
l ic h t e n

JU L I

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

10*D 3.40 19.55
11 V 3.41 19.54
12 Z 3.42 19.53
13 z 3.43 19.52
14 M 3.44 19.52
15 D 3.45 19.51
16 W 3.46 19.50
17 D 3.48 19.49
18 V 3.49 19.48
19 Z 3.50 19.47
20 Z 3.51 19.45
21 M 3.52 19.44
22 D 3.54 19.43
23 W 3.55 19.42
24 D 3.56 19.41
25 V 3.58 19.39
26 Z 3.59 19.38
27 z 4.00 19.37
28 M 4.02 19.35
29 D 4.03 19.34
30 W 4.05 19.32
31 D 4.06 19.31

Deze tabel geeft
bet wezenlijk uur
?o.l gen* de «on.

HüOliWATtR

-WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL i
Drukkerij en Bureel 
Telefoon: 73.758 
Tel. Huis: 73.910

NIEUWPOORTSTEENWEG, 44, OOSTENDE
Posfcheckrckening 1070.98 

Verschijnt eiken Vrijdag avond

JU L I

1 D 4.12 16.48
2 w 0.10 1 t.-iO
3 o b.id 10.02
4 V I.ZI 2U.U2
5 z ti.öi ü l.ll6 £ 2Z.131 M lü.43 23.1Uö U 11.31 __
9 W 0.03 12.2810 D 0.52 13.1411 V 1.38 14.0012 Z 2.21 14.4213 z 3.02 15.2314 M 3.44 16.0415 D 4.26 16.4916 W 5.13 17.3817 D 6.06 18.3518 V 7.08 19.4319 Z 8.15 20.4820 z 9.20 21.4721 M 10.13 22.3722 D 11.00 23.2223 W 11.43

24 D 0.03 12.225 V 0.42 13.0026 Z 1.18 13.3827 z 1.58 14.1628 M- 2.36 14.5629 D 3.17 15.3830 W 4.01 16.2531 D 4.51 17.20
De uurwerkeD

aan land vertoo-
nen twee uur
later.

Bestuurder-Eigenaar : 
P. VANDENBERGHE 
Handelsregister 5327

De Visch-en 
Garnaalverzendingen

per Spoor
Dat de N.M .B.S. in  moeilijkheden ver 

keerd heeft, weet iedereen.
Dat de normale toestand, op enkele 

kleinigheden na, thans volledig hersteld 
schijnt te zijn, b lijk t niet alleen uit een 
officieel bericht welke van haar is u it
gegaan, m aar hebben de reizigers tot 
hun groote voldoening kunnen vast
stellen.

Zooals onze lezers weten, wordt de 
visch en garnaal thans nog altijd  van 
uit de verschillende havens te Oostende 
enkele uren na aankomst in de andere 
havens gecentraliseerd, om ’s nachts per 
kamion tot naar de verste hoekjes van 

: ons land (Lu ik, Charleroi en Mons) ver
voerd te worden.

De vraag stelt zich thans waarom dit 
alles vanaf heden per spoor n iet zou 
kunnen terug vervoerd worden om langs 
den snelsten weg en met een minimum 
van tijd  en portverlies ter bestemming 
aan te komen in de daarvoor speciaal 
bestemde koelwagens, welke voor de 
verschheid en frischheid van het vervoer 
gemakkelijk kunnen instaan 

Het ware een besparing van benzine 
van minstens 9.000 lite r per maand, een 
vermindering van de onkosten en cen 
waarborg, als zulks snel gebeurt, dat de 
visch en garnaal in verschen toestand 
toekomt.

W at thans enkele malen kort na elkaar 
op ons spoorwegnet gebeurt, is echter 
niet van aard om de verantwoordelijke 
personen er toe te bewegen een werking 
in dien zin op touw te zetten.

Visch- en garnaalverzendingen, verle 
den week uit Oostende op verschillende 
tijdstippen verzonden, zijn op een be
treurenswaardig trage wijze aan den be 
stemmeling bezorgd en hebben zeer lan 
gen tijd  noodig gehad om ter bestem
ming afgegeven te worden.

Een bestelling te 17.30 uur te Oostende 
vertrokken, werd te Brussel den anderen 
avond slechts te 21.15 uur afgegeven.

Een andere bestelling, gedaan met 
den trein G. V. (groote snelheid) ver
trokken te 20 uur, aangekomen te Brus
sel te 24 uur, werd besteld in  den na
middag van den anderen dag te 15 uur.
, Deze bestelling bleef dus 15 uur te 
Brussel-Statie liggen.

Een derde colli, vertrokken met den 
trein van 7.30 uur ’s morgens, werd den
zelfden avond te 21.30 uur afgeleverd.

Verder werd een gewone colli (d it
maal echter geen visch), waarvan de 
afhaling den Vrijdag gevraagd werd, den

K lach t bij den bevoegden Brusselschen 
stationsoverste neergelegd, kwam uit op 
de verontschuldiging: « W ij kunnen er 
niets aan doen. t Is  oorlog».

Dat het vervoer per spoor m oeilijkhe
den kan opleveren, nemen we aan, m aar 
wat niet aannem elijk voorkomt, is het 
feit dat een expresscolli 15 uur en meer 
in  de statie van bestemming zelf b lijft 
liggen.

Nu meer dan ooit dient het personeel 
van de Spoorwegen, dat zeer groot is in 
getal, vergeleken oij de huidige te ver 
richten werkzaamheden, voor net vlug 
vervoer en bestellen van goederen en 
vooral eetwaren te zorgen.

Te Oostende ging d it steeds uitstekend, 
m aar van het binnenland kan hetzelfde 
niet gezegd.

Zal het Spoor er dan ook nooit in  ge
lukken, niettegenstaande alle voordee
len het kan bieden, om de auto op ver
voergebied te verdrijven, daar waar déze 
m feite veel kostelijker, trager en m in
der konfortabel mag genoemd worden?

Aan de spoorwegambtenaars en den 
propagandadienst, welke nochtans onae; 
de leiding staan van knappe ambtenaars 
onze kritiek in  de toekomst te bescha
men !

Ze zullen er het land en de bevolking 
een zeer grooten dienst mee bewijzen en 
groote besparingen mogelijk maken

ABONNEMENTEN :
BINNENLAND : Een jaar, 36 frank; 9 maanden, 27 frank; 6 
maanden, 18 frank; 3 maanden, 12 fr. BU ITEN LA N D : 60 frank.

Wie bezorgt ons Inlichtingen
K an  ons iemand in lichtingen bezorgen 

over de personen, die vertrokken zijn 
met de 0.324 «Sonny Boy»? A RTH U R  
VAN A C K ER  \^as motorist aan boord 
van d it vaartuig en zijn vrouw Mevrouw 
Van Acker-De ceunincK heeft sedert Mei 
1940 geen nieuws ontvangen van haar 
man.

Â
W eet iem and nieuws over, PO L 

STEEN S, E ST H ER  ST EEN S  en M AU
R IC E  V ER C RU YC E, vertrokken uit Oos
tende met de «Saphir» van de Cockerill?

H. Ghys terug
A i

De heer Henri Ghys, de bekende Oos
tendsche reeder, die zooveel goeds ver
rich t heeft voor de Belgische reeders te 
La  Rochelle vertoevend, is thans defini
tief te Oostende terug.

W ij wenschen den vriend H enri Ghys 
welkom en zijn overtuigd, dat h ij hier 
even nuttig zal kunnen zijn als in 
Frankrijk .

ln de Belgische 
Zeevaartvereeniging

P. Vandenberghe.

Aan
Scheepsbouwers en 

Reeders 
te r  Visscherij

Scheepsbouw/verordening van 
27 November 1940

Op verzoek van de bevoegde Duitsche 
Overheid wordt aan alle scheepsbouwers 
en reeders ter visscherij bekend ge
m aakt, dat elke aanvraag tot nieuwbouw 
oi herbouw van visschersvaartuigen in- 
bouw van motor of iets dergelijks haar 
moet worden voorgelegd, door bemidde
ling van den Zeevisscheri;«ciienst (Sta- 

_ _ _ tiongebouw Oostende) die een grondig
Zaterdag afgehaald en nog bij uitzon- onderzoek zal moeten instellen omtrent 
dering dien zelfden dag verzonden bet nut der ingediende aanvraag.
(G. V .) Groote snelheid! j Daartoe zullen alle vereischte in lichtin-

Ze werd den volgenden Donderdag gen en bescheiden aan den Zeevissche- 
slechts besteld. rijd ienst moeten gegeven worden.

Voor de Garnaalkruiers 
van Breedene

In  een vorig nummer werd bij vergis
sing gemeld, dat de gekruide garnaal van 
Breedene, Den Haan, Klem skerke en 
Vlissegern in het Hotel l ’Espérance dien
de ingeleverd te worden. Het ju ist adres 
is echter bij den heer Roger Hubrechsen, 
Golfstraat 35, te Breedene-aan-zee.

Het mag gezegd worden dat de kruiers 
over het algemeen hun taak goed ver
staan en de werking van de Corporatie 
begrijpen, die er naar streeft een dege
lijke verdienste te verzekeren niet alleen 
aan de kruiers, m aar ook aan de leurders 
en winkeliers, zonder u it het oog te ver
liezen dat in  tijden van grooten aan
voer, door een gepaste regeling, het m a
ximum van d it voedzaam product aan de 
bevolking zal ten goede komen.

Dat alles van geen leien dakje loopt 
hoeft echter geen betoog en dat enkele 
kruiers zich nog steeds het recht toe- 
eigenen van producent en tevens détail
lant te zijn en steeds doorgaan hun 
kliënten van vroeger te bedienen, is ook 
geen geheim. De kleinverkoopers kunnen 
zich echter geruststellen, dat dit van 
korten duur zal zijn, w ant pas zijn d; 
controleurs sedert een week in werking 
of reeds werden verschillende overtre
dingen op dit gebied vastgesteld. Zondei 
van de « onaangenaamheden » daaraan 
verbonden te gewagen, zullen de over
treders zich dan ook bij de uitreiking der 
vergunningen, die eerstdaags zal plaats 
hebben, tijde lijk  geschorst zien de 
strandvisscherij verder te beoefenen Ook 
tegen sommige winkeliers die doorgaan 
hun garnaal rechtstreeks aan de kruiers 
of visschers te koopen, zullen m aatrege
len getroffen worden.

Het meerendeel der kruiers begrijpt 
echter goed wat ■•an hen verlangd wurdt 
en zijn het met de regeling dan ook 
totaal eens. D it wordt genoegzaam be
wezen, niet alleen door hun ta lrijke  op
komst ,maar ook door de plotselinge 
activiteit die ten allen kante aan den

Zooeven is het verslag van deze ver
eeniging verschenen.

D aarin wordt hulde gebracht aan de 
nagedachtenis van:

1. Edgar Hemy, eere-bestuurder der 
Hoogere Zeevaartschool en voorzitter van 
de Exam enjury voor het toekennen van 
brevetten als officier ter koopvaardij' 
h ij overleed in  M aart 1939. W as een 
waardeerend leeraar; h ij vormde, gedu
rende zijn lange loopbaan menig Koop- 
vaardijorficier.

De nagedachtenis van dezen goeden 
onderlegden meester, vol zelfverlooche
ning, zal voortleven in  de geschiedenis 
van het Zeevaartonderwijs.

2. Kapitein G. Renier, eere-leeraar der 
Hoogere Zeevaartschool, opvolger van 
den heer Rem y als voorzitter van de 
Exam enjury.

De h. G. Ren ier stierf in  Augustus 
1939; geduldig en onvermoeibaar werker, 
b lijft zjn aandenken levendig in  de Hoo
gere Zeevaartschool en onder zijn oud- 
leerlingen.

3. Den 10 Jan u ari 1940, ontviel ons onze 
oude en trouwe medewerker, de heer 
Christian Sheid, reeder van den ouden 
stempel, gezaghebbend hoofd van be
langrijke en oude Belgische zeevaart- 
ondernemingen, onder-voorzitter van de 
Belgische Zeevaartvereeniging. Sedert 
1909 aan onze instelling gehecht, was h ij 
steeds bereid ons met zijn kostbaren 
raad bij te staan; bestendig en daad
w erkelijk was zijn medewerking.

4. De heer Leon Dens, senator, reeder, 
beheerder der Belgische Zeevaartveree 
niging sedert 1932 en die het slachtoffer 
werd van een schrom elijk ongeluk in 
den vreemde in  1940.

Aan hen allen w ier verdw ijnen wi;. 
gehouden hebben nogmaals in  herinne
ring te brengen, ons innig en dankbaar 
aandenken 

Met ontroering brengen w ij ook nog 
een eerbiedige hulde aan onze dappere 
zeelui, verdwenen gedurende deze .twee 
laatste jaren naar aanleiding van wreede 
ongevallen.

H ERVO RM IN G  DER HOOGERE 
ZEEVAARTSCHO O L

In  ! 939 werd in  het Zeevaartonderricht 
ten tite l van proef een hervorm ing inge
bracht, door het in  voege brengen van 
een voorafgaanden practischen proeftijd 
op de Mercator, welke de jonge lu i toe
laat na te gaan of ze w erkelijk de op
komende roeping van zeeman bezitten 
en hen alle ontgoocheling sparen.

LEER L IN G EN
Het nieuw regiem werd toegepast aan 

de 32e promotie, bestaande u it 18 ka- 
detten en aangeworven in  Ju li 1939.

Na een kort verb lijf in  het internaat,

dag gelegd wordt door het breien van 
nieuwe kruinetten of het vervangen van 
deze laatsten door de zoogenaamde 
«paardennetten». De garnaalvisschers te 
paard komen wel eens in  w rijving  met 
de kruiers tengevolge van den opgedre
ven wedijver die ontstaan is, doch de 
Heer Politiecom m issaris Verhelst te 
Breedene weet door een w ijsejijk  be
sluit, gesteund op de argumenten van 
de belanghebbenden zelf, de geschillen 
ai spoedig bij te leggen.

Voor de liefhebbers van het visschen 
met yollen, van de vóornoemde gemeen- 
cen, werd insgelijks gezorgd. Ook voor 
dezen werkt de Heer C. Menu ijverig  tot 
net bekomen der vergunning. Tot op 
neden kwamen reeds een tien tal aan
vragen binnen. W ie een yolle beschik- 
ja a r heeft en tot het visschen in  aan- 
.nerking w il komen, kan zich aanmelden 
jij den Heer Hubrechsen op voornoemd adres.

Ter in lichting  weze hier vermeld, dat 
ie  kruiers in  het bezit moeten zijn van 
-•en sciiein, die echter niets gemeens 
leeft met de vergunning die hen binnen

kort zal overgemaakt worden. De eerste 
is de toelating van de Bezettende Over- 
aeid om te visschen; de tweede is van 
ien  Belgischen Staa t en zal hem vol
gens verdienste toegekend worden.

Door het ontstaan dezer regeling is 
eerder nog een aanverwant bedrijf terug 
m het leven geroepen en wel de garnaal- 
pellerij, die menigeen toelaat een b ij
verdienste te verwezenlijken, hetgeen 
met te versmaden valt. Het garnaal- 
seizoen dient echter afgewacht om aan 
de garnaalpellers hun volle bedrijvigheid 
te kunnen bezorgen.v_ , ,  °  a i i t - u i i i t i C i  ...........................
, ieder er aldus het zijne toe bij- Werktuigkundige le  klasse
’ton» V  Z0U a ras wat nering ont- Werktuigkundige 2e klasse 
stonnrt ♦ 0,p .,gezonde beginselen ge- Aspirant-werktuigkundige steund, tenslotte aan eenieder

FONDS
De vereeniging der oud-kadetten, kring 

«Georges Lecomte» stelde een bijzonder 
fonds in  tot het toekennen van een jaar- 
lijkschen prijs aan den meest verdien
stelijken kauet.

Twee prijzen werden verleend in  1939, 
n l aan M. J. C iees. var. Lifferdange en 
aan M. Guy Verstraete, van Antwerpen.

BEZO EK EN  EN ONTSPANNING
Leerzame bezoeken en uitstappen wer 

den per gelegenheid ingericht. Sport- 
oefeningen hadden regelmatig plaats.

Ct Franck, korvetkapitein der Fran 
sche Marine, hield een belangrijke voor
dracht over M. Charcot, die naam ver
w ierf als kommandant van het ontdek- 
kingsschip «Pourquoi-Pas».

De heer Jos. Gers, secretaris van het 
«o/s Mercator», sprak met een aangrij
pende geestdrift over de zee en hare 
machtige en tallooze aantrekkelijkheden.

MATROZEN- EN KOKSCHOOL
In  1939 volgden 17 matroos- en 15 kok- 

leerlingen de lessen, terw ijl d it in  1940 
respectievelijk 25 en 5 bedroeg.

Voor het schooljaar 1939-1940 werden 
slechts 9 studiebewijzen van matroos- 
leerling en 5 van kokleerling af geleverd, 
gevolg van de oorlogsomstandigheden.’

V ER JA R IN G
De Matrozen- en Kokschool van Ant

werpen werd in  September 1929 gesticht 
en bestaat dus reeds meer dan 10 jaar. 
Zij, werd opgericht met eenvoudige mid
delen en onder de bijzondere bescher
ming van G raaf M. Lippens, destijds 
M inister van Verkeerswezen, waarvan dt 
Belgische Zeevaartvereeniging zich met 
erkentelijkheid herinnert.

De oprichting van deze school had dt 
algemeene goedkeuring der reeders; 16 
promoties werden aanvaard en uitste
kende resultaten behaald.

ST U D IEBEU R ZEN
De Staat b lijft doorgaan met studie-

De Visscherij te  
Zeebrugge

Vrijdag had een vergadering plaats 
tusscnen de Duitsche en Belgische be
voegde autoriteiten, welke voor de vis
scherij aldaar zeer nuttige gevolgen zal 
hebben en waardoor in  de toekomst het 
dubbel getal vaartuigen ter garnaal- 
vangst zal mogen uitvaren. De eerste 
groep zal onder bewaking staan van een 
patrouilleschip, de tweede zal bewaakt 
worden door een snelvarend visschers
vaartuig m et eigen bemanning.

Vervoer per Spoor voor het 
uitsparen van Motorbrandstof

De hoeveelheid motorbrandstof die 
ter beschiking der burgerlijke overneden 
gesteld wordt om onder de weggebruikers 
te worden verdeeld, is ten zeerste De- 
perkt. Het gevaar bestaat dat deze hoe
veelheid in  de toekomst nog zai verm in
derd worden.

Het spreekt vanzelf dat deze motor
brandstof aan de meest noodzakeiijKe 
doeleinden moet voorbehouden biijven 
en dat het in  alle gevallen waar zulks 
mogelijk is past van spoorweg en buurt
spoorweg geDruik te maken.

Een onderzoek nopens het vervoer van 
voedingsprodukten toonde aan, dat groo-

Het wachtschip zal vergoed worden le hoeveelheden langs de baân worden 
........................ ..—  - “  ’ vervoerd .terw ijl zulks evengoed en eco

nomischer met den spoorweg zou kun
nen gebeuren,

W aarscnijinlijk geldt zulks ook voor 
andere producten.

De spoorwegen waren ten gevolge 
der uitzonderlijke gebeurtenissen, niet 
steeds bt* machte het vervoer dat hun 
toevertrouwd werd, met de gewenscnte 
regelm aat u it te voeren.

Op d it oogenblik is deze toestand 
gansch veranderd. Het dispatchsysteem 
werd terug ingevoerd en alle treinen 
î? op£n *-met, volmaakl£ regelmatigheid, ue Nationale M aatscnappij van Belg i
sche Spoorwegen verzekert zulks ten stel- ngste.

Op 23 Ju n i werden door haar berichten 
uitgehangen w aarin o.a. vermeld s ta a f 
«De beperkingsmaatregelen bij het le
veren van m ateriaal voor het verzenden 
per volledige ladingen, die het doel van 
onze berichten van 23 en 28 M ei uitm a
ken, worden opgeheven. Op dit oogenblik 
zijn de spoorwegen in staat alle aan
vragen om materiaal met 100 %  te vol- 
doen». '

Met het doel motorbrandstof u it te 
sparen en ze tot een beter gebruik voor 
te behouden, worden de vervoerders 
dringend verzocht hun vervoer per spoor 
of buurtspoorweg te doen. Ze zullen over 
de resultaten tevreden zijn en tevens een 
te waardeeren bezuiniging 
lijken . 1

door de andere vaartuigen en 2 weken 
als zoodanig dienst doen en 6 weken 
kunnen visschen. V ier vaartuigen zullen 
daarvoor in  aanm erking komen.

Het Bestuur van het Zeewezen, van 
zijn kant, zal, in  geval dat de vaartuigen 
zee kiezen én door de eene of andere 
omstandigheid onverrichterzake moeten 
weerkeeren, aan de bemanning van dit 
vaartuig 40 fr. per lid  der bemanning 
en 125 fr. daags voor het vaartuig be
talen.

In  geval de visscherij regelmatig be
dreven wordt, zal elk vaartuig u it de 
groep 6 %  afstaan van zijn vangst, zoo
dat deze 72 %  zal ontvangen.

De Z.33 ex Z.60 en de Z.23 ex H.22, 
kregen ook de toelating om op de visch
vangst uit .te gaan.

Aldus zal op onze m arkten meer en 
meer visch en garnaal aangevoerd wor
den.

Het telefoonnummer 
der Drukkerij van 
« Het Visscherijblad » 
is : Nr. 7 3 7 . 5 8

verwezen-

Over de Stichting van den 
Intercom m unalen Technischen Dienst

VOOR DE V E R W E Z E N L IJK IN G  VAN GROOT OOSTENDE
In  de laatste weken wordt er veel ge

sproken over den Intercom m unalen 
Technischen Dienst « Groot Oostende » 
zonder dat men ju ist weet w at het doel 
of de opdracht is van dezen dienst. W ij 
hebben ons naar een betrouwbare bron 
gewend, om den aoodigen uitleg te i>e 
komen, ten einde onze lezers de zaak 
duidelijk te maken.

Door «Groot Oostende» verstaat men 
de gemeenten Oostende, Breedene, Zand
voorde, M iddelkerke en Steene.

Deze gemeenten vallen onder toepas 
sing van de urbanisatiewet en door een 
besluitwet moeten zij overgaan tot het 
opmaken van een gemeenschappelijk

beurzen toe te kennen. V ijftig  leerlingen plan voor aanleg van het grondgebied 
genieten van een beurs. , begrensd door voormelde gemeenten.

O P LE lD iN G Sçn H iP  « M F R M T n o  P^an heeft voor doel de rationeele
u f l e id in o s s c h ip  « m e r c a t o r » linrich ting  van de streek, op stedebouw-
De laatste kruistochten van de «Mer- kundig- sociaal en economisch gebied 

cator» waren- Behalve plannen, die den bestaanden
On 91 M nar* i QQo *«• . toestand aangeven, zullen er ook moeten

terue te ^  «Mercator» opgemaakt worden, die aanduiden hoe
rip feicrrm tl  ̂ 1618 ’ het grondgebied zal benut worden.
Martinim ip Vm plrofü bezoek aan Aldus zullen zones voorzien worden 

Venezuela, Panam akanaal, Voor woongelegenheden, nijverheid, land 
em ala en aan H aïti. bouw en veeteelt. Gronden zullen voor-

Deze kruistocht was bijzonder interes- behouden worden voor het aanleggen 
sant door het bezoek aan Puerto-Barrios van speel- en sportterreinen, voor het 

wprripn rW o ini 1 0  f» ,™ -: (S a n  Thomas), w aar vóór 90 jaa r be- in rich te* van openbare gebouwen of in-
Mheent î f n  L  m  n ^ > e‘ ' praefd werd een Belgische kolonie te stellingen van openbaar nut. 
schiD «M ercator» pleidings-, stichten; de herinnering er van b lijft i Het verkeersvraagstuk zal ingestudeerd

De in  werkstelling van het nieuwe nrn voortleven in  dit gewest, worden, niet alleen uit locaal oogpunt,
gramma had onwillekeurig tot |e ™ °g  u De 18e kruistocht had to.t doel een |naar intercom munaal, nationaal en zelf 
een verm indering van het getal leerlin- bezoek aan New-York, ter gelegenheid internationaal. . . .
gen die de school te land voor het tiid- van de Internationale Tentoonstelling. , Talrijke andere probiema die met al- 
perk 1939-1940 zouden volgen D eschool-1 De 19e reis liep over enkele kleine rond- *en kutnnen opgesomd worden en o.m. 
bevolking bestond dan enkef u it : vaarten in  de Belgische territoriale wa- de wate+r- gas'  en electriciteitsvoorzie-

3 leerlingen in het le  studiejaar voorbereiding der jonge lieden ^  n u n 'z u ïe rta g- - - - tot den 20en kruistocht, welke het nieuw ® . ; zuivering.
regime moest inleiden.

Niettegenstaande de dreigende wolken 
die den internationalen hemel verduis
terden, werd de 20e kruistocht onder-

27 leerlingen in  het 2e studiejaar 
Tusschen 10 M ei en 24 Ju n i werden de 

lessen geschorst.
De uitvoering van het nieuw program

m a tijd e lijk  onmogelijk zijnde, zoo be
stond de 33e promotie nochtans nog u it: nomen, met als reisweg: aanleggen in

1) voor de Nautische afdeeling: 33 
leerlingen in  het le  studiejaar; 7 leer
lingen in  het 2e studiejaar;

2) voor de werktuigkundige afdeeling: 
1C leerlingen.

BR EV ET T EN
Door de Hoogere Zeevaartschool wer

den volgende brevetten toegekend:
1939 1940

Kapitein  ter lange om vaart 
Luitenant ter lange om v....

het vernietigen van 
huisvuil, enz. moeten ingestudeerd wor 
den.

U it deze onvolledige opsomming kar. 
men zich reeds een denkbeeld vormen 
van de om vangrijke t&ak «urbanisatie», 
en de groote verantwoordelijkheid welke 
rust op de schouders van dezen die me 
deze opdracht gelast worden.

Hr. Ir . Demeyere, provinciaal commis-

Aspirant-officier

Brazilië, in  Angola, Belgisch Congo en 
aan de eilanden der Guineesche Golf.

De «Mercator» verliet Antwerpen den 
17 Jan u ari 1940, legde te Oostende aan, saris voor ’s Lands Wederopbouw, was 
vertrok hieruit op 21 Februari met be- van oordeel dat de beste oplossing om 
stemming naar R io  de Janeiro, Angola d it reusachtig werk tot een goed einde 
en Belgisch Congo, alw aar het schip op te brengen, bestond in  het oprichten van 
einde Ju n i aankwam. Van dan af ont- een intercom munalen Technischen dienst 
breken ons juiste inlichtingen. die met het stadsbouwkundig werk zou

_ _  . . . .  _  gelast worden. In  aanmerking nemend
HULDE AAN HET Z EEW EZEN  w at het Oostendsch gemeentebestuur, in 

Het verslas- «luit met -i samenwerking met het provinciaal com-
<wa,rvan 1 hulde* aan h l.  S e e ”  v a ?  S e ? S S » ,  S f v S f ï '  S l f  Ïe ^ c h n T c h T S s f  van' 
kustvaart) wette met een onwankelbaar vertrouwen Oostende de spil zon vorm ln voor- 

10 j in  de toekomst van ons land, ons toelaat melden dienst.
*2  ̂ i °nze werking voort te zetten. Vergaderingen werden belegd met de

i Insgelijks wordt dank gestuurd aan afgevaardigden van de verschillende ge- 
de provincie en de stad Antwerpen, als- meenten, en dank zij den goeden g-eest
nn lr a a n  Ho ____  ____________________  , °  b

15
15

33
3

het getal kadetten. de «Mercator». dienst.
stichting van dezen nieuwen

De kosten welke hier aan verbonden 
zijn, zullen afgedragen worden door het 
Com m issariaat-Generaal voor ’s Lands 
vVederopbouw voor 60 % , de diverse ge
meenten zullen voor 40 %  tusschenkomc-n 
naar rato van het aantal inwoners.

Alhoewel een nauwe w eling  zal be
staan tusschen dezt n dienst m  de ge
meenten, zuilen peii 'disch vergaderin
gen gehouden worden, wa^.r ue voor
stellen zullen busproKen weiden.

Ieder gemeente zai zich nu.gen laven 
vertegenwoordigen op deze vergaderin
gen, door een van haar ieder, en door
een technieker.

De Tecnnische Dienst van Oostende 
ware niet bij machte geweest, om met 
net personeel weüte ter oescniKKiug weid 
gesteld, dit uitgeoreid werü in  aizien- 
oaren tijd  te voleindigen.

Daarom werden de audere gemeenten 
uitgenoodigd een technicus aan te stei- 
ien. Zoo werd voor Breeoene, Ir. Arch. 
iVtaicnal aangeduid; voor Zandvooide 
ir . Arch. P  Feiix; voor Steene, Landme
ter Soete, en voor MiddeiKerke Arcnitect 
vanhecüe.

Het werk van de verschillende technici 
zal gecentraliseerd worden en daarna 
zai het regionaal plan of streeupian on
gemaakt worden.

Beyne, ingemeur-inspecteur bij het 
Provinciaal Comm issariaat en M. Van 
Coillie, Stadsingenieur-architect, zuilen 

voor zorgen dat weruenjKe eenneid, 
in zake plannen en voorstellen van tecn- 
nici, verwezenlijkt worden.

Opdat ingenieur Van Coiilie al zijn tiid  
zou kunnen besteden aan het leiden van 
den Intercomm . Technischen Dienst 
werden bevoegdheden welke niet in nauw’ 
verband staan met urbanisatie of weder
opbouw , oyergedragen op stadsingenieur 
Van de WincKel.

W ij denken dat de voorgestelde manier 
van werken, uitstekende resultaten zai 
Kennen en dat zelis dringende zaKen op 
krijgen^26 66n spoedige oplossing zullen

U it het voorgaande blijkt, dat het tot 
stand komen van «Groot Oostende» en
kel en alleen onder stedebouwkundig op
zicht moet worden beschouwd en niets 
gemeen heeft met de in lijving  van deze 
gemeenten bij Oostende. Dergelijke 
m aatregel hangt af van het M inisterie 
van Binnenlandsche Zaken, en valt bui
ten de bevoegdheid van het Commissa
riaat-Generaal van ’s Lands Wederop
bouw.

In  ons volgend nummer, zullen w ij 
uiteenzetten wat de eerste phase van 
het stedebouwkundig werk begrijpt.

Zoo zal men tevens kunnen beseffen 
welken omvangrijken arbeid door «Urba
nisatie» moet verstaan worden.

URBSNO VA.



BANK VAN BRUSSEL
— NAAM LOOZE VENNO OTSCHAP — 
B IJH U IS  O OSTENDE : 3, W A PEN PLA A TS 
Agentschap Petit Paris, 76b, Torhoutsche Steenweg 

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

ten of verzegelde kisten.

 ̂̂ ^  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂   ̂̂  ̂  ̂  ̂  ̂   ̂̂  ̂  ̂  
f  DITJES en DATJES % 
«

Middelen tot bestrijding van den welke geassisteerd werd door verschei-
Coloradokever

1. Voorkomende bestrijding: 
Besproeiing met een oplossing van

looaarsenaat en kalkarsenaat: 500 gr. 
looaarsenaat 30 t.h. op 1U0 1. w ater; oi 
75 gr. looaarsenaat van m in dan 30 t.h. 
op luu i. w ater; oi 6UU gr. kalkarsenaat 
37 t.n. op 1U0 1. water; oi luoo gr. kaïk- 
arsenaat van mm dan 37 t.h. eveneens op 
100 l. water.

800 tot luOO 1. oplossing per Ha. volgens 
den stand van net gewas.

2. B ij aanwezigneia van het insect:
a) verm engen van het insect (kever, 

eitjes, larve oi pop);
o) besproeiing zooals opgegeven hier

boven.
Kr isan tezelfdertijd overgegaan worden 

tot bestrijam g aer aardappeipiaag dooi 
een gemengae benanaeiing met een ko- 
pernouaenae pap w aaraan loodarsenaat 
toegevoega wordt.

ue beaoeide oestrijdingsmiddelen kun
nen besteld woroen bij de agenten vai. 
ae voigenue iirm a s : Protex, Eierm arkt, 
te Antwerpen (alleenverkooper der pro
ducten «-beigo-Cnine») ; Union Chimique 
te Ziandvoorae O. en de Société Belge dt 
1/izote et des produits chimiques te Re- 
nory Ougrée.
btrenge straffen ter beteugeling 
van üen sluikhandel in  vleesch

Elke burger, die het goed meent met 
de vieescn oe voorrading en voldoende ge- 
ïijeensenapszin bezit om het weinige dat 
bescnikoaar is recntm atig te verdeelen 
over de geneeie bevolking. zal toejuichen 
dat er zeer strenge strauen worden ge
nomen ten overstaan vau a l d  ̂f nen. die 
zien pnchtig maken aan sluikslachtingen 
en siuiKiiandei in  vleesch.

Het besiuit van 28 Ju n i voorziet vol- 
genae straiten :

1. Gevangenisstraf van één tot drie 
ia a r voor ai wie een paard, rund, kali, 
scnaap, geit of varken op onwettige wijze 
siacnt oi aoet slacnten;

2. Gevangenisstraf van v ijf tot tien 
ja a r voor eike onwettige slachting zon
der de toestemming van den eigenaar.

Deze straim aatregel zal er ongetwijfeld 
toe bijdragen om de veediefstallen ge
volgd door alslachting  te doen ophouden; 
de proaucent wordt h ier ter dege be
scherm d; , A .

3. De rechter die de gevangenisstraf 
uitspreekt mag daarenboven een geld
boete opleggen van 1.000 tot 50.000 fr. 
per gesiacnt dier;

4. De eigenaar of houder van het dier, 
die door onrechtstreeksche medewerking 
een siuiksiacntm g m ogelijk m aakt, kan 
eveneens bestraft worden met een geld
boete van 1.000 tot 50.000 fr.;

5. Het vervoer alsmede het bezit van 
vleesch met het oog op den verkoop 
voortkomende van sluikslachtingen wor
den bestraft zooals onder 1 vermeld;

6. W ordt eveneens bestraft met één tot 
drie ja a r gevangenis, h ij die met w inst
bejag en in  strijd  met de in  voege zijnde 
voorschriften, betreffende de rantsoenee
ring en de vaststelling der prijzen, 
vleesch verkocht, geruild of afgestaan 
heeft, zelfs wanneer d it regelm atig werd 
geslacht.

De draagkracht van d it besluit zal aan 
niem and ontsnappen. Iedereen houde 
zich voor verw ittigd.
De benzine-distrlbutie in  Spanje
De commissie voor de benzine-distri

butie heeft de nieuwe beperkingen, welke 
van den lsten  dezer af van krach t ge
worden zijn, bekend gemaakt. Zoo zullen 
alle auto’s van meer dan 18 P .K . voortaan 
geen motorbrandstof meer toegekend 
knjgen, te rw ijl de distributie voor alle 
andere wagens met 50 t.h. verm inderd 
wordt. D it geschiedt aldus, dat fret quo

dene artsen uit Praag, die zich voor net 
geval interesseerden.

üinkeie jaren geleden heeft een gelijk 
aardig geval in  de hoofdstad van Bone- 
men groot opzien gebaard, daar het ging 
om een der oeste xsjeeksche vrouwenjke 
atnleten, nl. juffrouw  Koubek, die het I 
ziekenhuis als meneer Kouoek verliet.

Eindexam en voor onderwijzers 
te Torhout

Hieronder volgt de uitslag van het 
eindexamen voor onderwijzers in  het 
tóint Jozefsgesticht. Norm aalschool te 
i 'or hout :

Gnesquière André, Sin.t K ru is (Brugge), 
en Maes André, De Panne, met onder
scheiding.

M et voldoening: Houwen Raymond, 
Oostende; Decoster Henri, Leffinge; Van 
lieghem Albert, Zeebrugge; Cornette Ro
ger, OostuuinKerke; Bonte Albert, Zee- 
orugge; Sim oen iviaunts, Oostende; De- 
prince Gaston, G istel.

Provinciaal Comité tot Bevordering 
van Tuinbouw en Kleinveeteelt

u  ook vooc U soms n o o d ig /
Oververmoeienis, een begin van griep, een te late avond, zijn dikwijls 
oorzaak van hoofdpijn, duizeligheid of zenuwinzinking Neem in der
gelijk geval een "WIT KRUISJE" Uw ongesteldheid zal spoedig ver»
' wijnen en U zult U weldra gansch opgebeurd voelen.

H E T  W I  T K R U I S
M etfïu jrt&M ê e s u f d o f  •

H O O FD -  EM T A N D P I JN  - Z E N U W P I JN E N  - Z E N U W IN Z IN K IN G  
V E R M O E I D H E I D  - G R I E P  - R H E U M A T I S C H E  P IJ N E N

J L

V IS S C H E R IJ /

wetenswaardigheden

De Tuinbouwgilden, de Hoender-, K o 
nijnen- en Geitenkweeksyndicaten, Bieën- 
jonden, enz., worden er op gewezen dat 
-iet Provinciaal Comité tot bevordering 
/an Tuinbouw en Kleinveeteelt in  West- 
i/laanderen, gedurende de laatste maan- 
aen van het loopend jaar, in  de lokali
teiten w aar zulks nuttig geoordeeld wordt

opuw (moes- en fru itteelt) en kleinvee- 
ceelt (hoender-, konijnen-, geitenkweek, 
enz...).

bonden om, overgemaakt worden; ze 
moeten evenwel in  beide gevallen vóór 
1 Augustus a.s. bij het Provinciaal Co
m ité (Provinciaa l Gouvernement, Bureel 
9; Burg, te Brugge) ingediend zijn. In  
deze verzoekschrilten moet het getal le
den worden opgegeven en moeten de 
namen worden vermeld van de voorge
stelde voordrachtgevers, alsmede van den 
Voorzitter en den Sch rijver van den 
Bond, zooveel mogelijk met bijvoeging 
van de respectieve adressen.

Aanvragen na den gestelden datum  in 
gediend of de vereischte in lichtingen niet 
vermeldende, zullen n iet meer in  aan
merking genomen worden.

De Benzine-winning u it hout 
in  Zweden

Enkele der grootste Zweedsche onder
nemingen, die zich met de veredeling 
van hout bezig houden, hebben een 
m aatschappij opgericht, die tot taak 
heeft fabrieken voor de vervaardiging 
van vloeibare brandstoffen u it hout te 
beheeren. Verder zou de nieuwe m aat
schappij) de verkoop van de producten 
dezer fabrieken op zich nemen. ■

Vervoer per spoor
Voor het uitsparen van motorbrandstof 

wordt bij de handelaars aangedrongen 
opdat zij het grootste gedeelte van hun

Groote omzet in  het Nederlandsch 
Vischbedrijf

In  M ei jl. beliep de waarde van den 
omzet op vischvening van den S taa t te 
IJm u iden  de 598.000 gulden, tegen 312.000 
ln  April en 840.000 m  M aart jl.

Tegenover de achteruitgang in  April 
valt dus weer een aanzienlijke verbete
ring te constateeren. In  M ei 1940 be
droeg de waarde van den omzet slechts 
lbs.uuO gulden. Voor de eerste v ijf maan
den 19*1 bedraagt zi.< 2.218.000 gulden 
(2.280.000 v. j.). op  de veiling te öcne- 
vemngen beloopt üe waarde van den 
omzet in  de eerste 5 maanden l94i 
741.UOÛ gulden (122.000 gid. v. j.). Dt 
garnaienvissenerij aan de kust kent nog 
steeds een loonende bedrijvigneid.

Moeilijkheden in  IJslandsche
Visscherij

Het blad Bórsen verneemt uit IJslanci, 
dat de visscnerij aldaar groote moeilijk- 

j heden kent tengevolge van het üingei- 
1 scne verbod om vreemde havens aan v  
loopen. De ijsvisscnerij diende genet, 
stngeiegd te worden, zoodat men uitsiui 
tend op inzouting aangewezen is.

Ook hier heeit de onmogelijkheid on. 
het gewone quantum zout u it itan é  ei. 
öpanje te betrekken de zeer Delangrijkfa 
stokviscnindustne grooteiijks gescnaaa 
De economische toestana op ijs ian u  
neeft bovendien met zien gebracht, aai. 
seaert d it voorjaar scnooipucntige k in 
deren tot 12 jaa r aan het werk moeten 
gesteld worden voor de viscnbereiding.

Geslaagd experiment met bruin-
koolgas voor scheepsmotoren

Sedert eenigen tijd  reeds h ield  men 
zien in  Ita lie  bezig met net probleem 
der aanwending van lignietgâs voor mo
toren van kotters, teneinde aldus ben
zine te kunnen uitsparen. De commissa- 
iis-generaal voor de visscherij had een 
commissie aangesteid, welke de techni
sche mogelijkneden en de economische 
voordeelen van de aanwending van 
bruinkoolgas voor motoren moest na
gaan. Dezer dagen nu heeft de com
missie te Porto S. Stefano het resultaat 
van hare werkzaamheden gedemons
treerd. Ongetw ijfeld beteekent deze aan- 

m illioen 300.000 kg. of m inder dan een gansche gemeenschap moet ten goede wending van lignietgas een oelangrijke
komen, langs den sluikhandel om, alleen bezuiniging in  de bedrijfskosten van de

A L L E A P O T H E K E N

VROEGE AARDAPPELEN
Norm aal moest het seizoen der vroege Gedurende enkele weken zullen w ij ons 

aardappelen in  de streek van Mechelen, met een m aandelijksch rantsoen van on
begin Jun i, een aanvang nemen. D it ja a r geveer vier à v ijf kg. moeten tevreden 
was er een vertraging van ongeveer vier stellen, tot w ij h a lf Augustus zullen be- 
weken, tengevolge van de ongunstige reikt hebben en met de rooiing van de 
weergesteldheid in  de maanden April en halfvroege aardappelen —  geldersche 
Mei. Het gunstige weder in  Ju n i heeft muizen, B in tjes genoemd, Ideaal en Ei- 
wonderen verricht, zoodat met de rooi- genheimer — kan worden begonnen en

voor zoover de beschikbare uvaieten ing der Eerstelingen thans kon begonnen meteen het rantsoen geleidelijk op het 
liet 2.ullen toelatsn, nogmaals kósteiooz- worden. De vraag stelt zich nu, of de normale peil zal kunnen gebracht wor- 
vpordrachten zal laten geven over tuin- ° ° S st van vroege aardappelen toerei- üen.

kend zal zijn, om iedereen met het vast- De vroege aardappelstreek werd «afge- 
gestelde rantsoen te kunnen bedeelen. sloten gebied» verklaard. De toegangs- en 
Jam m er genoeg is dit k laarb lijkelijk  niet uitgangswegen worden bestendig door ta l

De aanvragen tot het bekomen van het Seval- De beplantingen vroege aard- van controleurs van het M inisterie van 
■ze voordrachten mogen ofwel recht- appelen moest bij gebrek aan plantgoed Landbouw- en Voedselvoorziening be

streeks ofwel langs de Provinciale Ver- beperkt worden. Inderdaad bedroeg de waakt. Deze m aatregel werd getroffen, 
- ’ invoer van vroege aardappelen slechts 2 om te beletten dat de voorraad, die de

vierde van onzen norm alen invoer.
De schattingen over het algemeen wij- bij de begoede lieden terecht zou komen.

zen er op, dat de perceelen van vroege 
aardappelen geclasseerd als zeer goede, 
vanaf 1 Ju li een m inimum opbrengst van 
ongeveer 15.000 kg. per hectaar, en de 
goede perceelen wel 10.000 kg. zullen op
leveren. Men mag dus aannemen dat de 
oogst goed zal zijn, althans in  verhou
ding tot het plantgoed dat ter beschik
king was.

Het spreekt van zelf dat tengevolge 
de beperking van Eerstelingen-plantgoed 
er hoegenaamd niet moet aan gedacht 
worden de behoefte van de gansche be
volking aan vroege aardappelen te dek
ken.

E r zal meedoogenloos opgetreden worden 
opdat elk verbruiker zijn regelm atig deel 
zou krijgen.

(U it «Handel en D istributie»).

Italiaansche visscherij. Aan den anderen 
kant werd hiermede het benuttigingsveld 
van het ligniet, dat in  verscheidene Ita 
liaansche provincies voorkomt, uitge
breid.

uit, om la ter tot 210 te komen; thans is 
zij in  staat dagelijks 4 à 500 personen 
te spijzigen. Hiermede zijn de spijsin- 
richtingen tot 14 keukens en 46 distri- 
but-iestations gestegen.

De twee nieuwe bijgekomene zijn mo
dern en smaakvol uitgerust, zoodat het 
eten in  deze keukens ook als een rust
poos beschouwd mag worden. De prijs 
voor een volledigen m aaltijd  bedraagt 
35 pfennig, voor één schotel wordt 15 
pfennig gevraagd. De verwezenlijking 
van dit in itia tie f wordt door een voor-

____________________ _________  ________  treffelijke organisatie en door een roya-
vervoer per spoor zouden doen. Ze zullen tusschenkomst van de Reichsbahn in
over de resultaten tevreden zijn en teven, 
een te waardeeren bezuiniging verwezen
lijken.

Zóó gelukkig !
Frid a  ontmoet haar sinds een jaa r ge

trouwd vriendinnetje Els^e.
—  Ben je gelukkig in  je huwelijk, E lsje? 

vraagt z<* giwilacnend.
Of ik  gelukkig ben! antwoordt Elsje.

tum  voor Ju li en dit voor Augustus samen Stel je voor, wanneer ik  eens w il huilen
uitgereikt worden. Tevens wordt den 
autobezitters aangeraden hun wagen 
voor het rijden op houtgas u it te rusten, 
daar nieuwe m oeilijkheden in  de benzine- 
bezorging te verwachten zijn.

moet ik  naar 
zien!...

een triestigen film  gaan

Modelkeukens bij de Deutsche 
Reichsbahn

Van een meisje werd een man 
gemaakt

In  het ziekenhuis te Tabor onderwierp 
Kich dezer dagen de dochter van een 
landeigenaar aan een zeer bijzondere! 
operatie, als gevolg w aarvan z ij na kor
ten tijd  de kliniek als m an verliet. De 
verschgebakken jongeman lie t zich on

de onkosten mogelijk gemaakt 
Naar aanleiding van de openingsplech- 

tighedten deeldie Reichsbahnrat Thom
sen, referent voor de sociale zorg b ij’ de 
Reichsbahndirektion te Essen een en an
der mede betreffende zijn ressort. A r
beiders welke ’s nachts werken of zwa- 
ren arbeid verrichten, of ook nog meer 
uren werken dan norm aal, geven weke
lijks vetbonnen af tot 20 gram en vleesch 
bonnen tot 100 gram, waarvoor zij in  het 
geheele R ijk  geldige m aaltijdbriefjes 
bekiomen,, welke recht geven op één 
m aaltijd  per dag, eender welk uur en 
in  eender welke bedrijfskeuken. Ook an-

De Vaststelling en Schatting 
der Oorlogsschade

EEN  W AA RSCH UW IN G  TEG EN  
TUSSCH EN PERSO N EN

hun beroep vallen. Ook vennootschap
pen zonder w instbejag mogen bijstand 
aan de geteisterden verleenen, onder de 

Het Provinciaal Kom m issariaat voor uitdrukkelijke voorwaarde dat slechts 
den Wederopbouw in  Brabant deelt betaling wordt gevraagd van de onkos- 
mede: de kommissie tot vaststelling en ten.
schatting der oorlogsschade zullen eer-i Voor diegenen, die echter geen raad 
lang m werking treden. | weten, staat de deur van  het Provinciaal

Dan zal het oogenblik gekomen zijn 
voor de geteisterden om hun oorlogs
schade aan te geven en ze door bedoelde 
kommissies te laten vaststellen en schat
ten. De meesten weten reeds dat deze 
aangifte moet geschieden op speciaile 
formulieren, welke bij de Gemeentebe
sturen en op de Provinciale Kommissa- 
riaten voor Wederopbouw beschikbaar 
zullen gesteld worden.

De Provinciale Kom m issaris meent de 
geteisterden op hun hoede te moeten 
stellen tegen zekere vennootschappen en 
personen die hun diensten aanbieden, ja 
zelfs opdringen om de dossiers voor oor
logsschade samen te stellen.

De bedrijvigheid van deze personen of 
inrichtingen is in  vele gevallen van zeer 
verdacht/en aard. Vaak worden hooge 
percenten gevraagd voor weinig werk. 

Daarom werd het optreden van deze

Kom m issariaat, 135, Louizalaan, Brussel, 
w ijd  open. Z ij kunnen er op den Dienst 
voor Oorlogsschade tusschen 10 en 12.30 
uur alle gewenschte in lichtingen beko
men. Bovendien zal een afgevaardigde 
van het Provinciaal Kom m issariaat in  ' 
elke gemeente der provincie ten minste 
één zitdag houden om de geteisterden 
behulpzaam te zijn bij het invu llen der 
form ulieren en het sam enstellen der 
dossiers. Deze zitdagen zullen na rugge
spraak met de gemeentebesturen worden 
vastgesteld en langs de pers worden be
kend gemaakt.

OO RLO GSSCHADE 
AAN DE IN N ED ERLAN D  L IG G EN D E  

BEZ IT T IN G EN
W ij hebben onlangs aan de Belgische 

staatsburgers, die ten gevolge van de 
oorlogsgebeurtenissen aan hun in  Neder

ze gaarkeukens gebruik maken.Een nieuwe stap in  de verwezenlijking 
van de leuze «W arm  Eten in  het Be
drijf» zijn de nieuw opgerichte groote 
bedrijfskeukens van de Reichsbahndi
rektion Essen. In  Ju li 1940 werden 12 
bedrijfskeukens met 13 distributie-sta- 
tions ingericht. Zoo de bedrijfskeuken 
te Essen aanvankelijk slechts voorzien 

___  was voor de uitreiking van 100 m aaltij
m iddellijk het haar kort knippen en w il den, die intusschen tot 1350 stegen, dan lijk  ingericht als externaat. 
nu een beroep kiezen. De heelkundige werd de nieuwe groote keuken voor 2.000 De candidaten moeten van nu af hun 
bewerking werd verrich t door den ge- porties ingericht. De bedrijfskeuken te aanvraag indienen aan bovenstand 
neesheer-directeur van het ziekenhuis, Kettw ig  reikte aanvankelijk 40 porties adres.

«m akelaars in  oorlogsschade» tegenge
gaan en beteugeld door een besluit van land liggende bezittingen schade hebben 
den Kom m issaris-Generaal dd. 15 M ei geleden, ter kennis gebracht dat het on- 
1941. Zware straffen worden voorzien ?n derzoek naar de geleden oorlogsschade, 

dere personen, welke in  dienst ziin van alle overeenkomsten die met dergelijke indien deze aangemeld wordt, op gelijke 
de Deutsche Reichsbahn kunnen m its inrichtingen werden afgesloten, worden wijze geschiedt als voor de Nederland- 
afgifte van de noodige bonnen van de- nietig verklaard. sche staatsburgers.

W ij drukken diegenen die oorlogs- Het opnemen in  het onderzoek be-
schade hebben geleden nogmaals goed teekent nog niet dat voor deze gevallen
op het hart dat zij hun belangen in  geen met een schadevergoeding voorzien is,
andere handen mogen geven dan van m aar enkel dat de noodige gegevens
personen, w aarin zij volkomen vertrou- verzameld worden in  afw achting dat tus-
wen hebben en die tevens over de ver- schen beide staten een eventueele rege-
eischte bekwaamheid beschikken. ling om trent de door hun onderdanen

Het besluit dd. 15 M ei 1941 zegt trou- geleden schade getroffen worde,
wens dat de belangen van de geteister- Bedoelde gevallen dienen voortaan
den alleen mogen waargenomen worden aangemeld te worden bij het Depar-

R i j ksmarineschool
De aannemingen van nieuwe leerlingen 

in  de Rijksm arineschool (oude statie 
Oostende) zullen plaats hebben op 1 Au
gustus, 1 September en 1 October 1941.

De lessen (dek en m achines) worden 
kosteloos gegeven en de school is tijde-

Credieten voor kleine kweekers van 
panoesters in  Holland

E r  zijn wederom m aatregelen getrof 
fen tot credietverleening aan de pan 
oestercultuur.

D it crediet zal worden verstrekt aan 
die kleine kweekers van panoesters, die 
daaraan behoefte hebben.

Het crediet zal bedragen 2% cent voe 
elke pan die d it seizoen voor het collec- 
teeren van oesterbroed in  de Schelde 
wordt uitgezet.

De credietverleening zal worden uitge
voerd door de Visschersleenbank te Yer
seke, met hulp van de Nederlandsche 
Visscherijtcentrale.

Deze maatregelen zijn van groot be- 
iang, aangezien zij het uitzetten van 
pannen door hen uie daartoe anders 
iinancieel n iet in  staat zouden zijn (o.a. 
door de slechte uitkomsten van verleden 
jaa r) ongetwijfeld belangrijk zal stim u
le re n

De oesterstand is, wegens gemis van 
.lanvoer van Fransche zaaioesters, dit 
/oorjaar verre van gunstig. De invoer 
■ an een beperkte hoeveelheid Noorsche 
.aaioestertjes heeft aan d it fe it zeer wei- 
iig kunnen veranderen, omdat deze noch 
/oor den broedval, noch voor de con- 
öumptie voorloopig kunnen dienen.

Derhalve is het een eerste vereischte 
de Zeeuwsche oestercultuur met eigen 
m iddelen zooveel mogeiijk op peil te 
nouden, waarvan een intensieve beoefe
ning van de panoestercultuur een be- 
langrijk  onderdeel is.

De m aatregelen zijn nog ju ist b ijtijds 
genomen, aangezien volgende maand 
met het uitzetten der pannen in  het 
w ater een aanvang moet worden ge
m aakt en vooraf nog een bewerking der 
pannen noodig is.
Credieten voor de uitrusting van

stoomvisschersvaartuigen 
in  Holland

Van bevoegde zijde deelt men het 
A.N.P. mede, dat van overheidswege cre
dieten kunnen worden verleend voor het 
uitrusten van stoomvisschersvaartuigen, 
indien de eigenaar zelf n iet over vol
doende middelen beschikt.

In  verband met den geringen voorraad 
gasolie zullen uitsluitend ten behoeve 
van stoom visschersvaartuigen credieten 
worden verleend.

Het zal dientengevolge mogelijk zijn 
een aantal stoomschepen voor de vis
scnerij gereed te maken, hetgeen ae 
voedselvoorziening zeer ten goede zal 
komen.

Aanvragen voor het verkrijgen van 
een crediet moeten schriltelijlk  worden 
ingediend bij de Nederlandsche Vissche- 
rijcentrale, Ju lia n a  van Stolberglaan 3-4 
te Den Haag.

De mosselconservenindustrie 
in  Holland

Het gemeentebestuur van Yerseke 
heeft vergunning verleend tot een be
langrijke uitbreiding en moderniseering 
van twee bestaande mosselconserven- 
industrieën. De proeven met de bewer
king van zeemuilties (slippers limped) 
worden met succes voortgezet en het laat 
zich aanzien dat in  de naaste toekomst 
de vestiging van een desbetreffende in
dustrie te Yerseke zeer w aarsch ijn lijk  is.

Distributie van vischconserven 
in  Engeland

M et ingang van 1 Ju li werd de invoer 
van vischconserven in  Engeland door het 
m inisterie van voeding gemonopoliseerd.

N a dien datum  zal het m inisterie van 
voeding zoo snel mogelijk de verdeeling 
en de controle van in  Engeland bereide 
vischconserven overnemen. Groot-Britta- 
nië ziet zich vooralsnog reeds gedwongen 
de ingevoerde vischconserven volgens een 
vooropgezet p lan ter distributie te laten 
komen. Ook de binnenlandsche industrie 
van vischconserven is sedert 1 Ju li on
der controle.

Verplichte vischteelt op
Italiaansche Rijstvelden

Op in itia tie f van den commissaris- 
generaal voor de visscherij werd in  Ita 
lië thans de vischteelt op de rijstvelden 
verplichtend gesteld. Van de 140.000 hec
taren, die de Italiaansche rijstvelden 
beslaan, werden er tot dusver nauwelijks 
40.000 voor de vischteelt benut. Men heeft 
becijferd, dat per hectare rijstveld  de 
boer voor het aankoopen van jonge kar
pers 50 lire  moet uitgeven, terw ijl de 
opbrengst op het einde van het seizoen 
getynakkelijk 150 kg. visch de hectaar 
kan bedragen, w at minstens 350 lire  kan 
opleveren. De rijstboeren kunnen hier
bij' beroep doen op de medewerking van 
de m aatschappij voor de vischteelt in

door personen die hiertoe bevoegd zijn fcement van Finançien, Afdeeling Oor- den landbouw, zoodat het bijkomend 
en slechts voor zoover de bewezen dien- logsschade, G roenhavenstraat, 1, Den werk voor den rijstboer slechts van ge- 
sten binnen de normale uitoefening van Haag (Nederland). ringe beteekenis is.
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door Hendrik Brys

I I

De groote vergaderzaal achter in  het Café zit vol visch
handelaars. Ik  ben er in  geslaagd m ijn persoontje er tus
schen in  te loodsen. Thans ziet men niet zoo nauw,, daar 
ieder bekend gezicht u it de Vischm ijn toegelaten is. Aan 
de traditioneele groene tafel zitten een zestal heeren, het 
bestuur van den bond der vischhandelaars. Het zijn de 
grooten u it de M ijn . Z ij rooken dikke sigaren, hebben stijve 
boorden aan en zijn thans de deftigheid in  persoon. Zij 
domineeren met een superieure welwillendheid het klein 
volk dat voor hen zit.

De voorzitter schudt zijn grijze haren in  de plooi, 
rinkelt met een gelegenheidsbelletje en kucht heel deftig. 
In  een besloten vergadering is dit misschien voldoende om 
stilte te bekomen, doch in  dit heterogene midden helpt het 
niet. De vischhandel is hier in  globo vertegenwoordigd, van 
den groothandelaar die zich tot een respectabelen burger 
met een gewichtig buikje heeft opgewerkt, en den visscher 
die aan wal bleef daar zijn vrouw met leuren genoeg ver
diende om ook een kleine zaak te beginnen, tot den rappen 
vischm ijnknecht die met vlugge vingers en een beetje geluk 
een eigen zaak optimmerde.

Het geroep om stilte wordt toch dermate opgevolgd, 
dat het mogelijk wordt den president, die een gelegenheids- 
speech afsteekt, te verstaan. H ij doet beroep op het samen- 
hoorigheidsgevoel van alle handelaars. E r  wordt aandach
tiger geluisterd wanneer h ij spreekt over de gemeenschap
pelijke belangen van alle aanwezigen ten overstaan van 
het Stadsbestuur, dat een m inim um prijs heeft vastgesteld 
voor het in  huur nemen van de pakhuizen der nieuwe 
vischm ijn.

Een uitbundig applaus beloont zijn oproep tot eens
gezindheid om in gemeen overleg de m inimumprijzen niet 
te overschrijden. De eenige goede oplossing bestaat h ieria

niet op eikaars handen te bieden. M et dit voor oogen werd 
deze vergadering belegd. H ij vraagt wie daartegen iets in  
te brengen heeft.

Iedereen w il natuurlijk  zijn woordje meespreken. 
Enkelen vragen het woord, doch de meesten bekommeren 
zich niet meer om de bestuurstafel, daar het gem akkelijker 
is met zijn naaste geburen te redetwisten dan zijn stem 
voor iedereen in  de zaal verstaanbaar te maken. Na veel 
bellen en tieren gelukken de heeren van het bureau er in 
de aandacht van de menschen weer op zich te trekken.

De voorzitter verklaart dat de voorkeur voor het 
pachten der pakhuizen aan de Oostendsche handelaars 
moet worden verleend. De vreemde firm a’s zullen slechts 
in aanmerking mogen komen nadat al de Oostendenaars 
hun plaats hebben. De concurrentie is al groot genoeg 
opdat die vreemde snuiters de kaas van ons brood zouden 
komen eten. N atuurlijk  zijn de groothandelaars het roerend 
eens op dat punt. De kleine firm a’s kan het m inder schelen. 
Toch juichen ze toe. Het prestige van den president eischt 
het.

De klamblauwe lucht in  de zaal verh it de hoofden, 
samen met de vele pinten bier die door het keelgat worden 
gegoten om de drooggerookte en geschreeuwde mond op 
tempo te houden. De tabaksrook prikt p ijn lijk  in  de oogen.

De verhuurders van bennen brengen wat ruzie in  het 
spel. Z ij zijn wel geen vischhandelaars, maar toch hebben 
zij pakhuizen noodig om hun manden te bergen. Z ij moeten 
immers dicht bij de loskaai zijn om hun bennen aan de 
sloepen en de vischbakken te kunnen verhuren, teneinde er 
de vangst in te lossen. De mandenverhuurders kunnen on
mogelijk verplicht worden buiten de M ijn  te blijven.

Na veel roepen en tieren, bellen en vloeken, besluit de 
meerderheid, de kleinhandelaars, dat zij die bennen aan 
de booten verhuren om de visch over te laden ook in  aan
merking moeten komen, met deze beperking nochtans dat

zij moeten wachten tot alle vischhandelaars geriefd zijn.
De zaal waarin de vergadering plaats grijp t lijk t thans 

niet meer op de deftige ruim te met mooi versierde wanden 
en flink gerijde stoelen w aarin w ij binnentraden. W ij zijn 
in  de vischm ijn zelf. De stoelen vormen geen rechte lijnen 
meer. Volle en leege bierglazen staan overal in  ’t rond op 
kleine tafeltjes, vensterbanken, op leege stoelen, tot zelfs 
in  bundeltjes op den grond. De meeste mannen staan recht 
en gesticuleeren fel. De karm ijnroode koppen schreeuwen 
naar elkaar, want gewoon sprekend kan men zich onmoge
lijk  verstaanbaar maken. Zelfs aan de groene tafel wordt 
er fel gediscuteerd, toch schijnt er een overeenstemming 
bereikt, want de voorzitter tracht op alle mogelijke ma
nieren de aandacht van de vergadering op zich te trekken. 
Enkele m annen vooraan in  de zaal helpen mee, stompen 
met hun stoelen op den grond tot er eindelijk genoeg stilte 
heerscht om dezen die het dichtst bij de bestuurstafel zitten 
toe te laten de woorden van den schreeuwenden president 
op te vangen.

Hetgeen h ij vooruitzet sch ijn t erg belangrijk te zijn. 
Gaandeweg verm indert het rumoer tot het eindelijk tot 
allen doordringt dat er door het bestuur gevraagd wordt 
een motie goed te keuren waarbij iedere handelaar zich 
verplicht niet meer dan één pakhuis te huren. De kleine 
handelaars vinden dezen maatregel zoodanig logisch, dat 
zij hun onderlinge gesprekken zonder verder talmen weer 
aanknoopen, na het bestuur het noodig applaus, pro forma, 
te hebben geschonken. Nochtans kost het een paar groote 
firm a’s veel moeite deze motie bij te treden. Z ij moeten 
echter de vlag strijken.

Ct Vervolgt)-
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ZOEKLICHTJES
AUTO TE KOOP, Renault type 1936; 

8 P.K . Garage M aritim e, Vandersweep
piaats. (289)

TE KOOP : Schoon dik spiegelglas, 
grootte 150 cm. lang en 47 cm. breed. 
Zich wenden bureel van ’t blad. (288;

TE HUUR in  de Christinastraat 55, te 
Oostende, niet gemeubeld appartement, 
2, 3 of 4 plaatsen, werkplaats. Matige 
prijs. (279)

BRU IN E, G ER U IT E  SPO RTV EST  V ER 
LOREN op het strand. Terug te bezor
gen: Vanhoorenweder André, Torhout
steenweg, 103, Oostende. (281)

TE KOOP aan voordeelige prijzen, ver
schillende loten bouwgrond, gelegen in 
de Honoré Borgersstraat. 1 lot, 100 m2; 
Leffingestraat, 1 lot 240 m2; Tarwestra^t 
1 lot 88 m2; Beeldhouwerstraat, 1 lot, 
114 m2.

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

(284)
V ISSC H ERSBO O T TE  KOOP met ma-

zoutmotor, zeil, riemen, fornuis, en loo- 
pend tuig, in  zeer goeden staat. Zich Je 
wenden: S t Sebastiaanstraat, 49, Oos
tende. (283)

T E

Kustvisschersvaartuigen
V  iet motor van 40 à 70 P.K .

Schrijven : Reederij Aug. Brunet, Oos
tende. (285)

TE HUUR: de prachtige cafe «Les 
Grottes » achter het Buckingham  Pa la 
ce, tegen zeer voordeelige voorwaarden. 
Zich wenden aan bovenvermeld adres.

(282)
ZO EK  TE  KOOP F ia t van 4 P .K . in 

zeer goeden staat. Schrijven met in lich 
tingen bureel van het blad, letters .T. 
B. C. (261)

K O O P  G E V R A A G D

een oï twee

Studie van den Notaris

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

Op DO NDERDAG 17 JU L I 1941, te 15 u. 
in  het lokaal «Prins Boudewijn», St. Se- 
oastiaanstraat, 26, re Oostende:

IN S T E L  met %
van

W E LB EK EN D E

premie

DE W E LB E K EN D E  C R EM ER IE
“  A U  GR1-GRI „

Langestraat nr. 32, te Oostende.
Met alle roerende goederen onroerend 

oij bestemming dienende voor zijne uit
bating.

Oppervlakte 213 m2. Gekadastreerd 
Sectie A nr. 35b.

Onm iddellijk genot.
, Bezoek: Dinsdag, Donderdag en Zater

dag van 15 tot 18 u.
Alle nadere in lichtingen te bekomen 

ter Studie. (271)

Studie van Meester

Pierre D E N IS
Dokter in  de Rechten 
Notaris te Nieuwpoort.

BR EN G T  U W  VA C A N TIES DOOR IN  DE

CASINO van BREEDENE
• Z IJN  SCHAATSBAAN 
® Z IJN  SO LA R IU M

IN  OPEN LUCH T
(280)

Nieuwe aardappelen 
en machtiging tot vervoer

TE HUUR, aan voordeelige voorwaar
den: V illa , 11 plaatsen, gelegen nr. 18, 
Koninginnelaan, te Oostende. (252)

G ELD PLA A TSIN G , uitstekende w aar
borgen. hooge intresten. Schrijven bu
reel van het blad. (256'

TE  KOOP GEVRAAGD : een volledig 
bureau (sch rijfta fe l) met zetfel, biblio
theek- en aktenkast, of gedeelten ervan. 
Schrijven met prijsopgave, bureel blad. 
onder nummer 217. (217 >

BEN KO O PER van een schrijftafe l voor 
bureau. Aanbiedingen bureel blad onder 
nummer 218, (21S >

TE KOOP. — F IA T  van 4 P. K . in zeer 
goeden staat. Zich wenden voor voor 
waarden bureel van ’t  blad. (14)

MEN VRAAGT TE KOOPEN, burger 
>niizpii. handels- en rapporthuizen. Z ."  
Ag. 8EYS, 21, Rogierlaan. (19

Op D IN SD A G EN  15 en 29 JU L I 1941, 
telkens te 3 uur ’s namiddags ter her
berg «La Liberté», bij M. Ch. De Meyere, 
M arktplaats te Nieuwpoort, respektieve- 
lijken  IN ST EL  en TO ESLAG  van:

G EM EEN T E W U LPEN
K o o p  I

Een
W  erkmanswoonst

met afhankelijkheden en medegaande 
erf, te Wulpen, voorhoofdende den Kon- 
terdijk, beKend bij Kadaster Sektie A, 
deel van n r 53-k-2, voor een totale 
grootte van 307 m2 25 dm2.

K o o p  I I

Hen
W  erkmanswoonst

met afhankelijkheden en medegaande 
erf, te Wulpen, voorhoofdende den Kon- 
terdijk, beKend oij Kadaster Sektie A, 
deel van n r 53-1-2, voor en totale grootte 
van 307 m2 25 dm2.

Recht van samenvoeging. M et alle ge
beurlijke rechten op ooriogsschadever- 
goeding. Verfiuurd zonder recht van 
pacnt.

Zichtbaar alle dagen
Ingenottreding: één maaynd na den 

eerstuomenden vervaldag der pacht.
Met gewin van % %  instelpremie.
Kosten 18 % .
Voor alle verdere inlichtingen, zich 

wenden ter studie van Notaris D EN IS, 
Kokstraat, 9, Nieuwpoort. (262)

Volgens de onderrichtingen aan de 
heeren Burgemeesters, zijn de gemeente 
besturen belasjt met de aflevering van 
m achtigingen tot vervoer voor de voor 
particulieren verbouwde vroege aardap
pelen.

Z ij rnogen echter geen m achtigingen 
tot vervoer afleveren vóór den datum die 
door den Seeretaris-Generaal van het 
M inisterie van Landbouw en Voedsel
voorziening zal worden vastgesteld. Geen 
vervoer van aardappelen aoor particu
lieren zal dus vóór dien datum worden 
toegelaten.

E r werd inderdaad door het rondschrij
ven van 3 -Maart 1941, gericht aan de 
HH. Burgemeesters door den Heer Secre- 
taris-Generaal, medegedeeld dat p arti
culieren een verbintenis mochten aan 
gaan met een boer om een stuk grond te 
hunnen bate te laten bebouwen binnen 
bepaalde perken, nam eli;k: de overeen
komst mocht enkel slaan op aardappelen. 
D aarbij mocht de beplante oppervlakte 
niet meer dan een are per lid  van het 
begunstigd gezin, m.a.w. per persoon wo
nende onder eehzelfde dak bedragen. Ver
schillende form aliteiten te vervullen door 
begunstigde en door den boer zijn voor
zien geweest. B ij den oogsttijd zou de 
begunstigde zich wenden tot het ge
meentebestuur van de gemeente w aar het 
bedrijf gevestigd is, om een m achtiging 
tot vervoer te bekomen.

E r  worden reeds vroege aardappelen 
gerooid en toch kan die m achtiging .tot 
vervoer nog niet bekomen worden om re
den dat, indien de particu lier zulk ak 
koord zooals omschreven ook mocht aan 
gaan voor de planting van welke varie- 
te it van aardappelen, het wel duidelijk 
was voorzien, dat dit toegestaan werd 
om de particulieren toe te laten een 
voorraad aardappelen voor de w inter
maanden op te doen.

Daarom ju ist mag die toelating thans 
nog niet verleend worden.

De vroege aardappelen zijn voor be
waring ongeschikt en hebben nog hun 
volle opbrengst niet.

Corporatie voor 
visch en 

visscherij producten

M arktberichten

PLA A TST  Z EK E R  uw geld in bouw 
gronden. Nog eenige okkasies. Ag. SEYf- 
Rogierlaan, 21. (20)

Agence Ch. Seys
Rcçierlaan, 21 Oostende

T E  K O O P :
Schcone rapportvilla met hof, Sport- 

stiaat, 3 app., 200 m2 oppervl.
Praciitige villa, Zeedijk, met garage, uit- 

gevsnde op andere straat.
Schoon Heerenhuis, center van stad, alle 

coniort.
Schoone rapportvilla, Av. de la Reine. 

4 appart., str. water, 340 m2 oppervl.
Prachtige villa, rechtover Badenpaleis.
Hande,shuis bij Leopold I  plaats, met 

schorne appartem. 190 m2.
Twee werkmansbuizen met elk 1350 m2 

gronc’, Breedene, batterij Deutschland.
Bouwgronden te Breedene-Hippodrome, 

van f f  15 fr. de m2. Occasie.
Bouwgronden: Stuiverstr., Blauwkasteel

straat, enz.

in
T E  H U U R :

Prachtige moderne villa, alle confort 
center van stad. Oorlogscondities. 

Dringend te koopen gevraagd: A llerlei 
handeJshuizen burgershuizen, groot en 
klein, in  en buiten stad. (287)

Sludie van de Notarissen

P. S IM P E L A E R E
te De Panne, en

A U G . F L O O R
te Veurne.

Studiën van Meesters

Pierre  D E N IS
te Nieuwpoort, en

Georges M asureel
te Couckelaere.

D INSD AG  22 JU N I 1941, om 3 uur na
middag in  de café «’t Lusthof», bij M. 
Van Roey., te De Panne (Oosthoek) : 

IN S T E L  
van

1. Een  W oonhuis
te Veurne Pannesteenweg, nr. 47, groot 
1 a. 75 ca.

2. Een  W oonhuis
te De Panne (Oosthoek), Veurnestraat, 
nr. 396, groot 17 a. 54 ca. 56 dm2.

3. Een  W oonhuis
te De Panne (Oosthoek), Veurnestraat 
nr. 408, g;oot 4 a. 81 ca. 50 dm2.

4. Een  blok Grond
te De Par'ne (Oosthoek) met uitweg op 
de Veurni straat, groot 45 a. 92 ca. 70 
dm2. Verdeeld m 7 loten. 

lA %  ins ;elpremie.

DE REGELM ATIGHEID
DER T R E K K I N G E N

is een der bijzonderste aantrekkelijk
heden van de

Loterij Winterhulp
Zij verdeelt eïke maand :
20.000 loten van 100 frank
2.000 loten van 250 frank 
400 loten van 1.000 frank 
40 lotan van 5.000 frank 
20 lotto van 10.000 frank 
12 loten van 25.000 frank 
8 loten van 50.000 frank

V I J F  G R O O T S  LO TEN  VAN 100.000 FR. 
SU PER  G RO O T  LO T  VAN 1 M IL L IO E N  
Elke schijf brengt nieuwe winners. 

Uw beurt M O ET komen !

Op M AANDAGEN 14 en 28 JU L I 1941, 
telkens te 3 uur ’s namiddags, ter her
berg «Bass Taverne», bij M. Renon De- 
maecker, A lbert I  laan (K a a i) te Nieuw
poort, respektievelijken IN ST EL en 
lO ESLA G  van:

STAD  D E PAN N E 
EEN GROOT EN W ELG ELEG EN

O PBR EJN  G S T H U IS
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 
Dum ontlaan, bekend bij Kadaster Sektie 
A, deei van n r 260, palende Noord ge 
zegde Duinkerkelaan met een front 
breed van 20
met eene uitgestrektheid van 17 m „ 
Oost en West aan de erfgenamen Cal- 
meyn, met al het m obilier onroerend 
door bestemming en dienstig voor de 
uitbating.

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

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

Eerste verdiep: trapzaal, uitweg, acht 
kaïjierg, 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.

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.

Met gewin van % %  instelpremie.
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 Couckelaere. (265)

ANTWERPEN
W E E K  VAN 30 JU N I TOT 5 JU L I 1941
a) Bedeeling van visch in  de M ijn : 

6.663,350 kg. Belgische visch, waaronder 
5.528,5 kg. garnaal, en 1.979,3 kg. vreemde 
visch.

b) Visch rechtstreeks op de vischm arkt 
gevoerd, m its het betalen eener vergoe
ding van 0,12 fr. per kg. netto gewicht: 
405 kg. vreemde kreukels.

A
P rijs  van de vischsoorten op de stede

lijke vischm arkt te Antwerpen verkocht, 
gedurende de week van 30 Ju n i tot 5 Ju li 
1941:

Maandag 30 Juni. —  Tong 72,60-90,60 
fr.; gestoomde pos 14 fr per kg.; kneukels 
5 fr. per liter.

Dinsdag 1 Ju li. —  Mosselen 3 fr. per 
kg.; kreukels 5 fr. per liter.

Woensdag 2 Ju li —  Schar 24,25-33,20 
fr.; tong 72,90-90,60; paling 47; garnaal 
18 fr. per kg.,« kreukels 5 fr. per liter; 
gerookte heilbot 3,75 fr. per 100 gr.

Donderdag 3 Ju li. — Schar 15,50-25,i>Ü 
fr.; bo.t 30; garnaal 18; mosselen 3 fr. 
per kg.; kreukels 5 fr. ^er lire»’.

Vrijdag 4 Ju li. —  Kreukels 5 fr. per 
liter.

Zaterdag 5 Ju li. —  Niets verkocht.

NIEUWPOORT
VISCH A AN VO ER

Woensdag 2 Ju li. —  5075,200 kg. voor 
60.447,50 fr.

____ ___ __ Donderdag 3 Ju li. —  3048 kg. garnaal
m., Zuid de Dum ontlaan v° ° r  30.480 fr.; 120 kg. visch voor 2105 fr.

Zaterdag 5 Ju li. —  3791 kg. garnaal 
voor 37.910 fr.; 99,400 kg. voor 2.389,50 fr.

Zondag 6 Ju li. — 4.770,300 kg. visch 
voor 55.997,90 fr.

Maandag 7 Ju li. — 1333,500 kg. garnaal 
voor 13.335 fr.; 9,550 kg. visch voor 308,50 
fr.

Dinsdag 8 Ju li. —  2454 kg. garnaal voor 
24.540 fr.; 3.743,700 kg. visch voor fr. 
45.646,30.

Sedert Dinsdag 8 Ju li mogen de sche
pen in twee ploegen van 12 schepen 
varen. De eerste ploeg vaart met het 
Duitsche wachtschip, de t\v;ede ploeg 
met eigen wachtschip N.15. E r zijn nu 
15 schepen, die uitsluitend visch vangen 
en 24 garnaalvisschers.

V ISC H TO EV O ER  G ED U REN D E H ET  
E E R S T E  H A LF  JA A R  1941

Gedurende de zes eerste maanden van 
1941 werden er aan de Korporatie afge
leverd: 271.291 kg. garnaal aan 3.628.275 
frank.

Voor de sprot luidden de cijfers: 117.390 
kg. tegen 1.106.843 fr.

E r werden 213.005 kg. visch toegevoerd 
voor een bedrag van 3.462.160 fr.

De totale aanvoer bedroeg 601.686 kg. 
voor een waarde van 8 197.278 :'r.

V E R G A D E R IN G  der V A K G R O E P E E R IN G  
l n  vke iaC H ERS

u-Ü i iai K U i.1  V IS S C H Ê R IJ»
lu ju L , nad üe eerste ver- 

gaaenng piaats van aen B i;ra a a  genecni 
aan de Vakgroepeering Reeders en Vis- 

ó-uüic; jA-usijVissenerij.
De h. Lucien Decrop, algemeen voor

zitter der Hoofdgroepeering V isch en 
Visscherijproducten, nam het voorzitter- 
scnap waar.

---oii iw iW 62Lg: de heer Raym ond
*̂-av»ejji3, voorzitter der afdeeling «Pro- 

aueuie»; ae neeren Albert Huys en Albert 
Verbiest voor Oostende; M aurice Legein 
cn Aioert BracKm an voor Nieuwpoort; 
davels Léon voor Heist; Deconinck Flori- 
mond voor Blankenberge. Verder Menu 
Jam ie l, bestuuraer der Afdeeling en Ach. 
dchreiber, afgevaardigde voor Oostende.

De Voorzitter opent de vergadering 
met een woord van welkom en w ijst op 
aen grooten p lich t die allen hebben te
genover onze bevolking. De Corporatie 
xieeft tot p licht de visschers te laten le 
v?en op een m anier waardig van de geva
ren die ze trotseeren, dat is hun prim i
tiefste recht; de visschers te beschermen 
zoowel in  de uitoefening van hun bedrijf 
als anders, m aar tegenover deze gevrij 
waarde rechten moeten de visschers 
nunne verplichtingen nakomen, en na- 
melijK, hun gansche vangst ter beschik
king stellen der gemeenschap; niet langs 
loensche wegen en kronkelpaden, m aar 
door ze vrijw illig  en totaal aan de vast- 
gestelde prijzen af te geven aan de or
ganismen door de Hoofdgroepeering 
daarmede belast. We mogen ons niet la 
ten bekoren door hoogere oneerlijk aan
geboden prijzen, m aar soc^aalvoelend 
zijn en medelevend met de nooden van 
den tijd.

We moeten ons den corporatieven geest 
inprenten en die geest in  onze onmiddel
lijke omgeving propageeren; de onvaste 
personen op de rechte baan brengen en 
leiden, en ieder in  zijn werkkring die 
geest doen veld winnen. De Corporatie 
zal aan haar p licht van orde scheppen 
zoowel onder de visschers-reeders als on
der de handelaars, n iet te kort komen. 
De Corporatie zal het werkterrein voor
bereiden om na den oorlog, wanneer de 
aanvoer grooter zal zijn dan de markt- 
behoeften, toch de prijzen loonend te 
houden.

De Voorzitter w ijd t verder u it over de 
vorming der Vakgroepeering, w aar alle 
visschers zich moeten thuis gevoelen, 
w aar zij zelf over hunne belangen zullen 
beslissen zonder medezeggenschap van 
buitenstaanders, enkel bezield met den 
geest van algemeen belang. De Corpo
ratie biedt aan de visschers een gelegen
heid zooals ze er nog nooit een gehad 
hebben om zelf hun belangen w aar te 
nemen.

M aar nog eens, laten we onze plichten 
ten volle vervullen opdat we na den oor
log kunnen zeggen met trots: «W ij, vis
schers, hebben in de m oeilijkste' tijden 
volledig onzen socialen p licht gedaan».

De heer Bauwens voegt er nog enkele 
woorden aan toe, w aarbij h ij in het b ij
zonder w ijst op de gelegenheid die thans | 
gegeven wordt om alles degelijk in .te 
richten en iets tot stand te brengen van 
blijvenden aard dat tot voorbeeld zal 
kunnen dienen wanneer later onze vloot 
terug zal komen.

De heer Menu geeft dan een uitvoerige 
uiteenzetting over Corporatie en corpo
ratieven geest, iets wat we moeten aan 
kweeken, eerst in ons zelf en dan over
zetten in  onze omgeving. H ij toont de 
plaats van den visscher in  de Corporatie, 
even volwaardig lid  als wie ook. Ieder 
visscher moet er toe komen te zeggen: 
de Corporatie dat is ikzelf, w at ook de 
Corporatie beslisse, wordt beslist ten 
bate der algemeenheid, dus ook ten m ij
nen bate; ik  laat door geen enkele han
deling de Corporatie in  het gedrang 
brengen, want ik  breng mi;'n eigen in het 
gedrang; blijven we sterk in  onze hou
ding opdat we n iet zouden verantwoor
delijk gesteld worden voor mogelijke 
maatregelen die de algemeenheid zouden 
treffen.

Na enkele gedachtenwisselingen onder 
de aanwezigen, doet de Voorzitter nog 
een beroep, opdat allen zouden mede
werken aan den uitbouw onzer eigen 
Vakgroepeering, die alleen bevoegd is al 
onze moeilijkheden op te lossen en da 
toekomst voor te bereiden.

H ij drukt de hoop u it dat deze verga
dering de gewenschte vruchten zal af
dragen en er op ieders medewerking zal 
mogen gerekend worden.

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

Aankoop —  Wisselingen —  Vermakingen van alle Merken

MecanographÉc-Office 
J. CORNELIS

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

Gebreveteerd Technieker 
22 — OOSTENDE 

H. R. 9381
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Adm inistratieve Rechtsmacht 
in Eersten Aanleg

D EW U LF, Em iel,
landbouwer te- A A R T R IJK E , Noordstraat 
41, wordt gestraft met een geldboete van 
13.870 fr. (DÜ.RTIEN  D U IZEN D  ACH T
HONDERD Z EV EN T IG ), bekendmaking 
aoor iniassching in  de bladen en aan 
piakking ten gemeentehulze, om gedu
rende EüN  MAAND 31 lite r melk per dag 
oe weinig geleverd te hebben.

D EC H ERF, Kam iel,
landbouwer te A A R T R IJK E , wordt ge 
straft met een geldboete van 20.000 fr. 
(T W IN T IG  D U IZEN D ), aanplakking aan 
al de gemeenten .van de bestuurlijke a r
rondissementen Brugge-Oostende en be
kendmaking door iniassching in  de bla 
den, ' wegens verkoop van aardappelen 
aan 7,—  fr. per kilo aan zijn medebur
gers.

VAN M ASSEN HO VE, Jules,
landbouwer te SN A A SK ER K E, Molen
hoek, nr. 189, wordt gestraft met een 
geldboete van 22.565 fr. (TW EE-EN - 
T W IN T IG  D U IZEN D  V IJFH O N D ER D  
V IJF- EN - Z EST IG ), bekendmaking door 
iniassching in de bladen en afroeping 
ter gemeente door den Veldwachter, we
gens niet levering van 3.313 Kgr. tarwe.

CLYBO UW , Philemon,
groothandelaar in  vleesch, TORHOUT, 
Oostendestraat, 230, wordt gestraft met 
een geldboete van 25.000 fr. (V IJF-EN -  
T W IN T I G  D U IZEN D ), verbod gedurende 
EEN  JA A R  handel in  vieeschwaren uit 
te oefenen, aanplakking ten huize en 
op v ijf andere plaatsen te Torhout en 
bekendmaking der beslissing door in ias
sching in  de bladen, wegens verkoop van 
vleesch aan de beenhouwers te Torhout 
tegen woekerprijzen.

D E R U ÏX E R , Desiderius,
landbouwer te ST A LH ILLE , Cathilleweg, 
nr. 128, wordt gestrait met een geiaooete 
van 3Ö.ÜUU fr. (Z,üiS-ElM-Dü.KTlCr D ul- 
ZüND ), bekendmaKing door imasscniug 
in  de bladen en anoepmg ter gemeente 
aoor den veidwacnter, wegens met-ieve- 
nng van 2.626 ivgr. tarwe en net aan
wenden ervan als dierenvoeder.

SAN DERS, Charles,
landbouwer te W EST K ER K E , Pardoen- 
straat, wordt gestraxt met een geidooete 
van 40.250 fr. (V E E R T IG  DuiZiEND 
TW EEH O N DERD  V IJF T IG ), bekendma
King door iniassching in  de bladen en 
afroeping, ter gemeente, door den veld- 
vvaenter, wegens niet-ievenng van 1.530 
Agr. rogge en valsche aangifte van voor
raad.

ZW A EN EPO EL, Em iel,
landbouwer te K L E M S K E R K E , Brugge 
Steenweg, nr. 3, wordt gestraft met een 
geldboete van 187.800 fr. (HONDERD 
ZiEVEN-EN-TACHTIG  D U IZEN D  ACH T
HO ND ERD ), bekendmaking door in ias
sching in  de bladen, afroeping ter ge
meente, door den veidwacnter en aan
plakking aan al de gemeentehuizen van 
de bestuurlijke arrondissementen Brugge 
en Oostende, wegens niet-levering van 
/.512 kg. tarwe.

PU Y PE , Gustaaf,
herbergier, te ST. JO R IS-T EN -D IST EL, 
Kouter, 70, wordt gestraft met een geld
boete van 10.000 fr. (T IE N  D U IZEN D ), 
bekendmaking door iniassching in  de 
bladen; aanplakking ten huize gedurende 
EEN  MAAND, afroeping door den Veld
wachter na de zondagmissen, om op 15 
M aart 1941 aardappelen aan 4,25 fr. het 
kilo aan een fabriekwerker verkocht te 
hebben.

DE W IT T E , Edward,
landbouwer te O O STK ERK E, wordt ge
straft met een geldboete van 125.000 fr. 
(HO NDERD  V IJF- EN -T W IN T IG  D U I
ZEN D ), bekendmaking door iniassching 
in  de bladen en aanplakking aan al de 
gemeentehuizen van de bestuurlijke a r
rondissementen Brugge en Oostende, we
gens onvoldoende melklevering, sluik- 
slachting van een varken, niet-levering 
van 2.147 Kgr. tarwe, waarvan 367 Kgr. 
weggestopt in  den beerput en gebruik 
van broodgraan als dierenvoeder.

Gemeentebestuur
Blankenberge H

BER IC H T

Een oproep wordt gedaan met het oog 
op het begeven van plaatsen van T IJ-  
D E L ÏJK  PO LIT IEA G EN T .

Voorwaarden:
Ouderdom: 21 jaar tot 35 jaar (45 jaar 

voor oudstrijders).
Voldaan hebben tan  de in  te richten 

bekwaamlieidsproef.
Wedde volgens het gemeentelijk ba- 

rema.
Aanvragen in  te dienen vóór 18 Ju li 

1941 aan den heer Burgemeester.
Volledige voorwaarden worden bij de 

aanvraag toegestuurd.
Blankenberge, den 30 Ju n i 1941.

Burgemeester en Schepenen, 
De Secretaris, L. Nuytemans.
D. Van Hooren. (272)

Betaalde verlofdagen
Het M inisterie van Arbeid en Sociale 

Voorzorg heeft de data der betaalde 
verlofdagen voor het jaar 1941 in  het 
bouwbedrijf,, openbare werken en de 
burgerlijke bouwkundige werken, vast
gelegd.

In  de arrondissementen Oostende, 
Veurne en Diksmuide worden de verlof
dagen op 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18 Augustus 
verleend.

CODDENS, Omer,
landbouwer te M O ERE, Westzijdestraat, 
1, wordt gestraft met een geldboete van 
89.475 fr. (N EG EN -EN -TACHTIG  D U I
ZEND V IERH O N D ERD  V IJF-EN -ZEVEN -
T IG ), bekendmaking door iniassching in 
de bladen en aanplakking ten gemeente- 
huize, wegens valsche aangifte van vee 
en niet-levering van' 6.824 Kgr. brood
graan, 4.680 Kgr. paardenboonen en 500 
Kgr haver.

VAN D EKERC KH O VE, Odila,
landbouwster, te ST A LH ILLE , Dijkweg, 
nr. 5, wordt gestraft met een geldboete 
van 23.270 fr. (D R IE-ÈN -T W IN T IG  D U I
ZEND TW EEH O N D ERD -EN -ZEVEN T IG ), 
bekendmaking door iniassching in  de 
bladen en afroeping ter gemeente door 
den veldwachter, wegens niet-levering 
van 680 Kgr. tarwe en het bezit van een 
niet geoorloofden voorraad vleesch, 
waarvan reeds een gedeelte aan ’t be
derven was.

FOCQ UAERT, Henri,
landbouwer te SLY P E , Diksmuidestraat, 
46, wordt gestraft met een geldboete van 
50.000 fr. (V IJF T IG  D U IZEN D ), bekend
making door iniassching in de bladen, 
afroeping door den veldwachter na de 
zondagmissen en aanplakking ten ge- 
meentehuize, wegens het verduurzamen 
van twee hespen, n iet levering van 1.627 
Kgr. tarwe en 2.105 Kgr. aardappelen en 
het slachten van twee varkens.

TANGHE, Charles,
landbouwer te ST. A N D R IES, Doorn
straat, 31, wordt gestraft met een geld
boete van 21.710 fr. (EEN -EN -TW IN T IG  
D U IZEN D  ZEVEN H O N D ERD  EN  T IE N ), 
bekendmaking door iniassching in  de 
bladen, afroeping door den veldwachter 
te St. Baafs en S t Andries, aanplakking 
op 10 plaatsen ter gemeente, wegens 
niet-levering van 1.181 Kgr. rogge 
sluikslachting van een varken.

en

LU T T ER S, Leopold,
landbouwer te D U D ZELE, Schoote Kas
teelstraat, gestraft met een geldboete 
v̂ an 32.610 fr. (TW EE-EN -D ERT IG  D U I
ZEND ZESHO N D ERD  EN  T IE N ), bekend
making door iniassching in  de bladen en 
afroeping ter gemeente door den veld
wachter, wegens niet-levering van 2.213 
Kgr. tarwe, 1.650 Kgr. rogge en 1.733 Kgr. 
paardenboonen.

STROO, Cyriel,
iandbouwer te D U D ZELE, Brugsche 
oteenweg, wordt gestraft met een geld- 
ooete van 35.000 fr. (V IJF- EN -D ER T IG  
D U IZEN D ), bekendmaking door in ias
sching in  de bladen en afroeping ter ge
meente door den veldwachter, wegens 
niet-levering van 1.348 Kgr. erwten en 
verkoop ervan in  den sluikhandel.

VA N D ERK IN D EREN , Kinders,
landbouwers, te ST A LH ILLE , Ettelgem- 
straat 32, worden gestraft met een geld
boete van 102.800 fr. (HONDERD-EN- 
T W EE  D U IZEN D  ACHTHO NDERD ), be
kendmaking door iniassching in de .bla
den, afroeping ter gemeente door den 
veldwachter en aanplakking ten gemeen- 
tehuize, wegens het achterhouden van 
1840 Kgr. tarwe en het weigeren te vol
doen aan een opeischingsbevel tot leve
ring van vier koeien voor de bevolking.

112 511

De Feldkom m andantur 578 te Brugge 
heeft aan den heer Burgemeester, door 
tusschenkomst van den heer Gouverneur, 
laten weten dat voor het kustspergebied 
volgend bevel uitgevaardigd werd:

« Iedereen die in het kustspergebied in 
een gasthof, in  een gemeubelde kamer, 
enz., den nacht doorbrengt, zonder dat 
bericht daarvan aan de plaatselijke po
litie  gegeven werd, moet zijn identiteits
kaart gedurende den nacht aan den 
gasthofhouder of den verhuurder toe
vertrouwen.

» Personen die van buiten het kust
spergebied gekomen zijn, moeten daaren
boven hun toegangsbewijs tot het ge
bied aan den gasthofhouder of verhuur
der overhandigen. »

D it voorleggen is op het aanmeldings
form ulier aan te teekenen. Voor het na- _____
leven van deze verplichting zijn, zoowel in er hoofdzakelijk nadruk zal gelegd 
de gasthofhouder of verhuurder, als die- worden op het fe it dat de Katholieke 
genen die de voormelde stukken moeten Kerk  van Duitschland « met Woord en 
voorleggen, verantwoordelijk. De over- Daad » den reusachtigen kamp tegen het 
treders zullen gestraft worden. Bolsjevism e zal ondersteunen.

DU ITSCHE H E R D E R L IJK E  B 
VOOR DEN AN TI-BO L.SJEV ISTISCHEN  

KRU ISTO CH T

De strijd  tegen de Sowjet-Unie is een 
strijd  voor het christendom van de gan
sche wereld. Zóó luidt de boodschap van 
het Duitsch Episkopaat aan de geeste
lijkheid van alle Bisdommen. Hierdoor 
werd ze aangewezen in  haar sermoenen 
van den volgenden Zondag de bijzondere 
aandacht te vestigen op het feit dat het 
Christendom in  he.t Bolsjevistische Rus
land de gruwelijkste vervolgingen onder
ging.

Zooals b lijkt u it in lichtingen verstrekt 
door leidende katholieke middens, zullen 
de Duitsche Katholieke Bisschoppen een 
boodschap tot den Führer richten, waar-

D i s t e i l a a i i
en omgevende straten
Tram Nr 6 Nieuwpoortsteenweg

Uitverkoop van schoone

aan voordeelige prijzen

Schoone ligging voor

Villas en Handelshuizen
J. VANHAKENDOVER 39, l a n g e s t r a a t  o o s te n d e
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Rechtbanken
REC H TBA N K  VAN V EU RN E

B E Z IT  G E E S T R IJK E  D RAN KEN . —
Bla . August en M in Maurice, herber

giers te Nieuwpoort werden wegens be
zit van geestrijke dranken ieder verwe
zen tot 350 frank boete of 15 dagen ge
vang.

N AA IM AC H IN E V ER D U IST ER D . —
De huishoudster Ju lie tte  St., u it Nieuw
poort, had te Oostduinkerke een naai
machine verduisterd ten nadeele van 
G arcia Dionisia, u it Elsene. D it kost haar 
twee maanden gevangenisstraf en 182 
fr. boete of nog 8 dagen.

W EERSTA N D  AAN R IJK S W A C H T E R S .
— Lam . R., herbergierster te De Pan 
ne, werd vervolgd om aldaar op 23 Mei 
jl. weerstand met geweid of bedreigin
gen té hebben gepleegd tegen drie rijks
wachters, bij verstek werd zij veroor
deeld tot 15 dagen gevangenisstraf en 
350 fr. boete of 15 dagen gevangenisstraf.

SM AAD AAN R lJK S  W AC H TERS. -- 
Dec. Odiel. werkm an te Veurne, had a l
daar op 21 M ei jl. smaad of bedreigingen 
gericht tegen twee rijkswachters. D it 
kost hem een geldboete van 182 fr. oi ö 
dagen gevangenisstraf.

REC H TBA N K  TE  BR U G G E
O N W A A RD IG E M O ED ER. —  Rachel 

W aile, u it Blankenberge, vervolgd we
gens verlaten van haar kinderen in  noou 
en zonder voldoenae voedmg, werd ver
oordeeld to.t twee maanden gevangene- 
stra i en 3oö fr. boete of 15 dagen.

D lüFST A L. — F . Rijzen, uit Oostende 
bescnuldigd van diefstal met bezwarenae 
omstanaigneaen, ten nadeele van Ver- 
helst, eveneens u it Oostende, wordt ver- 
w .zen tot 7 maanden gevangenisstraf en 
700 ir. ooete en het betalen van een 
schadevergoeding van 150 fr. aan üe 
burgerlijke partij. Z ijn  onm iddellijke 
aar.aouaing is bevolen.

D UUR a RM BAN  D UUR W ER K . —  W e
gens bednegnjke ontvreemding van een 
polsuurwerk hoort A. De Mey, u it Oos- 
tenae, zien verwijzen tot 6 maanden ge
vangenisstraf en 182 fr. boete.

K A T  en  HOND. —  Om bij herhaling 
in  gebreke te zi:n gebleven bij het uitbe- 
taien van een vergoeding, welke h ij van 
recntswege schuldig was aan zijn van 
hem gescneiden vrouw, wordt G. Van 'O. 
hotelier te Klemskerke, na drie drukke 
z.ctmgen, veroorüoelü tot 15 dagen ge- 
vangeriastraf, loi» fr. boete en het be
talen van den door de burgerlijke partij 
get isc’ ten ira iik  schadevergoeding.

D IE FS T A L  VAN EEN  SC H R IJFM A C H I
NE, LA A RZEN  EN  EEN  FO TO TO ESTEL.
—  Cel. Lodewijk, van Heist was een lief
hebber van ’n  schrijfm achine, een paar 
laarzen en een fototoestel. H ij ging zulks 
wegnemen ten nadeele van M. X ., te 
Heist, en werd wegens deze daad verwe
zen tot 1 m aand gevangenisstraf en 182 
frank boete of 8 dagen voorwaardelijk 
U jaar.

D UAN KEN  SC H EN K EN  IN  ONTUCHT- 
H U IS . —  Van Acker Madeleine en P in 
cket Kam . van Breedene, werden wegens 
het scnenken van dranken en spijzen 
opdienen in  een ontuchthuis, veroor
deeld tot 8 dagen en 700 frank boete of 
15 dagen.

PO ST  V ER LA T IN G . —  Taelemans G., 
beheerder van het Roode K ru is te Knok
ke, had zijn post verlaten op 15 M ei 1940

PLAAT S VAN DACTYLO
I Voor deze plaats op het gemeentebe- 
j stuur wordt Dinsdag of Woensdag het 

|p  E  examen afgenomen üoor de heeren staüs-
secretaris, bijgestaan door den heer Cat- 
trysse.

I Mogen we het schepencollege er nog- 
■maais op wijzen, dat deze examens best 
üóor een professor in  het vak zouden 
argenomen worden.

t Zou de bevoiking uiterst tevreden 
stellen.

D E Z E  W E E K

H ET GROOT SUCCES 
VAN

Paula
W E S S E L Y

H
(28(3 -

Oostendsch Nieuws
A PO TH EEK D IEN ST

De apotheek W elter, Torhoutsteenweg, _ . ______________
262, zal op Zondag 13 Ju li gansch den'M uziekconservatorium  te Oostende, werd overkomen

EEN KNAP D IR EC T EU R  _____ ___ _______ ____ _____
De heer De Vliegher, directeur aan het ien welke aan Ce baders zouden kunnen

N UTTIG  W E R K  VAN DE TRAMMAAT- 
SU H A PP IJ

Na de regelmatige uitdeeling van de 
kolen aan al zijn werklieden üezen W in 
der, bezorgt de tram m aatschappij aan 
hen nu regelm atig goedkoope groenten.

Of de beüienden en werklieden d it gre
tig te baat nemen, hoeft geen betoog.

Het is in  elk geval practisch en voor de 
de leden een profijtige economie.
AANKOOP

Men koopt oude caoutchouc, oude ban
den, enz. op adres: la , Veldstraat, Tele
foon 721.97. (278)
H ET BADEN

De M ilita ire  Overheid verzoekt ons aan 
de burgerlijke bevolking kennis te ge
ven van hetgeen volgt:

Voor de burgerlijke bevolking wordt 
het stranü te Oostende, vanaf het ruiter- 
stanübeeld van Koning Leopold I I ,  tot 
aan het begin van het Palace Hotel, tus
schen 8 en 20 uur voor het baden v rij
gegeven.

Bu iten genoemde strook mag er niet 
worden gebaad. E r moet onvoorwaarde- 
lijk  gevolg gegeven worden aan de rich t
lijnen van de m ilitaire posten. Ook mo
gen geen enkel der doorgangen worden 
gebruikt die in  de versperringen zijn 
voorzien

Op dit deel van het strand zal een red
dingsdienst worden ingericht.

Nochtans w ijst het stadsbestuur alle 
verantwoordelijKheid af voor de ongeval-

dag open zijn.
Sluitingsuren in  de week: van 12.30 u. 

tot 14 u. en om 19 uur.
DE R U IM D IEN ST  D IEN T  VOOR IETS

De heer Verhuist, directeur van den 
beplantingsdienst, heeft van het stads- 
oestuur de toelating bekomen, de ruim- 
dienst ter beschikking te hebben om 
drek te leveren aan de kleine tuinbou
wers,-die daartoe het verlangen uitdruk
ken.

Een kleine vergoeding voor het dekken 
der onkosten zal evenwel dienen geheven 
te worden.
V ER M IN D ER IN G  VAN PACHT

Een voorstel tot het bekomen van een 
pachtverm indering door een groote hout- 
handelsfirm a van onze stad gedaan werd 
door het schepencollege verworpen.
BEN Z IN E— 3R ANDSTOF

De uitdeeling van brandstof voor de 
omliggende gemeenten, werd thans toe
vertrouwd aan den heer L . Mollernans, 
bureel voor brandstoffen, stadhuis te 
Oostende.

Deze verdeeling zit in goede handen.
IN CASANOVA

Heden Zaterdagnamiddag heeft ,te 15 
uur in  Casanova een prachtig kinder
feest plaats gegeven door den heer Van 

ën werd verooroeelü tot 30(3 frank boete Hakenüover. 
oi 15 uagen, voorwaarüelijk 3 ja a r  I We komen hierop terug.
K  ■ ■ ■ n r w n r w  ■ ■ ■ ■ i T i i  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ '

Prijskampen en Verm akelijkheden
U IT SLA G EN  

ST EEN E
U IT SLA G  van den biljartprijskam p,

KA A RT
STEEN E

Op Zondag 20 Ju li, prijskam p met d<
genouaen bij H enri Stroooant, Caie no o- kaart (bieden) bij Oscar M atthys, cal
ge Barriere, te Steene, w aaraan 60 spe 
iers aeeinamen:
1. M ai key liio n s  —  Hoorelbeke Leopold
2. (ja iton  u-eorges —  Deiangne Em iel 

vamoo —  neusqum W illy
4. ötruooe —  seynaeve
5. .tiOuDen Josepn —  Tack Henri
b. iviesseune Cyriel —  (Jasteieyn Achiel 
t. M uynaert — Desaever Maurice.
8. serru Maurice —  Tibbe Kooert.

DE PANNE
Uitslag van de drie biljartm atchen, 

genouuen oij An are eeiSCiiQuter, A.onniK- 
njKe ua.au, op lV iaanuag I J Uii. U e  üruK-
kcnue m o.oe ueiei/üe ane scnoon spei. a
xtcunpeil udUUcIl p iaatSI

i. veiaeeie mois {oil p.) en Moerman 
Mctuiicce p.). ivtaurice wm t net in  Zc. 
ucui ceil, /iiUiö naa ou puncen oenaaiu.. 
iiuugotc îee^s; vcizeeie ö p.; Moerman 
y p.

seischotter Anüré (.91 p.) en Cou- 
vieu i ucu ig ts v.ii«5 £)•)• (jtoiëiÊS moet Qv. 
uciiii ù uetcuen met y i pun ten m  00 oeui 
wl.i i . xmuie bpceiue zijn y i puncen m o\j 
utuxtcu. xxuuööte ree^s: öeiscnoccer lo. 
v*/ouvj.eur i l .

0. oenuoiaert Frans (140 p.) en De- 
c itic k  juioigar (.ii p .). i*rans speelt zijn 
itu  puiibcii in  22 oeurten, te iw iji üiugaiQ 
or ijuiioeii ucnaaiue. xioogste reeks .
ö c iio o ia c ifc  22; ueC ie iC k  ö p.

V
Uicsiag van de scmeting op de staan- 

ae wry, eenouuen te ue jranne op Zion- 
aag 0 j  un il. : 

ao sciiuooers wedijverden onder oogen 
van een i i ia c n t  van toescnouwers.

oppeivo^ei: van  iLiveiuingne Hector, 
iraiu ic, xtcCiiocr zij vogei: van Wacn- 

tcnauiicü dUi., Adinkerke; Linker Zijvo- 
gei: ijativcns junen, veurne: itecnter 
naiie : x\-atne iva ic i, ivuivsj j ue, Liillkei
Kane: vïciyu in  ua iiie l, ue l'aim e.

** >
Uitsiag van den prijskam p met de 

K a a ii u iianm e), genouuen oij iNeyt Mau- 
u c c ,  op KciiiiiJS-i^Oii.aeiactg 0 ju i i  
öicciibö o *  ütctaiLers w eiucn  toegeiacen. 
u  c ixu.i.uiiuü£ wits» pU4K. v oor ue eeiscü 
m a a i bpcciae men m et uitbiuicing. iie t  
iixcuwe ö^ötcem vonu veei oij vai.

1. DLyöüe x iciiri — itoosemont i-.eon.
z. L/Otociis jea,n-iNoei —  ü iao ji Allons. 
Ó. icöcoiioix vaiere  —  uonte Jerom e. 
*±. lvicticeiicti j-.eun Oogone i^amiei. 
nctii aixen piOi^ciat, aibuuK aan  uen n. 

ivitiuiiuc uatr uaiiK. zij nem anes op
lOnctjefS iiep.

a r m
b i l j a k t

ST EEN E
Op Zondag 13 Ju li, prijskam p op der 

b ilja rt ou (Jyn e l M e s se n n e - i 'ie r lo o t , ca
le  «Ue vier Wegen», ateene-uorp. 200 
ir. vooruit en net mleggelü. ln ieg 5 lr  
yer man. in schrij vnig om 1 uur. Begin 
oui i. Ju  uur.

Conterdam. — Op Zondag 27 Ju li 1941 
groote biljartprijskam p bij, A lbin Ver
straete, Café, Sporting, met 200 fr. voor
u it en het inleggeld. Inleg 5 fr. per man. 
Inschrijving  om 1 uur. Begin om 1.30 u. 

A
Hooge Barriere. —  Op Zondag 3 Augus

tus, b iljartprijskam p bij Leon Coulon, 
café «Piek Üp», Torhoutsteenweg, 93, 
Steene, met 150 fr. vooruit en het inleg
geld en een beker voor de hoogste reeks 
in  de eerste ronde. Inleg 5 fr. per man. 
insch rijv ing  om 1 uur. Begin om 1.30 uur.

«Ue Welkom», Gistelsteenweg, Steene- 
Statie. 100 fr. vooruit en het inleggeld 
Inleg 5 fr. per man. Inschrijiving om 2 u 
Begin om 2.30 uur.

G A A IBO LL IN G
L IS S E W E G E

Op Zondag 13 Ju li, groote beschrij
ving op net gaaibarü bij ötyns Louis, 
«uaie öt Am aiiü» van 3u0 ir. Begin te 
2 uur. Kam ping te 8 u. In leg 5 ïr. voor 
2 series van o oolien, ü it op losse gaaien 
en per puncen, gegeven door de «Vnen- 
aen .

H AN D BO O GSCH IETEN
OOSTENDE

Op Zondag 13 Ju li groote beschrij
ving op de liggende wip in  open lucht bij 
i-rans üyianu, «Caie Uerby», JNieuwpoort- 
oteenweg, 246.

üen hoogvogel 80 fr. ; een tweede hoog- 
zogei (graoiS) door de Sire Em iel Ue- 
^lercq, 100 fr.; .twee zijdvogels van 
40 fr., 80 fr.; twee kallen van 20 fr., 40 
fr.; 20 vogels van 10 fr., 200 fr.; 10 ge
primeerde vogels van 5 fr. meer, 150 fr. 
ln ieg 15 fr., terug 10 fr.

SINT-ANDRIES
Kon. Gilde «St. Sebastiaan», Zandstr.

—  Op Zonoag 13 Jun , besenrijvmg van 
o00 fr. op 2 speten hoogvogels. 2 noogç 
van 80 fr., 4 zijv. van 40 ir., 4 kallen van 
20 fr. en 20 primés van 5 fr. meer. Inleg 
15 fr., terug 10 fr. Begin 3 uur.

K N O K K E
Oosthoek. —  Bekendm aking: Deze om 

bekend te maken dat er op Zondag 27 
Ju li een beschrijving zal plaats nebben 
op üe liggenoe wip Dij Ju les Govaert.

Op Zondag 13 Ju li, groote beschrij
ving op de liggende wip, van 400 fr. en 
100 gratis, bij Wed. Neyts, (M arie Meh- 
te), G raafjansdijk , te Knokke. Begin te 
2.30 uur.

Peleton: De Jonkheden.
W E S T K A P E L L E

verzocht deel u it te maken van de ju ry 
voor het afnemen der examens van cello 
aan de muziekkapel van H. M. Koningin 
Elisabeth, plaats hebbende van 24 Ju li tot 
1 Augustus 1941.
Deze zeer eervolle onderscheiding strekt 

hem en onze stad zeer ter eere.
V ER D IEN D E BEN O EM IN G

De heer advokaat Vandemale van onze 
stad, werd benoemd tot lid  van den raad 
der advocatenorde.

De heer Vandemale is gekend als een 
onzer knapste meesters in  den Rechte en 
deze aanstelling mag als zeer gelukt aan
zien worden.
JE U G D IG E  D IEF  Z ELF  BESTO LEN

Jean  Werbrouck, 11 ja a r oud, wonende 
E. Beernaertstraat, had weten de hand 
te leggen op de handtasch van Mej. De 
.Lauweriere, wonende W ittenonnenstraat. 
Tevens had h ij uit de schuilplaats van 
het Atheneum, rantsoenzegels ontvreemd 
ten nadeele van Scliroyen, Amsterdam- 
straat. De ;ionge deugniet had alles in  de 
handtasch gestopt, m aar had er eerst 
ö0 fr. uitgehaalü. Naüien stopte h ij üe 
hanütasch onder üen gronü in  het Leo- 
poiüpark. ’s Avonüs zou h ij zijn buit 
gaan terughalen, m aar toen kwam h ij 
tot üe vaststelling, dat h ij zelf bestolen 
werd door iem anü üie hem afgeloerü had. 
Het kereltje zal af te rekenen heboen 
met den kinderrechter.
VELO G ESTO LEN

Bourgam  Louis, stadsbediende, werd 
aan net weezennuis «Carolienenhof» Don
derdagavond zijn fiets gestolen.
V A C A N T IEK IN D ERTU IN EN

ln  de huidige m oeilijke omstandighe-

L IC H A M E L IJK E  OPVOEDING 
N O O D ZA K EL IJK

Door het gemeentebestuur werd een 
schrijven naar he.t bevoegd M inisterie 
gericht om in  de stedelijke vakschool 
voor meisjes en jongens te kunnen over
gaan tot de aanstelling van een profes
sor in  de licham elijke opvoeding. Het
zelfde zou betracht worden voor de la 
gere scholen.

Aldus wordt de gedachte, waarvoor 
ons blad sedert jaren reeds opkomt, 
steeds sterker ondersteund en hopen we 
dat binnen afzienbarên tijd  aan de li
cham elijke opvoeding den rang zal ge
geven worden, welke het verdient.

Alleen gezonde licham en kunnen ge
zonde geesten hebben en al zullen tal- 
rijkej m istoestanden en vooroordfeelen 
Menen uit den weg geruimd, toch ho
pen we dat onze huidige gemeentebe
stuurders daarvoor n iet zullen achter
uitdeinzen en dan zullen binnen enkele 
jaren de nuttige gevolgen hiervan kun
nen ondervonden worden.
IN DE S T E D E L IJK E  VAKSCHOOL

Van wege de bestuurscommissie der 
Vakschool is er weer op aangedrongen, 
opdat er er zou overgegaan worden tot 
het stichten van een afdeeling voor het 
bouwbedrijf, het stichten van een dag- 
cursus in  motoren en van een vierde jaa r 
in  de afdeelingen mechanisme en elec
tricite it.

Hopen we dat het gemeentebestuur het 
middel zal vinden om deze wensch te 
verwezenlijken.
TRA G ISC H E  V ER D R IN K IN G

Dinsdagavond was de genaamde Van-

In het
Muziekconservatorium

j r i *
U ITSLA G EN  VAN DE P R IJS K A M P EN  

VAN N O T tN LEËh
ie  Jaar. Leeraar M. Marchand: 
ivieisjes. —  le  prijs met onüerschei- 

ding: uodüemaer Onisiaine; le  prijs: 
xtemaut Annette, Van nem eiryck Claire, 
van üecnouce Yvonne; 2e prijs: iviat- 
cneussen uaria.

jongens. —  le  p rijs. W yllem an R a y 
mond, 2e prijs met onüersch.: Van He- 
iiie lryck Geoiges, uenecker Fernand; 2e 
p rijs: M aeniiout Fernand; accessiet: 
ijaiig reau jean. 

ie  jaar. zeeraar M. Lauwers: 
ivieisjes. —  le  p rijs: Uekeersgieter Hu- 

guette; 2e p rijs: uevos Monique, Devo*. 
aosiane, tseert R ita , De brock rtenée, U t 
uryse fsuzanne; accessiet: Lamoot Chris- 
oiane, Aspeslagh Rachel, 't Jaeckx b l
inde.

jongens. —  le  p rijs: De Cock Jean, 
bloen Henri; 2e prijs met onderscn. . 
^uypers Fernand; 2e p rijs: Van Over- 
je*.e Jacques, Vanüenoergne Réginaiü, 
accessiet: Coiomoier Roland.

2e jaar. ueeraar M. Verplancke: 
Meisjes. —  le  prijs: „Nevejans Germ ai

ne, vaicke Uemse, Van den Broecke 
ojü isia ine; 2e prijs 'i et .muerscb : Sai- 
razyn inérese; 2e pn js: Pels Sonja, 
criuensteen Jeanne, Derudder Monique, 
j_,eys uaoerte, Iiob in  Georgette, Dew un 
Yvonne, Ueinan Georgette; accessiet.' 
Van Overbeke Arle'.te, Lc-ire Diane.

Jongens. —  le  p rijs: Thomas Armanü, 
Nenynck Jozef, OUevier Leopoiü; 2e p i.: 
Uevrienüt W alter, VanüenDosch Henri, 
uegraeve Jonn, Vanhaverbeke Roger, Rys 
Pierre, accessiet: Ryckewaert Jean , Feys 
Anüre, Ponjaert Roger, W ielockx fiugo. 

de jaar. Leeraar M. Deturck:
Meisjes. — le  p rijs met onüersch.: De

vos Jenn y; le  p rijs: De Rycker C loth il
de; 2e prijs: Devynck G ilberte; accessiet: 
Lacour Liliane.

Jongens. — le  p rijs: Rem aut Roger; 
2e prijs met ondersch.: Perdaens André; 
2e p rijs: Stouten Roger, Benthein Aug. 

3e jaar. Leeraar M. Verdonck:
Meisjes. —  le  p rijs met ondersch. : 

Lerooy Sylv ia ; le  prijs: Van Belle Hen
riette, Dyserinck Astrid, Delanghe N a
dine; 2e prijs met ondersch.: Klaassen 
Suzanne, Scnepens Jacqueline, Vanden- 
broecke Christiane; 2e p rijs: Sim on 
Yvonne, Beernaert Jacqueline, W itte- 
vrongei Christiane, Staelens Diane, Soe- 
te Suzanne, Van Becelaere Madeleine, 
accessiet : G allan t Odette, Neirynck 
Laura, Vanhoornweder Jenny, Doom Ro
sette.

Jongens. —  le  p rijs met ondersch.: 
Dewuir Edgard, Vanderbeke Cam iel; le  
p rijs: Van Eycken Edouard, Verdonck 
Georges; 2e prijs met ondersch.: K e ir
sebilck Fernanü; accessiet: Degraeve 
Roianü, Kyndt Herm an. Vandepitte Aug. 

4e jaar. Leeraar M. Steenacker:

— — — — n--------------

W IN T ER H U LP  DOET S IE E D S  BETL
Het p iaatselijk  Comité van W inteî | 

hulp Oostenüe gaat steeüs met onv ■ : 
üroten ijve r op üen uig ;siagen w>‘: 
voort.

Op 5 Augustus (m et de nieuwe zep' 
m aanü) zal een spijsnuis ueopenü wc “ I 
üen, genoemü «Tenuis Leopoiü lil» .

D it is een schakel meer oauer üe rçe,., I 
bestaanüe goeükoope spijsnmzen. / 
welgekende grootwinkel «a  ünnovatio i; •' 
Kapellestraat, stelt gratis net onaervt’. 
diep ter bescnikking aezer onaernemi: 
regen 3,50 fr. zal men er een goeakoc 
m aaltijd  kunnen krijgen, uestaanae 
soep, en een gereent vieescn met aai.-i 
appelen en groenten; tegen l,5 J fr. k n ij | 
men een sm akeiijken hutse'pot.

Worden .toegelaten: Dg dragers eeir-l 
kaart van W interhulp, alsook üe per. 
nen w ier inkom sten lager staan üan dr.. • 
m aal het platform  van brnoeftigneiü -

Meer nog zal toekomende week hie:, 
om trent worden medegedeeld. Eikef 
neeft dus tot p licht üit in itia tie f te c. 
dersteunen en de personen die n iit  ^  ■ i 
den durven aan te moedigea zich te l vte-iI 
inschrijven, want er bestaat geen oae i 
naar het «Tehuis Leopold l i l»  te ga . ! 
eten.
ÜNZE TO REN H O RLO G ES

W aarsch ijn lijk  door üe ihevige hltLv i 
der laatste üagen, bleven ta lrijke  ope i 
ja re  uurwerken, inzonüerlieiü üeze \a .J 
de oude S t Pieter en Pauiuskerk, si 
staan. Staüshorlogier M ycke haü v/eera \ 
werk !...
J L  O U D ST R IJD ER S  EN W IN T ER H U '

Verleden Zondag had in onze stad e 
omhaling ten bate van « W intei hulp / 
plaats. De collecte heeft een groot su: 
ses gekend, dank zij de weiwiiiendne^ 
van onze oudstrijdersbonden. Z ij liebb 
in  volmaakte overeenstem ming met on.. 
wijkmeesters gewerkt en de uitsla 
(.5529,95 fr.) m aakt allen verderen uitic- 
overbodig.

Die scnitterende opbrengst moet r 
volgt verdeeld worden:

ln  de wijk Mariakerke, met het N ( . 
Verbond der Invalieden: Bus nr. 51 
254,45; bus nr. 80: 77,75 fr.; bus nr. t 
99,75 fr.; bus nr. 65: 78,('5 fr.

In-de w ijk Wester kwartier, :net t 
Fraternelle van 3e en 23e: Bus nr, 2ó 
84,50; bus nr. 32: 149,60; bus nr. l i t  
67,40; bus nr. 119: 109,20 fr.

In  de wijk Heilig Hart, met de V.O.r 
Bus nr. 115: 99,95; bus n r 112: 108,1 . 
bus nr. 24: 193,20; bus nr. 27: 92,55; b’ 
nr. 54: 65,70; bus nr. 29: 248,60; bus - 
25: 110,55; bus 75: 136,75; bus nr. 2o: 
178,75; bus nr. 21: 249,40; bus nr. 68 
117,20; bus nr. 116: 106,85 fr.

In  de wijk Nieuwe Stad, met de Vuur 
kruisen: Bus nr. 83: 63,75; bus nr. 84: 
97,15; bus nr. 82: 111,70 fr.

In  de w ijk Oude Staa', met het Na1 
Verbond der Invalieden: Bus nr. 10 
186,85; bus nr. 102: 300; bus nr. 10l< 
77,25; bus nr. 105: 47,25; bus nr. 106 
61,80 tr .

In  de wijk Meiboom-Hazegras, met

den, diende naar een middel gezocht om haeren M aria, 20 jaa r oud, wonende te 
de kmüeren op een gezonde m anier be- Breeüene, Dorpstraat, 165, in  gezelschap

van haar zuster Esther gaan baden in  
Het Oostendsch schepencollege heeft zee ter hoogte van het Instituu t Sacré- 

de zaak ernstig overwogen en gezien de Cœur.
moeite die de ouüers hebben, om hunne Plotseling hoorde men hulpkreten. — 
booaschappen te ooen, hun zegeltjes af Duitsche soldaten die met een bootje op 
te halen, gezien het onverwaent gevaar zee rond peddelden roeiden toe en brach-
dat soms op het strand en de straat 
heerscht voor de kiemen, gezien ander
zijds de kinderen, zon. lient en lucht 
zeer nooüig he d ben. zoo heeft het ge- 
rueenü beroep te moeten doen op üe on-- 
üerw ijskracftten om vakantiekinüertui- 
nen open te houüen en wei in  üe Con- 
sciencescnool, Astnüschool, Meiboom en 
M ariakerke en üe Meisjesschool van üe 
Ieperstraat en dit van 9 tot 11.30 uur en 
van 2 tot 5 uur.

Deze scholen zijn van de noodige vei
lige plaatsen voorzien.

Beroep werd gedaan op de vrijw illige 
medewerking van het bestaande onder
wijzend personeel om elk op zijn beurt 
üeze bewaking te üoen.

Mocht zulks geen gehoor vinüen, üan 
zal toevlucht genomen worüen tot üe 
tijde lijke leerkrachten om de kleintjes 
bezig .te houden.

W ij zijn overtuigd, dat het onderwij
zend personeel, gezien de huiüige moei- 
lijkheüen, niet zal aarzelen zien op te 
citeren voor üe gezonüheid en het wel
zijn van de kleinen.

DE ST A D H U ISM EU BELS
De verschillenüe dienstoversten werden 

verzocht een omstandige opgave te doen

ten de gezusters aan land. Intusschen 
was M aria reeds overleden. Alleen door 
een 4.30 uur lange toepassing van de 
kunstmatige adem haling kon men de 
levensgeesten oij Esther wekken.

Men veronderstelt dat de gezusters in 
een draaikolk terecht gekomen zijn o f
wel onpasselijk geworden zijn in  het wa
ter Het overlijden door verdrinking werd 
door D r Jauequet vastgesteld.
T I JD E L I JK E  T Y P IS T E

■ftst op heden kwamen op het staü- 
hure 7 aanvragen in  voor het begeven

Meisjes. —  le  p rijs: De Boyser G il- v.O.S.: Bus nr. 19: 1,00; bus nr. 6
berte; 2e prijs met ondersch.: Thonon 
Aimée; 2e prijs: Van Geluwe Huguette; 
accessiet: Decroo Nicole, Leire Gabrielle, 
Derudder Huguette.

Jongens. —  le  p rijs: Van Moerbeke 
Sadi; 2e p rijs: Vandevelde Médard, Dou- 
vere André; accessiet: Goes Roger.

5e jaar. Leeraar M. Destickere: 
Meisjes. —  2e p rijs met ondersch. : 

Collard Renée.
Jongens. —  le  p rijs: Bakker Edouard, 

Debaty Roger; 2e prijs met ofldersch.:
N O TEN LEER  VOOR VO LW ASSEN EN
Leerares Mev. Van Branteghem: 
le  jaar. —  le  p rijs met ondersch.: De-

,25; bus nr. 70: 93,15; bus nr. 91: 55,2 
bus nr. 92: 68,75; bus nr. 93: 97,75 fr.

In  de wijk Blauwkasteel, met de V.O.S 
Bus nr. 111: 94,80; bus nr. 113: 66,4 
bus nr. 114: 134,90; bus nr. J.8: 331,7.. 
bus nr. 59: 35,65; bus nr. 85: 60,50; b 
nr. 79: 76,85; bus nr. 86: 118,90 fr.

De Vriendenkring der O ffüieren va . 
den Veldtocht 1914-18: Bus nr. 10' 
624,55 fr. *

W ij kunnen nu m aar onze Oudstrr 
ders harte lijk  bedanken terw ijl onze ei 
kentelijkheid (het spreekt van zelf) gt 
rich t is tot onze edelmoedige bevolkin 
die ondanks haar droevi;;en toestand va 
heden, nog immer ongelukkiger mede-i

baty Rolande, H annaert Yvonne; le  pr. : menschen weten te helpen.
Nevejans Norma, Baessens Alma.

2e jaar. —  le  p rijs: Ling ier Gilberte, 
Vanderbeke Florent; accessiet: Tahon 
Albert.

3e jaar. —  le  p rijs met groote onder
scheiding: Spegelaere Agnès.

M U Z IEK G ESC H IED EN IS
Leeraar: M. Légier.
le  prijs met groote ondersch.: Van 

Moerbeke Sadi, Van Sieleghem Fran 
çoise; le  p rijs: Sim on Christiane, Col
lard Renée; 2e p rijs: Calus Jeanne.

NED ERLAN DSCH E VOORDRACHT
Donderdagvoormiddag werd deze prijs

kamp voor een nokvolle zaal in  de feest
zaal «Oud Oostende» ingeze.t.

De ju ry werd voorgezeten üoor üen 
heer Em iel De Vliegher en bestond uit 
het beste dat ons Vlaam sche land geven 
kan. Inderdaad, buiten den heer De-

van de meubels welke zich in  hun bureau jes. Maandag te 10 uur aan de leerlin-
bevinden; dit met het oog op een her- gen van het K on ink lijk  Atheneum en
schatting van de waarde der mobilaire Dinsdag op hetzelfde uur aan de leer-
voorwerp'en, w aaraan het stadhuis thans lingen van de M iddelbare Meisjesschool.
rijk  is.

Cinema’s

van de plaats van tijde lijke vrouwelijke j vriendt, Schepen van Openbaar Onder- 
typiste en 4 voor die van m annelijke w ijs, die de Stad vertegenwoordigde, be

merkten we de heeren Van Hecke, direc
teur bij het M inisterie van Schoone Kun 
sten; L.oüe Monteyne, liü  van de Kon. 
Vlaamsche Acaüemie voor Taal- en Let- 
terkunüe én Prof. in  de Tooneelgeschie- 
denis aan het Kon. Vlaam sch Conserva
torium  te Antwerpen; H. Van Overbeke, 
de welgekende leeraar aan het Konink
lijk  Conservatorium te Gent. Ook Burge
meester Serruys was aanwezig.

V ijf leerlingen boden zich aan, w aar
van twee, nam elijk M ej De Boodt Marie- 
Therèse en Coucke R ita , een schitteren
de prestatie leverden en het m oeilijk u it 
te maken was wie van beiden het zou 
halen.

L ie t Mej. De Boodt een fijn  heldere 
taa l hooren in  haar «M irakel», M ej. Cou
cke had in  «Bergiiot» een uiterst m oeilijk 
voordrachtstuk te verwerken, welke door 
haar m imiek en haar enthousiasme tot 
zijn volle waarde kwam.

Beide elementen presteerden dan ook 
schitterend, zonder echter afbreuk te 
doen aan de prestatie van de anderen 
en in  ’t bijzonder aan de eenige man
nenstem van Jozef De Cauter, die om-

typiste. Op te merken valt, dat de wette- 
lijke term ijn van 15 dagen hier niet >n 
acht genomen werd.
P fïIJS U IT D EEL IN G U N

Het oogenblik der jaarlijksche prijsuit- 
deelingen is opnieuw aangebroken en 
alhoewel deze! met denzelfden luister 
als vroeger niet zullen gepaard gaan, 
toch zullen de diploma’s officieel dooi
de stadsoverheden in  tegenwoordigheid 
van het personeel overhandigd worden.

Zondag te 10 uur aan die van de ste
delijke vakschool voor jongens en meis-

P A L A C E
1. Aktualiteiten U fa in  le  week.
2. Een dokumentair.

D it alles geschiedt in  de groote zaal 
van de stedelijke jongensschool van de 
Ieperstraat.
11 JU L I VERLO FD AG

1er gelegenheid van 11 Ju li, heeft het 
schepencollege besloten aan gansch het 
gemeentepersoneel en de lagere scholen, 
v rija f te geven, zoodat heden Vrijdag 
alle stadsdiensten gesloten zullen b lij
ven.
VOOR DE T I JD E L I JK E  BED IEN D EN

De tijde lijk  aangestelde bevelhebber
3. «Julika», een groote film  met Pau la der Brandweer heeft thans de verdedi-

Wessely.
F O K U M

1. Aktualiteiten U fa in  le  week.
2. Een dokumentair.
3. «Alarm  op Station I I I»  (A larm  auf 

Station I I I )  met Gustav Frölich.

Beschrijving op Kermis-Zondag, 13 
Ju li, bij Gustaaf Dhondt, Westkapelle, 
van 500 fr.; 2 hoogv. van 80 fr., 2 zijv. 
van 40 fr.; 2 kallen van 30 fr.; 40 vogels

5 fr. meer. Begin te 3 u. Bescnn j-1 v« A  M  t  u
1. Een dokumentair.
2. U fa aktualiteiten in lste week.
3. «Nanette» met Jenny Jugo.

ging op zich genomen van alle tijd e lijk  
aanvaarde stadsbedienden.

H ij w il voor hen een soort pensioenkas 
oprichten.
OOK V ER B ET ER IN G EN  IN DE 
S T E D E L IJK E  VAKSCHOOL

Het Propaganda Bestuur
DE SCHO OLSOEP T I JD E L I JK  
AFGESCHAFT.

Zooals we reeds meldden, werd schooi 
soep tijdens deze warr.ie periode afg< 
schaft.

Hiertegen werden van sommige zijdt | 
c-pwerpingen gemaakt.

Nochtans dient niet u it het oog vei 
loren, da.t de ouders welke voorts di 
soep aan hun kinderen wenschen te g 
ven, van de volkssoep van W interhu. >1 
kunnen genieten.

Z ij hebben er slechts heen te gaan.
CHOCOLADE VOOR DE SOHOOLKIN 
DEREN .

Door het M inisterie werd aan de sta j 
voor elk schoolgaand kind 2 latten chi 
colade per maand toegestuurd, m its dt | 
prijs van 1,20 fr. per stuk. Sommige kü 
deren zijn niet bij m achte oj a dit, niette 
genstaanüe hun beste gevojlens, te bt 
talen.

't W are in  dit geval in ten ssant te w< - 
ten, w at met die stukken chocolade ge 
schiedt.

BEZO EK  AAN DE SC H O LLII
Deze week brachten dc ourgemeeste, 

en den heer schepen van Cpenbaar On
derwijs een bezoek aan de kindertuin 
van de school van Mevrouw Vannotei 

Z ij drukten er hun groute tevreden 
heid over uit.

Dinsdag, Woensdag en Dcnderdag gan . 
de belangstelling van den heer . 
vriendt naar de openoare prijskamp- 
van de leerlingen van het Muziekci 
servatorium , ingericht in  de kleine co, 
certzaal van het Conservatorium  en c 
JSieoerlandsche Voorüracht en Toonee 
speelkunst in  het lokaul «Ouü Oostenüt .•!

De belangstelling door de steüelijk 
overheiü aan den dag gelegd voor c 
scholen, getuigt van den v, u om goed ï ! 
doen en dat is het voornaamste. i,
E E R L I JK E  DAAD

De genaamde P. Lust, sludent aan ö'j ; 
nngd van vier knappe juffers, he.t moei-1 Normaalschool te Blankenberge, alhk 
lijk  tegen hen kon halen, gezien h ij woonachtig W ellingtonsiraat, vond dezt 
gansch alleen stond om zijn voordracht- dagen een brieventascn met een inhov. 
taient als man tot volle uiting te doen van 2.000 frank en andere beiangrijl 
komen. papieren. Onm iddellijk bei orgde h ij elez ‘

De jonge juffrouw Rommelaere w ist portefeuille aan den eigenaar terug d. 
zich eveneens te doen gelden en het mag net verlies nog niet had vastgesteld!
gezegd dat R ikke Schm itz, met Mej. Cort- 
vnendt er bij genomen, v ijf knappe ele
menten voor de ju ry bracht.

üen vraagje echter: K rijgen  we vol
gend jaa r eens enkele guitige stukjes

van
vers: Door Eendracnt Sterk.

Z EEB R U G G E
(W ijk  Fabriek). —  Op Zondag 20 Ju li 

beschrijving op de liggende wip, bij 
Janssens Cyriel, w ijk  Fabriek. Vooruit 
o00 fr. op twee spelen hooge. Begin te 3 
uur. Men schiet binnen. In leg 15 frank, 
térug 10 fr.

Z U IE N K E R K E
Op Zondag 13 Ju li, bij J. Verheye, her

berg «De Zielebrug», beschrijving op de 
liggende pers, 500 fr. op 2 spelen hooge 
en 20 primés van 5 fr. meer. In leg 15 fr. 
terug 10 fr. Begin te 3 uur. Het 2e spel 
die moet in  ’t spel komen, wordt ver
deeld in  gaaien van 20 fr.

R I A L T O
1. Een dokumentair.
2. U fa aktualiteiten in  lste week.

Overwogen wordt met het m inisterie voor te dragen? G  G e z e lle  e n  zooveel 
van openbaar onderwijs, de aanstelling anderen gaven er ons Joij massa . 
van een secretaris toeziener om bestuur- üe uitslagen luiden, 
der Tanghe in  zijn werkzaamheden bij 
te staan. Ook een professor voor de theo ■ 
retische lessen in  electriciteit dient aan
geworven, daar een onlangs benoemd• W U L  V L 1X) U C l c t i  v d l  U i l l U H ö ö  ^  j

3. «W it is Troef», een Vlaam sche film  fam ilielid  van de groote fam ilie er niet Cauter Jozei.

Eerste prijs met onderscheiding: De 
Boodt Marie-Therèse.

üerste p rijs: Coucke R ita .
Tweede p rijs met onderscheiding: De

met Raym ond Braine, den beroemden 
footballist en den Oostendschen zanger 
en humorist Francis De Paep.
R E X

1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten Ufa in  le  week.

bij machte voor is.
L E  U R BA N ISA T IE  BREN G T  W E R K  B I J

Het stadsbestuur heeft aan den heer

Tweede p rijs: Rom melaere Flore. 
Eerste accessiet: Cortvriendt Gode

lieve.
Aan deze v ijf gelukkigen en hun pro-

Demeyer, provinciaal commissaris voor fessor, onze beste gelukwenschen, want 
•z A K T uiiitp iten  u ia  m ie  weeK  ’s Lands Wederopbouw, twee teekenaars de sam enstelling van de jury was een
s! S w i w .  HU- gevraagd om Bat p t a  van Groot Oos- voor het belang van to e n

de K rah l en Gustav Ffölich .
R I O

1. Een dokumentair.
2. U fa aktualiteiten in lste week.
3. «Sherlock Holmes» (Der M ann der

tende binnen een paar maanden te kun
nen voltooien.

Aldus wordt geen moeite onverlet ge
laten om onder leiding van den jongen 
m aar knappen ingenieur architect VanTezelfdertijd bij Leopold Van Oyen, ^  < < ^ ™ k  iio  mes» u j ,ir  iviann uei werk verrich

//T-n rio rd llin o  Sherlock Holmes w ar) met Hanz Albert .herberg «In de Zielebrug», BO LLIN G  
voor mannen en vrouwen. Begin te 4 u 
Inschrijving  tot 8.30 u.

Beschrijvers: Gust. De Clerck, L. Lou- 
agie, Verscheure Om., Theo en Albert. 
Van Oyen M., Verté, M. Versyck, Alf.

en Heinz Rühm ann.
R O X  Y

1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten Ufa in  le  week.
3. «De Laatste Ronde» (Die Letzte

Verburgh Om., M arly Raym ., Gheyle E., Runde) met A ttila  Horbiger en Cam illa 
Verheye J .  Hom.

ten.
EEN  T EEK EN  DES 1 ÏJD S

Het schepencollege heeft vanwege den 
heer Gouverneur een bericht gekregen 
dat het in  den kortst m ogelijken tijd  
moet }pf.:e ■'• n al hot roerend cn onroe 
rend goed aan Joden toebehoorend.

prijskam p.
Beter kunnen we-het niet uitdrukken.

NEDERLANDSCH TO O N EELSPEL
’s Namiddags werd « Zanetto » van F. 

Coppée en «Freuleke» van H. Roevinck 
opgevoerd en behaalde Mej. Flore Rom
melaere er op knappe wijze hare eerste 
prijs met onderscheiding.

Mevr. Candaele en R . Schm itz waren 
haar medespelers.

Vooral in  «Freuleke» was de laureate 
schitterend op dreef en verdient ze een 
pluimpje.

EEN K E R K  W ORDT H ER ST ELD
D aar ons stadsbestuur vanwege d >' 

dienst van wederopbouw een som vu 
22.500 fr. zal ontvangen, zal onverwij.' 
kunnen overgegaan wordrn tot het ui', 
voeren van de herstellingswerken aa 
de S t Jozefskerk.
ROLMOPS

Woensdagnamiddag waren er in  c 
vischwinkels plotseling bokalen rolmoj 
te koop. Men had te voren reeüs aange- 
konüigü, üat er pekelharing zou te ve- 
krijgen zijn, m aar he j viel anders uit.
OOSTENDSCHE K IN C ER LN  NAAR 
Z W ITSERLA N D

Op Dinsdag 8 dezer z ijn  12 OostenC- 
sche kinderen, door tusschenkomst va" 
het Roode K ru is, naar Zw itserland ve
trokken. De groep werd o m  7 uur in h  
Kaaistation  gevormd en oi m iddellijk i 
dien naar den trein  gelei 1 door de or
ders der jonge begunstigden, alsook do : 
Mevrouw H enri Serruys, de heeren Dr < 
Van Wynendaele, V. Vanhoutte en J. I 
Cock, allen bestuursleden van het Roor 
Kru is. Mevrouw Serruys h.id de lieve a t
tentie een pak versnaperi igen aan c . 
jeugdige reizigers te schenken.

De jongens en meisjes werden tot - ■ 
Brussel vergezeld’ door M )juffrouw Ca 
roen, afgevaardigde van het Roode Kruis



2o:

\.an daar u it vertrok een speciale trein  
met Belgische kinderen naar Bazel,waar 
een geneeskundige commissie voor ieder 
kind uitm aken moest, of het in  de ber
gen of op het platte land zou geplaatst 
Wc,'den.

Onze kleine Oostendenaars zullen drie 
maanden in  Zw itserland vertoeven. Het 
verb lijf in  dit heerlijke land zal hun On
getwijfeld bevallen en zeer aan hun ge
zondheid ten goede komen.

Zeer goed werk!
C O M M ISSIE  VOOR U R BA N ISA T IE

Gisteren werd een zitting gehouden 
van de Commissie, met als dagorde: 
<3espreklng van het algemeen Urbani- 
satieplan». D it plan, welke de goedkeu
ring wegdroeg, zal naar de bevoegde over
heden gezonaen worden voor advies. A l 
hoewel men van oordeel is, dat het niet 
zal aanvaard worden, vooraleer het ste
debouwkundig plan voor Groot-Oostende 
zal opgemaakt zijn, hoopt men toch dat 
een beslissing zal genomen worden in 
zake tracé van den autosnelweg.
S P IJT IG  N IEU W S

, De h. Albert Zwertvaegher, de gekende 
conferencier van de Kon. Tooneelmaat- 
schappij « Hoop in  de Toekomst », is 
plots zwaar ziek gevallen. E r  wordt zelfs 
gevreesd, dat h ij het tooneel zal moeten 
vaarwel zeggen.

W ij wenschen den sym pathieken A l
bert een spoedig en gelukkig herstel en 
hopen vuri;?, dat h ij voor het tooneel 
mag behouden blijven.

IJZERW AREN -
QUINCAILLERIE

Jack DELANGHE
Nieuwpoortsche Steenweg, 34

A LLE  H U ISH O UD  A R T IK E L S  
— EN  ALAAM  —

H. R. 3673 Tel. 72.072 
(27)

OP HET STAD HU IS
—  De h. Ja n  Cattrysse bekomt op

nieuw de leiding van het Economaat.
— 116 personen lieten zich inschrijven 

voor het examen van klerk op proef.
— De stadswerkman A. B . zag zijn 

schorsing verlengen in afwachting van 
de uitspraak van het Beroepshof.
G RAFSCH EN N IS

In  den laatsten ti;id kon worden uit- 
gemaak.t dat herhaaldelijk bloemen van 
de graven van onze stedelijke kerkhoven 
verdwenen.

Een door brigadier-grafdelver K . Wit- 
tevrongel ingesteld onderzoek wees uit, 
dat men hier te doen had met een be
jaarde vrouw.
DE ZO M ERD IEN ST

Zooals verleden week gemeld, wordt 
er in alle openbare besturen een cam
pagne ingericht ten voordeele van den 
zomerdienst. Te Brugge heeft d it bij alle 
besturen vet'l b ijva l genoten, Hoe zai 
het gaan in  onze stad?
DE OM HALING VAN W IN T ER H U LP

Zaterdag en vooral Zondag zag men 
in  de stad onze oudstrijders een groote 
omhaling doen ten voordeele van W in 
terhulp. Het dofet genoegen te mogen 
vaststellen, dat zij zich met volle deftig 
heid van hun taak kweten.

Pierre
LANNOYE-VANTYGHEM

ZEILMAKER
j)c Gelast zich voor alle werk : 
zeilen, zonnestoors, bachen, enz.
Overvloedstraat, 76 - Oostende

Handelsregister 9390
(25)

EDCE
B E S P R O E IE N  VAN A A R D A P P E L EN

W ie langsheen onze aardappelvelden 
wandelt, zal wel vastgesteld hebben, dat 
onze nieuwe boeren goed voor hun aard- 
appelen zorgen. Vele ziin besproeid om 
deze te yri;w aren tegen mogelijke insee- 
tenbeschadigingen.
IN H ET  IN K W A R T IE R IN G S B U R E A U

Om de staten met de rekeningen voor 
ingekwartierde Duitsche m ilitairen  zoo 
snel megeliik naar Brussel te sturen, 
werd een tweede daet> le in lie t inkwar- 
tieringsbureau aangesteld. Zoo kloppen 
thans Mej. J.  Gevens en F. Vyane voor 
het rapst ' p hunne schrijfm achientjes.
A A BD A PPE* O K F T E N

iiis  • en «.mar zijn op de veiden reeds 
aard»ppe_len gesto len . Vooral bij men
schen die glëçhts over 2 of 3 aren be
schikken, is d it een zeer droevige zaak.

Om dergelijke actie te keer te gaan 
bestaat m aar een middel: meer politie
toezicht. De boerenwacht is hiervoor 
aangesteld, m aar niet overal bestaat de 
Jjewenschte samenwerking.

K an  Lin'htoeschernnng hier ook niet 
aan
ZEk FZUCH  J'lC EN

Vele landbouwers ontpoppen zich als 
echte woekeraars. M aar niet alleen dur- j 
ven zij overdreven prijzen vragen, meer 1 
nog, m et dat geld koopen zij allerlei 
zaken uit vrees dat hun woekeraarsgeld 
geen waarde meer zou hebben. Zoo ver
telde men ons de daad van een boer die 
een splinternieuwe vleugelpiano aan
kocht voor zijn hoeve !...

Muziekinstrumentenfabriek

JA Z Z  FEST IV A L
In  de voornaamste steden van ons 

landj en Noord-Frankrijk worden con
certreizen ingericht van jazzmuziek, 

j Een blik op het programma laat ons 
zien dat Oostende er niet bij is...
ARM G EBR O K EN

De genaamde Fernand M archand, a l
h ier woonachtig D r Verhaeghestraat, 
brak zich den linkerarm , toen h ij per 
fiets van de Normaalschool naar huis 
wilde terugkeeren.

Men verhoopt een spoedig en volledig 
herstel. Niettegenstaande d it voorval ge
lukte de jongen in  zijn examen als on
derwijzer.
L I JK  OPGEHAALD

Voor een paar weken is een binnen
lander getzonken. De schipper en zijn 
zoon konden zich al zwemmend redden, 
m aar zijn vrouw en dochtertje lieten er 
het leven bij. Kon het lijk je  van het 
meisje spoedig opgehaald worden, voor 
de schippersvrouw gelukte het eerst op 
het einde van verleden week.
HET ETEN VAN C H A RC U T ER IE

B ij den verkoop van charcuterie zou 
dienen gezorgd dat alles kan gegeten 
worden zonder vrees. Hebben we niet 
verschillende ziektegevallen gekend die 
voortvloeiden uit het eten van charcu 
terie? Voldoet die charcuterie wel aan 
de w ettelijke vereischten?
V R IEN D EN K R IN G

W anneer wordt in  de m achtige orga
nisatie van de L. B. in  onze stad, in 
navolging van andere steden of gemeen
ten, eens een vriendenkring gesticht?

De bevolking zou d it in itia tie f stellig 
me.t genoegen onthalen.
IN DE R IALTO

Deze week kon men opmerken dat men 
in  de Cinem a R ia lto  volop bezig was 
met de vloer van de bovenverdieping de
zer zaal met tegeltjes te beleggen.

Sinds lang voerde men er herstellings
werken uit.
DE V LEESC H V ERK O O P

Vrijdag en Zaterdag laatstleden ging 
de verkoop van het vleesch m aar eerder 
traag. Reden hiervoor was dat vele men
schen geen zegeltjes meer bezaten en 
dat de nieuwe slechts voor Zondag daar
opvolgend geldig waren.

M isbruiken van te vroeg aanvaarde 
zegeltjes kwamen ons niet ter oore.

ïW onneer we en!
1 verkoudheid dreigen

\ ln alle apotheken en drogerijen:6en10frank

W IE  H EEFT  EEN HO ND JE ?
Een oude alleenwonende persoon, die 

doof is, verzocht ons aan onze lezers te 
w illen vragen wie hem een klein hondje 
kan bezorgen om hem in  de mogelijk
heid te stellen w aar te nemen wanneer 
er iemand aan zijn deur belt.

E r zijn wel personen in onze stad die 
hun hondje in  goede handen zouden 
wenschen toe te vertrouwen, daar zij 
over n iet voldoende eten beshikken.

W ie deze menschlievende daad wenscht 
te doen, schrijve onm iddellijk aan het 
bureau van ons blad en geve zijn adres 
op, opdat het hondje door belangheb
bende zou kunnen afgehaald worden.
W O E K E R P R IJZ E N

Een broodbakker had een ka lf geslacht 
cm dit aan zijn klanten te verkoopen. 
H ij kreeg hiervoor een boete van 7.500 
frank.

Langs den anderen kant verkocht een 
handelaarster kousen aan opgeschroefde 
prijzen. Het resultaat hiervan is een 
boete van 20.000 fr.
DE SCHOOLSOEP

Sedert deze week wordt de schoolsoep 
niet meer uitajereikt aan onze school
gaande jeugd.

Men verhoopt deze terug u it te deelen 
b'ij het begin van het nieuwe schooljaar.
H U W E L IJK

Vrijdag 4 Ju li had het huwelijk plaats 
van Mej Denise Pede met den h. Edmond 
Everaerts, advokaat. De h. Everaerts is 
de zoon van den welbekenden oefen- 
meester van de O.S.C. Mon Everaerts.

Onze beste gelukwenschen aan het 
jonge paar.

£
C O N F I T U R E N  g

Z O R G T  I N T I J D S  
VOOR D E N O O D IGE

Stoommachienen - Motoren - Stoomketeis

Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 

R E E D E R IJK A A I (rechtover de Slipways)
ALLE MEKANIEKE VERMAKINGEN EN CONSTRUCTIES 

Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 
■ Levering van alle Benoodigdheden ■

Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz. 
Tel. 71741 en 72781 Postcheck 99136 Handelsregister 95
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ONZE T A X I’S
Voor de maand Ju li zijn de uitverko

renen :
Storm e Georges, Hennepstraat, 17.
Tournoy Charles, Strandstraat, 18.
Vanhoutte Henri, A. Pieterslaan, 63.

NA TE VOLGEN VO O RBEELD EN
Verleden week deelden w ij het voor

beeldig optreden mede van het Bestuur 
der Tram m aatschappij, dat aan haar 
personeel tegen lagen prijs eetwaren 
verschafte.

Thans vernemen w ij nader dat de h. 
Vanhakendover, de welbekende uitbater 
van de R  cinem a’s in  onze stad, iedere 
dag aan zijn personeel voedzame soep 
laa t bedienen. Verder hoopt hij;, in  sa
menwerking met den h. Verbeke, een 
m aaltijd  in te richten voor 100 kinderen

W ie volgt dit goede voorbeeld na?

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 

■
CROWN CITRON

CROWN LIMONADE
CROWN ORANGE

Bijzondere prijzen voor 
verkoopers —

voort-

(126)
W ED ERO PBO U W

Ten gerieve van onze lezers, herhalen 
w ij nogmaals dat het Com m issariaat 
voor ’s Lands Wederopbouw kan geraad
pleegd worden iederen len en 3en Dins
dag van de maand, van 14 tot 17 uur 
op het Stadhuis, le  verdieping.
DE PAARD EN W ED REN N EN

In  normale omstandigheden moest 
verleden Zaterdag op de Wellington- 
renbaan de eerste paardenwedrennen 
plaats hebben gehad als inleiding tot 
het groote zomerseizoen.

! K  =  X

Bandagen
Orthopædie

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

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

O RTH O PÆ D IE
APPARATEN

voor ruggraat mïs- 
vorming, beender
ziekte.

K U N STBEEN EN
ln licht metaal.

7, H. SERRU YSLA A N  
O O S T E N D E

V ER D ER E  A FBR A A K
Men is nog steeds volop bezig aan de 

afbraak en de sloopingswerken van de 
Hotels La  Plage en Ocean. De werkzaam
heden vorderen slechts langzaam.
O N TSM ETTING  VAN 
SüH U ILPLA A TSEN

Deze week werd onder leiding van 
directeur E. Devisscher overgegaan tot 
de ontsmetting van verschillende schuil
plaatsen.

Door sommige menschen werd het on
verwachte van deze ontsmetting gekriti- 
keerd, m aar het publiek zal met ons niet 
alleen het noodzakelijke h iervan begrij
pen, m aar ook inzien dat dit zoo hoefde 
te geschieden, wou men verm ijden dat 
veei menscnen besmette deksels of bed- 
degoed zouden meegenomen hebben om 
aan deze ontsmetting te ontkomen.

’t Is  nuttig en vooral noodzakelijk!
a A R D A PPELD IEV EN

O. D., wonende Werkzaam heidstraat, 
en C. D., wonende Oostendsche Haard- 
straat, hadden Zaterdag, op het kerkhof, 
van den heer Cam iel W ittewrongel aard
appelen gestolen, die op zijn stukje land 
groeiden.

Zondag hield Cam iel een oogje in  ’t 
zeil en ’t kostte hem geen moeite de 
daders te snappen, die zich voor hun 
daden zullen te verantwoorden hebben.

Men kan niet streng genoeg optreden 
tegen hen, die andermans eten w illen 
stelen.
DE W A RM E DAGEN

Dat in  de zeer warme dagen welke we 
thans beleven, elkeen het koele windje 
of de lommer zoekt, betw ijfelt niemand.

Z ij die echter te beklagen vallen, zijn 
onze arme politieagenten op «post fixe», 
die gedurende twee volle uren het ver
keer moeten leiden.

Een groote «paraplu» op hun stand
plaats aangebracht zou hen niemand ten 
kwade duiden.
VERVLA AM SCH IN G

Krachtens een bericht verschenen in 
het Staatsblad heeft het «Crédit Hypo
thécaire d’Ostende» de Vlaam sche bena
ming van «Hypothécaire Kredietbank 
van Oostende» aangenomen.

ROND H ET ONGEVAL B I J  DE 
BRA N D W EER

W ij hebben vóór enkelen tijd  melding 
gegeven van net ongeval aat zich bij ue 
orandweer nad voorgeaaan. Aan ctezen 
tijdelijken branaweerm an werd een 
zieistevenof nooidens wensonbeKwaam- 
heiü toegestaan.

Men m aakt ons thans attent op het 
feit dat aan aezen brandweerman siecncs 
naive weaae werd uitgekeera.

u it is weliswaar in  regel met de wet 
op ae arbeiasongevahen, aoen w ij oe- 
grijpen m et goea waarom in  het eene 
geval zoo en in het andere anders wera 
gehanüeid.

Tijdens een branüverrichting over
kwam er inaerdaad aan twee tijdelijke 
branaweerileüen eveneens een werkon
geval. nen werd, ingevolge besluit van 
net bcnepencoiiege, voile wedüe toege
staan. Jrietzeiiüe besluit werd getroffen 
voor een tijdenjken bode, die vóór en- 
Keien tijd , terw ijl h ij op aienst was, van 
de trappen viel en enkele dagen moesb 
tnuis Diijven.

W ijJ meenen dato voor eerstgenoemu 
geval een anaioge beslissing zou mogeii 
en moeten getroifen woraen.

W ij durven hopen dat het stadsbe
stuur de eerst genomen beslissing za± 
w illen nerzien, te meer daar we over- 
tuiga zijn dat h ier een vergissing in  het 
spel is.
CHOCOLADE

Deze week zag men de schoolgaande 
kinderen door de straat loopen, al 
zwaaiend met twee reepen cnocolade. 

W interhulp had er voor gezorgd!

N IET S  VOOR DE SLU1SKNECHTEN
Alle stadswerkiieden krijgen na 25 jaa r 

trouwen dienst een vergoeding gelijk aan 
een ha lf maandloon. De siuisknechten 
vroegen om eveneens van d it voo ieel te 
mogen genieten, daar ze voor ht oogen- 
blik toch ais werkm an worujn be
schouwd. Het Schepencollege kan hierop 
jam m er genoeg n iet ingaan, daar de 
siuiskn echten in  de categorie der bt- 
dienden vallen.
EER ED IEN ST EN

ür w jrd  besloten de rekeningen over 
19:40, i igefiiend door 'de verschillende 
kerkfabrieken goed te keuren en voor 
bekrachtiging over te maken aan de be
voegde overheid.4’ ->>n.
W IN T ER H U LPFEEST  VAKSCHOOL

Eerst thans vernemen w ij dat verleden 
Zondag in  «Oud Oostende» een feestje 
ten voordeele van W interhulp was in 
gericht door de Stedelijke Vakscnool.

Men bemaagt er zien over dat er zoo 
weinig volk tegenwoordig was.

Met -ï spi.'t 'neeit men eenter moeten 
vaststellen, cat wemig of geen puoiici- 
o6it voor a it . ee:jtje wera gemaakt, z.oo- 
u&t het geore,; aan beiangstennig nier- 
aoor verstaanb .ar worat.
DE O VERUREN  OP HET STAD HU IS

W ij m aakten vorleden week gewag van 
net feit, aat het sïaaspersoneei voor zijn 
jyeruren, ge a a an m M ei 1940, met zou 
vergoed worden.

.ten onzer confraters schreef hierover 
het volgende: Laa t ons nopen dat ait 
besluit n iet d e iin itk f is, w ant het kan 
tpch m oeilijk aange.tomen woraen aat

En  of ze overgelukkig waren moet ge üegenen cue net .vt.ri van anaeren uit-
m aar eens aan de ouders vragen!

ROND HET BOUW EN VAN 
SCH U ILPLA A TSEN

K lachten  kwamen bij ons toe over het 
fe it dat men thans met den bouw van 
de scnuilpiaatsen een aanvang w il ne
men op plaatsen die nog met late aard
appelen beplant zijn, zoodat belangheb
benden zuilen verp licht zijn hun aard
appelen uit te doen vóór den vastgestel- 
aen tijd . Deze aardappelen zouüen aan 
ook met kunnen bewaard worden.

W ij achten het nuttig de aandacht 
van net stadsbestuur op d it fe it te ves
tigen, daar he.t h ier een kwestie is van 
voeding.

M isscnien zouden de schuilplaatsen 
eerst kunnen gebouwd worden op p laat
sen w aar geen aardappelen of dergelijke 
geplant zijn om slechts daarna de an
dere te bouwen.

De Nieuwbouw

TEN TO O N STELLIN G  VAN 
M O D ELO NTW ERPEN

Verleden week greep een vergadering 
plaats tusschen de leden van de Com
missie voor Stedenschoon en het Bestuur 
van den Architectenkring, om na te gaan

Z iE lK T f f i  DKK B J L A A S
GESLACHT- EN W ATERO RGAN EN
VAN B E ID ER  KUN N E OP ELK EN  

OUDERDOM
Pijn lijk e  en veelvuldige drang tot wate
ren. Bedwateren bij kinderen en ouder
lingen, troebel en etterachtig water met 
sporen van bloed en slechte geur. Pijn- 

j lijke of chronische ontsteking, morgend 
1 drop, vezels, ontsteking van den prostaat 
: m oeilijk wateren, zwakke uitstraling die 
zelfs sondeering noodzakelijk maakt, 
nachtelijk 'verlies, geslachtsstoringen.

DE ED ELE  ORGAMEN DER VROUW  
W itte vloed, onderlijfpijnen, bloedstor
ting, gevolgen van kraambed, scheede- 
en uitwendige ontsteking, jeuking, kee
ren der jaren enz.

V R O E G T IJD IG  AFNEM EN VAN 
LEV EN SKRA CH TEN  

DER BE ID -  GESLACHTEN 
Herstelling op ieder ouderdom

3f een tentoonstelling van studies voGr Snelle en geheele genezing door de Dégé-
da geneesmiddelt n, volkomen onscuade- 
lijke remedies, bereid met de volstrekt 
onschadelijke plsntenextrakten.

Vraag brochure SM E 64 aan de 
PH A RM A C IE  DU TRONE 
Troonstraat, 31, Brussel jg 

Gelieve goed op le  geven voor welke 
ziekte, want er bestaat een bijzonder 

brochuur voor ieder. (267)

modelhuizen kon ingericht worden. Bu r
gemeester Serruys had er aan gehouden 
aeze bijeenkomst voor te zitten.

In  een inleidend woord, w ijst h ij er op, 
dat alles moet voorbereid worden om tot 
een spoedige herbouwing over te gaan, 
van zoohaast het teeken zal gegeven 
worden. Hij, meent dat de Oostendsche 
Architecten reeds van nu af ontwerpen 
kunnen instudeeren voor woon- of han
delshuizen gelegen in  rij of op een hoek, 
voor alleenstaande of aaneengekoppelde 
v illa  s.

De Burgemeester wenscht een tentoon
stelling van dergelijke plannen te zien 
in richten; zoo wordt een dubbel doel na
gestreefd, nam elijk: de bevolking aan te

ONTVANGSTUREN : leder werkdag, van toonen op welke wijze er moet gebouwd
worden en de architecten toelaten zich 

®  voor te stellen aan he.t publiek.
Stadsingenieur Van Coillie houdt dan 

=  >: een uiteenzetting, om de zienswijze van 
, de Commissie van Stedenschoon, in  zake 

T . esthetische beoordeeling van ingediende
ln  vele straten groeit er tusschen dè ontwerpen, bekend te maken.

der^werd^n Î Notaris Van Caillie voegt er aan toe,
jes eras uit te trekkpn pu h» Set : dat heden vele gronden verkocht wordenjea gras uit te trekken en de straten al- or,

9 tot 11 en van 2 tot C aur 

H ET  GRAS G R O E IT  !...

Bokalen

W Y N SBER G H E  IV iü ï 
Wettig gediplomeerd 

Garenmarkf, 30 — BRUCCE
Eerste klasse fabrikatie —  Aller
hande herstellingen —  Groote 
keus blaas-, snaarinstrumenten, 
accordeons, phono’s. ■

(132)
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VOOR ONZE STA D SM USCH JES
Zondag werd onder de vier missen in 

de dorpskerk van Wingene, door E. H. 
Maertens u it onze stad, een oproep ge
daan tot alle welstellende burgers en 
boeren van Wingene, om enkele zwakke 
kinderen onzer stad op te nemen.

’s Anderendaags reeds gingen leden 
der Boerinnenjeugd van hoeve tot hoeve 
rond om de namen van de nieuwe pleeg
ouders op te nemen.
EEN VLAAM SCHE SPO RTF ILM

Vanaf hedten Vrijfdag geeft men in 
een der mooiste cinemazalen van onze 
stad een groote Vlaam sche sportfilm  
«Wit is troef». H ieraan werkt niemand 
minder dan den bekenden internationa
len speler Raym ond Braine mee. Verder 
ta l van bekende Vlaam sche artisten als 
R. Grassin (het Ketje), Nini de Boel, 
Toontje Janssens e.a. meer 

E r wordt hier dus een w aar buiten
kansje aangeboden.

Zich wenden bij de Firma

Jos. Maes-Hautekiet 
•en Zonen

214, Steenweg op Nieuwpoort, 214 
-----  O O S T E N D E  -----
GROOT K L E IN
Aankoop en verkoop van allerhan
de nieuwe en gebruikte flesschen.

(208) ,
MET PEN SIO EN  |

Zooals gemeld gaat Charles Loocke 
op pensioen. Charles Loocke was een 
graag geziene figuur als duiker. Meer-. 
m aals deed onze politie beroep op zijn ! 
kundigheden om de een of andere moord
zaak w aarbij personen in  het water wa
ren terecht gekomen, op te sporen.

Moge hij. thans een welverdiende rust 
genieten.

W ie wordt zijn opvolger?
D IEFSTA LLEN

Nog steeds worden in de winkels door 
zekere jeugd diefstallen gepleegd.

Een groote boekhandel in  onze stad 
was in  den laatsten tijd  het m ikpunt 
van deze jongens, totdat zij konden be
trap t worden

HeTt ware wenschelijk dat zij zich voor 
den rechter zullen te verantwoorden heb
ben, want dergelijke bengels verdienen 
een zware straf.
BEZO EK

Zaterdagnamiddag bracht Burgemees
ter H. Serruys, vergezeld door den heer 
Verhuist, bestuurder van den Stedelijken 
Beplantingsdienst, een bezoek aan het 
Albertpark op M ariakerke, dat thans 
door de goede zorgen van het W erk van 
den Akker in  een prachtigen moestuin 
werd veranderd.

De heer ^Burgermeester onderhield zich 
minzaam met de verschillende bezitters 
van een iapjv grond en Stelde verschil
lende vragen watlïdogr h ij oevees volle 
belang in hun l" t  te stellen
MEN ZO RGT VOOR DE BEEN H O U W ERS

Beenhouwers zijn immer slimme men
schen geweest. Zoo hebben zij het thans 
kunnen k laar spelen, dat zij op vertoon 
van een bewijs dat zij gemobiliseerd 
werden, een grootere hoeveelheid vleesch , 
kunnen bekomen. D it moet hen toelaten ; 
a l hun vroegere klanten te bestellen. |

Alle middelen zijn goed. J

zoo een reiner uitzicht te geven.
D IEN T  H ET VOOR BRA N D H O UT?

Aan het oud kerkhof zijn twee toe
gangspoorten gemaakt met houten plan
ken. Onbekenden hebben er thans, door 
zekere omstandigheden bevoordeeligd, 
gebruik van gemaakt om met deze plan
ken er van onder te m uizen!...
BENO EM ING

B ij besluit van 17 M ei 1941, werd de 
heer Serruys H., burgemeester van Oos
tende, tot beheerder benoemd van de 
Speciale compensatiekas voor kindertoe
lagen ten behoeve van gemeentebesturen, 
aan gemeentebesturen ondergeschikte 
openbare instellingen en gemeenten ver
eenigingen van de provincie West-Vlaan- 
ceren. in  vervanging van den heer II. 
Edebau.
H ET Z ET D U IV E LT JE

A l onze huismoeders die verleden week 
den Burgerlijken Stand in  «Het Vissche
rijb lad» lazen, dachten dat twee vrou
wen in  het huwelijk zouden treden nl. 
Lea Zanders met Florida Pilaeys.

M aar ze zullen wel opgemerkt hebben 
dat h ier hoefde te staan Leo Zanders!...

en, daar h ij vernomen heeft dat vele 
grondeigenaars architecten buiten de 
stad hebben uitgekozen, is h ij van oor
deel dat deze tentoonstelling er veel kan 
toe bijdragen om de opdrachten aan de 
locale architecten te doen toevertrouwen.

Een gedachtenwisseling volgt daarop, 
w aaraan behalve voornoemde personen 
ook deelnemen de hh. Fobert, De Lee en 
Christaens en w aaru it kan opgemaakt 
worden dat het Bestuur van den Archi
tectenkring in  princiep akkoord gaat om 
dergelijke tentoonstelling in  te richten.

Naderhand hebben wijl vernomen dat, 
bij gelegenheid van een algemeene ver
gadering van den Architectenkring welke 
in  de eerste dagen zal doorgaan, een 
concreet voorstel uiteengezet zal worden, 
in  verband met deze tentoonstelling en 
dat op uitnoodiging van het Bestuur, 
Stadsingenieur Van Coillie het standpunt 
van de Commissie voor Stedenschoon 
duidelijk zal maken.

W ij hopen dat de pogingen om een 
«show» van bouwkundige studies te ver
wezenlijken geen schipbreuk zullen li j 
den, te meer dat een prachtige weder
opbouw van levensbelang is  voor het 
w'elgalukken van het toerisme in  onze 
stad.

©•••«••©«©•©•e wtmomo— oommmat

Burgerlijke Stand
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28 Jun i. —  Guido Vanhoecke van Fer
dinand en Yvonne Quarin, Torhoutstw. 
löbis; Roland Bollenberg van H enri en 
M arie Luyens, Zuidstraat 15, Breedene; 
Johnny Ketelers van M aurice en Jeanne 
Goblet, Spaarzaamheid itr. 10, Breedene.

29. —  Henriette Lan  s van Ju les en 
M arie Dewulf, Van  Iseghem laan 114.

1 Ju li. — André Deley van Frans en 
Lyd ia Deman, Zwaluwenstraat 67; Ro
nald Steenacker van M arcel en M artha 
Lingier, G erststraat 34; V iviane Decoo 
van Albert en Anna Samo 3y, Amsterdam
straat 33.

3. —  Marie-Jeanne £ eindersen van 
Gaston en Leonie Demesn aecker, Hospi- 
taa lstraat 37.

4. — Anna-M aria Berde i  van Joseph 
en G ilberte Boydens, A. Fieterslaan 52.

ST ER FG EV A LLEN
27 Jun i. — Eduard Ram m an, 75 jaar 

echtg. M aria Claeys. woont te Keyem.
30. —  Rosa Dejonghe, 21 j , echtg. A l

bert Pollet, Zwaluwenstr. 80; Idalie  De- 
lafontaine, 65 j., echtg. Basie l Casselman, 
woont te Koksyde.

1 Ju li. —  Louis Art, 81 j „  \/ed. Laura 
Landrain, Frère Orbanstr. 4'( ; Amand 
Vanhaelst, 74 j., wed. Clement a Houley, 
Sportstraat 25.

3. —  Am elia Bomberna, 89 j. ongeh.,. 
Ed. Cavellstraat 15.

4. —  Em m a Lowndes, 60 j„  echtg. Gus
taa f Pat.tyn, Hospitaalstr. 4; Elisabeth 
Vandenbussche, 57 j., echtg. LeoprldHau- 
tekjet, Gouweloosstr. 3a ; Em iel Debus 
schere, 59 j., echtg. Bertha Vancelind ;, 
woont te Veum e; Irm a Dewilde, 3') j., 
echtg. Edmond Boey, woont te J e n t , 
Edmond Aercke, 75 j., >ve<1. Joanna Dan- 
noot, echtg. Rachel Devooght, Nii.uw- 
poortsteenweg 81.

Wendt U bij ST ER FG EV A L

August Verburgh
Aannemer van Begrafeni88»n 
OOSTSTRAAT, 36 — OOSTENDE

H U W E L IJK E N
4 Ju li, —  Edmond Everaerts cn Denise 

Pede-
5 Ju li. —- Jozef Otibouw en Albertina 

Geldhof; Gustaaf Lauwereyns en G il
berte Vande velde; Louis Enema n en G il
berte K ieken; A lbert Vandenbussche en 
Rachel Vanmaele.

H U W EL IJK SA FK O N D IG IN G EN
6 Ju li, —  Terneu Frans, j oudsmid, 

Nieuwpoortstw. 71 en Hillegeer Lucienne 
Torhoutsteenw. 71; Hubrechsen M aurits, 
werkman, R ie tstraat 41 en Bo le Elvire, 
Sprotgang 4; Blondé Edgard, smid en 
Simoens Rachel, Gerststr. 135; Vanleke 
François, visscher. Tim m erm anstraat 24 
en Vercruyce Helena.

gevoerü heoDen met z.maen oetaaia ge
raken, dan wanneer dc anderen vergoed 
Weraen voor me ts te aoen. 
os Of weet a l i i  aat- in  Brugge niet.
HET STE CATHARINAP.VRK

Op de Ste Catnarinapiaats. werd jaren 
geleden een moox park ai.ngeiegd waar 
ónze oude m annetjes op een oank hun 
p artijtje  kaart speien of t r  de laatste 
nieuws.es bespreisen. Vooral wanneer 
iie.t zonnig weer is zijn ze in  hun scniK. 
voeg hieraan toe üat de bezitter van 
een aanpalend huis zijn raaio op lus
tige muziek zet, en onze ouaj.is hebben 
reeds een voorsmaakje van w at den he
mel hen zal bieden.
HET A R BE ID SA M BT

Zooals w ij verleden week reeds gemeld 
hebben, valt onze stad van 6 Ju li 1.1. on
der de bevoegdheid van het arbeidsambt 
Brugge, Nieuwe Gentweg, 37.

SCH O O LFEEST
Op Zondag 13 en Maandag 14 Ju li te 

14.30 u., wordt een prachtig schoolfesst 
gegeven ten bate van vVinterhulp in  de 
zaal der Meisjesschool, ieperstraat 3.

Het feest, ingericht doo.- M. Savonis 
en Mevrouwen Versyp en Van Noten, zal 
uitgevoerd "'Worden door de k.nderen der 
Albertschool en der Meisjessch ool, Ieper
straat.

Kaarten  zijn te bekomen in  al de 
scholen en aan de intree der za.ü.

--Hi.lv
H ET W ER K LO O Z EN C IJF ER

In  de week van 30 Ju n i tot 5 Ju li 1941 
werden per werkdag gemiddeld 401 
vverkloozen gecontroleerd, t.t.z. 219 m an
nen en 182 vrouwen. Tijdens de week van 
23 tot 28 Ju n i 1941 waren 429 werkloozen 
waarvan 234 mannen en 195 vrouwen.
A R BE ID SA M BT

Met deze wordt bekend gemaakt dat 
met ingang op 6 Ju li de Stad Oostende 
onder de bevoegdheid van net Aroeids- 
ambt te Brugge, 37, Nieuwe Gentweg, zal 
ressorteeren.
ONZE T A X I’S

leaere week geeft «Het Visscherijblad» 
de namen der taxigeieiaers aie een r ij
vergunning bezitten, biecnts ane pei 
maand worden aangedtud en ais men 
v/eet dat er 21 liefheDbers zijn, zoo moet 
ieder 7 maanden wachten !

Waarom  met alle weKen veranderen, 
dan zouden onze taxim annen siecnts 7 
wesen moeten wacnten w at toen een 
m erkelijke verbetering zou beteejsenen.
O V ER L IJD EN

W ij vernemen het schielijk overlijden 
in  den ouaerdom van 82 jaar, van den 
heer Louis Art, eere-opziener van le  H as 
bij de Belgische Staatsspoorwegen.

De begrafenis had in  engen taniilie- 
kring plaats op Zaterdag 5 Ju li 11.

W ij bieden aan den heer V ictor Art, 
stadsontvanger, benevens de fam ilies 
Art, Landrain, M athot, Bou larger en 
Oter, onze innige deelneming aan.
IN V E R B R E K IN G

N aar we vernemen zullen verschillende 
leden van het oud-Schepencoll< ge, db te 
Gent in  beroep veroordeeld werden tot 
een geldboete, m  verbreking g Ja n  tegen 
dit arrest:1 

W achten w ij echter nadrr nieuws af.
DE HAAG W O RDT G EK N IP T

De doornenhaag van het oud kerkhof 
werd deze week netjes geknipt.

D it zou in  de toekomst wat m ter mo
gen geschieden en aaarvoor zal directeur 
Verhuist wel zorg jn.
DE D IEFST A L  VAN EEN 
V ELLEN  M ANTEL

Onze lezers weten hoe in  Jan u ari 1.1 
een vrouw arn  een pelsenbewerker een 
m antel had gegeven om er veranderin
gen aan to-j te brengen, welke fr-schat 
werd op e',n waarde vàn 12.501 fr. Deze 
manftel werd er gestolen tijdens een 
bombardement.

Men weet dat de Koo>handelsrecht- 
bank de stelling toegeduan is geweest, 
dat de pelsenhandelaar verantwoordelijk 
w a;.

fhans meldt de advokaat der veroor- 
rleelde partij ons, r at 1) de som van 
12.501 fr. n iet de waarde is van den ver
dwenen mantel, m aar de schadeloosstel
ling die door den eischer gevraagd wordt. 
Het gaat h ier om een peis, gekocht vóór 
vier jaa r voor den p riis van 3.400 fr., 
volgens de verklaring zelf van den ver- 
kooper; 2) het balatum  bedekte niet zijn 
deur, m aar het bovenlicht van de voor
deur en was dicht genageld. De dieven 
hebben dan nog het venster moeten 
openbreken van een tweede deur, die 
toegang verleent tot den winkel.

W ij nemen nota van deze verklaring, 
welke noentans niets aan den grond van 
de zaak wijzigt.
ONZE [IU IS S IE R 3

Een Brusselsch blad had gemeld dat, 
w ann er men het telefoonnummer van 
het Stadhuis 710.50 vormde, men de stem 
van den huissier Aloïs kon hooren.

’t Is  te hopen dat Kam iel, Prosper en 
Louis niet jaloersch zullen zijn bij, der- 
gelijke reclame voor hun collega Aloïs, 
w i.nt ook zij zijn onmisbare menschen 
voor hen die het Stadhuis noodig heb
ben.
EEN H ER IN N ER IN G

Wanneer men voorbij de Kursaal komt, 
ter hiogte van de schenkzaal, dan denkt 
men soms wel eens aan de groote re
clame die men aldaar een paar jaar ge
leden voerde rond een tombola ten voor
deele v vn onze kunstenaars. Verschillen
de auto s waren er te winnen en stonden 
er dan ook opgesteld... m aar van een 
trekking nog m inder van een uitslag 
heeft men ooit iets vernomen!...

W at heeft meh toen gedaan met al 
die 5 franks?
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U I T DE S T R E E K
Correspondent gevraagd

voor M ID D ELK ER K E , LO M BA R T Z IJD E , 
K O K S IJD E .

Scnrijven met voorwaarden bureel van 
’t blad.

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

Geboorten: Arnoys André, van R ichard 
en Oroderis M arguerite; Depuydt Jean 
nine, van Ju lien  en Dobonne M aria.

Overii.dens: Hoornaert Octavia, z. b., 
77 jaar, wed. Vanhee Alois; Juste  Jeanne 
z. b. 75 jaar, wed. W illio t Louis.

C 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 Vrijaag 11 tot en met 
i “± ouu: i. U ia  actualiteiten; 2. Kultuur- 
iiiiii, Ó. «üal ra re * met Pau l Harm an, 
xLüc vvemer, ±ianz Steitzer, F ritz  Kam  
jAiis en Ü.HC ineim ann.

riu s ia im iia  van uinsdag 15 tot en mei. 
•uuiiueiucts J I Ju u ; 1. u ia  actualiteiten, 
 ̂ n iuou iu iiim ; a. «öter van Rio» met Lc 

da.ua, vjustav D^esl, nerald  Paulsen, P i. 
ii-aiiiyers.

vuuiûvciiingen iederen avond om 19.3t 
uux. b iionuctgs uoonoopend vanaf 15 u.

u-no-LiN ,̂ ^ceuijK. —■ program m a voo. 
uc wcfcü en op ^onuag 13 ju ii: l. U fa  ac 
uuaiibciucii; z. rvu iiuurnim ; a. «Moord n. 
uc iviumc-jnau». Ziondagvertoonlng om U  
u., io u. en to uur. lieaurende de weeK 
Scents voorsteuingen voor soiuaten.

BADEN
öedert Zondag 6 Ju li 1941 is het aau 

uc ucvoiiung van De Panne toegelaten 
te Daucii, ue  toelating is a itijd  nerroep- 
uacxi. ixet uauen geoeurt op eigen risico 
uc  uiju. ia eeai-eia, ïeuer aag van 4 tot t 
uui a uuunuuass. ue  grenzen der baden 

jTiutei rt.cucueu en Casino. Uooi 
op cue piaatsen gemaakt. Een 
is m genciit uoor ae Daaoe- 

.■«“ ■us en up net eerste signaal moeteii 
urtucm net strand venaten en on 

n^uu.^nijjs. een ouuerkomen zoeken op 
~~u ^ccuijn.. n e t is streng verDoaen Sa 
“ ■viw iloniigcn te vounen in  het bad oi 
uj/ net, aoiaiiu. iedereen moet zich zoo- 
vte* niuseuju: aizonueriijK houden.

iicu ie wei verstaan uat net verbod op 
uen ^ecuijis. te wariueien of er samen- 
o .uu iiiig tii te vormen, steeds behouuen 
uiijio. jivicii neeit enitei toegang tot oeu 
ictu ijji. op ue noogte van net Hotel Ter- 
1U10Ü, n.ue aiiuere straten op den zeedi;k 
uiusctcuue, unjven verooden.

u u i v c :  iNOgmaais wordt het de ba 
ueis uiingend verzoent zicn aan de ge- 
aueiue urtn uusscnen 4 en 6 's namia- 
uagsj te nouuen, daar de alarm dienst 
s te n ts  op dien tijd  tegenwoordig is.

G E L U K K IG E  D R EN K EL IN G
op Maanuag 7 ju ii waren enkele jon- 

gemijsen aan t baden ln  zeè. Plots hoor
den nuipgeroep. n e t was de genaam
de xioci v anuenDiicke, die, in  een diepte 
gfcia^te, wannopige pogingen deed om 
woven te o iijven. üen maKKer van hem, 
•L̂ mei uooseinont, slaagde er in  den 
wj.enfi.cnns Doven te nouden tot er huip 
vuu wcu Kwam opdagen.

i<a 6ci uiiuen tijd  de Kunstmatige adem 
4...1U16 üOcëepttSt te ne o oen, kwam de 
uiv.Un.cnng tot bewustzijn.

Van onze bijzondere correspondenten • • • • • • s c0 e a ce « s»a «0 *«a 9 e «»e «««3

R IJKSN O RM A A LSC H O O L VOOR 
O N D ER W IJZ ER S

Toelatingsexamens. —  De examens 
voor de toelating der leerlingen to.t het 
le  studiejaar der Rijksnorm aalschool 
voor Onderwijzers te Blankenberge, 
evenals tot de daaraan verbonden voor
bereidende afdeeling zullen in  het begin 
van de tweede helft der m aand Septem
ber 1941 afgenomen worden.

Om zich voor die examens te mogen 
aanmelden moeten de candidaten .ten 
minste 15 jaa r oud zijn op 31 December 
1941 (voor het le  studiejaar), 14 jaa r 
oud zijn op 31 December 1941 (voor de 
voorbereidende afdeeling).

De aanvragen om inschrijving  moeten 
vóór 1 September 1941 gericht worden 
tot den heer D irecteur van de R ijksnor
maalschool.

Nadere in lichtingen zijin te bekomen 
bij den heer D irecteur der norm aal

Oostduinkerke

— m cn a u H  V Ë R L O F F E E S T  VO O R DE
JE U G D

op  zondag 20 Ju li, te 16 uur, word.t 
uowj, vvniueinuip, een zom erfeest voor 
uc jcugu n iseiicnt, in  de novingen van 
•iet «-uuinemioi». Het DeKend zangkoor 
* jc  iNüoiu^eestemmen» van JNieuwpoort 
«.ioo uitvocruers;, oe Keriinnekens, en 
vciacuiuenue jeugdgroepen heboen reeds 
uuu ïucucweiKing verzekerd.

Steene
LA N D BO UW ERS

Ten einde de taak der schattingscom- 
missie te vergem akkelijken, woroen de 
ianuoouwers verzoent voór Dinsdag 16 
ju li a.s. op elk te schatten perceel een 
opschrift te piaa.tsen, waarop leesbaar 
vermeid woroen: hun naam, voornaam, 
aures en de oppervlakte van het per
ceel. Het fe it geen opsenrift te hebben 
aangeoraent zai streng gestraft worden.

AAN DE BEV O LK IN G
Degenen die persoonlijk wenschen den 

burgemeester te spreken, kunnen zich 
aanoieaen iederen namiddag van 3 tot 
o uur, uitgezonderd den Zaterdag.

W IN T ER H U LP
Gaarne w illen we mededeelen dat we 

nog immer onze soep kunnen uitueelen, 
wat zeüer door veien gegeerd wordt.

ue wijKineesters, zuiien Dinnen afzien- 
baren u jo  ëen Dezoek orengen aan de 
noounjuenae ïam uies hunner wijk.Daar- 
oiii ifcüeuen we ten zeerste op den fi- 
nancieeien steun van ue Degoeden der 
gemeente, cue gaarne het hunne moeten 
m jaragen ten oate van de voiKSgemeen- 
scnap. ro t nen zal net bestuur een per
soonlijken oproep rienten.

B U R G E R L IJK E  STAND
Geboorten: Descnacnt L ivin , van R a 

phael en j_.enaert irène; Vermussche E l
za, van Kene en Crombez M arguerite; 
De Lee Roger, van Diomsys en Dumou
lin  Marguerite.

Overlijdens: Tanghe, jam m erlijk ver
ongelukt, echt. van Verkeyn M aria.

H uw el.;k: Vanhoutte M ichel en Abbe- 
loos Simonne.

AU TO BERG PLAA TSEN
Op bevel van de Kreiskom m andantur 

te Brugge, moeten alle inwoners der 
gemeente, hun autobergplaats (garage) 
komen aangeven op het gemeentesecre- 
ta riaa t te Steene. Daarbij moeten ver
meld worden, adres en oppervlakte der 
garage.

De aangifte moet gedaan worden vóór 
Dinsdag a.s. 15 Ju li 1941.

BER IC H T
Op bevel van het M inisterie van Ar 

beid en Sociale Voorzorg, moeten alle 
v/erkgevers zich aanmelden op het ge- 
rî;eentesecretariaat te Steene, om aan
gifte te doen van hun ju ist adres, be
drijf, aantal arbeiders in  dienst.

Door werkgevers dienjt te worden ver
staan al wie bediende werkman, knecht, 
meid, thuiswerker, of werkvrouw be
stendig of tijdelijk in  dienst heeft.

De aangifte moet gedaan worden vóór 
Dinsdag a.s. 15 Ju li.

A FVA LV ETSTO FFEN
Ingevolge art. 1 van de verordening 

N r 6 van het M inisterie van Economische 
Zaken dd. 16 Ju n i 1941, betreffende het 
terugwinnen van afvalvetstoffen, moeten 
alle ondernemingen of instellingen, die 
minstens 200 warme m aaitijden per dag 
uitreiken, zooals hotels, spijisnuizen,can
tines, kazernen, hospitalen, kmneken, 
Kloosters, kostscholen, enz. op eigen kos
ten vetopvangers aanbrengen in  de bui
gen hunner rioieering.

De vetopvangers moeten vóór 31 Au 
gustus a.s. geplaatst en in  werking ge
steld zijn.

E lke onderneming of instelling die on
der deze toepassing va lt is verplicht, 
zich onm iddellijk $e laten  inschrijven 
oij de Centrale voor N ij verheids vetstof- 
ïen.

Alle verdere in lichtingen kunnen be- 
Komen worden bij de Stedelijke Techni
sche Diensten.

C IN EM A ’S.
C O LISEE , Kerkstraat. — Program m a 

/an V rijdag 11 tot en met Donderdag 18 
ju li: 1. U fa  actualiteiten; 2. Documen
taire film ; 3. «Eerste Liefde» (Lautere 
-iieoe) geestige komedie met H ertna Fei- 
.er en Ro lf Weih.

PA LLA D IU M , Kerkstraat. — Program 
ma van Vrijdag 11 tot en met Donder
dag 18 Ju li: 1. J f a  actualiteiten; 2. W e
tenschappelijke film ; 3. «Alarm  op sta
tion 3» met Gustav Fró lich, Ju tta  Frey- 
tag en K irsten  Heiberg.

Avondvertooningen te 19.30 uur. Zon- 
dagnamiddagvertooning te 15 uur.

B U R G E R L IJK E  STAND
Geboorten: Vanduyfhuys Yvonne,U it

kerke.
Overlijdens: Rassauw Jozef, 68 jaar, 

echt.- De Coninck M aria, Kerkstraat, 169. 
Vandamme Jeannine, 6 Bakkerstraat 
z3; Van Hecke August, 89 j&ar, wed. v. 
rtyde Coralia, P. De Vauxstraat, 1; De 
iauw  Jan , 72 j., echt. Sabbe Jeanne, K . 
de Sw ertlaan (overleden te Brugge); 
Dascher Albert, 70 j., echt. Boisserée An
gèle, Lim burg Stirum straat, 11; Cosman 
xiacnel, 53 j., J .  de Troozlaan, 12 (over- 
ieden te Brugge).

H uw elijk: De Souter Paul, Oostende 
met Decock Elza alhier.

S T E D E L IJK E  VAKSCHOOL 
M ID D ELBA R E  N IJV ER H E ID SSC H O O L
Uitslagen ekamen van het schooljaar 

1940-1941. —  Het schooljaar, dat we ach
ter den rug hebben, was buitengewoon 
zwaar voor de leerlingen; toch zi;,n de 
uitslagen zeer bevredigend. H ier volgen 
de voornaamste:

Vakteekenafdeeling. —  4e studiejaar: 
Arents Ferdinand, 8ö t.h. met groote on
derscheiding; Brabant W illiam , 88 t.h. 
met groote onderscheiding; Brabant R o 
ger, 82 t.h. met groote onderscheiding. 
3e studiejaar: Scheerlinck Gust. 93 t.h.; 
Riem acker Jo ris, 62 t.h.; 2e studiejaar: 
Metaalbewerkers: Van Heetvelde. Fern., 
93 t.h.; Goeminne Karei, 90 t.h.; Houtbe
werkers: Arens* Felix, 84 |t.h.; Koster 
Jan , 67 t.h .; le  studiejaar: M etaalbe
werkers: Patteeuw  Pieter 88 t.h .; San- 
delé Gaston 83 t.h.; Houtbewerkers: Van 
Oost René, 77 t.h.; M ylle Raym ond 76 
t.h.; Sierteekenaars: De Meulenaere Th. 
63 t.h.; Parre in  André, 62 t.h.

ElectriRiteitsafdeeüing: 4e studiejaar: 
Casier P ieter 73 t.h.; Roose R . 67 t.h.; 
3e studiejaar: Adam Louis, 69 t.h.; 2e 
studiejaar: D ujardin C „ 84 t.h.; Debedts 
K a re i 81 t.h.; le  studiejaar: Clayes K., 
82 t.h.; Jo ly  R., 75 t. h.

Schilderafdeeling: 4e studiejaar: Hee- 
rebout W illy  78 t.h.; Schouteeten Faus- 
tin, 76 t.h.; 3e studiejaar: Bouckaert Ja n  
61 t.h.; 2e studiejaar: Arents Felix, i;6 
t.h.; Handenhove W „ 69 t.h.; le  studie
jaa r: M innaert Raym ond, 78 t.h .; Kos
ter Jan , 74 t.h.

Motoristencursus: Tot 500 P .K .: Pau 
wels Alfred, 72 t.h.; Van Heetvelde Fer. 
72 t.h.; Tot 100 P .K .: Gaukem a Lode 66

Zeevaarlcursus: De Clercls Louis 64 
t.h.; De Groote Antoon, 62 t.h. 
Volmakingscursus voor trappenmakers:

Schoutteeten K are i 90 t.h.; Fonteyne 
Gust. 90 t.h.; C allier Leopold 85 t.h.; 
Scheerlinck Gust. 81 t.h.

Aan al deze leerlingen en aan allen 
die in de voorgeschreven proeven slaag
den, doch bij plaatsgebrek h ier niet kun
nen vernoemd worden, bieden w ij onze 
oprechte gelukwenschen aan.

A PO T H EEK D IEN ST
Zondag 13 Ju li zal de apotheek W ar

moes K ,  hoek Kerk- en P. Devauxstraat 
gansch den dag open zijn.

FO NTEIN  IER SD IEN ST
Vanaf Zondag 13 tot en met Zaterdag 

19 Ju li zal de fonteinier Mengé Leander 
75, Schaerbruggestraat, den dienst w aar
nemen.

A FST ERV EN
Verleden Maandag werd alh ier ten 

grave gedragen de heer Aug. Van Hecke, 
overleden op 89 jarigen ouderdom. H ij 
was gedurende meer dan 40 jaa r de be
stuurder en werkspil van de Kon. H a r
monie Neptunes Kinderen. De tijdsom-

dags had de gansche kolonie betaald 
v rija f en om 4 uur werd op het strand, 
rechtover het Casino, ta lrijke  volksspe
llen gehoucuen* KoordtpreKisen, zaKkun- 
men, en nog andere verm akelijkheden, 
begiftigd met tairi^lke geldprijzen en 
een gratis goed p intje bruin bier deden 
allerhande lachsalvo's ontKetenen.

Voorwaar een feest, eent opgevat in 
een 11 Ju liviering .

Breedene
IN DE G EM EEN TE

Nadat er in  de af geloopen week aard
appelen aan 2,60 fr. te krijgen waren, 
moesten zij begin dezer week tot hun... 
verwondering vaststellen dat er nog
m aals aardappelen in  de respectievelijke 
groentenwinKels te koop waren. En., 
w aarlijk , het stemde met de waarheid 
c vereen, met tieren blik togen de huis
moeders naar «hun» w inkel om een por
tie «petaten».

Zelfs was het aantal op 1 kg. per 
hoofd vastgesteld; het betrof h ier in  fei-

S P O R T 
NI EUWS

school, de Sm et de Naeyerlaan, 117, of ' te  de Italiaansche aardappelen die aan 
zoo deze afwezig is, bij den heer huisbe 
heerder, de Sm et de Naeyerlaan, 110.

Boksen
THEO  V A N H A V ER BEK E  H ERVA T 

DE W ERK ZA A M H ED EN
OP ZONDAG 20 JU L I 1941 

EV ER A ER T  TEG EN  DEN MOESKROEN- 
SCHEN K LO P PER  D EM EY ER E

Na een korte rustpoos hervat de sym
pathieke Oostendsche promoter Theo 
Vanhaverbeke, zijn werkzaamheden en 
bericht ons dat op 20 Ju li aanstaande, 
uitgepakt wordt met volgende belang
wekkende meeting:

Over lü x 3 m inuten: Everaert die zijn 
drie laatste kampen vóór de lim iet won

W ielrennen

A PO TH EEK D IEN ST
Morgen Zondag 13 Ju li zal apotheker 

Maes op de gewone Zondagsuren, den 
dienst waarnemen.

H U ISSLA CH T IN G  VAN V A R K EN S
Sedert 22 Ju n i tot en met 30 September 
k. is elke huisslachting van varkens 

verboden. Het is gedurende deze periode 
nutteloos een m achtiging tot huisslach
ting op het gemeentehuis aan te vra
gen. Deze zal overeenkomstig de wet 
geweigerd worden,

IN LEV ER EN  VAN W OL
De houders van schapen die de wol van 

hun dieren nog niet hebben ingeleverd, 
moeten d it onverw ijld doen en ze op het 
stadhuis brengen. Elke nalatigheid zal 
onm iddellijk worden gestraft.

W E R K  VAN DEN A K K E R
De leden van het werk van den Akker 

— 95 in  aantal —  wordt medegedeeld, 
dat de plaatselijkp afdeeling een be 
sproeier en de- noodige sproeistof heeft 
aangekocht voor het bestrijden van den 
koloradokever en de aardappelplaag. — 
Froefnem ingen werden reeds gedaan en 
alles m archeert opperbest.

W ie ziin aardappelen, zijn tomaten, 
enz, verlangt besproeid te hebben, geve 
zijn naam  op aan Meester Desmedt met 
de oppervlakte te besproeien land. D it 
zal zoo goedkoop mogelijk worden ge
daan. Besproeiers: René Sabbe, Kur- 
saalstraat, 53 en Alex Deruyter, Klok- 
kestraat, 392. E lk  zegge het voort!

EEN N IE U W E  R ID D ER
Verleden week kwam alh ier een Ko

n ink lijk  besluit toe, hetgeen zeer zeld
zaam is, op deze dagen, w aarbij de heer 
Ju les Mombalyu benoemd wordt tot R id  
der in  de Kroonorde, d it voor meer dan 
44 jaa r goeden dienst, als trouwe en 
eerlijke Staatskantonnier.

Heer Ju les Mombalyu is ook van af 
deze datum ingeschreven in  de rang der 
Kroonorde, en is gemachtigd den eere- 
tite l van zijn ambt te dragen, hetgeen 
als een zeldzaamheid bij de kantonniers 
mag vermeld worden.

H arte lijk  proficiat aan onzen nieuwen

den prijs van 6 fr. per kg. verkocht w ei-1 op Sm ans De Ru,tt<-r en L.
üen Steyaert) tegen den klopper uit Moes-

Het hoeft voorzeker niet nader onder- ' krocn, Demeyere, overw innaar van Ver- 
lijnd , dat 6 fr. voor een kg., w ij moeten s âr:P ’ P u ja^ ,m Tlssjer nul met Bridou 
eerlijk  zijn, w at veel is.

ridder, met den wensch, hem nog lange I Louise.

Doch, dit euvel kan verholpen worden 
indien alle landbouwers hun p lich t ver
vullen tegenover de gemeenschap, nu . 
hun aardappelen ter bescnikking te 
stellen van de bevolking en ze n iet in 
den woekerhandel te laten terecht ko
men; ze moeten hun aardappeloogst 
volgens de opgegeven hoeveelneid aan 
de Aardappelcentraie afstaan. Dan zal 
het mogelijk zijn  om aardappelen aan 
m in duren p rijs te koopen.

Het woord is thans aan de boeren om 
door daden te bewijzen dat zij iedereen 
van de noodige aardappelen w illen voor
zien.

In  afwachting nog een weinig geduld 
en goede hoop. Cyver.

T R A M  4.
Vertrekuren van het Kaaistation : Op 

de werkdagen: 7.01, 7.21, 7.44, 8.01, 8.21,
8.41, 9.01, 9.21, 9.43, 10.01, 10.31, ll.O i,
11.31, 12,01, 12,31, 13.01, 13.31, 13.51, 14.11,
14.31, 15.01, 15.31, 16.01, 16.21, 16.41, 17.01 
17.22, 17.41, 18.01, 18.21, 18.41, 19.05, 20.01.

Op de Donderdagen: 7.01, 7.21, 7.44,
8.01, 8.21, 8.41, 9.01, 9.21, 9.42, 10.01, 10.21,
10.41, 11.01, 11.21, 11.41, 12.01, vervolgens 
zie werkdagen.

Op de Zondagen: 7.01, 7.1, 8.01, 8.31,
9.01, 9.1, 10.01, 10.31, 11.01, 11.31, 12,01, 
12, : 1, 13.02, 13.31, 13.51, 14.11, 14.31, 14.51, 
15.11, 15.31, 16.01, 16.21, 16.41, 17.01, 17,22,
17.41, 18.01. 18.21, 18.41, 19.05, 20.01. 

Vertrekuren van Sas-Slykens: Op de
werkdagen: 7.16, 7.36, 7.57, 8.16, 8.36,
8.56, 9.16, 9.36, 9.58, 10.16, 10.46, 11.16,
11.46, 12.16, 12,46. 13.16, 13,46, 14.06, 14.26,
14.46, 15.16, 15.46, 16.16, 16.35, 16.56, 17,16, 
17.36, 18.16, 18.35, 18.56, 11.28, 20.16.

Op de Donderdagen: 7.16, 7.36, 7.57,
8.16, 8.36, 8.56, 9.16, 9.36, 9.56, 10.16, 10.36,
10.56, 11.16, 11.36, 11.56, 12.16, vervolgens 
zie werkdagen.

Op de Zondagen: 7.16, 7.56, 8.16, 8.46,
9.16, 9.46, 10.16, 10.46, 11.16, 11.46, 12.16,
12.46, 13.16 13.46, 14.06, 14.26, 14.46, 15.06, 
15.26, 15.46, 18 16, 16.35, 16.56, 17.16, 17.36,
27.56, 18.16, 18.35, 18.56, 19.28, 20.1.

De lezers gelieven d it lijs tje  u it te 
knippen en te bewaren.

B U R G E R L I JK E  STAN D
Geboorten: Aspeslagh Christiane van 

G ustaaf en Depree M aria ; Kerkhof K a 
rei van Oscar en Vandenbrande M aria; 
Tibbe Yolande van V incent en Broucke

en Andrésabil en overw innaar in  zijn 
twee laatste kampen op Fouquet (k.o. 
2de ronde) en K are i Maes (k.o. vijfde 
ronde).

Als bij wedstrijden over 10 x 2 m inuten: 
Wimme, de Brugsche virtuoos tegen den 
Moeskroenschen klopper Fourm eau; De
clercq, de veelbelovende Oostendenaar, 
tegen den Ronsenaar Fouquet, fina list

OP ZONDAG 20 JU L I  1941, te 14.30 uur

« C R IT E R IU M  D ER  A R EN D JES  » 
T E O O STKAM P

PA R K  G R U U T H U Y SE  
K A R EL  SYS, Belgisch bokskampioen 

aller gewichten, starter !
D at de wielersport in  ’t «Brugsch ■ 

V rije» a l méér ingang vindt, hoeven we 
niet meer te bevestigen. W ant...

Sinds Albert Ram on en A lbert Paepe 
t o t  de beroepsrennersklasse zijn overge
gaan, en er fe ite lijk  flink  hun stuk we
ten te staan, wordt de massa wieleren- 
thousiasten er met den dag grooter en 
vraagt ze mooie wedstrijden: de geleger 
heid om de locale beloften aan te moe
digen. Het «Criterium  van St M ichiels 
(Brugge) werd een m achtig sukses, een 
waren triom f voor den durvenden in 
richter F irm in  Blondeel... M aar, nu hi;, 
samen met Germ ain D ’Hoore, met een 
schit|terend| «Criterium  der Arendjes» 
uitpakt te Oostkamp, Park  Gruuthuyse, 
wordt het precies een form idabel spek
takel, een reuzenkamptn !

der lichtgewichtcom petitie der beide 8.000 Fr. prijzen, prem iën en vergoe • 
Vlaanderen en de herkansing tusschen dingen; 35 verkozen beroepsrenners B . 
Taecke en Dujardin. D it alles volledigd (W ie  is de beste jongere beroepsrenner 
met drie liefhebberswedstrijden. j van ’t Vlaam sche Land) ; een afwisse-

Als geheel, een smaakvol programma, ! lend program m a: A fvallngsrit, achter- 
dat de algemeene goedkeuring zal weg- volging met 4 ploegen, en het eigenlijke
dragen en waarvoor de grootste belang
stelling zal bestaan.

K aarten  kunnen van heden af geno
men worden in  de twee gewone locatie- 
bureelen.

S c h a k e n
VRA A G ST UK  Nr 6

Sleutel Db2b6 dreigt Db6d8 m at 
Eerste variante: Df2xd4, 2-Db6d8 mat. 
2e variante: Pf4xe6, 2 Pd4xe6 mat.
3e variante: Pf4d5, 2Le6xd5 mat.

P A R T IJ  G ESPEELD  IN DEN 
OOSTENDSCHEN SC H A A K K R IN G  

(CAFE UN I)
W it: L. Pirlot. Zwart: Broutin
1. ele2 — e7e5
2. Pg lf3  —  Pb8c6
3. L.flc4  —  Lf8c5
4. h2h4? —  Pg8f6
5. Pblc3 — d7d5
6. e4xd!S — Pc6e7
7. .Pc3a4?? —  Lc5xf2! + schaak
8. Kelxf2  —  e5e4
9. Pf3d4 — Pe7g6

10. d2d3 — Pf6g4 schaak
11. Kf2g3 — Dd8d6 schaak
12. Lc lf4  —  d6xf4 schaak
13. Kg3h3 —  Pg4f2 schaak en mat

«Criterium  der Arendjes.» over maximum 
75 Km ., zai de m ooilijksten kunnen be
vredigen.

Reeds verkozen kleppers. Blendeman, 
Hermans, Debie. Busschops Moerenhout 
Bruylandt, Dufromont, Faignaerty R a 
mon, Paepe, Muls, Abeele, Caluwé, Thys, 
Decin, Vande Weghe, Vanden Berghe! 
Vanden Bossche Adolf en Eugeen, Ter- 
sago, Rogghe, Depoorter, W uytack, Van 
Hoylandt, Cnockaert, Desmaele, Hermie, 
Claeys, Demeyer Jaak , Janssens Lode, 
Vande Pitte , Desmet, Lam bert, De Raes,

■ Van Wesemael, Termont en Valken- 
j borghs.

Plaatsvervangers worden straks aan- 
geduid door Firm in  Blondeel, adres : 
R ijse lstraat, 116a, S t M ichiels (Brugge).

V o e t b a I

Nieuwpoor t

jaren als eerekantonnier te mogen zien 
in  het midden van zijin schoone en groo
te fam ilie.

BO EREN W ACH T
De heer Goetinck, burgemeester, heeft 

volgend schrijven aan belanghebbenden 
verzonden:

Alvorens over te  gaan tot opeisching 
en verdere am btelijke inschrijving, ver
zoeken w ij U  hoogstdringend de toeko
mende vergadering te w illen bijwonen 
ten stadhuize alhier.

Deze vergadering is niet beperkt tot 
de land- of tuinbouwers van beroep, 
m aar ook tot de vele burgers die thans 
op mindere schaal land— of tuinbouwer 
geworden zijn en tot de burgers in  het 
algemeen die belang stellen in  orde en 
vredelievende samenleving.

Ten einde alle verdere onangenaam- 
heden of dwangm aatregelen te verm ij
den, bidden w ij U  den werkelijken toe
stand, alsmede uw eigen belang, in  
overweging te nemen.

M eer dah het Volstrekt noodige zal 
van U  niet gevraagd worden. M aar dat 
m inim um  moet er dan ook komen.

Laa t ons allen b lijk  geven van begrip 
en goeden wil.

S T R IJD  TEG EN  DEN W O EK ER
Door de rijksw acht van Zeebrugge, 

onder leiding van kommandant Span- 
ooghe, werd een in va l gedaan in  den

Huwelijken: De Keyzer Livinus, rente
n ier en Lam brechts M aria, z. b. beiden 
alh ier; Logghe Cyriel, dienstknecht, wo
nende te Oudenburg en Beirynck, Octa- 
vie, alh ier; Van  Praet Benjam in, hande
laar, wonende alh ier en Lodewijks M a
ria, z. b. wonende ye Eernegem; Ju le t 
Adelin, garagist en Ketelers Cavell, bei
den alh ier; Lateste Oscar, autogeleider 
en Plovie, Godelieve, z.b. beiden alhier.

Sterfgevallen: Devooght M aria, 15 j , 
overleden te Oostende; Peere Arthur, 67 
jaar, overleden te Brugge.

Z W A R T E  Z EG ELS
De zwarte zegels N r 1 en N r 10 zijn on

geldig na 4 Oogst 1941. Op 20 Ju li a.s. 
zullen de nieuwe zegels N r 1 en N r lo 
in  omloop gebracht worden.

De werkgevers kunnen hun zegels voor 
de werklieden die zwaren arbeid ver
richten (beshnt van Wovember 1940), ko
men afhalen op het gemeentehuis, bu
reau van ravitailleering , (open voormid
dag), op 22 en 23 Ju li a.s.

E IER K A A R T EN
Eierkaarten worden de laatste m aal 

afgeleverd tusschen 20 en 25 Ju li e. k. 
d it slecnts van 9 tot 12 uur.

E r wordt terloops de aandacht er op 
gevestigd dat degenen die op bovenge
noemde data nalaten hun eierkaarten 
af te halen, geenenei recht op een eier- 

kruideniersw inkel «Koffiebranderij D e ! kaart meer kunnen laten  gelden.
Vuurtoren» bij We Blomme, Kerkstraat,! P tu e c u T c n ic u s T P M
en er een 450 kg. koffie aangeslagen omj g em een  i e u ie n s  i cn
deze aan de bevolking te verkoopen te- Het Bureel van Ravita illeering , dienst 
gen woekerprijzen. der rantsoeneeringszegels is voortaan

De koffie werd openbaar ten stadhui- : slechts open in  den voormiddag van d 
ze verkocht. Het is reeds de derde m aal tot 12 uur. ’s Namiddags zijn de buree- 
dat wed. Blomme voor dergelijke feiten len voor het publiek niet toegankelijk 
werd gestraft. j zonder geldige reden.

V IN K EN Z ET T IN G

EEN  Z EV E N JA R IG  K N A A P JE  
VERD RO N KEN

’s Namiddags wilde de kleine David 
’T Jaeckx wonende G asstraat gaan vis
schen. H ij schafte zich een stok aan,

EEN  W E D S T R IJD  T E  K N O K K E
F. C. Knokke —  S. V. Blankenberge

Zondag gaat te 16 uur deze wedstrijd 
te Knokke door onder leiding van referee 
Vandenberghe.

Twee sterke ploegen zullen den gewes- 
telijken derby betwisten.

L IE R SC H E  K A M PIO EN
Liersche S. K . heeft beslag gelegd op 

den tite l van kampioen van België door 
W hite S ta r Zondag 1.1. met 3— 1 te ver
slaan.

DE B E L G ISC H E  K A M PIO EN 
SC H A PPEN  1941-1942

M ET O P ST IJG IN G  EN D EG RA D AT IE
Het Uitvoerend Comité van den B.V.B. 

heeft thans definitief besloten dat het 
voetbalseizoen 1941-1942 zal gespeeld 

een touw en een haak en trok alleen worden met opstijging en degradatie 
naar de Veurnevaart nabij de Gashouder. Een algemeene vergadering zal later 

Verm oedelijk moet de kleine ’I ’ Jaeckx evenwel moeten beslissen, of deze maat- 
aan den d jkkant zijn uitgegleden en regei zijn kracht zou behouden na het 
ongemerkt in  het water gesukkeld. einde van den oorlog, ’t is te zeggen of

Het laa t uitbhjven van het kind wekte deze opstijging en degradatie zouden 
bij de ouders geen onrust, daar het tellen als in  een normale 
meermaals gebeurde, dat het verschei- vredestijd. competitie-

DARING  K R IJG T  A M N EST IE  EN 
S P EE L T  VOLGEND SE IZO EN  IN 

E ER ST E  A FD EEL IN G
Het Uitvoerend Comité heeft zich ook 

met het geval van Daring bezig gehou
den.

De Molenbeekschee club die, naar men

K O EPO K IN EN T IN G
Morgen Zondag 13 Ju li, voor den Vin- De ouders van kinderen van 3 tot 3

- ,— __vohhon hoiot „ar, rip £ïp - ktenbond der Duin- en Strandzangers, m aanden woruen nogmaals verw ittigd,
S t a ü s  van den afgestorvene de hulde zetting om 9 uur in  café Derby Plage dat er kostelooze zittingen v oor  koepok- 
dachtem s van den g ................ (Pension M ariette), Parkstraat, 29, bij inentingen zuiien genouoen worden:

m akker F. Knaeps. Verspeling van den voor Breedene-Dorp en -Baden: in  de

dene uren afwezig was. Eerst tegen va l
avond, bij het doorvaren van binnenlan- 
ders, kwam het lijk je  boven drijven en 
het werd door een der schippers opge
pikt. Het stoffelijk  overschot werd naar 
het lijkenhuisje overgebracht.

DE 11 JU L I  H ERD EN K  IN G
B ij gelegenheid van de Guldensporen- 

herdenking wordt in  het «Vlaam sch ziCh' herinnert gestraft' werd in  verband 
Huis» een feestavond ingericht met de met het geval Union-Daring en speler 
medewerking van verschillende kunst- V an Calenberg (laatstgenoemde werd 
minnende vereenigingen. Op het pro- overigens ook reeds gerekwalificeerd), 
gramma: Zang, deklamaties, korte toe- wordt amnestie verleend, 
spraken. Aanvang te 20 uur. Daring zal volgend seizoen in  eerste

W IN T ER H U LP . —  H EER  PA UL afdeeling spelen, m its het voorbehoud 
HEYM ANS, A LG EM EEN  VOOR- dat haar positie bij het eindigen van den 
Z IT T ER  VAN W IN T ER H U LP , TE  oorlog, anderm aal zal worden behandeld.

Zondag a.s. 13 dezer, brengt de heer H ERREM A N S W O RD T BERO EPS- 
P. Heymana, algemeen voorzitter van j T R A IN ER  B I J  D AR IN G  
W interhulp, een bezoek aan onze stad. \

B ij deze gelegenheid zal h ij de leden1 Bére Herrem ans heeft zoo ju ist met 
van het p laatselijk  comité te 10.30 uur Daring een contract geteekend als oe- 
op het stadhuis ontvangen. Om 11 uur fenmeester, De vroegere back die zich 
zal een bezoek gebracht worden aan en- n.u bepaald als speler terug trekt, zal 
kele noodlijdende fam ilies en aan de uitsluitend met de tra in ing  der jon- 
krotwoningen. Om 12.30 uur zal de heer ; Ss spelers gelasten.
P. Heym ans de lokalen van W in terhu lp ,1 Herremans is 35 jaa r oud. Gedurende 
Langestraat, bezoeken. b ijna tw intig jaa r speelde h ij in  de eer-

In  den namiddag .te 15 uur, wordt een ste Plpeg van Daring en werd tweemaal 
groot propagandafeest gehouden in de kampioen van België. Ook speelde h ij
bovenzaal van de herstelde stadshalle, 
met de medewerking van de scholen, 
het zangkoor «De Noordzeestemmen» en 
de plaatselijke afdeeling van V IVO . Het 
orkest staat onder de leiding van den 
heer E. Fryns. Toegang kosteloos.

DE S P R EEK U R EN  OP HET 
SEC R ET A R IA A T  VAN W IN T ER H U LP

Terw ijl het secretariaat van W in ter
hulp, Langestraat, dagelijks open is van 
9 tot 12 uur, stelt de voorzitter van het

verschillende malen voor de 
ploeg.

nationale

te brengen, die h ij wegens zijn toewij
ding en opófferingsgeest heeft verdiend. r . knaep s veispenng van ueu ----------- --------
Nochtans hebben vele leden en oud- beker ^geschonken door den ondervoor- zaal van het Kinderw elzijn, op 4 Augus- p laatselijk comité, heer Floribert Ghee 
leden er aan gehouden, door hun tegen-

van een uur behalen.
B U R G E R L IJK E  STAND

Huwelijken: M artony Edmond, metser 
te Uitkerke met Panh ille Euphrasie, z.b. 
alhier.

Huwelijksafkondigingen: G iot August, 
handelaar, gesch. van Alexandre Louise, 
te Heist met Verm eulen Roserita, gesch. 
van Stie lle René, te Lacuisine.

zitter L. Creyf, voor vinken d ie  het eerst tus a s van 11 tot 12 uur, en voor de r a e r t ,  zich persoonlijk ter beschikking
500 liedjes of ̂ meer in  één volle zetting wijic Sas-Slykens in  de zaal van de Kin- (jer bevolking, op iederen Vrijdagnam id-

derweging, meisjesschool, eveneens van £jag Van 4 tot 6 uur in  zijn kantoor, lo
l l  tot 12 uur in  den voormiddag. kaal van W interhulp, om alle inlichtin- 

De ouders die tot op heden het uitge- gen te verschaffen en onze medeburger? 
vaardigd besluit n iet hebben nagevolgd, telkens wanneer het m ogelijk is met 
worden verzocht hun kmueren op een raad en daad te helpen, 
van bovengenoemde z.ttingen te laten W |N T ERH U LP EN DE S C H O O L JE U G D
inenten. Vanaf deze week bekomen dagelijks

Strenge straffen zi;n voorzien voor de- een 250 ta l schoolkinderen ’s namiddags
m oucuc ivcuc, k  uauKiumc. genen welke aan dezen oproep geen ge- een h ajve ü ter voedzame soep en ’s
Overlijdens. Savels Lodewijk, rustend volg geven. Hopen w ij dat elkeen het nu avoncjs een halve lite r melk, chocolade-

visscher, 74 jaar, echt. van M artony van dezen voorbehoedingsmaatreg melk of pap, zulks voor den duur van
Leonia, Baderstraat, 28; Dupon Louisa- begrijpen en in  de hand werken, vooi het verlof Kom en hiervoor in  aanmer-
M arià, z. o, 7'. jaar, wed van Dejonghe het bestrijden van deze gevaarlijke ziek- king> de zwak)je of ondervoede school-
i< redeni.us, Kursaalstraat, 37. te. kinderen der verschillende scholen, aan-

nkl/>rV 1 i geduid door de medische schoolinspectieC IN E M A N IE U W S  O N U E V A L  ^  ^  schoolhoofden
Deze week heeft het bestuur van ki- Woensdagnamiddag kwam tram  nr. 4 e T IU

nema Royal zich geen opoffering te over de groote brug te Slykens gereden .
- - „  . . , . . groot geacht om zijn ta lr ijk  klienteel nar Oostende. In  een bocht kwam h ij Göboorten: Constandfc Anne-Mane,

En  dat alles gebeurt, als we iederen £e voidoen, er wordt nl. de superproduk- door een onbekende oorzaak in  aanra- van K a re i en Struyve K lara.
dag de Blankenbergsche visscherssloe- y e «jqqcj Suss» afgerold, welke in  on- king met een paardenwagen. De schok t Jaeckx David, z. v. Ar-
pen, voor ons, op de Noordzee zien varen. -teit)a.re zalen in de groote steden maan- was v rij geweldig. Gelukkig bepaalde thur en Vandenbussche Irm a, 7 jaar.

W anneer zien we de visch teru g ? W ie den heeft gespeeid. Voor V rijdag 11 Ju li alles zich tot stoffelijke schade en nie- H uw elijk: Degreef Albert met Legein 
zorgt daarvoor of hoelang moeten we om 7 3g uur> zaterdag 12, om 7.30 uur en mand bekwam eenig letsel. I Marie-Louise.

woordigheid te bewijzen dat ze een dan
kende herinnering voor de bewezen 
diensten van heer Aug. Van Hecke b lij
ven bewaren.

V ISCH  !... V ISCH  !...
Iederen dag hooren we van allen kant 

ten:
«Wanneer gaan we toch weer eens een 

beetje visch kunnen eten?». En  dat moe
ten we hooren van menschen die aan de 
kust, met hun neus aan de Noordzee, 
vronen. Effenaf, het wordt belachelijk, 
als we moeten zeggen dat we sinds meer 
dan een jaa r geen staart visch hebben 
gegeten. Moesten we dat gaan vertellen 
in  het Binnenland ze lachen ons u it en 
antwoorden: «Hoe komt dat, ik heb van 
middag te Brussel een ferme tong bin
nengespeeld».

Zondag 13 Ju li, om 2.30, 5 en 7.30 uur: 
1. U fa actualiteiten; 2. Dokumentaire ; 
3 «Jood Suss» met Conrad Peid, Erne

nog wachten ?
Blankenberge heeft 11 visschersvaar

tuigen, die op Zeebrugge varen.
(Nota der Red. —  De aanvoer van söderbaum en Henry M arian, 

visch is nog niet het 500e deel van vroe
ger en moet eerst dienen voor het B in 
nenland. Hebben we nog w at geduld.

VERA N D EREN  VAN KLEIN H A N D ELA A R  
KO N IJN EN  G ESTO LEN  j )e verbruikers die wenschen van win- 

De idievenplaag duurt onverminderd kei te veranderen, w aar zij ingeschreven 
voort. D it heeft thans ook Vanhoutte, zijn voor boter, suiker, m argarine, en 
wonende Veldstraat, te Sas-Slykens tot aadappelen, mogen zich enkel aanbie- 

11 JU L IV IE R IN G  zijn nadeel moeten ondervinden. Onbe- den tusschen den 15 en 20 van iedere

V IJF T IE N  EU R O PEESC H E 
N AT IO N ALE 

VO ETBA LK A M PIO EN EN
België: Liersche Sportkring.
Proviciale kampioenen, hoogere afd .. 
Antwerpen: Beerschot.
Brabant: Anderlecht. 
Vlaanders-Henegouwen: Cercle Brugge 
Lu ik : F. C. Tilleur.

Bohemen: — S. C. S lav ia  Praag. 
Denemarken. — Frem  Kopenhagen. 
Duitschland. — Rapid Weenen.

Finland. — Turum Palloseura. 
Frankrijk. — Onbezet gebied: Olympic 

M arseille; Bezet gebied: Red S ta r Pa
rijs ; Versperd gebied: Stade Roubai- 
sien. — Bekers: onbezet gebied: F. C. 
Toulouse; Bezet gebied: Girondins 
Bordeaux; versperd gebied: S. C. Fives. 
* Finale van den beker: Girondins 
Bordeaux.

Hongarije. —  Ferencvaros.
Italië. — Bologna.

Beker: Venezia.
Nederland. —  Heracles Almelo.
Portugal. —  Sporting Lissabon.
Rusland. —  Dynamo Moskou.
Slovakije. — S. K . Bratislava.
Spanje. — F. C. Aviacion Madrid. 
Zweden. — Halsingborg I. F. 
Zwitserland. —  Lugano.

Beker: Grasshoppers Zurich.

Ter gelegenheid van 11 Ju li, hoogdag kenden waren ’s nachts binnengedron- maand. Geen veranderingen van in- 
Langzaam  m aar zeker zullen de tijden der Vlam ingen, was het volop feest in gen en waren er vandoor gegaan met schrijvingen worden aanvaard bulten 
beteren. het Tarnm attenbedrijf alhier, 's Namid- twee konijnen. gemeld tijdstip .

* Gezien de Beker van Frankrijik een 
norm aal verloop kende, mogen w ij de 
G irondins van Bordeaux als officieuze 
kampioenen van Frankrijk  aanzien.

N. B . —  D it zijn tevens alle nationale 
kampioenen welke dit jaar in Europa 
zullen bekend zijn, verm its in de andere 
landen, in de Balkon Staten ondermeer, 
de voetbalbedrijvigheid, inzake kam- 
pioenschap-competlties ten minste, on
derbroken werd.


