
L ia  ÏTEN
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 ion -WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL .

HOOGWATER

1 D
2 W
3 D
4 V
5 Z
6 z
7 M
8 D
9 W

10 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

De
aan
nen
*ter

JU L I

4.12
5.15 
6.18 
7.27
8.37 
9.42

10.43 
11.37
0.03
0.52
1.38 
2.21
3.12 
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 
2.36 
3.17 
4.01 
4.51

16.48
17.46 
18.52 
20.02 
21.11
22.13 
23.10

12.28
13.14
14.00
14.42 
1C.23 
16.04
16.49 
17.38 
18.35
19.43 
20.48
21.47
22.37
23.22

12.22
13.00
13.38 
14.16
14.56
15.38 
16.25 
17.20

uurwerker 
ind verton 
twee '»1

Drukkerij en BureeS 
Telefoon: 73.758 
Tal. Huis: 73.910

N I EU WPOORTSTEEN WEG, 44, OOSTENDE 
Postcheckrekening 1070.98 

Verschijnt eiken Vrijdag avond

Bestuurder-Eigenaar : 
P. VANDENBERGHE 
Handelsregister 5327

A B O N N EM EN T EN  t
BINN ENLAND  : Een jaar, 36 frank; 9 maanden, 27 frank; 8 
maanden, 18 frank; 3 maanden, 12 fr, BU ITEN LA N D : 60 frank.

De Ordening in het

VISSCHERIJBEDRIJF

Visch en Visscherijproducten

« Het Visscherijblad » van 18 Ju li j.l. 
stelde in  het vooruitzicht dat men zich 
binnenkort mag verwachten aan de pu
blicatie van een verordening, diie in 
hooïdzaak reeders en scheepsbouwers zal 
aanbelangen.

Men verwacht onder meer de volgende 
regelingen :

1. A l wie vóór 10 M ei 1940 geen reeder 
of een aantal jaren visscher was, d it be
drijf thans ook niet zal mogen uitoefe
nen.

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

3. Men als reeder geen andere bedrij
ven zal mogen uitoefenen, zooals verte
genwoordiger van een of andere firm a 
het bedrijf aanbelangend:

4. De types en grootten der vaartuigen 
zullen vastgesteld worden.

5. Vaartuigen beneden een bepaalde 
lengte, niet als visschersvaartuigen zul
len mogen gebruikt worden.

Juiste princiepskwestie
W at punten 1, 4 en 5 betreft, wordt in 

de eerste plaats beoogd overbodige en 
schadelijke kapitaalbeieggingen te keer 
te gaan. In  den besproken bedrijfstak is 
namelijk op het oogenblik, als gevolg van 
de beperkte uitbatingsmogelijkheden en 
van de grondstoffenschaarschte, de 
grootste voorzichtigheid geboden. In  die 
omstandigheden, wanneer nieuwe be
drijven worden gesticht, zal dirt in  het 
algemeen een achteruitgang van de be
zetting voor de overige bedrijven met 
zich brengen. De moeilijkheden, welke 
thans reeds voor bepaalde bedrijven uit 
de geringe bezetting voortvloeien, zullen 
in dat geval nog grooter zijn. Bovendien 
kunnen de m aterialen, welke in  zulke 
gevallen voor den nieuwen bouw of de 
uitbreiding zijn gebruikt, als verspild 
worden beschouwd.

Daarom- is het noodzakelijk gebleken 
een zekere controle u it te oefenen. H ier
door zal het mogelijk ziljn bij alle vragen 
na te gaan of b.v. aan een nieuwe u it
breiding van de visschersvloot bestaans
mogelijkheid geboden wordt, spijts h ier
aan behoefte, b.v. voor de bevoorrading 
van het land, schijnt te bestaan.

Tevens zal het mogelijk worden er voor 
zorg te dragen, dat als nieuwe onderne
mers alleen zij optreden, diie de ver
eischte vakbekwaamheid bezitten en vol
doende credietwaardig zijn.

Verandering van bedrijfstak
Het tweede doel dat beoogd wordt door 

de ordening van het bedrijf, is de zoo
genaamde «Branchevervaging» te voor
komen. Deze branchevervaging is een 
speciaal tijdverschijnsel, die in  het be
sproken domein insgelijks opgemerkt 
wordt. Ta l van bedrijven, zoowel in de 
industrie als in  den handel, welker be
drijvigheid tengevolge van den oorlog is 
gedaald, zoeken daarvoor compensatie op 
andere terreinen.

Het staat reeds vast dat zij daarbij 
soms komen op het terrein van bedrijfs
takken, diie zelfs eveneens onder de oor
logsomstandigheden hebben te lijden. In  
zulke gevallen zal het optreden van een 
nieuwen concurrent in  die bedrijfstakken 
de dààr bestaande m oeilijkheden m aar 
vergrooten, zonder voor den erbij be
trokkene een bevredigende oplossing te 
brengen. Daarom is een controle bij dit 
streven naar compensatie noodzakelijk 
gebleken.

In  het algemeen beoogen de reeds ge
nomen maatregelen, alsook de thans ont
worpen verordening, slechts te voorko
men dat ondernemers, die zich van den 
algemeenen toestand in  den bedrijfstak, 
waarin zij zich w illen gaan begeven, niet 
voldoende op de hoogte hebben gesteld, 
kapitaal en m ateriaal verspillen en nieu
we moeilijkheden zouden veroorzaken in 
bedrijfstakken, welke reeds zwaar onder 
-de oorlogsomstandigheden hebben te l i j 
den. Indien aldus de onverantwoorde 
uitbreiding wordt voorkomen, zullen de 
plannen, die u it nationaal-economisch 
oogpunt wel gerechtvaardigd zijn, ge
makkelijker en met meer kans op succes 
tot verwezenlijking komen.

In Praktijk...
Als bovenstaand princiep, de huidige 

omstandigheden in  acht genomen, on
aanvechtbaar is, mag men nochtans niet 
uit het oog verliezen, dat in  ons bedrijf 
de volgende toestand zich heeft voor
gedaan: 90 %  van onze visschersvloot is 
thans uitgeweken; van de overige 10 % 
hebben verscheidene reeders hun vaar
tuig verloren en zijn niet in  staat het 
te vervangen. Opdat een visschersvloot 
zou kunnen tot stand komen, moet b ij
gevolg beroep gedaan worden op andere 
kapitaalkrachtige personen dan reeders, 
die er voor te vinden ziijn hun geld in 
het visscherijbedrijf te plaatsen. De ka- 
pitaalplaatsingen kwamen, ons inziens, 
ten gepasten tijde en men zal toch moe-1

ten rekening houden met het doel en de 
tenzij voor een hoedanigheid waarvoor 
verworven rechten.

Het komt er op aan op het gepast 
oogenblik de juiste scheidingslijn te 
trekken.

De bescherming van het bedrijf van 
visscher

«Het Visscherijblad» heeft er reeds her
haaldelijk op gewezen dat het er eerst 
3n vooral op aan komt visschers, die als 
dusdanig bekend zijn, te werk te stellen 
en de voorrang niet te geven aan m et
sers, timmerlieden, enz., zooals w ij in  den 
laatsten tijd  hebben kunnen vaststellen.

E r zijn thans immers genoeg visschers 
voorhanden en het bedrijf heeft er alle 
belang bij dat het uitgeoefend wordt 
door stielmannen. Tot op heden werd het 
beroep van visscher n iet beschermd. 
G elijk  wie de vereischte licham elijke be
kwaamheid bezit, kan zich aan boord 
van een visschersvaartuig inschepen, 
een diploma of vergunning vereischt 
wordt.

De ontworpen verordening zal bijge
volg een passende regeling tot stand 
brengen, want hier ook moet de branche
vervaging, met haar mogelijke nadeelige 
gevolgen, te keer gegaan worden.

De inschrijving in het handelsregister
E r wordt in  het vooruitzicht gesteld 

dat den reeders de verplichting zal op
gelegd worden, zich in  te schrijven in  
het handelsregister.

De reeders zullen bijgevolg uitdrukke
lijk  beschouwd worden als handelaars. 
Men weet dat de kwestie of een reeder 
handelaar is of niet, herhaaldelijk vóór 
de rechtbank werd opgeworpen.

De reeder zal door een inschrijving in 
het handelsregister een reeks niet te ver
smaden voordeelen, b.v. in  geval van pro
cedure, genieten.

Alleen reeder en niets anders?
Men stelt in het vooruitzicht dat men 

als reeder geen ander handel of nijver- 
heidsbedrijf, zelfs als vertegenwoordiger 
van een of ander firm a, zal mogen u it
oefenen.

D it is een zeer m oeilijke kwestie. Ons 
inziens mag men in  sommige gevallen 
aan de verworven rechten niet tornen. 
Wie b.v. vóór 10 M ei 1940 ,bekend stond 
als scheepsbouwer en reeder en als dus
danig regelmatig ingeschreven was in 
het handelsregister, mag men de toela
ting niet ontnemen om beide aanver
wante bedrijven uit te oefenen.

H ier ook zal men zeer voorzichtig de 
scheidingslijn moeten trekken.

W . C.
+ + + + + + + + + + + + + + + + + +  

Aan onze 
Abonnenten in 

Frankrijk
Aan onze abonnenten in Frankrijk  die 

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

Wie ons wil dit bedrag opsturen uit 
Vrankrijk, moet dit storten (55 frank  
vransch geld) in zijn naastbij gelegen 
'lureel van « O FF IC E  DE COM PENSA
TION » wel aangevend juist en volledig 
idres van den afzender en ook ons adres.

Wie kan, doe betalen door een familie- 
id hier in België verblijvend.
En wie noch op de eene noch op de 

indere wijze ons nu kan betalen en toch 
legeert ons blad voort te ontvangen, 
'.chrijve ons seffens een kaartje. W ij 
zullen ons blad voortzenden en later zal 
vel gelegeenheid gevonden worden om 
iie  zaak te regelen.

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

De Uitgever.

Steeds b lijk t de beperkte toevoer de
zer waren een zorgenkind voor de 
Hoofdgroepeering. Niettegenstaande a l
les, staan w ij nochtans voor het verheu
gend feit, dat al onze pogingen niet 
vruchteloos bleven. Z iehier den uitslag-

Van 21 Ju n i tot 6 Ju li werd 134.097 kg. 
garnaal aangevoerd van onze kust; dit 
beteekent een vermeerdering van circa
30.000 kg. Gedurende dezelfde tijdspanne 
kwam 21.389 kg. versche visch op de 
m arkt, of een verhooging van 7.303 kg. 
in vergelijking me.t de voorgaande pe
riode.

Men zal in  sommige steden klagen • 
«W aar b lijft al die garnaal ? —  wi;'i zien 
h ier weinig of niets ! » W ij doen echter 
opmerken, dat het niet meer dan logisch 
is, dat op de eerste p laats de industrie
centra en de steden, als Brussel en Ant
werpen in  aanm erking komen, omdat 
daar het tekort aan levensmiddelen het 
nijpendst is. W anneer die plaatsen be
deeld zi;'ïi b lijft er van den beperkten 
toevoer slechts van minieme hoeveelheid 
over voor de overige deelen van het land.

Tusschen haakjes w illen w ij h ier aan 
; toevoegen, dat onze huismoeders een 
zeer belangrijk voedend bestanddeel van 
de garnaal laten verloren gaan, nl. de 
koppen en hetgeen bij het pellen ver
loren gaat. Het kan U  misschien vreemd 

, voorkomen, m aar hiervan kan een lek- 
; kere soep bereid worden.

Huismoeders, hier volgt de bereidings
wijze: men kookt drie tot vier liters w a
ter en voegt daar den «afval» van 1 kg. 
garnaal aan toe; laat d it ongeveer 20 
m inuten koken en giet door de zeef om

het nat te zuiveren; bij d it «vischnat» 
voegt men groenten naar keuze, en 
dan... Sm akelijk!

Verder werden prachtige resultaten 
bereikt met den verkoop van gerookten 
heilbot. Deze visch heeft een zeer hoog 
vetgehalte en werd bovendien verkocht 
aan een prijs, die best kan concurreeren 
met dien van vóór 10 M ei 1940.

Reeds werd een aanvang gemaakt met 
den verkoop van rolmops en w ij ontvan
gen zeer bemoedigende berichten over 
den verkoop hiervan. De verwerking is 
degelijk verzorgd en de prijs mag wer
kelijk  zeer voordeeliig genoemd worden.

Een hoeveelheid tonnen haringreepen 
werden verdeeld onder de sanatoria voor 
tering- en kankerlijders.

Ook voor w at den invoer betreft kun
nen w ij U goed nieuws brengen: wan
neer w ij zonder verdere verwikkelingen 
kunnen doorwerken, bestaat er kans op 
een belangrijke partij stokvisch.

(U it «Handel en Distributie»)

Wij hebben nieuws van....

De Nederlandsche Zeevisscherij

4 Mevrouw BRA C K X-K O O Y, u it Antwer
pen, deelt ons mede naar aanleiding van 
een vraag om inlichtingen aangaande 
A rthur Van Acker, motorist aan boord 
van de 0.324 «Sonny Boy», dat zij als 
schoonzuster van den eigenaar van dit 
vaartuig in  het begin van Ju n i 1941 
nieuws ontvangen heeft van haar zuster 
in  Engeland ,zoodat de 0.324 met zijn op
varenden aldaar aangekomen is.

)
Gemeenschappelijke Kas 

voor de Koopvaardij
De heer Siaens, afdeelingshoofd bij 

jhet Bestuur van Zeewezen, is tot lid  be- 
I noemd van den raad van beheer der 
.'Gemeenschappelijke Kas voor de Koop
vaard ij, ter vervanging van den heer G. 
Kestens, ontslagnemer, en zal er het ver
meid bestuur vertegenwoordigen.

De heer Kestens, die we vooral leeren 
kennen hebben tijdens de maand Mei 

11940, was een zeer knap am btenaar en 
I heeft toen zeer veel Oostendsche visch- 
i handelaars en reeders groote diiensten 
i bewezen. Thans is h ij, door den ouder- 
! domsgrens getroffen, op pensioen ge- 
I gaan.
I Z ijn  opvolger mogen we als een spe
cialist der sociale wetten inzake zee
visscherij en koopvaardij aanzien en is 
een der bevoegdste ambtenaars welke 
het Zeewezen kent.

Van hem mag de visscherij en de 
koopvaardij nog zeer veel goeds ver
wachten.

Hopen we dat h ij de zeer zware taak, 
welke hem voor de toekomst in  den raad 
van beheer van de Gem. Kas voor Koop
vaard ij beschoren is, tot een voor 
de zeevaart nuttig einde zal leiden.
• • N H M M m C M O M M M M M M t

Distributie van 
Motorbrandstoffen

j
Het College van Burgemeester e n ! 

Schepenen der stad Oostende brengt ter 
kennis van de bevolking dat de dienst 
voor distributie van de motorbrandstof
fen van 1 Augustus e. k. af als volgt zal | 
ingericht worden:

A. Gewone verbruikers van de gemeen-* 
ten Oostende, Breedene, Steene, Zand - ! 
voorde, W ilskerke en M iddelkerke: ’s! 
voormiddags tusschen 9 en 12 uur, 's 
Zaterdags tusschen 9 en 10.30 uur.

B. Visscherij:
Zeebrugge: M aandag en Donderdag 

tusschen 14 en 17 uur;
Nieuwpoort: Dinsdag en V rijdag  tus 

schen 14 en 17 uur;
Oostende: Woensdag tusschen 14 en

17 uur; Zaterdag tusschen 10.30 en 13 
uur.

NOTA. — De kantoren zullen de la a t
ste twee dagen van iedere maand voor 
het publiek gesloten blijven.

De Verdeeling en de 
verkoop van 

Rubberbanden voor 
Autovoertuigen

A*
Uittreksel uit het Belgisch Staatsblad 

der ministerieele besluiten en andere 
besluiten der Secretarissen-Generaal 
van 2 Mei 1941.

V ER O RD EN IN G  C. 4 
Art. 4. Par. 1. —  De houders van auto

voertuigen zullen geen banden kunnen 
bekomen tenzij m its voorlegging van een 
bandenkaart en bons voor banden.

Par. 2. —  De groote verbruikers, van 
openbaar nut, zullen, onder voorbehoud 
van latere schikkingen,geen banden kun
nen bekomen tenzij m its voorlegging van 
speciale bons.

Par. 3. — B ij vertoon der verkeersver- 
gunning en m its aanvraag in  te dienen 
door den houder van het autovoertuig, 
zal het vervoerbureau, binnen welks ge
bied de gemeente waar het voertuig 
thuishoort, gelegen is, een bandenkaart 
afleveren.

Par. 4. — De aanvragen tot het beko
men van bandenkaarten kunnen slechts 
ingediend worden indien de aanvrager 
formeel en schrifte lijk  verk laart geen ei
genaar of houder te zijn van andere ban
den dan die welke zijn voertuig uitrus
ten, inbegrepen één enkelen band aange
bracht op één reservewiel. W anneer de, 
bandenkaart afgeleverd is moet de ver- 
keerstoelating er melding van dragen.

Art. 5. Par. 1. —  Ten einde banden te 
bekomen ,zal de houder van het voertuig 
het vak «Aanvraag voor banden» van zijn 
bandenkaart invullen en zal daarna de
ze laatste aanbieden bij het vervoerbu
reau binnen welks gebied de gemeente, 
w aar het voertuig thuishoort gelegen is.

Par. 2 — Volgens de mogelijkheden en 
de beschikbare voorraad, zal het vervoer
bureau de aanvraag inw illigen of verwer
pen. In  geval van akkoord, zal de goed
gekeurde bandenkaart, vergez^d van een 
bon voor banden, aan den nouder van 
het voertuig toelaten de aflevering der 
banden te bekomen bij een bandenver- 
kooper. De aflevering van banden bij 
middel van den bon voor banden zal aan
geteekend worden op de bandenkaart.

Par. 3. — De bandenverkooper zal geen 
band mogen vervangen dan m its terug
name van den buiten dienst gestelden 
band; h ij zal dezen laatsten ter beschik
king moeten houden van de C. S. P.

HAAR AANDEEL IN DE 
VO ED SELVO UK Z IEN iN G

De vraag in  hoeverre het Nederland- 
scne visscnerijbedrijf, en dan in  hootd- 
zaak de zeevisscherij, thans in  de voed
selvoorziening van net vaderland kan 
bijdragen, was voor een redacteur van 

;het A.jn.P. aanleiding hierom trent te be- 
Ivoegder plaatse in lichtingen in  te win- 
i nen.
j .tioewel hetgeen hier volgen gaat voor 
onze lezers nu niet direct « nieuw > is, 
meenen we toch goed te doen, hiervan 
gewag te maken.

Men kwam tot de conclusie, dat het 
aandeel van de zeevisscherij in  onze 
volksvoeding in  dezen tijd  m aar betrek- 
keiijk  bescheiden kan zijn. Op het oogen
blik wordt slechts van IJm u iden  en 
Scheveningen uitgevaren. Scheveningen 
houdt zich alleen bezig met de kustvis- 
scherij bij dag.

A A N V O ER C IJFER S
De aanvoer te IJm u iden  is den laat

sten tijd  steeds stijgende, hetgeen ver
blijdend mag worden genoemd.

In  de eerste plaats kent d it bedriji 
a ltijd  op- en neergang en wordt bij gun
stig weer meer gevangen dan anders. 
Bovendien zijn m in of meer groote 
schommelingen te verwachten, door de 
zeer bijzondere omstandigheden waaron
der het bedrijf thans wordt uitgeoefend.

In  de tweede plaats bedenke men, dat 
de grootere vangst van den laatsten tijd  
niet van beteekenenden invloed is op het 
voedselvraagstuk. Om dat goed te zien, 
moet men de aanvoercijfers laten spre
ken. In  April j.l. was de aan voer 500.000 
kg., in  M ei was h ij opgeloopen tot 900.000 
kg. en in  Ju n i bedroeg de aanvoer reeds
1.300.000 kg. D it beteekent weliswaar 
procentueel een aanm erkelijke stijging, 
die mede is te danken aan het feit, dat 
er een aantal schepen is bij gekomen, al 
zijn in  deze cijfers ook seizoeninvloeden 
verdisconteerd, m aar bedenkt men nu,

dat de normale aanvoer 3 m illioen kg. 
per maand was, en dat de vraag in  ver
band met de schaarschte aan andere 
voedingsmiddelen veel grooter ls, dan 
b lijkt wel, dat de aanvoer nog van be
trekkelijk bescheiden omvang is.

Ongeveer 1/7 van hetgeen aan de Ne
derlandsche m arkt kwam ging naar het 
buitenland. Nu heeft er in  het geheel 
zeen uitvoer plaats en desondanks zijn 
.vij nog ver verwijderd van de normale 
jinnenlandsche consumptie van 4 kg. per 
Jaar per hoofd.

Op het oogenblik overweegt men van 
den aanvoer een grooter gedeelte te ver
zenden naar bepaalde gebrulksgebieden. 
Dit zouden dan in hoofdzaak zijn de 
groote steden en fabriekscentra.

D E V IS C H P R IJZ E N
De prijzen van de visch blijven nog 

steeds te hoog. Het is zoo, dat wie goed 
bij kas is, visch kan eten. W el wordt er 
tegenwoordig veel zeer kleine visch aan
gevoerd, zoogenaamde puf, welke vroeger 
naar de vischmeelfabrieken werd ver
zonden. Te dien aanzien heeft echter 
sen verschuiving plaats gehad en bij ge
brek aan grooter form aat kan deze kleine 
soort als uitstekend volksvoedsel dienst 
doen.

Nu is het een groot sociaal belang, dat 
allerlei kringen, welke zich geen normale 
visch kunnen aanschaffen, die kleine 
soorten ook inderdaad kunnen koopen. 
D it is nu niet het geval. H ierbij speelt 
ook het olievraagstuk een rol, want deze 
kleine visch leent zich er het meest toe 
om gebakken te worden geconsumeerd. 
Door het vaststellen van m axim um prij
zen voor deze volksvisch zal misschien 
een oplossing kunnen worden gevonden.

N atuurlijk  brengt de visch door de 
groote schaarschte hooge prijzen op. 
Deze omstandigheid brengt een hoogere 
besomming per schip mede, hetgeen we
der tot resultaat heeft, dat de bemanning 
een goed loon naar huis brengt.

MARKTBERICHTEN
VISCHAANVO ER G ED U REN D E DE W E E K  VAN 13 TOT 19 JU L I

•

1941

Vischsoort OO STEND E N IEU W PO O RT  Z EEB R U G G E  BO UCH AUTE TO TAAL

Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.
G arnaal: 25.308 9.570 28.255 5.785 08.198
Platvisch, schui en bot:

le  soort 153 8.171 241 — 8.565
2e soort 37 3.644 78 — 8.759

Groote platvisch : 2 203 23 — 228
Tong:

le  soort 30 47 81 — 158
2e soort 33 71 66 — 170
3e soort 10 167 95 — 272

Schui (groote) : — 520 — — 620
Tarbot en griet: 1 7 3 — 11
Rog: — 121 8 —* 129
Bot (groote): 32 4.519 71 — 4.622
Poers: — 437 329 — 766
Soldaten en

knorhaan: — — 8 — 8
Krabben: — — — 1.867 1.867
Andere:

Steur: — 13 — — 13
Beer: — — 8 — 8
Paling : — 15 — — 15

Totaal aankoop-
cijfer: 257.638,75 fr. 310413,25 fr. 298.226 fr. 62.508 fr. 928.786 fr.

Bemerkingen: Oostende: 
6 vischdagen; Bouchaute:

7 vischdagen; Nieuwpoort: 
5 vischdagen.

4 vischdagen; Zeebrugge:

Duitschland 
zegeviert

op alle 
fronten

ANTWERPEN
W E E K  VAN 14 TOT 19 JU L I 1941

a) Bedeeling van visch in de M ijn : 
20.467,6 kg. Belgische visch, waaronder 
13.322 kg. garnaal, en 2.362 kg. vreemde 
visch.

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

P rijs  van de vischsoorten, verkocht op 
de stedelijke vischm arkt te Antwerpen, 
week van 14 tot 19 Ju li 1941:

Maandag 14 Ju li. —  Tong 73-91 fr.; 
bot 24,50-30; schar 15,50-33,50; paling 44; 
garnaal 18 fr. per kg.; kreukels 5 fr. per 
liter; rolmops 6,25 fr. per pot van 250 gr.

Dinsdag 15 Ju li. —  G arnaal 18 fr. per 
kg.; kreukels 5-5,50 fr. per liter; rolmops 
6,25 fr. per pot van 250 gr.

Woensdag 16 Ju li. —  Rolmops 6,25 fr. 
per pot van 250 gr.; kreukels 5 fr. per 
liter; gepelde garnaal 90 fr. per kg.

Donderdag 17 Ju li. —  Bo t 24,50-30; 
schar 15,50; garnaal 18 fr. per kg.; kreu
kels 5 fr. per liter; rolmops 6,25 fr. per 
pot van 250 gr 

Vrijdag 18 Ju li. —  Rolmops 6,25 fr. per 
pot van 250 gr.; garnaal 16,50-18 fr. per 
kg.

Zaterdag 19 Ju li. — RoHhops 6,25 fr. 
per pot van 250 gr.; garnaal 16,50-18 fr. 
per kg.

NIEUWPOORT
V ISC H TO EV O ER

In  de week van Maandag 14 tot 19 Ju li 
1941 werden aan de Centrale af geleverd:

Maandag 14 Ju li. —  G arnalen: 956 kg. 
aan 9560 fr. Visch: 4812 kg. tegen 55.974 
fr. Totaal: 65.534,50 fr.

Dinsdag 15 Ju li. —  Niet uitgevaren.
Woensdag 16 Ju li. —  Garnalen: 2632 

kg. aan 26.320 fr. Visch: 4265 kg. aan
51.590,50 fr. Totaal: 77.910,50 fr.

Donderdag 17 Ju li. —  G arnalen: 1636 
kg. aan 16.360 fr. Visch: 4664 kg. aan 
54.358 fr. Totaal: 70.718,75 fr.

Vrijdag 18 Ju li. —  G arnalen: 2492 kg. 
aan 24.920 fr. Viisch: 4088 kg. aan 48.816 
fr. Totaal: 73.736 fr.

Zaterdag 19 Ju li. —  Niet uitgevaren.
De totale toevoer van de week bedroeg 

7766 kg. garnalen en 17.829 kg. visch, 
voor een bedrag van 287.899,75 fr.

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



BANK VAN BRUSSEL
— NAAM LOOZE VENNOOTSCHAP — 
B1JHU1S OOSTE1NDE : 3, WAl'UiXMt*LAATS 
Agentschap Petit Paris, 76b, Torhoutsche Steenweg 

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

ten of verzegelde kisten.
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De Noorsche W interharing- 
visscherij

Naar thans bekend geworden cijfers 
uitwijzen, ieverde het jongste Noorsche 
winternaringvisscherij-seizoen een ver
koop waai üe van 36,4 müiioen kronen op.

u it is een der beste resultaten, die ooit 
b e re ft Konden worden.

Het opslaan van visch in  
Noorwegen

ln  zuivelfabrieken
Naar Noorsche dagbladen melden, 

w o iat daar te iande ae geaacnte geKoes- 
te iu  om ae viscn, ■ voornam eiijK van üe 
gioute j-ioiodeuvisscnenj, in  üe koelhui
zen a e r  zuiveiiaorieKen op te slaan.

Kecüs wei a een oeiangnjKe partij Lo- 
foüenüaoeijauw aiüus opgesiagen. Het 
pian OiiCici viiiüt m  oreeoe krmgen veei 
iuiötemming.

Zweeusche kotters met gas
generators

Het streven om generatoren als drijf- 
kracnt m üe scneepvaart aan te wenoen, 
wuiüt in  z,weüen met succes voortgezet 
O iuaiigs weiü voor het eerst een vis- 
scxieiùvaaitaig, üat met een 600 P.K . éen 
cyiiiiüei', tweetaKt ruw oiie-motor uitgc- 
iu ü i wai, op net verstogen van geneia 
toi-Sa,i> iiigeooeia. jt-ioememiiigen aan a. 
wcùt^uùû van ZjWfcüeii heoueri aange- 
touiiu, aat ae motor voor net oeoeiene* 
va.ii ue uaw iviascnenj gescniKt is. vei- 
uiucuciijK /ai men vooiaisiiog gasgeneia- 
buicii aciAiwciiUbxi voor ae ivuaivuuiüers.
£icc.üutiicià zouuea, naar net ooiüeei üer 
uus.u .ia^cii, uc vooiüeur moeten geven
a a n  i i c t i  v C i û t U l i c l l  V fctü l l u  u H O L T . JLii Ü c Z e
js.«vcöne specie net piobieem van üe 
ijictài-ùj. uiiiite een cioüi veiiden roi.
^ a o g ^ n o i a u u i c n  e n  ü e  n i c i  VOOr llO O Ü lg e  
wxaiiuouoi n e m e n  zooveel piaats in  ue- 
uag', uùi: men tot nog toe nunne aanwen- 
uxaxê ( j c p c x ü ü  n e e i t

üe Liofoüenvisscherij
De Loioüenvisscherij, seizoen 1940-41, 

weid Qeeiiiüigü. De oporengst was groo
ter aan ooit te voren en oedraagt 25.5 
mnnoeü iNOoiscne Kronen.

vuui üc anceiivaieiiüe visschers waren 
üe v ei dansten 1 Ai'i Kronen.

Ajcigcxijü.c üuogc oea/ agen lronden tot 
op ncucn nim m er woicien cereikt.

oamensmeitmg van Noorsche 
ConservenfabrieKen

U it Bergen wordt gemeld, üat verschil- 
ienüe conserveniaDrieken gevestigd in 
oergen, Stavanger, ae llefö  en Bovagen, 
samcngesmoiten werden. Hiertoe behoo
ren oe groote iabrieKen van Bergenhus 
jtiannmg en Berger Preserving.

De Noorsche Vischconserven- 
industrie

Het voor eenigen tijd  afgesloten «kip- 
perseizoen» in  Noorwegen wordt als het 
gunstigste sedert de laatste 20 jaren be- 
scnouwd. De verwerkte hoeveelheid, on
geveer 92.000 hectoliter groot- en vaar- 
haring, is b ijna als in  het vorige jaar.
Meer dan 110.000 kisten kippers werden 
gemaakt,

In  riam m ersfest is m langs een conser
venfabriek opgericht. Hoofdzakelijk zal 
deze zich bezig houden met het bewerken 
van kabeljauwkuit. Zoodra de regelm ati
ge aanvoer van blikken doozen verzekerd 
is zullen de werkzaamnaden uitgebreid 
worden.

Bacon u it walvischvet
Sedert eenigen tijd  werden e o even ge

nomen met het bereiden van bacon uiit 
walvischvet als grondstof. Het experi
ment b lijk t thans geslaagd te zijn, en 
het nieuwe bacon is op de m arkt ge
komen. Het draagt den naam van Baie- 
na-bacon. Balena is het Spaansche 
woord voor walvisch.

Eerste vischmeelvoer-fabriek 
in  Zweden

Te Lysekil, in  Zweden, werd de eerste ((HET V IS SC H ER IJB LA D »  
fabriek voor de fabricage van vischmeel- j
voer opgericht. Daar vooral m akreel rij- i |S V E R K R IJG B A A R  
kelijk  voorhanden is, is men voornemens
hoofdzakelijk van het afval van deze B I J  A LLE  D A G BLA D V ERKO O PERS

visch, deels echter ook uit andere visch
soorten, ’t groote quantum eiwit, dat de 
visch bevat, te halen. Het gewonnen 
vischmeel wordt met ceiiuiosevoer ge
mengd. Hierdoor verKrijgt men een voer, 
üat enwitstoxien en kooinyüraten bevat.

Geperste visch
In  de eerstvolgende weken zal een 

Noorscne firm a het vervaarüigen van ge
perste visch op zien nemen. Voor deze 
rneuwe manner van visenbewerKmg be
staat, na de succesrijKe proefnemingen, 
in  Noorwegen groote belangstelling.

Naar men aanneemt, zai de export van 
dit proüuct met lang op zich laten wach
ten.

M inder goede besommingen in 
Zweedsche visscnerij

In  1940 bereikte üe Zweeüsche vissche- 
ii j  siecntere uitsiagen aan in  1939. In  
ae grootste vissciieisnaven van Sweden, 
vjro Ge o ui g, waar 80 t.h. van üe geneeie 
«isscnenj üer z,weeüscne westsust tnuis 
..uoit, zoiiK üe oporengst van üen ver- 
^uup van öz jm inoen k ionen in  iy39 op 

im iiioen Kronen iin la^U, hetzij een 
. cx niiiiüering van 42 t.h. 

j_«e im port van gezouten haring zonk 
au zo m illioen op i l  muiioen Kionen, 

van veiscne viscn is met z rniinoen 
„unen  tot op jl* miiinoen Kronen vei- 
...iU tiü . lijü en S üe ceiste Viei maanüen 
-.i net. loupcnue jaar viel er eeii nem e , 

.^iüci/ciiiiÊ waai ce nemen, m aar de 
j- iivu tic ii van veiüciie viücn waren toen 
.uci gering.

uucuti waiviscnvangst bij M adeira
De Portugeesche walv»scnvangst in de 

Kustwateren van ïvraaeira neeio zien üit 
jaar, naar aan ae r-ortugeescne pers ge- 
m e i a  worüt, gunstig ontwiKKeiü. ro t üus- 
verre weraen m ae wateren rona Maaeira  
niet mniüer üan 43 waivisscnen gevan
gen. meronüer waren er enKeie van Dui- 
tengewone afmetingen.

iierleving  in  Noorsche Vischexport
In  het nieuwe Europa zal Noorwegen 

éen belangrijke rol vervullen als visch- 
ieverancier. De welstand van het land 
ia l afhangen in  de mate waarop de 
Noorsche vischexport zal kunnen worden 
opgedreven. Reeds thans is Duitschland, 
m üe piaats van het slecht betalende 
Engeland, de voornaamste afnem er van 
Noorscne visch geworden. U it Bergen 
wordt gemeld, dat men zich aldaar ver- 
wacnt aan leveranties van gedroogde 
visch aan Ita lië . Reeds werd een con
tract voor 1.000 ton afgesloten. Boven
dien zijn onderhandelingen loopende 
aangaande een leverantie van 2.000 ton.

Gezouten vischfilets voor Holland
Met medewerking van officieele in 

stanties werden uit Noorwegen in  H ol
land circa 2.800 vaten van elk 100 kg. 
gezouten vischfilets ingevoerd.

De Bedrijvigheid der Noorsche 
Visscherij

In  Finm arken loopt de voorjaarscam- 
pagne van de visscherij ten einde. De 
resultaten zijn ietw at geringer dan in  de 
voorafgaande jaren, hetgeen hieraan 
mag toegeschreven worden, dat de visch j 
ver van het land bleef. Meer dan de 
helft van het gevischte quantum werd in 
verschen toestand uitgevoerd. De vis
scherij te Hyse kende betrekkelijk goe
de besommingen. H ier ook kon het 
grootste gedeelte in  verschen toestand 
geëxporteerd worden. In  Finm arken is 
de koolvisch-campagne nog aan gang; 
tot dusverre leverde ziji gemiddeld 30.000 | 
kg. op per kotter.

Tijdens het geheele seizoen werd tot 1 
nog toe 3.050 ton m akreel gevangen, 
welke geheel in  het binnenland afgezet | 
werd. De sprotvisscherij is m idden-Juni 
begonnen en nog volop aan gang. De 1 
andere takken van de kust- en bankvis- 
scherij leverden in  de jongste week in  
Vestlandet goede uitslagen op.

Hondenbelasting
In  verband met de hondenbelasting en 

de m oeilijkheden uit den weg te ruimen, 
aie voortspruiiten u it het aioakenen der 
scheidslijn tusschen de echte rashonden 
en de anüere, werd volgende verandering 
gebracht aan het reglement; Ten bate 
van de Provincie wordt er, op de bezit 
ters van honden, een belasting geheven 
Dedragende 30 fr. per hond. Deze belas 
tmg wordt vastgesteld op 300 fr. voor de 
nondenkweekers of hondenhandelaars, 
wence het getal honden ook zijn dat ze 
oezitten.

Passieve Luchtbescherming
Bericht aan de bevolking

De bijzondere aandacht der bevolking 
wordt op de rueronderstaande voorschrif
ten, door üe Bezettende Overheid uitge
vaardigd, getroKKen:

Door net politieoestuur zal in  elk on
roerend goeü een verantwoordelijke per
soon worüen aangesteid tot het treifen 
aer vereiscnte maatregelen tot het zeli- 
oeveihgen van het huis, üe lichtaiscner- 
ming en üe beveiligjing üer personen.

B ij vliegaierten zal n ij ervoor hoeven 
te zorgen üat üe hooiüwater- en gasiei- 
ümgbKiaan, evenais üe eiectriciteitsiei- 
auig woiüt aigesioten.

ln  huizen of inrichtingen w aar een 
centraal verwarm ingssteisel voornanden 
is, moet het vuur onm iddellijk worden 
gedooiü, ten ware een oewaiser er bij 
worüt gelaten.

oiim iüüeuijK na bomaanvallen moeten 
üe veraiitwooiüehjKe personen üe Doven- 
verüiepiiigen en zomers aizoeKen, ten 
eniüe geoeunijKe orandhaarden op te 
apoien en ze üoor miüüei van de zien 
aiaaar Devmüenüe emmers water, zand- 
zaïtjes, vuuiüoover en ander brand- 
uiuacngenei te oestrijden.

üii' woiüt eveneens op gewezen dat de 
poiicie streng zai optreden om gebeurlijk 
jvamioe en tucnt te üoen neerscnen, ten 
cinüe üe weiKing van passieve lucntbe- 
o c n e i m i i i g  e n  uianüweer niet te oeiem-
XXldÜli.

ln  uitvoering van onderhavige voor- 
senrjiten zuilen door de politie en agen
ten üer passieve lucntocscnerm ing nog 
passfenüc gegevens ten huize woraen ver- 
sueKt.

Het bestuur van de 
Passieve Lucntoescnerming.

W ist U
dat 'vele insecten oogen bezitten welke 
eCüte wonderen zijn, die hen toelaten 
naar ahe Kanten u it te zien? Eene van 
üie grootste wonüeren is het facettenoog 
van een lioelie, üen grooten roover onder 
de dieren. Zoo'n oog bestaat uiit meer dan 
28.000 afzonderlijke oogjes.

Voor de landbezitters
In  het Staatsblad is een verordening 

verschenen, waarbij op ieder perceel 
iand door den verbruiker een bçrdje 
dient aangebracht, waarop zijn naam  en 
aüies moet staan, samen met de opper
vlakte der geteelde gewassen.

Leening 1898 van 25.172.500 fr.
U itslag der 106e Zesm aandelijksche 

trekking: 1 Ju li 1941, der Leening 1898 
der Stad  Oostende van 25.172.500 fr.

Reeks 0943 nr 08 uitkeerbaar met fr. 
10.000.

Reeks 7570 nr 19 uitkeerbaar met fr. 
500.

Reeks 0748 n r 06 uitkeerbaar met fr. 
200.

Reeks 5405 n r 13 uitkeerbaar met fr. 
150.

Reeks 7652 n r 03 uitkeerbaar met fr. 
150.

Nummers uitkeerbaar met 125 fr. : 
reeks 0943 n r 07; reeks 1882 n r 20; reeks 
2541 n r 17; reeks 3594 nr 10; reeks 3594 
nr 25; reeks 3834 n r 22; reeks 3839 nr 19; 
reeks 3839 n r 24; reeks 4476 nr 16; reeks 
5765 n r 11; reeks 5765 n r 17; reeks 5870 
n r 11; reeks 6361 nr 11; reeks 7303 n r 13; 
reeks 7371 n r 20; reeks 7570 n r 14; reeks 
7652 nr 11; n r 7652 nr 20; reeks 7669 nr 
05; reeks 7669 nr 17.

Behalve de nummers hierboven aan
geduid zijn de volgende reeksen uitkeer
baar aan pari fr. 100.

0128, 0188, 0226, 0319, 0748, 0943, 1098, 
1146, 1303, 1366, 1437, 1552, 1711, 1882, 
2360, 2362, 2369, 2486, 2541, 2773, 3333, 
3594, 3834, 3839, 4096, 4228, 4363, 4476, 
4864, 5405, 5517, 5714, 5765, 5800, 5870, 
5889, 5920, 5954, 6124, 6214, 6361, 6672, 
6798, 7082, 7303, 7371, 7570, 7652, 7669.
Lijst der nummers uitgekomen op de 

105e Trekking:
0002, 0051, 0194, 0844, 0980, 1048, 1101,
1168, 1206, 1346, 1483, 1561, 1630, 1729,
£533, 2860, 2876, 3186, 3298, 3496, 3515,
3569, 3723, 3835, 3851, 4004, 4086, 4122,
4186, 4210, 4505, 4659, 4680, 5204, 5222,
5383, 5609, 5614, 5705, 5791, 5828, 6048,
6061, 6281, 6389, 6649, 7095, 7123, 7308.

Het leven is vol verrassingen
In  een schoenwinkel; «Nee, Mevrouw, 

schoenen die van buiten m aat 36 hebben 
en van binnen m aat 42 bestaan niet ! »

B ij het Roode Kruis
Prof. Jos. Sebrechts werd benoemd tot 

voorzitter van het Provinciaal Comité 
West-Vlaanderen bij het Roode Kruis.

Aangifte van Reisduiven
E r wordt herinnerd aan de bezitters 

van reisduiven dat, ingevolge de veror
dening van den M ilita iren  Bevelhebber 
voor België en Noord-Frankrijk, datum 
10 April 1941, zij gehouden zijn hun dui
ven alle drie maanden aan te geven op 
net Stadhuis. «

ueze driem aandelij ksche aangifte moet 
nu met 1 Augustus 1941 opnieuw geschie
den en dient ingezonden te worüen ten 
laatste üen 3 Augustus a.s., ten Stad- 
nuize, op form ulieren aldaar ter hand 
gesteld.

Tusschen elke drie maanden moet de 
nouüer alle veranüeringen, ’t zij van ge
tal, t zij van soort van duiven, op de 
njst aanorengen welke h ij verp licht is op 
zijn duivennoK regelmatig te houden en 
aan te vujlen.

W at gebeurde er deze week?
26-7-1842. — Onthulling van het stand

beeld Sim on Stevin  te Brugge.
27-7-1857. — HuwelijK van Prinses 

Charlotte met M axim illaan van Oosten- 
njK .

28-7-1914. —  Oostenrijk-Hongarije ver- 
K iaart üen oorlog aan Servië.

Z9-7-1875. —  inw ijüm g van het m u
seum voor natuurhistorie te Brussel.

30-7-1340. —  Jacob, van Artevelde trekt 
met 140.000 man naar Doornik. De Fran- 
scnen ontwijKen den strijd  door te on- 
üernanüeien.

31-Y-iözö. —  Geboorte van Frans A. 
u-cvaert, Vlaamsen muziekkunüige.

l-a-iy36. —  O verlijüen van Blériot, die 
in  1909 voor het eerst over het K anaa l 
vioog.

V. B. O-
—  Kent U de Vereeniging voor B e 

schaafde Omgangstaal, korter V.B.O .?
—■ Nog een nieuwe vereeniging zeker!
—  Nee vriend, geen nieuwe, m aar wel 

een vereeniging die reeds sedert jaren in 
ons land bloeit en groeit. Ze is dus niet 
ontstaan onder den drang der omstan
digheden.

—  W at w illen die dan eigenlijk met 
hun V.BO .?

—  Bevordering van den groei naar s tijl 
in  den privaten en openbaren vorm  van 
ons volk.

— En  waarover gaat dat?
—  Over de taa l van den gewonen om

gang met onbekenden, op reis, in  de za- 
ften, op vergaderingen, bij het winkelen, 
bij het onderwijs, in  de briefw isseling 
en de reclame, bij de beroeps- en am bts
bezigheden; kortom overal, w aar in  de 
overige landen het dialect w ijk t voor een 
algemeene gangbare en door ieder ver
staanbare spreek- en schrijftaal.

—  D aar voel ik  wel veel voor.
—- Goed zoo, geef U dan m aar op als 

lid, op het secretariaat van de V.B.O., 
aideeling Oostende, Dr. Verhaeghestraat 
105.

Belangrijke mededeeling voor de 
gebruikers van Dieselmotoren

DE BEVO O RRA D IN G  IN D IE S E L O L IE
Het M inisterie van Economische Z a 

ken deelt mede dat, tengevolge van de 
steeds grooter worcïiende schaarschte 
aan zware petroleumolie, noodig voor het 
aandrijven van Dieselmotoren, zoowel 
stationnaire en sem i-stationnaire, als 
scheepvaart- en automobielmotoren, de 
gebruikers dezer motoren verzocht wor
den binnen den kortst mogelijken tijd  
den ombouw hunner motoren voor het 
gebruik van gas, in overweging te ne
men of hun vervanging door electrische, 
gas- of stoommotoren of door alle ande
re drijfkrachtbronnen.

Het M inisterie vestigt de bijzondere 
aandacht d^r belanghebbenden op het 
feit dat, vanaf 1 October 1941, geen con
tingent zware petrojeumolie meer zal 
toegekend worden voor het aandrijven 
van Dieselmotoren, met uitzondering 
van deze gevallen voor dewelke de on
mogelijkheid van het gebruik van andere 
clnjiKrachtbronnen ter voldoening van 
het M inisterie van Economische Zaken 
bewezen wordt.

Toekenning van 15 t.h. van het huidige 
contingent zware oliën zal eventueel 
kunnen onderzocht worden voor de ge
bruikers van stationnaire Dieselmotoren 
die hun motor voor het gebruik van gas 
oingebüuwd hebben.

Voor auto- en scheepvaartm otoren zal 
deze hoeveelheid, in  voorkomend geval, 
op een maximum van 30 t.h. kunnen 
vastgesteld worden.

zal U beter dan eindelooze verklaringen en tal- 
looze getuigschriften de buitengewone doelmatig* 
heid bewijzen van het belgisch pijnstillend-middel

Met Uiit Kruis
X

Uw ongesteldheid zal aanstonds verdwijnen en 
U zult U werkelijk frisch en opgewekt voelen.

HOOFDPIJN - SCHELE HOOFDPIJN - DUIZELIG
HEID - TANDPIJN en ZEN UW PIJN  - PIJNLIJKE 
MAANDSTONDEN - ZENUW INZINKING - GRIEP 

R K E U M A T IS C H E  P I JN E N

I N A L L E

Rechtskundige Kroniek
De belanghebbenden worden verzocht 

bij hunne vraag, 7,50 fr. te voegen in 
postzegels ofwel deze som te storten op 
onze postcheckrekening 1070.98.

E r zal geen antwoord meer gegeven 
worden zonder bewijs dat de som geston 
werd.

H. — Vraag: Pierre X . is overleden op 
31 Dec. 1929, nalatende voor de helft in 
vruchtgebruik zijn weduwe, en voor de 
helft in  naakten eigendom en de helft m 
vollen eigendom zijner 2 kinderen. Deze 
nalatenschap bevatte de helft van een 
woonhuis. Heb ik  recht —  gehuwd zijnde 
met een der kinders —  aan een deel der 
pachtgelden en aan de achterstallige 
pachtgelden sedert m ijn huw elijk  of se
dert de ontvoogding m ijner vrouw?

Antwoord: De rechten van uw vrouw 
zi;'n ontstaan met den dag van het af
sterven van haar vader; vanaf dezen 
datum moeten haar rechten overge
bracht worden zoo op den eigendom als 
op de opbrengsten van den eigendom. 
Uw echtgenoote bezit 1/4 in  vollen eigen
dom en de helft van het huis, dus ook 
een recht in  vruchtgebruik dat aan
spraak m aakt op de opbrengst hetzij dus 
1/8 in  de totale opbrengst. Vanaf vader’s 
sterfdag moet gij diensvolgens 1/8 van 
de huurgelden genieten.

G ij hebt ook het recht de verdeeling 
te vragen om uit onverdeeldheid te tre 
den. Elkeen zou aldus zijn aandeel in 
speciën kunnen ontvangen.

C. — Vraag: Hoeveel moet het kosten 
per kubieke meter om aan te bouwen in 
boeresteen?

Antwoord: De prijzen vastgesteld in 
de eerste driem aandelijksche prijzen
lijs t van 1940 was 155 fr. de m3.

Thans, door de tijdsomstandigheden, 
die alle prijzen w isselvallig m aakt, kun
nen w ij geen vaste basis opgeven.

««•
PA UL. — Vraag: M ijn  kind is al v ijf 

jaa r bij m ijn ouders en zal er ook b lij
ven tot een van hen sterft. M ijn  vader 
zou w illen dat ik een schuld teeken voor 
den kweek van dit kind, zoo van 15 tot 
20.000 fr. op afkorting van m ijn  later 
erfdeel.

Hoe moet d it opgesteld en geschreven 
worden om w ettelijk  te zijn?

Antwoord: H ier de gevraagde tekst:
De ondergeteekende (naam , voornaam, 

beroep en woonplaats) erkent van zijne
ouders, heer en vrouw .......  ontvangen
te hebben ten tite l van voorschot op 
erfenis, de som van tw intig  duizend fr. 
(20.000 fr.). Ondergeteekende verp licht 
zich deze som in  te brengen ter erfenis 
zijner ouders bij ieder de helft.

Goed voor tw intig duizend frank.
Brugge, den .............  1941.

Handteeken.
Zegel aan te passen 1,60 fr. per dui

zend frank.

A. —  Vraag: Sedert 1919 pacht ik  aan 
m ijn  kozijn een p artij land, nu aan de 
weduwe en kinders.

De weduwe wenscht zelf deze partij 
te gebruiken en ik  kreeg opzeg per deur
waarder om met September 1943 het land 
te verlaten.

Mag ik  het gebruiken tot 2 jaa r na 
den oorlog?

Antwoord: Het besluit van 26 Novem
ber 1940 zegt inderdaad dat de loopende 
landpachten verlengd worden tot op den 
tweeden verjaardag van den voor het 
vertrek vastgestelden datum die volgt 
op den dag waarop de oorlogstijd een 
einde neemt en dat d it voordeel niet van 
toepassing is wanneer de verpachter 
wenscht het verpachte goed zelf in  ge
bruik .te nemen of het in  gebruike te 
geven aan bloedverwanten in  nederda
lende lijn , en hij) dit inzicht in  den opzeg 
neeft uitgedrukt.

W ij hebben het exploot van opzeg 
gelezen en zien dat deze laatste bepaling 
aldaar ontbreekt.

W ij besluiten dat de opzeg moet aan
zien worden als niet gedaan.

Be taa lt uwe pachtgelden zooals vroe
ger, m aakt hierover geen law aai. G ij 
Kunt het voordeel van het besluit teil 
uwen voordeele trekken.

M. —  Vraag: Ik  ben ongehuwd, heb 
nooit gestort. K an  ik  het 65-jarig pen
sioen genieten?

Antwoord: Uw  geval zal onderzocht 
worden. V raagt het noodige bewijs aan 
het belastingsbureel uwer sektie en aan 
het bevoegd bureel ten gemeentehuize 
uwer woonplaats.

Op uwe zorgvuldige aanwijzingen zai 
er te Brussel in  het M inisterie van So
ciale Voorzorg over beslist worden.

H E IST . — Vraag: In  1929 kocht ik  10 
aren land en bebouwde het zelf. In  1933 
bouwde ik  er een huis op. Op 10-2-40 
kocht ik  een hofstedeken en bebouwden 
w ij voor 50 aren die ik  bezaaide met 
tarwe tot bedrag van 10 aren. Heb ik 
recht m ijn  rantsoen tarwe voor 4 per
sonen te behouden en te gebruiken?

Antwoord: —  Het besluit van 20 Juni 
1941 verschenen in  het Staatsb lad van 
23-24 Ju n i 1941, bepaal.t:

« Het voordeel, van de in  het huidig 
artikel bedoelde voorafneming, is uitslui
tend voorbehouden aan de landbouwers 
van beroep, alsmede aan de personen en 
de inrichtingen die vóór 10 M ei 1940 over 
een landbouwuitbating beschikten, en 
die uit dien hoofde voorkwamen in  de 
landbouwtelling van 1939 s>

G ij kunt dus zelf de gevolgtrekkingen 
hieruit maken.

Ook stippen w ij aan da.t de vooraf
name enkel 150 kg. per persoon van ’t 
gezin bedraagt.

H O EV ELE  G E L U K K IG E  W IN N ERS
zullen er weerom niet zijn 
bij de t r e k k i n g  der

Loterij Winterhulp
Z A T E R D A G

A U G U S T U S
Koopt vandaag uw b iljet

D E  K A N S  W A C H T  U  A F !
(303)
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door Hendrik Brys

Daar er verder niet veel meer te vergaderen valt, 
struikelt het dankwoord van den president om de ta lrijke  
opkomst en de buitengewone aandacht van zijn toehoor
ders, over de koppen der menschen als ’t nijdig stooten 
van een stoomfluit, verloren in  het rumoer van de haven, 
een geluid waarvan men wel de klank opvangt, m aar de 
beteekenis niet begrijpt.

Alle belanghebbenden zijn blij gezind. Ineens zijn allen 
veel vertrouwelijker geworden; thans zijn zij werkelijk 
collega’s. De winstmarge scheidt hier de menschen evenmin 
als bij den verkoop in  de M ijn. De meest enthousiasten doen 
zelfs zeer intiem  tegenover de grootsten onder de grooten 
van ’t kleine wereldje op zich zelf dat de vischm ijn is. De 
groote bazen laten zich die fam iljarite it met een bescher
mend a ir aansmeren. Z ij toch zijn de meesters, zij moeten 
hun zwakkere broeders helpen. So lidariteit is thans geen 
ijdel woord meer in  de vischm ijn, temeer daar de groote 
firm a’s u it andere steden dienen geweerd te worden. Het 
gaat er nu niet om de redenen daartoe uiteen te zetten. Een 
feit staat vast: de Oostendsche vischm ijn aan de Oostend
sche handelaars. Als de visschers hun « p licht » niet be
grijpen, dan zijn er hier kapitaalkrachtige firm a’s genoeg 
om, door middel van import, in  de behoeften van de m arkt 
te voorzien.

M ijn  hoofd doezelt ervan. Heftig wordt er tegen reeders 
en visschers uitgevaren. Een zaak nochtans hebben hande
laars en visschers gemeen. Geen van allen houdt er aan 
naar de nieuwe vischm ijn te verhuizen. Van samenwerking 
is echter geen sprake. Langs beide zijden wordt de wimpel 
van het eigenbelang hoog in top gevoerd. De zwaksten 
zullen het toch immer voor de sterksten moeten afleggen. 
Lang zullen de vi.sschers van hun voordeel toch niet kunnen 
genieten. E r wordt reeWs te veel over contingenteeren, in 
voer van vreemde vi:ch  en dergelijke meer gepraat. De 
handelaars zullen wel de eerste viool spelen in  het M iniste

rieel Concerto. Aan de visschers de bassen, de handelaars 
zullen met tremolo de Cello’s hanteeren.

De hoogere Overheid zal er wel in  gelukken m aat
regelen te treffen die niemand bevredigen, teneinde enkele 
commissies, subcommissies, onderzoeksraden en zoo voort, 
een reden van bestaan te geven.

I I I

De vertrouwelijke stemming in  de vischm ijn is het 
eerste tastbaar resultaat dat de vergadering van verleden 
week oplevert. E r  heerscht verstandhouding onder de han
delaars, zoodat zij met vertrouwen tegen dezen namiddag 
opzien. Vandaag immers zullen de pakhuizen officieel ver
pacht worden. De zware zomerhitte drukt als een dood ge
w icht op de oude vischm ijn. De knechten hebben de 
frissche deemstering van het pakhuis opgezocht en liggen 
lu i op pakken en kisten. In  het bureau n ijp t de h itte als 
het ware m ijn keel dicht. Voor m ijn  part mag Fred hier 
naar adem blijven snakken, ik moet er u it! Op het Stad 
huis, waar de officieele verpachting plaats heeft, zal het 
wel koeler zijn.

Ik  laat de knechten slaperig geeuwen. Ind ien  er per 
ongeluk een bestelling uitgevoerd moet worden, dan zal 
Fred wel met de noodige ruzie er in  gelukken, den boel te 
beredderen.

Ik  loop zoo nonchalant mogelijk de groote marmeren 
trap van het stadhuis op en zet m ij op de laatste rij in 
de ruime w itte zaal. De meeste menschen u it de vischm ijn 
zitten niet al te vast op de grijs- of roodfluweelen stoelen. 
Hun zitvlak wordt er warm van. Het daglicht spoelt binnen 
door hooge ramen die op de groote m arkt uitgeven. K leine 
schilderijen hangen tegen den wand, in  een noodzakelijke 
wanorde tusschen en beven dce'.:en m et respectabele a f
metingen.

De Schepen van financiën, levenslustige kop met grijs 
borstelhaar, zit voor. Z ijn  kaarsrechte gestalte domineert 
gansch de zaal. Na zich overtuigd te hebben dat alle belang
hebbenden aanwezig zijn, verk laart h ij tot de officieele 
verpachting der pakhuizen in  de nieuwe vischm ijn over te 
gaan, en op een plan het eerste pakhuis aanwijzend, geeft 
h ij zonder verder dralen de minimum pachtprijs aan en 
vraagt meteen naar bieders.

H ij sch ijn t zich de gewoonte, de koe bij de horem 
te vatten, eigen te hebben gemaakt, want met een tikje 
nervositeit in  de stem vraagt h ij dringend om een bod. 
Een handelaar biedt honderd frank op. Zooals afgesproken 
blijven de anderen stom. De Schepene voelt waarschijnlijk 
dat zijn aandringen geen zin heeft, want h ij slaat toe en 
springt meteen over op het volgende pakhuis. Een visch- 
handelvereeniging u it de hoofdstad doet een bod. D it lokt 
een verwoed protest u it vanwege de aanwezigen. De Sche
pene rekt zijn gestalte zoo mogelijk nog meer. H ij is 
schijnbaar verwonderd. Zoo gemoedelijk mogelijk maant 
h ij de menschen tot kalmte, zoodat de uitbarsting van 
woede even snel geluwd is als ze oplaaide.

De fraaie zaal imponeert de menschen, toch hangt er 
een zwangere lucht over de hoofden. Reeds bieden enkelo 
handeaars op eikaars handen, temeer daar de handelaars 
u it Brussel een pakhuis toegewezen krijgen. De Schepene 
voelt dat h ij zijn slag zal thuishalen. H ij werpt zijn 
grootste net u it en kondigt aan dat, bij speciale vergun
ning, een groote firm a twee plaatsen ineens mag huren.

( 't  Vervolgt).



Notariëele en andere Aankondigingen

ZOEKLICHTJES
TE KOOP: benzine motor van 8 tot 

10 HP. in  zeer goeden staat. Zich wen
den G eryl A., Hertstraat, 1, Oostende.

(311)
D E FT IG E  SER V EU SE  gevraagd voor 

Café. Zich wenden bureel van het blad.
(305 >

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

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

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

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

(284)

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

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

Studie van den Notaris

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

Op DONDERDAG 31 JU L I 1941, te 15 u., 
in het lokaal «Prins Boudewijn», St. Se
bastiaanstraat, 26, te Oostende:

TO ESLA G
van

DE W E LB E K EN D E  C R EM ER IE
“ AU  GRI-GRI >>

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

bij bestemming dienende voor zijne uit
bating.

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

Onm iddellijk genot.
Bezoek: Dinsdag, Donderdag en Zater

dag van 15 tot 18 u.
Ingesteld: 520.000 fr.

Alle nadere in lichtingen te bekomen 
ter Studie. (298)

Stadie van Meester

Joseph De Vestele
Notaris 

Langerei, 56, te Brugge.

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

Studiën van Meesters

Pierre D EN IS
te Nieuwpoort, en

Georges Masureel
te Couckelaere.

Agence Ch. Seys
Rogierlaan, 21 Oostende

T E  K  O O P :
Handelshuis bij Leopold I  piaats, met 

schoone appartem. 190 m2.
Prachtige villa, rechtover Badenpaleis.
Prachtige villa, Zeedijk, met garage, uit- 

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

confort.
Schoone rapportvilla, Av. de la  Reine. 

4 appart., str. water, 340 m2 oppervl.
Twee werkmansbuizen met elk 1350 m2 

grond, Breedene, batterij Deutschland.
Bouwgronden te Breedene-Hippodrome, 

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

straat, enz.
T E  I I  U U R  :

Verscheidene burgershuizen. center van 
stad.

Prachtige villa, stad, oorlogscondities.
Dringend te koop gevraagd: A llerlei han

delshuizen, burgershuizen, groot en 
klein, in  en buiten stad. Bouwgronden, 
enz. (299)

Studie van den Notaris

VAN C A IL L IE
te Oostende, St. Paulusstraat, 41.

Den M AANDAG 28 JU L I 1941, om 3 uui
in het café «Prins Boudewijn», 22, St. 
Sebastiaanstraat, te Oostende:

TOESLAG
van

EEN  SCHOONE EN  R V I M E

Villa met hof
Prinses Stephanieplaats, 25 (Square) te 
Oostende.

Oppervlakkig groot 286 m2, voorzien 
van stads- en regenwater, gas en elec
triciteit.

K an  bezichtigd worden Maandag, 
Woensdag en V rijdag van 2 tot 4 uur.

Laatst gebracht: 198.000 fr.
(2Ô5)

Notarissen

VAN  C A IL L IE
en

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

Den M AANDAG 28 JU L I 1941, om 3 uur 
in het café «Prins Boudewijn», 22, St. 
Sebastiaanstraat, te Oostende:

IN ST EL
van

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

Winkelhuis
Nieuwpoortsteenweg, 169, groot 99 m2 52.

2. EEN  Z E E R  BESC H A D IG D

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

Eventueele vergoedingen voor oorlogs
schade zijn medeverkocht.

Recht van samenvoeging.
Huizen kunnen bezocht worden den 

M aandag, Woensdag en Vrijdag van 2 
tot 4 uur.

Voor alle in lichtingen zich wenden bij 
notaris Van Caillie, 41, St. Paulusstraat 
of bij notaris Sebrechts, 44, Euphrosine 
•Beernaertstraat. (296)

Studie van den Notaris

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

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

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

STAD  O O STENDE
Koop I.

W O O N H U IS
MET INRIJPOORT

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

V rij van gebruik.
Koop II.

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

Verhuurd met pacht.
Bezoek: Maandag en Donderdag van 

14 tot 16 u.
Recht van samenvoeging.
Voor alle nadere Inlichtingen, zie p lak

brieven of zich bevragen ter Studie.
(297) i

TO ESLAG
Op W O ENSDAG 6 OO GST 1941, te 

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

STAD  BR U G G E
Zeer Schoon en goed onderhouden

Heerenhuis
M ET  B U R E ELE N  EN  KO ETSPO O RT

Pieter Pourbusstraat 2 en 
Grauwwerkersstraat. 24

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

Bestaande u it:
Gelijkvloers: Salon gevolgd van eet

plaats, trapzaal, groote bureau, drie ka
mers, keuken, kleine keuken, waschkeu- 
en, diensttrap, W . C., koetspoort, hof. 
W . C. en gemeene uitgang Grauwwer 
kersstraat nevens nr 20.

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

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

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

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

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

Nadere in lichtingen ten kantore van 
den Notaris.

Ingesteld: 155.00G fr.
(315)

Op M AANDAG 28 JU L I 1941, te 3 uur 
’s namiddags, ter herberg «Bass Tavern», 
bij M. Renon Demaecker, A lbert I  laan 
(K a a i) te Nieuwpoort:

TO ESLAG
van

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

O PBR EN G ST H U IS
thans dienstig als gasthof, genaamd 
«HO TEL DU GRAND  RENARD », Duin- 

I kerkelaan 85, met twee verdiepingen, 
! mansardeverdiep en aanhoorigheden, 
met zeven aren, tien centiaren erve, d it 
alles een blok uitmakende, gestaan en 
gelegen langs de Duinkerkelaan en de 
Dum ontlaan, bekend bij Kadaster Sektie 

j A, deel van n r 260, palende Noord ge- 
! zegde Duinkerkelaan met een front- 
breed van 20 m., Zuid de Dum ontlaan 
met eene uitgestrektheid van 17 m „ 

j Oost en West aan de erfgenamen Cal- 
! meyn, met al het m obilier onroerend 
! door bestemming en dienstig voor de 
: uitbating, 
j V ER D EEL IN G :
I Gelijkvloers: Groote en kleine eet
plaats, office, keuken, afwaschkamer, 
telefooncel, trapzaal, uitweg, terras met 
marquise met ijzeren geraamte overdekt.

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

Aankoop —  Wisselingen —  Vermakingen van a*le Merken

Mecanographic-Office 
J. CORNELIS

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

OOSTENDE < 
H. R. 9381 1

JU .
(260)

Oostendsch Nieuws
V/EGNEMEN VAN STAKEN

Deze week werden de kleine hinder
lijke ijzeren staken weggenomen, die de 
hovingen van de Catharina- en Con- 
sc.ienceplaatsen omringden.

Deze staken waren gevaarlijk, en 
reeds menig ongeval viel daar te be
treuren.
DE N O O D ZA K EL IJK H E ID  VAN 
VACANTIE K IN D ERT U IN EN

De jongste gebeurtenissen hebben 
eens te meer bewezen, hoe gevaarlijk 
het is op het strand voor de kleine k in 
dertjes.

Inderdaad kunnen de kleine kinderen 
niet snel genoeg kelders en schuilp laat
sen bereiken; diens volgens verkeeren zij 
in. een bestendig gevaar.

Anderzijds zien ze er ook veel dingen,
Eerste verdiep: trapzaal, uitweg, acht die best aan het kinderoog onttrokken

kamers, engelsch gemak.
Tweede verdiep: idem, trappenhuisje 

en uitweg, drie mansardekamers en 
bergplaats.

Onderaardsch: twee voorraadkelders, 
wijn- en kolenkelder.

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

Ingesteld: 175.000 fr.
Zichtbaar alle dagen. Ingenottreding: 

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

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

Voor alle verdere inlichtingen, plans 
en inventaris van de medeverkochte roe
rende goederen, zich wenden ter studiën 
van voornoemde notarissen Denis en 
Masureel, respektievelijk te Nieuwpoort 
en te Koekelare. (294)

blijven.
Het Stadsbestuur zal zijn uiterste best j 

doen om in  enkele scholen vacantia-! 
koloniën te stichten, bestemd voor d« 
kleintjes.

E r  wordt nog steeds gewacht op de 
welwillende medewerking van het on- 

. oerwijzend personeel der scholen, 
i Zaterdagmorgen zal er een vergade
ring p laats hebben op het Stadhuis, om 
te kunnen vaststellen wie zijne w elw il
lende medewerking aan dit schoone 
werk zal w illen verleenen.

De ouders zullen het onderwijzend 
personeel daarvoor dankbaar zijn, want 
ze zullen door hunne medewerking een 
zeer grooten dienst aan de bevolking be
wijzen.

Studie van Meester

Pierre D EN IS
Dokter in  de Rechten 
Notaris te Nieuwpoort.

Op D IN SD AG  29 JU L I 1941, te 3 uur 
’s namiddags, ter herberg «La Liberté»,! 
bij M. Ch. De Meyere, M arktplaats te; 
Nieuwpoort:

TO ESLA G
van

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

Een
W  erkmanswoonst

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

Ingesteld: 17.000 fr.
K o o p  I I

Een
W  erkmanswoonst

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

Recht van samenvoeging. M et alle ge
beurlijke rechten op oorlogsschadever- 
goeding. Verhuurd zonder recht van 
pacht.

Zichtbaar alle dagen 
Ingenottreding: één maatnd na den 

eerstkomenden vervaldag der pacht.
Ingesteld: 17.600 fr. 

Voor alle verdere in lichtingen, zich 
wenden ter studie van Notaris D EN IS, 
Kokstraat, 9, te Nieuwpoort. (293)

Koophandelsrechtbank 
van Oostende

B ij vonnis van den 24 Ju li 1941 heeft 
de rechtbank het gerechtelijk accoord 
bekrachtigd, dat Mevr. Blockx M argriet, 
confectie, Jam es Ensor Gaanderij N r 38, 
te Oostende, van haar schuldeischers 
bekomen heeft.

De Referendaris, R. FO N TA IN E
(314)

^ Men verzoekt ons het overlijden 
te melden van

Commandant

Adolphe LAUWEREINS
Echtgenoot van 

Mevrouw Rachel Frankignoul
Adjunct-DirecteuT van het Be l
gisch Zeewezen - Officier in de 
'Leopoldsorde - Vereerd met ver
scheidene Nationale en buiten

landsche Eereteekens.
overleden te Oostende, den 17 Ju li 
1941 in  den ouderdom van 61 jaar.

De begrafenis had in  de in tim i
te it plaats.

D it bericht dient als eenige ken
nisgeving.

Ges'ien de huidige omstandig
heden, wordt de rouw niet ge
dragen.

Oostende - Mariakerke
liet kwartier der groote toekomst

BOUW- 5
Sg r o n d en !

op 100 meters van de zee

E R  K O O P E N  
I S  E E N  G O U D Z A A K

Koningstraat, 66, Oostende.
(306)

Eenige belangrijke gronden:
D ISTELLAAN  V IO L IER EN ST R A A T  
PA PA VERST RA A T  PAARSBLOEM- 
LAAN, W IEREN STRA A T , STRAND. 
PA ARD EN BLO EM STRAA T EN 
KO OLENBLOEM LAAN.

In lichtingen:
J .  VAN H A KEN D O VER  

39, Langestraat - Oostende
(313)

Studie van Meester

Pierre D EN IS
Dokter in  de Rechten, 
Notaris te Nieuwpoort.

UIT TER HAND TE KOOP :
1) G EM EEN T E LO M B A R T Z IJD E
SCHOONE LAN D EIGEN D O M

met garage, serre, kippenhok en onge
veer 1500 m2 erf.

2) STAD  N IEU W PO O RT  
Grooten industrieelen EIG EN D O M
dienstig voor alle n ij v;erheid, gelegen 
W illem  de Roolaan.
3) V ER SC H ILLEN D E 
W ELG ELEG EN  BO UW GRO ND EN

te G R O EN EN D IJK , W ESTEN D E-PLAG E, 
ST. AN D RE (Oostduinkerke) en K O K 
S IJD E .

4) STAD  O O STENDE 
BU R G ER SH U IS

gelegen in  de G rensstraat (d icht bij 
«Petit Paris»).

GEVRAAGD :
Opbrengsthuis of groot en welgelegen 

heerenhuis
te O O STENDE van ongeveer 500.000 fr.

Voor alle in lichtingen zich wenden ter 
studie van voornoemden notaris D EN IS, 
Kokstraat, 9, Nieuwpoort. (310)

Men verzoekt ons het overlijden 
te melden van

M EVRO UW

Eugenie Vanhee
Weduwe van 

Mijnheer August Hindryckx
Echtgenoote van 

Mijnheer Maurice Vanbelle
overleiden te Mariakerke-Oosten- 
de, den 21 Ju li 1941, versterkt door 
de HEft Sacram enten der Ste r

venden.
De begrafenis had plaats op 

Donderdag 24 Ju li 1941.
Vrienden en kennissen, die bij 

vergetelheid geen rouwbericht 
ontvangen hebben, worden ver
zocht dit als dusdanig te aanzien.

Steensche d ijk  95, Oostende.
(307)

Men verzoekt ons het overlijden 
te melden van

M IJN H E E R

Joannes-Joseph Simons
Echtgenoot van 

Mevrouw Mathilde Blommaert
overleden te Oostende, den 17 Ju li 

1941.
De begrafenis had plaats op 

21 Ju li 1941.
Vrienden en kennissen, die bij 

vergetelheid geen rouwbericht 
ontvangen hebben, worden ver
zocht dit als dusdanig te aanzien.

(308)

D A N K BET U IG IN G

Mevrouw Charles A R IT S  be
dankt van harte de vrienden en 
kennissen voor de vele blijken van 
genegenheid, haar betoond bij het 
afsterven van

M IJN H E E R

Charles ARITS
Aannemer van openbare werken 

Cottage «Sunny Corner» 
Blankenberge (Sas) (312)

H AN DELSCURSUSSEN
Met ingang van het nieuwe schooljaar 

zal er in  de vakschool voor meisjes, 
tokholm straat, een volledige handels

cursus ingericht worden. Deze cursus zal 
toegankelijk zijn voor de leerlingen der 
lagere scholen van het 7e en 8e studie
jaar.

De cursussen zullen drie studiejaren 
om vatten er. de kinderen die ze volgen, 
zullen een volledige handelsopleiding ge 
nieten; ook dactylo- en stenografie en 
he.t onderricht in  andere talen zullen er 
bestudeerd worden.

Geen tw ijfe l of deze cursussen zullen 
een groot succes boeken, daar alle ou
ders die de toekomst van hunne kinde
ren w illen verzekeren, er zullen aan hou
den deze cursussen door hen te laten 
volgen.

Zoo zal onze stedelijke Meisjesberoep
school zi;n faam  steeds meer en meer 
kunnen opvoeren.
L IC H A M E L IJK E  OPVOEDING

De bestuurscommissie der Stedelijke 
Vakschool voor Meisjes heeft besloten 
een vraag te richten tot het stadsbe
stuur voor het benoemen van een moni
trice in  licham elijke opvoeding.

Onze meisjes hebben dringende be. 
hoefte aan degelijke gymnastiek, daar 
zij geroepen z ijn  om gansche dagen 
over hun werk gebogen te blijven zitten, 
en zoodoende hunne gezondheid in  ge 
vaar brengen.

Voor wanneer hetzelfde voor onze jon- 
gensvakschool? Ook hier moet eiken dag 
een half uur er van af kunnen.
AUTO ONTVREEM D

Onbekenden zijn binnengedrongen in 
een garage van de Fortstraat en hebben 
er een auto ontvreemd ten nadeele van 
Jerom e Tavernier.

Dat h ij het m aar niet vergeet aan te 
geven op het Stadhuis, M ilitiebureau!
L. B. V R IJW IL L IG E R S

De eerste uitnoodigingen voor intel- 
lectueele vrijw illigers bi|j de Luchtbe- 
scherming werden cjeze waek besteld, 
volgens de wijk.

Moge de actie van den heer Degraeve, 
leider der Vrijw illigers, ^succes hebben!

Treinen uit 
Oostende-Kaai

Vertrek- Bestemming Aard
uur trein
6.17 Brugge-Gent—Brussel N. Omnibus
7.30 Brugge-Gent-Brussel Z. Express
7.45 Kortem ark Omnibus

11.00 Brugge-Gent-Brussel Z. half-
doorgaande

12.30 Kortem ark Omnibus
15.00 Brugge-Gent-Brussel N. Omnibus 
17.ro Jrugge-Gent 
17.13 Kortem ark
17.30 Brugge-Gent-Brussel Z.
20.00 Kortem ark

Omnibus
Omnibus

Express
Omnibus

M EER  E E R B IE D  VOOR DE PLANTEN. 
A.U.B.!

Reeds vóór de vacantiedagen werd 
vastgestield, dat sommige kinderen ei 
een genot in  vonden de takken der boo- 
men af te rukken en ongehoorde schade 
aan de beplantingen veroorzaken.

Sedert de vacantie is ingetreden neemt 
dit vandalenwerk nog toe.

Het Schepencollege zal streng optre 
den, en de ouders der kinderen die op 
heeterdaad betrapt worden, verantwoor
delijk stellen.

Het is zeer te betreuren onze beplan
tingen op zulke wijze te zien vernielen. 
Elke burger heeft het recht, zooniet de 
plicht, de beplantingen te beschermen.

W aar blijven de mannen van de B u r
gerlijke W acht om ook een oogje in  ’t 
zeil te houden?
KEN BONTE AVOND 

Maandagavond, te 19 u „ gaat in  de 
«Frontbühne», Stokholm str., een bonte 
avond door, w aaraan verschillende Ham- 
burgsche artisten zullen medewerken. 
B IJZ O N D ER E  LESSEN  VOOR 
ONZE PO M P IER S  

Zooals we mededeelden, zullen er te 
Brugge bijzondere lessen gegeven wor
den voor brandweermannen.

Deze lessen zullen gegeven worden des 
Zondags.

Acht onzer pompiers dienden een aan
vraag in  bij het Schepencollege, om de 
toelating te bekomen deze lessen te vo l
gen. D aar echter het brandweerkorps 
niet ta lr ijk  genoeg is, heeft het Sche
pencollege besloten de toelating te ge
ven aan zes bestendige brandweerman
nen. Een bijzondere dienstregeling zal 
genomen worden om te verm ijden dat 
zes mannen in  eens hun Zondagdienst 
zouden moeten staken. Deze dienstrege
ling zal het getal afwezigen op drie be- 

' palen.
De mannen krijgen de toelating deze 

lessen te Brugge te volgen, op voor
waarde dat dezen die den dienst moeten 
waarnemen, dadelijk na de les hun 
dienst hervatten.
NOG M OESTU INEN  

Een voorstel zal gedaan worden dooi 
den heer Verhuist, bestuurder der Be 
plantingsdienst, om de Ihovÿngen van 
de St. Catharina- en Conscienceplaatsen 
in  moestuinen te herscheppen.

Kunnen ook de hovingen van de Leo
poldiaan niet in  moestuinen herschapen 
worden?
OP DE M ARKT 

Donderdag had er op de m arkt een 
echte vechtpartij plaats naar aanleiding 
van een fruitkwestie.
BO TSING

Op de Koninginnelaan, ter hoogte van 
den Torhoutsteenweg, kwamen twee 
fietsers met elkaar tn botsing. Claeys 
Edmond werd hierbij ernstig gewond. 
W EGGENO M EN  W IJN  

« Naar het schijnt is een onderzoek 
in  gang over het wegnemen, u it een 
bekend hotel, door burgers, in  het begir 
van de bezetting, van wijnen. Een stads 
bediende zou, naar ons verzekerd werd 
dit hebben gezien ».

Zoo schrijft een konfrater. En  dan?. . 
H U W E L IJK E N  

Op Zaterdag 9 Augustus a.s. zal het 
huweliljk voltrokken worden tusschen 
den heer André Goddemaer, stadsbe- 
diende met Mej. Zonnekeyn Marie-Louise 
dochter van Louis Zonnekeyn, den sym- 
pathieken vischkeurder u it onze visch
m ijn.

Aan het jonge paar en de ouders onze 
beste gelukwenschen.* * *

Binnenkort zal de heer Surm ont Lu 
cien, Dr. Verhaeghestraat 107, in  het 
huw elijk .treden met M ej. Vercruyce 
Marceline.

Onze beste gelukwenschen! 
AARD APPELEN  G ESTO LEN  

M arguerite Lanoye, alh ier woonachtig 
in  de Frère Orbanstraat, heeft zich be 
klaagd over het feit dat onbekenden uit 
haar moestuin, gelegen rechtover het 
nieuw kerkhof, aardappelen gestolen 
hebben!
O PLIC H TER  AAN HET W E R K  ~

Verscheidene personen hebben alhier 
het bezoek ontvangen van een heerschap 
dat in lichtingen weet in  te winnen over 
personen die fam ilieleden als krijgsge
vangene in  Duitschland hebben. H ij ver
k laart tot de grenspolitie te behooren 
en te hebben vastgesteld dat er een pak, 
verzonden door de fam ilie en eetwaren 
bevattende, aan de grens was opgehou
den daar er rechten te betalen vielen. 
Deze persoon trach t alsdan van de goed - 
geloovige menschen geld los te krijgen.

Deze kerel is gekleed met grijze rij 
broek, zwarte laarzen, bruine vest, 
heeft zwart haar, blauwe oogen, bree- 
den mond, hoom bril en is ongeveer 28 
jaa r oud.

Op de Van Iseghem laan, bij M ej. De
vos en op de Klaprozenlaan bij Mevr. 
M arcel Vanhee, w ist h ij geld los te k rij
gen. Z ijn  er nog andere beetgenomen 
personen?
EXAM EN

Morgen Zaterdag houdt de heer Meyns 
Hector, u it onze stad, te G ent in  de 
Exam enzaal van de Faku lte it der W e
tenschappen, zijn wetenschappelijk exa
men. Goed heil!
IN W EN D IG E  ORDE 

Aan alle vastbenoemde stadsbedien- 
den werd deze week een exemplaar van 
het organiek reglement van Inwendige 
Orde te r hand gesteld. D it moet hen 
toelaten de reglementen stipt na te le 
ven. Het stadsbestuur zou goed doen dit 
reglement eens na te zien en te wijzigen. 
A FD AN KIN GEN  

W ij lezen in  een locaal blad:
« E r  werd geklaagd dat bedienden a f

gedankt werden, die aan een regelmatig 
examen hadden deelgenomen, terw ijl an 
deren die niet geslaagd waren of zelfs 
aan het examen geen deel hadden ge
nomen, en naderhand als «renfort» wer
den te werk gesteld, in  dienst werden 
behouden. »

Men is vriendje van de groote fam ilie 
of men is er geen.

Best dat burgemeester Serruys en het 
Schepencollege thans zelf de zaak van 
die examens in  handen nemen, anders 
zullen er nog veel m isbruiken gebeuren'

Ditjes & Datjes
R IJK SM A R IN ESC H O O L

E r wordt aan de bevolking bekend ge
m aakt dat in  de Rijksm arineschool ter 
oude statie te Oostende, op 1 Augustus, 
1 September en 1 October inschrijvin 
gen zullen gedaan worden voor leerling- 
dek of macnine. De school is voorloopig 
als externaat ingericht. Belanghebben
den kunnen van heden af op d it adres 
inschrijven. Z ij zullen verder volledigen 
uitleg en alle noodige inlichtingen be
komen.
Aanvragen voor het houden van 

vergaderingen
Aanvragen voor het houden van ver

gaderingen moeten n iet meer recht
streeks bij, de- Kreiskom m andantur in 
gediend worden. Z ij dienen op voorge
schreven form ulieren en wel op 1 for
m ulier A en 2 form ulieren B  aan den 
Burgemeester der gemeente gericht te 
worden, zoo tijd ig  dat deze aanvragen 
/ dagen op voorhand aan de Kreiskom- 
m andatur kan overmaken. De noodige 
form ulieren zijn te verkrijgen op het 
stadhuis. Deze form ulieren moeten met 
een schrijfm achine getypt worden.

Bevolkingsstatistiek
Het is de stad Hasselt die in  1939 het 

grootste getal geboorten geboekt heeft 
■.,41,5) per duizend inwoners. Daarna 
Komt Brugge met 40,1. Het kleinste ge- 
ooortecijler wera geboekt te Scnaarbeek 
met 4,5 per duizend. In  de dne eerste 
maanden van 1940 spant Brugge de 
Kroon met 33,5 per duizend en nogmaals 
m de drie eerste maanden van 1941 met 

per duizend. Schaaroeek boekte voor 
aezelfde periode 3,6 per duizend.

Voor de sterfgeivallen boekt Leuven 
in  de drie eerste maanden van 1940, 29,9 
per duizend en in  1941 (de eerste drie 
maanden) 28,6, terw ijl Merksem slechts 
9,9 en 9,8 per duizend boekte.
ln  de m ijnschool te Heerlen (Ned.)

In  de m ijnschool te Heerlen krijgen 
de kinderen lessen van zelfeerbied.

Elke eerste werkdag der week moeten 
zij met een schoon gewasschen pak en 
goed gesmeerde schoenen op de m ijn 
Komen.

Jongens met gescheurde kleederen 
worden aangezegd, dat de kleederen den 
volgenden dag moeten hersteld zijn.

Een eerste m aatregel die zou moeten 
in onze vakscholen ingevoerd worden.
B ij de Passieve Luchtbescherming

De duurtijd der prestaties door de le 
den der P. L. mag de 8 uur per dag niet 
overschrijden.

De diensten worden aanzien als v rij
w illig  gepresteerd en de vergoeding van 
4 fr. per uur mag niet aanzien worden 
noch als loon noch als wedde, m aar en
kel als schadeloosstelling.

Prijzen voor 
Groenten en Fruit

VAN V R IJD A G  25 JU L I 
TOT EN MET DONDERDAG 31 JU L I

In  de eerste kolom vindt men vermeld 
de prijzen voor den voortbrenger, in  de 
tweede voor den groothandelaar en in 
de derde deze door den verbruiker te 
betalen.

A. — G RO EN TEN
Bloemkoolen: 

minder dan 15 cm. over-
snede, per stuk 2.— 2.40 3.—

Van 18-22 cm., over-
snede, per stuk 2.50 3.— 4 —

22 cm. oversnede en
en meer, per stuk 3.— 3.55 4.50
Kropsla:

Boven 250 gr. gewicht,
per stuk 0.85 0.85 1.—

Onder 250 gr. gewicht,
per stuk 0.50 0.60 0.75
Wortelen:

In  bussels, vrij v. aarde,
van 500 gr. 1.25 1.55 2 —

Losse, zonder loof, p. kg. 2.— 2.40 J.25
Erwten  met peulen, per
kgr. 2.50 3.00 4 00

Porei, per kgr. 2.50 1.80 2.50
Id., per kgr. 3.— 3.55 4.75

Glastomaten:
(onverpakt) :

K w alite it A, per kgr. 6.— 7.— 9.25
K w alite it B , per kgr. 5.— 5.85 7.75
Kw alite it C, per kgr. 3.— 3.55 4.75

Glaskomkommers :
K w alite it A, per kgr. 3.— 3.55 4.75
K w alite it B , per kgr. 1.50 1.80 2.50
Snijboonen 3.50 4.10 5.50
Prinsessen, boterboonen 4.50 5.25 7.—
Groenboonijes, maxim.
7 cm. lang 6.— 7— 9.25

Witte kabuiskoolen, per
kgr. 1.25 1.55 2.—

Roode kabuiskoolen, per
kgr. 1.60 1.95 250

Groenkoolen, per kg. 2.— 2.40 3 25
Andijvie:

Gekruilde, van 200 gr.
en meer, per stuk 1.— 1.25 1.50

ld. m inder dan 200 gr.
per stuk 0.75 0.95 J..25

Breedbladerige van 300
gr. en meer 0.75 0.95 1.25
Ajuin:

Kleine w itte voor opleg
(max. 2 cm. doormeter)
per kgr. 6.— 7.— 9 25

Sjalotten, per kgft 5.— 5.85 7.75
Andere (m et of zonder
bladeren), p. kgr. 2.50 3.— 4.—

Witte selder, p. kgr. 5.— 5.85 7.75
Groene selder, per kgr. 4.— 4.70 6.25
Rhabarber, per kgr. 2.— 2.40 3.—

B. —  F R U IT
Stekelbessen (groene of
rijp e ), per kgr. 3.75 4.30 5.25

Aalbessen, per kgr. 4.75 5.40 6.75
Zwarte aalbessen, p. kg. 8.50 9.70 12.25

Frambozen:
Kategorie A (verpakking
inbegr.), per kgr. 6.75 7.65 ö̂ o

Kategorie B , netto p. kg. 6.75 7.65 9.50
Zure krieken (kortstee-
len, Noordkrieken en
Schaarbeeksche krie
ken), per kg. 7.— 8.— 10.—
Zoete kersen:

Kw alite it A, per kgr. 7.— 8— 10 —
Kw alite it B , per kgr. 5.50 6.30 7.75

Aardbeien:
(Luxe-kwaliteit)

Kw alite it A, per kgr. 9.— 10.25 12.75
Kw alite it B, per kgr. 7.— 8.— 30.—•
Kw alite it C, per kgr. 5.— 5.75 7 —

Appelen (per kgr.):
Kategorie 1 5.—
Kategorie 2 4.—
Kategorie 3 3.—
Kategorie 4 2.50
Kategorie 5 1.—
Peren, per kgr. 3.— 3.50 -Î.25
Mirabellen, per kgr. 3.— 3.50 4.25
Boschbessen, per kgr. 6.75 7.75 9.75



S P O R T 
NIEUW S

B o k s e n

Op Zondag 27 juli, te 15 uur 
in de zaal van het Sportpaleis
ONZE GEVIERDE KAMPIOEN KAREI, 

SYS IN STRIJD MET DEN 
FRANSCHMAN MARIVOET

Verbitterds strijd tusschen Oscar Eve
raert en Demeyer

D at promotor Theo Vanhaverbeke zijn 
staasgenooten ae voorkeur gegeven heeit 
ooven ahe anaere in  üeigie, om onzen 
gevieiaen K are i csys na aezes pracnugt 
overwmning op Orustaai Koon te zien op- 
treaen, is vanwege Tneo een geste a it 
w ij siecnts Kunnen waarüeeren en toe- 
juicnen. net ware Vanna ver oeKe ïnüer- 
uaaa gem akkeiijk gevanen, zijn « pou
la in  » c zij te m ussel, Antwerpen, üent, 
i_,uik o i unariero i te laten uitkomen, 
waar net voik voor ae piaatsen zou ge- 
vocnten ne d oen.

rneo neeit a it echter niet gewild! H ij 
weet neei goea aat aank het Oostenüsci- 
sportpuoiieK, K are i Sys zoo hoog im roem 
en aanzien is geklommen. Tijdens zijn 
leerproeven wera K are i ain ier Dijna we- 
KenjKs aoor ta lrijke  boksaüepten aar go 
moeaiga en toegejuicnt en ïeüere zi.iae. 
overwinningen staken hem en ons een 
mem onüer net nart. Nu bys een boksei 
van internationale beteekenis is gewor- 
aen, wn en Kan n ij zijn getrouwe staüs- 
genooten niet vergeten, n ij is geen on- 
uaiiKoare en wanneer Theo hem vooi- 
bteine om zijn eersten weüstrijd na het 
suKses op Kotn, te Oostende te betwis
ten, antwoordde K are i Ilegm atieK: «lu. 
vraag niet liever, m aar zorg alleen vooi 
een goeaen en bekwamen tegenstrever».

rie t stond a us vast üat de eerste sortit 
van aen scnitterenaen overwinnaar van 
Roth Dinnen onze muren zou piaats heo- 
oen. Deze mare werd door de Oostena- 
scne sportmannen met algemeene vreug- 
üe begroet en reeds heDben zij den aa- 
tum van Zondag z7 Ju n  op nun nota
boekje met een Kruisje aangeteeKenü.

Dien aag zuiien zij ïnüerüaaa voor geen 
geia ter wereia ae prachtige in ternatio 
nale meeting m het Sportpaleis w illen 
missen. K are i bys in  actie te zien, is een 
voorreent geworden. De machtige en 
snelle Belgische kampioen laat immers 
tusschen üe touwen zuiKen gewelüigen 
inüruk, dat de toeschouwers reikhalzend 
naar een nieuwe verschijning van den 
blonden Oostendenaar uitkijken.

£et Sys-Marivoet op het an iche eener 
meeting in gelijk weiKe andere stad van 
’t land: overal zal men volK moeten wei
geren! Zondag is d it ook best mogelijk 
in  het Sportpaleis. Daarom, alvorens de 
ontmoetingen verder te bespreKen, raden 
w ij onze lezers unaniem aan, van nu a l 
hun piaatsen in  ae gewone lokatieburee- 
len te bespreken, ten einde alle onaan- 
genaamheüen aan den ingang te verm ij
den.

Tnans werpen w ij een blik op het sa
mengesteld programma, van aard om de 
meest veeieiscnenüen tevreden te stel
en. ue hoolüKamp tusschen K are i Sys 
en den Franscnm an M anvoet zal met be
langstelling gevoigd worden. W ij weten 
zeKer neei goed dat iogischerwijze de 
bezoeKer tegenover onzen stadsgenoot 
geen zweem van Kans op winnen neeit. 
Alleen Kan men reKenuig houden met 
mogeiijKe verrassingen, die evenals in  
voetoai, insgehjKs in  üe DoKssport niet 
uitgesloten zijn. ln  üeze ontmoeting zai 
idarivoet er aiies op zetten om Sys gt- 
aurenüe üe eerste ronüen te verrassen. 
De franscnm an, een stevig gebouwae Ke
rel van jaar, heeit hieruij m et te ver
liezen, m aar anes te winnen, zooüat mag 
veronaersteiü woraen üat h ij zien met 
hart en ziei aan aen strijü  zai geven, 
w ij geven zonaer üraien ae voorKeur aan 
Sys, üie eenter best zal hanaeien op zijn 
noeüe te zijn.

Deze internationale weüstrijd over 
10 x 3 m inuten wordt om njst aoor een 
tweeüe ontmoeting voor DeroepsDoksers, 
üie ons veel evenwichtiger toeschijnt en 
piaats heelt tusscnen twee gevreesae 
Kioppers: üveraert en Demeyer, üie wer- 
KenjK üroompoeüer in  üe vuisten hebben, 
j/erwiji eerstgenoemüe amans, De Ruyt- 
ter en Leonara öteyaert in  enKeie ron
üen stopte, sioeg Demeyer achtereenvol
gens rouquet en K are i Maes K.o. Vooral 
ae zege op aezen laatste, in  üe 5e ron- 
ae veneüen maanü te ivioesKioen verwor
ven, stemt tot naüeiiKen, üaar men weet 
üat ae ïzegeinnaar een even taaie ais 
wnsKi acntige Kerel is. Demeyer slaat er 
üus m et nevens en üaar üveraert van 
zijn Kant een KnoKKer in üen waren zm 
van ’t woorü is, mag men zich tusschen 
beiaen aan een geweiüig tre ilen  ver- 
waciiten, waarvan üe uitsiag raaüselach- 
tig Diljft.

Ten slotte leveren Van Eenoo en Ma- 
maüou pen üerüen beroepskamp. ue 
Uostenaenaar sem jnt ane. vertrouwen 
teruggevonaen te neooen, m aar üiitmaai 
staat h ij tegenover een beproeiüen 
vuistscnerm er, üie meer aan 2uu Kampen 
acnter aen rug neeit en voor zijn ia ir  
en moeaig optreaen overal graag aan 
net werk gezien worüt. OoK net eerste 
optreaen van aen Senegaieeschen kleur
ling worüt aoor onze sportmannen met 
onvernoien ongeüuiü tegemoet gezien en 
gene tw ijie i oï üe oezoeKer laa t ook hier 
een ütevigen inaruK ,wat echter nog met 
w il beümaen üat h ij tegen Van Eenoo 
gewonnen is.

V ijf mooi ineengewerkte liefhebbers
kampen volleüigen ü it smaaKvoi pro
gramma. Aan voiK zal het Zonüagna- 
m iüaag in  net Sportpaleis n iet ontore- 
ken, want het ineengewerKt programma 
staat Dorg voor een gezonüen ontspan- 
mngsnamiüüag.

De prijzen üer plaatsen beüragen: 50, 
40, 30, 20, 10 en 5 fr.'

Kaarten  kunnen van heüen af op

In ternationale beroepskamp over 10x3 
m inuten:

K are i Sys (83 kg.) Oostenüe tegen Ma 
rivoet (88 kg.) Franschm an.

uerste gongslag stipt te 15 uur.
A oca. — i,r aient er op geürukt dat de 

zaai van het Sportpaleis gedurende l j  
meeting zai verlucht zijn en er meer 
Iriscnheid  zal heerschen binnen als bui
ten de zaal, in  geval van warm  weüer.

Ten einüe het werK üer toezicnters „e 
vergemaKKelijKen, woraen ae sportsman
nen vrienaeujk verzoent ae üoor nen oe- 
taalüe plaatsen te oezetten en geen an- 
üere, üaar ae toezicnters streng zuiien 
ingrijpen.

Tevens worüt er naüruk op geiegü dat 
de uitnooaigmgen voor aien aag moeten 
aangevraaga worden en ten strengste 
persoonlijk zijn.

Wielrennen
t}mer Dekeyser de beste junior 

te Diksmuide
Voor dezen Koers was er zeer groote be

langstelling. E r  moesten 14 ronüen van 
d Km . iuO worüen aigelegü. In  üe eerste 
ronüe bleven üe renners achter üe o lli- 
oieeie auto. Kwestie van terreinverKen- 
uing ongetwijieiü. Naüien begonnen üe 
ocnermutseiingen met het gevolg üat 
xeeas een paar renners voeling verloren. 
De eerste ontsnapping ging uit van Mom
merency, Desmet en van Outryve. B ij 
/oigenae üemarrages onüerscheiaüen zien 
j.m . Parm entier, Rogge en Vercauteren. 
Dezen brachten het tot 45 sec. voor
sprong. In  groep I I  zagen Peeters, De
keyser en Van Outryve spoeüig het ge
vaar in. De jacht, een zeer vinnige jacht 
overigens, bieef üan ook niet uit.

In  üe zesüe ronüe hervormüe zich het 
peleton. H a ll koers was üe stanü :

Op kop: Van Outryve, Desmet R. en 
Mommerency A lf.; op 50 sec.: Parmen- 
aer, Mommerency Arthur, Dekeyser, De- 
smet, Peeters, Ghesquière en Vanüewalle; 
op 1 m. 30 sec.: DeKeyser, Van Neste, en 
Desplenter; op 2 min. 10, M issine en De- 
splenter. In  üe volgenüe ronüe w int üe 
tweeüe groep zichtbaar velü op üe eerste 
en ten slotte versmelten üeze twee pelo
tons.

In  üe spurt toont Omer Dekeyser zich 
üe rapste:

D E U IT SLA G
1. O M ER D EK EY S ER , 125 km. in  3 u. 

30 m in.; 2. Mommerency Arthur; 3. De
smet M aurice en Pieters; 5. Mommerency 
Alfons; 6. Van Outryve; 7. Desmet R .; 7. 
Ghesquière; 9. Vercruysse; 10. Vanüe 
vValle; 11. Pylyser; 12. gelijk : Vereist,Van 
üe Casteele, Deroo; 15. Destaüsbaüer.

S c h a k e n

Vergadering- der Vakgroepeering 
“ Reeders en Visschers „

V RA A G STU K  Nr 7
Sleutel D.c2h7 üreigt Dh7xa7 m at 

Eerste variante als I...,g8a8.2-Dh7g7 mat. 
2e variante als Tg8g7 - 2-Dhzxg7 mat. 
3e variante als T c lx b l 2-Pelc2 mat.
4e variante als Lh5f7 2-Pelxf3 mat.
5e variante als Pc3b5 2-Pd6xb5 mat.
6e variante als Ph6f7 2-Pd6f7 mat.

V RA A G STU K  Nr 8
G. M athot

onuitgegeven Roly

f i l

Voor een voltallige vergadering der 
reeders en visschers van Oostende, als
ook afgevaardigden van Nieuwpoort, 
Blankenberge en Zeebrugge, opent de 
heer L . Decrop, algemeen voorzitter 
der Hoofdgroepeering Visch en Vissche
rijproducten, de vergaüering. bijgestaan 
üoor de heeren Claes en De Rycker, en 
gehouden op Donderdag 24 Ju li, te 15 
uur.

Reden der vergadering is de stichting 
der Vakgroepeering Reeders en V is
schers». Het is echter niet van belang 
ontbloot een overzicht te geven van wat 
de Corporatie is; hoe ongaarne we een
ieder een greintje van onze persoonlijke 
vrijheid  zien ontnemen, mogen we het 
welzijn van de gemeenschap niet u it het 
oog verliezen De visschers moeten voor 
hun w aar betaald worden, voor zoover 
ze regelmatig in  zee kunnen gaan, ge
ven de vastgestelde prijzen voldoening. 
Tegenover deze bestaanszekerheid heeft 
de visscher zijn p licht tegenover de ge
meenschap: voortbrengen en zijn voort - 
brengst langs den wetteli;ken weg ter 
beschikking stellen van het volk. De 
Corporatie is er toe gekomen de hoe
veelheid toegekende mazout en benzine 
voor de komende maand te verdubbelen, 
en het is niet uitgesloten dat deze hoe
veelheden nog in  de toekomst zullen 
verhoogd worden.

In  het begin hebben de prijzen m is
schien niet alle voldoening gegeven,maar 
we moeten op een redelijke basis ons 
brood verdienen en aan een redelijken 
p rijs onze w aar ter beschikking van den 
verbruiker stellen. De Corporatie heeft 
haar p licht gekweten, we hebben van de 
Bezettende Overheid bekomen dat we 
dagelijks zullen mogen varen en verder 
afvaren om de vischgronden .te kunnen 
aandoen.

De Corporatie moet zijn leden be
schermen, m aar deze leden moeten de 
besluiten van de Corporatie volgen en 
eerbiedigen. De Vakgroepeering «Ree
ders en Visschers» w aarvan ieder vis
scher autom atisch lid  is, is het aange
wezen organisme om de rechten der 
visschers te doen gelden en al hun wen
schen naar voren te brengen en zoo
lang deze wenschen strooken met het 
algemeen belang, zullen ze steeds aan
vaard worden.

De Vakgroepeering «Reeders en V is
schers», w aarvan de heer R . Bauwens 
voorzitter is, wordt verdeeld in  drie sec 
ties: de Hoogzeevisscherij,deKanaal-en 
Noordzeevisscherij, en de Kustvissche- 
rij, ieder met onderafdeelingen te Oos
tende, Nieuwpoort, Blankenberge en Zee
brugge.

Ieder sectie zal een b ijraad  hebben ; 
met adviesen uitgebracht in  deze b ijra 
den zal steeds rekenschap gehouden wor
den.

De heer kapitein Arsène Blondé voelt 
zich de tolk van alle kleine visschers om 
den voorzitter te bedanken voor de hulp 
en bi;stand aan hen beloofd. In  geval 
van straf ’t zij door onachtzaam heid of 
cnwetenheid kan de betrokken visscher 
zich tot een organisme wenden om zijn 
verdediging w aar ne nemen.

De voorzitter antwoordt bevestigend. 
De Vakgroepeering «Reeders en Vis 
schers» is totaal aangewezen tot deze

De heer Henri Ghys verlangt dat de 
Vakgroepeering zou gevormd worden 
door menschen van eigen midden.

D it is, zegt de voorzitter, het leidend 
princiep der Corporatie, dat alle orga
nismen door personen u it de betro.. 
middens geregeerd worden.

D aarna neemt meester Claes, rechts
kundig adviseur bij de Corporatie, het 
woord.

In  ieder Hoofdgroepeering is een 
scheidsgerecht voorzien welke alle be
tw istbare gevallen zal beslechten en 
welke eveneens u it vakmenschen be - 
staat.

De heer Decrop, voorzitter, verk laart: 
te Oostende is de p rijs goed en ge moet 
uw w aar afleveren; te Brussel echter, ter 
gele/ienheid der vergadering der ver
scheidene Hoofdgoepeieriiflgen, bij be
sprekingen met het Com m issariaat voor 
Prijzen  en Loonen, werd verklaard dat 
de prijzen ju ist m aar genoeg zijn. Men 
moet rekening houden met de buiten-. 
gewone gevaren welke de visschers te- j 
genwoordig oploopen en de onregelma- i

tigheid van de vaartdagen. D it is ju ist 
het tegenovergestelde van het vroeger 
systeem, w aar veel beloofd en weinig ge
daan werd, w aar steeds op de rechten 
en nooit op de p lichten gewezen werd. 
Rechten en plichten zijn volledig aan 
elkander verbonden; het eerste is het 
logisch uitvloeisel van het tweede.

W aarheidshalve moet ik  bekennen dat 
het hoofddoel van de Corporatie was 
ae bevolking voedsel te bezorgen aan 
vastgestelde pri;'izen, de m arkt te orde
nen en de aanbrengst te verdeelen. 
D aarna komt dan het behartigen der 
belangen der betrokken personen. lede 
ren dag moeten we de in  voege zijnde 
prijzen verdedigen. U  allen, Reeders en 
Visschers, moet ons helpen deze prijzen 
verdedigen, en dat kunt ge door uwe 
waar af te geven aan de Centrales, die 
ze in  h e l bereik stellen van den ver
bruiker.

De Hoogere Overheid beslist over het 
al dan niet varen en is genegen het 
meer ra a r zee gaan te overwegen en 
m uitvoering te brengen, m aar w ij le i
ders, moeten kunnen garandeeren dat 
de visch en de garnaal de Belgische be 
volking ten goede komt. We hebben du£ 
orde moeten oekomen, w illen we nu 
dezen toestand handhaven en zelf een 
veteren toestand scheppen, dan moeten 
vve kunnen bewijzen dat al de visch 
ïangs den wettelijken weg tot de bevol
king komt. W e moeten vechten om een 
zekere hoeveelheid mazout te bekomen 
jm  de Belgische bevolking ie  voorzien 
van visch en garnaal; indien de visch 
en de garnaal fe ite lijk  de Belgische be
volking ten goede komt, dan is die ma
zout goed gebruikt; moet h ij echter die
nen om vier à v ijf groote restaurants 
te spijzen, dan is h ij slecht gebruikt; 
met de statistieken moeten we aantoo- 
nen dat de visch bij- de Belgische bevol
king komt; indien de sluikhandel een 
grooten omvang moest nemen, dan staat 
üe Corporatie machteloos om verdere 
concessies af te dwingen. M aar meer en 
meer k rijg t de Corporatie de wapenen 
in  de hand om de orde te doen naleven; 
echter verkiezen we liever geen straffen 
te doen opleggen en verlangen we v rij
w illige medewerking van iedereen.

W ij' herhalen het, de toekomst van 
de visscherij is in  uwe eigen handen 
ender de bescherming der Hoofdgroe
peering; nu werken we in  heel moeilijke 
omstandigheden, m aar we bereiden den 
toestand voor van na den oorlog welke i 
ons een bloeitijdperk kan en moet be
zorgen.

De voorzitter, antwoordend op een 
paar vragen, zegt dat in  den schoot der 
Vakgroepeering alle vraagstukken een 
oplossing zullen vinden; daarom laten 
we eensgezind onze rechten gelden en 
leven we stipt onze plichten na.

Deze zeer belangrijke vergadering, 
welke door alle aanwezigen met bijzon
dere aandacht gevoigd werd, zal niet 
nalaten haar vruchten af te werpen.

Vergadering der Vakgroepeering 
Groothandelaars-Kust

Verhooging der 
Posttarieven

Van 1 Augustus af zal volgende ver
hooging van het posttarief worden toe
gepast:

Brieven, binnenlandsch verkeer: 1 fr. 
in  plaats van 75 centiemen;

V isitekaartjes: 10, 35 en 60 centiemen, 
in  plaats van 10, 30 en 50 centiemen; 

Prentkaarten: 10, 35, 50 centiemen en
1 fr., in  plaats van 10, 30, 40 en 75 cen
tiemen;

Zakenpapieren: het minimum wordt 
gebracht op 1 fr.;

Taks geldend voor aangeteekende ver- ’ 
zendingen: 2 fr. 25;

Taks geldende voor spoedbestellingen:
2 fr  25; taks berekend op grond van den 
afstand, 2 tot 3 km.: 2 fr. 50; meer dan
3 km.: 1 fr. 25 per km.; afgifte na 22 u .:
1 fr.

Het nieuwe tarief voor brieven en 
postkaarten wordt toegepast in  het D u it
sche, Fransche en Nederlandsche grens
gebied in  een strook van 30 !rm.

Voor de dagbladen en monsters zonder 
waarde b lijft het tarief cngew’jzigd tot 
1 Jan u ari 1942. i

Een 45 ta l leden der vakgroepeering 
Groothandelaars-Kust wonen de verga
dering bij, voorgezeten door de heeren 
Decrop, Claes en De Rycker en gehouden 
op Donderdag 24 Ju li jl.

De heer Decrop, voorzitter der Hoofd
groepeering, gleefti een uite/hizettijng 
over het doel en de werking van de vak
groepeering «Handel» in  het algemeen, 
welke verschillende secties bevat, w aar
onder de sectie Groothandelaars-Kust, 
w aarvan de vorming het doel der ver
gadering vormt 

De Corporatie noch in  haar doel noch 
in  haar vorm is voldoende gekend; de 
Corporatie is in  het leven geroepen om 
orde te scheppen in de m arkt, dààr wààr 
wanorde hoogtij vierde, om producent 
en handelaar in  de geringe mate van 
het mogelijke te laten leven en den ver
bruiker goedkoop en rationeel te dienen. 
Dergelijke m aatregel, hoe onaangenaam 
ook, was noodzakelijk.

Een eerste p licht van de Corporatie 
was de visscher zijn brood te laten ver
dienen, een tweede p licht de handelaar 
in  bet bedrijf te houden. Door de u it 
zonderlijke toestand en door de beperk
te productie moest de Corporatie een 
onderscheid maken tusschen groothan- 
aelaars en niet groothandelaars; hoeWel 
het de wensch is van de Hoofdgroepee
ring, zooveel mogelijk handelaars vol
doening te schenken is door de geringe 
productie, dit onderscheid noodzakelijk. 
Moest echter de productie verhoogen. 
dan kan eveneens het aantal groothan- 
di laars vergrooten.

De Corporatie lu istert steeds naar het 
advies uitgebracht door haar leden, zoo
lang deze adviesen het algemeen belang 
beoogen.

De heer H. W illem s, voorzitter der 
Vakgroepeering Handel, heeft zoowel in  
deze functie, als in  deze van voorzitter 
der aankoopcentrale ’n reusachtige taak 
vervuld en -'erdien.t dan ook allen dank.

De Corporatie «Visch en V isscherij
producten» is een bij uitstek Vlaam sch 
kustbedrijf; het is dan ook redelijk dat 
de leidende posten der Corporatie door 
persoonlijkhecen der kust waargenomen 
worden. Het voorzitterschap der sectie 
Groothandel in den schoot der Vakgrce- 
peering Hanael wordt dan ook aang-j-, 
boden aan den heer Frans Rau. welke 
deze taak aanvaardt Het is vanzelf
sprekend dat alle leden in  hun eigen 
vakgroepeering suggesties moeten doen 
die hun rechten vrijw aren m aar ook 
moeten zij hun p lichten tegenover de 
Corporatie en de gemeenschap naleven.

Hierop verleent de heer voorzitter het 
woord aan de leden die hem graag en
kele vragen zouden stellen.

Mevrouw Demaeker vraagt of een 
groothandelaar ook kleinhandel mag 
bedrijven. De heer Janssens w ijst op 
den sluikhandel welke meestal door niet 
vischhandelaars bedreven wordt. De heer 
V ictor Declerck zag graag de secties 
garnaal en visch samengevoegd.

Op al deze vragen weef de voorzitter 
tot ieders voldoening te antwoorden.

Daarna neemt Meester Claes, rechts
kundig adviseur bij de Corporatie het 
woord.

D aar het onomstootelijk vaststond dat 
het belang der Hoofdgroepeering Visch 
en Visscherijproducten voornam elijk 
aan de kust lag, is er dan ook geen oo
genblik getw ijfeld aan het voorzitter
schap dezer Hoofdgroepeering aan een 
personaliteit der kust aan te bieden. De 
productie, het begin en vertrekpunt zijn
de van den vischhandel in  ’t algemeen, 
is het norm aal dat het algemeen voor
zitterschap aan een reeder .toekomt.

W e maken geen illusies dat er onder 
de leden der Vakgroepeering Groothan- 
delaars-Kust geen m istevredenen zou
den zijn W e leven echter in  een nood
toestand en we moeten ons aanpassen 
en trachten er het hoofd aan te bie
den; want vergeten we niet het voor
naamste doel der corporatie is het voe
dingsmiddel op zijn rapst en voordee- 
ligst aan den verbruiker te brengen, re
kening houdende met de bestaansrech
ten van visscher en handelaar. Daarom 
was het noodig een Centrale te vormen 
die de prijzen en de winstm argen vast
legde.

De Corporatie bestaat n iet enkel om 
het hoofd te bieden aan de noodtoestan
den; ordening in  het algemeen-was in

den vischhandel noodig en ta l van m is
bruiken moesten uitgeschakeld worden; 
de Corporatie heeft zich dan ook tot 
doel gesteld voor het huidig oogenblik 
zich aan te passen aan de omstandighe
den en voor de toekomst voorbereidend 
werk te verrichten om op een gezonde 
eerlijke basis te kunnen werken.

Enkele vragen der leden volgen nog, 
zooals: of het n iet gewenscht zou zijn 
dat ieder lid  een aandeel persoonlijk 
zou verwerken; waarop meester Claes 
antwoordt dat het afschaffen der cen
trale onmogelijk de w insten der leden 
kan vermeerderen, daar de verdeeling 
steeds gesteund zal z ijn  op de basisja
ren en dat én prijs én winstm arge ge- 
eerbiedigd worden. Verder zou deze han 
delwijze een heel leger controleurs ver- 
eischen en den smokkelhandel in  de 
hand werken, daar de controle fel zou 
bem oeilijkt worden.

De heer Claes eindigt met een oproep 
te doen tot samenwerking en tucht, 
waarna deze zeer geslaagde vergadering 
door den voorzitter voor gesloten ver
klaard wordt.

Bescherming van den 
Oogst

usria»
De bijzondere aanaacht wordt er op 

gevestigd, dat alleen de uitbater, zijne 
huisgenooten en zijn dienstpersoneel 
mogen aangetroffen worden op een be- 
teelde, bezaaide of een met a l dan niet 
geoogste vruchten bedekten grond.

’s Nachts hebben zij alleen toegang 
tot die gronden wanneer deze omheind 
zijn en aan de woning van den exploi
tan t palen.

Zware straffen worden voorzien.

Boekennieuws
« Z E E P B E L L E N  »

van Dr. Ja n  Vercammen
Onze Vlaamsche schrijvers bewegen 

zich op velerlei gebied. Menschen als 
Coole, Van Brabant, Ja isne e.a. schenken 
ons afwisselend nieuwe verzenbundels, 
romans en in  Tony Heidekens’ « Ik  zeg 
een Vers» lees je van hen verrassend 
goede kindergedichten. Volgens m ijn  in 
zicht treden in  d it laatste boekje een 
viertal persoonlijkheden definitief op 
den voorgrond in  onze Vlaamsche kinder
literatuur, o.a. D r Ja n  Vercammen, Tine 
Rabhooy, M aria de Lannoy en A. De 
Cort.

Dr. Ja n  Vercammen lie t zoo pas een 
bundeltje gedichten voor kinderen ver
schijnen, getiteld « Zeepbellen», dat vóór 
een paar jaren werd bekroond met den 
M ichel Levie-prijs. Ja n  Vercam m en voor
stellen hoef ik immers n iet meer, ieder 
van ons is in  zooverre vertrouwd met 
onze lieve letterkunde en herinnert zich 
de goede pers over zijn laatste bundels 
(H et doode kindje Eric, De Rozen rijpen, 
Volubile, Suite voor Cello, D rie Su ite’s). 
Ja n  Vercammen schreef ook reeds menig 
kinderboek (o.a. in  samenwerking met 
Frans H ofm an); h ij heeft bewezen het 
kind te begrijpen. H ij sch rijft u it liefde 
voor het kind. Als doctor 1n de pedago
gische wetenschappen en kantonnaal in- 
spekteur l.o. ondervindt h ij dagelijks 
vele belevenissen die hem een dieperen 
k ijk  geven in  de wondere ziel van het 
kind.

H ij geeft ons in  «Zeepbellen> een reeks 
gedichten om te lezen of voor te dragen 
op school, op het tooneel en thuis, ge
heel verw ant met zijn poëtisch œuvre. 
Het zijn teere kristalheldere pareltjes, 
als lumineuse, freele zeepbellen, opwel
lend uit het bem innelijk-fijngevoelig 
hart van een hartstochtelijken kinder
vriend.
Kindeke slaap, wil slapen, 
er liggen al sterren te rapen.
Uw vader timmert een wagen 
en koopt zooveel paarden als dagen 
omdat alle nachten mijn kindeke klein, 
dicht bij de sterren gevoerd moet zijn.

Dr. Ja n  Vercammen heeft retds véél 
gepresteerd, en zal nog nu'er presleeren; 
w ij wenschen hem het beste!

Bert Vandenbussche.

Uurtabel der Treinen
W it speelt en geeft m at in  twee zetten 

SCHAAKTO RN O O I
Op in itia tie f van een paar vooruit

ziende schakers onzer stad, zal er op Za
terdag 2 Oogst, in  ’t lokaal «Unie» (K le in  
Pa rijs ) een zeer nuttig en levendig 
schaaktornooi op touw gezet worden.

Volgende verdedigers van onzen loka
len krmg komen met alle recht in  aan
merking: Patioort, Van Lierde, Teetaert, 
Vantuyne, Blomme en Simoens.

Toekomende week programma der 2 
eerste ronden.

Mat.

Rechtbanken

B O E T S T R A F F E L IJK E  REC H TBA N K 
VAN V EU RN E

SM AAD AAN D E P O L IT IE . —  Duy... 
Ju lius, loodshouder te Koksijde, werd be
tich t aldaar op 29 April 1.1. smaad te 
hebben geriicht tegen Vermoore David, 
hulppolitieagent. B ij verstek werd h ij 
veroordeeld tot 310 fr. boete of 9 dagen 
gevangenisstraf.

K O N IJN E N L IE F H E B B E R . —  Coop. Pr., 
metsersgast te Middelkerke, werd ver
volgd wegens gebruik van netten of 

voorhand genomen worden in  het Hotel stroppen geschikt om konijntjes te van 
Central, Wapenpiaats of in  het Café gen: 350 fr. boete of 15 dagen gevang. 
Conscience, Torhoutsteenweg 57.

Hieronder volgt het volledig program
ma:

Liefhebberskampen over 4x2  min.:
De Ram m elaere (76 kg.) Oostende te

gen Declercq (76 kg.) Ko rtrijk .
Hoorne (67 kg.) Oostende tegen Braye 

(66 kg.) Moeskroen.
Hubrouck (65 kg.) Oostende tegen My- 

ny (65 kg.) Veurne.
Nachtegael (66 kg.) Oostende tegen 

Berto (65 kg.) Veurne.
M arly (57 kg.) Oostende tegen Mars 

(57 kg.) Veurne.
Beroepskamp over 10x2 minuten:
Van Eenoo (66 kg.) Oostende tegen 

Mamadou (66 kg.) kleurling, Moeskroen.
Beroepskamp over 10x3 minuten:
Officieel kampioenschap der beide 

Vlaanderen half zwaargewicht:
Oscar Everaert (Oostende) tegen De

meyer (Moeskroen).

BER O EPSH O F VAN G EN T

—  Wegens niet aangifte van een hoe
veelheid koffie was F. H. u it Oostende, 
veroordeeld tot 8200 fr. boete of 1 maand 
gevangenisstraf. In  tweede instantie 
werd de straf verm inderd tot 4500 fr. 
boete. Het hof heeft hem thans veroor
deeld tot 700 fr. boete of 1 maand.

V R IJS P R A A K  IN Z A K E  M ELK V ER -  
VALSCH IN G . —  Op 8 Dec. 1939 werd De 
Leersnijder Cyriel, landbouwer en melk- 
handelaar te Vlissegem, door de Recht
bank van Brugge, veroordeeld wegens 
m elkvervalsching tot een geldboete van 
700 fr. E r werd beroep aangeteekend, 
daar De Leersnijder geen schuld trof. 
Het Hof van Beroep, in datum van 6 Ju n i 
1941, heeft bedoelden landbouwer v rij
gesproken.

O OSTENDE —  B R U G G E  —  G EN T —  B R U SS E L
■ •

Oostende K a a i........ 6.17 7.30 11.00 15.00 17.00 17.30
Zandvoorde............  6.24 11.07 15.07 17.07
O udenburg.............  6.29 11.12 15.12 17.12
Jabbeke ................... 6.38 11.21 15.21 17.21
Varsenare ..............  6.45 11.28 15.28 17.28
Brugge .................... 6.53 7.52 11.36 15.36 17.36 17.52
G e n t ........................ 8.23 8.40 13.00 17.20 19.15 18.40
Brussel Noord ........ 10.22 19.28
Brussel Zuid ........  9.32 19.32

B R U S S E L  —  G EN T —  B R U G G E  —  O OSTENDE
•  •

Brussel Z u id ........ 7.40 12.40 16.40 17.40
Brussel N oord .......  6.40 16.10
Aalst ....................  5.07 7.30 17.00
Gent ....................  6.08 8.42 8.37 13.45 18.00 19.32 18.37
B ru g g e ..................  7.18 10.01 9.25 15.00 19.50 19.25
V arsen are ............. 7.26 10.09 15.07 19.58
Jab b eke ................  7.32 10.15 15.12 20.00
Oudenburg ........ 7.40 10.25 15.20 20.14
Zandvoorde ........  7.45 10.30 15.24 20.19
Oostende K aa i ... 7.52 10.37 9.46 15.31 20.26 19.46
■ R ijd t niet op Zon- en feestdagen. —  O  Sneltrein.

O OSTENDE TO RHO UT —  IE P E R
+ + +

7.45 10.50 12.30 16.00 17.10 18.20 20.00
7.48 10.53 12.33 16.03 17.13 18.23 20.03
7.50 10.55 12.35 16.05 17:16 18.25 20.05

Snaaskerke ........ ........ 7.54 10.59 12.39 16.10 17.23 18.29 20.10
7.58 11.03 12.43 16.14 17.28 18.33 20.14
8.02 11.07 12.47 16.18 17.34 18.37 20.18

Eernegem ......... 8.06 11.11 12.51 16.22 17.39 18.41 20.22
Ich te g e m ............ 8.11 11.20 13.00 16.31 17.50 18.50 20.31
W ijnendale ........ 8.15 11.24 13.04 16.35 17.57 18.54 20.35
Torhout ............. 8.20 11.29 13.09 16.40 18.03 18.59 20.40

v  1 8.36 11.31 13.11 16.52 18.05 19.00 20.42
A i 8.44 11.39 12.19 17.00 18.14 19.08 20.51

Kortem ark .........
~ v { 9.05

+
13.50 18.25

9.11 13.56 18.31
Staden ............... ... ... 9.17 14.02 18.37
Westroozebeke ... 9.23 14.08 18.43
Poelkapelle ......... ......... 9.27 14.12 18.47
Langem ark ........ ......... 9.33 14.18 18.53

9.41 14.26 19.01
9.48 14.33 19.08

IE P E R TO RHO UT —  O O STENDE

B R U G G E  —  K N O K K E
+ + + +

Brugge St. Pieters 6.06 7.46 9.34 12.36 14.46
Lissewege ..............  6.16 7.56 9.44 12.46 14.56
Zeebrugge ..............  6.23 8.03 9.51 12.53 15.03
Heist ........................ 6.33 8.13 10.01 13.03 15.13
Duinbergen ..........  6.38 817 10.06 13.07 15.17
Knokke ...................  6.42 8.21 10.10 13.11 15.21

K N O K K E  —  B R U G G E
+ + + +

K n o k k e .................. 6.52 8.30 10.51 13.20 15.28
D u in bergen ..........  6.57 8.34 10.56 13.24 15.32
H e is t......................  7.02 8.39 11.01 13.29 15.37
Zeebrugge.............  7.12 8.49 11.11 13.39 15.47
Lissewege .............. 7.19 8.55 11.18 13.45 15.53
Brugge St. Pieters 7.28 9.04 11.27 13.54 16.02 
+ R ijd t voorloopig niet.

16.26
16.36
16.42
16.52
16.56
17.00

17.07
17.11
17.16
17.26
17.32
17.41

+
17.59
18.08
18.14
18.24
18.28
18.32

18.35
18.39
18.44
18.53
18.59
19.08

19.34
19.44
19.51
20.01
20.06
20.10

20.17
20.22
20.27
20.37
20.44
20.53

leper ..............
Boezinge ........
Langem ark ...
Poelkapelle
Westroozebeke
Staden ............
St. Jo z e f..........

Kortem ark ... 

Torhout ........

7.25
7.31
7.40
7.46
7.50
7.57
8.02
8.08
+

12.00
12.06
12.15
12.21
12.25
12.32
12.37
12.43

V  1 
A
V

15.20
15.26
15.35
15.41
15.45
15.52
15.57
16.08

+

17.00
17.06
17.15
17.21
17.25
17.32
17.37
17.43

W ijnendale .....................
Ichtegem  ......................
Eernegem .....................
Moere ..............................
G is te l.................. . ........
Snaaskerke ....................
S te e n e ................ ............
M eiboom .........................
Oostende ........................
+ R ijd t voorloopig niet.

6.15 7.10 8.15 10.50 13.22 16.15 17.50
6.23 7.19 8.23 10.58 13.30 16.23 17.58
6.26 7.21 8.48 11.00 13.45 16.25 18.00
6.31 7.28 8.53 11.05 13.50 16.30 18.05
6.40 7.39 9.02 11.14 13.59 16.39 18.14
6.45 7.45 9.07 11.19 14.04 16.44 18.19
6.49 7.50 9.11 11.23 14.08 16.48 18.23
6.53 7.55 9.15 11.27 14.12 16.52 18.27
6.58 8.01 9.20 11.32 14.17 16.56 18.32
7.02 8.06 9.24 11.36 14.21 17.00 18.36
7.04 8.08 9.26 1J.38 14.‘:3 17.02 18.38
7.07 8.12 9.29 11.41 14.26 17.05 18.41

D IK SM U ID E  —

Diksmuide .....................................
Kaaskerke .....................................
Pe rvyz e ...........................................
R am skap e lle ..................................
Nieuwpoort S ta d ............................
Nieuwpoort B a d ............................

N IEU W PO O R T N IEU W PO O RT —  D IK SM U ID E
+ + + + + +

6.45 9.38 11.20 14.25 16.20 Nieuwpoort Bad  ............................ . 7.40 10.30 12.20 15.20 17.10
6.50 9.43 11.25 14.30 16.25 Nieuwpoort S t a d ............................ 7.50 10.40 12.30 15.30 17.20
6.58 9.51 11.33 14.38 16.33 7.59 10.49 12.39 15.39 17.29
7.06 9.59 11.41 14.46 16.41 8.06 10.56 12.46 15.46 17.36
7.20 10.13 11.55 15.00 16.55 8.14 11.04 12.54 15.54 17.44
7.30 10.23 12.05 15.10 17.05 8.20 11.10 13.00 16.00 17.50

+ R ijd t voorloopig niet.



Oostendsch Nieuws
A PO T H EEK D IEN ST  R E IN IG IN G

Op Zondag 27 Ju li zal de apotheek Op het strand werden deze, week een 
Wandels, M arie-Joséplaats, 6, gansch aantal papierbakken geplaatst. De rein-
den dag open zijn.
P R IE S T E R W IJD IN G

Zondag werd Depoorter Albert van 
onze stad door Z. Exc. Monseigneur La- 

. n;iroy, bisschop van Brugge tot onder- 
diaken gewijd.

heid van het strand is alzoo verzekerd.
Aan den bevoegden stadsdienst onzen 

dank voor deze attentie.
OP HET STRAND

Met de warme dagen gaan velen naar 
he.t strand en maken van de gelegen
heid gebruik om eens in  het frissche 
water te duiken.

D at baden en zwemmen is allem aal 
meid, een p laats of w at ? Zoekt niet goed en wel, m aar het aan- en uitklee- 
langer. P laatst nog heden een «Zoek- den is wat anders. D at geschiedt zoo 
lichtje» in «Het Visscherijblad». m aar op het strand, tusschen al het
u n n m u n u iu p c u  v°lk  met de rondloopende kinderen.

, , .. . . K lach ten  rezen dan ook op bij som- 
Sp ijts zekere geruchten die de ronde mige ouders over enkele onbetamelijke 

doen als zou het stadsbestuur overgaan houdingen bij het aan- en uitkleeden. 
tot de uitbetaling van de vergoedingen Ze kiaagden er ook over dat het po litie-

ZO EK T  G I J  IET S
te huren of te koopen. Zoekt gij een

voor de opeisching van appartementen 
voor de geteisterden, hebben w ij kunnen 
vernemen, dat hiervan niets w aar is, 
daar het bevoegde M inisterie te Brussel 
zich nog ijverig met deze zaak bezig 
houdt.

Men mag er zich zelfs aan verw ach
ten dat eerstdaags een wet over deze 
kwestie in  het Staatsblad zal verschij
nen.

I ̂W ^ T h e e s c h h e id '
de stem verlamt

: Mp%eJs 2
! ln alle apotheken en drogerijen : 6 enlQèank

toezicht niet streng genoeg was
De eenige oplossing die hier kan ge

boden worden is het p laatsen van bad- 
kabienen of rolwagentjes.

Dan zal er niets meer te zeggen vallen.
ONZE ST A D SM U SC H JES

Na de reeks treffende sermoenen van 
E. H. Maertens uit onze stad, gehouden 
in de kerk te Wingene, zijn enkele leden 
van de Boerinnejeugd aldaar, van huis 
tot huis gegaan om bij burgers en boe
ren enkele stadskinderen te kunnen 
plaatsen. N aar we vernemen zouden een 
15-tal gezinnen een beschermeling op
nemen. Daarbij werd een som van bo
ven de 9.000 fr. voor ditzelfde werk in 
gezameld.
D O O D EL IJK  ONGEVAL

Pierre
LANNOYE-VANTYGHEM

ZEILMAKER
Gelast zich voor alle werk : 

zeilen, zonnestoors, bachen, enz.

Overvloedstraat, 76 - Oostende
Handelsregister 9390

:oc=
(25)

W ER K L O O Z E N C IJF E R
In  de week van 14 tot 19 Ju li 1941 wer

den per werkdag gemiddeld 380 werkloo
zen gecontroleerd, t.t.z. 219 mannen en 
161 vrouwen.

Tijdens de week van 7 tot 12 Ju li 1941, 
waren 378 werkloozen, w aarvan 213 m an
nen en 165 vrouwen.
BEK EN D M A K IN G

E r werd vastgesteld, dat, niettegen
staande herhaalde verm aningen en 
waarschuwingen, in  de laatste dagen op
nieuw te Oostende, door opschriften op 
muren en voetpaden, en het uitwerpen 
van briefjes, ophitsende propaganda ge
m aakt wordt.

Bijgevolg heeft de bezettende overheid 
het uur van verbod van verkeer voor de 
burgerbevolking bepaald op 21.30 uur van 
af 20 Ju li  1941. Het sluitingsuur, voor de 
inrichtingen van verbruik en vermaak 
wordt, van denzelfden datum af, op 21 
uur vastgesteld.

Andere strafm aatregelen worden geno
men, waaronder de aanhouding van 10 
gijzelaars.

Ik  betreur ten zeerste de onbezonnen 
daden gepleegd door personen die heim e
lijk  te werk gaan en, door hun m isplaatst 
optreden, de gansche gemeenschap doen

LU K K EBO O N E  ' H ER SA M EN STELLEN  VAN DE
Dat de eene mensch meer «chance» 1 B E V O LK IN G S R EG IST E R S  

heeft dan de andere is wel bewezen ' Het College van Burgemeester en 
door het volgende fei.t : M artha Delà- Schepenen heeft de eer ter kennis te 
haye u it Steene werd van haar fiets be- brengen van de bevolking dat het de 
roofd. ’s Anderendaags werd h ij door laatste hand legt aan het hersamenstel-

len van de bevolkingsregisters.
Het heeft daartoe nochtans uw mede

werking noodig.
Derhalve zuilen de fam iliehoofden of 

hun afgevaardigde, per briefkaart, uistge- 
noociigd worden zich aan te bieden in  de 
Meisjesschool Maria-Hendrika, Ieperstr. 
3 a, voorzien van hun huwelijksboek je en 
van de identiteitskaarten van A L de 
leden van het gezin.

Gezien het overwegend belang van dit 
werk, zijn w ij overtuigd dat eenieder zien 
op den voor hem aangeduiden dag zal 
w illen aanmelden en aldus zal medewer
ken aan het vlot van stapel loopen van 
bedoelde verrichtingen.

een politieagent reeds teruggevonden en 
h ii schijnt nog in  goeden staat.

Men moet m aar geluk hebben...
AAN DE ET ER S  VAN F IJN E  
V LEESC H W A REN  (C H A R C U T ER IE )

Sommige bladen hebben de vraag ge
steld of de vleeschwaren wel naar de 
wettelijke vereischten bereid worden.

Ons geacht kliënteel, afnemers en 
eters, mogen gerust zijn bij het eten 
onzer vleeschwaren. Ze zijn vervaardigd 
uit gezonde dieren, geslacht en gekeurd 
in  aangenomen slachthuizen, verwerkt 
in  hygienische en goed ingerichte mo
derne werkplaatsen.

Heeren W inkeliers, stelt Uw kliënteel 
gerust en verkoopt gewaarborgde vleesch
waren der Firm a Jaak  Ghesquiière, Tor
houtsteenweg, 306, Oostende. Telefoon in 
werking gesteld 71654.

Al de bestellingen geschieden aan de 
officieele voorwaarden.

Steeds tot Uw  dienst.
Jaak  Ghesquière.

(304)

Cinema’s

M ELK  ZONDER Z E G E L T JE S
Maandagmiddag lie t een van de m elk

boeren aan de M elkerij1 «Ste Godelie- 
\e» een bak met volle melkflesschen 
vallen. Spoedig was een groote menigte 
verzameld rond deze plaats. De straat- 
goot was weldra over een groote lengte 
in  een w itte kleur geverfd

De poesjes zullen wel hun best gedaan 
hebben met slabberen.
EEN  SPAANSCH W O O RD EN BO EK

N aar we vernemen werkt de heer Van- 
becke, bevelhebber van de Brandweer, 
thans aan de samenstelling van een 
Spaansch woordenboekje. Zijn. vrouw 
staat hem hier ter zijde Men zal zich 
herinneren dat enkele jaren geleden, 
een aantal Spaansche kinderen in onze 
stad opgenomen werden. Ook bij den 
bevelhebber vond een Spaansch kind 
een tweede tehuis.
G EK W ET ST  B I J  HET SPELEN

Sp ijts «Het- Visscherijblad» reeds her
haalde malen opkwam om de gevaar
lijke plaatsen in  de Kapellestraat af te 
bakenen is er van nog niets tot stand 
gekomen.

De jeugd amuseert er zich met over 
de steenhoopen te springen, stukken 
muur verder af te breken en ander kat- 
tekwaad uit te richten.

In  het belang van de stoeiende jon
gens zelf en voor het esthetisch u it 
zicht, ware het ten zeerste wenscheli;k, 
da.t onverw ijld de noodige maatregelen 
dienaangaande zouden getroffen w or
den.
DE A FBR A A K  VAN DE «PLAGE»

Nog is men volop bezig met de sloo- 
pingswerken van het Hotel «La Plage>. 
De werken gaan echter m aar traa^ 
vooruit.
ONZE T A X I’S

Voor de maand Ju li zijn de uitverko
renen:

Storme Georges, Hennepstraat, 17.
Tournoy Charles, Strandstraat, 18.
Vanhoutte Henri, A. Pieterslaan, 63.

G EK W ET ST
Op de puinhoopen van de vernielde 

huizen in  de Kapellestraat, heeft onze 
jeugd er niets beters op gevonden dan 
er «oorlog» te spelen. Met steenen wordt 
er naar m ekaar gegooid, als ware het 
een kamp op leven en dood.

De kleine Jacques Kyndt werd hierbij 
echter getroffen en aan het oog ge
kwetst. De wonde is gelukkig niet erg.

De genaamde Rys Edmond, stadswerk- straffen, 
man, 43 ja a r oud, alh ier woonachtig De ,!k  reken er op dat alle medeburgers 
R idderstraat, Opex, viel zoo ongelukkig die het wel meenen, met de Stadsover- 
van de trappen dat h ij met erge ver- heden zullen w illen medewerken, om de 
wondingen aan neus en voorhoofd werd herhaling van dergelijke feiten te voor
opgenomen. Sp lits alle zorgen overleed komen, en gebeurlijk, de schuldigen hel
h ij kort daarop.
ONZE ST A D SD U IK ER

D at onze stadsduiker met rust gaat, 
dat weten alle lezers. M aar w aar w ij de 
aandacht w illen  op vestigen is, dat de 
juiste naam  van dien sym pathieken f i
guur n iet Loocke is, m aar wel Van-

pen ontdekken.
De Burgemeester, 

H. SER R U Y S .
H IJ  KO M T! W IE ?

D E M IC H EL A N G ELO FILM
Na zes maanden sukses te Brussel k r ij

gen we hem eindelijk naar Oostende, 
loocke. W ij verontschuldigen ons dan m aar één enkele vertooning: Zondag 27 
ook bij Charles voor deze onvrijw illige Ju li te 10 uur in  de R IA LT O  met in lei
verm inking van zijn naam.

w
_E_ JN  *C O N F  I T U____________

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

Bokalen
Zich wenden bij de Firma

Jos. Maes-Hautekiet 
en Zonen

214, Steenweg op Nieuwpoort, 214 
-----  O O S T E N D E  -----

I

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

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

GROOT K L E IN
Aankoop en verkoop van allerhan
de nieuwe en gebruikte flesschen.

(208)
B I J  DE LU C H T BESC H ERM IN G

Op uitnoodiging van den heer Burge
meester H. Serruys, woonden alle leden 
van het stadspersoneel, onderwijzers en 
leeraars, kortom alle intellectueelen on
zer stad, de groote vergadering bij, die 
belegd werd in  de feestzaal van de 
school Maria-Hendrika.

Op het podium hadden p laats geno
men: de hh. Burgemeester Serruys, M ilo 
Devisscher, Demey, Englebert, bevelheb
ber Vanhecke, Bonne! en enkele anderen.

Even na 10 uur opende Burgemeester 
Serruys de vergadering. H ij gaf in  en
kele bewoordingen de werkzaamheden 
weer van hetgeen de L. B. in  één jaa r 
verwezenlijkt had en verleende daarm  
het woord aan den heer Devisscher.

De h. Devisscher gaf een bondige, 
m aar klare uiteenzetting hoe onze stad 
verdeeld werd i)n w ijken om een zoo 
doelmatig mogelijke werking te bezitten.

Na hem kwam de h. Demey aan het 
woord, die op een klare, heldere en dui
delijke wijze het systeem uiteenzette 
van w at de L. B. verw acht van de in- 
tellectueelen bijl de bestrijding van 
luchtaanvallen. De verschillende w erkin
gen van personen waarop men moet 
kunnen steunen, werden goed geschetst. 
Z ijn  toespraak verkreeg dan ook een 
verdiend applaus.

Burgemeester Serruys nam daarop 
anderm aal het woord en deelde mede, 
dat alle stadsintellectueelen binnenkort 
een tweede m aal zullen opgeroepen wor
den, ditm aal afzonderlijk per w ijk. H ij 
verhoopt op een algemeene samenwer
king.

Het was 11 uur wanneer deze vergade
ring een einde nam.
VER LO REN

Steenkiste R ichard verloor dezer da
gen zijn portefeuille. Dat is nog zoo erg 
niet. M aar wat erger is, is dat daarin 
3500 frank stak alsmede andere papieren.
M EN SC H LIEV EN D H EID

Verleden week gaven w ij een kort ver-

dend woord van den heer Vercnocke
Geen intellectueel mag hierbij ontbre

ken.
Batig  slot ten voordeele van «W inter

hulp».
Kaarten  van 4, 6 en 8 fr.

BESC H ER M IN G
De mooie beelden welke ons centraai 

postgebouw versieren worden thans te 
gen mogelijke schade beschermd.
OP DE GROENTEN- EN FR U IT M A R K T

Zooals in  andere steden vlot het h ier 
evenm in op de groenten- en fru itm arkt.

N iet zoodra werden de prijzen vast
gesteld of het fru it verdw ijnt van de 
m arkt.

In  de winkels ziet men geen fru it noch 
groenten!

En  dat in  het volle seizoen!
V ER K EER SO N G EV A L

Op den hoek van de Kapellestraat en 
de W itte Nonnenstraat kwam de auto, 
gevoerd door den heer J .  Everaert, in  
aanraking met de fietster M arie Lalle- 
man.

Gelukkig werd de vrouw slechts lich t
jes gekwetst en kwam ze er met kleer
scheuren van af.
R E C H T E R L IJK  AGENT

De vergelijkende examens voor lie t toe
kennen van plaatsen van rechterlijk  
agent bij ons politiekorps, zullen binnen
kort plaats grijpen.

Mogen de onlangs benoemde agenten 
hieraan ook deelnemen? Het gerucht 
doet nl. de ronde dat de primus van het 
laatste examen eveneens voor rechterlijk  
agent zal postuleeren.

Bevestiging van d it bericht kon niet 
verkregen worden.

Muziek instrumentenfabriek

P A L A C E
1. Aktualiteiten U fa in  le  week.
2. Een dokumentair.
3. «De Verdwenen Vrouw» (On a perdu 

une femme), een geestige komedie met 
Theo Lingen en Pau l Kemp.

F O R U M
1. Aktualiteiten U fa in  le  week.
2 Een dokumentair.
3. M arika Rökk in  «Een Nacht in  Mei» 

(Eine Nacht im  M ai).

C A M E O
1. Een dokumentair.
2. U fa aktualiteiten In lste week
3. H arry P ie l in  «Meester der Wereld».

R I A L T O
1. Een dokumentair.
2. U fa aktualiteiten in lste week.
3. H arry P ie l in  «Paniek in  het Cir- 

kus» (Menschen, tieren, sensationen).
R E X

1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten U fa in  le  week.
3. Hans Sohnker en Len i Marenback 

in  «Vrouw naar M aat» (Frau  nach 
M ass).

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

T ITA  O VERLED EN
W ij hadden onlangs gemeld dat Tita, 

het lieve hondje van onzen dichter K arei 
Jonckheere, dat de hoofdpersoon was in 
het boek «Tita vlucht», zeer ernstig ziek 
was en dat het ergste mocht gevreesd 
worden. Het ergste is thans gebeurd. 
Verleden week Maandag is Tiita gestor
ven aan de gevolgen van een honden- 
ziekte.

Z ijn  meester heeft het een eereplaats 
in  zijn tuin verleend.
VOOR U W E BO UW STO FFEN  EN KOLEN
heeft de firm a F l. Liseune en Gebr. Van- 
.denberghe het telefoonnummer 735.74.
O PRO EP TOT DE AM BULANC IER- 
ST ER S  VAN H ET ROODE K R U IS

Over een paar weken zal een goedkoop 
spijshuis in  onze stad geopend worden.

Het Belgische Roode K ru is doet een 
oproep op zijn ambulanciersters, opdat 
dezen hun gratis-medewerking aan deze 
inrichting zouden w illen verleenen.

De toetredingen worden aanvaard den 
Maandag, Donderdag en Zaterdag van 
10 tot 11.30 uur, Koninklijke straat, 18 
(lokaal van het Roode K ru is).

L I M O N A D E F A B R I E K
« C R O W N »

E. Vanderstraeten
Metsersstraat, 18 —  Oostende
Handelsregister Oostende 3040 

■
C R O W N  C ITRO N

C R O W N  L IM O N A D E
C R O W N  ORANGE

Bijzondere prijzen voor 
---------  verkoopers —

voort-

(126)

B I J  DE BRA N D W EER
Cursus voor Brandweerofficier. —  E r 

zal binnenkort opnieuw een cursus wor
3. Im perio Argentina in  «Andalouzie- ^en jngeri)cht voor kandidaten brand-

nachten (Andalusische Nachte).
R O X  Y

1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten U fa ln  le  week.

weerofficier. De lessen zullen te Brugge 
worden gegeven.

M et het doel zich in  hun beroep te be
kwamen, hebben enkele Oostendsche 

o u- vr i. . . . brandweerlieden dan ook toelating ge-
r m inuten na vraagd 0m deze lessen te mogen bij-

M iddem acht» (12 M inuten nach 12). wonen.
W ij tw ijfelen er niet aan dat het Sche

pencollege alle vragen zal inwiligen ver
mits het hier gaat om het welzijn van 
ons brandweerkorps. Hoe meer nevoegde 
krachten, des te meer zullen w ij op ons 
korps mogen rekenen.

Rijks buit. —  Zooals men weet moesten 
alle personen die in  ’t bezit waren van 
voorwerpen welke aan de legers hebben 
toebehoord, daarvan kennis geven aan 
de bezettende m acht en deze voorwerpen 
inleveren.

Zoo zouden er zich in  de brandweer
kazerne ook veel voorwerpen hebben be
vonden o.a. auto’s, moto’s, telefonen enz. 
doch d it onwettig bezit werd niet aan
gegeven.

Maandag laatst zouden deze voorwer
pen uit de kazerne weggehaald zijn.

Leugenachtige klacht? —  E r zou een 
klacht ingediend zijn over het fe it dat 
de bevelhebber van de brandweer de 
moto, welke door de brandweerdiensten 
wordt gebruikt, slechts zou aanwenden 
om daarmede levensmiddelen te halen

IIZERW AREN -
QUINCAILLERIE

Jack DELANGHE
Nieuwpoortsche Steenweg, 34

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

H. R. 3673 Tel. 72.072
(27)

Burgerlijke Stand

DE PA ARD EN KO ERSEN
Onze herinnering aan vorige jaren 

met de groote koerswedstrijden heeft .
een goeden weerklank gevonden, zij het slag over het feestje dat ingericht was 
dan ook alleen zedelijk door personeel van de R  cinem a’s

Op de rennen te Stókkel en Bosch- en de Casanova. Thans kunnen w ij me- 
voorde zullen op 27 Ju li en andere nog dedeelen dat «Vreugde en Arbeid», zoo- 
nader te bepalen data, wedstrijden als hun vereeniging heet, morgen Za

terdag anderm aal zoo’n feestje organi
seert. Wederom zullen een 150 kinderen 
uitgenoodigd worden.

Binnen veertien dagen hoopt men een 
zelfde feestje in  te richten, m aar d it
m aal voor onze oudjes.

Het personeel van den heer Vanhaken-

plaats grijfcen, die zullen geloopen wor
den op naam  van de stad Oostende.

Alzoo wordt de faam  van onze stad 
hoog gehouden in  afwachting van betere 
tijden.
VOOR ONZE M UZI EK  AK ADEM IE

Verleden week hebben w ij ons afge- dover moge van harte gefeliciteerd wor- 
vraagd of het nu de bladen zelf zijn dien voor fiun  edelmoedig, menschiie- 
die de kandidaten voor de plaats van vend en belangloos werk. 
leeraar(es) in  zang voorstellen.

In  dezelfde bladen konden w ij deze 
week lezen dat een zekere Mevr. J .  G. j 
ook haai kandidatuur gesteld had. >

Mag dit zoo m aar openbaar gemaakt ! 
worden? Ware een beetje meer beschei 1 
denheid h ier niet gewenscht?
N IEUW E STA D SBED IEN D EN

Maandag 28 en Dinsdag 29 Ju li zal 
het examen afgenomen worden van de 
112 kandidaten voor de 8 plaatsen van 
klerk op proef op het stadhuis.
IN DE S T E D E L IJK E  
BERO EPSM E IS JESSC H O O L

Vri;Üag 1.1. had in  de Stedelijke Be- 
roepsmeisjesschool voor de sedert drie 
jaar aangestelde tijde lijke leerkrachten 
een bekwaamheidsproef plaats.

Aan deze proef namen Mej uffers Peu- 
zeis, Ombelets en Waterschoot deel. De 
jury was voorgezeten door den heer D j - 
vriendt, schepen van Openbaar Onder
wijs!. Een inspectrice van het Onder
wijs nam als afgevaardigde van de re 
geering aan de examens deel.

De drie dames slaagden, zooals ten 
andere voorzien, op schitterende wijze 
in deze bekwaamheidsproef, zoodat deze 
beroepsschool verzekerd zal blijven der 
medewerking van drie knappe leerkrach
ten.

«Het Visscherijblad» wenscht hen. 
hun beheerraad en in  ‘t bijzonder Me
vrouw Sacri\ die de ziel is geweest van 
d'ze school, harte lijk  geluk.

W Y N SBER G H E  IVA N  
Wettig gediplomeerd 

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

(132)'

F IE T S  G ESTO LEN
De fiets van Deruyter Charles is deze 

week spoorloos verdwenen. Als troost 
voor dezen persoon weze het fe it dat hilj 
de eenigste niet is wie dergelijke onaan
gename gebeurtenis te beurt viel.
O PE ISC H IN G EN  VAN AUTO’S

In  Mei 1940 ging onze politie over tot 
de opeisching van een aantal motorwa
gens om de agenten met m ilitaire ver
plichtingen in  veiligheid te brengen.

Deze opeischingen zouden thans gere
geld worden, daar de verstrekkers een 
brief ontvingen, w aarin het bedrag ver
meld stond dat de stad hen w il toe
kennen.
Z IN K EN  DAKEN EN GOTEN

Voor alle herstellingen en vernieuw in
gen, wendt U  tot de Inrichtingen Lava  
te Oostende, 34, Koninginnelaan, p lasti
sche produkten, de eenige welke heden 
nog voldoening kunnen schenken.

10 jaar waarborg.
Prijsopgave en m etingstaat gratis op 

aanvraag. (309)

^ i ^

i '&
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GEBO O RTEN

12 Ju li. —  Arlette Corveleyn van Pierre 
en A lbertina Legein, Visschersplein, 10.

13. — Lorette Pauwels van A lbert en 
Lucienne Quintens, Situiverstraat, 182; 
H ilda Simoens van Lodew ijk en Yvonne 
Dangreau, Leffingestraat, 219.

14. — K a re l Lam ot van José en Ju lia  
Koeken, Cairostraat, 85; Jacques San 
ders van Robert en O ctavia Coucke, A. 
Pieterslaan, 66.

15. —  G reta Vanhecke van Pau l en 
M arie Bruneel, Am sterdam straat, 33; 
Herwig Lauwerens van Prosper en M a
deleine Vandenbussche, G elijkheidstraat 
67.

16. — Nora Denys van Max en Jud ith  
W illaert, Overvloedstraat, 13.

17. —  Redgy Theys van Alfons en 
M argareta Vanderstraeten, H. Serruys
laan, 28.

18. —  icole Deltombe van Georges en 
Blanche Van Loo, Lijndraaierstraat, 4; 
Joseph Dedecker van François en Yvon
ne Decorte, W agenstraat, 15.

Wendt U bij ST ER FG EV A L  tot

August Verburgh
Aannemer van Begrafenissen 
OOSTSTRAAT, 36 — OOSTENDE

Z IE K T E !  D E R  B L A A S
GESLACHT- EN W ATERO RGA N EN
VAN B E ID ER  KUN N E OP ELK EN  

OUDERDOM
P ijn lijk e  en veelvuldige drang tot wate
ren. Bedwateren bij kinderen en ouder
lingen, troebel en etterachtig water mei 
sporen van bloed en slechte geur. P ijn 
lijke of chronische ontsteking, morgend 
drop, vezels, ontsteking van den prostaal 
m oeilijk wateren, zwakke u itstraling die 
zelfs sondeering noodzakelijk maakt, 
nachtelijk  verlies, geslachtsstoringen.

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

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

DER B E ID E  GESLACH TEN  
Herstelling op ieder ouderdom 

Snelle en geheeie genezing door de Dégé- 
da geneesmiddelen, voiüomen onscuaae- 
lijke remedies, bereid met de voistrekt 
onschadeiijke plantenextrakten.

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

Gelieve goed op te geven voor welke 
ziekte, want er bestaat een oijzonuer 

brochuur voor ieder. ue/J

Prijskampen en
V er maKeiî Kheciein

— ü —

B IL JA R T
DE PANNE

«De Zanzibars». —  U itslag van de 4 
prijskam pen, genouden op iviaanuag 21 
lezer, in  het lOKaal van A. öeiscnoGüer, 
Kon in», k Baan

1. Coppyn Raym ond (56 p.) en Sel- 
schotter Anare p.). Raym ond w int 
h rt in 18 beurten, terw ijl Anare ol pun
ten speelde in  . r beurten. Hoogste reeks 
Coppvn 10; Stlschotter 8.

2. Verzeele Alois (89 p.) en Persyn Ge
rard  < 127 p.*. Gerara m aakt zijn neder
laag van verleden week goed met uit te 
spelen in  34 beurten. Alois stond aan 84 
punten na 34 beurten. Hoogste reeks; 
Verzeele 10. Persyn 13.

3. Scnoolaert Oscar (101 p.) en Claus 
H enri <71 p >. H enri moet het afleggen 
tegen Oscar, die gedaan had na 22 
beurten. In  22 beurten behaalde Henri 
57 punten Hoogste reeks: Schoolaert 10, 
Claus 9.

4. Moerman M aurice (50 p.) en Schoo- 
laeert Frans (140 p.). M aurice scheen 
last te hebben van zijn zeeren schou
der van verleden week. H ij was niet een 
beetje in  forme. Frans won het dan ook 
in  29 beurten, terw ijl M aurice ln  het
zelfde aantal beurten 46 punten be
haalde. Hoogste reeks: Moerman 6 ; 
Schoolaert 28.

STEEN E
Conterdam. —  Op Zondag 27 Ju li 1941 

groote biljartprijskam p bij, A lbin Ver
straete, Café, Sporting, met 200 fr. voor
uit en het inleggeld. Inleg 5 fr. per man. 
Inschrijving  om 1 uur. Begin om 1.30 u. *«•«

Hooge Barriere. —  Op Zondag 3 Augus
tus, uujanprijskam 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 
in  de eerste ronde. In leg 5 fr. per man. 
Inschrijving  om 1 uur. Begin om 1.30 uur. 

A
Conterdam. — Op Vrijdag 15 Augustus 

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

KA A RT
ST EEN E

U IT SLA G  van den kaartprijskam p ge-
naar den buiten. Naar het schijnt zou ' houden bij Oscar M atthys, Steene-Statie, 
deze klacht van allen grond ontbloot z ijn .1 waaraan 80 spelers deelnamen:

1. Houben Joseph —  Decloedt.

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

N. V.
REEDERIJKAAI ~ OOSTENDE

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

D IESEL M OTOREN  « SU LZ ER  »

(300)
M ED ISCH E K EU R D IEN ST

Een medische keurdienst voor werk
loozen en arbeiders, opgericht door het 
Rijksarbeidsam bt van het M inisterie 
van Arbeid en Sociale Voorzorg is thans 
in werking getreden in  de gemeenten.

Deze dienst heeft voor doel de arbei
ders en werkloozen aan een algemeen 
geneeskundig onderzoek te onderwerpen 
teneinde hun beroepsgeschiktheid en ar
beidsvermogen vast te stellen.
W ERKA AN VRAG EN

2. Van Iseghem Ja n  —  Vlaem inck.
3. Seynaeve — Opsomer.
4. Vermote Oscar —  B illie t.
5. Jonckheere — Dewulf.
6. Dhulster —  Leys.
7. D helft — Seys.
8. Houf —  Schaepdryver
9. Vandamme —  Vantyghem.

10. M atton —  Vangheluwe.
Prijzen voor de verliezers van de le  ronde

1. Naessens —  Dumoulin.
2. Delaeye —  Decoster.
3. Dhondt —  Dobbelaere.
4. Bu ltinck  —  Gevaert.
5. Vanm aele —  Torreborre.

ST EEN E
W ijk  Conterdam —  Op Zondag 3 Au

gustus, prijskam p met de kaart bij Gust. 
De Rudder, café «Stella», Nieuwe Dok
straat, 21, met 100 fr. vooruit en het in 
leggeld. In leg 5 fr. per man. Inschrijving  
om 2 uur. Begin om 2.30 uur. Prijzen voor 
de verliezers der eerste ronde

H AND BO O GSCH IETEN
STEEN E

W ijk  Hooge Barriere. — Op Zondag 
3 Augustus, groote beschrijving op de 
staande pers, in  het lokaal van de ko
ninklijke handbooggilde «W illem  Tell>, 
bij de Kinders Brackx, café W illem  Teil. 
1 hoogvogel 80 fr.; 2 zijdvogels van 40 fr.

BIESEL-DEBTZ
ttemotori

ST ER FG EV A LLEN
12 Ju li. — Helena Cottoir, 58 j., echt. 

van Leon Burke, P. Benoitstraat, 64; Ed 
mond Rys, 43 j., echt. M arcella Vergoote, 
De Ridderstraat, 10.

13. — Alexius ’t Jaeckx, 67 jaar, echt. 
M aria  Verlaecke, Tarwestraa.t, 66.

14. —  Theodoor Gernaey, 82 j-„ echt. 
Leonia Stubbe, A. Pieterslaan, 67.

17. —  Adolf Lauwereins, 61 jaar, echt. 
Rachel Frankignoul, woont te Steene; 
Joannes Simons, 61 jaar, echt. M athilde 
Blom m aert, Langestraat, 106.

18. — M aria Delhom, 58 j., echt. A l
fons Florée, Plakkerstraat, 48.

Op 18 Februari bleven nog 1691 werk- 10 primés van 15 fr.; 20 kleine vogels van 
aanvragen te voldoen. Gedurende de 10 fr . m ieg 15 fr. Gerekend op 40 schut- 
maand M aart kwamen 1393 aanvragen ters. Een kleine vogel m in of meer. Be-
toe en werden er 1064 ingetrokken.

1039 arbeiders werden geplaatst en op 
31 M aart bleven er nog 981 te voldoen.

KË==KÊXï = K = ËK =

Bandagen
Orthopædie

H U W E L IJK EN
Hu-

m m !
Gebr. n- v. J*
' ï OSTENDEö

15 Ju li.—  W illy  Goes en M aria 
brechsen.

19. — Edgard Blondé en Rachel S i
moens; Albert Bogaert en Madeleine 
Leleu; Engel Vercruysse en Germ aine 
Vercruysse; Jozef Coppejans en Geor
gette Legge. ,

H U W EL IJK SA FK O N D IG IN G EN
K U N STBEEN EN

ln lich t metaal.
20 Ju li. —  Surm ont Lucien, p o litie 

beambte, Dr. Verhaeghestraat, 107 en 
Vercruysse M arcelline, Kaaistraat, 38;
Loones Etienne, vleeschhouwer, K a a i
straat, 5 en Knudde Leontine, Niguw- 
poortsteenweg, 159; Verpoorten August, 
technicus, en Vyvey M aria, W ittenon- 
nenstraat, 65; De Paepe Georges, spin
ner en Vanden Broucke Lucian a, Over
vloedstraat, 72; Defebere Maurice, werk- , . 
tuigkundige, Overvloedstraat, 48 en O N TVA N 08rtm EN  leder werkda* 
Vanderwal Simonne, naaister, L ijn b aan - 
straat, 21,

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

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

na

O RTH O PÆ D IE
APPARATEN

voor ruggraat mts 
vorming, beender 
ziekte.

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

var
9 tot 11 en van % tot « uur

(28'

gin om 3 uur. Eiinde om 6 uur.
OOSTENDE

Op Zondag 27 Ju li 1941, kaartprijs
kamp bij Frans Eyland, Café Derby, 246, 
Neuwpoortsteenweg. 200 fr. prijzen, be
rekend op 40 spelers.

B LA N K EN BER G E
Kon. G ild  «St Sebastiaan. Overdekte 

wip. Op Zondag 27 Ju li, beschrijving van 
500 fr. op 2 spelen hooge. Hoogvogel 80 
fr.; zij vogel 40 fr.; kallen 20 fr.; Inleg 
15 fr. terug 10 fr. Begin 3 uur.

Allem an is welkom.
K N O K K E

Op Zondag 3 Oogst, b ij G. Lambert, 
Judestraat, beschrijving van 400 fr. voor
uit en 100 fr. gratis, verdeeld op 7 hooge 
en 40 primés van 5 fr. meer. Inleg 15 fr. 
Begin te 2.30 uur.

Oosthoek. —  Op Zondag 27 Ju li, bij Ju 
les Govaert, Oosthoek, beschrijving op 
de liggende wip, van 500 fr. op 2 spelen 
hoogvogels. In leg 15 fr. terug 10 fr. Be 
gin te 2.30 uur.

H EIST
Deze om bekend te maken dat er op 

Zondag 3 Augustus een beschrijving zal 
plaats hebben van 500 fr., bij De Duyt- 
sche Em iel, Heist.

BRU G G E
Lokaal «De Tijger» Ezelstraat, 42. Op 

Vrijdag 15 Aug. O. L. V. H. beschrijving 
van 500 fr. op 2 spelen hooge; 2 hooge 
van 80 fr. ieder, 4 zijden 40 fr. en 4 kal 
len 20 fr., 20 primés van 5 fr. meer. In leg 

I 15 fr., terug 10 fr. Begin om 3 uur.
Ploeg «Tijgers».
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U I T  D E  S T  R
Van onze bijzondere correspondenten — •— — — 4— — 6—

i Blankenberge]
*

A PO T H EEK D IEN ST
Zondag 27 Ju li zal de apotheek Mon 

set A „ Groote M arkt, gansch den dag 
open blijven.

FONTE IN IER SD IEN ST
Vanaf Zondag 27 Ju li tot en met Za 

terdag 2 Augustus zal de fonteinier Mar- 
nix Vande Putte, K . De Sw ertlaan, hoek 
Akkerstraat) den dienst waarnemen.

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

van V rijdag 25 tot en met Donderdag 
31 Ju li: 1. U fa actualiteiten; 2. Kultuur- 
fïlm ; 3. «Donauschippers» met Hilde 
K rah l, A ttila  Hörbiger en Oskar Sim a.

PA LLA D IU M , Kerkstraat. —  Program 
m a van V rijdag 25 tot en me.t Donder
dag 31 Ju li: 1. U fa actualiteiten (week
overzicht); 2. W etenschappelijke film ; 
3. «Tw aalf m inuten ovér tw aalf» met 
Geraldine K a tt en René Deltgen.

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

R IJK S M ID D E L B A R E  SCHOOL
Hernemen van de leergangen voor het 

schooljaar 1941-1942.
Toelatings- en overgangsexamens: 16 

September te 9 uur voor de jongensaf- 
deeling; 17 September te 9 uur voor de 
meisjesafdeeling.

H ervatten der lessen: 17 September te 
9 uur voor de jongensafdeeling; 18 Sep
tember te 9 uur: voor de meisjesafdee
ling.

Inschrijving  der nieuwe leerlingen : 
Vanaf 5 September, van 10 tot 12 en 
van 2 tot 4 uur op het bureau van den 
heer D irecteur, 11, Onderw ijsstraat.

RO O D-KRU IS VAN B E L G IE
(Afdeeling Blankenberge)

Op 15 Ju li 11. greep er opnieuw een 
examenzitting, voor het diploma van 
am bulancierster en volksgezondheids- 
assistent, plaats

Volgende leden behaalden het diplo
ma van am bulancier en am bulancier
ster: Coens Louis, Eerebout Simonne, 
Rau  Marguerite, Trotteyn Karei, De Vol
der H ila ire , Cobbaert Jeanne, Plisn ier 
Raym ond, Aspeslagh Roland(, Derdeyn 
Pierre, De Blauw e Hélène, Vanden Ber- 
ghe Emma, Rousseau G ilbert en Van  Be- 
sien Jozef.

M et die nieuwe laureaten van de 
vierde promotie, beschikt de plaatselijke 
afdeeling over een 85 gediplomeerde le
den.

Onze hartelijkste gelukwenschen aan 
de gepromoveerden en w ij verhopen dat 
w ij nooit, te vergeefs, beroep zullen doen 
op hun medewerking.

B U R G E R L IJK E  STAND.
Geboorten: Steppe W em a, Zeedijk, 

126; Rock Jeannine, Statiestraat, 44 ; 
Bowé M aria, wonende te Wenduyne; De 
W ilde Mare, Ruzettelaan, 1; Delacourt 
M arnix, wonende te Zeebrugge.

te in  groote opschudding gebracht door 
de beidie schorsingen die aldaar ge
beurd zijn.

A A RD A PPELK A A RTEN
Zullen tegelijk met de zegels worden 

afgegeven, tegen inwisseling van den 
stam der oude kaart, welke volledig 
dient ingevuld te ziin met naam, adres 
en nummer der rantsoenkaart.

Geen zegels of kaarten zullen afgege
ven worden indien geen eenzelvigheids
kaart kan voorgelegd worden. De perso
nen die door hun werkzaamheden hun 
kaart niet kunnen toonen. zullen aan 
hun werkgever een verklaring vragen, 
w aaru it b lijkt dat de eenzelvigheidskaart 
niet gemist kan worden.

ZW A RTE Z EG ELS
De zwarte zegels, bijrantsoenen brood 

vleesch en m argarine vooi werklieden, 
voorzien bij de besluiten van 4 November 
1940, worden al gegeven den 5 en 6 Au
gustus. De bevoorradingsdienst herin 
nert üe werkgevers nogmaals er aan:

1) D at zij persoonlij k  ae zegels moe- 
cen in  ontvangst nemen, het aigeven 
aan vreemde personen zal geweigerd 
worden,

2) Dat de inventarissen op het einde 
van elke maand bij dezen dienst moeten 
jinnengebracht worden, zooniet zullen 
zij uitgesloten worden voor het volgen
de tijdperk.

N IEU W E  RA N TSO EN ZEGELS
Aan de bevolking van Heist wordt be-

« j11 rantsoenzegels z L  " S s  "h e ^ e ^ tè  | sch° o1’ echter alleerüi*  m aar den Dins *e rantsoenzegels zal piaats hecmen t̂e | dag en den Donderdag

KO EPO K IN EN T IN G
Op Donderdag 31 Ju li in  het lokaal 

«Kinderwelzijn» Poststraat, 1, zal er een 
kostelooze koepokinenting plaats hebben 
te beginnen om 3 uur namiddag. Ouders 
gij hebt er allen belang bij, uw kinders 
tegen de pokken te laten  inenten en 
gij weet ook allen, of zoudt het toch moe
ten weten, dat die inenting verplichtend 
is tusschen de derde en de achtste le 
vensmaand. De ouders, die hun kinderen 
op eigen kosten door een vrij gekozen 
geneesheer laten inenten, zijn verplicht 
aan het gemeentebestuur een dubbel t 
laten geworden van het inentingsattest.

CO LO RADO KEVER
Aardappelverbouwers, onderzoekt eens 

goed uw aardappelvelden en ziet of die 
niet aangetast zijn  door den colorado
kever. In  onze gemeente z ijn  er reeds 
een paar gevallen van aantasting door 
d it insekt voorgekomen. Onthoudt voor
al dat, in  geval van ontdekking van den 
kever, dit onverw ijld ten gemeentehUize 
moet aangegeven worden.

VACANTIE
Nu dat het vacantie is, weten vele 

ouders niet w at aanvangen met hun 
kinderen, bijzonderlijk met hun jong- 
sten. Het weze de ouders herinnerd dat 
net de meisjes .gaande naar de Zuster
school, Koninklijke baan, tot en met he.t 
v ijlde studiejaar, toegelaten is van ’s 
namiddags op de speelplaats dier school, 
onder toezicht van een zuster, te spe
len. Hetzelfde geldt voor de S t Aloysius-

een weinig begrip heeft van de tegen
woordige werking der p laatselijke aan
koopcentrale, zou h ij d it n iet durven 
neerpennen, en zoo h ij wel op de hoogte 
is, dan zegt h ij n iet de waarheid.

» Tot staving volgend voorbeeld: op 
V rijdag 18 Ju li begon de levering bij de 
aankoopcentrale om 19.05 u en om 20.55 
u. kon de secretaris der visscherscen- 
trale reeds de aankoopcentrale verlaten. 
Het wegen had dus ju ist 1.50 u. geduurd 
in  welke tijdruim te 2505 kg. garnalen 
en 4092 kg. visch gewogen werden.

» W ie durft beweren dat het wegen 
van 24 vaartuigen met een gezamenlij- 
ken aanvoer van 6.600 kg. visch en gar
naal in  1.50 u. «traag vorderen» is, heeft 
absoluut geen begrip welk werk daaraan 
verbonden is, of is een dier doodge- 
gewone afbrekers-kriitikeerders van al 
wat corporatie aangaat.

Steene

te Slykens. vinden er een genoegen in  te 
ravotten in  het water. D it geschiedt 
evenwel zonder de minste bewaking.
Geen Zomerseizoen gaat voorbijt of onze 
gemeente is het tooneel geweest van een 
paarv erdrinkingen.

Verbiedt de kinderen in  het kanaal de 
zweinsport te beoefenen, zonder bewa
king, want het is te laat den put gevuld 
als net «kalf* verdronken is.

Ook de rolschaatsers op de groote 
baaji Brugge—Oostende, zullen eerst
daags wel oorzaak zijn van een of an 
der cngeval.

Z ij schijnen cok niet in  het m inst te 
beselfen dajt de autobaan voorbehouden 
is voor de autowagens, en rolschaatsen 
er m aar op los, eenvoudig alsof het daar 
voor was Destemd. D it plezier wordt hen 
gaarne gegund, m its w at meer voor
zichtigheid in  acht te nemen.

Ouaers, let op den gang uwer kinde 
ren, laat hen niet aan hun lojt over. 
Thans meer dan ooit !

BR EED EN E
EEN EN ANDER OVEÏi 
IN GROOT OOSTENDE

I.

oegihnen van Woensdag 30 Ju li 1941,1 
en wei in  deze volgorde. Voor hen w ier • 
rantsoenkaart gemerkt is in  blauw : met 
ue nummers: 1 tot löuO op Woensdag 30 
ju li, van 8.30 tot 12 en van 1.30 tot 15.30 
aur; van 1501 tot 3000 op Donderdag 31 
uuli, van 8.30 tot 12 en van 1,30 tot 15,30 
aur; van 3001 tot 450U op V n jaag  1 Au
gustus, van 8.30 tot 12 en van 1.30 tot 
iD.30 uur; van 4501 tot 5500 op Zaterdag 
i  Augustus, van 8.30 tot 11,30 uur; van 
jöOI tot 6380 op M aanaag 4 Augustus,! 
van 8.30 tot 12 en van 1.30 tot 15.30 uur, 
alsook voor laatkomers.

Degenen die op deze voorziene dagen 
nunne zegels niet kunnen afhalen kun
nen deze nog ontvangen op Donderdag 
i Augustus 1941. Na dezen datum wor
den geen zegels meer afgegeven, tenzij 
voor geheel bijzondere gevallen.

E ER E M IS
Een plechtige eeremis had op Zondag 

1.1. p laats in de kerk van S t Pieters, ter 
nagedachtenis van de gesneuvelde Be l
gische soldaten 1914-18 en 1940. De kerk 
wa)s stampvol. Oonder de aanwezigen 
bevonden zich generaal Nuytens en ook 
de ta lrijke  leden van den alh ier bestaan- 
den oudstrijdersbond C. O. N. O. V.

Oostduinkerke

Heist
A PO T H EEK D IEN ST

Op Zondag 27 Ju li zal de apothekers- 
dienst waargenomen worden door apot
heker J. Maes op de gewone Zondagu
ren.

BESPR O E IEN
Als men links of rechts wandelt be

m erkt men ten allen kante dat reeds 
de besproeiers hun werk hebben gedaan 
op de ta lrijke  aardappelbeplantingen of 
andere vruchten, dat, om dezen te v r ij
waren tegen mogelijke insektenbescha- 
diging. Iedereen is ten zeerste tevreden 
over zijn werk en de oogst belooft heel 
w at! W ie vergeten te besproeien heeft, 
kan het nog aanvragen bij den heer 
Desmet, Pannestraat, alhier.

V IN K EN Z ET T IN G
Morgen Zondag te 14 uur, voortzetting 

van den wedstrijd voor den beker L. 
Creyf, om het eerst de 400 liedjes te 
hebben ,voor de Strand- en Duinzan- 
gers, in  het lokaal bij m akker Knaeps F. 
Café Derby Plage (Pension M ariette», 29 
Parkstraat.

Ook aanvraag voor vinkenzaad kan 
nog steeds aldaar geschieden.

E IER V ER K O O P
De heer J .  Hots, officieel aangeduide 

eierverkooper voor Heist, bericht den 
belanghebbenden dat voortaan slechts 
eieren zullen verkocht worden vanaf den 
V rijdag tot en met den Maandag. Voor
taan  wordt de Donderdag uitgesloten, 
d it ten einde de lieden die zich op dezen 
dag aanmelden niet met ledige handen 
te moeten terugsturen. De verdeeler 
brengt de eieren slechts den V rijdag
morgen.

W ij brengen nog ter kennis der bevol
king dat de prijs per ei bedraagt 1,85 
fr. en n iet 1,75 fr. Velen w illen nog ten 
nadeele van den heer J .  Hots over dit 
verschil van 0,10 fr. mopperen.

B E L A N G R IJK  B ER IC H T
Op ieder perceel land dat door den 

voortbrenger wordt benuttigd dient ten 
spoedigste een bordje aangebracht dat 
verm eldt naam  en adres van den eige 
naar, soort van het gewas en oppervlak
te van het perceel. W ij wijezen er op dat 
elke nalatigheid zal gestraft worden. 
W ij moeten nogm aals vaststellen dat 
de boeren van Heist w at nalatig  zijn en 
w at lang op zich laten wachten voor het 
uitvoeren van dezen nuttigen m aatre
gel. W ij verhopen dan ook dat zij spoe
dig hun nalatigheid zullen herstellen.

V U U R K R U ISEN
Zondag 1.1. werd onder normale be 

langstelling de vergadering gehouden 
der Vuurkruisen om 17 uur bij de W e
duwe Oppalfens, café «Marktplein». Ook 
werd een inlichtingsbureel aldaar ge 
houden.

IN DEN BEVO O RRA D IN G SD IEN ST
Sedert twee weken is de rechterlijke 

Brigade bezig met alh ier een streng on
derzoek te doen in den dienst belast met 
de uitdeeling der zegels.

Dank zij het flink  optreden van den 
kontrooldienst van Brugge heeft men 
kunnen ontdekken dat een dertigtal per
sonen achter zegels zijn gekomen van 
fam ilieleden, die nog in  het buitenland 
verblijven. Tegen al deze personen die 
op een onregelmatige wijze zegels be 
m achtigd hebben, werd proces-verbaal 
opgemaakt. M aar in  den dienst zelf op 
het stadhuis werden ook erge onregel
matigheden vastgesteld. W ij w illen het 
rechterlijk  onderzoek niet vooruit loo
pen. In  elk geval is de gansche gemeen-

H U ISSLA CH T IN G
De inwoners welke een huisslachting 

gedaan hebben en wier loopende reke
ning nog niet aangezuiverd is met hun 
ingebraehte vleescnzegels, zullen ver
p lich t zijn, bij, het afhalen van de nieu- 
wre rantsoenzegels de bediende er op te 
wijzen dat de vleeschzegels moeten af 
gesneden worden. Degenen die zouden 
verwaarloozen alzoo te handelen zullen 
zich te verantwoorden hebben tegen
over de kontrooldiensten. O

W IN K E L IE R S
De bevoorradingsdienst herinnert de 

w inkeliers dat voor de ingeschreven 
produkten: bo.ter, m argarine, suiker en 
aardappelen geen andere klienten mo
gen bediend worden dan deze voorzien 
op hun inschrijvingslijsten en op de 
lijs t Mod. 3, (verandering van klienteel) 
welke zij op het einde van ieder maand 
in het bevoorradingsbureau kunnen af
halen.

E IER K A A R T EN
Personen die in  het bezit zijn van een 

eierkaart, zijn verp licht deze in  te le 
veren in  het bureau van bevoorrading, 
van, het oogenblik dajt zij niet meer in 
de kategorie van rechthebbende zijn 
voor de kinderen van 0 tot 14 jaar, voor 
de zwangere vrouwen en voedsters tot 
2 maand na de bevalling.

C IN EM A N IEU W S
Deze week in  kinem a Royal een eerste 

rang zangproductie met den beroemden 
Italiaanschen zanger Francesko V ittari.
Voor V rijd ag '25 Ju li om 7.30 u„ Zater
dag 26 Ju li om 7.30 en Zondag 27 Ju li, 
om 2,30, 5 en 7,30 uur: 1. U fa actu a li
teiten; 2. Dokum entaire; 3. «Koningin 
der Liefde» met Pau l Hörbiger.

BEN O EM IN G
De beraadslaging van het schepencol

lege van Heist d.d. 2 M ei werd door het 
provinciaal bestuur goedgekeurd op 23 
Mei. M. M aurice Joye is dus benoemd 
gewrorden tot lu itenant bevelhebber van j 
de gemeentelijke brandweer. De heer j 
Sy lva in  Bulcke werd .tot onderluitenant gels voor de periode Augustus—Septem 
bevelhebber bevorderd. ber zal plaats vinden op-

i Donderdag 31 Ju li, voor de gezinshoof- 
B U R G E R L IJK E  STAND den w ier naam  begint met A, B, C, E, F.

HET GESLAAGD  ZO M ERFEEST  
VOOR DE JEU G D  TEN BATE VAN 
H ET ED EL W E R K  W IN T ER H U LP

Het groot Zomerfeest voor de Jeugd, 
ingericht door de plaatselijke afdeeling 
van W interhulp, in  de hovingen van het 
gasthof «Duinenhof» te Oostduinkerke, 
ten bate van de min-begunstigden der 
gemeente, kende een w erkelijk sukses.

Het gemengd zangkoor van Nieuwpoort 
«De Noordzeestemmen» onder de leiding 
van den heer Nestor Bu ttin , zette hut 
programma m, met Vlaam sche liederen 
en lie t zich gedurende den namiddag 
verscheidene m alen hooren in  uitstekend 
gekozen Vlaam sche gezangen.

De uitvoeringen van gepaste liederen 
en deklamaties door de Meisjes- en Jo n 
gensscholen van Oostduinkerke, evenals 
de spreekkoren door A. V. N. J .  van De 
Panne en Veurne, en de reidansen uit 
gevoerd door de Kerlinnekens van De 
Panne, verdienden een geweldigen b ij
val.

De jonge akkordeonisten en de heer 
Decjueker, violonist-virtuoos lieten zich 
niet onbetuigd, en hun optreden werd 
ook met langdurige ovaties begroet.

De dansen uitgevoerd door V IVO  
«Branding» van Nieuwpoort, oogstten 
een levendig applaus.

Toespraken werden gehouden door de 
F. H. Lam brechts, proost en de heei 
Trypsteen, gewestelijken leider van 
W interhulp.

De ta lrijke  aanwezigen hebben dan 
ook een namiddag van aangename ont
spanning en vol rijke  afwisseling door- 
gebracht en de inrichters als medewerk
sters en medewerkers, dienen allen lof 
gestuurd, voor den prachtnam iddag die 
tot een echt propagandafeest voor W in 
terhulp is uitgegroeid.

U IT R E IK IN G  DER 
RA N TSO EN ZEG ELS

De zegels voor het komend tijdperk 
zuillen uitgereikt worden volgens de 
nummering der rantsoeneeringskaarten 
en in  de volgende orde:

Maandag 28 Ju li voormiddag, van 
482901 tot 483400; namiddag van 483401 
tot 483900.

Dinsdag 29 Ju li, voormiddag, van 
483901 tot 484400; nam iddag van 484401 
tot 484900.

De toetreding van onze gemeente tot 
Groot-Oostende, schijnt nakend te zijn, 
dit betreft slechts het adm inistratiei 
oogpunt, een beslissing van het M in iste 
rs. van Binnenlandsche Zaken dienaan 
gaande zal in  het Staatsblad moeten 
verschijnen. Voor de gemeentebedienden 
zal zulks een m erkelijke verbetering zijn, 
verm its hun wedde van het stedelijk ba 
rem a van Oostende zal genieten. Naa* 
verluidt zal de burgemeester in  functic 
mogen blijven. N iet alleen Breedene, 
m aar ook Steene, Klem skerke, Middel- 

v,an kerke, Raversijde, Leffinge, zullen in  dt.

Adm inistratieve
Rechtsmacht in 
Eersten Aanleg
v e r m e ïR e  a c h ie l ,

landbouwer te V L ISSEG EM , Wenduine- 
scraat, nr. 7, woiüt gestraft met een 
geiüooete van ól.zo0 fr. (ZEVüN-EJN- 
V IJF T IG  D U IZKN D  T W EE  HOINIDüKD 
V IJF T IG ), bekenümakmg door inias- 
scning in  de Diaaen en airoeping ter 
gemeente door den veidwacnter, wegens 
niet-levering van 2290 Kgr. tarwe.

R O T S A E R T  JtlJb l\D R IK ,
landbouwer te SY SE LE , Antwerpsche 
-aeirweg, 19, worat gestrait met een 
^eiaooete van 70.785 fr. (Z EV EN T IU  
iJUiZiHJiND ZüV Ejm o N D üR D  V lJF-üN - 
lA U rtriu - ), oekenamaking door inias- 
ocnmg in  de Diaaen, aanplakking ten 
gemeciicenuize en airoeping üoor aen 
neiawacnter ier gemeente, wegens niet- 
.everuig van 006» Kgr. rogge, 1047 Kgr. 
naver, «Acnteraouden van een geüeeite 
zijner meikproüuctie, voeüeren van zwij- 
.ic ii met broodgraan.

Woensdag 30 Ju li, voormiddag
485400: nam iddag van 485401 toekomst van Groot—Oostende deel uit 

tot 486300- 1 maken
Ju li’ v ° ° rm lddag ' 'al]l W at betreft de opbouw van Groot 

tot 487800 namiddag van 486901 Oostende, d it hangt af van het Commis -
Vrijdag 1 Augustus, voormiddag, van 

487801 tot 488500.
De personen die op den vastgestelden 

datum om grondige reden hun zegels 
niet hebben afgehaald zullen zich aan
bieden op Vrijdagnam iddag 1 Augustus.

Ten einde de aardappelkaart te be
komen moet men het strookje der ve r
vallen aardappelkaart voorleggen.

O U IV E N L IE F H E B B E R S
Op bevel der Bezettende M acht wordt 

gij er toe verplicht uw reisduiven aan 
te geven op form ulieren die te bekomen 
zijn op het gemeentehuis, en zulks tegen 
den 30 Ju li.

Verder zal deze opgave om de drie 
maand moeten geschieden.

B U R G E R L IJK E  STAND

sariaat van ’s Lands Wederopbouw. B in 
nen een tw eetal maanden moeten dt 
plannen van de betrokken gemeenten 
uitgewerkt worden door het bureau van 
«Stedenbouwkundigen aanleg van Grooi 
Oostende» en voorgelegd aan den heei 
Verwilgen. commissaris van ’s Lands 
Wederopbouw.

W elk een blangrijke rol onze gemeen 
te kan spelen bij haar toetreding tot 
Groot-Oostende, zullen w ij in  een vol
gende bijdrage eens .toelichten.

Groot-Oostende moet in  de toekomst 
een parel aan onze zeekust zijn ! Ieder
een moet er zich kunnen thuis gevoelen 
zoowel een eenvoudige Luikeinaar, als 
een rijke vreemdeling.

Breediene met haar 6.000 inwoners; 
Sas-Slykens: nijverheidscentrum ; Ba  
den: handelscentrum. Dorp: landbouw.

O verlijden: Cogghe Emerence, echt. ! zien met welgevallen de oprichting van

DE N IEU W E  RA N TSO EN ZEG ELS
Het uitreiken der rantsoeneeringsze-

Geboorten: Verhaeghe Jan , Vuurto- 
renstraat, 8; Vantorre Monique, Tuinw ijk 
4,

Huwelijken: Gheselle Leon, zeevisscher 
met Neyts Anna, z. b. beiden te Heist.

Huwelijksafkondigingen : Verlinden 
Guilielm us, Staatsgepensionneerde te 
Diegem met Poelvoorde M aria, z. b. te 
Diegem, voorheen .te Heist.

Sterfgevallen: De W aele Leopold, rus
tend visscher, 77 j., echt. van Couwijzer 
Melanie, Dwarsstraat, 24; D ’hoore Eu- 
phrasie, 50 j., echt. van Hehneman Jo 
seph, Oude K erkstraat; Ba ilyu  August, 
handelaar, gewezen raadslid en lid  C. 
O O. 71 jaar. echt. van Reyns Leonia, 
V lam ingstraat, 14.

B U R G E R L IJK E  STAND
Geboorten- Vanhove Louis, van Ju lien  

en van Ryckeghem  Gabriella. Vandie
rendonck Annie en Werner, van Em iel 
en van Calcoen Joanna.

Overlijdens: Vanneuville Eugenia, z. 
b. 71 jaar, echt. Dehaeese K are i; Dobbels 
Marguerite, 9 m., dochter van Adriaan 
en Close Yvonne.

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

Program m a van V rijdag 2 tot en met 
Maandag 28 Ju li: 1. U fa actualiteiten; 
2. Ku ltuurfilm ; 3. «Jood Siiss» met K r is 
tina Söderbaum en Ferdonand M arian.

Program m a van Dinsdag 29 tot en 
met Donderdag 31 Ju li: 1. U fa actuali
teiten; 2. Ku ltuurfilm ; 3. «Jeugd» met 
K ristin a  Söderbaum.

Binnenkort te verwachten: «Oom 
Krüger» me.t Em iel Jannings.

Voorstellingen iederen avond om 19.30, 
’s Zondags om 15, 17.30 en 20 uur.

CASINO. Zeedijk. — Program m a voor 
de gansche week en op Zondag 27 Ju li: 
1. U fa actualiteiten; 2. Docum entaire; 3. 
cKommissaris Eyck» met Anneliese U h l ■ 
rich.

De film  «Kora Terry» loopt toekomen
den Zondag. Voorstellingen iederen 
avond te 19.30 uur. ’s Zondags om 16, 18 
en 2 uur. Gedurende de week slechts voor 
stellingen voor soldaten.

G  aan winket I;  D, H, I, J .  K  w inket II.
V rijdag 1 Augustus voor de letters L  

tot S  w inket I ;  T  tot Z w inket II.
Telkens van 9 tot 12 en van 14 tot 

17 uur.
De zwarte' zegels voor de bijrantsoenen 

zullen afgeleverd worden op Zaterdag 2 
ugustus tot Donderdag 7 Augustus.

W inketten van den Bevoorradings
dienst, Stadhuis, bovenverdieping.

B U R G E R L IJK E  STAND
Geboorten: Verbanck Liliane, van A r

thur en van Casier Yvonne; Delanoeye 
M arc, van Ernest en van Moyson Renée.

Huwelijksafkondigingeen: G u illier Ro
bert, radiotelegrafist, S t Jo ris  met De- 
keyzer Lucia, z. b. Nieuwpoort.

W IN T ER H U LP
Morgen Zondag 27 Ju li komt het pop

penspel van den heer Verhaert u it De 
Panne, onze kleinen verlustigen in de 
feestzaal van de stadshalle. Het feest 
wordt gegeven ten bate van het W erk 
van W interhulp Een echt verm aak voor 
groot en klein. Toegang 1 fr. voor de 
kinders; 2 fr. voor de volwassenen. Aan- 
vang te 15.30 uur.

O PG ELET  S T R A N D V ISSC H ER S !
A l de groene vergunningen om te vis ■ 

schen op he.t strand vervallen op einde 
Ju li 1941 en moeten ingeleverd worden 
op het kantoor van de «Hafenüberwa- 
chungsstelle».

De personen die een nieuwe toelating 
verlangen, moeten deze aanvragen op 
het stadhuis aan loket I  (benedenver
dieping) .

B ij de aanvraag moet een foto ge
voegd worden, zooals vereischt voor d^ 
eenzelvigheidskaart.

Vergunningen tot het betreden van 
het strand, die niet afgeleverd zijn door 
de plaatselijke «Hafenüberwachungs- 
stelle>> zijn ongeldig.

De Fransch-Belgische grens mag langs 
het strand niet overschreden worden. 
Het is ook verboden te visschen of mos
selen te trekken, in de strook gelegen 
500 m. West- en Oostwaarts van het sta - 
ketsel van Nieuwpoort-Bad.

van Georges Verhaeghe.
Huwelijken: M ylle M aurice met Cor- 

veleyn Jeanne; Fiorine Adolphe met 
Sioen Marguerite,

Breedene
U IT D EEL IN G  DER 

RA N T SO EN EER IN G SZEG ELS
Vanaf 30 Ju li tot en met 4 Augustus 

1941, telkenm ale van 9 tot 12 en van 14 
tot 17 uur, zal er overgegaan worden tot 
de uitdeeling der rantsoeneeringszegels 
en aardappelkaarten volgens de num
mers der rantsoeneeringskaarten:

Woensdag 30 Ju li: van 441.801 tot en 
met 443.800.

Donderdag 31 Ju li: 437.301 tot en met 
438.800.

.Vrijdag 1 Augustus: 438.801 tot en met 
440.300..

Maandag 4 Augustus: 440.301 tot en 
met 441.800.

Belangrijke opmerkingen. — 1. Alle 
schikkingen van den vorigen maand 
blijven gehandhaafd. 2. Na de vastge
stelde data worden er geen zegels meer 
afgeleverd. 3. De zwarte zegels worden 
uitgedeeld tusschen 10 en 15 Augustus.

B U R G E R L IJK E  STAND
Geboorten: Cattelion Roger, van G u 

staaf en van Demesmaeker Ernestine.
Huwelijksafkondigingen : Vens C har

les, visscher en Maes Irène, werkster, 
beiden alhier; Caestecker Theofiel,werk
man te Oostende en Puis Madeleine, z.b. 
alhier.

Sterfgeval: Rom an Ludovica, 82 jaar, 
wed. van Claeys Joseph.

een Groot-Oostende te gemoet. De toe 
komst van onze gemeente zal er wel bij 
varen. Cyver.

L O O T E N S  i 'JE T E R ,
nandelaar te BEER N EM , Bloemendal- 
dcraat, nr. 208, wordt gestrait met een 
geiüooete van 64.280 ir. ( viüK-jtiiN-Ziüjü- 
i lG  DUlZjüiMD TW üEllU i\iJji± tD  nN 
i  A C H T IG ), bekenümaking üoor inlas- 
scning in  oe biaoen en aanplakking ten 
gemeentehuize, wegens het Dezitten van 
een ongeoorlooiüen voorraaü vleesch 
voortkomende van n iet aangegeven var
kens, verkoop van aarüappeien aan 6,75 
ir. per kiio, niet aangute van een graan
voorraad.

V A N H O LLEBEK E  EM ER IC ,
landbouwer te RO K SEM , Brugge Steen
weg, nr. 12, wordt gestrait met een geld- 
ooete van 33.700 lr . (D R IE- E N - D ü R ilG  
jJü iZ iEN D  ZEVE.NHONDKRD), bekend
making door iniassching in  de biaüen 
en aanplakking ten gemeentehuize, we
gens niet-levering van 4720 Kgr. aard
appelen.

M O N BA ILL IEU  C A M IEL,
landbouwer te M O ERE, Westzijdestraat, 
nr. 12, wordt gestraft met een geldboete 
van 123.879 fr. (H O N D ERD  D RIE-EN - 
T W IN T IG  D U IZEN D  ACHTHO NDERD 
N EG EN -EN -ZEV EN T IG ), bekendmaking 
door iniassching in  de bladen, aanplak
king ten huize en op v ijf andere p laat
sen ter gemeente, wegens niet-levering 
van 5838 Kgr. tarwe.
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“ Het Visscherijblad,, 
is verkrijgbaar in alle 

boekwinkels

Klemskerke
*

B I J  DE AANKO OPCENTRALE
W ij ontvingen volgend schrijven:
« In  een artikel van den plaatselijken 

correspondent van 18 Ju li 1.1., lezen we: 
«het wegen met de nieuwe baskuuls vor
dert langzaam».

» Zoo deze correspondent ook m aar

BO TSING  TUSSCHEN  F IE T S E R S
’s Avonds, omstreeks 8 uur, kwam de 

genaamde C yriel Bassens, wonende 
Brugsche steenweg, 2, te Breedene, per 
fiets afgereden in  voornoemde straat, 
ter hoogte van de N. V. Pescator. U it 
tegenovergestelde richting kwamen de 
echtgenooten H enri Vanloo, eveneens 
per rijw ie l W aarsch ijn lijk  heeft Mevr.
Vanloo, Cyriel B. n iet opgemerkt want 
zij reed met groot geweld laatstgenoem
de omver.

Hierdoor ontstond een driedubbele 
valpartij. Gelukkig werd niem and ge
kwetst. De stoffelijke schade beperkte 
zich tot een gebroken wiel van C. B.
tiU N IO RESKO ERS TE SINT-ANDRIES

Aan de junioreskoers te S t Andries- 
bij-Brugge voorbehouden voor de ren
ners aangesloten bij den V. W . B. na
men 29 felle kleppers het vertrek. Ook 
Oscar Goethals. een der veelbelovende 
jonge elementen uit de kuststreek, nam 
het vertrek.

E r  werd hardnekkig om de overwin
ning gestreden, doch van een bepaalde 
afteekening was er geen sprake.

Een groote groep bood zich voor de 
eindspurt aan, h ier ontstond een harde 
strijd, en de Torhoutenaar André Da 
Keyser zegevierde netjes voor De Corte 
Roger, en Oscar Goethals in  deze orde.

Hiermede bevestigt de Breedenaar zijn 
goede klas, zoodat men zich aan nog 
suksessen vanwege de Breedenaar mag 
verwachten.

Zijin mooie derde plaats bij de jun io 
res oeliaald, staat daar borg voor.

In  elk geval, veel geluk Oscar !
Cyver.

KO STELO O ZE K O EPO K IN EN T IN G
De ouders van de kinderen van 3 tot 

8 maanden worden verw ittigd dat er 
kostelooze zittingen voor koepokinenting 
zullen gehouden worden:

Voor Breedene-Dorp en -Baden, in do 
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 oe 
Kinderweging (m eisjesschool), eveneens 
op voornoemde datum van 11 tot 12 uur.

De ouders die tot heden het uitgevaar
digd besluit n iet hebben nagevolgd wor
den hierbij verzocht hun kinderen op 
een van bovengenoemde zittingen te la 
ten inenten.

G EV A A R L IJK  SP EL
Nu het schoolverlof is aangebroken, 

w illen w ij er de ouders op wijzen op het 
gevaarlijk  spel w aar sommige kinderen 
een voorliefde schijnen jte hebben.

Op straat omringt het kind gevaren 
van allerlei aard.

De huidige omstandigheden moeten 
er een aanleiding toe zijn om de kinde
ren zooveel mogelijk in  de nabijheid 
van het huis te houden.

Enkele rekels, zoowel op het strand 
te Breedene-Baden, als aan het kanaal jaartjes.

EEN VO UD IG E MAAR T R EFFEN D E  
PLEC H T IG H E ID

Donderdag 25 Ju li 1.1, was de kustge- 
meente Klemskerke in  feest. Op dien 
dag was het immers honderd jaa r ge
leden dat Babetje M aelfeyt, beter gekend 
onder den naam  van Bebetje Maen- 
houdt, het levenslicht aanschouwde. De 
eeuwelinge werd aldaar geboren den 25 
Ju li 1841, en heeft thans een eeuw leven 
achter den rug.

In  1843, amper 2 jaa r oud zijnde, ver
loor zij haar vader, Franciscus M ael
feyt, die in  een vierde huw elijk Rosa 
Stubbe had gehuwd. U it d it huwelijk 
sproten 4 kinderen: een zoon en drie 
dochters, waaronder Babetje, de eeuwe
linge.

H aar moeder hertrouwde met Pieter 
Maenhoudt, vandaar komt dan ook haar 
naam  «Babetje Maenhoudt».

De inwoners zijn fier over de honderd
jarige, die tot op heden jonge dochter 
is gebleven, en vele jaren woonde het 
oudje in  een mooi huizeken nabij de 
kerk, in  de Vijfweghestraat.

W at heeft een eeuwelinge zooal mee
gemaakt in  wel en wee gedurende hon
derd jaren! Z ij was een stille  ooggetuige 
van allerle i nieuwigheden, veranderin
gen en modernisatie. Ziij m aakte oorlo
gen, hongersnood, slechte tijden en kri- 
sis mee, doch ^erliet haar woning niet.

H aar gezondheid kan prim a gencem l 
worden, alleen is zij wut hardhoorig.

W at kan het oudje n e t haar krakerig 
stemmetje vqrtqllen, over alles wat 
ziij heeft meegemaakt, en w at een er
varingen heeft zij niet opgedaan!

Klem skerke gaat dan ook terecht fier 
over haar inwoonster, die de hoogste 
levensonderscheiding is te beurt geval
len.

De tijdsomstandigheden hebben een 
grootsche hulde aan de honderdjarige 
belet, doch niettegenstaande de oorlogs
gebeurtenissen werd het oudje eenvoudig 
m aar treffend gevierd.

Om 9.30 uur werd de eeuwelinge in 
haar huizeken afgehaald, w aar zij ta l
rijke gelukwenschen en bloemen mocht 
in  ontvangst nemen, vanwege de ge- 
meenteoverheid, vooraanstaande perso
nen en kennissen. Om 10 uur vertrok 
een kleine stoet naar de parochiale kerk, 
waar een plechtige dankmis werd opge
dragen, ter zegening van de honderd- 

I jarige. Een zangkoor luisterde de plech- 
I tigheid op, terw ijl aan de Offerande 
mooie gedachtenissen werden uitgereikt. 
Aan de Evangelie werd een korte m aar 
passende gelegenheidsrede gepredikt.

Ook bij den terugkeer van de feest
vierende vormden kinderen een haag 
langs den weg, en geestdriftig juichten 
zij hun eeuwelinge toe, die hun spon
tan ite it zichtbaar beantwoordde.

In  alle in tim ite it werd het feest ver
der voortgezet.

«Het Visscherijblad» wenscht aan B a 
betje M aelfeyt nog enkele gelukkige

Rantsoeneeringberichten
Levering van den Oogst

In  het Staatsblad verscheen een be
sluit over de benuttiging van den oogst 
van niet-vroege aardappelen:

Elke producent van ten minste één are 
niet-vroege aardappelen is verantwoor
delijk voor zijn oogst.

H ij mag er slechts over beschikken en 
moet er desgebeurlijk afstand van doen 
in  de mate en onder de voorwaarden 
vastgesteld bij onderhavig besluit.

De producent mag op zijn oogst voor
afnemen :

1) voor de voeding van zijn huishou
den: 750 gram per dag en per persoon 
deel uitm akend van zijn huishouden;

2) voor zijn aanplantingen: een ver
plichte voorainem ing van 2.000 kilogram 
per in  1941 bebouwde hektaar;

3) 10 t.h. om het verlies wegens afval 
te dekken.

Het overige moet voor de bevoorrading 
der bevolking bewaard en geleverd wor
den en elk gebruik van eetaardappelen 
j/s voor de voeding van de dieren ver
boden.

Elke houder van een aardappel- 
Kaart kan vanaf 4 September zijn 

voorraad aardappelen koopen
De gemeentebesturen deelen aardappel

kaarten uit die van de m aand September 
1941 af geldig zijn voor tien opeenvol
gende rantsoeneeringsperioden.

Elke houder van een aardappelkaart 
kan, vanaf den 4 September 1941, zijn 
aardappelen rechtstreeks bij den produ
cent koopen. Het is hem geoorloofd tot 
15 November 1941 ten laatste, in  een of 
meer keeren het geheel of een gedeelte 
van de door zijn kaart vertegenwoordig
den voorraad in  te doen.

Elke persoon die voor zichzelf en voor 
de leden van zijn huishouden d it voor
deel wenscht te genieten, vraagt aan zijn 
gemeentebestuur een m achtiging tot le 
vering en vervoer, model 3. D it dokument 
verm eldt de hoeveelheid te vervoeren 
aardappelen en wordt slechts in  ru il voor 
de met die hoeveelheid overeenstemmen
de aardappelkaarten afgeleverd. Geen 
m achtiging mag vóór den 4 September 
1941 aigeleverd worderu

Deze in  drie exem plaren opgemaakte 
m achtiging wordt aan het gemeentebe
stuur van den zetel der uitbating van 
den voortbrenger-verkooper voorgelegd. 
D it bestuur teekent er de vereischte aan
duidingen op aan en voorziet het van 
net gemeentezegel.

Het eerste exem plaar wordt door het 
gemeentebestuur van den zetel der uit- 
oating van den voortbrenger bewaard en 
b lijft bij de persoonlijke kaart van dezen 
laatste gevoegd, nadat deze kaart met de 
verkochte hoeveelheid is aangezuiverd : 
het tweede exemplaar vergezelt de koop
waar gedurende het vervoer; het derde 
exem plaar wordt aan den voortbrenger 
afgegeven en dient voor hem als recht
vaardiging van de regelmatige levering 
van zijn oogst.

Indinen van Rantsoenkaarten
Herhaalde malen reeds werd de bevol

king er aan herinnerd, dat personen die 
zich naar het buitenland begeven voor 
een periode van minstens 30 dagen, wet
te lijk  verplicht zijn hun rantsoen, zeep- 
en aardappelkaarten op het Bureau van 
Ravitailleering  af te leveren.

Niettegenstaande deze herhaalde ver
wittigingen worden er nog steeds per
sonen aangetroffen, die verwaarloozen 
deze form aliteiten te vervullen.


