJK EN
28 Ju li. —  Jozef Denys, wed. van Si- 

donia Dejonghe en Germ ana V e r
meersch.

29. — Cam iel Verstraete en Germ aine 
Capelle, wed. van Gaspard Maene.

2 Aug. —  Georges De Paepe en Lu- 
ciana Vanden Broucke; Albert Roose en 
Georgette Brissinck.

H U W EL IJK SA FK O N D IG IN G EN
3 Aug. — Lanoye Jean , aannemer van 

vervoer, Koninginnelaan, 32 en Vandes- 
sel Marie, Antwerpschestraat, 1; Galeyn 
G ilbert, toeziener, K a re i Vande Woesty- 
nestraat, 3 en Broux Regina, Oostend
sche H aardstraat, 29; Soetaert H ilaire, 
bediende, Goedheidstraat, 59 en Moer- 
mans Yvonne, Goedheidstraat, 55; Ver-

1 haeghe Gaston, vleeschhouwer, Torhout- 
steenweg, 56 en Peene M aria, Steenbak- 
kerstraat, 13.

DIESEL-DEQTZ
SÉpota

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 jaar iederen Zater
dag per post thuis besteld worden. 

VOOR F R A N K R IJK  
VOOR DU ITSCHLAND  
kost een abonnement tot Nieuwjaar 
-----  slechts 30 FRA N K  -----

Gebr.
O O ST EN D E i

Z O M ER JEU G D FEEST
Onder groote belangstelling ging Zon

dagnamiddag in  onze stad het zomer- 
jeugdfeest door, ingericht door de Blauw- 
voetvendels en Die.tsche Meisjesscharen.

Verscheidene sprekers namen het 
woord en oogstten veel b ijval.
EXAM EN  VAN DACTYLO

M aandag te 15 uur zal op het stad
huis het examen voor tijde lijke dactylo 
in stadsdienst plaats hebben.

D it laatti.u ifï plaats grijpen heeft zijn 
oorsprong in  het feit dat het stadsbe
stuur haar eerste oproep moest vernie
tigen daar deze niet volgens de wet was 
gebeurd. Het was «Het Visscherijblad» 
dat 'ïierop de aandacht van Burgemees 
ter en Schepenen trok.
VOOR W IN T ER H U LP

De totale opbrengst van de drie school
feestjes ingericht in  de Maria-Hendri- 
kaschool, bereikte de mooie som van 
2.613,50 fr.

Dinsdagmiddag had de opening plaats 
van net restaurant voor W internuip in  
üe beneaenveraieping van ae üm iova- 
tion, Kapellestraat. Betere p laats kon 
met uitgekozen woraen. Benevens het 
oostenascn scnepencouege, was ook üe 
pers uitgenooüigd.

Zooals onze iezers weten is het spijs
huis m et aneen toegankehik voor a i de 
gesteunden van W internuip, m aar ook 
voor ae ourgenj, oie zoo zeer onaer ae 
tegenwoprujige om stanaigneaen n jat.

ivien meiue zonuer vaiscne schaamte 
ziin ongeiuKKigen toestana op net secre
tariaat, ijze rstraa t ö, waar de noodige 
ïnlicntingen gaarne women verscreKt.

ue zegeis woruen voor een maanu ge- 
eiscni, m aar men oetaa.it per ween., Zion- 
uagen uitge/ionuerü.

Voor een goeuitoope m aaltijü  (.3,50 fr.) 
beiooyen ae zegeis per uiduau i  nr ö of 
4, i  n r ö, zo n r ni en A nr üu.

Voor üe eenscnoteim aaitijü (1,50 fr.) 
1 n r 8, lu  n r 20 en z n r 1.

We worüen er bereiawiilig te woord 
gestaan aoor aen neer v anaenaiiesscne, 
secretaris van onze K.oopiianueiùJs.amer 
en cue Dijgestaan worat uoor aen neer 
dozei ue vr^enat, een y aar üoks eu ue 
meisjes van ue u u p ia  en ae ±miuva- 
bion.

w at üe heer Vanaenüriesscne, op nn- 
tia tie i van ourgemecüter ocüu^ù tot 
souiiu u iacn t, ma.g sciutcerenu eeiioeiiiu 
women, voor ae eerste twee aagen u.on- 
uen siecnts lou uinexs gegeven women 
en neeit men zeer veei peisonen moeten 
weigeren.

Ve,el menschen komen er hutsepot 
halen, uen eersten en tweeaen aag wa
ren er met mm aer aan zuu porties Uit- 
geievera en waren er nog zoovcei g e 
weest, ze waren ook uoor oeuocibige in 
woners aigenaaia m eeu üan oi pot. 
Voor cue uutsepot geeit men iu zegeis 
nr zu in  een gaiiücne ween..

De eerste en tweeue aag gaf men er 
teiKens lou cuners.

o i net ieKKer was, hoeft niet gezegü, 
want aen eers^.n aag, Kregen ae men
scnen een teljoor soep, een scnoon stuK- 
je vieescn,. overvioeuige boontjes en 
aaraappeien met een goeae saus. 
Woensuag was net soep, gegapt vleesch, 
veei rooue kooi m ei appeis Dereia, en 
aaraappeien.

Het water kwam er in  onzen monü, 
want ieKKerüer, gezonaer en kioeicer kon 
het met.

D it aües kost 3,50 fr. per m aaltijd  en 
voor de kroostrijke gezmnen slecnts 1,75 
fr. per persoon.

Den V rijaag  wordt er geen vleesch ge
geven en uitgezien zal woraen voor visch 
of garnaal.

De Gornoratii: kan h ier voor zooveel 
behoeftigen ook een mooi gebaar doen.

De instelling van dit restaurant mag 
een schitterend idee van onzen burge
meester genoemd worden.

Binnenkort zullen hier niet minder 
dan twee duizend eetmalen per dag 
dienen voorzien.

Thans reeds werd gedacht aan de 
stichting van een afdeejing voor dp 
volkrijke buurten zooals M ariakerke en 
Kroontje.

De heer Vandendriessche, bijgestaan 
door den knappen Je f De Vriendt, ver
rich t h ier reuzenwerk en verdienen met 
het personeel de erkentelijkheid en me
dehulp van de bevolking.

W interhulp Oostende verdient onze 
waardeering omdat het in  alle opzichten 
aan een menschlievend doel beant
woordt.

W ie onder de burgerij bedekte ellende 
kent. heeft den plicht het kenbaar te 
maken.

Men schame zich daarvoor niet en doe 
zooals de oudste bezoekster van dit res
taurant M athilde Van Sluys, 85 jaar, re
gelmatig het zich doen smaken in  het 
restaurant W interhulp, waar alle be
hoeftige bewoners, zonder onderscheid 
van stand, geholpen en gevoed zullen 
worden.
™ P. V.



U IT  DE S T R E E K
•M f l a w s a B B W O » —  Van onze bijzondere correspondenten

Aan onze Korrespondenten
D aar er op V rijdag 15 Oogst (O. L. V. 

Hem elvaart) te r drukkerij van «Het Vis- 
scherijiblad niet gewerkt wordt, worden 
onze korrespondenten verzocht, te zor
gen dat hun teksten tegen ten laatste 
den Woensdagmiddag op het bureel van 
ons blad toekomen.

De Panne
B U R G E R L IJK E  STAND

Geboorten: Opsomer Guy, van Geor
ges en Verlinde M arie; Maesen Jenny, 
van M aurits en Derieuw Herm ina.

H uwelijken: Moke Henri, smid, wed. 
van Desmedt Bertha en W itgeers Euge
nie, z. b. wed. Maesen David, z. b. bei
den alhier wonende; Breem  Marcel, fa 
briekwerker, Adinkerke en Tim perm an 
Paulina, wed. Labeau Ju les, z. b. alhier.

Sterfgevallen: Ryckeboed Henri, z. b.. 
75 jaar, echt. Verstraete: Sophie; Vanhee 
Henri, z. b„ 83 jaar, wed. Vandenbus
sche Octavie; Vyaene Bertha, z. b. 49 
jiaar, wed. Tim m erm an Frans en De- 
longie Pierre.

K IN EM A N IEU W S
V IE U X  B R U X E L L E S , Duinkerkelaan : 

Program m a van V rijdag 8 tot en met 
M aandag 11 Augustus: 1. U fa actualitei
ten; 2. Ku ltuurfilm ; 3. «Fanny Elssler» 
met L ilia n  Harvey, Pau l Hoffm ann,Rolf 
Moebius en W illy  Birgel.

Program m a van Dinsdag 12 to.t en 
met Donderdag 14 Augustus: 1. U fa ac- 
tua‘liteite|n; 2. Dokum entaire; 3. «Erf
genamen zijn ook Menschen» met Heinz 
Salfner, Ernst Dumcke, M argareta Kup- 
fer en Else von Möllendorff.

Spelleiding : Hans Deppe.
Avondvertooningen om 20 uur. ’s Zon

dags om 15, 17.30 en 20 uur.
CASINO, Zeedijk. —  Program m a voor 

de week en op Zondag 10 Augustus: 1. 
ü'fa actualiteiten; 2. Dokumentaire; 3. 
« Ik  weiger te antwoorden» met Olga 
Tchekowa, Albrecht Schoenhals, Gustav 
Diessl, Hanne Mertens en Herbert Hüb- 
ner. Muziek van W em er Bochmann. Re
gie : Otto Linnekogel.

R A V IT A IL L E E R  IN G SD IEN ST
Ingevolge herstellingswerken aan ’t 

cKasteeltje» is de dienst van ra v ita il
leering thans gevestigd in  het oud ge
meentehuis, Zeelaan.

Medegedeeld wordt ook, dat een ver
andering op t il is inzake de vleeschbe- 
deeling, verandering en tevens ook be
langrijke verbetering.

Heist
A PO TH EEK D IEN ST

Morgen Zondag 10 Augustus zal de 
apotheekdienst, op de gewone Zondag
uren door apotheker J .  Maes, gehouden 
worden.

KO LO RAD O KEVER
Verbouwers van aardappelen, het is 

hoogst en dringend noodig eens goed 
uwe aardappelvelden te onderzoeken en 
na te gaan of die door den koloradokever 
n iet aangetast werden. Op onze gemeen
te, in  «de Panne» werden reeds een 2 
ta l gevallen aangemeld. Om verschillen
de redenen is de aardappeloogst reeds 
r ie t al te beloftevol en in  enkele dagen 
zou de koloradokever een echt onheil 
stichten. Men vergete niet elk geval van 
aantasting oogenblikkelijk ten gemeen
tehuize aan te melden. Doet uw aardap
pelplanten besproeien: elke aanvraag is 
te doen bij den heer Desmedt, Panne- 
straat, 130.

H U W E L IJK
Vóór enkele dagen ging onder een 

zeer groote belangstelling vanwege onze 
visschersmiddens het huw elijk door van 
G-heselle Leon, zoon van den zeer goed 
gekenden «Meisse» en Neyts Anna, doch
ter van de niet m inder bekende zeerat 
««Bananne».

Van heel vroeg reeds waren ta lrijke  
kijklustigen op de been om m aar niets 
van het interessant schouwspel te ver
liezen: het was dan ook een heele hoop 
nieuwsgierigen en kijklustige sym pathi
santen die het gelukkige paar en de 
niét m inder gelukkige fam ilies naar het 
stadhuis en de kerk om 10.30 uur ver- 
gezeljden. A ldaar 'verdrong zich ec)i 
groote menigte en men had w aarlijk  ge
dacht dat het een huw elijk  was van een 
der notabelen der stad.

Het spreekt van zelf dat na de plech
tigheid de vreugde hoogtij/ vierde en dit 
tot laat in  den nacht, daar ze toelating 
hadden om het feest naar beliefte voort 
te zetten.

’s Anderendaags werd nog een toe
m aatje genomen en in  stoet door de 
dorpskom gewandeld naar de .talrijke 
vrienden en kennissen.

«Het Visscherijblad» sluit zich aan Lui 
de ta lrijk e  en warme sym pathiebetui
gingen en wenschen nog vele en lange 
gelukkige jaren aan het jonge paar.

V IN K EN Z ET T IN lï
Op Zondag 10 Augustus, om 2 u. stipt 

zetting in  ’t gewoon lokaal bij makker 
F. Knaeps, café Derby Plage «Pension 
Marilettfc» Parkstraat, 29|. Voortzetting 
wedstrijd voor den beker va,n onder
voorzitter L. Creyf, om het eerst de 400 
liedjes.

V IS S C H E R IJ
De burgemeester H. Goetinck kon 

voor de visschers de toelating bekomen 
om terug met roeibooten zee te kiezen, 
op voorwaarde dat het strand behoor
lijk  en voldoende afgem aakt werd en 
de booten dag en nacht zouden bewaakt 
worden. De vüsschers zullen w ellicht 
d itm aal geen enkel reglement w illen 
over ’t hoofd zien. Te meer dat daar a l
les van afhangt! opdat ze al/dus hun 
brood zouden verdienen en de toekomst 
hoopvol kunnen te gemoet zien.

K IN EM A N IEU W S
Deze week heeft het bestuur van K i 

no Royal wederom voor iets puiks ge
zorgd nl. de lieftallige operette: «Lief- 
despaspoort» met de zoo graaggeziene 
ster M arika Rökk. Voor V rijdag 8 Au
gustus om 7.30 uur, Zaterdag 9, om 7.30 
uur en Zondag 10 Augustus om 2, 5 en 
7.30 uur: 1. U fa weekoverzicht; 2. Puike 
Dokum entaire; 3. «Liefdespaspoort» met 
M arika Rökk en P. Hörbiger. Toekomen
de week de zoo lang verwachte film  : 
«Een Nacht in Mei».

B U R G E R L IJK E  STAND.
Geboorten: Bonny M aria. Polderstraat 

19; Hoozée André, Consciencestraat, 5; 
Sinave Joseph, Zeedijk, 176.

Huwelijksafkondigingen: Van Beveren 
Constant, zeevisscher met Neyts Made
leine, dienstmeid, beiden alhier; Meyers 
W illy, zeevisscher te Heist met B liek  
Magdalena, z. b. te Ram skapelle.

Steene
!

BEVO O RRAD ING
De handelaars worden er op attent 

gemaakt dat, wanneer ze hun zegels op 
de form ulieren plakken, slechts honderd 
zegels mogen geplakt worden op de 
Vlaam sche zijde en de andere zijde moet 
blanco blijven.

A F B L IJV E N
De controledienst aangesteld voor de 

gemeente Steene kan medespreken van 
de harde koppigheid der boeren, Als 
men nu eenmaal een valsche aangifte 
heeft gedaan, moet men er ook de ge
volgen van kunnen dragen en niet doen 
verdragen, zooals het het geval is ge
weest met den heer controleur, die voor 
zijn speurzin betaald werd met een duch
tig pak slagen, wat den bedeeler duur 
zal komen te staan.

BO ERENW ACHT

Onze boerenwacht heeft reeds herhaal
delijk prachtig gepresteerd. Regelm atig 
worden vreemde heerschappen uit onze 
velden gekeerd. Tot nu toe is het geble
ven bij vermaningen, doch in  het ver
volg zal er onmeedoogend streng opge
treden worden, daar de veldschuimers 
het w at al te bont maken.

K U N STN IEU W 5
Van den Oostendschen schrijver, den 

heer Hendrik Brys, medewerker aan 
«Het Visscherijblad», verschijnt binnen
kort een novellenbundel over het vis- 
schersleven. -

Onze j/onge kunstschilder, de heer Re
né Meyere, leerlig aan de Academie te 
Gent, zal dien bundel illustreeren met 
penteekeningen.

W ie w il kennis maken met dit werk, 
gelieve het van nu af te bestellen bi,i 
den heer P. Vandenberghe, bestuurder 
van «Het Visscherijblad», Oostende, of 
aan het adres van den schrijver zelf.

B U R G E R L IJK E  STAND
H uw elijk: Provoost Omer met Po llet 

Yvonne.

Breedene
HO CKEY OP ROLSCHAATSEN 

TORNOOI DER KU ST
Op Zondagen 17 en 24 Augustus 1941, 

zal er op de rolschaatsenbaan te Bree- 
denje-aajn-Zee, een kustitornooi plaats 
grijpen met de medewerking van de 
volgende ploegen:
volgende ploegen: Breedene, Oostende, 
Wenduine en Knokke.

Op 17 Augustus, schiftingswedstrijden.
Op 24 Augustus zal de fin aa l door

gaan met den beker «Tornooi der Kust» 
als nzet, daarna troostwedstrijd.

Tusschenin de kampen is de rolschaat
senbaan toegankelijk voor elkeen.

Een demonstratie zal ten beste gege
ven worden door den kunstschaatsen- 
rijder W illy  Jonckheere.

De wedstrijden nemen, telkens om 15 
uur een aanvang, deuren om 14 uur.

Inkom prijs 5 fr. voor beide Zondagen.
B U R G E R L IJK E  STAND

Geboorten: Belpam e Nora, van Camiel 
en Vandenberghe Rachel.

Huwelijken: Venmans Donatus, werk
man te Zandvoorde met T ratsaert G er
maine, werkster alh ier; Blomme Albert, 
onderwijzer te Langem ark en Lam s 
Jeanne, alhier.

Huwelijksafkondigingen: De Kreyger 
Maurice, lichtprenter te S t Jan s  Molen
beek en, Verdoek Elisabeth, alh ier; Van- 
dekinderen Henri, meubelmaker en Slab- 
bmek M aria, be'den alhier.

Sterfgevallen: Laforce Jan , 59 jaar, 
echt. van Joanna Vercnocke, overleden 
te Oostende; Ju lien  Stubbe, 22 jaar, zoon 
van A lfred en Urbanie Schaut, overle
den te Braunsweg (Duitschland).

K O EPO K IN EN T IN G
De kostelooze zittingen voor koepok

inenting hadden plaats in  de verschil
lende w ijken op Maandag 4 Augustus.

De ouders die het niet noodig geoor
deeld hebben hun kuic’eren (ttisschen 
de 3e en de 8e 1( \ tiifm aand) ter inen
ting aan te bieden, zullen vervolgd wor
den.

RAVI T A IL LE E R  IN G SD IEN STEN
Dienst voor Ravita illeering  en R an t

soeneering :
W ij brengen een laatste m aal ter ken

nis van de bevolking:
Dienst gecentraliseerd in  den «Ibis». 

Elisabethlaan.
Uren van opening: 8.30 tot 12 uur; ’s 

namiddags zijn de bureelen niet toegan 
kelijk  voor het publiek, uitgezonderd op 
de dagen dat er rantsoeneeringszegels 
worden uitgedeeld.

De diensten werden als volgt geregeld: 
Loket I :  kleinhandelaars en zegelborde
rellen; loket I I :  textiel, schoenen, fiets
banden en zeep; loket I I I :  zegels; loket 
IV  : landbouw.

E r wordt dringend verzocht aan de 
bevolking van deze nieuwe regeling goed 
nota te nemen, ten einde nutteloos ge
loop te verm ijden en de diensten niet te 
storen.

Z W A RTE  ZEG ELS
De werkgevers kunnen de bijkomende 

rantsoeneeringszegels voor hun arbei
ders die zwaar werk verrichten (besluit 
van November 1940). persoonlijk komen 
afhalen tusschen 10 en 15 Augustus 1941.

PLEC H T IG E  L IJK D IE N S T
Op Dinsdag 5 Augustus om 9.30 uru, 

had er in  de parochiale kerk van Sas- 
Slykens de teraardebestelling plaats van 
den heer Ju lien  Stubbe, zoon van M ijn 
heer A lfred en Mevrouw Urbanie Schaut.

Een groot deel der bevolking had er 
aan gehouden haar deelneming te be- 
toonen door de plechtige lij/kdienst bij 
te wonen.

Aan de bproefde ouders en fam iliele
den onze innige deelneming.

A R B E ID E R S  U IT  H ET BU ITEN LAN D  
T E R U G G EK EER D  IN VERLO F

De arbeiders die in verlof uit Duitsch
land of Noord-Frankrijk komen, moeten 
zich vooraf op het Rijksarbeidsam bt te 
Oostende, Kaaistraat, 12, aanmelden. 
E r  zal hun een aanmeldingsbewijs af
geleverd worden. Dan slechts zullen zij 
op het bureel van ravitailleering, loket 
3, hun rantsoeneeringszegels kunnen be
komen.

W IE L R IJD E N
Zondag 1.1. was de Breedensche belofte 

Oscar Goethals aan den trok te Korte
mark.

Over een afstand van 50 Km . over-

1 troefde h ij al zijn tegenstrevers en won 
in  de spurt voor Bernard, Van Hoele, 
Wijdooghe, en Vercruysse in deze orde.

iDe wedstrijcj kende nochtans een 
hardnekkig verloop en het tempo werd 
steeds hoog opgevoerd. De Breedenaar 
streed steeds in  de voorste gelederen. 
Z ijn  prachtige zegepraal getuigt nog
m aals dat h ij een renner met toekomst 
is.

In  elk geval, de verrichtingen van 
Goethals zijn te volgen.

Zal h ij beter slagen dan zijn voorgan
gers: Pol Maes, K a re i Dumon, Vanloo, 
e. a. Het ware te hopen. Cyver.

A A RD A PPELK A A R TEN  VOOR 
T IEN  MAANDEN

Vanaf 11 Oogst tot en met 14 Oogst 
1941, telkenm ale van 9 tot 12 en van 
14 tot 17 u., zal er overgegaan worden 
tot de uitdeeling der nieuwe aardappel
kaarten, geldig voor een periode van 
tien maanden.

De uitdeeling geschiedt volgens de 
nummers der rantsoeneeringskaarten.

Maandag 11 Oogst: vân 437.301 tot 
438.800; Dinsdag 12 Oogst: van 438.801 
tot 440.300; Woensdag 13 Oogst: van 
440.301 tot 441.800; Donderdag 14 Oogst: 
van 441.801 tot 443.800.

Bijzondere onderrichtingen:
1. Alleen de niet-producenten van 

aardappelen zullen een aardappelkaart 
ontvangen.

2. Het hoofd van het gezin (of zijn 
echtgenoote) moet persoonlijk de aard
appelkaarten komen afhalen.

I Elkeen wordt verzocht zich op de voor 
hem vastgestelden dag aan te bieden, 
ten einde een norm alen gang der zaken 
in  de hand te werken.

Voorrang wordt verleend aan de be
zitters van voorrangskaarten.

AAN DE HOUDERS VAN EEN 
A A RD A PPELK A A R T  voor 10 PER IO D EN

Men verzoekt ons het volgende mede 
te deelen:

Het Gemeentebestuur zal al het mo
gelijke doen om de bewoners van Bree-

ïSSa

VI55CHERS !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EN 
NIEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN

BELIAfiD.CPIGHmC0

OOSTEUDfi mm S* A .

S P O ^ Ï -  
IEUW S

H o c k e y
H ET  H O CKEYTO RN O O I 

TE K N O K K E
Oostende w int schitterend

Zondag 1.1. werd voor een ta lrijke  op- 
komst op de m arkt van Knokke een 
groot hockey-tornooi op roisehaatsen 
gehouden. Oostende R. H. O. won d it tor
nooi met overgroot succes.

Ziehier de 
Knokke B  - 
Knokke A — 
Oostende — 
Knokke B  — 
Knokke A — 
Knokke B  —

uitslayen:
- Breedene 

Oostende 
Breedene 
Knokke A 
Breedene 
Oostende

1- 2 
3—0 
3—4 
1-0 
1—5

Algemeene rangschikking

B o k s e n
OOSTENDENAARS NAAR BRUSSEL

Morgen Zaterdag 9 Augustus
Drie onzer beste locale vuistschermers 

zullen zich morgen Zaterdag 9 Oogst 
naar Brussel verplaatsen, w aar zij zul
len in  ’t gelid treden tegen tegenstrevers 
wier faam  en reputatie borg staan voor 
een spannenden wedstrijd.

Vele Oostendsche boksliefhebbers zul
len wederom de verplaatsing naar de 
hoofdstad doen en deze liefhebbers wor
den dan ook vriendelijk verzocht hun 
kaarten op voorhand te bespreken bij 
den vriend Nestor Verstraete, Hotel Cen
tral, Groote M arkt, waar hun een door- 
gangsbewijs om het spergebied te ver
laten, zal afgeleverd worden.

Het wordt heden Zaterdag een mee- 
dene een voorraad aardappelen van 150 ting der zwaargewichten, daar niet min- 
kg. per persoon te verschaffen . | der dan drie partijen tusschen derge:ijke

De personen die in  het bezit zijn van
een aardappelkaart voor 10 perioden, 
kunnen zich laten inschrijven op het 
Gemeentehuis vanaf 18 tot 20 Augustus 
van 9 tot 12 uur. Voor de inschrijving 
moeten de personen hunne kaarten 
kunnen voorleggen.

Deze schikkingen worden genomen 
onder voorbehoud van gebeurlijke w ij
zigingen vanwege de Aardappelcentrale.
»5#(5**®®®®®®«®®©»®®<
HANDELAARS !!

Om uw W AREN  aan onze 
trouwe lezers bekend te ma
ken, plaatst een aankondiging 
in

Het Visscherijblad

M IJN  IN DE KOR
Vrijdagm orgen vaarde het visschers

vaartuig N.8 «Nymphe des Flots», reeder 
j M arcel Blondeel ter visscherij uit. In  
? den namiddag, gekomen tusschen De 
: Panne en St. Idesbaldus had een gewel
dige ontploffing plaats. Het schip werd 

, enkele meter u it het water geheven en 
I een echte stortvloed van w ater kwatn 
op het schip terecht. De motor was stil 
gevallen en de korreboel afgerukt. Een 
m ijn moet in  de kor gesleept zijn en 
ontploft, want volgens van de kust ge- 

! zien werd, ging gansch den boel de 
! lucht in. De andere visschers die in  de 
omgeving vischten, zagen een enorme 
waterzuil. De slag werd door de inwo- 

, ners van De Panne waargenomen en gaf 
j den indruk van een aardbeving, 
i Visscher Blondeel bemerkte dat zijn 
schip veel water maakte. De motor werd 
terug in  gang gestoken en het schip 
vaarde naar Nieuwpoort terug. Het schip 
werd op ’t droge geplaatst w aar vast
gesteld werd, dat het heelemaal ontzet 
was. De voorloopige herstellingen wer
den uitgevoerd.

B U R G E R L IJK E  STAND
Geboorten: Goderis Roger, van Engel

bert en Fasseel Rachel; Degraeve Eric 
van Georges en Degryze Olga; Ver
stappen Frans, van Valeer en Pecceu 
Lucie.

Overlijdens: Dubuy M arie, echt. van 
Duflou Karei, 75 jaar; Augusten Hen
drik, echt .van Behaeghel Elisa, 73 jaar.

O UD EW AREN CEN TRALE
Het stadsbestuur van Nieuwpoort 

brengt ter kennis der bevolking dat. 
door een besluit verschenen in  ’t Staats
blad, alle nuttelooze vernietiging van 
papier en andere herbruikbare waren, 
zooals beenderen, wol, karton, leder enz. 
streng verboden is.

Het is wenschelij'k, wanneer het gaat 
om geringe hoeveelheden, de waren niet 
te mengen met den huisafval, m aar ze 
afzonderlijk te geven aan de werklie
den van den Reinigheidsdienst bij ieder 
omhaling op de gewone dagen.

De huisafval, waaronder papier of an
dere waren gemengd zijn, zullen kun
nen geweigerd worden door den Rein ig 
heidsdienst.

Gezien d it oud papier, karton en alle 
andere herbruikbare waren bestemd 
zijn voor hergebruiken in ’t algemeen 
belang en bijzonder in  dit der Belg i
sche papiernijverheid, die wegens ge
brek aan grondstoffen met stilstand be
dreigd is, wordt iedereen verzocht al 
hetgeen h ij heeft liggen, te verzamelen 
en bij de omhalingen mee te geven.

BEVO O RRA D IN G SD IEN ST  
DE N IEU W E  M ACHT IG IN G EN  A

Op de nieuwe m achtigingen A dient, 
door den gemeentedienst de naam  van 
den grossier vermeld. De kleinhande
laars gelieven dus hun schikkingen te 
nemen vooraleer zich ten stadhuize aan 
te bieden. Zorg.t dat de naam  van den 
grossier onm iddellijk kan opgegeven 
worden.

DE A A RD APPELKAARTEN
De aardappelkaarten, geldig voor den 

aankoop van de rantsoenen voor 10 
maanden, zullen in  den loop van de 
maand uitgereikt worden. De stadsom
roeper zal de dagen bekend maken.

athleten plaats hebben. De voornaamste 
er van stelt K are i Sys, onzen ongenaak- 
baren Belgischen zwaargewichtkampioen 
in  strijd  tegen den officieelen kampioen 
van Holland zwaargewicht Dorus Elten. 
Deze laatste is een man die ringkennis 
aan kracht en kunde paart en daarom 
behaalde h ij dan ook reeds werkelijk 
schitterende uitslagen. De voornaamste 
er van zijn ongetwijfeld de overw innin
gen op De Groot die uitgeslagen werd 
na énkele m inuten, en op H arry Staa l 
en Nico Droog die het in  de veertiende 
ronde moesten laten steken. Onnoodig 
het rekord van Sys nader te ontleden. 
Alle Oostendsche sportmannen hebben 
van dichtbij zijn prachtigen opgang bij- 
gewoond en zijn jongste merkwaardige 
resultaten liggen nog versch in  eenieders 
geheugen. Sedert Sys op 20 Oktober 1.1. 
den Belgischen zwaargewichttitel op 
Verbeeren won, verpletterde h ij één voor 
één de tegenstrevers die hem voorge
schoteld werden. Zelfs S ta f Roth moest 
in  enkele ronden voor den ongenaak- 
baren Oostendenaar de vlag strijken. D it 
bewijst niet alleen dat K are i Sys zich 
steeds zorgvuldig in  beste konditie houdt 
m aar dat h ij tevens het hoogtepunt van 
zijn prachtforme bereikt heeft. D it zal 
Elten Zaterdag w ellicht tot zijn schade 
ondervinden. Nochtans zijn velen de 
meening toegedaan dat de Hollander 
zich puik zal verdedigen om derhalve de 
nederlaag tot haar minimum te herlei
den. M aar winnen op Sys? Daar heeft 
niemand geen benul van.

A ll Gerard staat tegenover Van Deu
ren voor een veel lastiger taak. De Brus
selaar wordt door velen als het beste 
zwaargewicht van België na Sys aanzien 
en dat h ij door Sys itn m inder dan vier 
ronden tot opgave gedwongen werd, is

Blankenbergej
A PO TH EEK D IEN ST

Zondag 10 Augustus zal de apotheek 
Fevery, Kerkstraat, gansch den dag 
open blijven.

FONTE IN I ER SD IEN ST
Vanaf Zondag 10 tot en me.t Zaterdag 

ifj Augustus zal de fonteinier Boute Flo- 
rimond, Consciencestraat, den dienst 
waarnemen.

C IN EM A’S.
Program m a van V riidag 8 tot en met 

Donderdag 14 Augustus:
C O LISEE , Kerkstraat. —  1. U fa actua

liteiten: 2. Ku ltuurfilm ; 3. «De Doode 
die het goed stelt» luim ige komedie met 
Eduard Wenk, Trude Hesterberg en Leo 
flezak
" PA LLA D IU M , Kerkstraat. —  1. U fa 
a<ctualiteitien; 2. K u ltuurfilm ; 3. « S t 
Johannesvuur » met Anna Dam mann en 
Otto Wem icke. Muziek: Herb. W indt.

Avondvertooningen te 19.30 uur. Zon- 
dagnamiddagvertooning te 15 uur.

T IP  TOP CLUB
Door de Tip-Topclub, afdeelng W ater

sport, wordt op Zondag 10 Augustus te 
2 30 uur, in de B ie f (zwemkom) Sas, een 
gemengd feest gegeven voor alle leden 
van de club. Verscheidene mooie p r ij
zen zijn te winnen. H ierna volgt het 
programma:

1. Zwemmen: Heeren vrije  slag 50 m. 
(reeksen van 4 zwemmers) ;

2. Kanovaren: Dubbel Heeren (plm. 
300 m.) (reeksen van 4 kano’s).

3. Zwemmen: 1. Heeren borstzwem- 
men 50 m. (reeksen van 4 zwemmers); 
2. Heeren rugzwemmen.

4. Kanovaren: 1. Gemengd (reeksen 
van 4); 2. Enkel Heeren (reeksen van 4>.

5. Zwemmen: 1. Heeren plm. 550 m. 
vrije  slag; 2. Dames plm. 550 m. vrije  
slag.

6. Exhibitie gehouden door Ja n  Gui- 
lin i, oud-recordman van Europa en kam 
pioen van België.

De kano’s staan gratis ter beschikking 
der mededingers. De inschrijvingen wor- 
dien afgenomen ten laatste Zaterdag
avond bij H. Noël, Hotel Suisse en P. 
Devriendt, W aterkasteelstraat, 1. In 
schrijving 2 fr.

Alle Tip-Top leden op post.
V O L K S B O E K E R IJ «ONS HUIS» 

VAN M AERLANTSTRAAT
Ieder Zondag open vanaf 10.30 tot 

12 uur. Groote keus van Vlaam sche en 
Fransche romans en jeugdboeken.

Toegang vrij.

te w ijten aan het fe it dat Van Deuren 
tijdens dien kamp alle zelfvertrouwen 
miste en bovendien tegenover een rivaal 
stond die in  blakende forme was. A ll 
Gerard staat hem voor die tweede plaats 
in  den weg, m aar de Oostendenaar zal 
w illen bewijzen dat h ij er even goed 
aanspraak kan op maken als de hoofd- 
stedeling, een prachtig ontwikkeld ath- 
leet. De jongste tijden kenden beide te
genstrevers niets dan zegepralen, uitge
zonderd voor Van Deuren de nederlaag 
tegen Sys en voor A ll Gerard deze tegen 
Roth. Het wordt tusschen beide mannen 
een aantrekkelijk gevecht, dat de m e
nigte in  beroering zal brengen.

Tegen Robbe torst Robesijn een vaak 
op ziijn schouders die voor velen te zwaar 
wordt geacht. De W aal verpletterde bijna 
al zijn tegenstanders in  enkele m inuten 
en inaien het weerstandsvermogen van 
den Oostendenaar niet te best is, dan 
lijd t het geen tw ijfe l of ook h ij zal neer
gehaald worden. M aar Robesijn is, se
dert h ij te Oostende vertoeft, in  verba- 
zingwekkenden vooruitgang, klopt zelf 
droog, zoodat Robbe nog r.iet op voor
hand gewonnen is. Een wedstrijd voor de 
ta lrijke  liefhebbers van sensatie.

De twee andere kampen zullen w ij niet 
bespreken, daar Gerard-Falise en Mer- 
tens-Grevilliers tusschen vreemde bok
sers betwisst worden.

Sluiten v/ij dit kort overzicht met den 
wensch uit te drukken, dat onze jongens 
op deze verplaatsing door een ta lrijke 
schaar aanhangers mogen vergezeld wor
den en net er vooral zegevierend mogen 
afbrengen

Wielrennen

G. G. G. V. V. T. P.
Oostende 3 3 0 0 10 2 F 
Knokke A 3 2 0 1 6 5 4  
Breedene 3 0 1 2  1 5  3 
Knokke B  3 0 1 2 5 10 i

Op het einde werd een troostwedstriji 
gespeeld voor het publiek tusschen 
Knokke A en Oostende, die gewonnei. 
werd door Knokke A.

Een groote beker werd aan Oostende 
geschonken door het sportcomité en 
jeugdverbond van Knokke.

V o e t b a l

HET CRITERIUM DER AZEN
Op Zondag 31 Augustus a.s. 

te Oostkamp, «Park Gruuthuyse»
Na het schitterend W ielercriterium  van 

St. M ichiels (Brugge), w aarin Van Over
loop, Claes, Faingnaert, Ram on en an
dere kampioenen uitblonken, en na het 
suksesvol betwiste «Criterium  der Arend
jes» van Oostkamp, dat voor Busschops, 
Moerenhout, Lam bert, Desmaele, Decin, 
Hermans, Herm ie, Paepe en ta lrijke  jon
geren als O llivier en Iréné De Keyser, 
liefhebberskampioen, een profijtigen dag 
is geworden, wordt thans West-Vlaan- 
deren’s grootste Wielerkoers van ’t jaar 
1941, voor Beroerpsrenners A, ingericht.

Een wedstrijd van 120 Km . met ver
schillende klassementen (Reglem ent der 
buitenlandsche C riteria wordt er voor 
’t eerst toegepast), waaraan niet m inder 
dan 15.000 fr. prijzen, prem iën en ver
goedingen zijn verbonden.

Niets dan befaamde kampioenen zullen 
er aan deelnemen!

Reeds werden 21 azen vast aangewor
ven, onder meer: Kaers, K in t, Van de 
Meerschaut, Buysse, Debacker, kampioen 
Defoordt, Vlaem ynck, Sercu, Vissers, 
Schotte, Vandeweghe, Beirnaert, Van 
Eenaeme, Delathouwer, Vanhoutte, enz.

Nog enkele plaatsen bliljven open. De 
belanghebbenden kunnen hunne kandi
datuur laten geworden aan firm in  Blon
deel, 116a, R ijselstraat, te Sint-M iehieis 
(Brugge), vóór half-Augustus e.k., op 
welken dag de keuze zal gedaan worden.

Re

Sc h a k e  n
SCHAAKTO RNO O I VAN 2 

23 OOGST 1941

vter.

TOT

Lokaal Café «Unie» (K le in  Pa rijs ) 
U IT SLA G EN

Ronde I :
Blomme — Vantuyne (Arb.)
Patfoort — Teetaert 0— 1
Van Lierde —  Simoens 1—0 
Ronde I I :
Simoens — Vantuyne (afgebr.)
Teetaert —  Van Lierde 1— 0

Programma der 2 volgende ronden
Ronde I I I :

Zaterdag 9 Oogst: van 14 tot 18 u .: 
Vantuyne-Teetaert; van 18 tot 20 u.: 
Simoens-Blomme.
Ronde IV :

Dinsdag 12 Oogst: van 18 tot 20 u.: 
Teetaert-Blomme; van 19 tot 21 u.: Van- 
tuyne-Van Lierde.

Alle liefheboers zijn harte lijk  welkom 
en er zijn steeds borden ter hunner be
schikking. Mat.

VRA A G ST U K  Nr. 9
Sleutel Pe5f7 dreigt 2/Dc3e5 

als..., Ke4f4 2-Dç3e5 m at . 
als..., Ke4f5 2-Dç3e5 mat. 
als..., Ke4d5 2-Dç3ç4 mat. 
als..., Le3d4 2-Dc3f3 mat. 
als..., Le3f4 2-Dc3d3 mat.

V RA A G ST UK  Nr. 10
L. Bayot —  Forrière

mat

B U R G E R L IJK E  STAND
Geboorten: Lam bin Nicole, Vander- 

I stichelenstraat. 38; Vanden Aueele Jaak , i 
HET AFHALEN  DER ST EEK K A A R T EN  Langestraat, 12; Coussée Claudine, Wen- !

SCHATTING  VAN DEN O O G S T  ; duine.
De landbouwers w aarbij de schatting ! Huwelijksafkondigingen: Van W u lp e n 1 

reeds heeft plaats gehad kunnen hun 1 Teleshoor met M aertens M ariette, bei- j 
steekkaarten afhalen op den Bevoorra-1 den alh ier; Vanden Bauwede Raphaël. : 
dingsdionst. j Assebroek met D alle Elm yre, alhier. 1

lil S * 1m  m
■i  mtm&i

W it speelt en geeft m at in  twee zetten

ZU LLEN  A. S. O- EN  V. G. O. 
O PTRED EN  ?

Deze vraag wordt door veel sportlief
hebbers gesteld.

K.V.G.O. is er reeds in  gelukt kontrakt 
af te sluiten met een 7-tal elftallen om 
alle wedstrijden buitenhuis te spelen, 
mits 75 %  van de gemaakte ontvangsten 
aan het K.V.G.O. afgestaan worden.

A.S O. onderhandelt nog steeds om op 
eigen veld te kunnen optreden, w at zeer 
ce hopen is voor de ta lrijke  sportlief- 
nebbers, die den Zondag niet weten 
Araarheen zich te begeven.

S. K. ROESELARE —  V. G. O.
Zondag vangt het K.V.G.O. zijn eerste 

oefenwedstrijd aan en wel te Roeselare 
tegen S. K . Roeselare.

ue  wedstrijd vangt aan te 14.30 u. en 
het K.V.G.O. schikt hiernavolgende ploeg 
in lijn  te stellen:

Vergracht; Vandenberghe en Lauwe
res; Schaecken, Dasseville en Berten; 
Rotsaert, Zwaenepoel, Vandenbussche, 
Vanhoucke en Hubrechtsen.

Hopen we dat het V.G.O. van nu af 
aan eiken Zondag met een w at regel
m atiger ploeg zal optreden en dat ook 
de samenstelling n iet iederen Zondag zal 
dienen gewijzigd te worden.

Vanhoucke heeft reeds op alle p laat
sen gespeeld en is slechts op één goed 
geweest, nam elijk als half.

Waarom  thans een nieuwe verande
ring, zal de toekomst uitmaken.

KA M PIO EN SC H A PPEN  1941-1942 
Indeeling der reeksen

Voor de 2e provinciale afdeeling zijn 
ingeschreven: A. A. Moeskroen, Ware- 
gem Sportief, W. S. Lauwe, F. C. Roese- 
iare, Stade K o rtrijk  (voorloopig), F. C. 
Izegem, F. C. Torhout, S. V. Blanken
berge, Daring Blankenberge, C. S. leper.

Na lange besprekingen met de afge
vaardigden der clubs van het spergebied, 
is er overeengekomen dat deze clubs de 
noodige voetstappen zullen doen om hun 
m atchen te mogen spelen. E r  zal ook ge
wacht worden op den uitslag der voet
stappen aangewend door het Uitvoerend 
Comité, ten einde de clubs toe te laten 
binnen en buiten het spergebied te ko
men.

Moest er geen toelating tot reizen ver
schaft worden, hetgeen de uitschakeling 
der twee clubs van Blankenberge voor 
gevolg zou hebben, wordt er verzekerd 
dat deze twee vereenigingen hun plaats 
in  2e provinciaajl zujjen behouden en 
hernemen wanneer de toestand zal nor
m aal geworden zijn.

E r wordt hierbij beslist, bij algemeen 
akkoord der clubs, m in één stem, dat 
de 2e afdeeling provinciaal alsdan tot 
12 clubs zal beperkt zijn en dat ze zai 
aangevuld worden door oproeping van 
clubs van de gewestelijke 2e afdeelingen 
met inachtnem ing van hun rangschik
king van het seizoen 1938-1939.

In  de gewestelijke competities hebben 
ingeschreven:

Rekkem Sport, F. C. Komen, S. V. 
Koekelare, K o rtrijk  Sport, F. C. Tielt, 
U. S. Dottignies, Deerlijk Sport, F. C. 
S. V. Wevelgem, S. K . Vlam ertinge, S. K. 
Eernegem, G. S. Middelkerke, S. C. Bizet, 
S. V. Nieuwpoort, R . C. W ervik, E. G. 
G istel en R. C. Harelbeke.

In  de reservedivisies komen voor: S. 
K . Roeselare, F. C. Roeselare, C. S. Brug
ge, F. C. Komen, K o rtrijk  Sport, R . C. 
Harelbeke, F. C. T ielt, Stade Moeskroen 
F. C. Torhout, F. C. Brugge, Deerlijk 
Sport, F. C. Sport Verbr. Wevelgem; Da
ring Blankenberge, S. C. Meenen, A. A. 
Moeskroen, S. C. Bize.t ,V. G. Oostende,. 
S. V. Nieuwpoort.

In  Jun iors: S. K . Roeselare, K o rtrijk  
Sport, F. C. Tielt, Waregem Sp., Daring 
Blankenberge, Stade K o rtrijk , A. S. Oos
tende.

In  Scholieren: Rekkem Sport, F. C. 
Roeselare, K o rtrijk  Sport, Stade Moes
kroen, F. C. Brugge, S. C. Meenen, A. S. 
Oostende.

In  kadetten: K o rtrijk  Sport, Stade 
Moeskroen, F. C. Brugge, Daring B lan 
kenberge, S. C. Meenen, Stade Ko rtrijk , 
A. S. Oostende.

SPORTDAG 31 -8-41 TEN BATE VAN 
W IN T ER H U LP

Reeds zijn de volgende ontmoetingeni 
in  het programma aangeteekend:

Selectie Brugge —  Selectie Kortrijk- 
Moeskroen-Lauwe.

K . B . Kortem ark — R . C. Elle.
S. K . Roeselare — S. C. Meenen.
S. C. Meenen — S. K . Roeselare (17-8.
W. S. Houthulst — C. W . Langem ark,
C. S. leper — F. C. Roeselare.
Ontworpen: F. C. Torhout —  C. S. 

Brugge.
F. C. Brugge — A. S. Oostende of se

lectie Oostende.

VAN ONZE KRIJGSGEVANGENEN
W ij kregen van scheidsrechter Evarist 

Emmery, krijgsgevangene, een kaartje 
meldend dat h ij het zeer goed stelt en 
dat n ij verheugd is aldaar regelmatig 
«Het Visscherijblad» te ontvangen. H ij 
vindt het echter jamm er dat er voor de 
Vlaamsche krijgsgevangenen van uit 
België zoo weinig gedaan wordt, in acht 
nemend dat er ilog 144 Vlamingen bij 
hem zitten.

W ie helpt er ons om onze jongens eens- 
degelijk te steunen?


