
LICHTEN
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
C 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 19.46
21 M 3.52 19.44
22 D 3.54 19.43
23 W 3.55 19.42
24 D 3.56 19.41
25 V 3.58 19.39
26 Z 3.59 19.38
27 z 4.00 19.37
28 M 4.02 19.35
29 D 4.03 19.34
30 W 4.05 19.32
31 D 4.06 19.31

Deze tabel geeft 
bet wezenlijk uur 
volgen* de son ms* NSCHAP. N IJVERHEID. HANDEL _

H O O G W A T E R

1 D
ü W'
6 IJ  
■i V 
5 Z 
ü JL.
7 M
8 D
9 W  

lü D
11 V
12 Z
13 Z
14 M
15 D
16 W
17 D
18 V
19 Z
20 Z
21 M
22 D
23 W
24 D 
5 V

26 Z
27 Z
28 M
29 D
30 W
31 D

JU L I

4.12 
ö.io 
ü.itf 
7.27 
8.3 / 
9.42

10.43 
11.37
0.03
0.Ö2
1.38 
2.21 
3.U2 
3.44 
4.26
5.13 
6.06 
7.08 
8.15 
9.20

10.13
11.00
11.43 
0.03 
0.42 
1.18 
1.58
2.38 
3.17 
4.01 
4.51

16.48
17.46
lö.aa
20.02
21.11
22.13 
23.10

12.28
13.14
14.00
14.42 
15.23 
16.04 
IV. 49 
17.38 
18.35
19.43
20.48
21.47
22.37
23.22

12.22
13.00
13.38 
14.16 
14.58
15.38 
16.25 
17.20

De uurwerken 
aan land vertoo- 
nen twee uw
tater

Drukkerij en Bureel 
Teiefoon: 73.758 
Tei. Huis: 73.910

NIEUWPOORTSTEENWEG, 44, OOSTENDE 
Postcheckrekening 1070.98 

Verschijnt eiken Vrijdag avond

Bestuurder-Eigenaar ; 
P. VANDENBERGHE 
Handelsregister 5327

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

De Aanvoer en de Verzorging 
van Garnaal

EEN ST R EN G ER  O PTREDEN  
G EW EN SC H T

Sedert enkelen tijd  bereiken ons zoo 
wel van het Binnenland als van de kust 
en in ’t bijzonder van Nieuwpoort en 
Oostende, klachten over de verzorging 
en de hoedanigheid van den garnaal.

Vroeger kon men de fout aan den 
kleinhandel toeschrijven, die niet alleen 
over de noodige koelinstallaties niet 
beschikte, m aar daarenboven de garnaal 
een paar dagen en meer meestal onver
zorgd in  magazijn hield.

Thans kan dat niet meer gezegd, daar 
niemand ze langer dan twee uur hoeft 
voor te leggen om ze kw i;t te zijn.

Zooals de visch een zeer bederfbare 
waar mag genoemd worden, zoo is dc 
garnaal nog veel kiescher om behande
len en dient dus alle aandacht aan het 
koken, verzorgen, verpakken en verzen
den besteed.

Of dit in  de huidige omstandigheder, 
a ltijd  zoo geschiedt en of voor de min 
derwaardige kw aliteit gam aal thans eer. 
lageren p r js  gegeven wordt, dan vooi 
goed verzorgde garnaal, va lt te betw ijfe
len en is een van de nadeelen, welke aar: 
het korporatief stelsel en dat van vast; 
prijzen, thans verbonden is.

D it stelsel 2011 echter veel m inder der
gelijke nadeelen meebrengen, moest dt 
ver/orging aan boord en de verzending 
zooais in normale tijden kunnen geschie
den.

Thans stellen we vooral jte Oostende 
en ook te Nieuwpoort vast, dat de gar
naal bij veel vaartuigen slecht gezouten 
en slecht gekookt wordt met als gevolg 
vlugger bederfbaar.

D it slecht koken vindt zijn oorsprong 
in de gebrekkige kennis van velen van 
hen die thans de garnaalvisscherij be
drijven.

Elkeen w il thans garnaalvisscher zijn 
en velen denken dat er aan het gar- 
naalkoken, zouten en verzorgen aan 
boord geen kunst verbonden is.

Dat is verkeerd !
Deze eerste behandeling heeft zi;n 

groote gevolgen bij het verder verzen
den, en verwerken.

Anderzijds staat de Corporative nog 
altijd  met het groot vraagstuk van de 
verdeeling per stad of streek en de ver
zending er van.

Thans verloopen soms ettelijke uren 
omdat bij gebrek aan telefonische ver
binding tusschen de drie kuststeden men 
niet weet hoe groot de aangevoerde hoe
veelheid in elke haven is, met als ge
volg, da.t de aanvoer van Zeebrugge en 
Nieuwpoort eerst te Oostende moet ge
centraliseerd, om dan verder het land 
Ingestuurd te worden.

En dat is niet a ltijd  gem akkelijk !
W ant bulten dit alles dient rekening 

gehouden met een evenredige verdeeling 
per centra, volgens den bevolkingsom
vang, volgens den afstand, de h itte en 
de kw aliteit der te verzenden garnaal.

Als men dan ziet met welke kamions, 
soms in  een tropische hitte, deze lich t 
bederfbare w aar dient vervoerd, dan is 
het zelfs te verwonderen, dat niet meer 
klachten oprijzen.

Aan dit alles kan nochtans met w al | 
meer strengheid en w at meer eischen 
te s.tellen van én voortbrenger én ver 
voerder. veel verholpen worden.

Het is al vescheidene malen gebeurd, 
dat we persoonlijk den aanvoer van 
minderwaardige garnaal van zekere vaar
tuigen hebben kunnen vaststellen, ’t Z ijn  
ten andere a ltijd  dezelfden !

W aar een eerste verw ittiging niet vol
doende schijnt te zijn, zou de p rijsverla 
ging van 50 t.h een tweede middel moe
ten zijn en zou een in  beslagname van 
de waar of totaalverbod om uit te varen 
een laatste m aatregel kunnen genoemd 
worden.

De garnaal niet aanvaarden staat ge - 
lijk met ze naar den woeker te sturen.

Ze slechts 50 t.h. geven van de w aar 
de en onm iddellijk voor W interhulp tei 
plaatse bestemmen, zou niet begoeden 
toelaten, zoo ze denzelfden avond er van 
nog kunnen profiteeren, toch eens wat 
garnaal aan goedkoopen prijs te eten.

Dergelijke methoden zijn drastiscn. 
maar in België hoeft men nu eenmaal 
radikale middelen te gebruiken, w il men 
een maatregel tot zijn volle recht zien 
gedijen. \

DE KAM IO NS
Ook de kamions voor de visch- en gar

naalverzendingen laten in  ’t algemeen 
te wenschen over voor wat de koelte en 
de netheid betreft.

Zij die de koelkamions der fiirma’s 
Huysseune en Debra vóór den oorlog 
kenden, zullen het met ons eens zijn om 
te zeggen, dat het niet past visch- en 
garnaalverzendingen te doen in open 
kamions met een verh it zeil er over, zoo
als thans zoo d ikw ijls het geval is.

Wanneer in de h itte zooals we er de 
laatste weken gekend hebben, afstanden 
naar Luik, Mons, Antwerpen en Brussel 
dienen afgelegd, dan is het niet te ver
wonderen dat men met dergelijke ka

mions den anderen dag, in  die steden, 
slechte w aar op de m arkt brengt.

We begrijpen dat het soms heel moei
lijk  is aan dergelijke eischen te voldoen, 
m aar men moet ook begrijpen dat van 
een vervoerder van uitzonderlijk be
derfbare waar, zooals visch en garnaal, 
er wat meer mag gevergd worden en dat 
bijgevolg kamions niet in  het w it ge
schilderd, noch behoorlijk ingericht,noch 
overdekt (model der firm a’s w aarvan 
hooger sprake) n iet zouden mogen in 
aanmerking komen om dergelijk vervoer 
te verzekeren.

Aan de visschers en de vervoerders 
deze wenschen als een noodzakelrke ver- 
pischte ,te aanzien, w ant w aar de bevol
king van 14.50 tot 18 fr. betaalt voor een 
i g .  garnaal, heeft zij recht o d  versche, 
sm akelijke waar, w at thans niet a ltiid  in 
ie t binnenland en zelfs aan de kust kan 
gezegd worden.

P. Vandenberghe.

Wij hebben nieuws van....
FERN AN D  SO ETE, lid  van de beman- 

iing der 0.324 «Sonny Boy», is met het 
raartuig destijds goed aangekomen ir. 
ïngeland en er onlangs gezien te Brix- 
aaven, zoodat ook motorist A rthur VAN 
A C KER er veilig moet geland zijn.

Wiebezorgt ons Inlichtingen
W ie kan inlichtingen bezorgen over 

Wwe V IG N E  en dochter M A R IE , alsook 
Mevrouw M AENH O UT C EL IN E  en kin
ders Hélène en Louise, samen vertrok
ken met een visschersvaartuig.

Algemeene Vergadering der 
Gemeenschappelijke Kas 

voor de Zeevisscherij
TSb

De H.H. Leden der Gemeenschappelijke 
Kas voor de Zeevisscherij worden ver
zocht de Algemeene Vergadering bij te 
wonen, die, ingevolge art. 29 der Stand 
regelen, zal gehouden worden op Zater
dag 26 Ju li 1941, te 10 u. in  de Handels
kamer, Vandersweeppiaats, Oostende.

D AGO RD E
1. Verslag der vorige Algemeene Ver

gadering.
2. Verslagen der Beheerders en der 

Commissarissen.
3. Vaststellingen der Rekeningen 1940.
4. Vaststellingen der begrootingen 1941.

Brandstof iis libutie
Het College van Burgemeester en 

Schepenen der Stad  Oostende brengt ter 
kennis van de belanghebbenden dat, in 
gevolge de beslissing van den Heer Se- 
cretaris-Generaal van het M inisterie 
van Binnenlandsche Zaken en Volksge
zondheid, met ingang van 1 Augustus 
2941, de brandstofdistributie en de dienst 
van de verkeersbewijzen der gemeenten 
Breedene, Middelkerke. Steene, Wils- 
kerke en Zandvoorde, aan het Gemeen
tebestuur van Oostende zal toevertrouwd 
worden.

Derhalve zullen, vanaf 1 Augustus a.s.. 
alle van bovenbedoelde gemeenten u it
gaande motorbrandstof- en verkeersaan- 
vragen tot het Gemeentebestuur van 
Oostende, Dienst voor M otorbrandstof
fen en Verkeersbewijzen, moeten gerient 
worden.

Betaling van 
Opeischingen

Nog het Bouwen vanH et Opdoen van 
Provisie 

Aardappelen

Een lezer, die geen stukje grond heeft 
van het W erk van den Akker en ook geen 
overeenkomst met een boer afgesloten
heeft, vraagt ons of het w aar is dat h i j ,, ,. „  , . . , ,
toch nog een akkoord zou kunnen slui-1 komstige Belgische visschersvloot niet 
ten met een boer en wel door het op- : meer die groote moderne vloot zijn, waar-

Visschersvaartuigen
Thans worden alle werven door ree- maanden zullen leegvagen met de ge-

ders en n iet reeders bestormd om een 
of meer visschersvaartuigen te zien bou
wen, waarvan de afmetingen, die van 
een gewoon kustvisschersvaartuig van 
meer dan 35 à 50 P.K . zelden bereiken 

A is dit zoo voort gaat, dan zal de toe

maken van eeh getuigschrift, verklaren 
de de vernietiging van al de aardappel- 
kaai ten van het gezin voor den duur 
door de voedingscorporatie toegestaan.

W ij hebben zijn schrijven aan de be
voegde instanties overgemaakt en ziehier 
wat men ons meldt:

« Voor het oogenblik is er nog niet in  
het m inst spraak geweest van een derge- 
li.tke overeenkomst, zooals opgewTorpen in 
bijgaand schrijven. W ij zijn ten andere 
van oordeel dat dit ook het geval niet 
zal zijn, daar dit inderdaad een uitscha
kelen van de bevoorrading in  aardappe- 

Vele personen, welke door bemiddeling j ien voor gevolg zou kun^tn hebben. Tot 
van het stadsbestuur, bepaalde waren op heden bestond alleen de overeen- 
of goederen worden opgeëischt, weten j komst met den producent betreffende 
n iet a ltijd  goed welken weg zij moeten j een zekere oppervlakte land te bebou- 
volgen om de betaling van hunne reke-. wen met aardappelen a pro-rata van 1 
ningen te bekomen. ! are per persoon. Deze toelating komt

Alle w inkeliers en handelaars rad en1 voort u it een rondschrijven van den heer 
w ij dus aan dit artikel met aandacht Secretaris Generaal, m aar is in  geen en
te lezen en desnoods uit te knippen. | kei b.?sluit vastgelegd geworden.

1. W anneer een bestelling door een

van meer dan 200 vaartuigen de 200 P.K . 
te boven gingen, m aar dan zal onze 
vloot na den oorlog uit niets anders meer 
bestaan dan uit kustvisscnersvaartuigen 
van 10 tot 35 P.K ., die de kust in  enkele

volgen er aan verbonden.
Het wordt dan ook hoog tijd , dat h ier

aan in  't belang van de toeKomst óuzer 
visscherij;, paal en perk gesteld worue, 
omdat u it de wijze lessen en onaerv.n- 
ding van het verleden, de nooaige sud 
moet geput worden om aan ai ae vroe
gere mistoestanden een einde te stenen.

De oplossing van zeer dringende vraag
stukken zooals die van aen bouwtrant 
der visschersvaartuigen, de grootte, net 
getal er van, dringt zich op.

Visscherijverordeningen voor
de Kust

BER IC H T  AAN DE H.H. REED ER S , SC H IPPER S  
B ELG ISC H E  KU ST

EN V ISSC H ER S  VAN DE

Dienststelle bij u rechtstreeks gedaan 
wordt gedaan en w aarvan de betaling 
door de stad moet afgedragen worden, 
dient alleen gevolg gegeven te worden 
wanneer een opeischingsbevel model è 
door het stadsbestuur, tegrn ontvangst
bewijs werd afgeleverd.

Pen rekening per opeischingsbevel 
opmaken, in  drievoud, in  de Vlaam sche 
taal, op naam  van het M inisterie van 
Financiën, Brussel, en zonder eenige 
taxezegels. Het is wenschelijk de plaats 
te vermelden w aar de goederen werden 
besteld.

3. Op de rekeningen de verklaring 
schrijven: «E ch t en w aarachtig ver
klaard voor de som van ... (in  letters). 
Deze verklaring moet onderteekend wor
den.

4. W anneer u de waren aan de Be
zettende Eenheid aflevert, neem dan uw 
rekeningen in drievoud mee en laat 
door den Hauptmann, op die rekeningen 
een onderteekende verklaring schrijven, 
w aarbij bevestigd wordt, dat de waren 
werkelijk werden geleverd. Vergeet vooral 
niet een dienststempel van die eenheid 
op uw rekeningen te vragen.

5. Uw  rekeningen daarna inlveren te
gen ontvangstbewijs op het Bureau van 
Inkw artiering, Ieperstraat, 35, lste klas 
links bij het binnentreden, er zorg voor ! 
dragende, dat dijt geschiedt binnen de 8 | 
dagen volgende op de bestelling van het ! 
opeischingsbevel. En  wanneer U  al deze j 
raadgevingen w ijs opvolgt, dan kunt U 
er van verzekerd zijn, in een minimum 
van tijd  uitbetaald te worden. W ie het ! 
op een andere m anier w il probeeren, zal !

Vanaf volgende week zullen waar-
Het is^ech'tcr'weTbevestigdrdat de pro- ' 

ducent zijn geheelen oogst m in de toe " " "" "  -
gelaten voorafnemingen moet inleveren 
aan Je  aardappelcentrale. H i; mag dus 
zelf niet over zijn produkten beschikken. 
Z ijn  teveel, t.tz., w at h ij boven het te 
leveren contingent zou over hebben, mag 
h ij ook niet verkoopen aan wie h ij w il 
m aar wel aan een erkenden grossier.

Het spreekt van zelf dat wanneer de 
producenten de vrijheid  gelaten wordt 
hun produkten te verkoopen er automa 
tisch een stijging in  den prijs zal daar
stellen. D it ware dus het geval met de 
regeling die uw lezer voorstelt.

M ocht er echter op d it gebied iets 
nieuws verschijnen dan zullen onze le
zers er van op de hoogte gesteld worden.

Men gelieve op te merken dat de ver- 1 ™ aa^denlang op zijn geld moeten wach- 
gadering niet plaats heeft in  de Hendrik tterV ^ ar de bovenvermelde form aliteiten 
Serruyslaan, 62, Oostende, zooals ver- toch dienen vervuld te worden w at dan 1

'm eld in  de persoonlijke uitnoodigingen, j De ?euze zii d u s^ fo o ’snoedie m oeeliiv ' woonde het bovenhalen van het vaartuig 
m aar op het hoogervermeld adres: Han- ^  ^ jn g e n ^ L le v e re n  vooizen van b ij' terw ijl ze snikkend jammerde over I delskamer, Vandersweeppiaats, Oostende. n het schoon schipje.

Bij het Lichten van 
de 0.248

• s t

Woensdagmorgen werd de 0.248 «Petit 
Pierre», een vaartuigje van 11 ton, voor
zien van een Bronz motor van 25 P.K . 
en toebehoorende aan de Wwe Steen, 
bovengehaald. Sedert maanden had de 
weduwe overal aangedrongen om het 
schipje te zien lichten, m aar te vergeefs.

We hebben ons verleden week zelf met 
de zaak bemoeid en zijn er thans in 
gelukt het schipje, Woensdag op het 
droge te laten brengen.

W e danken daarom aannemer Van 
Heule, die ons hierbij behulpzaam was.

De Wwe Steen, beter gekend als «Na
thalie, het mosselvrouwtje van den Opex:

De Beheerraad bovenvernoemde punten en alles w ord t, 
spoedig geregeld.

Aan de Scheepsbouwers en Reeders te r
Visscherij

In  ons vorig nummer deelden we me
de dat elke vraag tot nieuwbouw of h e r
bouw van visschersvaartuigen, inbouw 
van motor of iets dergelijks moest w o r
den voorgelegd aan de Bezettende M acht 
door bemiddeling van den Zeevisscherij- 
dienst, die een grondig onderzoek zal 
moeten instellen omtrent het nut der in 
gediende aanvraag.

Ingevolge de scheepsbouwsverordening

b) een p lan: langsscheepsche door
snede;

d) een plan met volledige beschrijving 
van den motor.

Binnenkort mag men zich ook ver
wachten aan het verschijnen van een 
verordening de reeders aanbelangend en 
vanaf heden kunnen we reeds melden dat 

1) A l wie voor M ei 1940 geen reeder of 
i/a™ 07 10/n ____t. i  een bepaald aantal jaren visscher was,dleM ‘lïara“ 6e* “C d“ **>

1) Zooals voorheen moet in  uitvoering n ’
der wetten en besluiten op de veiligheid 
der schepen, een aanvraag tot bouwen of 
ombouwen, gericht worden tot den Zee- 
vaartinspektiedienst (V indictivelaan, 25. 
Oostende) met bijvoeging van de ver
eischte plans en teekeningen.

2) De door dezen toezichtsdienst goed
gekeurde bescheiden moeten vervolgens 
aoor den belanghebbende worden voor
gelegd aan den Zeevisscherijdienst (Oud- 
Station, Oostende), die te adviseeren 
heeft in zake bedrijfswaardigheid en be- 
drijfsnut der vaartuigen.

3) Om door den Zeevisscherijdienst te 
kunnen worden onderzocht en voorgelegd 
aan den Schiffahrtssachverstândige 
(Scheepvaartexpert) des M ilitàrbefehls- 
habers in Belgiën und Nord-Frankreich, 
voor beslissing ingevolge de scheepsbouw- 
verordening van 27 November 1940, dient 
bij iedere aanvraag te zijn gevoegd:

a) een p lan: algemeen zicht van het 
vaartuig;

2) Alle reeders zich in . het handelsre
gister zullen moeten inschrijven;

3) Men als reeder geen andere bedrij
ven zal mogen waarnemen, zooals verte
genwoordiger van de eene of andere fir 
ma het bedrijf aanbelangend;

4) de typen en grootte der vaartuigen 
za! vastgelegd worden.

5) vaartuigen beneden een bepaalde 
lengte (8 m. voor de kustvisschersvaar- 
tuigen) niet meer als visschersvaartui
gen zullen mogen gebruikt worden.

Nog ta lrijke  andere voorwaarden zul
len het daglicht zien, m aar w ij bepalen 
er ons toe hierbovenvermelde weer te 
geven in afwachting dat ze gewijzigd, 
aangevuld en verbeterd worden.

Hierboven aangehaalde punten wezen 
dan ook reeds een toelichting en w aar
schuwing voor hen, die nooit reeder noch 
visschers waren en als niet-reeder thans 
een schip lieten bouwen.

Voorzichtigheid is dus geboden !

Nathalie had gansch haar leven hard 
gewerkt, had een schoon huisje laten 
bouwen, dat ook volledig vernield iis en 
had daarenboven gezorgd voor haar 
zoons’ broodwinning op zee, al kende zij 
en haar kinders de gevaren er van, ge
zien ook haar man bij een storm in  1924 
over boord sloeg en in de golven ver
dween.

Thans vertoeft ze hier gansch alleen, 
zonder thuis noch kluis, zonder geld 
noch schip, na haar leven lang hard ge
zwoegd te hebben om elkeen het zijne te 

! kunnen geven.
j Ze kan amper haar naam zetten, m aar 
; n iet lezen. De V.O.Z.O.R. heeft haar laten 
: weten, dat het schipje niet verzekerd was 
en de zoo wreed getroffen weduwe wist 
het zelf niet, want ze kon immers... niet 
lezen en schrijven.

Droevig is het, want thans moet de 
ze voortdoen met 23 frank in  de 

i week en haar visscherspensioentje van 
80 fr. in de maand, dat ondertusschen 
geschorst werd.

Niemand trok zich haar lot aan. Ze 
was immers arm geworden en bij haar 
viel niets te plukken.

Intusschen stellen we steeds m aar de 
vragen:

Wanneer zal van hoogerhand een rege
ling getroffen worden in  zake verzeke
ringen, oorlogsschade, volledige hervor
ming van ons visscherijbedrijf, zooals het de haven verlaten, 
zou moeten fungeeren?

Wanneer zullen de grooten uit het 
reedersbedrijf de koppen bij mekaar ste
ken, opdat een behoorlijk ingerichte ree
dersvereeniging al deze kwesties zou hel
pen oplossen?

Wanneer zal elk lid  mogen zeggen :
Als we voor moeilijkheden staan, dan 
gaan we naar onzen grooten reeders- 
bond, waar men al onze zaken behartigt, 
zoodat w ij arme kleinen niet meer hoe
ven verlegen te zijn in  al die ingewikkel
de m aar zoo vaak gebrekkige wetten?

Ja , voor wanneer?

gaan visschen. In  verband hiermede wer
den hiernavolgende maatregelen getrof
fen:

De bezettende m acht verzocht den h. 
Carlier, W aterschout der Kust te Oos
tende, aan de reeders, schippers en vis
schers der Belgische Kust de hiernavol
gende mededeeling over te maken:

1) Iedere visscher zal een persoonlijk 
paspoort moeten bezitten. De oude mo
dellen zijn niet meer geldig en kunnen 
alleenlijk  door den p laatselijken Hafen- 
ueberwachungstelle vernieuwd worden.

2) Iedere schipper van een visschers
vaartuig moet voor zijn schip in  het be
zit gesteld worden van een visscherij- 
toelatingsbewijs.

Slecnts de vaartuigen, voorzien van 
een degelijk verankermgsmiddel, zullen 
in  aanmerking genomen worden.

3) De paspoorten en visscherijtoela- 
tingsbewijzen, w aarvan hierboven (onder 
nrs. 1 en 2) spraak, worden voor onbe- 
paalden tijd  uitgereikt en zijn op ieder 
oogenblik intrekoaar. Z ij kunnen beko
men worden bij den p laatselijken Haten- 
ueberwachungstelle. alleen bevoegd on, 
deze bescheiden af te leveren. De van 
andere organismen uitgaande toelatin
gen, ook deze reeds uitgegeven voor het 
strandvisschen met lijnen, netten ol 
booten, worden nietig verklaard.

4) V isscherijtoelatingen voor gelijk 
welke categorie vaartuigen zullen slechts 
uitgereikt worden wanneer de borgsom 
(art. 13) zal gestort zijn en dat eene 
bijizondere verklaring hierom trent door 
reeder en schipper bij den Hafenueber- 
wachungstelle zal zijn onderteekend.

De reeds uitgedeelde toelatingsbewij 
zen worden terug ingetrokken en het 
visschen geschorst tot wanneer al wat 
hierboven gezegd vervuld is.

Het visschen met lijn  of net binnen, 
onder en tot op 500 meter zijwaarts van 
de hoofden is verboden,

5) De roeibooten moeten op beide z ij
den nevens de voorsteven op w itten 
grond en in  zwarte verf de beginletter 
van hun thuishaven en het hun toege-; 
wezen nummer schilderen. De w itte 
vlakte moet van de verschansing tot aan 
de w aterlijn  gaan. Letter en cijfers moe
ten de gansche hoogte van het w it veld 
beslaan en goed zichtbaar zijn.

6) De uit- en in vaart van de roeibooten 
moet gelijktijd ig  geschieden. Gedurende 
het visschen mag de afstand van .le 
Kust niet meer dan 500 meter bedragen 
en van boot tot boot niet meer dan 50 
meter.

7) De zeil- en motorbooten zi;'n in 
groepen van 12 in  te deelen. M its schrif
telijke toelating van de Hafenueber- 
wachungstelle, kan voor uitzonderlijke 
gevallen de eene of andere groep op 
hoogstens 15 schepen gebracht worden.

8) Voor iedere groep moet een bewa- 
kingsvaartuig voorzien zijn. D it vaartuig 
wordt onder de schepen der betrokken 
haven uitgekozen. Het wachtschip zal 
het snelste vaartuig dér groep wezen, 
mag in  geen geval visschen en zelfs geen 
visehtuig aan boord hebben.

9) B ij het uitvaren zal elke groep met 
zijn wachtschip aan het hoofd gesloten

de

10) B ij het binnenloopen zal elke groep 
vóór haar wachtschip, gesloten de haven 
aandoen.

11) Het bewakingsvaartuig voert een 
bijzondere wimpel, alsook een w itte vlag 
met de beginletter zijner haven en zijn 
groepnummer.

12) Gedurende het visschen mogen de 
booten van een groep zich niet meer dan 
2.000 m. van haar respectievelijk w acht
schip verwijderen. Z ij zullen allen goed 
acht nemen op de gegeven signalen.

13) Ieder visschersvaartuig, de wacht
schepen inbegrepen, zal als waarborg

voor het navolgen der reglementen 
volgende borgsom moeten storten: 

Motorbooten: 200 R.M .
Zeilbooten: 100 R.M .

Roeibooten: 50 R.M .
Deze borg is tegen ontvangstbewijs in  

drie exemplaren bij den plaatselijken 
Hafenueberwachungstelle te storten. Be
komen 1 der drie ontvangstbewijzen:

A ) Verwaltungsstelle des Seekomman- 
dants;

B ) De plaatselijke H .U.S.;
C) De betalende persoon.
14) De borgsom van een schip vervalt 

wanneer deze boot door ernstig vergrijp 
tegen deze visschersreglementen voor 
een totaal van 12 vischdagen zijn vis- 
scherijtoelating ontnomen wordt, dit 
zonder inachtnem ing van een eventueele 
gerechterlijke bestraffing. De visscherij- 
toelating kan slechts eenmaal door een 
vernieuwde storting der borgsom ver
nieuwd worden.

15) B ij bewezen spionage, sabotage
daden of een ontvluchtingspoging van 
een der vaartuigen, wordt onm iddellijk 
het visschen verboden voor AL de sche
pen dezer haven en AL de borgsommen 
verbeurd verklaard.

16) Aan deze onderrichtingen wordt 
gevoegd een signalenlijst m ij door de 
H.U.S. overhandigd.

17) De bewaking in  zee der afzonder
lijke groepen zal geschieden bij middel 
van een bijzonderen toezichtdienst. in 
gesteld. uitgaande en onder leiding der 
bezettende macht.

18) Deze nieuwe regeling treedt in  
voege van zoodra voomoemde toezicht
dienst ter beschikking van de visscherij 
zal gesteld worden.

A ) In  verband me.t het toezicht en het 
leiden der visschersbooten worden voor 
deze laatsten alsmede voor de waakboo- 
ten en de booten der Hafenschutz, vol
gende vlaggeseinen voorgeschreven:

1) Blauwe Peter (P ) : uitvaren of bin
nenvaren.

2) Roode vlag (B ) : aanstonds binnen
varen, anker in  de kluis, netten binnen
gehaald.

3) Vlaggesein O: beter bij elkaar b lij
ven.

4) Gele vlag (Q ) : de waakboot volgen.
5) Intern, antwoordwimpel, wit-rood: 

w aarschuwingsvlag.
Verklaring

bij 1) Blauwe Peter op waakboot ge- 
heschen beduidt:

a) In  de haven: m ijn groep voor u it
vaart aansluiten;

b) op zee: m ijn groep voor binnen
vaart aansluiten;

c) op zee, aan boord van Hafenschutz- 
boot geheschen: alle waakbooten aan
stonds hunne groep verzamelen en bin
nenvaren.

bij, 2) Roode vlag op waakboot of boot 
der Hafenschutz geheschen beduidt: alle 
booten moeten aanstonds anker ophalen, 
netten binnen halen en ten snelste hun
ne haven binnenloopen (waakbooten 
volgen als laatsten).

bij 4) Gele vlag beduidt: de visschers
booten moeten de waakboot zoo snel 
mogelijk volgen (om m ilitaire reden 
wordt vischgrond verlegd).

bij 5) De antwoordwimpel is een waar- 
schuwingssein voor het geval de vis- 
schersboot geen gevolg aan een ander 
sein heeft gegeven en beduidt dat het 
gegeven bevel aanstonds dient uitge
voerd te worden, zooniet zal er van de 
wapens gebruik gemaakt worden.

B ) Is  een visschersboot om een of an
dere reden onklaar geraakt, zoo dienen 
aanstonds twee zwarte ballen (visch- 
manden), vertikaal 50 cm. boven elkaar, 
geheschen te worden.

C) Enkel door de visschersbooten te 
geven sein: Aanhoudend blazen op do 
misthoorn en toonen van flakkerlicht 
beduidt: heb m ijn In  net.



Klachten 
uit de Nederlandsche 

Visscherijwereld
D at het met de organisatie van de 

visscherij en den vischverkoop ook in 
andere landen niet a ltijd  gelukkig ver
loopt b lijk t uit het fe it dat een delegatie 
van den Nederlandschen Bond van Visch- 
rookers, Haring en Vischhandelaren 
verleden week met de Nederlandsche 
Visscherijcentrale een onderhoud had.

Het ging er hier over de te hooge 
prijzen berekend door de Commissie- 
koopsrs aan de rookers, die slechts aan 
de rookers wilden leveren tegen de ma
xim umprijzen van de grossiers.

De jM.V.C. deelde mee dat de commis 
siekoopers verp licht waren door te le
veren tegen de oude commisse, welke ten 
hoogste 2 cent of 32 centiemen per ponu 
mag bedragen.

Geklaagd werd ook over de te weinigen 
aan voer op sommige plaatsen, daar dc 
visscners in andere dan in  hun thuis 
haven verkoopen.

De N.V.C. wilde hieraan niets wijzigen, 
zooaat de visschers de vrijheid  b lijvei 
behouden in  gen haven van voorkeur tt. 
verkoopen.

M A X IM U M PR IJZ EN
VOOR G EU oN SEK V EEH D E PA LIN G
N aar het schijnt, kunnen de conserven 

fabneken tnans de paling gemakkelijt. 
opüoopen, omaat zij voor de geconser 
veerue palmg niet aan vastgesteldt 
p i ijzen geoonaen zijn.

ü r werd nierop geantwoord dat d\ 
conserveniaorieKen gebonden zijn aan dc 
winstmarges aie zijt op 9 M ei 1940 in 
rekening brachten.

H U U U tK Ë  P R IJZ E N  VOOR OUNNE 
U eH U O K TE  PA L IN G

Geklaagd werd dat geen enkele rookei 
dunne geiooKte panng tegen den ge
ste men m axim um prijs kan verkoopen.

ivieaegeaeeia wera aat in  de nieuwe 
piijsiegenng voor ae aunne paling hoo
gere prijzen zijn opgenomen.

VfcttKUüP DOOK RO O K ER S  AAN 
PA R T IC U L IER EN

W anneer rooiseis reentstreeks aan par- 
ucuueien veiüoopen, maKen zij veel meei 
vmiso aan nun eoiiega s, die dat m ei 
uoen, omuac zij ae verscniliende winst- 
tiiaiges incasseeren. De in.V.C. deelae 
uieae, aat m  ae nieuwe pnjsbeschikiung 
lu e iin  is voorzien. D aarin  zal n.l. slecnts 
een m axim um prijs worden opgenomen, 
n.i. voor veiicoop aoor den visscner, fer- 
vvijl voor alle volgende schakels marges 
zunen woraen vastgesteld. Ieder kan 
aus sieents aanspraak maken op één 
marge.

M A X IM U M PR IJZ EN  G ERO O K TE 
PA L IN G

De klacht bestond, dat bij: de maxi- 
m um prijsregeling voor gerookte paling 
geen resening was gehouden met het 
gewichtsverlies bij het rooken. Hierdoor 
Kwam het voor, dat paling van een hoo
gere gewichtsklasse na het rooken in 
een lagere klasse terecht kwam, hetwelk 
uiteraard verlies opleverde. Op d it euvel 
was ook reeds eenigen tijd  geleden door 
de F.O.V. gewezen. De N.V.C. gaf te 
kennen, dat hiermede in  de nieuwe prijs- 
beschikking rekening is gehouden. Voor 
de gerookte paling zullen n.l. aparte 
gew.chtsklassen worden vastgesteld.

Deze correspondeeren wel n iet geheel 
met het gewichtsverlies, doch bij de 
prijsberekening is dit verlies volledig 
verdisconteerd.

MAAT OP AAL
Aangedrongen wercl om tijd e lijk  de 

m inim um m aat op aal van 25 cm „ w aar
door een belangrijk grootere vangst zou 
worden verkregen. D it punt ressorteert 
evenwel n.e.t onder de N.V.C., doch on
der de Afd. Visscheri.'en van het Depar
tement. De N.V.C. heeft op zich genomen 
dezen wensch aan genoemde instantie 
ov'er te brengen.

MARKTBERICHTEN
VISCHAANVO ER G ED U REN D E DE W E E K  VAN 29 JU N I TOT 5 JU L I  1941.

Vischsoort O O STENDE N IEU W PO O RT  Z EEB R U G G E BO UC H A UTE TO TAAL

Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.
G arnaal: 12.157 10.202 15.914 7.353 45.626
Platvisch , schui en bot:

le  soort 134 2 247 112 ____ 2.493
2e soort 24 896 44 ____ 964

Groote platvisch ; — - 65 ____ ____ 65
l'ong :

le  soort 23 16 31 ____ 70
2e soort 19 41 32 ____ 92
3e soort 4 74 24 ____ 102

Schui (.groote) : : — 41 6 ____ 47Tarbot en griet: 1 31 11 ____ 43Rog: — 191 5 ------- 196Bot (groote) : 81 1.593 62 ------- 1.736
Poers : -— 39 — ____ 39Soldaten en

Knorha an : — 91 — ____ 91
Krabben: — — — 1.616 1.616
Andere :

beer: — 69 — ____ 19
gol: — 69 — -- 69Toiaal aankoop-
cijfer: 127.387 fr. 168.628 fr. 165.128,50 fr. 78.010 fr. 539.153,50 fr.

Bemerkingen. — Oostende 4 vischdagen; Nieuwpoort: 4 vischdagen; Zeebrugge:
5 vischdagen; Bouchaute: 6 vischdagen.

V ISCHAANVOER G ED U REN D E DE W E E K  VAN 6 TOT 12 JU L I  19A1

9.859G arnaal: 24.676 13.946 30.646
Platvisch, schui en bot:

le  soort 688 11.093 1.083
2e soort 70 5.330 245

Groote platvisch : 4 31 139
rong :

le  soort 72 46 186
2e soort 64 115 150
3e soort 16 236 125

Scnul (.groote) : 32 448 14
Tarbot en griet 5 50 16
Kog: — 301 78
üot (groote): 161 8.011 197
r ’oers: — 533
Soldaten en 134

Knornaan: — 197 71
K r aboen: — — —
Andere : 4 25 —
üeer: — 61 11
Paling : — 40 —
l  otaal aankoop-

cijjer: 260.227,40 fr. 458.313,10 fr. 341.641,50
Bemerkingen: Oostende 6 vischdagen, Nieuwpoort: 

0 vischdagen; Bouchaute: 6 vischdagen.

1.746

103.112 fr.
7 vischdagen;

79.127

12.864
5.645

174

304
329
377
494
71 

379
8.369

667
268

1.746
29
72 
40

1.163.294 fr. 
Zeebrugge:

S P O R T 
NIEUW S

V o e t  b a I

AN Ï'WERFLN
W E E K  VAN 7 TOT 12 JU L I 1941

NIEUWPOORT
V ISCH TO EVO ER

a) Bedeeling van visch in  de M ijn : | Maandag 7 Ju li. —  G arnaal: 1333 kg. 
zl.451.45U kg. Belgisch visch, waaronder ' voor 13.33U fr. V isch: 10 kg. voor 308,50
Z.Z44 kg. garnaai, en 3.660 Kg. vreemae 

v isch .
o) V isch rechtstreeks op de vischm arkt 

gevoerd, m its het betalen eener vergoe- 
uing van u,i2 fr. per kg. netto gewicnt: 
oia kg. kreukels. *#*

P rijs  van de vischsoorten verkocht op 
de stedelijke viscnm arKt Jte Antwerpen, 
gedurenae de weeK van 7 tot 12 Ju li 1941.

mnaandag 7 Ju li. —  Tong 72,70-90,60 fr. 
schar 15.au-24,25 fr.; bot 29,65 fr.; rog 
j,90 fr.; poor 11,70 fr.; garnaal 18 fr. 
per kg.; kreukels 5.50 fr. per liter.

üinsdag 8 Juli. —  Kreukels 5,50 fr. per 
nter.

v«oensdag 9 Ju li. —  Tong 73-91 fr.; p la 
d ijs 36,80 fr; schar 33,20 fr; z.eëngel 15,30
x*., i=,cju±xxuai lo  11. p c  JL' Kg.; KieUKclS O.Ou

i r. per liter; rolmops 7,25 ir. per pot van 
zöO gr.

Donderdag 10 Ju li. — Tong 28-73-91 fr.; 
Dot 24,30-30 fr.; schar 15,50 fr.; paling
45.50 fr.; mosselen 3 fr.; gestoomüe pos 
14 fr.; garnaal 18 fr. per kg.; kreukels
5.50 fr. per lite r; rolmops 7,25 fr. per pot 
van 250 gr.

Vrijdag 11 Juli. — Paling  45,50 fr.; ge
stoomde pos 14 fr. per kg.; kreukels 5,50 
fr. per lite r; rolmops 7,25 fr. per pot van 
250 gr.

Zaterdag 12 Ju li. —  G arnaal 18 fr, per 
kg.; kreukels 5,50 fr. per liter.

K u l t u r e e l e
KaJeidoskoop

*

fr.
Dinsdag 8 Juli. —  G arnaal: 2454 kg. 

voor 24.540 fr. V isch: 3743 kg, voor 
45.646,30 fr.

Woensdag 9 Ju li. — G arnaal: 3202 kg. 
voor 32.020 fr. V isch: 7467 kg. voor 
92.155 fr  •

Donderdag 10 Juii. —  G arnaal: 1174 
kg. voor 11.740 fr. V isch: 532 kg. voor 
6836,90 fr.

Vrijdag 11 Juli. — G arnaal: 2415 kg. 
voor 24.130 fr. V isch: 4851 kg. voor 58.722 
fr.

Zaterdag 12 Juli. —  G arnaal: 1240 kg. 
voor 12.400 fr. V isch: 4586 kg. voor 67.764 
fr.

Maandag 14 Ju li. —  G arnaal: 2487 kg. 
voor 24.870 fr. V isch: 4909 kg. voor fr. 
57.360,50.

W ENDT U VOOR A LLE  D R U K W E R K  
tot de Drukkerij van 

« H E T  V I S S C H E R I J B L A D »

F. C. Knokke —  S. V. Blankenberge
Deze wedstrijd welke gold voor de 

finaal van een reeks bekerwedstrijden, 
moest tengevolge van bijzondere om
standigheden uitgesteld worden.

GRO O TE SPO RTD AG  TEN  BA T E 
VAN W IN T ER H U LP

Op 31 Oogst zal een groote sportdag ten 
bate van W interhulp doorgaan. In  alle 
hoeken van het land zullen wedstrijden 
v/orden ingericht.

Volgende schikkingen werden getrof
fen:
1. Voetbalwedstrijden in de voornaamste 

centra:
Het programma werd vastgesteld als 

volgt:
A N T W ER PEN : R . Beerschot A. C. — 

Brusselsche Selectie.
TURN H O UT: Plaatselijke ploeg — K . 

Boom P. C.
B R U S S E L : Brusselsche selectie—A nt

werpsche selectie (R . Antwerp F. C., R. 
Berchem  Sport, enz...)

SC H A A R BEEK : C. S. Schaarbeek—R. 
Stade Louvaniste (door de 2 clubs voor
gesteld).

B R U G G E : R. C. S. Brugeois— R. F. C. 
Brugeois.

G EN T : Gentsche selectie—Mechelsche 
selectie.

C H A R LER O I: Selectie u it Charleroi— 
Brusselsche selevtie.

L U IK : Luiksche selectie—Liersche se
lectie.

V E R V IE R S  : Verviersche selectie — 
Gemengde ploeg Tienen—Leuven.

H A SSELT : Hasseltsche selectie—B e 
ringen F. C.

TO N G EREN : P laatselijke 
Luiksche selectie.
NAM EN: Naamsche selectie-Henegouw- 

sehe selectie (R . O. C. Charleroi, R. 
Charleroi S. C „ U. S. Centre).

ANDENNE : Plaatselijke ploeg—-Hal- 
sche selectie.

RO N SE : Ronsche selectie—Doornijk- 
sche selectie.
Selectie der ploegen en inrichting der 

wedstrijden in groote centra:
Deze zullen geschieden onder leiding 

van een afvaardiging van het U itvoe
rend Comité, samengesteld u it: de H.H.

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

N. V.
REEDERIJKAAI - OOSTENDE

Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en 
O p e n b a r e  W e r k e n  
M a z o u t  « P u r f i n a » 

DIESEL MOTOREN « SULZER »
(300)

T m n r

Prijskampen en Verm akelijkheden

Het volk dat zijn grooten eert, eert 
z-ciizelf. De voorbije week schoof op het 
voorplan de namen van twee kunste
naars, d.e in  de rij van zooveel groote 
viam ingen hebben bijgedragen om onze 
Kuituuiwaarden te stevigen.

üen  jaa r geleden stierf te Be rlijn  
de Vlaam sche strijder-dichter Pol De 
Mont, in  den loop van een kunstreis.

JNog vóór Rodenbach had h ij pogingen 
aangewend om de noodlottige verdeeld
heid onder de studenten tegen te gaan 
en te Leuven stond h .j naast Rodenbach 
als diens sterksten steun. In  ta lrijke  
tijdschriften  vinden we hem terug als 
den onvermoeibaren kamper voor V laan 
deren en h ij stelde zijn kunst en zijn 
leven in  dienst van zijn ideaal....

Doch niet alleen als strijder, ook als 
dichter zou zijn naam  vereeuwigd wor
den. In  1881 gaf h ij zijn eersten verzen
bundel uit, frissche, gezonde « Lente
sotternieën », w aarin h ij de theoriën der 
Fransche Parnassiens huldigde, evenals 
in  zijn tweeden bundel die vier jaa r later 
verscheen: «Fladderende Vlinders». Ook 
zijn volgende werken, zoowel proza als 
poëzie, waren gekenmerkt door zijn roep 
naar vrijheid  in  vorm, vrijheid  in  ge
dachten en door dezelfde principes die 
de tachtigers hadden op het voorplan 
gebracht.

Op lateren leeftijd  ontpopte h ij zich 
ook als riticus, als journalist, als folklo
ris t en beoefenaar van de kunstgeschie
denis. Alhoewel grijs van haar, toch werd 
hij door den tijd  niet achterhaald, m aar 
wist zich te doen opmerken naast dt 
recente «voorloopers».

•
Op 9 Ju li was het 500 jaa r geleden dat 

te Brugge den grooten Vlaam schen schil
der Ja n  Van Eyck, samen met Hubert den 
meester van het «Lam  Gods», stierf.

Over zijn leven is heel weinig met ze
kerheid bekend. Men vermoedt da.t h ij 
geboren werd rond M aaseik omstreeks 
1390-1395. Zeker is het dat h ij zich in 
1430 te Brugge vestigde. Voordien ont
moette men hem aan het hof van Ja n  
van Beieren, w aar h ij de destijds hooge 
piaats van kamerheer vervulde en tevens 
hofschilder was. La ter vervulde h ij de
zelfde functie aan het hof van F ilips den 
Goede. In  dienst van den Hertog van 
Boergondië, kreeg h ij verschillende, be
langwekkende diplom atische opdrachten.

Gedurende zijn verb lijf te Brugge, dat 
elf jaa r duurde, schilderde h i; de twee 
werken, die ons thans nog bekend zijn: 
het portret van Kanunnik Van de Paele 
en een portret van zijn vrouw. U it zijn 
vroeger leven kennen w ij nos; een aantal 
godsdienstige schilderijen, o.a. het Lam  
Gods. die over de gansche wereld in  mu
sea zijn verspreid.

Verleden week gingen te Keulen de 
Vlaamsch-Duitsche kultuurdagen door. 
Het programma vermeldde o.a. een aan
ta l voordrachten, waaronder de voor
naamste wel waren: die van Prof. K ah l 
over de oude Nederlandsche muziek en 
de betrekkingen van de Nederlandsche 
school met de muziekgeschiedenis van 
het R ijn land  en de voordracht van Dr. 
V. Leemans over het Sociaal denken in 
België van 1933 to.t 1940. Door het gezel
schap Diels werd in  het Nederlandsch 
opgevoerd: «De medeplichtige» (Goethe) 
en «De gebroken Pot» (Von K le is t). Op 
de groote tentoonstelling van hedendaag- 
sche kunst sprak W ies Moens over het 
wezen der Vlaam sche kunst en tot slot 
leidde de dirigent Hendrik Diels de op
voering van W agner’s «Meistersinger» in  
het Keulsche operagebouw.9

B ij « De Seizoenen » (Nederlandsche 
Boekhandel) verscheen als vervolg op 
de reeks «De Schelde», een genre-werkje 
van Denucé. Een iong auteur trok de 
aandacht op zich met zijn roman «Heim-

U IT SLA G EN  
ST EEN E

U IT SLA G  van den prijskam p op den 
b iljart, gehouden bij Cyriel Messenne, 
Steene-Dorp.

E r waren 70 spelers.
1. M arkey Alfons — Heusquin W illy.
2. Vandaele Em iel — Borret Pierre.
j. Saelens Em iel — Levecqu Charles
4. Aspeslagh —  Deschuytter Maurice.
5 Stubbe Louis — Devinck Lievin.
6. Fouquet —  Hanze R ichard.

Vanhoutte Aug. —  Coenye Maurice.
8. Strufcbe Pierre — Decombel M aurice 

Roose W illy  •— Luca.
Hoogste serie : : Koeckelbergh Leopold 

met 27 punten.
DE PANNE

«De Zanzibars». —  U itslag van de 4 
b iljartprijskam pen .gehouden op M aan
dag 14 Ju li in  het lokaal van A. Sel- 
schotter, Koninklijke Baan.

1. Verzeele Alois (89 p.) en Clauw H en
r i (71 p.). Na 23 beurten heeft Alois zijn 
89 punten behaald, te rw ijl Henri 51 pun
ten had in  22 beurten. Hoogste reeks : 
Verzeele 13; C lauw 10

2. Couvreur Georges '.113 p.) tegen 
Persyn Gerard (123 p.). W ie h ier hard 
tegen onzacht verwachtte, was er naast. 
Niettegenstaande een reeks van 25 kreeg 
Gerard klop van Georges, die na 21 
beurten uit was. Gerard speelde 54 pun
ten in  20 beurten. Hoogste reeks: Cou
vreur 16, Persyn 25.

3. Schoolaert Oscar (101 p.) tegen De
wee», die zoojuist bij «Pro Arte» te Diest clercq Edgar (71 p.). Edgard heeft het 
verscheen. Van Lode Zielens verscheen i spek aan zijn beenen en mag de pinten
in  de Noord-Nederlandsche Arba-reeks 
een nieuwe rom an: «Te laat voor mu
ziek».

U itgeverij «Sirene» kondigt nieuw werk 
aan van jongeren: «De andere weg», een 
dichtbundel van Rem y Van de Kerck- 
hove, en een novelle van M arcel Sim ons: 
«Levenskarikatuur».

B O E K B ES P R E K IN G  
« Klein Boeket ». Frans Swerfgeest. U it

geverij Sirene, Antwerpen.
Met dezen bundel debuteert Swerfgeest.

Men voelt er in  nog de onvoldragenheid Loones 6 
en het niet-meester-zijn over de te ver
werken stof. W aar de inhoud zeer men- 
schelijk is, soms is de vorm over ’t alge
meen onbeholpen. Slechts zelden gaan 
vorm en inhoud samen op o.a. in  «Moe
deloosheid», dat ons van Swerfgeest wel 
veel goeds verwachten laat.

W ij wenschen Swerfgeest toe dat h ij 
een sterkere verstechniek verkrijge en 
de goedheid van zijn hart moge behou
den.

P. K . W .

betalen. Oscar deed 29 beurten over zijn 
101 punten, terw ijl Edgar 62 punten be
haalde in  28 beurten. Hoogste reeks ' 
Schoolaert 19; Declercq 11.

4. Coppyn Raym ond (56 p.) tegen Loo- 
nes Em iel (60 p.). M iel sch ijnt te veel 
op zijn groenten en petatten te peinzen 
en Raym ond is met zijn gedachten 
w aarsch ijn lijk  bezig met plons te ver
maken. Eindelijk  moet Raym ond de

groote biljartprijskam p bij' A lbin Ver
straete, Café, Sporting, met 200 fr. voor
u it en het inleggeld. In leg 5 fr. per man. 
Inschrijving  om 1 uur. Begin om 1.30 u.

Hooge Barriere. — Op Zondag 3 Augus
tus, u iijariprijskam p bij Leon Coulon, 
café «Piek Up», Torhoutsteenweg, 93, 
Steene, met 150 fr. vooruit en het inleg- 
geid en een beker voor de hoogste reeks 
m de eerste ronde. In leg 5 fr. per man. 
Inschrijving  om 1 uur. Begin om 1.30 uur. 

* » *
Conterdam. —  Op V rijdag 15 Augustus 

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

KA A RT
STEEN E

Op Zondag 20 Ju li, prijskam p met d' 
kaart (bieden) bij Oscar M atthys, caie 
«De Welkom», Gistelsteenweg, Steene 
Statie. 100 fr. vooruit en het inleggeld 
In leg 5 fr. per man. Inschrijving  om 2 u 
Begin om 2.30 uur.

G A A IBO LL IN G
Z EE B R U G G E

W ijk  Fabriek. —  Op Zondag 20 dezer, 
groote beschrijving op het Gaaibard voor 
mans en vrouwen, bij B a illy  Fernand, 
«Café in  de 8 Uren»; 300 fr. prijzen. In 
schrijving van 2 tot 8 uur, daarna kam- 
ping. In leg 5 fr. voor 2 series van 6 bol
len, dit op losse gaaien en per punten.

Gegeven door de «Liefhebbers».
H AN D BO O G SCH IETEN

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

bekend te maken dat er op Zondag 27
vlag strijken. H ij heeft in  30 beurten 49 Ju li een beschrijving zal plaats hebben 
punten behaald, terwijl- M iel uitspeelde 
in  31 beurten. Hoogste reeks: Coppyn 9;

Rechtbanken
RECH TBA N K T E  BR U G G E

VALSCH  G ET U IG EN IS . — Alfons Ker- 
ckaert, landbouwer te Helst, die in  een 
burgerlijke zaak een valsch getuigenis 
aflegde, werd veroordeeld tot drie m aan
den gevangenisstraf, met uitstel van v ijf 
jaar. H ij zal tevens een zedelijke scha
devergoeding van 1.000 fr. te betalen 
hebben aan Felix  De M yttenaere.

B IL JA R T M A T C H EN
ST EEN E  (Conterdam)

op de liggende wip bij Ju les Govaert. 
Z E E B 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 
500 fr. op twee spelen hooge. Begin te 3 

Op Zaterdag 19 Ju li, om 7 uur, biljart- uur. Men schiet binnen. In leg  15 frank, 
m atch bij Van Iseghem, tusschen Rich, terug 10 fr.
Hanze (500 p.) en Decombel Maurice 
(225 p.)

Op Zondag 20 Ju li, b iljartm atchen bij 
Oscar Dugardein, café Sportwereld, 12.
Nieuwe Dokstraat.

Om 4 uur: M aurice Deschuytter (300 
p.) tegen August Vanhoutte (200 p.).

T O PTA FEL
Z EEB R U G G E

Lebrun, Crahay, Meert, Verdyck, Alge
meen secretaris die in  haar taak zal b ij
gestaan worden door de hiernavermelde 
personaliteiten :

Voor de provincie West-Vlaanderen 
de h.h. Fo l en Hubrecht.
2. Andere wedstrijden (lagere afdeeling)

Het in richten van andere wedstrijden 
dan die bij paragraaf 1 hierboven voor
zien en de selectie der ploegen, is aan 
het in itia tie f der Provinciale Comité £. 
overgelaten. Het Uitvoerend Comité 
tw ijfe lt er niet aan dat, overeenkomstig 
de hen vroeger gerichte aanvragen, de 
Prov. Comité’s axles in  ’t werk zullen 
stellen ten einde een belangwekkend ont
werp van programm a te bewerken aan
gepast door rekening te houden met het 
entwerp hierboven verm eld en betreffen
de de groote centra. De Provinciale Co
m ité’s worden verzocht ten spoedigste 
he.t ontworpen p lan aan het Uitvoerend 
Comité kenbaar te maken.

P. K. W EST-VLA AN D EREN
Uitnoodiing tot de algemeene 

vergadering
A l de clubs worden vriendelijk uitge

noodigd tot de Algemeenee Vergadering 
die zal plaats hebben te Roeselare, op 
Zondag 27 Ju li 1941, in  het lokaal «Dt 
Beurs» Statièplein, om 14 (veertien) uur.

Dagorde:
1. Verslagen der Kom iteiten;
2. U itreiking diplom a’s enz.;
3. Sam enstellen der reeksen voor de 

kampioenschappen 1941-42;
4. Form atie der kampioenschappen;
5. A llerlei.
NOTA. — De clubs in  bezit der provin

ciale bekers worden uitgenoodigd deze 
(in  goeden staat gebracht) mede te bren
gen.

De m aatschappijen die hun in sch rij
ving nog niet opgestuurd hebben, wor
den verzocht zich in  regel te stellen te 
gen 20 Ju li ten laatste.
ROND DE AANSTAANDE 

P IO EN SC H A PPEN
KAM-

W ijk  Fabriek. — Op Zondag 20 Ju li. 
bij Cam iel Rooseboom, Café «De R e is
duif», Zwankendamme. w ijk  Fabriek

GEEN  T W E E  MATEN EN 
T W EE  G EW IC H TEN , A.U.B.

De wensch tot deelneming aan de aan
staande voetbalkam pioenschappen van
A. S. Oostende schijnt de leiders van den
B. V. B. een doorn in den voet te zijn er. 
als antwoord op een schrijven van «rood
groen» kwam bij deze laatste u it de Gui- 
m ardstraat volgend schrijven binnen:

Brussel, 5 Ju li 1941.
53. A. S. Oostende, 

M ijnheer de Secretaris,
Deelneming clubs der kust aan de 

kampioenschappen
M et referte aan uw schrijven van 23 

Ju n i jongstleden, hebben w ij de eer U
hierna mededeeling te geven van een 
uittreksel uit het register der beraadsla
gingen van het Uitvoerend Comité, z it
ting van 28 Ju n i 1941:

«N a onderzoek van een schrijven van 
A. S. Oostende, werd beslist dat het aan 
de clubs der kust zal veroorloofd zijn de 
aan huis te betwisten wedstrijden op 
het terrein van een anderen kring te 
spelen, bijvoorbeeld te Brugge, Gent, enz. 
of op het speelveld van de tegenclub, 
volgens overeen te komen voorwaarden, 
met het oog op de huidige moeilijkheden 
om zich naar de kust te begeven, die in 
het gesperd gebied ligt.

« Zooals A. S. Oostende het aanvraagt, 
zal het Uitvoerend Comité stappen doen 
opdat de spelers van het kustgebied ge* 
m akkelijk een vergunning zouden beko- 
men om wedstrijden in  lokaliteiten bin* 
nen het land te gaan betwisten ».

De clubs van de kust zullen aldus: 1) 
onderhandelingen dienen aan te knoopen 
in den zin zooals hierboven vermeld, met 
de kringen op w ier speelvelden zij reke
nen hun thuiswedstrijden te betwisten ; 
2) het besluit van die onderhandelingen 
aan ons en aan de Commissie voor kam 
pioenschappen moeten kenbaar maken.

W at ons betreft, w ij zullen bedoelde 
noodige stappen bij de bevoegde overhe
den doen en niet nalaten U onm iddellijk 
het daaraan gegeven gevolg mede te 
aeelen.

Aangaande de stappen ten einde aan 
clubs van andere localiteiten de m achti
ging te verleenen aan de kust wedstrij
den te komen betwisten, herinnert het 
Uitvoerend Comité er aan dat de verle
den jaa r ondernomen bemiddeling van 
den Bond, in  verband met deze kwestie, 
geen gunstigen uitslag heeft opgeleverd.

W ij zullen niettem in onze pogingen 
voortzetten om de beoefening van onze 
schoone sport door de clubs der kust te 
vergem akkelijken.

Met beleefde groeten en hoogachting.
Namens het Uitvoerend Comité: 

De Algemeene Secretaris, 
(get.) A. V ER D YC K .

Hetzelfde kan gezegd worden van ’t 
V. G., die eenzelfde advies te hooren 
kreeg, evenals van K . F. C. Knokke.

D at beide clubs hiermede ook niet ak 
koord gaan, valt niet te verwonderen.

Het hoeft niet betoogd dat dit sch rij
ven bij A. S. Oostende niet van aard was 
om voldoening te schenken, integendeel. 
Unaniem  werd het voorstel van den B. 
V. B. verworpen en dit werd seffens in  
een wederantwoord aan den heer Ver- 
dvck ter kennis gebracht. Dat A. S. Oos
tende met bovengaand schrijven geen 
vrede neemt, is volstrekt aan te nemen 
De hooge oomes van den B . V. B. zouden 
onzen club iedere week op reis w illen 
zien en zij schijnen er zich b lijkbaar niet 
om te bekommeren indien de Oostende- 
naars op het einde van  het seizoen een 
grooten financieelen lastpost hebben. 
Deze heeren weten zeker niet goed wat 
een thuisw edstrijd voor de Oostendsche 
«rood-groenen» te Brugge beteekent ? 
Dien dag zal immers een van beide 
Brugsche clubs optreden, en het staat 
als een paal boven water dat de ont
moetingen van A. S. Oostende tegen ge 
lijk  welken club van Eerste, de Brugge
lingen zoo onverschillig zullen laten als 
..hun eerste hemdje ! Van een andere 

ziide moet A. S Oostende, althans vol
gens de meening van den B. V. B. zeer

de wet en daar de B. V. B. altoos schermt 
geen twee maten en twee gewichten te 
gebruiken, volgt slechts één rich tlijn  te 
volgen: nam elijk deze ter voldoening 
van onzen sym pathieken Oostendschen 
club.

Ter gelegenheid van boksfeesten te 
Oostende werd alle gemak gegeven naar 
en van de kust te reizen. Inzake voetbal 
moet dezelfde gunst kunnen verkregen 
worden, ten minste indien de B . V. B. 
zich hierom eenigszins w il bekommeren!

En  w ij hopen stellig dat aan deze 
p licht n iet zal te kort gekomen worden !
De eereklassers verzetten zich 
tegen de onderbreking van het 

seizoen en de degradatie
De afgevaardigden van de eereklassers- 

ploegen, vergaderd te Brussel, besloten 
zich te verzetten tegen de voorgestelde 
onderbreking gedurende een maand, bi. 
de komende voetbalkampioenschappen. 
Ook werd verzet aangeteekend, tegen de 
degradatie en .tenslotte besloot de ver
gadering dat de eerklassers voor de kam 
pioenschappen «onder voorbehoud» zu l
len inschrijven.

r

Boksen
HET SLO T FEEST  TE  V EU RN E

Vóór een bevredigende opkomst had 
Zondag laatstleden het slotfeest van 
Veurne B. C. plaats, w aaraan enkele 
Oostendsche boksers hun medewerking 
verleenden. K a re i Sys deer er een zeer 
geslaagden en fel toegejuichten spar- 
ringkamp met A ll G erard en na koord- 
springen en schaduwboksen werd de 
koene Oostendenaar door den voorzitter 
van «W interhulp» Veurne met bloemen 
bedacht. W at de wedstrijden betreft, de 
hoofdkamp werd op puike m anier ge
wonnen door Lucidarm e die den A nt
werpenaar Dedheedene uitaloeg in  de 
vierde ronde. Dufour klopte Dewandeleer 
met de punten, w at een kleine verras
sing is, te rw ijl Declercq tegen Vanloo ge
wis m instens een m atch nul tegemoet 
ging. m aar wegens erge oogblessuur in 
de negende ronde moest opgeven.

B ij de liefhebbers kreeg men volgende 
uitslagen:

Mars, Veurne klopt M arly, Oostende, 
met de punten.

Black, Veurne, klopt Delrue, Oostende, 
niet de punten.

Myny, Veurne. klopt Van Driessche. 
Oostende, met de punten.

Hubrouck, Oostende, en Berto, Veur
ne, doen m atch nul.

Nachtegaele, Oostende, klopt Decroos, 
Veurne, met de pmnten.

K A R E L  SY S —  M A R I VO ET 
OP ZONDAG 27 JU L I T E  OOSTENDE
Ziehier het volledig programma der 

meeting welke alh ier op Zondag 27 Ju ii 
doorgaat:

Internationale beroepskamp over 10 x 
3 m inuten:

K a re i Sys f83 kg.) Oostende tegen Ma- 
rivoet (85 kg.) Frankrijk .

Officieel kampioenschap der beide 
Vlaanderen ha lf zwaargewicht:

Everaert (Oostende) tegen Demeyer 
(Moeskroen).

Beroepskamp over 10 x 2 m inuten:
Van Eenoo j ( 6 6  kg.) Oostende tegen 

M amadou (65 kg.) kleurling, Moeskroen.
Liefhebberswedstrijden: De Ram m e

laere tegen Declercq; Hoorne tegen 
Braye ; Nachtegael tegen Pardo; M a r ly  
tegen Vermander.

W ielrennen
«C R IT ER IU M  D ER  A R EN D JES»
Op Zondag 20 Ju li a.s., te 14.30 uur, 

wordt te Oostkamp, in  ’t mooie «Park 
Gruuthuyse», een schitterend «Criterium  
der Arendjes» betwist (60 verkozen profs 
B  en Jun iors B W B ).

K a re i Sys, Belgische bokskampioen 
aller gewichten, zal als starter fungee- 
ien.

V O LLED IG  KO ERSPRO G RA M M A
a) A fvallingsrit (8 Km .) met m axi

mum 30 B-renners
b) Achtervolging (4,8 Km .) - 4 ploe

gen : Blendeman-Ramon. Hermans-Paepe 
Moerenhout -Hermie, V  andeweghe-V  an- 
denberghe

c) Juniorskoers (32 K m .): 25 renner?.
d) Het «Criterium  der Arendjes» (m a

ximum 75 Km .), w aaraan al de beste 
jongere beroepsrenners van ’i  V laam 
sche land zuilen deelnemen

Ziehier ten andere de volledige lijs t 
van de verkozen B-Beroepsrenners :

Blendem an Richard, Ram on Albert. 
Moerenhout Je f, Vandeweghe Joseph, 
Desmaele Leopold, Van  Hoylandt Paul, 
Vandenbossche Adolf, Valkenborgs Jan , 
Artraenssens René, Vandenberghe Geor
ges. Paepe Albert, Thys Karei, Abeele 
Alfons, Rogghé Leon, Hermie Michel, 
Vandepitte Em iel, De Raes Felix, Van 
M irlo August, Lam bert Albert, Rosseel 
M arcel, Hermans Gorgon, Decin Albert 
Caluwé Victor, Depoorter R ichard  
Claeys Marcel. Termont M arcel, De
meyer Jaak , Van Tongerloo Albert, Van 
Staey Alfons, Van Wesemael Albert, De- 
bie René, Busschops Louis, W uytack 
Joseph, Cnoc-kaert Roger, Janssens Lode, 
Desmet Kamiiel, Vandenbossche Eug., 
Tersago K arel, Jossart Joseph, Van 
Eycken Eug. en Ling ier Ju lien .

Ingeschreven Jun iors: De Keyser Irene, 
kampioen van België Liefhebbers; Ps 
Roo Albert. De Neve Albert, Devos Al 
bert, Deschacht Maurice, Hautekiete 
Maurice, Keukelier M aurice, B ra l M ar
cel, Colpaert. Albert, M atthys Rene, 
Brysse Omer, W illem s Joseph, Vandon- 
gf>n Frans, Van  Huele André, Lezaire, 
M e s td a g h , ’ Desmedt Maurice, Janssens 
René (Zeebrugge), De Keyser Omer.

M et zulk een prachtige schaar «Arend
jes» en Juniors beleeft Oostkamp onge
tw ijfeld  een triomfdag.

Prijzen: Volksplaatsen 4 fr.; tribuun:
8 fr.

L W. — Van 13 uur af, wordt een ver
sterkten electrischen tram dienst inge
legd tusschen Brugge-Station en Oost- 
kamp-kerk.

S c h a k e n
V RA A G ST UK  Nr. 7 

A. Van Lierde, Oostende

Om 5 uur: R ichard  Hanze tegen Mari- groote prijskam p op den Toptafel voor rijk  zijln om zich de weelde te kunnen
nc Tratsaert, op 400 punten.

Om 7 uur: Achiel Casteleyn tegen Sae 
lens Em iel, op 200 punten.

mans en vrouwen 300 fr. gewaarborgd, veroorloven wekelijks een plezierreisje 
verdeeld als volgt: 60, 50, 45, 35, 30, 25, 20, buiten Oostende te kunnen ondernemn 
20 en 15 fr. Een prijs van 25 fr. voor het en zulks op eigen kosten . M aar waa< 
hoogste getal in de drie series. In leg : blijven in  dit geval onze voetbalmmnen- 
3 fr. per serie. Men kan zich niet meer de menschen ? Zullen deze laatsten ge- 
dan 3 series aanschaffen en men kan durende een geheel seizoen van hun ge- 
slechts van één p rijs genieten. Inschrij- liefkoosde sport g esp een d  blijven . Heett 
ving vanaf 10 uur ’s morgens tot 8 uur men te Oostende eveneens het recht met
's avonds Daarna kamping. Het bestuur voetbalm atches van beteekenis pij te . ,

Conterdam. — Op Zondag 27 Ju li 1341 l-.ampt voor de afwezigs kampers. wonen ? Alle Belgen z 'jn  toch gelijk voor W it speelt en geeft mat in twee zetten

B IL JA R T
ST EEN E

I



De Prijsuitdeelingen in de Oostendsche Scholen
Einde vorige week en begin deze week 

iiadden in  b ijna alle scholen van stad 
ile prijsuitdeelingen plaats welke andere 
;aren  met zooveel lu ister en muziekge- 
,schal gepaard gingen.

Alhoewel de omstandigheden zeer on- 
Itunstig waren voor alle leerlingen, toch 
mogen de uitslagen als zeer voldoende 

1 on in veel gevallen als schitterend aan- 
j uien worden.

Achtereenvolgens had in  tegenwoordig
heid van burgemeester en schepenen in 

I ile school van Mevrouw Vannoten, le- 
jierstraat. de prijsuitdeeling plaats voor

de leerlingen van den 4n graad, de ste
delijke beroepsschool voor meisjes, jon
gens, het Kon inklijk  Atheneum en de 
Eijksm iddelbare Meisjesschool.

We laten hierna ter voldoening van 
zooveel ouders en kinders, de uitslagen 
volgen en wenschen ouders, leerlingen 
en onze ta lrijke  vrouwelijke en m anne
lijke leerkrachten geluk met de bekomen 
uitslagen, tevens hopend dat het vo l
gend festijn  in  rustiger, gezonder en 
aangenamer omstandigheden moge 
plaats grijpen, ter welzijn van de betere 
opleiding van onze jeugd en ons volk.

Mej. Daenens Ghislaine, Debeuckelaere | Handelsafdeeling (Vlaam sche afdeeling) te Leerjaar — Schilders

Koninklijk Atheneum
B IJZ O N D ER E  P R IJZ E N  

Beginselen van Zeevaartkunde
Leeraar: H. Loze.
Prijzen: 1. Missioen Oscar; 2. Steen
eer Henri; 3. François M arcel 
Accessi'ts: 1. Legein Roger; 2. Goes 

loger.

Scheepsbouwkunde
Leeraar: M. Delattre.
Prijzen: 1. Schepens André; 2. Sleuy- 

ter Ju lien .
Accessit: Steenacker Henri.
V O O R BEREID EN D E K LA SSE  A
Eerste algemeene prijs met 2793,5 op 

3105: Lavens André.
Algemeene p rijs: Spegelaere Fernand 

(0,8).
0,7: Van Overbeke Yves, K in t Georges. 
Algemeen accessit (0,6): M ylle Fern.; 

Vandevelde François, Duysburgh Norbert, 
M issiaen André, Vandenbussche Roger, 
Oostenoble Alain, Ghaye G ilbert, De- 
breuck Auguste, Meyus Georges, Weise 
André.

V O O R BER EID EN D E K LA SSE  B
Eerste algemeene prijs met 2520,5 op 

Ü105: Springuel Lucien.
Algemeene p rijs (0,7) : Aelbrecht Ro 

land, F e ys .André, Janssens Eddy. Mou- 
qué Raymond, Bakker Leopold, M olhant 
lïené, Beurm s G ilbert, Vermote Roger, 
Raeckelboom Jean-B.

Algemeen accessit (0,6) : Raes Edgard, 
Uollen Bern., Stoops François, Borgers 
Guy, Gobin René.

N IE U W E R E  HUM AN IO RA
Klasse 6e Mod. A

Eerste algemeene prijs met 2339 op 
2805: Depoorter Jean.

Algemeene p rijs: Cappelier Roger .(0,8), 
Dendooven Robert (0,7), Lippens Roger 
(0,7).

Algemeen accessit (0,6): Van Gysel 
Fernand, Albrecht Henri, Comptdaer 
Marcel, Verplancke Roger, Sweetlove G il
bert, Vanhove Raoul, Servais Raoul.

Klasse 6e Mod. B
Eerste algemeene prijs met 2312,5 up 

2805: Desoete Omer.
Algemeene prijs (0,7) : Gernaey Leo

pold, Bourgeois W ilfrid .
Algemeen accessit (0,6) : Soenen André, 

Rossenue Roger, Moeyaert Lucien, Van- 
domme Georges, Rys Benoit, Reynaert 
Kam iel, Beirens Henri, Deschrevel Em iel. 
Peters Joseph, W illem  Fernand, M uller 
Roland, Bleyaert André.

Klasse 5e Moderne A
Eerste algemeene prijs met 2596,5 op 

3075: Loncke Alfons.
Algemeene p rijs: Mornauw Gustaaf 

(0,8), Poncelet Edgard (0,8), Ydou G il
bert; 0,7: Schram  André, Verborgh Lu 
cien, Peene Robert, Boury Roland, B e r
theloot Charles, Cornells Edouard, Demey 
Fernand, Devuyst Lucien.

Algemeen accessit (0,6) : Maertens Fr., 
Verkempinck Louis, Brackx Ju les, Rous - 
selle Fernand, Vansteene Eugeen, Lom 
baert Jozef, Eeckhout Raoul, Vermeersch 
Alfred, Aspeslagh Firm in.

Klasse 5e Moderne B
Eerste algemeene prijs met 2594,5 op 

3075: Reynders Marcel.
Algemeene prijs: Le Roy Henri (0,8); 

0,7: Deweert Joseph, Vercnocke Roger, 
Gesquière Roger, Vandeweghe Camille, 
Verburgh André, Vanhooren Georges. 
Mortier Raym ond, Mestdach Camille. 
Degrijse Robert.

Algemeen accessit (0,6) : Ba illieu l Fer
nand, Boedt Roland, Aspeslagh Roger, 
Engels Roland, Degrijise G ilbert, Sudan 
Oscar, Verduyn Elie, Degrande Gaston, I 
Declerck René, Renaerts Ju lien , Sancto- ‘ 
rum Roger, Lierm an Louis. Ansquer An
dré, Rommelaere Jérôme.

Klasse 4e Moderne A 
Eerste algemeene prijs met 2893,5 op 

3435: W illem  Edmond.
Algemeene p rijs: Schaut Louis (0,8); 

0,7: B illiau  Aimé, Vandenabeele Robert, 
Sm issaert Fern., Koziol Jacques, Bock- 
hodt Edgard, Haghebaert Lucien, Van- 
hinsberg René, Degrijse Roger. G libert 
H ilaire.

Algemeen accessit (0,6) : Negri Antoine, 
Seys Firm in, François M arcel, Bouttens j 
Roger, Lauwereyns Roger, Reunbroeck 
Roger. Demeester Georges.

Klasse 4e Moderne B 
Eerste algemeene prijs met 3125,5 op 

3435: Verpoucke G ilbert.
Algemeene p rijs: Desmidt Henri (0,8, 

Steenacker Henri) (0,8), De W ispelaere 
Roger (0,8), D ’Everlange Leon (0,8); 0,7: 
Missiaen Oscar, Vroomen Maurice, Sleuy- 
ter Ju lien , Maes Pierre, Bekkens Roger, 
Devriendt Bérard, Schepens André, W il- 
leput Arsène, M arest Henri, Vanhaeren 
Georges, Hoedt Raym ond, Legein Roger, 
Steeman Jacques, Vanslam brouck G.

Algemeen accessit (0,6): Derycke Ro 
land, Vanhee Alfons, Goes Roger, Goe- 
gebeur Fernand, Van Daele Roger.

Klasse: 3e Wetenschappelijke 
Eerste algemeene prijs met 3120,5 op 

3765: Ackaert W alter.
Algemeene prijs: Engels Yvan  (0,8), 

Geldhof Charles (0,7).
Algemeen accessit (0,6): Ram out De- 

siré, De Ceuleleire Herman.
Klasse: 3e Handelsafdeeling 

Eerste algemeene prijs met 3745,5 o. 
4200: De Landsheer Raymond.

Algemeene p rijs: M arte in  Georges 
(0,8), B illiau  Edgard (0,7).

Algemeen accessit (0,6) : Bérard  Ju lien , 
Panesi Albert, Van Moerkerke Raymond, 
Verstraete François, Deschepper Roger, 
Allo Alfred, Burke W illy, V ierlinck René, 
Lesthaeghe Frans.

Klassa: 2e Wetenschappeliike 
Eerste algemeene prijs met 2938,5 op 

3765: Van Craeynest Robert 
Algemeene prijs (0,7): De Laeter A r 

thur, De Boyser Hubert, Van Leke Pierre.
Algemeen accessit (0,6): Levecque K a 

rel, Comptdaer Pierre, Bridoux Robert, 
Mestdagh Edmond, M echelaer Eugeen. 
Cauwelier Roger.

Klasse: 2e Handelsafdeeling 
Eerste algemeene prijs met 3371 op 

3975: Rondelez Valère.
Algemeene p rijs: Sw innen André (0,8), I

Reynaert M arcel (0,8), Ackaert G ilbert 
(0,7), M artein Robert (0,7).

Algemeen accessit (0,6) : Offermans 
Raym ond, W illaert Roger, Devynck A. 
Klasse: 2e Handelsafdeeling (bijz. aid .)

Algemeene prijs met 2831,5 op 3975 
Mej. T illie r C laire (0,7).

Accessit: Kemp René.
Klasse: 1e Wetenschappelijke

P rijs  van uitm untendheid met 4616 op 
5285: Van Beirs Charles.

Algemeene p rijs: 0,8: Gunst Georges, 
Schepens Alfred, Tiberghien M arcel, De- 
grave André; 0,7: M ej1. Vanblaere Denise, 
Van Praet Fernand, Vandenberghe Geor
ges, De Caesstecker André.

Algemeen accessit (0,6) : Deschoemae- 
ker André.
Klasse: 1e Wetenschappelijke (bijz. afd.)

P rijs  van uitmuntendheid met 4092 op 
5285: Detournay Jacques (0,7).

Accessit: De Visscher André (0,6).
Klasse: 1e Handelsafdeeling

P rijs  van uitm untendheid met 5070,5 op 
5465: Van Laere Gaston.

Algemeene priijs: Heuzel Jérôm e (0,8), 
Cam erlynck Jozef (0,7), Vandenbussche 
Albert (0,7).

Algemeen accessit: Loontiens Georges 
(0,6).
Klasse: le  Handelsafdeeling (B ijz . afd.)

P rijs  van uitm untendheid met 4517,5 
op 5465: De Gryse Jan .

O UD ERE H UM AN IO RA
Klasse: 6e Latijnsche

Eerste algemeene prijs met 3152 op 
3405: Snauwaert Alberl.

Algemeene prijs: Mej. Vandenberghen 
Claudine (0,9), Moens Etienne (0,9); 0,8: 
Demarest Robert, Delanghe Jean , Mej. 
Goethals Jan ine, Mej. Deprez Ada, Can- 
daele Georges; 0,7: Mej. Derudder H u
guette, Moerman Pierre, Costenoble Jan ; 
Mej. Mattheussen Frieda, Lam m ertyn 
M ichel, Mej. Delanghe Nadine, Soenen 
Ju lien .

Algemeen accessit (0,6) : Catry Hans, 
Poppe Roger, M ortier Georges, Goddijn 
Etienne.

Klasse: 5e Latijnsche
Eerste algemeene p rijs met 3136,5 op 

3405: Van Sieleghem Hugo.
Algemeene p rijs: Mej. Debussche J. 

(0,9); 0,8: Masure Pierre, Ameel Alfred, 
Mej. K yndt Simone, M aertens Joseph, 
Foutry Guido, De Decker Georges; 0,7: 
Van Becelaere Raymond, Mej. Van Pa- 
mel Lena, A rt Georges, Kemp André, 
Vanduyver Fernand.

Algemeen accessit: Mej. Lanszweert 
Lisette (0,6), Colombie Robert (0,6)

Klasse: 4e Grieksch-Latijnsche
Eerste algemeene prijs met 3507,5 op 

3975: Bourgain René.
Algemeene prijs: 0,8: Acou W illy , Goet- 

ghebeur M aurits, Springuel André, Van 
Branteghem  Georges; 0,7: Vergison Ro
bert, P ire t Gaston, Timmermans Louis, 
Mej. Van Geluwe Huguette.

Algemeen accessit (0,6) : Vanhoucke 
Fernand, M ej. Seynaeve Rachel, Mej. 
Patfoort Renée, Mej. , Catry Em iliane, 
Servaes Jozef, De Ridder Yvan, Lambot 
Pierre, Mej. Derudder Liliane, Mej. Maes 
Suzanne.

Klasse: 4e Latijnsche afdeeling 
Eerste algemeene prijs met 3416 op 

3675: Bens Roland.
Algemeene prijs: Van Mieghem André 

(0,7).
Klasse: 3e Grieksch-Latijnsche

Eerste algemeene prijs met 3482 op 
3780: Mej. Klaassen Elisabeth.

Algemeene prijs: 0,9: Mej. Vanden
abeele M artha; 0,8: SpeiCr Holstein Jo a 
chim, Nenquin Jacques; 0,7: Vanheessen 
Herman, T illie r Jules, Mej. Vandesompel 
Anne-M.; Roothaer Roger.

Algemeen accessit (0,6) : Mej. Buurm an 
Rosa, Mej. Lescrauwaet G ilberte, Pele- 
man Georges, Maes Roland, Segaert A l
beric, Dezuttere Raymond.

Klasse: 3e Latijnsche afdeeeling
Algemeene prijs met 2942,5 op 4125: 

Acke Edgard.
Klasse: 2e Grieksch-Latijnsche

Eerste algemeene prijs met 3613 op 
4005: Ureel Alfred.

Algemeene prijs: 0,8: Van Sieleghem 
Frank, Sumont W illy, De Sm et Hugues, j 
Dansercoer Roger, Mej. Van Pam el Ja c 
queline, Mej Ommeslagh Denise, De Ke j 
telaere Marc, Mej. Van Pam el Nora, L u ja 1 
M arcel; 0,7: M ortier Roger, Mej. Foutry 
Jozua, Lam m ertyn Roger, Peeren W illy.

Algemeen accessit (0,6) : Gousset M ar
cel, Van Bergen Guy, Maldeghem Gus- 
taaf, Blomme M arcel, Verschore W il
liam , Mej. Caroen Leonie.

Klasse: 2e Latijnsche afdeeling
Eerste algemeene prijs met 3313 op 

4125: Vandenberghen Jean.
Algemeene prijs: Pe tit Fernaact (0,7).

Klasse: 2e Grieksch-Latijnsche 
(bijz. afd.)

Eerste algemeene prijs met 3154 op 
4005: Defever Armand.

Algemeene p rijs: oarn ier Leon (0,7).
Klasse: 2e Latijnsche afdeeling 

(bijz. afd.)
Algemeen accessit met 2618,5 op 4125: 

Loze Jean.
Klasse: 1e Grieksch-Latijnsche

P rijs  van uitm untendheid met 5104,5 
op 5405: Delporte Jean.

Algemeene prijs: 0,8: Mej. Daenens 
Ghisl., Debeuckelaere Louis, Decieyre 
Jozef, Baetem an Lucien, De: n oor Roland 
Van de Velde Paul, Mej Versyp -.'aeque- 
line; 0,7: W yoa.iw  Alexis, Mej Vanhoor- 
ne Diane, Vergaerde Gust,aal', Mej. V an 
houtte Else, Descamps Reger, Van Coillie 
Jan .

Algemeen accessit: Vanhoutte W ilfrid  
(0,6), Daenens Ja n  (0,6).

Klasse: 1e Grieksch-Latijnsche 
(bijz. afd.)

P rijs  van uitm untendheid met 4302 op 
4835: Séverin André,

Algemeene ~>rijs: Moreaux Andre (0,8), 
Dehaese W illy  (0,7), Lavergne Hugues 
(0,7),

Klasse: 1e Latijnsche (bijz. afd.)
Algemeen accessit met 3S!)0 op £765: 

Pe  Veirm an Gustave,

Louis.. Decieyre Jozef, Baetem an Lucien 
Demoor Roland, Van de Velde Paul, Mej. 
Versyp Jacqueline.

Met groote vrucht: Wybauw Alexis, 
Mej. Vanhoorne Diane, Vergaerde Gus- 
taaf, Mej. Vanhoutte Else, Descamps Ro- 

' ger, Van Coillie Jan ,
Met vrucht: Vanhoutte W ilfrid , Dae

nens Jan .
Grieksch-Latijnsche afdeeling (bijz. afd.)

Met de grootste vrucht: Séverin André, 
Moreaux André.

Met groote vrucht: Dehaese W illy, L a 
vergne Hugues.

Latijnsch-W iskundige afdeeling 
(Fransche afd.)

Met vrucht: De Veirm an Gustave.
N IE U W ER E  HUM ANIORA 

Wetenschappelijke afdeeling (V I. afd.)
Met de grootste vrucht: Van Beirs Ch., 

Gunst Georges, Schepens Alfred, Tiber
ghien Marcel.

Met groote vrucht: Mej. Vanblaere 
Denise, Van Praet Fernand, Vandenber
ghe Georges, De Caesstecker Robert.

M et vrucht. Deschoemaeker André. 
Wetenschappelijke afdeeling (F r. afd.)
M et groote vrucht: Detournay Jacques.
Met vrucht: De Visscher André.

Met de grootste vrucht:
Gaston, Heuzel Jérôme.

Met groote vrucht: Cam erlynck Jozef, 
Vandenbussche Albert.

Met vrucht: Loontiens Georges.
Handelsafdeeling (Fransche afdeeling)
Met de grootste vrucht: De Gryse Jean.

STA ATSBELO O N IN G
B ij toepassing van art. 68 van het re

glement van inwendige orde der Konink
lijke Athenea, schenkt het Staatsbestuur 
een bijzondere belooning aan de hieron
der vermelde leerlingen, die in  een der 
gestichten van Staatsm iddelbaar Onder
wijs, achtereenvolgens zes algemeene 
prijzen, den prijs van uitm untendheid in 
begrepen, behaald hebben:

1) Delporte Jean , prijs van uitm un
tendheid in  de Rhetorica der Oudere H u
maniora, Grieksch-Latijnsche afdeeling 
(V I. afd.).

2) Séverin André, prijs van uitm un
tendheid in de Rhetorica der Oudere Hu
maniora, Grieksch-Latijnsche afdeeling 
(Fr. afd.).

3) Van Beirs Charles, prijs van u it
muntendheid in  de Rhetorica der Nieu
were Humaniora, Wetenschappelijke a f
deeling (V I. afd.).

79,6Van Laere K in t Raym ond, schilder ..............
Ie  Leer.aar — Hotelafdeeling

Debacker Lucien .............................  88.2
Verburgh André ..............................  82.7
Vermeulen A n d ré ............................  67,4

2e Leerjaar —  Afdeeling Metaal

Rijksmiddelbare School voor Meisjes
M ID D ELBA R E  A FD EEL IN G

le  Ja a r A
Hebben 0,8 der punten bekomen: Yde 

Simone, Borrey Nadine.
Hebben 0,7 der punten bekomen : Poppe 

Lydia, Van Steenkiste M artha, Douvere 
Denise, Huwel Elise.

1e Ja a r B
Hebben 0,8 der punten bekomen: Ger- 

! monpré Suzanne, M ortier Georgette.
| Hebben 0,7 der punten bekomen: Baken 
Suzanne, E lias Cecile, Pierre Yvette.
Beernaert Jacqueline, Engelbrecht Nelly.
Sim on Yvonne.

1e Ja a r C
Heeft 0,8 der punten bekomen: T iteca 

M ariette.
Hebben 0,7 der punten bekomen: Flo- 

rine Lucienne, Van Poucke Denise, De- 
fever Gladys, Andries M aria, Vandenbus
sche Jacqueline, Goes Eliane, Blondé De
nise, Vercnocke Fernande.

2e Ja a r A
Hebben 0,8 der punten bekomen: Groen

steen H ilda, Pa ttyn  Yvonne, Sm its Florie,
Janssens Jeanne.

Hebben 0,7 der punten bekomen: R o 
bert Jeanne, M arcus Yolande, Rycx Su 
zanne, Veldeman Jacqueline, Provoost 
Hélène.

2e Ja a r B
Hebben 0,8 der punten bekomen: Wolpé 

Liliane, Goossens Suzanne.
Hebben 0,7 der punten bekomen: De- 

swaef Marie-Rose, Buylaert Christiane,
Chevalier Jeanine, M agnoli Diane.

2e Ja a r C
Hebben 0,8 der punten bekomen: Po l

len Denise, Parre in  Georgette, Schendorf 
Simone, Degruyter Liliane.

Hebben 0,7 der punten bekomen: Bru- 
neel Jenny, Knockaert Irène, Schepens in  de verschillende klassen is aan de 
Diane, Monteny M aria. volgende voorwaarden onderworpen:

3e Ja a r A I D  Om in  het le  leerjaar der voorbe-

monde 87,23; Vandenberghe Hilde 84,83; 
Lepeut Suzanne 83,58; Ba illieu l Henriette 
80,91; De Corte Yvonne 80,61; C allant 
Renée 80,02.

Met groote vrucht: Ponjaert Victoire 
77,67; Acke Elza 73,82; Torreele Jeanne 
73,79; Van Raepenbusch Leona 73,26; 
Laneres Clémence 71.68; Maeckelberghe 
Liliane 71,34.

Met vrucht: Van Elslande Thérèse 
69,90; Soenen Irène 69,54; Coenye Odile 
65,03; Montoye Denise 62,21.

Handelsafdeeling
Hebben het diploma bekomen: 
Afdeeling A. —  Met de grootste vrucht: 

Van Elslander Lucienne 87,95; Vancoillie 
M arguerite 85,91; ’t Hooft Elza 83,01! 
Ameel Raymonde 82,92; M artens Gisèle 
82,08.

M et groote vrucht: Odar Denise 78,93; 
Van Remoortele Madeleine 73,53; G allan t 
Zoé 72.92; W illaert E lv ire  71,13.

M et vrucht: Schepens Elfride 69,31 ; 
Goes Georgette 60,22.

Afdeeling B. —  Met de grootste vrucht: 
Fynaut Irène 87,48.

Met groote vrucht: Bellone Marie-. 
Jeanne 74,61.

U U RR O O STER  D ER  EXA M EN S 
tot Aanneming en Bevordering

(M iddelbare Afdeeling)
Dinsdag 16 September

8.30 tot 9.30 u. : Nederlandsch.
9 30 tot 11 u.: W iskunde en N atuurw e

tenschappen.
11 tot 12 u.: Geschiedenis, Aardrijks

kunde en Fransch.

A A N N EM IN G SEXA M EN
De aanvaarding van nieuwe leerlingen

Hebben 0,8 der punten bekomen: De
m arest Suzanne, Dechaene M arcelle, Sol- 
berghe Denise. Vanhoorne Raymonde, 
Vandenberghe H ilde, Decorte Yvonne, 
Lepeut Suzy.

Hebben 0,7 der punten bekomen: C a l
lan t Renée, Van  Raepenbusch Leona, 
Ba illeu l Henriette, Soenen Irène, Pon 
jaert Victoire, Acke Elza, Maeckelberghe 
Liliane.

4e Ja a r  A
Hebben 0,8 der punten bekomen: De

m arest M aria, Burke M arie-Jeanne, 
Claeys Hélène.

Hebben 0,7 der punten bekomen: Lo- 
drigo Yvonne, Staelens Diane.

reidende afdeeling aangenomen te wor 
den, moet men ten minste 6 jaa r oud 
zijn op 31 December volgende op de her
opening der klassen, 

j De schoolhoofden mogen, bij uitzon
dering, l(vrïiT.gen aanvaarden die jonger 
zijn, doch voldoende ontwikkeld, om la 
gere studiën aan te vangen.

I 2) Om in  de andere leerjaren van de 
, voorbereidende afdeeling aangenomen te 
worden, moet de leerlinge geslaagd zijn 

i in  een proef betreffende het leerplan 
; voor de moedertaal en de rekenkunde van 
de onm iddellijk lagere klasse. Na de be
trokken. leerkrachten gehoord te hebben, 
kan het schoolhoofd er .toe besluiten een

Bijzondere verm elding: Sim ard Odette, I leerhnge ten tite l van proef in een hoo
gere klasse aan te nemen.

H A N D ELSA FD EELIN G
1e Ja a r A

Heeft 0,8 der punten bekomen: Deboy- 
ser M ariette.

Hebben 0,7 der punten bekomen : Com- 
meine Simonne, Van Paem el Georgette, 
Lefèvre Denise, Desmet Francine.

1e Ja a r B
Hebben 0,8 der punten bekomen: Claey- 

sens Marie-Th., Fiorine Cam illa, Goos-

3) Om in  het eerste leerjaar der m id
delbare afdeeling te worden aanvaard, 
moet de leerlinge met goed gevolg een 
examen afgelegd hebben betreffende de 
leerstof in  Moedertaal en Rekenkunde 
gesteld voor het 6e lagere leerjaar.

De aanvaarding in  het le  leerjaar der 
middelbare afdeeling is aan geen voor- 
v/a arden van ouderdom onderworpen.

4) Om tot de andere klassen van de 
middelbare afdeeling te worden toege

sens Marie-Louise, Decoster Monique, Jaten, moet de leerlinge een examen af- 
Vanhulle Julienne. leggen over gansch de leerstof der alge-

Heeft 0,7 der punten bekomen: Moreau meene leergangen van de onm iddellijk 
Ravm onde i lagere klasse.

W ordt aangenomen, de leerlinge, die 
TT , f  . , Tr 'de 0,5 der punten bekomen heeft op het

j611 ?  ? er p™ ten ' 11 geheel der algemeene leergangen en deElslander Lucienne, Van Coillie Margue- fl 5 m de hoofdvakken, zijnde de le  en 
rite, t Hooft Elza, Ameel Raymonde, Mar- ■ de 2e ta a l en de wiskunde.
tc“? rs I Worden als algemeene leergangen be-

HebbenjD,7 der punten bekomen. Odaer | SChouwd in  al de klassen der middelbare
afdeeling: gansch de leerstof van hetDenise, G allan t Zoé, Van Rem oortel 

Madeleine, W illae rt Elvire.
2e Ja a r B

Hebben 0,8 der punten bekomen: F y 
naut Irène, W éra M arguerite.

Heeft 0,7 der punten bekomen: Bellone 
M arie-Jeanne.

E IN D EX A M EN
Afdeeling voor Algemeen Onderwijs
Hebben het diploma bekomen:
Met de prootste vrucht: Demarest Su 

zanne 90,56; Solberghe Denise 89,03; Dé

programma uitgenomen de licham elijke 
opvoeding, de muziek, de vrouwelijke 
handwerken en de huishoudkunde.

De leerlingen, komende uit scholen aan 
het toezicht van den Staat onderworpen, 
kunnen van de examens ontslagen w or
den op vertoon van een getuigschrift,

j dat de examens vervangt.
I De ouders, vooral die der nieuwe leer- 
; lingen, worden uitgenoodigd om hunne 
! kinderen zelf voor .te stellen; zoo zij de 
stad niet bewonen, moeten zij een per
soon aanduiden, tot wien de bestuurster

cbaene M arcelle 88.99; Vanhoorne Ray- zich desnoods kan wenden.

Stedelijke Jongens-Vakschool
Schooljaar 1940-1941

1e Leerjaar — Afdeeling Metaal
Radelet Roger, d ra a ie r .....................88,4
Deschacht Laurent, paswerker ... 86
Verhaeghe R ichard, paswerker ... 85
Heuzel Albert, paswerker ................84,9
F ijn au t Louis, paswerker ................83,1
Senaeve Raymond, paswerker ....... ..81
Vanderputte Roger, paswerker ... 81
Degroote Armand, paswerker ..........80,8
Gouwy Jozef, smid ......................... ..80
Duynslager Kam iel, loodgieteï ... 79,5
Dudal M aurits, loodgieter ............. ..78,5
Labbeke Piet, paswerker .............. ..78,5
Duynslager Gérard, draaier ..........78,5
Verburgh André, paswerker ........ ..77,5
Brissinck Leopold, loodgieter ..........77,4
Decramer W ilfried, pasw erker....... ..76,5
Zwerthvagher Albert, paswerker ... 76,5
Dewulf Marcel, draaier .................. ..75,8
Vanpachtebeke Roger, paswerker ... 75
Verhaeghe W illy, draaier ...............74,4
Colleman M aurits, pasw erker..........74
Opstaele Gaston, paswerker ........ ..72,5
Declerck Etienne, paswerker ........ ..71
Gonzalçs Modeste, paswerker ... ... 70,7 
Haelewyck Frans, paswerker 
Deley Georges, paswerker .

Devos Norbert, paswerker ... 
Vanleenhove Luc„ paswerker 
Molleman Alfons, paswerker

65,9
65.8
64.9

Delrue Lucien, smid ....................... ..64,6
Vanparijs Roger, paswerker ........ ..63,3
Dujardin W illy, paswerker ............ ..61,7
A llaert Gust, paswerker .............. ..60,9
Olders M aurits, loodgieter ...............60,9
Vandewinckel D., paswerker ........ ..59,7
Decorte Arthur, pasw erker............ ..57
Versluys Raoul, draaier .................55,0
Delannoy Albert, draaier ................50,1

#
1e Leerjaar — Houtbewerkers

Monteyne Frans, hout .....................77,2
Hoedt André, hout ...........................68,8

1e Leerjaar — Afdeeling Electriekers
Mensaert J., electr........................... ..88,3
Duinslager G., electr...........................88
Parm entier R., electr...........  ........ ..83,6
Goblet F., electr..................................81
Casteleyn A., electr.......................... ‘ 76,6
Lesaffre R., electr............................ ..74,4
Vanelslander R., electr.................. ..72.6
Vanderbeke K., electr........................72,3

Verstappen Amédée, paswerker ... 85,5
Lesaffre Alfons, loodg ieter...............79,9
Boudolf Louis, paswerker ............ ...78
Dever Em iel, paswerker .............. ..72,5
Decraecke Gust, paswerker ........ ..69,3
Clbouw André, paswerker ............. ..68,4
Jo lijt  Vust, draaier ........ ............. ..68
Legein Pierre, paswerker ................66,8
Decomnck Georges, paswerker ... 66,4
Goeghebeur Raym ., paswerker ... 63,4
Vandendriessche A „ paswerker ... 58,9

2e Leerjaar — Afdeeling Electriekers
Laurens Daniel, electrieker ........ ..86.7
Vandenbroeck R „ electr................. ..86
Vanhoorne R .......................................84.4
Poeïaert A., electr............................ ..80,2
Edebau R., electr.................................78
Evers R-, electr................................. ..78
Vercruysse E., electr..........................77,7
Bogaert F., electr...............................74,3
Delanghe A., electr......................... ..7-3,3
M artein  J „  electr...................... ... 71,1
Versieck V., electr............................ ..71
Decoo Oscar, electr.......................... ..70
Seys Oscar, electr............................ ..68
Verheyde Roger, electr.......................66,2
Labbeke R., electr............................ ..66
B rijs  Roger, electr...................... ' ... 64
Vannecke M., electr.......................... ..63,5
2e Leerjaar —  Afdeeling Houtbewerkers
Joye Frans, hout .............................68
Grijspeerdt M., hout .................... ..65,7

2e Leerjaar — Afdeeling Schilders
Haeghebaert A „ schilder ................80,9

2e Leerjaar — Hotelafdeeling
Dossaer Antoine .............  ................76
Goossens G eorges..............................76
Roinm elare André ............................72
Hostijn R aym o n d ............................ ..70
Lehouck Roland ................................70
Mechiels R o g e r................................ ..70
Dewaye Raym ond .......................... ..60

3e Leerjaar — Afdeeling Metaal
Gaerdelen Albert, paswerker ..........88
Vandael M arcel, paswerker ........ ..85,5
Bourgoignie André, smid ................82
Pensaerts M aurits, p asw erker....... ..80,6
Vanbellegem Georges, draaier ... 80,3
Larsen Fernand, m atrijsm ................80
Cuypers Firm in, paswerker ...........78
Bo-udolf R ichard, dra,aier ............77,8
Debaty Roger, paswerker ............. ...77,3
Rosschaert G ilbert, loodgieter ... 76,6
Jonckheere Cyriel, m atrijsm ..............75
Herrem an Louis, loodgieter ........ ...74
Delange Jozef, p asw erker................73,9
Dedoelder Ju lien , paswerker ...........69,3
Xvïijcke Pierre, paswerker ................64,8

3e Leerjaar —  Afdeeling Electriciteit
Mollema'n Gustaaf, electr............ ..85
Everaerd Jozef, electr...................... ..82
Vandekieboom Theo, electr..............81
Vanderiviere Piet, electr................. ..81
Verhelst Georges, ' electr................. ..81
Deschepper Frans, electr.............. ..78,5
Hendrickx M arcel, electr...................78.5
Declerq Roland, electr.....................77
Rondelez Roger, electr.....................75
Saelens André, electr...................... ..72
Maertens Cyriel, electr.................. ..55

3e Leerjaar —  Afdeeling Schilders
Demeester Lucien, schilder ...........78
B ijt  Edward, schilder ................... ...76
Fonteyne R ichard, schilder ........ 75,5
Clayes W illy, schilder ................... ..75

3e Leerjaar — Hotelbedrijf
Dekeyser G ...........................................84
Loontiens A ....................................... ...73
Deconinck A ...................................... ...70
Vanaalst G ...........................................62
Quataert F ........................................ ...60

E IN D EXA M EN S
Sam enstelling van de Ju ry

Voorzitter: M. J .  Bauwens.
Secretaris: Ing. L. J .  Tanghe.
Leden: de Heeren F. Devriendt, Sche

pen van Openb. Onderwijs en de Heeren 
leden der Bestuurscommissie; Ing. Van 
M ierlo. secretaris der bestuurscommis
sie; Ing. Ladon H., ing. bij de Sted. Gas 
en Electriciteitsd ienst; de Heeren De
coster, Friedrich  en Vandendriessche, 
leden van den Raad van Bevoegdheid 
voor de Hotelafdeeling; de Heeren lee
raars die les geven in  het laatste studie
jaar.

D IPLO M A ’S
Bekomen het diploma:
a) M et de grootste onderscheiding : 

Gaerdelen Albert, paswerker; Dekeyser 
Georges, hotelbedrijf.

b) Met groote onderscheiding: M olle
m an Gustaaf, electrieker; Verhelst 
Georges, id.; Vandale Marcel, paswer
ker; B ijt  Edward, schilder; Everaerd 
Jozef, electrieker; Vanbellegem Georges, 
draaier; Vandekieboom Theo, electrie
ker; Clayes W illy, schilder; Fonteyne 
Richard, id.; Demeester Lucien, id.; 
Bourgogne André, smid.

c) Met onderscheiding: Demulder Em., 
m atrijzenm aker; Larsen Fernand, id. ; 
Debaty Roger, paswerker; Rondelez Ro
ger, electrieker; Cuypers Firm in, pas
werker; Delanghe Jozef, id.; Vanderi- 
vière Piet, electrieker; Declerck Roland, 
id.; Jonckheere Cyriel, m atrijzenm aker; 
Deschepper Frans, electr.; Rosschaert 
G ilbert, lood- en zinkbewerker; Loon
tiens, hotelbedrijf; Boudolf R ichard, 
draaier; Ponsaerts M aurits, paswerker, 
Deconinck And., hotelbedrijf; Hendrickx 
Marcel, electrieker; Saelens André, id.

d) Met voldoening: Dedoelder Ju lien , 
paswerker.

AVO N D LEERGAN GEN
Autogeenlasschen

Bekomen het diploma:
a) M at de grootste onderscheiding : 

Vanhoutte Omer.
b) Met groote onderscheiding: Bour

goignie André, Blomme Oc.taaf, Luyens 
Alfons, Everaerd Karel.

c) Met onderscheiding: Mahieu Roger; 
Bruynooghe M aurits.

d) Met voldoening: Maene Roger.
Electrisch lasschen 

Bekomen het diploma:
a) Met de grootste onderscheiding: 

Vanhoutte Omer, David Omer, Mahieu 
Roger.

b) Met groote onderscheiding: Bour
goignie André. Verkeyn Raymond, Eve
raerd Karel, Serruys M aurits, Luyens 
Alfons, Verstraete Juu l.

c) M et onderscheiding: Bruynooghe 
M aurits.

IJzerdraaien
le  Leerjaar. —  Bulthe Geeorges 85 % ; 

Vandersluys V ictor 85; Loens Leonard 
65; Koten Alfons 65; Leniers V ictor 60; 
Samson Fernand 50; Mostrey M aurits 50.

Loodgieters 
le  Leerjaar. —  Vanderbeke André 78. 
Hebben zich niet aan alle proeven on

derworpen: Germonprez R., Herrem an 
L., Rosschaert G., W illaert J., W illaert R

Electricite it 
le  Leerjaar. —  Verhelst Georges 86%; 

Vandekieboom Theo 82; Vandenbroeke 
Roger 78; Declerck Roland 75; Deschep
per Frans 75; Hendrickx M arcel 75; De
vriendt M arcel 70.

ZONDAGSCHOOL
Warmtemotoren

Bekom t het diploma met voldoening: 
H illebrandt Alidoor.

Uitslagen der proeven: G illiaert P ier
re 88 % ; Vandale M arcel 88; Vandersluys 
V ictor 83; Verstappen Amédée 83; H il
lebrandt A. 80; Poelaert André 78; Dever 
Em iel 75; Boudolf R ichard  73; Ponsaerts 
M aurits 7̂3; Vanbellegem Georges 72; 
Moerman Henri 63; Boudolf Louis 58; 
Jo lijt  Gustaaf 58; Ram on Ja n  43; Ver- 
brugge Fernand 30.

Fijn  paswerk 
Coenije Max 85 %  ; Gaerdelen Albert 

83; Cuypers F irm in  80; Decraecke Gus- 
taaf 78; Coopman Roger 78; Decraecke 
Fernand 76; Evers Roeiof 75; Vanhuysae 
John  75; Labbeke Robert 74; Luyens 
Lucien 70.

FONDS LOOTENS
Krachtens de schikkingen van voor

meld fonds, komt de volgende leerling 
die zich buitengewoon onaerscheiden 
heeft door gedrag, aan den dag gelegden 
ijve r en bekomen vorderingen, in  aan
merking voor een bijzonderen prijs 
«Vakschool»: Gaerdelen Albert.

B IJZ O N D ER E  P R IJZ E N
Een bijzondere prijs wordt toegekend 

door de «Chantiers Navals Seghers» aan 
de leerlingen van het derde studiejaar 
der afdeelingen paswerkers - draaiers, 
smeden en electriekers, die de beste u it
slagen bekomen hebben, doch niet in 
aanmerking komen voor een bijzonderen 
prijs. Hebben recht op die belooning: 

Afdeeling paswerkers: Vandale M arcel. 
Afdeeling draaiers: Vanbeiiegem o . 
Afdeeling Smeden: Bourgoignie André.

Afdeeling electriekers: Mollem an G.
Een bijzondere prijs, nl. een passer

doos, word.t toegekend door den neer 
M aurits Reynaert aan den leerling 
draaier, die de beste uitslagen bekomen 
heeft in  het eerste studiejaar. Die prijs 
werd toegekend aan Radelet Roger.

A
Een bijzondere prijs, nl. boeken, wordt 

toegekend door den heer Fr. Devriendt, 
schepen van openbaar onderwijs, aan 
de leerlingen van alle studiejaren die de 
beste resultaten boven de 80 %  bekomen 
hebben en niet in  aanmerking komen 
voor een bijzonderen prijs. Hebben recht 
op dien prijs:

Deschacht Laurent, le  paswerker; 
Verstappen Amédée, 2e pasw.; Ponsaerts 
M aurits, 3e pasw.; Haeghebaert Arthur, 
2e schilder; Demeester Lucien, 3e schil
der; Vandekieboom Theo, 3e electrieker; 
M ensaert Jozef, le  electr.; Laurens Da
niel, 3e electr.; Everaerd Jozef, 3e electr.; 
Debacker Lucien, le  hotel ; Dekeyser 
Georges, 3e hotel; Vanderivière Pierre, 
3e electr.

«sa.:-
Gemeentescholen

Uitslagen Eindproef 4e graad
G EM EN G D E SCHOOL V ERC A M ER  

Northlaan
SCHOOL A ST R ID

Bestuurder : M. V. Vanhoutte
Bestuurder: M. Hauchard 

A. Meisjes. — 1. David Paula 89%; 2.
1. Vandamme Suzanne 82 %  ; 2. Deley

____  _ _____________ _ Odette 77; 3. Vergracht Denise 77; 4.
Vanstechelm an M.-José 84; 3. Danneels Caytan Denise 70; 5. Goes Marguerite 70. 
Charlotte 83; 4 Cys M arguerite 82; 5.1 
Vandenbroucke Liliane 80; 6. Pe tit Fer- ; 
nande 79; 7. Cogghe Rosa 77; 8. Ver-1

SCHOOL VAN IM SCHOOT

fa illie  Irène 76; 9. Deputter Ju lienne 
73; 10. Loontiens Liliane 72; 11. Coenye 
Bertha 71; 12. Verleye Lucienne 62.

B. Jongens. —  1. Deplae Roger 81 %  ; ger gi 
2. Vanhecke François 80; 3. W yllem an 
Roger 76; 4. Vanloo M aurice 72; 5. Quim- 
tens Etienne 61; 6. B illiau w  Georges 60.

1. Provoost Médard 76%; 2. Timmer
man Roland 75; 3. Eyland François 70; 
4. Fontaine André 70; 5. Doom Robert 70; 
6. Vanblaere Fernand 67; 7. Dezutter Ro-

JO N GEN SSCHO O L CO NSCIENCE 
Dr- Verhaeghestraat

Bestuurder: M. Savonie Ed.
1. Bals O livier 83 % ; 2. Deconinck Gus- 

taaf 80; 3. Heirling Georges 4; 4. Ver
meire Georges 73; 5. Coenye Albert 73; 
6. Fo rt André 73; 7. Laurens Gérard 73;

JO N GEN SSCH O O L VAN NESTE

8. Volbrecht Amand 73; 9. De Landsheere i Anna 86,3; 5. Decleer Nicette 83,5; 6.

Bestuurder: M. Foutrel Oscar
1. Nieuwenhuyse Jo ris 95 % ; 2. Scho- 

ckaert Lodewijk 90; 3. Nieuwenhuyse Lu- 
ciaan 89; 4. G illegot Gustaaf 85.

SCHOOL LO U ISA-M ARIA
Bestuurster: Mevr. Ureel 

1. Rynjeko Gabrielle 91 % ; 2. Ouvry 
Solange 86,5; 3. Moku Lea 86,4; 4. Sys

Roger 72; 10. Poelaert Roger 70; 11. Cat- 
triau  Etienne 70; 12. Dehaese Albert 68; 
13. Kyndt Herm an 68; 14. G illaert Fe r
nand 68; 15. Easton Lucien 65; 16. Si- 
moens Emiiel 65.

M EIS JESSC H O O L CO NSCIENCE 
Dr- Verhaeghestraat

Bestuurster : Mej. D. Cloet 
Hebben het diploma behaald : 1. P itte ry

Therry Germ aine 74,5; 7. Massenhove 
Lucienne 73,5; 8. Deboi Liliane 72,5; 9. 
Mohn Diane 71,5.

8e Leerjaar. — Cools Germaine 92 % ; 
Martens Georgette 88; Serneels Rosette 
85; Mertens Gabrielle 85; Labbeke De
nise 72; Ryckem an Solange 69; Corve
leyn Nora 65.

SCHOOL M EIBO O M
Bestuurder : M. Caenen 

Meisjes. 8e Leerjaar. — 1. Jonckheere

D IPLO M A ’S
O U D ERE H UM AN IO RA 

Grieksch-Latijnsche afdeeeling (V I. afd.)
Met de grootste vrucht- Delporte Jean,

Dudal G., electr..................................71
70,5 ! Boedt F., electr...................................69,5 M artha 84% ; 2. Madeleyn G ilberte 83; 1 Violette 88,8 %  ; 2. Hallemeersch Geor-
70,4 j Everaert H , electr........................... ..67,5 3. Aspeslagh Diane 83; 4. Hendrickx Su- gette 78,5; 3. Dujardin Hélène 77.5; 4.

Jo lijt  Karel, d ra a ie r.......................  70 \ Vereecke A., electr........................... ..66,31 zanne 82; 5. Evers E lisa 78; 6. Mees- Ryckewaert Jenny 66,6.
Vanbellegem Val., draaier .............  69,6 i D ’Haenens R., electr....................... ..63,4 schaert Rosette 78; 7. Stubbe Denise 77;
B rijs  Leon, loodgieter......................  69,5 Lammens R., electr........................ ..60.51 8. Lam brecht Georgette 77; 9. Delattre
Devriendt M arcel, loodgieter ........ 69,5 1 Loosberg R., electr........................... ..60,5 i Yvonne 75; 10. Simoens Denise 75; 11.
Doom Piet, loodgieter......................  69,5 Decombel H., electr......................... ..55,5 Wybouw Liliane 74; 12. Vandecasteele
E ijcb x  Roger, draaier ...................  67,1 Vanderputte R., clcetr..................... ..51,4 Diane 70; 13. Simoens Ed ith  65.

SCHOOL V U U R T O R EN W IJK
Bestuurder: M. Mce Savonie

Meisjec. 8e Leerjaar. — 1. Cloet Denise



pa

90% ; 2. Osstyn Marie-José 85; 3. Van- 
steene Denise 78; 4. Ferm ans Georgette 
74.

Jongens. 8e Leerjaar. —  1. De Meyer 
Ju lien  90% ; 2. Pintelon Hendrik 84; 3. 
Quarin Edmond 81; 4. Predhom Frans 
88; 5. Bonte G ilbert 80; 6. De Bruycker 
A lbert 74; 7. David M arcel 65.

A LB ER T  SCHOOL
Bestuurder: M. K. Savonie 

1. Pintelon Georges 83,50 % ; 2. Vincke 
Pieter 80,50; 3. Grossé Ides 73,5; 4. Van 
develde Roland 73; 5. Adamson Roland 
72; 6. Devriendt Edward 69; 7. Vande- 
casteele Ju lien  66.

LEO PO LDSCHOO L
Bestuurder: M. J .  Alleman 

1. Dum arey H enri 87,50%; 2. Maene 
Arm and 75; 3. Eerebout Gustaaf 68; 4. 
Heinderson Roger 67; 5. Borrey Jozef 66; 
6. Mensaert W illem  65,5; 7. Ghyselbrecht 
Adriaan 65.
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U I T D E  S T R E E K
i©®*®®*©©®®®©®®1®®*® ®®*®®® #*#  Van onze bijzondere correspondenten

Breedene
B U R G E R L IJK E  STAND

Geboorten: Vandenbroele Rosette, van 
Rem i en Claeys F io rina ; Zamand R o 
land van M arcel en Heinderycks M aria; 
Découler Roger van André en Verhamme 
M arie; Maes W illy  van Em iel en Forty 
Rachel.

Huwelijken: Po llet Maurice, landbou
wer te Leffinge en Dewaele Irena, z.b. te 
Breedene.

Huwelijksafkondigingen: Blomme A l
bert, onderwijzer, wonende te Langem ark 
en Lam s Jeanne, z. b. van Breedene ; 
Venmans Donatus, werkman, wonenoe te 
Zandvoorde en Tratsaert Germ aine, 
werkster, wonende te Breedene.

Sterfgevallen: Vandevelde Victor, 3/

Muziekconservatorium
U ITSLA G EN  VAN O PEN BA RE 

P R IJS K A M P EN
Koperen Blaasinstrumenten

Leeraar M. Deturck. —  2e p rijs met 
groote onderscheiding: Blondeel Frans;
2e prijs met onderscneiding: Debaty Ro- jaar, ong. overleden te Breedene; V an 
ger; 2e p rijs: Demeester Georges; le  naeren M aria, 21 jaar, overleden te Oos- 
accessiet: Moerman Henri, M athys Ga- tende, 
briel. i

! LEER W ER K SC H O O L
at Tn__ i V rije  Leerwerkscnool. Uitgangsexa-

Dn 1 accessiet: men 1941 Huishoudkunde (3e leerjaar).
' . ! De volgende leerlingen dezer inrich-

T * lan lle t ,. 1 ting hebben aan dit examen deeigeno-
Leeraar: M. Steenacker. le  p n js: rii6n en Z1jn scmtterend geslaagd: Cou- 

uoos unaries. < her Antoinette, met groote onoerschei-
Saxophoon | dng, 82,7 t.h.; Leroy Mana-Louise, met

Leeraar: M. öceenacKer. — le  p rijs onderscneiding, 67,8 t.h. Aan beide lau- 
met onderscneiding: Depoorter Roland, reaten onze beste gelukwenschen.

Klavier
M iddelbare graad, j-ieeraressen: Mej.

Frem aut en Van inuyne (ad in t.). — 
le  meiding meo onderscneiding: Hels- 
m oonei r  terre ; le  m elding: jL.erooy fcsyl- 
via.

Zang
Middelbare graao. i-.eerares: Mev. Fel- 

tesse. —  le  meiumg met onderscneiding :

dat de bevolking al was het m aar voor Gouhie Roger; 3. Devos Theofiel; 4. Vi- 
een namiddag, een versnapering wordt leyn Em iel; 5. Le ly M ichel, 
aangeboden. | 3e studiejaar. —  Bruneel Guido; 2. De-

jmeyere Pierre; 3. Denys Leopold; 4. Mor- 
lion Hugo; 5. Legein André.

4e studiejaar. — 1. Vanholme W illy ;
E IER K A A R T EN

De personen, die hun eierkaart nog 
niet hebben afgehaald zijn verplicht zich 
aan te bieden tusschen 20 en 25 Ju li a.s. 
ftljKens.

Wie verwaarloosd z ijn  eierkaart af te 
halen veriiest alle recht op deze kaart.

De nalatigen bieden zich aan van 9 
tot 12 uur.

Steene
t

W IE L R IJD E N
Otcar Goethals nogmaals aan de eet

De jonge Breedensche belofte Oscar 
i Goethals heeit Zondag eens te meer 

biijKen gegeven van zijn kunde. Aan 
* zijn meesterscnap viel met te tornen en 
1 h ij zegevierde onbetwistoaar. 

iA-uaoy Roiauue; le  ineiüing: öpegeiaere 1 ie  ^edeigem, over een aistand van 55 
>ignes. ; Km ., kende de koers een nardnekkig

xioogere graad. Leerares: Mevr. Fel- 
tesse. —  le  pn js met onderscneiding: 
De CeuinncK iviane-oose; ze pn .s met 
oiiueifaciieiuing: lan o n  AiDert.

AltVlOOI
Leeraar: M. Van inuyne. — le  p rijs: 

Van ïvioeroeKe Sadi.
Viool

Middelbare graad, zeeraars : HH. Cor- 
seius en van inuyne. —  le  meiumg met 
onucisciifciuiiig: ue i-.angiie noger, ie 
ïrioi^ing: ueoinet rrancnie.

xiüu&eie gmad. jjeeraar: M . Gadeyne. 
—  ie  yn jo  jiic t gioote onuerscneiuing: 
xvxiüü^Ljii lu itu iice; ie  pn js met onuci- 
scueim iig : octmicr üuüuaiu; ie  pn js: 
ue xiiuuer xxiiua; ze p n js. -t'élit Fernand.

ocedeiijRe Middelbare 
m eis jes> o ero cp 6S c n o o l

Bestuurster: Mej. A. Cranshoff

verloop, voortdurend streed Goetnais in  
de voorste geiederen en zijn overwmnmg 
was dan ook meer dan verdiend, 

i uoor deze nieuwe overwinning wordt 
‘ zijn reeds mooi gevulde palm ares vem er 
’ aangevuid uen vorigen Zjonuag Dehaaioe 
Goetnais een zesde piaats te Kuatier- 

: voorae, dit uit een lot van 23 vertrek- 
; kers. H ier Denaarde de üostenuenaar E d 
mond Raes, pouiam van G entil Mares, 
de zegepraal.

Zonuag te Zedelgem eindigde de vriend 
en oeienxnaKKer van Goetnais, Beernaert 
op de 4e piaats, wat heel verdienstelijk 
mag genoemct woroen.

Aan beiden en m het bijzonder aan 
Oscar Goetnais nog menige overwinning 
d it seizoen en verder een suksesnjke 
loopbaan ! Cyver.

VOOR DE G A R N A A LK R U IER S
De gekruide garnaal moet worden in- 

geleverd bij den heer Roger Hubrecnsen, 
G olfstraat, 35, .te Breedene.

Voor verdere in licntm gen verwijzen 
w ij naar het vorig nummer

F IETSBA N D EN
Om het geloop en nuttelooze aanvra

gen voor fietsbanden te verm ijden, vra
gen w ij aan de bevolkmg eens goed de 
verordening na te gaan.

BO EREN W ACH T
Het wordt tijd  dat voornoemde dienso 

n  actie zou treden om te voorkomen, 
aa.t er nog aardappelen gestoien woe
den, w at reeos voorgevallen is bij Leo
nard Coipaert, die in  den nacht van J u 
jp  16 Ju n  ongeveer 7 roeden aardappe
len gestolen werd.

GEWOND
Onze locale bokser M aurice Taecke. 

neeit zien tijdens zijn aroe^d geitwetst 
j,an de nand.

De wonde is bepaald zonder gevaar, 
io cn  zal iviaunce enjseie weken rust moe
ten nemen, wat voor nem een grooten 
nandieap beteeKent daar h ij oelust was 
op een paar beiangrijKe geveenten.

B U R G E R L IJK E  STAND
Geboorten: Schm iot August van Lam 

bert en van Vercamer Augusta; Deoecke- 
re Rooert van M arcel en van upstaele 
öimonne.

H uw elijk: Vandenbon Louis en Ver
meire Simonna.

2. Leco.t André; 3. Neuville W illy ; 4. Mj.1- 
lecam W illy ; 4. Vanalm e W illy.

5e studiejaar. —  Feys Freddy; 2. Du- 
mon W alter; 3. Larrangé Isidoor; 4. A n 
dre Moons; 5. Beyen Ju lien .

6e studiejaar. —  1. Gounie Louis; 2. 
Legein Fredenk; 3. Leveke Ja n ; 4. Ro- 
gie H enri; 5. Demolder W alter.

7e studiejaar. —  1. Lam orecht Jozef; 
2. Druwé G ilbert; 3. Cruoenaire Ja n ; 4. 
Oeygers Herm an; 5. Dewyze Roger.

7e studiejaar. —  Vannoren Roger; 2. 
Denys dan; 3. O ’Hulster Ernest; 4. Dey- 
gers Od±ei; 5. V  and am me André.

2. —  Scnoo.groep Oosthoek.
le  studiejaar. —  1. W alraeve André; 

2. Laplasse Lucienne en Lam orecht .Nel
ly ; 3. Depuydt Albert; 5. Dooghe Camiei

2e studiejaar. — 1. Casteieyn W illy ; 
2. Druwé Marie-Thérèse en W alraevt 
■Liiliane; 4. Costers Jacqueline; 5. De- 
visscner Rachel.

v k I J E  V ISSCH ERSSCH O O L
Hebben op 28 M ei ly^ l te De Fanne 

met goeden unsiag net examen van 
scneepsjongen aigelegd:

a) uuycK Juhen met groote onder
scheiding net eerste examen;

b) Cuveele M arcel met groote onder
scneiding, Desaever M icnel met onder
scneiding en Mus Rooert, met voiooe- 
ning net tweede examen van scheepsjon 
gen. ;

Heist

Oe Panne
I

c in ü cA rt iM L N  ti* «L.Uiiivieei'lfc 
V A KK EN

C IN EM A N IEU W S
V IE U X  B R U X E L L E S , Duinii.eiKeiaan.

Program m a van Vnjdag 18 tot en met 
Maanoag 21 Ju ii: 1. U fa actualiteiten;
2. Dokumentaire film ; 3. «Op de Vieuge- 
len van den W ind».

Program m a van Dinsdag 22 tot en 
met Donderdag 24 Ju li: 1. U fa actualitei- dankbare .taak van de commissie te ver-

A PO T H EEK D IEN ST
Op Zondag 20 Ju li zal apotheker J. 

Lam oral, Statieplaats, ter bescnikking 
staan van het publiek op de gewone 
Zondaguren.

SCHATTIN G  VAN DEN OOGST
Vanaf volgende week zal op de ge

meente een aangesteide commissie zich 
bij al de proaucenten van graangewas
sen en peulvruchten aanmelden voor het 
scnatten van den oogst. Zooals voorzien 
in  de jongst veisentnen oesiuittn. ue 
producenten zullen voorafgaandelijk 
verw ittigd worden van den dag waarop 
de commissie zich bij hen zal aanmelden : 
dit ten einde alle nutteloos geloop te 
verm ijden. De landbouwers woroen ve r
zocht hun alle nuttige wenken te ver
schaffen om de zeer m oeilijke en on-

EEN  B U IT EN K A N S JE
Dinsdag 1.1. was er in  sommige been- 

Grootste onderscneiding (95 % ) : Bens houwerijen nog vleesch te bekomen voor
oxiocj-tt i ió ,z p.; vencuyien Georgette 
xj.o,3 p.

onderscheiding (8 5 % ): Ver- 
m ouitei M inguerite lüo,6; Meyers V ic
toire 101,a; uecoster Jeanne 107,8; Ver- 
gauwe neny iuo; Descnacht Denise 105,2; 
vcnidenaoeeie Jeanne 103,8; Vanduyven- 
Dode iviaig. 103,1; Lepeut André 103.

O iideiscneiding (70% .): Deconinck Y- 
vonne luo.d, i-oppe Raymonde 100,2; 
Rondeiez ueciie yd,8; Coolman Marie-L. 
y/,6.

voidoening: Naessens Hélène. 
b lM ücAHM bN Ucz .UN UH blD SLEER

Theoretische en practische 
huishoudkunde

Groote onderscneiding: Verkuylen G. 
8 i; neus Gnoerte 85,1; Meyers Victoire 
öo,l.

onderscheiding: Farazyn Irène 83,7 ; 
Veigauwe iNeny 76,2; Verm oortel Marg. 
70,1.

voidoening: Deconinck Yvonne 74,7 ; 
Vanduyvenoode Marg. 71,6.

Uuonnan ivrane-LiOuise 66,3.
^EkN üEXAM EN  4e L E E R JA A R  

SnijKunde en confectie
Hamers Linda 97,7 op 120; Makelberge 

Geoigctte 94,0 ; Herriing Victoire 92,8 ; 
Vaiidenoounede Georgette 92,5.

ueze 4 Kandidaten DeKomen de groote 
ondeiscneiding met 81 t.h., 78 t.h., 77 t.h 
en 77 t.h.

H O EVELE  G EL U K K IG E N
heeft de laatste trekking 

der

Loterij Winterhulp
weerom niet gemaakt ?

Ze wonnen, dank zij hun volharding !
WAAROM zou dit G ELU K  
U N ltT  UVEKKOIVIEN ?

Uw beurt moet ook eens komen !
Neemt deel aan de 7e sch ijf

lE L ^ D E  PLAN — N IEU W E  W IN N ER S  
Trekking: Half Augustus

iedereen die zich aanoood. H ier mag van 
een buitenkansje gewaagd woroen en
dat er liefneoDers met de vleet waren, ; 2(j uur> Gedurende de week slechts voor 
moet voorzeker niet gezegd. stellingen voor soldaten.

ten; 2. Dokumentaire film ; 3. «De Reis 
naar T ills.t» met C nristina Söderbaum.

Toekomende Zondag 27 Ju li: «Jood 
Süss». Voorstellingen, iederen avond om 
19.30 u. ’s Zondags om 15, 17.30 en 20 u.

CASINO, Zeedijk. —  Program m a voor 
de gansche week en op Zondag 20 Ju li: 
1. U fa actualiteiten; 2. Dokumentaire 
film ; 3. «Een hopeloos geval» met Jenny 
Jugo. Binnenkort verscnijnt de film  
«Kora Terry» met M arika Rökk.

’s Zondags voorstellingen om 16, 18 en

D IEN ST  DER IN K W A R T IER IN G EN
Alw ie leden der Duitsche Weerm acht 

in  kw artier gehad heeft en nog niet is 
uitbetaald geworden, moet zich ten ge
meentehuize aanbieden.

Voor het invullen der noodige form u
lieren wende men zich Dienst voor In 
kwartiering. den Donderdag of V rijdag 
namiddag, zonder dit kan geen uitbeta
ling bekomen worden.

KO LO RAD O KEVER
W ij raden de verbouwers van aardap

pelen dringend aan hun velden te be
sproeien met een pap van loodarsenaat. 
Reeds werden op het grondgebied van 
onze gemeente twee haarden van colo- 
radiokevers ontdekt.

K O EPO K IN EN T IN G
Kostelooze zittingen. —  De ouders van 

de kinderen van 3 tot 8 maanden wor
den nogmaals verw ittigd dat er koste
looze zittingen voor koepokinentingen 
zuilen gehouden worden.

Voor Breedene-Dorp en -Baden: in  de 
zaal van het Kinderwelzijn, op 4 Augus
tus a.s. van 11 tot 12 uur, en voor de 
w ijk  Sas-Slykens: in  de zaal van de 
Kinderweging, eveneens op denzelfden 
datum van 11 tot 12 uur.

De ouders die tot op heden het uitge
vaardigd besluit niet hebben nagevolgd,

BAD EN D IEN ST
Het baden in  zee is thans toegelaten 

van aan de Bonzelstraat tot aan de Vis- 
schersstraat.

Het gestelde uur b lijft van 16 tot 18 u.
U ITSLA G EN  DER W ED ST R IJD EN  IN DE 

AANGENOM EN M EIS JESSC H O O L
1e en 2e leerjaar Meeuwenlaan:
le  jaa r: 1. Thérèse Werquin, 176 p. op 

200; 2. Colette Roosemont 165 p.; 3. G er
m ain Rosseel 164 p.

2e jaa r: 1. Denise Moerman 212 p. op 
230; 2. M ichel Vermeesch 211 p.; 2. Jac- 
oues W erquin 211 p.; 3. Hedwig Velghe 
204 p.

te en 2e jaar. Centrum, Koninklijke 
Baan:

le  jaa r: 1. Arlette Lalem an 185 p. op 
200; 2. Ed ith  Vandamme 184 p.; 3. Mare- 
José Fo llet 183 p.

2e jaa r. 1. Gerarda Daele, 218 p. op 
230; 2. Jacqueline Legrand en Lucienne 
Tahon 212 p.; 3. Christiane Verbanck 
210 p.

3e jaa r: 1. Lammens Irm a, 236 p. op 
270; 2. Nelly Swertvaegher 233 p.; 3. Ee 
rebout Marie-José, 232 p.

4e jaar: 1. Nelly Pinseel; 2. Anna De 
Clercq; 3. Denise Annys.

5e jaa r: 1. Pau la  Deceuninck 410 p. op 
440; 2. Colette De Beerst 405 p.; 3. Gode-

gemakkelijken. Tegen elke passieve te- 
gtnwerk.ng door de landbouwers geleid, 
zal streng worden opgetreden. W ij h o 
pen dan ook dat iedereen deze personen 
zal ontvangen zooals het behoort.

V IN KEN  IERSBO N D  
STRAND- EN D U IN ZAN GERS

Langs dezen weg komt het bestuur 
zijn geachte leden verw ittigen dat het 
noodige werd gedaan tot het oekomen 
van zaden en w ij kunnen reeds verzeke
ren dat ons allerhande vinkenzaad zal 
toegezonden worden. De liefhebbers die 
wenschen van dit voordeel te genieten, 
kunnen zich wenden tot het lokaal «café 
Derby Plage», Pension M ariette, Pa rk 
straat, 29, bij den heer F. Knaeps, a l
w aar hun verdere in lichtingen zullen 
worden verschaft nopens den den aan- j 
koop van vinkenzaden.

Voor morgen Zondag 20 Ju li te 2 uur 
namiddag, voortzetting van den prijs 
kamp voor den beker geschonken door 
ondervoorzitter Leon Creyff. Vergadering} 
in  het gewone lokaal.

W E R K  VAN DEN A K K E R
M aandag 14 dezer om 7.30 uur sprak 

in  de groote zaal van Rerum  Novarum, 
K erkstraat alhier, de heer Pau l Ketele, 
landbouwleeraar en tuinbouwkundige, 
over «Koloradokever, aardappelplaag en 
besproeien». De leerrijke voordracht 
werd door de ta lrijke  leden van

nen er tuchtstraffen toegepast worden. 
M aar straffen op verdenking is n iet eer
lijk . Het is niet omdat deze of gene vis
scher tongen vangt, dat een derde ook 
verplicht is tongen gevangen te hebben. 
W ij voeren geen kritiek, m aar vragen 
recht w aar recht moet zijn en straffen 
waar overtredingen bewezen zijn.

BEG IN  VAN BRAND
In  het studio van fotograaf M. Lust 

ontstond brand door kortsluiting. Drie 
groote projektielam pen gingen verloren.

DE G U LD EN SPO R EN FEESTEN
Voor een ta lrijke  opkomst werd in  het 

«Viaam sch Huis» de Vlaam sche zege van 
11 Ju li 1302 herdacht.

De feestavond werd opgeluisterd dooi 
net gemengd zangkoor « De Noordzee- 
ùtemmen», onder leiding van den heei 
.Nestor Nuttin, afgewisseld met voor
dracht en volksdansen uitgevoerd dooi 
«.Branding», de plaatseiijke afdeeling van 
vlVO .

ue heer O. Sabbe hield een gelegen
heidsrede. Door heer Ampe, werd een 
toespraak genouden over de Vlaamsche 
oewegmg in  het kader der huidige ge- 
oeurtenissen.

B U R G E R L IJK E  STAND
Geboorten: Geene.
öterigevallen: Bouwen M aria, echtg. v. 

Deny August, 61 j.; Cockuyt Eugenie 
weduwe van Van Paem ele Hendrik, 75 j.

Huwelijksafkondigingen: Wybo Jeroom 
met t JaecKx M aivm a; Verstappen Ja n  
met Maurissen M aria.

EEN SC H ITTEREN D  G ESLAA GD E 
PROPAGANDADAG VUUN 

W IN T ER H U LP
De bovenzaal van de Stadshalle te 

Nieuwpoort was barstens toe volgeloopen 
voor het groot W interhulpfeest, ingericht 
door het p laatselijk  comité bij gelegen
heid van de plechtige ontvangst van de 
hh. P. Heymans, :»lgemoen ^crz itter, en 
Bulckaert, provinciaal voorzitter van 
W interhulp.

Door amDtsplichten weerhouden, had
den de hn. neym ans en goeverneur B u l
ckaert zich laten vervingen door de hh. 
Ceuterick en Ph ilips, respektievelijk D i
recteur van de diensten van het Voor
zitterschap en Adjun^t-directeur. en de 
neer Maenen, provinciaal srkretaris van 
het edel werk.

Het feest nad plaats met de medewer
king van het gemengd zangkoor « De 
Noordzeestemmen» onder de leiding van 
den neer Nestor Nuttin, de stadsscholen, 
de RijKsnnddelbare scholen, de aangeno
men scnoien der EE . ZZ. Arme K laren, 
net St. Bernarduscollege, ci-i plaatseiijke 
afdeeling «Vivo», en net orkest onder de 
ieidmg van den heer Em iel Fryns.

Aan het uitstekend en wel gevuld pro
gramma, hebben de aanwezigen een ge- 
ïioegeiijKen en onvergetelijken namiddag 
oeieeid. A i de nummers van het pracht
programma werden onberispelijk uitge- 
voeid en verdienden den geweldigen b ij
val. Toespraken werden gehouden dooi 
den h. F l. Gheeraert, voorzitter van het 
p iaatselijk comité; door den heer Ceute- 
i ic k , directeur ^an de diensten van het 
Voorzitterschap van W internuip, en door 
Burgemeester Van Damme.

Het W interhulpfeest is uitbundig ge
slaagd en alle lof moet gestuurd aan de 
inrichters met aan het hoofd den heer 
F l. Gheeraert en zijn groote schaar jonge 
medewerksters en medewerkers.

Blankenberge
A PO T H EEK D IEN ST

Zondag 20 Ju li zal de apotheek J.  Se- 
gaert, hoek Visscher- en W eststraat, van 
9 tot 12 en van 2 tot 7 uur open zijn.

FO NTEIN  IER SD IEN ST
Vanaf Zondag 20 Ju li tot en met Za

terdag 26 Ju li zal de fonteinier Boute 
Henri, de Sm et de Naeyerlaan, den dienst 
waarnemen.

R IJK SO EFEN SC H O O L. 
U ITSLA G EN  DER W ED S T R IJD EN

le  leerjaar- 1. Van Wulpen R ichard ; 2, 
P’alin  Roger; 3. Kam oen Ludo.

2e leerjaar: 1. Kam oen W illy ; 2. Vlie- 
tm ek W illy ; 3. Vogels Paul.

3e leerjaar- 1. Steenkiste W illy ; 2. K e 
tels Herm an; 3. De Bièvre Paul.

3e en 4e leerjaar, 3e ja a r: 1. Claeys 
Laurent; 2. Soens V alen tijn ; 3. De Jon-weru UULU UC iv ^ n  — - , Tprnnrn

W erk van den Akker drufc M liew oond *■>« j' " ™ ;  Cantnau De
“  0” d“  W u lf Jozef; 3. Mouton René.dagen hooren we zeifden spreker over een 
ander interessant onderwerp spreken. !

K IN EM A N IEU W S
Deze week geef.t K ino Royal een avon

turenfilm  van de bovenste lade nl. M id 
denstatie met Gustave Frö lich  en Lem  
Finkenzeller. Voor V rijdag 18 Ju li om

le Jacqueline; 5, Vander Marcke Sera- 
flen. Met vrucht: 6. Marmenout Ju stin ; 
7. C atto ir Laüra. Met voldoening: 8. Lam 
bert Adrienne; 9 Coppejans Jeanne.
— R IJK S M ID D E L B A R E  SCHOOL

Jongensafdeeling
Voorbereidende afdeeling:
5e studiejaar: 1. Rotsaert Ja ak ; 2. Gil- 

liaert Lucien, 3. Vermeirsch Ronald.
6e studiejaar: 1. Van Esch André; 2. 

Staelens Jacques; 3. P illen  François. 
M iddelbare afdeeling: 
le  studiejaar. Latijnsche afdeeling- 1 

Daveloose Roger; 2. W allaeys Raym .; 3 
Vogels Jan .

W etenschappelijk afd.: l. Janssens 
leo n ; 2. Croes Georges; 3. Vanden Bus- 
sche Jaak .

2e studiejaar A. Latijhsche afd,- 1 
Lenoir Fernand: 2. Couwenberg Pau l; 3 
Bonte André. N iet gerangschikt: 1. B rû 
lez W ilfried  (zoon van een leeraar) 

Wetenschappelijke afd.: 1. Van Praet 
Hendrik; 2. Blom m aert Pierre; 3. Van 
V. ulpen Leopold.

3e studiejaar B : Wetenschappelijke 
afd.: 1. Lapere Henri: 2. Savels Georges; 
3. Ranson Charles.

3e studiejaar. Grieksch-Latijnsche afd. 
1. D idier G ilbert; 2. Renson René; 3. Ja n  
Lauwereyns. Wetenschappelijke afd.: l  
V iietinck Rem i; 2. Ponjaert Ja ak ; 3. 
Friederichs Marcel.

4e studiejaar- 1. ex-acquo: Baert F lo 
rida en De Bruyne Nora. 3. Vogels Cecile. 

Meisjesafdeeling 
Voorbereidende afdeeling :
5e studiejaar: 1. Kam oen Betty; 2. De 

Brauwere Renée; 3. Boute Eisa.
6e studiejaar: 1. Hoenraet Hélène; 2. 

Lem ant M arie-Henriette ; 3. Van Hooren 
Solnge.

Middelbare afdeeling: 
le  studiejaar: Latijnsche afd.: 1. Lou- 

wagie Anna; 2. Rau Georgette; 3. V an 
den Bussche Eliane.

Wetenschappelijke afdeeling: 1. Fieuw 
Jeanne-M arie; 2. De Clercq Georgette; 
3. Hacke M ariette.

2e studiejaar, Latijnsche afd.: 1. De 
G ruyter Denise; 2. Kam oen Lena.

Wetenschappelijke afd.: 1. De Cancq 
Jenny; 2. Bruneel Renée; 3. Van Houtte 
Denise.

3e studiejaar: Wetenschappelijke afd.. 
1. W ittesaele M elanie; 2. Van Meteren 
Francine; 3. M innaert Ju lia .

Eindexamen. Jongensafdeeling:
Behaalden het einddiploma van m id

delbare studiën van den lageren graad: 
G riekscn-Latijnsche afo.: met ae 

grootste vrucht: 1. D idier G ilbert. Met 
groote vrucht: 2. Renson René; 3. La u 
wereyns Jan . M et vrucht: 4. Vogels Ja c 
ques; 5. Aspeslagh Jaak.

Wetenschappelijke afdeeling: met de 
grootste vrucht 1. V iietinck Rem i; Me.t 
groote vrucht: 2. Ponjaert Ja a k ; 3. Fried- 
iichs M arcel; 4. Vandevelde August; •>. 
^ontent W illem ; 6. Bonte M arcel; 7. 
Ghewy Charles. M et vrucht: 8. De Groote 
Alaurits; 9. Proot Leon; 10. De Brauwere 
Roland; 11. Schoeters Roger; 12. H ae 
rinck Rem i.

Eindexamen: Meisjesafdeeling 
W etenschappelijke afdeeling: M et de 

grootste vrucht: 1. W ittesaele M elanie; 'i. 
\/an Meteren Francine; 3. M innaert 
Ju lia . M et groote vrucht: 4, De Rycker 
Godelieve: 5. Scheerlinck Jeanne; 6. De 
Rycker L in a ; 7. Baes Odette; 8. Braham  
Jenny.

BO EREN W AC H T
B ij de plaatseiijke boerenwacht heb

ben zich een tach tig ta l personen aange
sloten. Als leider werd de heer Roose A.. 
oud brigade-kommahdant van de R ijk s 
wacht aangesteld.

S T E D E L IJK E  ZW EM KO M
De vacanties, met de mooie zomerda

gen, zijn aangevangen. De jeugd moet 
nu aan licham elijke sport doen en voor
nam elijk de zwemsport beoefenen. Ieder 
jongen en meisje heeft als p licht te kun
nen zwemmen, dat ofwel in  zee of ln  de 
vaart kan aangeleerd worden.

Zou de stedelijke zwemkom, aan het 
Sas, niet zooals vroeger ingericht kun
nen worden met redders, reddingsgor- 
dels enz. ? Zouden de zwemkotjes, zon
der deuren, niet in  orde kunnen gebracht 
worden ? Tot wie moeten we ons richten 
om de noodige herstellingen te doen ?

De jeugd vraagt niet beter dan aan 
zwemsport te doen m aar moet in  de gele
genheid gesteld en de kans moet hun ge
geven worden.

C IN EM A ’S.
PA LLA D IU M , Kerkstraat. —  Program 

ma van Vrijdag 18 tot en met Donderdag 
U fa actualiteiten; 2. Weten-

4e leerjaar: i.  Lauwereyns André; 2. schappelijke film ; 3. «Afdreiging» (Chan
tage-Angehka) met Olga Tschechowa en 
Albrecht Schoenhals. Muziek van H er
bert W indt.

C O LISEE , Kerkstraat. —  Program m a 
van V rijdag 18 tot en met Donderdag

Schoot Jacques; 3 Adam Amandus.
5e leerjaar: 1. Vermoortele Alex; 2. 

Baele Jacques; 3. Van Hulle Fernand.
6e leerjaar: 1. C allier Alidoor; 2. Baele 

Jean : 3. Ketels Alexander.
7e leerjaar 1. Bedert H enri; 2. Tanghe

worden hierbij verzocht, hun kinderen lieve Daele en Lucienne M aerten 389 ç

Onze Brievenbus
Mevr. Decraecke-Hautekiet, St. Michiels.

W ij manen uw sennjven over aan de 
Loousenvriendenitring van Oostende.
A. M. te Veurne.

vraag. —  iviag men 20 t.h. rekenen op 
4-5-b ju n i, te rw ijl er m aar 15 t.h. mag 
gereKeiid women sedert 4 Ju n i?

2. Mag men viscn en garnalen in  ver- 
deenng geven aan nieuwe viscnhande- 
laars die in  iy3M938 en zelfs in  ly3y-40 
geen viscn gekoent heoben?

3. Moet c. verdeeling geschieden vol
gens oe aanKoopen van 1937-38?

4. Mag men garnalen verwerken in  con
serven, terw ijl er een groot tekort is bij 
onze viscnhandelaars?

5. K an  ik  niet beter bedeeld worden 
om Viscn te verzenden aan m ijne voor- 
oorlogscne klanten?

6. Mogen leurders en handelaars met 
gelijke hoeveelheden bedeeld worden?

Antwoord. —  1. U  mocht 20 t.h. reke
nen tot 4 Ju n i, daarna 15 t.h.

2. Handelaars die in  1937-38 en zelfs in  
1940 geen viscn kochten Worden niet be
deeld.

3. B ij de verdeeling wordt rekening ge
houden met de aankoopen van 1937-38 
en in  sommige gevallen zelfs van 1939.

4. Neen, dat is verboden.
5. Het verzenden van visch is verboden.
6. Leurhandel wordt langs de kust nog 

gedoogd. Het aantal leurders wordt ech
ter op 40 t.h. van het vooroorlogsch getal 
teruggebracht.

oii een van bovengenoemdee zittingen te 
laten inenten.

G EM EEN TED IEN STEN
Ter herinnering melden w ij nogmaals 

dat het bureel van bevoorrading, diens, 
der rantsoeneeringszegels, slechts open 
is van 9 tot 12 uur, in  den voormiddag, 
’s Namiddags zijn de bureelen voor het 
publiek gesloten. Zonder geldige reden is 
het nutteloos zich buiten de vastgestelde 
uren aan te bieden.

H EV IG E  STORM
In  den nacht van Zaterdag op Zondag 

brak een kort m aar hevig onweer los 
boven Breedene en omstreken. Een boom 
op den Brugschen steenweg, dichtbij de 
hoeve van K . Lievens, werd neergesmakt 
als een stroohalm. Op ta lrijke  plaatsen 
v/erd schade aangericht aan beplantin
gen, onbewoonde en vernielde huizen, 
door de neerstortende regen.

D it onweder werd voorafgegaan door 
een m inder hevig stormweer, in  den 
vooravond van V rijdag 1.1. Daardoor werd 
een einde gesteld aan de onverdraaglijke 
h itte die de vorige week heerschte.

VACAN TIE
Het groot verlof is aangebroken voor 

de school.’eugd, en gedurende een v ijfta l 
weken zullen zij zich te goed doen in  de 
vrije  natuur.

Moeder de huisvrouw moet thans ta l 
van boodschappen verrichten: zegeltjes, 
vleesch en zoo voort gaan halen. K indf 
ren zonden bewaking aan hun lot over
laten beteekent verwaarloozing.

Waarom  neemt het gemeentebestuur 
niet een gelijkaardig in itia tie f als te 
Oostende ? Waarom  worden niet een 
paar wagens zand op de speelplaats van 
de scholen uitgestort ?

Een bewaking kan worden aangesteld 
zoodoende zouden de kinderen volop 
kunnen genieten van het «strandgenot» 
zonder gevaar te loopen.

IN ONZE G EM EEN TE
W ie zou er durven beweren dat er in 

onze gemeente iets van ontspanning 
wordt aangeboden.

Ook ontspanning is thans zeer ge- 
wenscht.

M et rasse schreden nadert de ker
mis, Zullen w ij d it onopgemerkt laten 
voorbijgaan ?
Toch kan er iets gedaan worden, op-

6e jaa r: 1. Eliane De Groote 433 p. op 
600; 2. Madeleine Pylizer 429,5 p.; 3. M o
nique Dutordoir 384 p.

7.30 uur, Zaterdag 19 Ju li. om 7.30 uur en Lm iel. 3. Bo llaert Adolf. 
Zondag 20 Ju li om 2.30, 5 en 7.30 uur: L  
U fa  weekoverzicht; 2. Dokum entaire; 3.
«Middenstatie».

O V ER L IJD EN
Dinsdagavond is alh ier overleden de

7e jaa r: 1. Madeleine Morlion 369 p. ! we]l3ëkende handelaar Ba ilyu  August in  
op 400; 2. Marie-Thérèse De Clercq 343 den gezegenden ouderdom van 71 jaar. 
p.; 3. Diane Bonne 332,5 p. H ij was oud-gemeenteraadslid, oud-Be-

8e jaar A : 1. Marguerite Laplasse 687 stuurder van het Armbestuur, Voorzitter 
p. op 710; 2. Irène Moerman 652,5 p.; 3., van veloclub en van ta lrijke  andere 
Jeanne Morlion 649 p. m aatschappijen. De plechtige lijkdienst

8e jaa r B : 1. Ju lien  Devaddere^673 P-1 lieeft piaats op Zaterdag a.s. om 11 uur.
op 710; 2. Elisabeth Crudenaire 661,5 p., 
3. L iliane Van Asbrouck 626,5 p. 
U ITSLA G EN  DER W ED S T R IJD EN  IN DE 
S IN T-ALO ISIUSSCH O O L

1. —  Schoolgroep Centrum
le  studiejaar. —  1. Lowagie W illy ; 2. 

Vandeberghe Achiel; 3. Calcoen Fern.; 
4 Remmers Em iel; 5. Calcoen André.

2e studiejaar. —  1. Pyliser M aurice;

ÊK:

Bandagen
Orthopædie

Wrij bieden de bedroefde fam ilie onze 
innigste deelnemingswenschen aan.

B U R G E R L IJK E  STAND
Huwelijksafkondigingen : Franciscus 

rin telon, Opziener van de Nationale 
M aatschappij van Buurtspoorwegen te 
Knokke me.t Boels Lazie, z. b. te Heist.

8e leerjaar 1. Van Vynckt Idesbald; 
2. Ballegeer Roger; 3. De Smejt Georges.

ST A D SM EIS JESSC H O O L
le  leerjaar: 1. Popelier Ju stin a  en Van

torre Suzanne; 3. C atto ir Adeline.
2e leerjaar: 1. Van Meteren Lydie; 2. 

Van Beveren Annie.
3e leerjaar: 1. Janssens Jean ine; 2. 

Proot M aria.
le leerjaar: j. Fe tit Suzanne; 2. Ver- 

lpye M arie-José.
5e leerjaar. X. Van Torre Jacqueline; 

2 P'allein Gabrielle en Popelier M argue
rite.

6e leerjaar: 1. De Rycker Gisèle en 
Bo llaert Thérèse; 3. Popelier Georgette.

7e leerjaar- 1 Van Hulle Yvonne; 2. 
Easton Jeanne 

8e leerjaar: I. Renders Raym onda; 2. 
Menge IV irie.

Diplom a van voltooide lager studiën:

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

BU IK BA N D EN
voor hangbuik, 
’zwangerschap, ns 
operatie.

O RTH O PÆ D IE
APPARATEN

voor ruggraat m!s- 
vorming, beender 
ziekte.

K U N STBEEN EN
ln lich t metaal.

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

ONTVAf-*ji> i UKEN  leder werkdag, var 
9 tot. 11 en van 2 tot « uur j9

'30'

21 Ju li: 1. U fa-actualiteiten; 2. Documen
taire film ; 3. «Moord in  M usic-Hall» met 
^nneliese Uhlig, H ilde Sessak en Gustav 
K ruth . Avondvertooningen te 19.30 uur. 
Zondagnamiddagvertooning te 15 uur.

V O L K S B O E K E R IJ «ONS HUIS»
M et de Zomermaanden b lijft de volks

boekerij geopend en raden we de lezende 
jeugd aan onze bibliotheek te bezoeken 
die toegankelijk is voor iedereen. Groote 
keus van nieuwe romans en jeugdboeken

B U R G E R L IJK E  STAND
Geboorten: Simoens Jenny, Groenestr. 

74- Sandelé Fernand, Parkstr. 11.
Overlijdens: Verbeek Frans, 75 j., wed. 

De Baeckere, Casinopl. 1; Roseeuw Henri, 
61 j„  echtg. Vercruysse Eugenie, Kerk-
s tr iâ t 193.

H uw elijk: Borny Henri, Wenduine, met 
Vergracht Rachel, alhier.

Huwelijksafkondigingen : Rau Oscar 
met Herrem an Adrienne, Brugge (huwe- 

M et de grootste vrucht: 1. Renders lijk  te Brugge); Veen Nicolaas, Venlo 
Raym onda; 2. Mengé M arie. M et groote met Luck Jenny, Gent (huw elijk  te 
vru ch t- 3. Claeys Henriette; 4. Montevil- G ent).

B I J  ONZE V ISSC H ER S
—  Het visschersvaartuig N.16 van Pius 

Germ ain had de korre in  de schroef en 
sloeg twee bladen af. Een nieuwe schroef 
werd geplaatst.

—  Het schip N.30 van Antoon Vanhove 
had een warmlooper en werd door N.5 
binnen gesleept.

— Het schip N.27 van Puystiens Ju lien  
moest de visscherij verlaten, gezien h ij 
zijn korrestok gebroken had.

— In  het pakhuis an de Aankoopcen- 
trale zijn twee nieuwe baskulen aange
komen. M aar het wegen vordert zeer 
langzaam. Als resultaat moeten garnalen 
en visch buiten de poort in  zon, w ind 
of regen blijven staan en hebben er 
zeker geen voordeel van.

—  Voor het kooken van den garnaal 
kunnen de vissehers kolen bekomen, die 
door toedoen van de Corporatie aange- I 
schaft worden. De vertegenwoordiger | 
van de Corporatie geeft een bon voor . 
de kolen aan de vissehers die volgens zijn  1 
oordeel alles aan de Corporatie afleve
ren. W ij vinden deze regeling n iet ge
zond. De kolen moeten geweigerd worden 
aan degenen bij wien het bewezen is dat 
er gesmokkeld wordt. E r zijn agenten en 
controleurs genoeg die op den loer liggen 
en die in  geval van overtreding proces
verbaal kunnen opmaken. Eens dat er 
proces-verbaal opgemaakt is, dan kun-
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Deze
het we?
volgen*

« Het 
stelde i 
binnen! 
blicatie 
hoor'dza 
aanbela

Men i 
regeling

1. Al 
of een i 
d rijf th 
nen.

2. A ll 
gister z

3. Me 
ven zal 
genwooi 
het bed

4. De 
zullen \

5. Va 
lengte, 
len mog

W at i  
de eersi 
schadeli 
te gaan 
namelij! 
de bepe 
van di 
grootste 
omstanc 
drijven 
algemee 
zetting 
zich bn 
thans r 
de gerir 
in dat g 
kunnen 
gevallen 
uitbreid 
worden 

Daaro 
een zekf 
door zal 
na te g 
breiding 
mogelijl 
aan bel 
van het 

Teven 
zorg te 
mers al 
eischte ' 
doende

V £
Het tv 

de orde] 
genaami 
komen, 
speciaal 
sproken 
wordt. 1 
Industrii 
(drijvighi 
gedaald, 
andere t 

Het si 
soms ko 
takken, 
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zulke ge 
nieuwen 
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■vergroot 
irokkenc 
brengen, 
.streven 
gebleken 

In  het 
nomen e 
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men dat 
algemeej 
waarin 2 
voldoenc 
kapitaal 
we moei 
.bedrijfst 
de oorlo 
den. In  
uitbreidi 
plannen, 
oogpunt 
makkelij 
tot verw

Als bc 
omstand 
aanvech 
uit het 1 
de volge 
gedaan : 
thans u: 
hebben 
tuig ver 
te verva 
20U kun: 
gevolg b 
kapitaal 
die er v 
het vissi 
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ten gepa


