
l ic h t e n
JU N I

ait aan

1 z 3.35 19.46
o M 3.34 19.47
3 D 3.33 19.48
4 w 3.33 19.49
5 O 3.32 19.50
6 V 3.31 19.51

7,; 3.31 19.52
8 z 3.30 19.52
9 M 3.30 19.53

10 D 3.30 19.54
11 w 3.29 19.5b
12 D 3.29 19.55
13 V 3.29 19.56
14 Z 3.29 19.57
15 z 3.28 19.57
16 M 3.28 19.58
17 D 3.28 19.68
18 w 3.28 19.09
19 D 3.28 19.59
20 V 3.28 19.59
21 z 3.29 19.59
22 z 3.29 20.00
23 M 3.29 20.00
24 D 3.29 20.00
25 w 3.30 20.00
26 D 3.30 20.00
27 V 3.30 20.00
28 Z 3.31 20.00
29 z 3.31 20.00
30 M 3.32 20.00

Deze tabel geeft
het wezenlijk uur
tfQlgem de zon. WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL I

HOOGWATER

JU N I

1 z 3.51 16.14
Ca M 4.10 17.09
3 D 5.40 18.13
4 w 6.49 19.25
5 D 8.00 20.35
6 V 9.05 21.35
7 Z 10.04 22.31
8 z 10.57 23.23
9 M 11.48 —

1C D 0.14 12.38
11 W 1.03 13.26
12 D 1.50 14.14
13 V 2.37 15.00
14 Z 3.24 15.58
15 Z 4.12 16.37
16 M 5.03 17.31
17 D 5.59 18.31
18 w 7.04 19.37
19 D 8.08 20.40
20 V 9.09 21.36
21 Z 10.01 22.35
22 z 10.47 23.07
23 M 11.28 23.46
24 D — 12.06
25 W 0.23 12.42
26 D 1.00 13.18
27 V 1.37 13.5G
23 Z 2.14 14.34
2S z 2.53 15.15
30 M 3.30 15.58

Da uurwerken
aan land vertoo-
nen twee uur
later.
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Na den Terugkeer van onze 
Visschersvaartuigen uit 

Fransche Havens
In  ons vorig nummer kondigden we 

opnieuw den terugkeer aan van een acht
ta l visschersvaartuigen, w aarvan de 0.17 
en de 0.197 voor Oostende, de N.35 voor 
Nieuwpoort en de Z.16, de H.19, de Z.27, 
de Z.42 en de Z.14 voor de Zeebrugsche 
haven.

Reeds Zaterdagavond, rond 6 uur, de 
den v ijf van deze vaartuigen de haven 
van Nieuwpoort aan en wel de N.35, de 
Z.27, de Z.14, de H,19 en de Z.16.

Slechts twee van de v ijf vaartuigen 
togen Zondagmorgen terug in zee om 
Zondag na den middag de haven van 
Zeebrugge aan te doen, van w aar ze zul
len uit gaan visschen.
De Z.42, die van Audierne komt, kan elk 

oogenblik de Zeebrugsche haven binnen
varen, terw ijl we op het oogenblik van 
het neerpennen van dit artikel nog niet 
weten wanneer we de 0.17 en de 0.197 
mogen verwachten, tenware dat, na ons 
vertrek te Fécamp, nieuwe moeilijkheden 
opgerezen zijn in  verband met de repa
ratie van de beide motoren.

We kunnen dit slechts spijtig  noemen, 
te meer omdat ditm aal den goeden w ii 
van de visschers niet ontbrak, m aar wei 
ambtenaars het m aar a l te gem akkelijk 
als een plezierreisje aanzien eens naai 
Frankrijk  te mogen afreizen!

Dank zij onze maandenlange werking, 
zijn we er dus thans toe gekomen, op 
enkele vaartuigen na die ofwel gehuura 
zijn door ci.e Bezettende overheid ofwei 
nog moeten gerepareerd worden, een 35- 
tai vaartuigen u it F ran k rijk  terug te 
brengen, w at een n iet te versmaden 
voordeel is b il den dagelijkschen aan
voer van visch en garnaal, welke in  de 
huidige omstandigheden uiterst welkom 
mag genoemd worden.

Dat ook de betrokken reeders er het 
grootste voordeel bij hadden, beseffen 
zij, die thans goed hun brood verdienen, 
nu best.

Hiervoor mochten we ten andere reeds 
gelukwenschen en bedankingen ontvan
gen van gemeentebesturen als Brugge, 
Nieuwpoort en Blankenberge.

Dajt men er te Oostende m inder be
lang scn ijnt aan te hechten, hoeft nie
mand te verwonderen, want niet alleen 
heeit men vroeger nooit iets of weinig 
voor de visscherij gedaan, m aar ook 
tnans schijnt men h ier nog niet veel te 
beseiien weike reuzentaak in  Frankrijk  
hiervoor werd verricht.

Anderzijds staat het vast dat te Gra- 
veiines nog gem akkelijk de N.12 kan 
gerea woraen, evenals te Le Havre de 
ü.oi en de Z.bO, te St. Vaast de N.44 en 
misscnien de 0.210, terw ijl te G ranville 
er m iadel moet gevonden worden om de 
JN.l ios te krijgen, evenals d it het geval 
is te Boulogne met de N.20 en de P.-i.

D it alies vergt echter een bijzondere 
inspanning, weKenlange afwezigheid en 
groote iinancieele Kosten, welke we per
soonlijn niet bij m achte zijn te dragen.

wet is ons ten andere opgevallen hoe 
het puDiiek en de betrokken schippers 
in aen waan verkeerden, dat w ij al die 
reizen zoo m aar naar F ran k rijk  onder-’ 
namen op Staatskosten.

ue staa Brugge gaf voor één reis een 
toeiage van 55u fr. en voor slechts twee 
anaere kwam de Staa t voor de drie vier
den tusscnen in  de kosten van de olie en 
üe oenzine, en al de andere, hoe kostelijk 
ook, weraen door ons zelf betaald.

We hebben dit alles met zeer veel op- 
offeringsgeest voor onze visscherij ge
daan, m aar w aar de Openbare Besturen 
gemeend hebben h ierin  niet tusschen te 
moeten komen, konden we bezwaarlijk 
elkeen in  dien zin voorthelpen.

Veel van de eigeaars zelf, zijn ten an
dere niet bij machte dergelijke kosten 
zeii te dekken en anaerzijüs hebben 
reeders als Pieter Latruwe, Prosper Eve
raert en Valere Ponjaert, die ons op deze 
reizen aan I  werk zagen, kunnen be- 
seuen met welke m oeilijkheden dienen 
aigerekend, w il men een practisch re
sultaat bereiken.

Buiten het terugbrengen van de nog 
hierboven vermelde vaartuigen, vallen 
daarenboven nog ta lrijke  andere kwes
ties, zooals die van de huurgelden, de 
prise en ae overgave of de te herstellen 
vaartuigen, te regelen.

Dit alles had in  feite, w at men er ook 
moge over denken, moeten geregeld wor
den door de V.O.Z.O.R. (Verzekering te
gen Oorlogsrisico) in  samenwerking met 
den Staat, omdat deze kwesties van veel 
te ingewikkelden aard zijn om door sim
pele visschers bewerkt te worden, w illen 
ze opnieuw, zooals het zoo d ikw ijls vóór 
üen oorlog het geval was, niet terug in 
üe handen van aftroggelaars vallen.

Vergeet de V.O.Z.O.R. anderzijds, dat 
het verlies van die vaartuigen ook voor 
haar in de meeste gevallen de uitbeta
ling van een belangrijke som beteekent?

De gebreken in  de wet voorkomend, 
hebben we vroeger aangetoond en zullen 
aan deze m aatschappij ten andere nog 
veel last berokkenen.

Het is niet van u it de bureelen te 
Brussel, Antwerpen of Oostende dat der- 
selijke belangrijke zaken kunnen ge-

r  11 Pif n n  — mm ■ nu ij
regeld, m aar wel te Cherbourg, Brest of 
Bordeaux, w aar vooral in  deze laatste 
stad de gansche kwestie van het prise- 
recht, het verhuren en het vergaan van 
alle visschersvaartuigen zijn beslag 
diende te krijgen.

Op enkele uitzonderingen na en niet
tegenstaande veel geschrijf en geldver- 
teer alhier, is van dit alles nog weinig 
of niets in  huis gekomen.

W ij zelf zouden met genoegen en in 
een minimum van tijd  die zaken afge- 
nandeld hebben, m aar dat kan men van 
cns bezwaarlijk met eigen financieele 
middelen vergen, te meer dat hiermede 
ook al een kostelijke tijdversp illing zou 
gepaard gaan, en anderzijds de be
trokken am btenaars van den visscherij
dienst der kust tot op heden van 
achter hun bureelen eenvoudig hebben 
toegekeken, m aar nog niets in  dien 
zin hebben gepresteerd, en slechts 
oewezen dat ze er zijn om elke maand 
nun centen op te rapen en dat is... alles.

Hopen we echter voor alle belangheb
benden, dat h ierin  spoedig verbetering 
Kome, omdat voor elkeen thans zijn 
schipje goud waard is en hoe meer vaar
tuigen u it onze havens gaan visschen, 
noe grooter de aanvoer zal zijn, wat 
slechts de bevolking kan ten goede ko
men.

Onze havens, welke één ja a r geleden 
een treurigen aanblik boden, schijnen 
cnans op visscherij gebied w at te her- 
leven.

Daarom zijn we gelukkig ons steentje 
eens te meer hiervoor te hebben bijge- 
oracht, omdat het welzijn van onze vis
scherij, na den oorlog terug van zooveel 
oeteekenis kan worden in  de economie 
van ons land.

P. Vandenberghe.

De Ibis school terug  
open

Het is op Maandag 9 Jun i, dat het 
Werk van den «Ibis» zijn deuren terug 
opent en ditm aal wel te Assebroek-bij- 
Brugge, in  het Instituu t Capoen, Baron 
Ruzettelaan.

A l de vroegere leerlingen werden terug 
binnengeroepen om het onderwijsonder- 
richt te kunnen voortzetten. Voorloopig 
zullen, gezien de moeilijkheden bij de 
ravitailleering, geen nieuwe leerlingen 
aanvaard worden.

De heropening van deze voor onze 
visschersweezen zoo nuttige school, mag 
een zeer verheugend feit genoemd wor
den, te meer daar men met allerlei moei
lijke ravitailleeringskwesties af te reke
nen heeft.

G raag brengen we dan ook hulde aan 
de onvermoeibare voetstappen die met 
net oog hierop door den heer Courtens 
an directeur Cambier aangewend werden.

Mocht hun werk bekroond worden door 
aen ta lrijke  opkomst en hulpvaardigheid, 
is de wensch van «Het Visscherijblad» en 
al dezen, die het met de opvoeding van 
onze visschersweezen goed meenen.

*
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Gezien het overweldigend succes
V E R L B N G I J V G  V A N

O P E R E T T E
(221) m e t  W t l l y  F O R S T

De Prijs der 
W eekbladen  

vastgesteld op 75 ct.
Gezien de voortdurende stijging der 

grondstoffen en voornamelijk de prijs 
van het gazetpapier, zoo heeft de week
bladpers besloten vanaf 13 Juni, dus 
vanaf volgende week, de prijs der week
bladen op 75 centiemen vast te stellen.

Vanaf volgende week zal ons blad ook 
regelmatig op 6 en soms op 8 bladzijden 
verschijnen.

V E R G E ET  N IET  
uw b iljet

der

Loterij Winterhulp
te koopen. 

T R E K K IN G  
ZATERD A G  AANSTAANDE

14
JUNI

LAAT UW  D EEL  
der

V IJF  EN  H A LF M ILL IO EN  
niet naar anderen gaan.

(214)

■
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Kontrool vanden 
Garnaalverkoop

Zooals het onze lezers bekend is, ont
vangen de leursters te Oostende, Brugge, 
Nieuwpoort en langs de kust, naar ge
lang den aan r wr, een 20 à 30 kg. gar
naal, waarmede zij dan in  stad rond
leuren.

Het is een fe it dat sommige garnaal- 
leursters zich hiervan in  eens ontdoen 
en de garnaal voor den woeker in  het 
binnenland bestemmen

Om hiertegen in  te gaan, is door het 
Oostendsch gemeentebestuur een kon
trool ingesteld, welke thans verricht 
wordt door den heer Louis Reilzen, den 
vroegeren commissaris ter vischhalle.

Deze am btenaar verricht deze kon
trool op een uitstekende wijze en de 
garnaalleursters weten m aar al te wel, 
dat de heer Reilzen hen spoedig uitleg 
vraagt, moest het gebeuren dat h ij ze 
op zijn ronde niet gezien heeft.

Zoo moet het gaan en moest elke 
am btenaar in  zijn vak bevoegd, zijn taak 
zoo gewetensvol opnemen, dan zouden we 
spoedig gezonder toestanden kennen.

Corporatie voor 
Visch- en Visscherijproducten

W IJZ IG IN G  IN DE W IN ST M A RG E
Vanaf den 4 Ju n i jl. wordt door de 

Aankoopcentrale een winstm arge van 15 
t. h. in  rekening gebracht voor de gar
naal in plaats van 20 t. h.

De prijs betaald aan den kleinverkoo- 
per der kust bedraagt thans 14,50 fr. per 
kg. garnaal in  p laats van 15 fr.; een ha l
ve kg. kost 7,25 fr. en een kw art kg. 3,75 
fr. B ij de vaststelling van den prijs van 
een kw art kg. moet rekening gehouden 
worden van het verlies bij het verwegen.

De prijs te betalen aan den kleinhan
delaar in het binnenland bedraagt tharfs 
18 fr. per kg. in  plaats van 19 fr.

K O LEN VO O RZ IEN IN G
W e hebben er verleden week op gewe

zen, dat de garnaal door de visschers 
beter moest verzorgd worden. N aar ver
luidt is een mogelijke gebrekkige ver
zorging voornam elijk te w ijten aan het 
gebrek aan vlam kolen .

De vakgroepeering productie is in  on
derhandeling getreden met de bevoegde 
instanties voor de levering van 50 Ton 
vlamkolen, noodig voor het koken van 
de garnaal. H iervan zou 20 Ton onmid
dellijk  ter beschikking moeten kunnen 
gesteld worden.

Deze kolen worden bijna uitsluitend 
voorbehouden voor de nijverheid. Het 
komt er bijgevolg op aan, v a r Hpogér 
Hand het belang van onze visscherijnij- 
verheid te doen inzien.

I Een gunstige oplossing wordt eerlang 
! verwacht.
I RAAD GEV INGEN
I E r werd in  den laatsten tijd  vastgesteld 
dat verscheidene voorwerpen, die aan 

I boord van visschersvaartuigen gebruikt 
f worden, door visschers onder elkaar weg- 
! genomen worden.

Een vergadering werd belegd geduren
de dewelke de visschers door den heer 
Lu itenant van de Hafentiberwachungs- 
stelle gewezen werd op hun wederzijd- 
sche verplichtingen en tevens beroep 
gedaan werd op het solidariteitsgevoel 
van elkeen, opdat de vastgestelde feiten 
onverw ijld zouden ophouden •

Van de gelegenheid werd gebruik ge
m aakt om de visschers opnieuw te ver
wijzen naar de verplichting de door hen 
aangevoerde visch onm iddellijk en vol
ledig ter beschikking te stellen van de 
aankoopcentrale. Anders handelen zou 
zware gevolgen hebben.
VOLDOENDE AANVOER VAN GARNAAL

De aanvoer van garnaal is voor het 
oogenblik zeer bevredigend. N aar ver
lu id t wordt er thans meer aangevoerd 
dan gedurende hetzelfde t ij d t tip  van 
vóór den oorlog. ♦

Laa t ons hopen dat d it nog moge ver
beteren. De bevoorrading van ons land 
in  het algemeen, en het welzijn van 
onze visschers in  het bijzonder, zijn er 
mee gemoeid. W . C.

De aanvoer van 
Visch «n Garnaal

NU DE W A RM E DAGEN AANKOMEN
Nu we van onze ta lrijke  reizen uit 

F rankrijk  terug zijn, en opnieuw de le i
ding van ons blad zullen kunnen behar
tigen, zullen we ons ook meer kunnen 
toeleggen op de bestudeering van vraag
stukken die met de visscherij en visch
handel in  nauw verband staan.

Ons eerste bezoek hebben we reeds ge
bracht aan de verkoopcentrales te Oos
tende en te Zeebrugge. Volgende week 
brengen we er een aan die van Nieuw
poort.

Daarna hopen we eenige overwegin 
gen te kunnen ten beste geven, omdat 
net er op aankomt de korporatie van 
visch en garnaal in  de m oeilijke omstan
digheden welke we beleven praktisch te 
steunen, daar kritiek hierom trent uitoe 
fenen steeds gem akkelijk is, m aar het 
m oeilijker va lt nuttige wenken te geven.

Van nu af dient ten andere alle aan
dacht gewijd aan de centraliseering van 
den aangevoerden garnaal, n iet van uit 
Oostende, m aar van uit Zeebrugge, w il 
men in  den komenden Zomer geen 
verliezen boeken.

Het vraagstuk van deze aanvoer, de 
bewerking, de verdeeling en de verzen
ding is ten andere van zeer kieschen en 
om vangrijken aard, omdat we rekening 
hoeven te houden met het benzinever
bruik, met de kennis van het vak (gar- 
naalhandel is geen vischhandel) en 
vooral met de bederfbaarheid van de 
waar, nu er weinig of geen ijs  te vinden 
is.

Hopen we ondertusschen ook dat het 
Staatsblad de stichting van de garnaal- 
en vischcentrale zal in  het leven ge
roepen hebben om aan gansch dit prach
tig geheel een practische richting te 
kunnen geven.

We komen hierop terug en hopen a l
dus bij te zullen dragen om aan de 
grieven en klachten welke ten rechte of 
ten onrechte geuit worden, een nuttige 
oplossing te kunnen geven, zonder ons 
te bekommeren om het privaat belang, 
m aar zooals in  het verleden het belang 
van de massa dienend.

RANTSOENEERINGSTABEL
Art. 1. —  M et ingang van 6 Ju n i 1941 zijn de blauwe zegels op rooden 

ondergrond vervallen. Het is verboden ze nog te gebruiken.
Van dezen datum af tot 5 Ju li 1941, gelden alleen de zegels ln  groene tin t 

op grijs-bruinen ondergrond.

Aantal
Qeldige Dagelijksch Totaal rantsoen Hoeveelheid zegels
zegel rantsoen voor 30 dagen per zegel per

periode

Naar keuze:
a) Keukenbrood ......................
b) Meel zooals w ettelijk  voo:
c) Deegwaren vervaardigd uit ta r

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

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

meel, gebuild tot 72 t.h. ...

g e n .................
f ) Peperkoek ...
g) Banketgebak

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

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

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

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

1  Havergort en haverderivaten .......

g  Andere zetmeelhoudende produk
ten dan havergort, enq., peul
vruchten en aardappelmeel (dit 
laatste niet gerantsoeneerd) ...

<10 Versch en bevroren vleesch .(20% 
beenderen Inbegrepen voor var
kens vleesch; 25 t.h. beenderen 
inbegrepen voor rund- en paar
den vleesch; 30 t.h. beenderen in 
begrepen voor kalfsvleesch, scha
pen- en geitenvleesch) ; conser
ven en alle preparaten, om ’t 
even welke de daarin voorko
mende verhouding vleesch weze

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

14
30 t.h. suiker bevattend

2 0  Aardappelen

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

150 gr. 4 kg. 500 150 gr. 30

125 gr. 3 kg. 750 125 gr. 30

125 gr. 3 kg. 750 125 gr. 30

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

3.3 gr. 100 gr. 33 gr. 3

3.3 gr. 100 gr. 33.3 gr 3

11.7 gr 350 gr. 117 gr. 3

66 gr. 2 kg. 666 gr. i

3.3 gr. 100 gr. 33 gr. i

50 gr. 16.5 gr. 3

35 gr. 1 kg. 050 35 gr., 30

5 gr. 150 gr. 50 gr 3

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

Uurregeling «1er Treinen
Volgende treinen vertrekken nog uit 

Oostende-Kaai: om 6.17 u. naar Gent; 
om 7.30 u. naar Brussel-Zuid; om 17 u. 
naar Gent; om 17.30 u. naar Brussel Z.

Om 7.45 u., 17.10 u. en 20.00 u. naar 
Kortem ark.

Uur van aankomst der treinen te Oos
tende-Kaai : om 7.52 u. u it Gent ; om 
9.46 u. uit Brussel Z.; om 19.46 u. uit 
Brussel Z.; om 20.26 u. u it Gent.

Voor betere Verzorging 
der Garnaal

Het is ons deze week reeds een paar 
malen opgevallen, dat sommige visschers 
hun garnaal weinig of niet verzorgen. 
Vooral te Nieuwpoort is d it het geval.

De reden hiervan is niet te vinden in 
de brandstof zooals sommigen beweren, 
m aar in  het gebrek aan zorgen, ziften 
en behandelen van de garnaal aan boord.

In  den laatsten tijd  merkten we ten 
andere, dat n iet alleen de aangevoerde 
hoeveelheid per schip grooter is dan 

, vroeger, m aar dat menschen die nooit 
gevaren hebben thans de visscherij be- 

; oefenen.
In  deze omstandigheden geven we de 

bevoegde autoriteiten ter overweging 
dat, gezien de aanvoer per dag veel 
grooter is, het wenschelijk ware dat elk 
vaartuig van een bepaalde grootte een 
man meer aan boord zou nemen, w aar
door de aanvoer veel beter verzorgd en 
getrieerd zou kunnen worden.

Anderzijds zouden zij die vóór Mei 
1940 niet gevaren hebben en toen of 
thans geen leerling zijn van onze vis- 
schersscholen, slechts mogen aangemon
sterd worden nadat het bewezen is dat 
er geen visschers zijn en dat is nu wel 
n iet het geval.

Verder stellen we vast, dat nog ver
schillende visschersvaartuigen geen la 
ver of visschers jongen aan boord hebben, 
w at in  strijd  is met de wet op de aan- 
monsteringen.

We vestigen hierop de aandacht van 
de bevoegde m aritieme overheid, in  wier 
bevoegdheid het lig t in  het belang en de 
toekomst van da visscherij hieraan te 
verhelpen.

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

Art. 4. M its overlegging van een geneeskundig getuigschrift, mogen de 
zieken, bij den gemeentelijken dienst, ieder zegel nr. 4 tegen vier zegels nr. 11 
ruilen. De aldus geruilde zegels nr. 4 worden op het geneeskundig getuigschrift 
geplakt en onm iadellijk geannuleerd.

Voor de personen lijdend aan ongeneeslijke of chronische ziekte, wordt er 
m aar een enkel getuigschrift vereischt; de volgende maanden plakt de aange
stelde beambte de geruilde zegels nr. 4 op een blad ongezegeld papier, dat door 
den gerechtigde voorgelegd wordt en de op het geneeskundig getuigschrift voor
komende aanduidingen vermeldt, te weten: naam  van den geneesheer, naam 
van den zieke, aard van de kw aal en datum van aflevering.

BER IC H T
1. Brood en meel :

Het is aan de bakkers en kleinhandelaars verboden voor den verkoop van 
fcrood of meel aan te nemen:

1. van 6 tot 12 Jun i, de zegels nr. 1, genummerd van 10 tot 30;
2. van 13 tot 19 Jun i, de zegels nr. l, genummerd van 17 to.t 30;

• 3. van 20 tot 26 Jun i, de zegels nr. 1, genummerd van 24 tot 30.
2. Vleesch :

Het is aan de vleeschhouwers, spekslagers en andere kleinhandelaars voor 
den verkoop van hetzij gelijk welk vleesch, van 6 tot 20 Ju n i verboden, de zegels 
nr. 10 aan te nemen, genummerd van 17 tot 30.

3. Zwarte margarinezegels:
Van 6 Ju n i 1941 af zullen de werklieden, w aarvan sprake in  de besluiten van 

4 November 1940 en 10 April 1941, respectievelijk 4 bijzegels voor margarine voor 
3 werkelijke werkdagen ontvangen (werklieden die ondergrondschen arbeid ver
richten) en 4 bijzegels voor m argarine voor 9 dagen arbeid (andere bedoelde ca
tegorieën van werklieden).

Het is uitdrukkelijk verstaan: 1. dat al de zwarte margarinezegels, door d ï 
verbruikers vanaf 6 Ju n i dito aangeboden, nog slechts op 33,3 gram recht ge
ven, zelfs indien ze op een voorgaande periode betrekking hebben; 2. dat het 
aantal zwarte zegels door de werkgevers na 5 Ju n i af gegeven, volgens de nieuwe 
grondslagen dient berekend. De werkgevers moeten den normalen datum van 
de afgifte der zegels niet wijzigen; 3. dat het nieuwe stelsel der deelzegels in  wer
king treedt op 21 Ju n i (zie rondschrijven van 12 Mei, in  het «Staatsblad» ver
schenen op 24 dito).

4. Bevoorrading van de liefdadige werken in boter:
M et het oog op het rantsoeneeringstijdperk aanvang nemend op 6 Ju n i 1941, 

kunnen de liefdadige werken aanvragen model 5 indienen om in  boter te worden 
bevoorraad. Het spreekt vanzelf dat de benuttiging van dit product slechts door 
middel van boterzegels kan worden gerechtvaardigd.

P R I JS L I JS T  VOOR G RO EN TEN  VAN 6 TOT 12 JU N I
Maxim aprijzen te betalen aan den 

producteur voor groenten van le  kw ali
teit, overgemaakt door de Nationale 
Landbouw- en Voedingscorporatie, en 
geldig van 6 tot en met 12 Ju n i:
A. G RO EN TEN :

snede, per stuk .........................  4.00
minstens 30 cm. oversnede, p. st. 5,00 

1. Bloemkoolen van 20-30 cm. over-

2. Kropsalade, per s tu k .................. 1,25
3. Asperges: bussels van 800 gr.

bussels van 500 gr.
4,60
3,00

4. Rhabarber per kgr.
los en per kg............... 5,50

1,50
5. Bladspinazie, per kgr................... ...1,50
6. Wortelen in  bussels ................... ...5,00
7. Radijzen, in bussels ................... 0,60
B. F R U IT :
Stekelbessen, per kgr......................  4,25



UI T  DE S T R E E K
Van onze bijzondere correspondenten

Blankenberge!
B U R G E R L IJK E  STAND

Geboorten : Gyselings Beannine, de 
Sm et de Naeyerl., 153; Maertens Chris
tiane, U itkerke; W ittem aris Myriam ,Oos
tende; Van Mullem  Johan, Koning Al- 
bertlaan.

Overlijdens: Rau G ilbert, 4 m., Luik- 
straat, 26; Huys Cornelis, 94 j., wed. G a l
lan t Ida, N ieuwstraat, 23.

H uw elijk: Buysse Alfons, Zeebrugge, 
met Devaux Josephine, alhier.

APOTHEIEK D IENST
Zondag 8 Ju n i zal de apotheek Juste 

Segaert, hoek Visscher- en W eststraat, 
gansch den dag open zijn.

FONTE IN IER SD IEN ST
Van af Zondag 8 tot en met Zaterdag 

14 Ju n i zal de fonteinier Mengé Leander, 
75, Schaerbruggestraat, den dienst w aar
nemen.

C IN EM A ’S.
Program m a van Vrijdag 6 tot en met 

Donderdag 12 Ju n i:
C O LISEE , Kerkstraat. —  1. U fa actua

liteiten; 2. Ku ltuurfilm ; 3. Vrouwennood- 
lot (M aja  zwisschen zwee Ehen), met 
L ili Dagover, Peter Peterson en Albrecht 
Schönhals.

PA LLA D IU M , Kerkstraat. -— 1. U fa ac
tualiteiten ; 2. Docum entaire film ; 3. 
Moederliefde, met Kathe Dorsch, Suzi 
N icoetti en Pau l Hörbiger •

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

W IN T ER H U LP
He_t Comité, afdeeling soepbedeeling, 

laa t ons weten dat de personen die vroe
ger soep bekwamen en nadien geschorst 
werden, zich opnieuw op het bureau van 
W interhulp  mogen aanmelden w aar hen 
verder de noodige inlichtingen zullen 
verstrekt worden.

Heist
A PO T H EEK D IEN ST

Op Zondag 8 Ju n i a.s. zal de apotheker 
Lam oral op de gewone Zondaguren den 
dienst waarnemen.

VERO RD EN IN G
De Duitsche bezettende overheid ver

zoekt ons mede te deelen dat het den 
wandelaars verboden is, zich na 21 uur 
nog op den zeedijk te begeven, daar zij 
zonder voorafgaandelijke verm aning on 
der vjiu r kunnen genomen worden. De 
bewoners van den d ijk  moeten, wanneer 
zij zich naar hun woonstede begeven, op' 
die plaats den kortsten weg benuttigen.

V IN K EN Z ET T IN G
Verleden Zondag ging om 9.30 u. de 

m aandelijksche Vinkenzetting door van 
de Strand- en Duinzangers in  het lokaal 
Derby Plage (Pension M ariette), Park 
straat 29, bij makker F. Knaeps, onder 
dezelfde sym pathieke belangstelling.

VEEV O ED ERS
De paardenkoppen voor de maand Ju n i 

kunnen ten gemeentehuize, 2e verdiep, 
landbouwbureel, afgehaald worden. D it 
betreft de houders van niet-landbouw- 
p aarden die per stuk 200 kg. samenge
steld voeder kunnen ontvangen. Deze 
hoeveelheid loopt over één maand. W ij 
kunnen de betrokken personen melden 
dat André Mombalyu, Pannesjtraat 68 
alhier, aangesteld werd als erkende ver- 
deeler van dusdanig voeder, alsook van 
alle veevoeders.
_  PR IV A T E  D A N SPA R T IJ

Sinds enkele weken was alh ier gesticht 
een nieuwe vereeniging, «Dé Cirkel» ge
noemd, welke oorspronkelijk tot doel had 
ping-pong wedstrijden onder zijn ta lrijke  
leden in  te richten in  een lokaal op den 
dijk. De gestichte «Cirkel» telde zoowat 
225 leden. E r werden echter geen ping
pong wedstrijden ingericht, m aar Wel 
danstornooien van ’s Zondags 3 uur tot 
10 uur, en het jonge daar vereenigde 
volkje amuseerde zich kostelijk. Duren 
ls een schoone' tijd , m aar blijven duren 
is wat anders. Toen d it ter oore kwam 
der overheid, was het natuurlijk  gedaan 
met alle gedans en elkeen was er aan 
voor zijn lidgeld. E r  werd nog veel ge
schreven en gewreven, zelfs naar elders 
uitgezien, alles echter boter aan de galg 
en wat éénmaal verboden werd, bleef 
verboden! Voor de leden Heistenaars zal 
het n iet spijtig zijn, want ten hoogste 
25 Heistenaars waren lid  van de club. 
De meeste spijt zal dus te vinden zijn 
bij de léden Blankenbergenaars en Knok- 
kenaars.

V ER D U IST ER IN G EN
Nu het sinds ettelijke weken zeer kalm  

is bij ons, wordt de verduistering meer 
en meer uit het oog verloren. De bezet
tende overheid m aakt dan ook bekend 
dat deze week speciaal op de overtreders 
zal gelet worden en ten strengste tegen 
hen zal worden opgetreden. De burge
meesters zullen worden verantwoorde
lijk  gesteld voor de in  gebreke gebleven 
burgers en zullen gebeurlijk aangehou
den worden.

V ER B IN T EN ISSEN
Het landbouwbureel ten gemeentehuize 

laa t weten, dat het nutteloos is zich daar 
nog aan te melden voor het aangeven 
van verbintenissen van aardappels met 
landbouwers gesloten. De tijd  is verstre
ken om nog in  aanm erking te komen. 
E r  wordt eveneens op gedrukt, dat geen 
kontrakten kunnen afgesloten worden 
voor het huren van een perceel tarwe. 
D it gerucht werd valsch rondgestrooid. 
De afgesloten verbintenissen van aard
appelland kunnen eveneens niet meer 
worden verbroken verklaard.

RERUM-NOVARUM FEEST EN
Ter gelegenheid van de viering van 

het v ijftig jarig  bestaan van den wereld- 
brief gedekreteerd door Paus Leo X I I I  
«Rerum Novarum», en het tien jarig  be
staan van den wereldbrief «Quadrage- 
simo Anno», hebben ten alle kante plech
tigheden en feestelijkheden plaats.

H ier bij ons wordt ’s morgens een 
plechtigen dienst opgedragen en ’s 
avonds 8 Ju n i om 6 uur prijsbolling voor 
de mannen en op Maandag 9 Ju n i om 
6.30 u. prijsbolling voor de vrouwen, dit 
alles ten lokale in  de Kerkstraat.

O PEN LEG G IN G  VOORNAME STRAAT
Sinds 14 dagen is de Leopold I I  laan 

opengelegd om een telefoonkabel te 
plaatsen, d it is een goede zaak. W at 
echter geen goede zaak is, is dat die 
mooie straat reeds sinds 2 weken vol
ledig open lig t en w aarlijk  een voortrel- 
felijken indruk van Heist teweegbrengt. 
Zou het niet mogelijk zijn aan den be
trokken dienst dit euvel uit den weg te 
ruimen. De inwoners dezer straat zouden

dragen, al was het m aar voor ’t stof 
alleen, welke daar nu van voortkomt.

ONGEVAL
Verleden Dinsdag was alh ier een jam 

m erlijk ongeval te betreuren. De ge
naamde Jozef Gunst, hulpm ekanieker in 
le  Garage Lonneville, kwam met een 
noto in de Boom straat alh ier gereden 
ien kort oogenblik van onoplettendheid 
jn  daar reed h ij tegen een paal. H ij werd 
jpgenomen’ met een lichte hersenschud
ding en bewusteloos naar het St. Jans- 
ïospitaal te Brugge overgebracht Z ijn  
^oestand baar.t geen onrust en binnen 
nkele dagen zal h ij wederom de oude 

■iijn.

K IN EM A N IEU W S
Het geachte bestuur van K ino Royal 

^et zijne reeks superproducties voort met 
«Het was een ruischende Balnacht». W ie 
eenigszins op de hoogte is van kinema, 
zal weten dat dit het monument is der 
Duitsche film produktie.

Op Vrijdag 6 Jun i, om 7.30 u.; Zater
dag 7 Jun i, om 7.30 u. en op Zondag 8 
Ju n i om 2.30, 5 en 7.30 u.: 1. Ufa-week- 
overzicht; 2. Een prachtdokum entaire , 
i. «Het was een ruischende Balnacht», 
met Zarah Leander, M arika Rokk en 
Hans Stuwe.

Toekomende week een andere mooie 
Duitsche wereldsuperproduktie.

B R IEV EN B U S
AAN A. D., H E IST . — Uw schrijven 

m aakt het voorwerp u it van een bijzon
der onderzoek; w ii zullen U eerlang den 
uitslag er van bekend maken.

B U R G E R L IJK E  STAND
Geboorten: Verniest Roger, Panneslag 

193; Van Belleghem  M arcel, Astridplein, 
Duinbergen; Bu id in  Rose-Marie, V la
m ingstraat 37; De Backere Yolande, 
Consciencestraat 29; M atthys Suzanne, 
Astridplein, Duinbergen.

Huwelijken: Reyzerhove Albert, han
delaar in  kolen te Brugge met Couhys- 
der M aria, z.b., te Heist. 
Huwelijksafkondigingen: Gheselle Leon 

zee Visscher met Neyts Anna-Maria, z.b., 
beiden te Heist; Rotsaert R ichard, met
ser met Van Hoecke Simone, dienstmeid, 
beiden te Heist.

Overlijdens: Cardon François, paswer- 
ker, wed. van Van Assche Marie-Louise, 
Nicolas Mengélaan 3; Gossens Augustus, 
gepens. gendarm, 79 j., wed. van De- 
cocker Elisa, Leopoldiaan 2.

M AA TREGELEN  TER  BESC H ER M IN G  
VAN DE VRUCHTEN TE VELD E

Het gemeentebestuur van Heist zond 
ons hiernavolgend schrijven:

« W ij hebben de eer onze medeburgers 
uit te noodigen tot de vergadering die 
zal plaats hebben in  de Raadszaal ten 
stadhuize alhier, op Zondag 8 dezer, te 
11 uur.

De hoofden van land- en tuinbouwuit- 
batingen met hun zoons vanaf 16 ja a r en 
meer worden op deze bijeenkomst ver-

buffet een heftige knal, veroorzaakt door 
het stuk springen van een flesch «B it 
ter». G lasscherven vlogen in  ’t ronde en 
de lokaalbaas A. Vanhove, die zich aan 
zijn toog bevond, werd begiftigd met een 
stortbad van «Bitterdrank».

Gelukkig werd niemand gekwetst.
B U R G E R L IJK E  STAND.

Geboorten: Johan  Van Oost, zoon van 
Leo en Serruys Magdalena; A riette Fur- 
rer, dochter van M artin  en Decroos Ge- 
rarda.

Overlijdens- Lile ire  Edward, wed. van 
Ester M athilde, 72 j.

DE E IE R EN B ED E E L IN G
De h. Sylvain  Heuzel, Kerkstraat 11. 

is aangeduid als eiereninzam elaar voor 
de stad Nieuwpoort.

W ekelijks en dit den Zaterdag van
14 tot 17 uur zullen de hennenhouders 
hunne verplichte hoeveelheid te leveren 
eieren brengen naar de Stadshalle (in- 
zam elplaats) en zullen deze afleverer. 
aan bovengemelde inzam elaar. Een be
w ijs van afgifte zal hun afgeleverd wor
den door den inzam elaar vermeldend : 
naam en adres van den afgever, aantal 
hennen, aantal afgeleverde eieren, da
tum en handteeken van den inzamelaar. 
Het bewijs zal tegengeteekend worden 
door den hennenhouder. Een exemplaar 
zal als bewijs van levering afgeleverd 
worden aan een producent.

Leveringsverplichtingen. — Z ijn  ver
p licht eieren te leveren: al de personen 
die bij de telling van 15 M ei 1941 leg
hennen aangegeven hebben. Geen u it
zonderingen kunnen door het gemeente
bestuur aanvaard worden. De eerste le
vering zal plaats hebben op Zaterdag 
7 Ju n i 1941.

Wijzigingen aan de b ij de telling van
15 M ei 1941 opgegeven getal leghennen 
dient schriftelijk  en dit binnen de 18 
uur aan de gemeentelijke ravitaillee- 
ringsdiensten gedaan. Nalatigheid kan 
strenge straffen tot gevolg hebben.

Verdeeling der eieren. — E r werd nog 
geen definitieve beslissing getroffen in 
verband met de verdeeling der eieren 
In  princiep zullen de houders van aan
vullende melkzegels kunnen in  aanmer
king genomen worden alsmede de zie
ken, welke in  een hospitaal of kranken- 
huis verblijven.

Verkoop van eieren. —  De verkoop van 
eieren zal gedaan worden door een per
soon aangeduid van de stad en onder, 
bestendige kontrool van den gemeente- 
lijken  ravitailleeringsdienst.

De rechthebbenden zullen in  het bezit 
gesteld worden van een eierkaart die zal 
uitgereikt worden door de zorgen van 
den gemeentelijken ravitailleerings
dienst. De personen in aanmerking ko
mend voor een eierkaart, alsook

zooniet zullen we verplicht zijn te rem
men.

Steunt Winterhulp ! ! !
S ch rijft over op zijn rekening nummer 

140.227 of geeft persoonlijk uw giften 
aan: Voorzitters: J.  Ghyselen, Kerkstr. 
14; M. Vandenweghe, geneesheer, Sas- 
Slykens; Leden: M elis Karei, Zandstraat 
20; Verm oortel Valeer, Dorpstraat,Bree
dene; Poppe Oscar, Duinestraat, Bree
dene; Vanhooren Em iel, Duinenstraat, 
Breedene; Vandeile K arei, Prinses E li
sabethlaan, Sas-Slykens; Zwaenepoel 
Georges, Nukkerstraat, Sas-Slykens.

Handels&erichten
« Entreprises Decloedt et fils » Soc. An, 

Oostende
Mevrouw Jeanne Delanote, echtge

noote Decloedt Prosper, werd als vijfde 
beheerder van de m aatschappij aange
steld.
Casino-Tennis du Coxyde «St. Idesbald» 

Soc. An., Koksijde Baden
B ilan  op 31 Dec. 1940:

Actief en passief: 2.630.189 fr.
Verlies: 1940: 31.886 fr.
«L’Ostendaise des Bois - Oostendsche 

Ho-itmaatschappïï», N. M. Oostende 
M et algemeenheid vun stemmen werd 

er besloten den heer A lfred Borcey, te 
Oostende, Plantenstraat 42, in  hoedanig
heid van m achtdrager der m aatschappij 
te sein sten met den verkoop van ho” t 
in ’t klein.

« Opex », Soc. An., Oostende 
B ilan  op 31 Dec. 1940:

Actief en passief: 18.556.011 fr.
Over .te dragen w inst: 814.017 fr.
«Soc. l’Aide familiale», S. A. De Panno 

B ilan  op 31 Dec. 1939.
Actief en passief: 2.362.338 fr.
Verlies: 68.610 fr.
Maatschappij tot exploitatie der Buurt- 
lijnen van Oostende en de Belgische Bad

plaatsen N. V.
B ilan  op 31 Dec. 1940:

Actief en passief: 13.816.348 fr.
Verlies: 2.398.485 fr.
Algemeene bedrijfsuitgaven: 8.464.120 fr. 
Bedrijfsontvangsten: 7.538.803 fr.
« Huis Felix Gyselin en Zonen » N. V. 

Oostende
B ilan  op 31 Dec. 1940:

Actief en passief: 1.178.244 fr.
W inst: 120.414 fr.

MARKTBERICHTEN
VISCHAANVOER G ED U REN D E DE W E E K  VAN 24 TOT EN MET 31 M EI 1941

Vischsoort OO STENDE N IEU W PO O RT Z EEB R U G G E T O T A A L
G arnaal: 20.944,000 kg. 18.886,000 kg. 14.592,000 kg 54.422,000 kg.
Platvisch  :

le  soort 451,000 kg. 3.971,500 kg. 157,500 kg. 4.580,000 kg.
2e soort 39,000 kg. 1.810,000 kg. 88,000 kg. 1.937,000 kg.
3e soort — — — —

Tong :
le  soort 1,100 kg. — 7,100 kg. 8,200 kg.
2e soort 0,400 kg. 9,900 kg. 7,450 kg. 17,750 kg.
3e soort — 7,500 kg. 6,050 kg. 13,550 kg.

Bot: — 299,000 kg. 68,000 kg. 367,000 kg.
Schul: 17,000 kg. — — 17,000 kg.
Tarbot: — 19,500 kg. 2,900 kg. 22,400 kg.
G riet: 2,500 kg. 9,500 kg. — 12,000 kg.
Rog: 259,200 kg. 13,500 kg. 64,500 kg. 337,200 kg.
Totaal aankoop- m

cijfer: 212.521,50 fr. 249.829,— fr. 150.765,— fr. 613.115,50 fr.

OOSTENDE

= XË

Rechtbanken
BERO EPSH O F TE  GENT

uitreiken van deze kaart, zal eerstdaags 
bekend gemaakt worden.

De m axim um prijs van den inzam elaar 
aan den producent te betalen is 1,60 fr. 
Deze prijs mag_ lich te lijk  worden ver

wacht, w aar er zal gehandeld worden ; m inderd wanneer de inzam elaar zelf de 
over de maatregelen te treffen ter be- t;ieren afhaalt bij den producent, 
scherming van de vruchten te velde. | -̂>e Srossist die de eieren afneem tzal

Daar dit .onderwerp zeker belang in 
boezemt en voor alle land- en tuinbou
wers van gewicht is, durven we op een 
zeer ta lrijke  opkomst rekenen.

Een afgevaardigde dpr Boerencorpo- 
ratie zal er spreken over voormeld on
derwerp: «Maatregelen ter bescherming 
van de vruchten te velde». »

De Panne
C IN EM A N IEU W S

V IE U X  B R U X E L L ES , Duinkerkelaan :
Program m a van V rijdag 6 tot en met 

Maandag 9 Ju n i: 1. U fa actualiteiten; 
2. Ku ltuurfilm ; 3. «Gollowin wandelt 
door de stad» met Eduard Wenk, Trude 
Hesterberg, Anneliese Uhlich, Leo Sle- 
sak en andere.

Program m a van Dinsdag 10 tot en met 
Donderdag 12 Ju n i: 1. U fa actualiteiten; 
2. Ku ltuurfilm ; 3. «Sint Joannesvuur».

Avondvertooningen om 19.30 uur. Zon
dag doorloopend vanaf 14.30 uur.

CASINO, Zeedijk. —  Program m a voor 
de gansche week en op Zondag 8 Ju n i: 
1. U fa actualiteiten; 2. Ku ltuurfilm : 3. 
«Alarm  op het Sation 3».

Avondvertooningen om 19.30 uur. Zon
dag doorloopend vanaf 16 uur.

M IN ERV A . — Velen alh ier zullen ver
heugd zijn te vernemen dat de bioskoop- 
zaal «M inerva», die ernstige schade hadj 
opgeloopen tijdens het bombardement, 
weldra zal hersteld zijn. U it goede bron 
vernemen w ij, dat ha lf Augustus reeds 
een aanvang zal kunnen genomen wor
den met de voorstellingen.

IN K W A R T IER  IN G SG ELD EN
Verleden week werd een aanvang ge

nomen met het uitbetalen van de rest 
der inkwartieringsgelden van het ja a r. 
1940. Die uitbetaling duurt voort. De 
belanghebbend^ personen worden ver
w ittigd, wanneer zij hun geld kunn.n 
afhalen.

aan den inzam elaar 1,67 fr. betalen. Voor 
eieren die ter plaats worden verdeeld, 
mag de eierinzam elaar ook 1,67 fr. aân- 
rekenen.

De eieren die ter plaats blijiven zullen 
in  detail aan 1,75 fr. verkocht worden. 
W anneer de eieren uit een andere ge
meente moeten aangevoerd worden mag 
de detailprijs 1,85 fr. beslaan.

De onderrichtingen -en uitvoerings
maatregelen wordei  van kracht vanaf 
1 Ju n i 1941.

Breedene
B U R G E R L IJK E  STAND

Geboorten: Waeghe Arlette, van Lu- 
dovicus en Brissinck M aria; Roose W il
ly, van Raym ond en Eyland Simonne.

Huw elijk: Musseley Georges, mekanie- 
ker, wonende te Kuurne met Lanoye E li
sa, bediende, alh ier wonende.

Sterfgevallen: Everard M athilde, z. b. 
75 jl, echt. van Goethals Isidoor, overle
den te Ettelgem  •

B IJZ O N D ER E
R A N T SO EN EER IN G SZ EG ELS

De werkgevers kunnen de bijkomende 
rantsoeneeringszegels voor hun arbeiders 
die zwaren arbeid verrichten (besluit v. 
November 1940) aanvragen ten bureele 
van Bevoorrading, Elisabethlaan, Sas- 
Slykens, tusschen 10 en 15 Ju n i e. k.

W IE L R IJD E N
De kranige Breedensche nieuweling 

Goethals doet weer mooi zijn best en 
w ist reeds enkele malen met den palm 
naar huis te komen. Deze knappe jon
gen was reeds voor het uitbreken van 
den oorlog een der beste beginnelingen 
der streek, h ij b lijft, niettegenstaande 

! de omstandigheden, op het goede pad,

Ons oud-schepencollege in ’t gedrang
Verleden week Donderdag verscheen 

voor het Beroepshof te Gent oud-burge- 
meester Moreaux, voor wie optrad M ter 
Sabbe, u it Brugge; M. Vroome, verdedigd 

het i door M r Thoné, en M. Van Glabbeke, 
1 verdedigd door M ters Ronse en E.d Eve
raerts.

Voor w at oud-burgemeester Moreaux 
betreft, was heer Procureur-Generaal 
Opdebeek, van oordeel, dat m ilitaire 
plichten in  oorlogs- en zelfs in  vredestijd 
c’.e gewone adm inistratieve overschadu- 
v/en.

H ij hield staande dat h ij zijn post 
verlaten had.

De heer Sabbe, als verdediger van bur
gemeester Moreaux, wees op de onder
richtingen in  geval van m obilisatie door 
de gemeentebestuurders na te leven, en 

, die zijns inziens door burgemeester Mo
reaux stipt nageleefd werden.

I Een verlaten post is een post die vol
gens hem zonder titu la ris  is gebleven, 
en hier is dit nooit het geval geweest, 
verm its h ij den heer Serruys schriftelijK  

! aangewezen heeft en deze die taak aan- 
j vaardde. Het overnemen van het burge
meesterschap is in  regelmatige voor- 

; waarden geschied,
I Meester Thoné die schepen Vroome 
verdedigde, trachtte te bewijzen dat zijn 
klient de toelating had om weg te gaan 
m aar vergat te zeggen dat de heer Vroo
me als directeur van de passieve lucht
bescherming alles in  plan had gelaten.

Na verdere hevige pleidooien en het 
■ slotrekwisitorium  van advokaat Gene
raa l Van Opdebeek, werden de debatten 
gesloten en werd de uitspraak van deze 
treurige bladzijde in  de Oostendsche ge
schiedenis op 13 Ju n i gesteld.

REC H TBA N K  TE BR U G G E
H IJ  W E IG E R D E  DE BALAN S N EER  T E  

LEG G EN . — Zekere B. A. van Steene wei
gerde balans van Vennootschappen ne-

T EX T IE LK A A R T EN
Textielkaarten worden afgeleverd. Om 

zijn kaart .te krijgen moet men zijn ra- 
vitailleeringskaart kunnen toonen.

PAARD VERDRO N KEN
Op Vrijdag 30 Mei, geraakte een paard 

dat gebruikt werd bijl de garnaalvan«st 
om te «trekken» in  een put. Het dier 
trachtte zich zwemmende te redden, 
m aar geraakte in  de korre verward. Na 
twee uur zwemmen verdronk het paard, 
niettegenstaande de herhaalde pogingen 
om het dier er u it te halen.
W IE  THANS EEN E IG EN  M O EST U IN T JE
bezit, mag zich gelukkig achten !

De groenten kosten nu inderdaad 
stukken van menschen.

Voor één tom aatje, niet veel grooter

‘ en dat laat het beste verhopen voor de- 
j ze belofte. In  elk geval wenschen w ij 
I Oscar Goethals veel geluk en nog menige 
overwinning dees jaar. Trouwens eerst
daags zullen w ij den lezer met het pal
mares van dezen renner inwijden.

'w A T  H EEFT  W IN T ER H U LP  BR EED EN E  
TOT NU TOE GEDAAN ?

1. Tot voor een paar weken werden 
m aandelijks ongeveer 17.525 lite r soep 
uitgedeeld in  de uitdeelingscentra der

27 Mei 1941.
G arnaal: 4.042 kgr., verkocht voor 

40.240 fr. V isch: 305,2 kg. verkocht voor 
2.969,40 fr. - 

Verdeeling. — G arnaal: 1500 kg. voor 
Antwerpen; 360 Kg. voor St. N iklaas ; 
240 kg. voor Lokerei;; 450 kg. voor Na
men; 630 kg ci Kortri.ik, «62 kg. voor 
Oostende. V isch: alles voor Oostende.
28 Mei 1941.

G arnaal: 4.231 kgr., verkocht voor
42.310 fr. V isch: 113,1 kgr., verkocht voor 
1.277,50 fr.

Verdeeling. —  G arn aa l: 2.2Ht> kg. voor 
Antwerpen; 720 xg. w o r Brussel; 1.231 
kg. voor Oostende. V isch: 113 i<g. voor 
Antwerpen.
31 Mei 1941.

G arnaal: 4.227 kgr., verkocht voor 
42.270 fr. V isch: 217,9 kg., verkocht voor 
1.768 fr.

Verdeeling. —  G arn aal: 2400 kg. voor 
Brussel; 1827 kg. voor Oostende. V isch: 
alles voor Oostende.
2 Jun i 1941.

G arn aal: 3.497 kgr., verkocht vooi 
34.970 fr. V isch: 62,250 kg., verkocht voor 
694,75 fr.

Verdeeling. —  G arnaal: 430 kg. vooi 
Namen; 600 kg. voor Tienen; 210 kg. 
voor St. Truiden; 1.350 kg. voor Lu ik; 
887 kg. voor Oostende. V isch : alles vooi 
Oostende.

ANTWERPEN
W E E K  VAN 26 TOT 31 M EI 1941

a) Bedeeling van visch in de M ijn  
16.490,1 kg. Belgische visch, waaronder 
12.830,5 kg. garnaal, en daarenboven nog 
7.140 kg. vreemde visch.

b) Visch rechtstreeks op de vischmarkt 
gevoerd mits het betalen eener vergoe 
ding van 0,12 fr. per kg. netto gewicht 
354 kg. vreemde kreukels.

P rijs  van de onderstaande vischsoor
ten, verkocht op de stedelijke vischm arkt 
te Antwerpen op V rijdag 30 M ei 1941: 

Bo t: 18,50 fr. per kg.; spiering: 32 fr. 
per kg.; garnaal: 17 fr. per kg.; ge
stoomde pos: 14 fr. per kg.; kreukels: 
5 fr. per liter.

Deze prijzen zijn die voor den ver
bruiker.

kgr., verkocht vcor 
1.251,5 kg., verkocht

kgr., verkocht voor 
verkocht voor

NIEUWPOORT
23 Mei 1941.

G arn aal: 2.725 kg., verkocht voor
27.250 fr. V isch: 840 kg. .verkocht voor 
8.750,50 fr.
24 Mei 1941.

G arnaal: 2.425
24.250 fr. V isch: 
voor 14.038,50 fr.
25 Mei 1941.

G arnaal 4.271
42.710 fr. V isch: 1.496 kg.,
15.126 fr.
26 Mei 1941.

G arnaal: 5.845 kgr. .verkocht voor 
58.450 fr. V isch: 1.574 kg., verkocht voor 
14.198 fr.
S0 Mei 1941.

G arnaal: 6.273 kgr., verkocht voor 
62.730 fr. V isch: 1.798 kg., verkocht voor 
17.512 fr.

V ISC H TO EVO ER  IN M EI 1941
Gedurende de maand M ei 1941 werden 

gezamenlijk toegevoerd: 77.783 kg. gar
nalen voor een bedrag van  780.830 fr. 
Voor de visch luidden de cijfers 23.404 
kg. aan 245.870 fr. In  totaal voor een 
waarde van 1.026.700 fr.

In  M ei 1939 bedroeg de toevoer 45.750 
kg. garnalen, gem ijnd tegen 177.947 fr. 
Visch: 89.519 kg. verkocht aan 355.731 
fr., hetzij in  totaal voor een bedrag van 
530.678 fr.

De meerderwaarde bedroeg dus in  M ei 
1941, 496.022 fr. tegen dezelfde maand 
in  1939.

ÊKi ;K |

Onze Brievenbus
Aan den heer Beye (? ),  Oostende.

Zoudt gij ons niet enkele nadere in 
lichtingen kunnen geven om trent de 
plaats w aar gij gewerkt hebt, alsmede 
de datum en voor welk m inisterie, opdat 
w ij deze zaak zouden kunnen onderzoe
ken?

Volgende m aal volledig naam  en adres 
opgeven a.u.b.

ZEEBRUGGE
2S Mei 1941.

G arnaal: 
18.140 fr.

1.814 kgr., verkocht voor

Onvrijwillig bedwateren
B I J  K IN D ER EN  EN VOLW ASSENbN

ALLE HUIDZIEKTEN
JE U K  AAN DEN AARS

M ET  O F ZO NDER W O R M P JES  EN  
OP E L K  D E EL  VAN H ET  LIC H AAM

HAARZIEKTEN
HAARUITVAL, JEU K IN G EN , ECZEMA

Kaalhoofdigheid, Kale plekken, 
Spoedige en volledige uitslagen

Vraagt circulaire U. Pr. C. 64, goed uwe 
ziekte uitleggen, aan de Pharmacie du 
Trône, Troonstraat, 31, Brussel. (225)

Mevr. Dr. Reynaerts 
overleden

-«o>-

Ditjes & Datjes
*ésriA f

C O M M ISSA R IA A T  
VOOR P R IJZ E N  EN  LOONEN

________  _ De bureelen van het Com m issariaat
der te leggen. U it dien hoofde wordt h ij >oor Prijzen en Loonen, d istrict Brugge-

estraft met een geldboete van 350 frank 
of 15 dagen.

F IE T S D IE F . —  Burggraeve Alois uit 
Oostende kon de bekoring niet weerstaan 
en stal een fiets. De voorzitter gaf hem 
3 maanden gevangenisstraf en 350 fr. 
boete of 15 dagen.

D IEFST A L  EN  H EL IN G . — Medard 
Huygebaert werd wegejns diefstal van 
voorwerpen uit een in  puin geschoten 
huis te Oostende, veroordeeld tot vier 
maanden gevangenisstraf en 700 frank 
boete; ziin broeder Achiel, die als heler 
optrad, kreeg twee maanden, voorwaar
delijk drie jaar.

ZED EN FE IT EN . —  A. Dulier en M aria 
Coutaert, u it Oostende, die een ontucht- 
huis hielden en er drank schonken,wer
den verwezen tot elk drie maanden ge
vangenisstraf en 700 fr. boete voor de 
zedenfeiten en acht dagen en 700 frank 
voor het schenken van drank. De straf 
is voorwaardelijk voor de vrouw.

HOF VAN B ER O EP  TE GENT
ST R A F BEK R A C H T IG D . Ju liaan

3. W interhulp waakt over de kinderen!
I Op het oogenblik worden m aandelijks 
ongeveer 10.470 lite r soep gratis uitge- 

! deeld aan alle schoolkinderen der ge- 
j meente. In  den laatsten tijd  werden niet 
I minder dan 175 doozen caram ellen, 6 
j flesschen traan, 8700 beschuiten, 7200 

dan een ping-pong-balletje, vraagt m en , tabletten chocolade zonder crème, 2304 
acht frank ! Een handvol kleine aard-1 tabletten chocolade met crème, 5000 
beien kost 25 fr. Ook andere groenten, j capsulen vitam inen A en D en 755 stuk- 
zooals prei, sla en zelfs zuurkool, kosten ^en smeerkaas uitgedeeld en in  de eer-

gemeente en zulks aan heel lage prijzen. ; Po llet uit Oostende (aangehouden), was | 
2. Tot nu toe werden 135.880 kg. kolen door de rechtbank van Brugge veroor- 

uitgedeeld, nogmaals aan een spotprijs, deeld tot 10 maanden gevangenisstraf 
zijnde: 5 of 10 frank voor 160 kg. , en 350 fr. boete, wegens twee diefstallen

Oostende, werden van 1 Ju n i af, over
gebracht van de M eerstraat, 19, naar de 
D ijver, 11, te Brugge.
LO O N SVERHO O G IN G  VAN 8 T.H.

VAN AF 1 JU N I 1941
SAM ENVATT ING  DER V ER O RD EN IN G

Het minimumloon in de n ijverheid  zal 
5 fr. per uur bedragen voor de arbeiders 
3,50 fr. voor de arbeidsters.

De loonen van de landarbeiders wor
den op 3 fr. per uur gebracht voor de 
mannen en 2,70 fr. voor de vrouwen.

De minimumwedde voor de m annelijke 
bedienden wordt vastgestelde op 1,000 fr. 
per m aand; voor de vrouwelijke bedien
den op 800 fr. per maand.

Met het prem iestelsel zullen de m ijn
werkers een maximum-loonsverhooging 
van 24,2 p.h. kunnen bereiken.

In  het bouwbedrijf schommelt de ver
hooging tusschen 7 en 12,8 p.h.

E r  zijn bijzondere m aatregelen voor
zien voor de verschillende andere be
drijven, o.a. voor de textielnijverheid.

Door den Commissaris voor Prijzen en I

Woensdagvoormiddag, terw ijl Dr. Rey
naert zich in  het kabinet van burge
meester Serruys bevond, kwam hem de 
treurige mare toe, dat zijn geachte 
echtgenoote, die met haar kinderen ten
gevolge van de omstandigheden te Gent 
woonde, overleden was.

«Het Visscherijblad» biedt aan Dr. 
Reynaert en zijn beproefde fap iilie zijn 
innige deelneming aan.

Lijst van 
Visschersvaartuigen

----- ■-----
Als we er mede k laar komen, dan zal 

«Het Visscherijblad» een volledige lijst 
van de in  België vertoevende visschers
vaartuigen weergeven met de naam  en 
het adres van den reeder, het nummer 
van het vaartuig, de paardekracht van 
den motor, enz...

H ierbij zullen we trachten de lijs t te 
voegen van de in  aanbouw zijnde vis
schersvaartuigen op de verschillende 
werven, met de naam  van hun eigenaars.

De Visscherskaart 
afgeschaft

— ■ —
Vanwege ta lrijke  vissehers komen ons 

klachten toe als zouden de visschers- 
kaarten voor de vissehers van Zeebrugge, 
Heist, Blankenberge, Nieuwpoort en De 
Panne afgeschaft zijn, waardoor zij een. 
prijsverm indering van 50 t.h. op deze' 
tram s ontvingen, van het oogenblik dat- 

I zij in  visscherskleedij waren.
Sedert een paar weken heeft de traru-

Loonen kunnen afw ijkingen van de be-1 m aatschappij deze gunstmaatregel in-

te Oostende, van allerhande voorwerpen, 
in  den nacht van 23 Februari jl. H ij tee
kende beroep aan tegen deze veroordee- 
ling, doch het Hof heeft het eerste von
nis eenvoudig bekrachtigd.

onmenschelijk duur.
De groentenhandel is een ware woe

kerhandel geworden. Onze lezers worden 
verzocht onze officieele prijzenlijst te 
w illen raadplegen en volgen.

Voor de Geteisterden 
West-Vlaanderen

in
ste dagen zullen nogmaals 46 flesschen 
traan  worden gegeven.

Iedereen zal het best begrijpen dat 
zulke uitdeelingen groote sommen vergen
en dat zulks niet kan voortduren, wan-, , T . TTr . . „ r .
neer we niet daadwerkelijk en m iid mo- ! ® Lands Wederopbouw voor West-Vlaan-

Het Provinciaal Kom m issariaat voor

BEVO O RRAD IN G  VAN M ARG AR IN E
De handelaars die voorzien dat ze t ij

dens de warme dagen over een te groote 
reserve m argarine zullen beschikken en 
wenschen hun voorraad te verminderen, 
kunnen zulks aanvragen aan den Dienst 
van Bevoorrading, Stadhuis.

EEN «B IT T ER »  STORTBAD
In  het lokaal «Sportvereeniging Nieuw

poort» waren enkele verbruikers in  druk 
gesprek over de jongste sportgebeurte-

hen ontegensprekelijk een goed h art toe-, nissen. Plots weerklonk van achter het

gen rekenen op de hulp van alle Breede- 
naren, natuurlijk  steeds ln  de mate van 
het mogelijke. Iedereen kan minstens 
een klein steentje bijbrengen, dat ieder
een dus geve volgens vermogen ! ! !

Daarom  doet W interhulp Breedene 
meer dan ooit beroep op de m ilddadig
heid van eeniedey op uw sym pathie en 
geest van propaganda .tegenover dat u it
stekend werk van kristelijke Naasten
liefde en sociaal gevoelen.

Stiptheid  wordt eveneens gevraagd 
van de behoeftigen en de ouders der 
schoolgaande kinderen, voornam elijk 
voor wat aangaat het afleveren van 
rantsoenzegels. —  W interhulp vraagt 
slechts het hoogst noodige en heeft Ijaa r 
verantwoordelijkheid te dragen tegen
over de ravitailleeringsdiensten; daar
om dan gaarne beantwoorden a. u. b.,

deren brengt ter kennis van de belang
hebbenden dat de geteisterden een aan
vraag tot het bekomen van een Bijkom 
stig Krediet mogen indienen, van zoo
haast ze met zekerheid voorzien dat het 
toegestane krediet niet kan volstaan, dus 
gebeurlijk vóór de uitbetaling der laatste 
schijf.

Vele leeningaanvragers blijken niet te 
weten dat voor het bekomen van de 2e 
en 3e sch ijf van het toegestane voor
schot, een aanvraag moet worden gedaan 
aan het Provinciaal Kom m issariaat te 
Ko rtrijk . Bijzondere form ulieren kunnen 
bekomen worden op de gemeentehuizen.
• « • • M w s M n e t M ïe e s M c e M t t f

A D V ER T EER T  IN  
« H ET  V IS S C H E R IJB LA D

palingen dezer verordening worden toe- 
gestaan.

Een verhooging van prijzen naar aan
leiding dezer verordening is verboden.

H ET  SPEC IA A L  
N UM M ER VAN

ECO NO M ISCH  
«D E  V LA G »

Het speciaal economisch nummer van 
«De Vlag» voor 1941 is pas verschenen. 
Het bevat een tweehonderdtal bladzijden 
tekst en enkele zeer mooie illustraties.

De inhoud van «De Vlag» is zeer be
langrijk  en uitgebreid. Benevens terug- 
blikken in  het verleden, worden een 
reeks actueele vraagstukken uitvoerig 
behandeld door gezaghebbende schrij
vers. We verm elden o.a.: De geschied
kundige ontw ikkeling der Vlaam sch 
Duitsche economische betrekkingen door 
Dr. Bruno Kuske; Onze Wederopbouw 
door C. Verw ilgen; De gunstige Gelegen
heid door V ictor Leemans; Vlaanderen 
en de Textielnijverheid door Dewaele en 
Cox; De Vlasnijverheid door Dr. L. De 
Sm et; De Binnenscheepvaart te Antwer
pen door de Eeuwen heen door Dr. Pau l 
De Vree; Over het wezen van hel Duitsch 
Socialism e door Dr. Franz Horsten; De 
Nationale Landbouw- en Voedingscorpo
ratie door P iet Meeuwissen en Lode I 
Claes; De Tuinbouw rond Gent en Brug- : 
ge door A. Th iel; De eigerilijke Taak van i 
den buitenlandschen Handel door Dr. i 
K a re l Engelbeen; Handwerkkunst in 
Vlaandpren door Jean  Vande Voort, enz.

Paatsgebrek verp licht ons de bijzonde-: 
re bespreking van den inhoud van «Da ! 
V lag» tot lateren datum  u it te stellen. ;

getrokken voor redenen die ons onbe
kend zijn.

Nu we in  een voor elkeen zeer slechten 
tijd  leven en onze visscherij in den loop 
van het jaa r zeer beproefd werd, zoo 
hopen w ij dat de tram m aatschappij 
dezen onbegrijpelijken m aatregel ten 
spoedigste zal herzien, daar hierdoor 
veel visschersgezinnen getroffen werden.

S c h a k e n
VRAA G STUK  nr. 1

sleutel' looper h3 g2 schaak 
A

VRA A G STUK  nr. 2 C. Roels Knokke

w it speelt en geeft mat ln  2 zetten



ZOEKLiCHTjES
VER SC H ILLEN D E V ISSCHERSBO O TEN

te koop. Alle lengte en breedte, te Gent. 
Alsook Nieuwbouw. Zich wenden tot «Het 
Visscherijblad», onder den naam : M IM I. 
______________________________________(219)

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

BEN KO O PER van een schrijftafe l voor 
bureau. Aanbiedingen bureel blad onder 
nummer 218. (213 >

TE  KOOP: aan voordeelige prijzen, 
Schoon nieuwgebouwd huisje, gelegen 
Honoré Borgersstr.; alsook verschillende 
loten bouwgrond in de Honoré Borgers- 
straat: 1 lot, 100 m2; Leffingestr.: 1 lot, 
240 m2; Bouwm eesterstr.: 2 loten, 140 m2 
ieder; Tarwestr.: 1 lot van 90 m2; Zwa- 
luwenstr. : 1 lot, 125 m2. Voor in lich tin 
gen te begeven: 18, Koninginnelaan, 
Oostende. (204)

ZO EK TE  KO OPEN : Schrijfm achine, 
(liefst portable) in  goeden staat. Z. w. 
Ch. Seys, 21, Rogierlaan. (211)

TE KOOP: Handelshuis, gansch inge
richt, bijzondere ligging, onbeschadigd 
Schrijven: T. R „  bureel van blad. (189)

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

(14)
MEN VRAAGT TE  KOOPEN, burger

huizen, handels- en rapporthuizen. Z. w. 
Ag. SEY S , 21, Rogierlaan. 
_____________________________________ (19)

PLAA TST Z EK E R  uw geld in  bouw
gronden. Nog eenige okkasies. Ag. SEY S  
Rogierlaan, 21. (20)

Agence Ch. Seys
Rogierlaan, 21 Oostende

T E  K O O P :
Schoon Burgershuis met hof en 3 appar

tementen bij Catharinaplaats.
Schoon Heerenhuis, center van stad, alle 

moderne comfort.
Schoon Handelshuis, Rampe de Flandre, 

beste ligging, gr. oppervlakte.
Rapportvilla, Koninginnelaan, met 4 ap

partementen. Str. water. 340 m2.
Prachtige villa, bij Badenpaleis.
Mooie Villa, bij Petit-Paris.
Handelshuis met 5 appartementen, bij 

Leopold I  plaats.
Bouwgronden, Blauwkasteelstraat, Stui- 

verstraat, M ariakerkelaan (70 fr.).
Bouwgronden te Breedene-aan-Zee, Den 

Haan, Westende, enz. vanaf 15 fr. de 
m2.

T E  H U R E N :
Prachtige villa, alle moderne comfort, 

badkamera, enz. Center stad. 
Goedkoope oorlogscondities.

(222)

Studie van Meester

P IE R R E  D E N IS
Dokter in  de Rechten 
Notaris te Nieuwpoort.

Op D IN SD A G  10 JU N I 1941, om drie 
uur ’s namiddags ten stadhuize van 
Nieuwpoort:

TO ESLAG
van

S T A D  N I E U W P O O R T

7 nieuwgebouwde 
W O O N H U IZ E N

met erf en afhangen, staande en gelegen 
te Nieuwpoort, Vanclichthovenstraat, 
respectievelijk groot volgens meting:

Nr. 41: 112,65 m2; ingesteld: 23.000 fr.
Nr. 43: 112,23 m2; ingesteld: 22.000 fr.
Nr. 51: 106,42 m2; ingesteld: 22.800 fr.
Nr. 53: 106,42 m2; ingesteld: 22.500 fr.
Nr. 55: 103,91 m2; ingesteld: 23.100 fr.
Nr. 59: 95,03 m2; ingesteld: 23.200 fr.
Nr. 61: 94,52 m2; ingesteld: 23.200 fr.
Alles bekend bij kadaster Sektie A deel 

van nummers 48-1-18, 70 en 71-a.
Met alle gebeurlijke rechten op Oor- 

logsschadevergoeding.
Recht van samenvoeging voorbehou

den.
Met gewin van 1/2 %  instelpremie.
Ingenottreding: één maand na den 

■.toeslag.
Zichtbaar: ’s Maandags, ’s Woensdags 

<en ’s Vrijdags, telkens in  den voormiddag 
.en m its toegangsbewijs van den verkoop- 
houdenden Notaris.

KO STEN  18'%.
Voor verdere in lichtingen zich wenden 

ter studie van Notaris D EN IS  voornoemd, 
Kokstraat, 9, te Nieuwpoort. (210)

Studie van den Notaris

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

Op DONDERDAG 19 JU N I 1941, te 15
u. In het lokaal «Prins Boudewijn», St. 
Sebastiaanstraat, 22, te Oostende:

IN S T E L  met Vz % premie
van

STAD O O STENDE OOST (O P EX )
I.

Groot Handels- en 
Opbrengstgebouw

dienstig voor Pasteibakkerij 
Nieuw gebouwd — met alle roerende 

'goederen onroerend bij bestemming — 
hoek Congolaan en Vingerlinckxstraat; 
gekadastreerd Sectie D nr. 620 u. Opper
vlakte 294 m2.

II.

Schoon perceel 
B O U W G R O N D

'Congolaan, nevens Koop I, façade 6 m., 
oppervlakte 156 m2, gekadastreerd sectie 
D nr. 620 V.

Onm iddellijk genot.
Alle nadere in lichtingen te bekomen 

•ter Studie. .(223)

Studie van den Notaris

René L IN G IE R
te Oostende, Koninginnelaan, 68

TO ESLAG
op M AANDAG 9 JU N I 1941, om 3 ure na
middag ter herberg «Prins Boudewijn», 
te Oostende, St. Sebastiaanstraat, 22, van

STAD OOSTENDE

Depuinen van een Woonhuis
met medegaande erve, Edmond Lapon- 
straat, 43, groot 69 ca. met alle even- 
tueele rechten op oorlogsschadevergoe- 
ding.

De schade werd beraamd aan prijzen 
van 10 M ei 1940 op 51.919 fr. 36 c.

Ingesteld: 40.000 fr. 
Voor verdere in lichtingen zich wenden 

ter bovengemelde studie. (205)

Kantoor van Meester

Constant D E V O S
Deurwaarder te Oostende 

103, Van Iseghem laan.

S T A D  O O S T E N D E
Oostende Uitbreiding - W ijk  Mariakerke 

220, Zeedijk, 220

B I J  ST ER FG EV A L

De deurwaarder CONSTANT DEVOS, 
te Oostende verblijvende, zal op 

MAANDAG 9 JU N I 1941 
aanstaande, om twee uur ’s namiddags 
stipt, overgaan tot de openbare en v rij
w illige verkooping, u it oorzaak van sterf
geval, voor en ten huize staande en ge
legen te Oostende-itbreiding, nr. 220, 
Zeedijk, van een

zeer schoon M obilair
Stip te lijk  op kom ptant en gewone 

voorwaarden.
Zie plakbrieven. (256)

S ta d N IE U W P O O R T
B E R I C H T

De Burgemeester m aakt bekend dat 
vier plaatsen van tijde lijke bediende te 
begeven zijn (vrouwen of m annen).

Voorwaarden :
a) Belg zijn. van goed gedrag en 

zeden, en voldaan hebben aan de wetten 
op de nationale m ilitie;

b) gezond zijn en vrij, van alle 
lichaamsgebreken ;

c) m instens' 18 jaa r en hoogstens 30 
jaar oud 7ijn (voor de begunstigden door 
ie  wetten van 3-8-1919 en 21-7-1924 en 
voor de oudstrijders: 35 ja a r );

d) met vrucht middelbare studiën van 
ien  lageren graad voltrokken hebben of 
door een examen bewezen hebben ge
lijkaard ige kennissen te bezitten.

De aanvragen moeten ingediend zijn 
ten stadhuize ten laatste op Donderdag 
19 Ju n i a.s.

Volgende bescheiden moeten bij de 
aanvraag gevoegd zijn:

a) een uittreksel u it de geboorteakte; 
b.' een getuigschrift van goed gedrag en 
zeden; c) gebeurlijk de stukken die een 
voorkeurrecht bewijzen.

W ettelijke wedde.
Nieuwpoort, 3 Ju n i 1941.

De Burgemeester, 
Dr. A. Van Damme.

(220)

Onze Kunstenaars

Oostendsch Nieuws
A PO TH EEK D IEN ST

Zondag 8 Ju n i zal de apotheek Gerard. 
Kerkstraat, 16. den ganschen dag open 
blijven.
NOG DE A FG EZ ET T E  CO M M ISSAR IS

Een paar maanden geleden deelde de 
locale pers de afzetting mede van een 
adjunct-commissaris, als gevolg van ze
kere bezwarende feiten. Het stadsbestuur 
had dien am btenaar dan ook onmiddel
lijk  geschorst, m aar jam m er genoeg be
droeg die schorsing meer dan de zes 
v/eken, maximum voorzien door de 
wet, zoodat hetzelfde stadsbestuur zich 
thans genoodzaakt ziet dezen afgezetten 
am btenaar zijn volle wedde uit te keeren 
voor het aantal dagen waarop h ij on
wettig werd geschorst.

Moesten sommigen op de hoogte zijn 
hunner taak, dan zou dit niet voorvallen.
DE IJS K R E E M

M et de Pinksterdagen zijn overal de 
bekende gezichten weer te voorschijn 
gekomen met hun ijskreemwagentjes. 
Jam m er dat het zoo’n  koud weer was, 
anders hadden zij wel betere zaken kun
nen doen.
J K S î m M m i m i v i m i M i î î i i

C O N F I T U R E N
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 Firm a

Jos. Maes-Hautekiet 
en Zonen

214, Steenweg op Nieuwpoort, 214 
-----  O O S T E N D E  -----
GROOT K L E IN

(208)

STA D SM USCH JES
In  de gemeente Eernegem zijn verleden 

week eenigen onzer stadsmuschjes bij 
goedhartige landbouwers komen aan
vliegen.

Het goede voorbeeld is nu gegeven. E r 
is nog plaats in menige huiskring en bij 
ons zijn er nog veel moeders die verlan
gend uitzien of ook hun kind niet een 
paar maahden naar den buiten zal mo
gen. Landbouwers, gij kunt het leven 
redden van een kind. Een woordje tot 
den voorzitter van W interhulp en «nies 
komt in  orde.
DE NOODWONINGEN

In  de eerste dagen van Ju n i 1940 wer
den voor de ta lrijke  geteisterden, door 
het stadsbestuur, noodwoningen opge- 
eischt.

Een vol jaa r is nu reeds verloopen, en 
nog hebben de eigenaars van de alzoo 
opgeëischte huizen geen cent getrokken.

Het wordt hoog tijd  dat men deze ver
strekkingen eens regelt!

Muziek instrumentenfabriek
W Y N SBER G H E  IVAN

AAN DE H EN G ELA ARS
Het schepencollege brengt ter kennis 

van de belanghebbenden dat het henge
len in  het Leopoldpark toegelaten wordt 
onder de volgende voorwaarden:

1. De prijs per lijn  wordt vastgesteld 
op 50 frank.

2. De ui.t te reiken verloven zullen tot 
31 October geldig blijven en tot 150 li j 
nen beperkt worden. Ind ien noodig zal 
het aantal lijnen op 2 per persoon be
paald worden

3. De liefhebbers zijn verantwoordelijk 
voor de schade welke zij tijdens het vis
schen aan derden zouden veroorzaken, 
alsook voor deze welke zij aan boomen, 
plantsoenen, omheiningen, enz. zouden 
toebrengen.

4. De aanvragen moeten ingediend 
worden bij het Stadsbestuur u iterlijk  den 
12 Ju n i e.k. en aanduidend het aantal li j 
nen, waarmede gewenscht wordt te vis
schen.

Als U naar Brugge gaat
Vergeet niet eens af te stappen in de

cc Corbeille d ’O r »
SINT-AMANDSTRAAT, 24 — BR U G G E
om bij den Oostendenaar J .  M O RTIER-  
RUSCART, een goeden DORT UNION  
of lekkeren A R TO IS  te gaan drinken !

(224)

HET M IL IT IEG E LD
W ij vestigen de aandacht van onze le

zers op het feit dat voortaan het mili- 
tiegeld niet meer in  «Chez Pan» wordt 
uitbetaald, doch wel in  de school Louisa- 
M aria, W itte  Nonnenstraat, w aar vóór 
den oorlog 1940, de uitbetalingen plaats 
hadden.
W IN T ER H U LP

Giften. —  M aatschappij S. E. O., 20.000 
fr.; Thielens-Derdeyn 100 fr; Gemeente
bestuur Oostende 4286,75 fr.; V rije  V ak 
school pers. 272 fr.; Soc, An. Zwaaidok, 
341,50 fr.; E. Van  Rolleghem  en A. Ingel- 
brecht 144 xr.; Veereenigde Magazijnen 
pers. 285 fr.; Rijksm iddelbare School, 
pers. 182 fr.

Giften in natura. — Firm a Flam ant 
van Geeraardsbergen stof voor mantels 
waarde 1.800 fr.
D ICH TER C Y R IE L  V ER SC H A EV E  
S P R E E K T  !

D it alleen is voldoende om alle intel- 
lectueelen van Groot-Antwerpen op Zon
dag 8 Ju n i a.s. te doen samenstroomen 
in  de Kon. Vlaam sche Opera.

Het onderwerp van de feestrede «Toe
risme en Ku ituur» is ook wel van aard 
om veel belangstelling te wekken.

Ook de liederavonden van  Groot-Ant
werpen (L. A. G. A .) en een orkest, bei
den onder leiding van  toondichter Ivo 
Mortelm ans, verleenen hun medewer
king aan de jaarlijksche Algemeene Ver
gadering van den Vlaam schen Toeristen
bond.

Begin te 10 30 uur stipt.
De Operazaal zal dien dag stellig te 

klein zijn om alle belangstellenden te 
bevatten.

K A R EL  JO N C K H EER E  EN Z IJN  
JO N G STE W E R K : «T IT A  V LU CH T»

Uitgave van den Nederlandschen Boek
handel, Antwerpen, 260 blz., geïllustreerd 
met oorspronkelijke leekeningen van R. 
De Coninck. Tweekleurig omslag door D. 
Acket. Ingenaaid 35 fr.; ingebonden 45 fr.

Deze week K a re i Jonckheere ontmoet.
Onnoodig u hem voor te stellen, n iet-1 

waar, beste lezer. W an t iedereen weet 
dat T ita ’s «vader» leeraar en reporter 
is, da.t h ij bekend staat als weemoedig 
dichter, m aar ook als fijn  hum oristisch 
prozaschrijver.

Sinds enkele dagen echter heeft Jonck
heere een weinig roem moeten afstaan 
aan T ita. Voor de oningewijden preciseer 
ik even, dat T ita  Jonckheere’s hond is, 
wel opgevoed en met veel moed haar drie 
jaa r dragende. T ita  wordt beroemd, zoo 
beroemd als Kazan van Curwood of 
Donald Buck van W a lt Disney. T ita  is 
de heldin van Jonekheere’s jongste boek: 
«Tita Vlucht».

In  dit werk legt T ita  zelf haar honden- 
ziel voor ons bloot. Ze deelt ons haar be
schouwingen mede over de menschen en 
deze beschouwingen zijn zeer ta lr ijk  en 
verscheiden, daar het verhaal ziéh af
speelt tijdens de bange Meidagen van 
1940.

D it jongste werk, vol sprankelende hu
mor, p laatst K a re i Jonckheere steviger 
dan ooit in  de voorste rij onzer waarde
volle schrijvers. Im m er persoonlijk gaat 
de dichter zijn eigen weg, zonder één 
oogenblik zijn kalm en humor en zijn 
filosofie te verliezen.

—  « T ita, jong, zegt h ij met ietw at 
schorre basstem, want zijn keel moet t 
door den Nieuwpoortschen havennevel ' 
lich tjes aangedaan zijn, T ita, laa t de| 
menschen m aar praten, w ij blijven vrien- ! 
den en we hebben er nog vele andere,1 
die het ook b lijven».

En  T ita, nieuwbakken auteur en heldin, 
k ijk t van onder haar lange haren met ' 
een voor de gelegenheid scheel oog eerst ' 
naar haar heer ende meester, dan naar ; 
haar afgekapt staartstom pje, w rijft een 
paar keer zacht jankend haar neus tegen1 
’s baas broek en drentelt dan blijmoedig 
en berustend weg, onwetend van het 
feit, dat op dit uur in  alle steden van 
he.t land haar naam  te prijken lig t in 
de vitrines van de groote boekenwinkels.

R. C.
U IT  DEN  IN H O UD : T ita  stelt zich 

voor. T ita  zorgt voor proviand. T ita  en 
hiet Bombardement. T ita  en de Auto. 
T ita ’s eerste pleisterplaats. T ita  aan de 
Grens. T ita  k rijg t Fransche Les en haar 
Baas Benzine. De anderen gaan te voet 
en w ij ook. W ij slapen in  een Jagershut. 
Een garage is een schoone Zaak. ’t Is  
nacht, men schiet, en we zijln de Ko 
nijnen. De Aanbidding van het K a lf. W ij 
volgen een Doode. De Verm enigvuldiging 
der Brooden. W ij vullen den Dag en onze 
Maag of le démariage des betteraves. 
Chez nous. Ja .

Wettig gediplomeerd 
Garenmarkt, 30 — BRUGGE
Eerste klasse fabrikatie —  Aller
hande herstellingen —  Groote 
keus blaas-, snaarinstrumenten, 
accordeons, phono’s. ■

(132)

AAN HET TRAM DEPO T
was er vroeger een plein w aar niets 
groeide dan onkruid en gras en w aar nu 
en dan een mager moe paard graasde. 
D it werd thans herschapen in  een prach
tig  aardappelenveld, en w aar de salade 
en andsre groenten evenmin ontbreken. 
Het spreekt van zelf dat deze verwezen
lijk ing  van het werk van den Akker ten 
zeerste dient geloofd. Alle voorbijgangers 
slaan dit dan ook met voldoening gade.
HET BU REA U  VAN IN K W A R T IER IN G

Zooals gemeld werd het Bureau van 
Inkw artiering  en Duitsche Opeischingen 
ondergebracht in  een klaslokaal van de 
Leopoldschool, Ieperstraat 35. Het is de 
eerste klas links bij het binnentreden. 
Een duidelijke signalisatie kan u echter 
niet doen missen.

Het va lt nochtans op, dat deze klas 
niet geschikt is voor dit bureauwerk. Ze 
is te klein, want 15 bedienden dienen er 
te werken en het publiek te bestellen. 
Voeg hieraan toe dat er veel cijferw erk 
bestaat in  het nazien der ingebrachte 
rekeningen en dat zoo’n  werk stilte en af
zondering vraagt, en men zal cyertuigd 
zijn dat een nieuw en ruim er lokaal zal ’ 
dienen gezocht te worden, tenzij men de j 
bedienden over twee klaslokalen zou kun
nen verdeelen.

IJZERW AREN -
QUINCAILLERIE

Jack DELANGHE
Nieuwpoortsche Steenweg, 34

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

H. R. 3673 Tel. 72.072 
(27)

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

E. Vanderstraeten
Metsersstraat, 18 —  Oostende
Handelsregister Oostende 3040

■
CROWN CITRON

CROWN LIMONADE
CROWN ORANGE

■
Bijzondere prijzen voor voort- 
---------  verkoopers ---------

(126)

OUDE GEW O ONTEN KW AAD  OM 
LATEN

Woensdagavond vonden twee politie
agenten een ex-schepen, m aar daarom 
geen ex-vriend van Bacchus, ergens in  
deerniswekkenden toestand in  de goot.

Beide mannen vonden het w ijselijk  
hem naar het politiebureel van de Vlaan- 
derenstraat over te brengen, w aar poli
tiecom missaris Beauprez er achteraf 
voor zorgde, dat h ij in  een tax i zijn huis 
kon bereiken, vooraleer h ij een nacht- 
schein van noode zou gehad hebben.

Leve Bacchus !
EEN V ER H EU G EN D  V E R S C H IJN S E L

W ie regelm atig de wekelijksche werk- 
loozencijfers in  onze stad leest, zal wel 
opgemerkt hebben dat het aantal gedu
rig iedere week slonk.

Dat heeft voor gevolg dat thans slechts 
nog één stem pellokaal geopend b lijft en 
wel dit van de Schipperstraat .
HET FO TO G A FEEREN  DER 
DOCUMENTEN

Zooals bekend had het stadsbestuur 
een verzoek gericht aan de firm a Ge- 
vaert, om een proefneming te w illen ko
men doen met haar procédé inzake het 
fotografeeren der boeken van den bur
gerlijken stand en andere dokumenten.

Thans heeft deze firm a medegedeeld 
hierop voorloopig, jam m er genoeg, niet te 
kunnen ingaan wegens de huidige om
standigheden.

Men zal dus naar iem and anders moe
ten uitzien.

FR A N S JE  IS  KO NTENT
Onze lezers weten dat aan het Ge

rechtshof slechts een fietsstaander was 
opgesteld, waarover Louis waakte, daar 
Fransje, de «echte» portier, post had ge
vat in  de Stokholm straat. Nu er aldaar 
b ijna niemand meer moet zijn, zit Frans
je nu ook aan den ingang van het Ge
rechtshof. En  om alle mogelijke onte
vredenheid of jaloerschheid u it den weg 
te ruimen, verkreeg Fransje thans ook 
zijn fietsstaander. ’t Is  een gevolg van 
de overwinning van ’t  V. G. in  den derby. 
Fransje is nu V .G .ist geworden en Louis 
rekent op de Assisten om nieuwe klanten 
te krijgen.
BRO ODPENN INGEN

Dank zij de nim m er falende edelmoe
digheid van de S. E. O. werden er thans 
7.500 broodpenningen aan de ondersteun
den uitgedeeld.
ORDELO OZE MENSCHEN

Door de lange heldere dagen wordt er 
in  den laatsten tijd  veel m inder gebruik 
gemaakt van de openbare schuilplaat
sen. De menschen die vroeger regelmatig 
klanten waren, blijven nu thuis m aar ze 
hebben vergeten hun m atras en bedde- 
goed weg te nemen. Z ij zullen het er 
w aarsch ijn lijk  laten liggen tot den vol
genden W inter, u it vrees dat men hun 
plekje zou ingènomen hebben.

Cinema’s
P A L A C E

1. Aktualiteiten U fa in  le  week.
2. Een dokumentair.
3. Operette met W illy  Forst.

F O R U M
1. Aktualiteiten U fa in  le  week.
2. Een dokumentair.
3. St Johannesvuur (Johannisfeuer), 

met Anna Damman.
C A M  EO

1. Een dokumentair.
2. U fa aktualiteiten in lste week.
3. Jud Suss.

R I A L T O
1. Een dokumentair.
2. U fa aktualiteiten in  lste  week.
3. Modern Huwelijk (F rau  om Steuer) 

met L illia n  Harvey en W illy  Fritch . 
R E X

1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten U fa in  le  week.
3. Vrouw zonder verleden (F rau  ohne 

Vergangenheit) met W yb ille  Schm idt en 
Albrecht Schoenhals.
R I O

1. Een dokumentair.
2. U fa aktualiteiten in  lste week.
3. Wie laatst kust.... (Ongekiist soil 

man nicht schlafen gehen) met Liane 
Haid en Heinz Ruhm ann.
R O X Y

1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten U fa in  le  week.
3. Kongo Express met M arianne ,Hoppe 

en W illy  Btrgel.

ONZE KO O PH AN D ELSRECH TBAN K
De eerste koophandelsrechtbank werd 

op 27 April 1803 samengesteld. Ze bestond 
uit 9 personen, te weten: A. Van Iseghem
I .  Solvyns, A. Perau, G. Reith , H. Bel- 
leroche, J .  Serruys, Ch. Charpentier, Th. 
Van Moorsel en A. W ieland.

Onze Koophandelsrechtbank is dus 
138 jaa r oud.

ï
Dank zij een N I E U W E  
en MODERNE IN ST ELL IN G

worden Uwe

M A T R A S S E N
U IT ST EK EN D  H ER ST ELD  IN  H ET

L
H U I S

Maurice DAVID
TORHOUT STEEN W EG , 48
O O S T E N D E

(108) 
a B ta m — m— f

IN HET M UZIEKCO N SERVATO R IUM
Sp ijts de m oeilijke tijden die we door

maken, zet het Muziekconservatorium 
norm aal haar werking voort en zullen 
alle prijskampen d it jaar doorgaan zoo
als de vorige jaren. Niettegenstaande er 
yele leerlingen de stad tijde lijk  verlaten 
hebben, telt het Conservatorium nog 220 
leerlingen, die regelmatig de leergangen 
volgen. In  normale omstandigheden zijn 
er gemiddeld 350 leerlingen ingeschreven.

Het Schepencollege heeft besloten 
voor 1941-1942 het schoolgeld af te schaf
fen. Daardoor zal iedereen in  de gelegen
heid gesteld worden de cursussen aan 
het Muziekconservatorium kosteloos te 
volgen.
Prijskampen voor Notenleer en Muziek

geschiedenis
Maandag 23 Jun i, notenleer le  jaar 

(jongens); Dinsdag 24, id. (m eisjes) 
Woensdag 25, notenleer 2e jaa r (jon
gens) ; Donderdag 26, id. (m eisjes) ; V rij
dag 27 Ju n i, notenleer 3e jaa r (jongens 
en m eisjes); Maandag 30, notenleer 4e 
jaa r (jongens en m eisjes); Dinsdag 1 
Ju li, notenleer 5e jaa r (jongens en meis
jes); Woensdag 2 Ju li, notenleer voor 
volwassenen; Donderdag 3, muziekge
schiedenis.

Openbare prijskampen
Zaterdag 5 Ju li, te 10.30 uur: Neder

landsche Voordracht; te 14.30 uur, Ne
derlandsche tooneelspeelkunst.

Maandag 7 Ju li, te 10.30 uur, Koperen 
blaasinstrum enten; te 15 u., K la rin e t en 
Saxofoon.

Dinsdag 8 Ju li. te 10.30 uur, K lavier 
(M iddelbare graad ); te 15 uur, Zang.

Woensdag 9 Ju li, te 15 uur, Viool en 
A ltviool (M iddelbare graad); Viool (hoo
gere graad).

V rijdag 11 Ju li, te 10.30 uur, Fransche 
Voordracht; te 14.30 uur, Fransche Too
neelspeelkunst.

Zaterdag 12 Ju li, te 14.30 uur, F ran 
sche Voordracht (Uitm untendheid) ; 
Fransche Tooneelspeelkunst (U itm un
tendheid). •

De toegang tot de openbare prijskam 
pen is vrij; en kosteloos. Z ij zullen gege- j 
ven worden in de zaal «Oud Oostende», 
Ieperstraat, (bijzondere ingang). De ou
ders van schoolgaande kinderen worden 
vriendelijk uitgenoodigd tot deze prijs
kampen.

Men verzoekt ons het overlijden 
te melden van

M EVRO UW

Maria-Ludovica Decock
Weduwe van 

Mijnheer Emiel Moerman
gjeboren te Lichtervelde, den 28 
November 1868 en overleden te 
Oostende, den 5 Ju n i 1941, ver
sterkt door de HH. Sacram enten 
der Stervenden.

De lijkdienst heeft plaats op 
Maandag 9 Jun i a.s., te 9 uur, in 
de kerk van het H. Hart.

Vrienden en kennissen, die bij 
vergetelheid g den doodsbericht 
ontvangen hebben, worden ver
zocht dit als dusdanig te aanzien.

Steenenstraat, 45. (226)

JA A R D IEN ST
Mevrouw We Charles SIM OENS- 

CO EN YE brengt ter kennis van 
vrienden en kennissen, dat er op 
Maandag 9 Juni, te 9.30 u., in  de 
xerk van het H, H art een JA A R M IS  
zal gecelebreerd worden ter nage
dachtenis van w ijlen 

M IJN H E E R

Charles Simoens
in leven stadsbediende

overleden te Oostende, den 7 Ju n i
1940.

Men wordt verzocht dit bericht 
als uitnoodiging te aanzien.

Torhoutsteenweg. 247. (215)

S W ü / l M T d e  verkbud-j 
heid ch ro n isch  w o rd t

helpen

ln alle apotheken en drogerijen : ó enW fa*

DE AUTOSTRADE
De werken voor den autoweg Brussel- 

Oostende, zullen met bekwamen spoed 
worden voortgezet. Op 30 M ei had een 
aanbesteding plaats voor het gedeelte 
op hejt grondgebied van Nevele.
TO ELAGEN

Voor uitgevoerde werken bekwam ons 
stadsbestuur een toelage van 329.000 fr. 
en een tweede van 6.136 fr.
CAROEN— H VEG ER

N aar medegedeeld wordt is het meer 
dan w aarsch ijn lijk , dat onze knappe 
zwemstertjes F. Caroen en J.  Vande
kerckhove, nog deze maand in een wed
strijd  zullen uitkomen tegen R. Hveger 
en w aaraan enkele Nederlandsche zwem
sters zullen deelnemen.
B I J  DE PO M P IER S

Verleden week Vrijdag werd een dele
gatie van de pompiers door den h. bur
gemeester Serruys in  zijn kabinet ont
vangen. A llerle i nuttige besprekingen 
werden gevoerd, welke reeds gedeeltelijk 
ia  ons blad werden uiteengezet. De heer 
burgemeester beloofde hen zijn steun in  
de mate van het mogelijke.
T E  LAAT?

De Oostendenaars bekloegen zich er 
over dat de uitdeeling der kleederkaar
ten in onze stad plaats had nadat de in 
woners van de omliggende gemeenten 
reeds langen tijd  in het bezit ervan ge
steld werden.

Ondertusschen hebben de laatstge
noemden de gelegenheid gehad de voor
handen zijnde stoffen in  onze stad op 
te koopen.

H ierover wordt terecht geklaagd.
BER IC H T  AAN DE W E R K G E V E R S  W IE R  
W E R K L IED E N  AANSPRAAK KUNNEN 
MAKEN OP AANVULLENDE EETW A REN  
RANTSOENEN.
1. — Vervanging der huidige zwarte

Margarinezegefs door Deelzegels 
voor margarine. (Rondschrijven 
Staatsblad 25 M ei 1941).

Vanaf 21 Jun i wordt een deelzegel van 
onveranderlijke waarde van 15 gram 
m argarine verleend aan de rechthebben
de werklieden voor ieder werkelijken ar
beidsdag.

Op 20 Jun i e.k. moet de werkgever aan 
het Gemeentebestuur een inventaris der 
uitgereikte gewone margarinezegels voor 
de periode van 6 Jun i tot en met 20 Jun i
inbegrepen laten geworden evenals het 
overschot der zwarte margarinezegels.

Van 21 Ju n i af, mogen de werkgevers 
nog slechts aan hun werklieden de deel
zegels voor m argarine van het nieuw mo
del afleveren in  de hierboven aangeduide 
hoeveelheid. Deze deelzegels zullen door 
het Gemeentebestuur aan de werkgevers 
worden afgeleverd vanaf 25 Ju n i 1941.

De rechthebbende werklieden kunnen 
de in  hun bezit zijnde zwarte m argarine
zegels nog verbTuiken tot en met 5 Juli.
2. —  Allerlei.

De werkgevers worden herinnerd dat 
de in  te dienen inventarissen behoorlijk 
en volledig moeten ingevuld worden t.t. 
z. op deze afrekeningstaten dient te wor 
den vermeld:

a) het beroep der rechthebbenden.
b) naam  en voornaam zeer leesbaar 

geschreven.
c) de uitgereikte brood-, vleesch- en 

margarinezegels.
d) de werkelijk geleverde arbeidsdagen
e) het totaal der uitgereikte aanvul

lende zegels.

DE 0.17 EN 0.197 NOG N IET  TERU G
Op het oogenblik van het ter pers gaan 

zijn deze beide vaartuigen, waarvan de 
visschers verleden week Donderdag naar 
Fécamp vertrokken, nog niet met hun 
vaartuig te Oostende toegekomen.

Waren zij met ons vorige week Zondag 
vertrokken, dan hadden zich de moeilijk
heden welke ze thans misschien ontmoe
ten, niet voorgedaan.

Hopen we nochtans voor hen het beste.
W ERKLO O ZEN

In  de week van 26 tot 31 M ei 1941 wer
den per werkdag gemiddeld 520 werkloo
zen gecontroleerd, t.t.z. 313 mannen en 
207 vrouwen.

Tijdens de week van 19 tot 24 Mei 1941 
waren 529 werkloozen, waarvan 312 man
nen en 217 vrouwen.
F IET SD IEV EN

De fietsdieven gaan hun gang en thans 
werd Zaterdag jl. over de Bank van Han
del en N ijverheid de fiets gestolen van 
Seghers Oscar. De fiets droeg het num
mer 223.770.

Van Geem Alfons, wonende Leffinge
straat, 145, was het slachtoffer van een 
gelijkaardigen diefstal en y e l op Maan- 
aag 2 Ju n i in  de Kerkstraat.

- «Mi ~ ■ 1 - â a — 1 â a

P E L S E N

E S S E N S
Specialiteit van Vossen, Mantels 
en Pelsen op maat ■

A JO L F  BUYLSTRA AT, 44, OOSTENDE 
Herstellingen — Veranderingen 
Matige prijzen.

(24)

SCHEPEN EN  OP R E IS
De heeren schepenen Devriendt en 

Sm issaert zijn Woensdag naar Brussel 
algereisd, de eene om dringende school
kwesties, de andere om financieele aan
gelegenheden te bespreken.
ST R A A T V ER K EER

De overtredingen van 5 en 10 fr. be
ginnen te regenen !... Onze locale politie 
waakt thans ook zorgvuldig op de stipte 
naleving der verkeersreglementen, zoo
als het behoort en de kleine overtredin
gen moeten dan ook onm iddellijk be
taald worden.

’t Is  geen slecht systeem van volksop
voeding.
HONDEN R A V IT A ILL EE  R ING

Zooals onze lezers weten is de dieren
arts Dr. R. Distave, Poststraat, 15, re
gelm atig van 14 tot 16 uur ter beschik
king van het publiek. Z ij die hem tele
fonisch w illen opbellen, kunnen dit op 
nummer 74.109.

NOG AA N SLU IT IN G EN  B I J  HET 
TELEFO O N NET

We hopen in  ons volgend nummer de 
adressenlijst te kunnen opgeven van al
le nieuwe aangeslotenen bij; het telefoon
net.

Uitdeeling der 
Kleederkaarten

A - B - C ■ D - E

Vanaf heden Vrijdag 6 Ju n i tot en met 
Donderdag 19 Jun i, telkenm ale van 8.30 
tot 12 en van 14 tot 17.30 u., in  de school 
Maria-Hendrika, Ieperstraat, 3, zal er 
overgegaan worden tot de uitdeeling der 
kleederkaarten A B  C D E, volgens de 
hieronder aangeduide nummers der rant
soeneeringskaarten :

i Vrijdag 6 Ju n i: nrs. 704.000 tot 707.000 
Zaterdag 7 Ju n i: nrs. 707.001 tot 710.000 
Maandag 9 Ju n i: nrs. 710.001 tot 713.000 
Dinsdag 10 Ju n i: nrs. 713.001 tot 716.000 
Woensdag 11 Ju n i: nrs. 716.001 tot 719.OOo 
Donderdag 12 Ju n i: nr. 719.001 tot 722.000 
Vrijdag 13 Ju n i: nrs. 722.001 tot 725.000 
Zaterdag 14 Ju n i: nrs. 725.001 tot 728.000 
Maandag 16 Ju n i: nrs. 728.001 tot 731.000 
Dinsdag 17 Ju n i: nrs. 731.001 tot 734.000 
Woensdag 18 Ju n i: nr. 734.001 tot 737.000 
Donderdag 19 Ju n i: nr. 737.001 en vol
gende nummers.

De eerste kleederkaart is geldig van 
1 Jan u ari tot 31 Augustus 1941. Gedu
rende de maanden M ei en Ju n i zullen al
leen de textielpunten nrs. 1 tot 50 van 
de kaarten A tot E  voor den aankoop van 
gerantsoeneerde textielproducten mogen 
gebruikt worden. Z ij blijven echter gel
dig voor den ganschen duur van de klee
derkaart.

De kleederkaarten zullen alleen afge
leverd worden aan het hoofd van het 
gezin (of zijne echtgenoote) op vertoon 
van de rantsoeneeringskaarten van al 
de leden van het huisgezin. Het trouw
boekje dient eveneens voorgelegd.

De inwoners moeten zich op de voor 
hen vastgestelde datums aanbieden. W ie 
niet in  regel is wordt onder geen voor
wendsel bediend.

N. B. — De voorrang wordt verleend 
aan zwangere vrouwen, ziekelijke men
schen, invalieden van ten minste 60 t h. 
voorzien van hunne invalid iteitskaart en 
aan de hoofden van kroostrijke geainnen.



PA P IER A FV A L
Woensdag had in  het W esterkwartier, 

door den Stedelijken Reinigingsdienst, de 
eerste bijzondere om haling van papier 
plaats.
V ER D IEN D E HULDE OF...
EEN ZOETEN DOOD G ESTO RVEN

Een Brugsch en een Oostendsch blad 
brengen beide hulde aan de Oostendsche 
Commissie, die verleden jaa r door het 
gemeentestuur aangesteld werd om onze 
jongelingen uit F ran k rijk  terug te bren
gen. Als we deze bladen mogen gelooven, 
dan werkte dit comité zonder veel bluf 
in  stilte en geeft men als reden op van 
het te weinig terugbrengen van jonge 
lieden, dat ze van adres waren veranderd.

De ware toedracht van de zaak is, dat 
men zich heeft w illen  bemoeien met za
ken w aarvan men geen benul had, met 
als gevolg dat veel jongens op den dool 
bleven, omdat de ouders rekenden op 
nuttig werk. Het comité beschikte noch
tans over fondsen genoeg.

A l te zamen werden 6 jongelingen te
ruggebracht, w aar een buitenstaander in 
één reis er 10 in een a ito car van uit de 
hel van Fran krijk  terugvoerde.
BOND DER B U R G E R L IJK E  
V ER M IN K T EN  EN G E B R E K K IG E N  
IN A R BE ID  EN V R ED E

Het Bestuur herinnert aan zijn leden 
dat het onophoudbaar hun geval heeft 
blijven behartigen, zelfs in  de critische 
omstandigheden van den laatsten tijd , 
doch dat velen onder hen, wier huidig 
adres onbekend is, in  de onwetendheid 
zijn en blijven van de werking van den 
Bond.

Zoo is er onder andere voor gezorgd 
en werden voetstappen aangewend bij 
de bevoegde overheden, waarvoor de 
Bond hen ten zeerste zijnen dank be
tuigt, dat, bij het vertoonen der lidkaart 
ieder lid  den voorrang bekomt, onder 
meer bij het afhalen van rantsoenzegels, 
reispassen, enz.

Verder stelt de welbekende J .  Denuwe- 
laere, haarkapper, Aartshertoginnenaat, 
4, te Oostende, zich ter beschikking van 
alle leden, die hen bereidwillig allen 
uitleg en in lichtingen zal verstrekken 
nopens de werking van den Bond.

Pierre
LANNOYE-VANTYGHEM

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

Handelsregister 9390
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=DC=
DE Z EG ELC O O PER A T IV E

Als we een paatselijk  blad mogen ge
looven, dan werd er tot op heden nog 
geen enkel door de Zegelcooperative u it
gegeven zegeltje uitgewisseld, en dat 
sinds 10 M ei 1940.

D aar de menschen die in  het bezit zijn 
van dergelijke boekjes met zegeltjes, het 
geld thans best kunnen gebruiken, ware 
het ten zeerste wenschelijk dat hieraan 
onm iddellijk zou voldaan worden, ten 
ware de Bond der Handelaars nog niet 
over zijn bezit kan beschikken.
TERRA SSEN

Alhoewel de tijd  daar is, m aar niet het 
warme weer, kwamen met Pinksteren 
toch de eerste caféterrassen te voor
schijn. Wegens de nijpene koude, op die 
dagen, was hun succes dan ook eerder 
gering.
DE H. A. BO U C H ERY  O VERLED EN

Eerst thans vernemen w ij het over- 
lijaen, op 83-jarigen leeftijd, van den h. 
A ioert Bouchery, een der voornaamste 
personaliteiten u it onze stad, en die een 
belangrijke rol speelde in  haar geschie
denis. H ij was apotheker, m aar heeft als 
journalist vooral de aandacht op zich 
getrokken. H ij was medewerker aan het 
iranschtalige weekblad « Le Carillon ». 
Ja ren  lang was h ij ook voorzitter van 
de Koopnandelsrecntbank.

In  allen eenvoud werd h ij verleden 
week ten grave geleid.

«H et V isscherijb lad» biedt aan zijn 
weduwe Mevr. M aria  Thys en fam ilie 
zijn innige deelneming aan.
H ET M ARKTU U R

Tot op heden was het officieel m arkt
uur bepaald op 8 uur. De huidige om- 
standigneden laten echter thans toe, dat 
men een paar uur vroeger zal kunnen 
aanvangen en wel om 6 uur ’s morgens.
ONS D A G E L IJK SC H  BROOD

W iji weten het, de bakkers kunnen 
slechts de m aterie verwerken die ze ont
vangen, doch kan het middel niet ge
vonden worden om het brood ten minste 
te kunnen snijden?

Het is algemeen bekend dat oudbakken 
brood beter snijbaar is.

Het ware ten zeerste gewenscht het 
brood w at beter verdeelbaar te maken, 
in  afwachting dat de hoedanigheid ver
betert.
B I J  HET STA D SPERSO N EEL

Verleden week deelden w ij mede, dat 
de bedienden van het M ilitiebureau, Bu r
gerlijke Stand en het Bevolkingsbureau, 
afzonderlijk door hun respectievelijk 
diensthooid zouden uitbetaald worden.

Thans vernemen w ij nader dat de 
zaken vereenvoudigd werden in  dien zin, 
dat elk diensthoofd gedurende 4 m aan
den de uitbetaling voor de drie voor
noemde bureau’s zal moeten verzekeren.

B I J  ONZE FO TO GRAFEN
Met de Pinksterdagen hadden onze 

fotografen weer werk bij de vleet ter 
gelegenheid van de Plechtige Kommunie- 
feesten.
B IL JA R T P R IJS K A M P

Op Zondag 22 Jun i, groote prijskam p 
op den b ilja rt bij M arcel Tempere, Caie 
du Boulevard, Torhoutsteenweg, 334b. 
150 fr. vooruit en het inleggeld. In leg 5 
fr. per man. Inschrijving  om 1 uur. Be
gin om 1.30 uur stipt.
BO UW ERS, O PGEPAST  !

Zonder de noodige toelating aan te 
vragen of te bekomen, had een inwoner 
een houten loods gebouwd op den grond 
van een afgebroken huis. Zooals reeds 
gemeld, stelde de Stad zich aan als bur
gerlijke partij, en het slot van deze ge
schiedenis is, dat de barak moet afge- 
oroken worden!
^AN DE NORTHLAAN

ln  de school Vercam er aan de North- 
laan, zijn er een aantal klaslokalen welke 
jen ganschen dag in  de brandende zon 
Jtaan . Om hieraan te verhelpen zullen 
zonnestoors geplaatst worden, welke de 
jonge oogen van de schoolkinderen voor 
d'e hevige hitte zullen beschutten.
VOOR DE V ISSC H ER S

De vissehers die varen, zullen in  het 
bezit moeten gesteld worden van een 
ooekje om hun veroruik van mazout te 
controleeren. o it  boekje zal 3,60 fr. kos
ten en zal aigeleverd worden door den 
n. R . Mollemans, die zich inzake brand- 
stofverdeeling zeer verdienstelijk weet 
aan te stellen.
OE VO LK SSO EP

Aan den heer Friedrich, uitbater van 
net Continental ,zal door stadstoedoen 
een vergoeding worden uitbetaaid voor 
net gebruik van de lokalen, alsmede van 
üe instelling voor het bereiden van de 
volkssoep.
OP H ET STRAND

In  aanvulling op ons bericht van ver
leden week, w aarin w ij mededeelden dat 
de toegang tot het strand en den Zee- 
a ijk  wederom vrij, is, kunnen w ij thans 
nader meiaen, dat a it aiieen toegelaten 
is van 8 tot 21.30 uur. Buiten deze uren 
is het verkeer verboden.
B E Z ET T IN G S LEG ER

Alle personen welke werk uitvoeren 
voor, oi voorwerpen leveren aan net Be
zettingsleger, in  opdracht van het ge
meentebestuur, worden verzocht hun re
keningen, in  drievoud, na goedkeuring 
aoor de desbetreffende Duitsche een
heid, onm iddellijk op het stadsbestuur, 
Ieperstraat 35, in  te leveren. Deze zullen 
aan aan het M inisterie van Financiën 
overgemaakt worden voor veretiening.
HET T R A L IE W E R K
aan de hovingen van de Koninginnelaan, 
dié thans een echte bloemenlaan is, werd 
in een grasgroen kleurtje gescnilaerd en 
m aakt alzoo aat het geheel nog beter 
tot uiting komt.
(A l

Burgerlijke Stand
GEBO O RTEN

24 Mei. — M arcel Zanders van Jaak  
en M aria Soete, N ieuwlandstraat, 48.

25. — Hubert Kim pe van René en Méa 
Hollebeke, Anjelierenlaan 3.

26. — W alter Dedecker van Aloïs en 
Filag ie Lam bert, Schaperijkreekstraat, 
31, Stéene.

27. — Guido Soenens van Valeer en 
M arcellina Geldhof, Nieuwpoortstw. 397; 
Pau la Vanhaverbeke van Theo en Flo- 
rentia Boutens, Rogierlaan 42.

29. — Lucien M ille van M aurits en 
Angela Mares, K a re i Vande Woestyne- 
straat 30.

30. — Christiane Burke van Oscar en 
M aria Deschachte, Schipperstr. 44; M ar
cel Pauw aert van Lodew ijk en PU n ca 
Verheecke, Viaducgang, 6.

ST ER FG EV A LLEN
25. — M athilde Labbeke, 77 j., wed. v. 

R ichard  Brouckxom en van Henri De- 
ceuninck, Hospitaalstraat 37.

26. — Philom ena Meesschaert, 75 j., 
wed. Aug. Vanhoucke en van H enri Roo 
se, Prof. Vercouillestraat 57; Em iel Mas- 
senhove, 55 j., echtg. v. M arie Coeman, 
Gerststr. 45.

27. — Honorina Tournay, 69 j „  echtg. 
Constant Cornu, Frère Orbanstr. 62 
Ph ilip  Vanhooren, 70 j., echtg. V ictorina 
dteen, W ellingtonstr. 15.

30. — Helena Depoorter, 7 j., Wagen 
straat 15.

H U W E L IJK E N
Roger B illie t en Yvonne De28. — 

rynck.
31. — Leo Van B ierv lie t en M athilde 

Nassel; Frans Decombel en Cecilia De- 
wulf; Oscar Beirens en A lina Van Vyve.

H U W EL IJK SA FK O N D IG IN G EN
Meulebroeck Gaston, onderwijzer en 

Deroo Em ilienne, Cairostr. 16; Moens 
Antoine, electrieker, Stokholm str., wed 
Germ. Dossche en Loy M aria ; Po llentier 
Georges, beenhouwer en Cattrysse Yvon 
ne, Nieuwpoortst. 37; Hinderyckx Achille, 
winkelbediende en M ih l M arguerite; 
M uylle Theophiel, meubelmaker, Nieuw
poortstw. 701 en Storme Angèle, Hofstr. 
17; Devynck Albert, stadsbediende, Ar- 
senaalstraat 2 en Minses Germ aine, Lijn- 
draaierstraat 26; Clibouw Jozef, schoen
maker, Rentenierstraat 32 en Geldhof 
Albertine, Torhoutstw. 215.

DE P O L IT IE  EN DE TELEFO O N
Het heeft ons ten zeerste verwonderd 

dat de stedelijke politie thans nog niet 
met het telefoonnet verbonden is. Als er 
wel een dienst is, welke telefonisch te 
bereiken moet zijn, dan is dat, na de 
brandweer, toch wel de politie.

Geen enkele afdeeling is aangesloten.
Koesteren w ij de hoop dat het niet 

lang meer zal duren.
Z ij die met de politie in  verbinding 

wenschen te komen, kunnen dit alleen 
met langs de brandweer om te telefo- 
neeren.

Ondertusschen vergeet men ten stad-
huizje, dat daarmee veel tijd  verloren seerd.

DE OOSTENDSCHE TRAM
Sinds enkele dagen werden de tram s 

aan Pe tit Paris gecontroleerd. Dat wilde 
dus zeggen dat binnenkort een wijziging 
in de uurtabels zou in  voege komen.

Naar het schijnt werden enkele tram s 
aigeschaft. W ij vinden dit ten zeerste 
jammer, ’t Is  een gewoonte geworden.
OVER K EU K EN  K W E S T IE S

Een Brugsch blad heeft verleden week 
zijn afkeuring uitgedrükt over het feit 
dat zekere bepaalde zaken, welke alleen 

I het stadsbestuur aanbelangen, openlijk 
in  de pers worden besproken en becriti-

gaat en reeds van alles kan gebeurd zijn.
«O PERETTE»

In  de cinema Palace vertoonde men 
verleden week de mooie Weensche film  
«Operette». Graag w illen w ij de aandacht 
van onze lezers vestigen op het mooie 
programmaboekje, opgesteld in  een keu
rig Nederlandsch, dat ter dezer gelegen
heid in de zaal verkocht werd.

W ij zijn het ten volle eens dat dit 
alle keukenkwesties zijn en dat het pu
bliek zich hierover niet moet bemoeien, 
m aar... wie begon er mee?

W ie wind zaait...
DE O PEN G EBRO KEN  VOETPADEN

Verleden week vestigden w ij de aan
dacht op de opengebroken voetpaden aan 
«Petit Paris». Deze zijn thans volledig

Dergelijk in itia tie f va lt in  alle opzich- dichtgelegd, en alle gevaar is nu voor de 
ten onvoorwaardelijk te loven. voetgangers vermeden.

S P O R T 
NIEUW S

« l i m t t H n t H I I T T T ------

V o e t b a I
Bevestigt S. K. Casino-Kursaal zijn 
goeden 1-1 uitslag te Knokke ?

Zondag 8 Jun i aanstaande, in weerwraak 
op het A.S.O.-terrein

W ij gaven vóór enkele weken een ge
trouw verslag weder over den voetbal
wedstrijd te Knokke tusschen het eerste 
locale e lfta l en de ploeg van S. K . Casino- 
Kursaal, w aarbij deze laatste een mooien 
en verrassenden 1-1 uitslag afdwong. 
Deze uitslag baarde groot opzien te Oos
tende en tijdens het tornooi voor den 
Beker der Kust lieten de Oostendenaars 
zich alweer gelden.

Knokke bleef echter niet bij de pakken 
zitten en drong er bijzonder op aan een 
weerwraakm atch op touw te zien zetten 
te Oostende zelf. En  de sportmannen der 
Ku rsaal vroegen niet beter, zoodat een 
revanche tot s.tand gekomen is, die aan
staanden Zondag te 15 uur op het veld 
van A. S. Oostende zal betwist worden.

Knokke pakt u it met hetzelfde elftal 
dat aan huis streed, een bewijs dat 
met deze beste ploeg kost wat kost w il 
weerwraak nemen. De local n zulltn de 
diensten moeten missen van B ill Van 
Loo en Soyez, w at een grooten handicap 
daarstelt. Toch zijn de Oostendenaars 
niet op voorhand verloren en zullen zij 
tot het laatste greintje m acht strijden 
om hun kleuren te- doen zegevieren.

De prijzen der plaatsen zijn zeer laag 
gesteld en bedragen slechts 2, 3 en 5 fr.

Hieronder de samenstelling der Oos
tendsche ploeg;

Van Loo O.; Lauweres M. en Tanghe 
E.; Vollemaere Fr., Vanstechelm an L. en 
Destickere H .; Rotsaert J., Verburgh A.,

Hagers G „ Scharlaeken J. en Van Laere 
R.

A ftrap te 15 uur.
Op het laatste oogenblik vernemen w ij 

dat Jansens (M usch) op de middenvoor- 
plaats zal opgesteld worden, daar Hagers 
van dienst is.

W at een verheugend feit voor Kursaal 
is, da.t de kaartenverkoop veel succes 
heeft, een bewijs dat het e lfta l van K u r
saal veel supporters heeft en dat er Zon
dag veel volk op het plein van A.S.O. 
zal zijn.

Voetballiefhebbers die w illen genieten 
van gezonde sport, allen Zondag naar 
het plein van A.S.O.

B I J  RED STAR F. C.
Verleden Zondag greep er op het 

S. K . O. terrein een voetbalm atch plaats 
tusschen F. C. B lauw  Kasteel en Red 
S ta r F. C., welke na een spannende en 
mooie m atch gewonnen werd door Red 
S ta r met 4-3.

Zondag a.s. 8 Jun i, om 3 uur, gaat op 
hetzelfde terrein de revanchem atch door.

Een hare en spannende kamp in  het 
verschiet voor onze voetballiefhebbers.

W ij verwachten een goede opkomst. 
#**

Op Zondagen 15 en 22 Ju n i gaat een 
prachtig liefdadigheidstornooi door op 
net terrein S. K . Oostende, met deelne
ming van volgende ploegen: F landria 
vVestkerke, F. C. Den Haan, S. K . Oos
tende en Red S ta r F. C.

D it tornooi gaat door ten voordeele van 
den Red Starspeler Vandewalle Albert, 
«elke door de oorlogsomstandigheden 
een been verloor.

Toekomende week meer hierover.

welke w ij voorloopig m aar in  ’t midden 
zullen laten.

Het nieuw optreden van den kundigen 
Wimme zal met groote belangstelling te 
gemoet gezien worden. Vóór enkele jaren 
legde de Bruggeling alle bedrijvigheid 
stil, na een honderdtal kampen te heb
ben geleverd. Wimme is een jongen die j 
als bokser scheen in  de wieg gelegd te | 
zijn en zijn merkwaardige overwinningen ! 
op Famechon, P it Dam, Demajeur, e.a. 
verwekten destijds groote beroering en 
plaatsten hem aan de spits der Belgi-j 
sche bantammers, ofschoon de W est 1 
Vlam ing, door Pe tit Biquet gedwars- j 
boomd, nimmer kampioen van België kon ; 
worden. Nu krijgen w ij W im m etje teru g , 
tusschen de touwen, ditm aal tegen Rogge 
dien w ij h ier tweem aal tegenover De
clercq zagen. Op het papier kan de Brug 
geling niet verliezen; de vraag lu idt ech-| 
ter hoeveel rondekens de Moeskroenenaar 
het zal uithouden tegen de forcing van 
den Bruggeling.

Asseloos-Fourmeau wordt wederom een 
geweldigen kamp, w aarbij de Oostende
naar een ernstig oogje in  ’t zeil zal moe- j 
ten houden, w il h ij er wederom niet u it
geboord worden. W ant Fourm eau kan 
kloppen en dit werd reeds bewezen.

V ier amateurskampen zullen deze 
schoone bijeenkomst inleiden en het 
hoeft geen betoog dat de groote massa 
zal opkomen om ooggetuige te zijn van 
dit gezond en aantrekkelijk sportver- 
maak.

De prijzen der plaatsen zijn zooals ge
woonte, terw ijl de locatiebureelen steeds 
dezelfde zijn. Eerste gongslag te 15 u. & 

En  ziehier het volledig programm a: \ 
Liefhebberskampen over 4x2 min.: 
Raeder (64 kg.) Duitscher tegen Braye 

(66 kg.) Moeskroen.
A. Zeebrouck (58 kg.) Oostende tegen 

Verm ander Senior (58 kg.) Moeskroen.
M arly (57 kg.) Oostende tegen Ver

mander Ju n io r (5 7kg.) Moeskroen.
Deprez (60 kg.) Oostende tegen Adins 

(60 kg.) Moeskroen.
Beroepskampen over 8x2 min. :
F. Asseloos (58 kg.) Oostende tegen 

Fourmeau (58 kg.) Moeskroen.
Wimme (55 kg.) Brugge tegen Rogge 

(57 kg.) Moeskroen.
Beroepswedstrijd over 10x2 m in.:
Mj. Taecke (74 kg.) Oostende tegen 

K. Maes (75 kg.) Izegem.
Alle bezoekende boksers zullen ter 

plaatse zijn.

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

I
N. V.

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

DIESEL MOTOREN « SULZER »
(58)

Bandagen
Orthopædie

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 mis
vorming, beender
ziekte.

K U N STBEEN EN
ln lich t m etaal.

Boksen
M A U R ITS T A EC K E LAAT 

G ELD EN  !

H ij klopt Dufour met de punten 
DECLERCQ O V ERW IN T  COPPENS

Wederom was de belangstelling meer 
dan bevredigend voor de jongste bijeen
komst ten Sportpaleize, w aar dit seizoen 
reeds zooveel aantrekkelijke boksfeesten 
op touw gezet werden. W as het program
ma niet gevuld met schreeuwenae namen 
de verschillende kampen stonden niette
min borg voor een aantrekkelijk en veel- 
belovena sportvertoon en dit was het, 
wat de massa moest hebben.

M aurits Taecke, in  wien velen een 
groote belofte zagen, m aar hun meening 
wijzigden na enkel m inder goede resul
taten van oen Oostendenaar, zag zien 
een zware karwei op zijn scnouaers ge
tild  door in  hoofdkamp op te treden te
gen den vluggen en Kundigen Veurne- 
naar Albert uutour, die spijts zijn 20- 
jarigen ouderdom, reeds een mooie eere- 
ü jst met weinig nederlagen, bezit.

Dat het tusschen beide vuistschermers 
tot een geweldig treffen zou komen, 
stond bepaald vast. M aar het feit dat 
Taecke zelf dezen kamp had aangevraaga 
waarvoor h ij zich dan ook in  aiie stilte 
ernstig oefende, liet vermoeden dat Du
four aan hem een taaien en lastigen te
genstander zou hebben. D it werd ten 
volle in  het daglicht gesteld. W ij zagen 
een herboren Oostendenaar in  den ring 
Geen bokser die schuchter af en toe 
toetste, om dan dadelijk voor zijn te
genstander het hazenpad te kiezen en 
self gevoelig geraakt te worden, m aar 
een man met taaie w ilskracht bezield en 
met de onloochenbare energie te w illen 
winnen. Dufour slaagde er weliswaar in 
zijn tegenstrever’s dekking te doorboren 
m aar Taecke betaalde al dadelijk met 
dezelfde munt, zoodat na de helft van 
het gevecht de kansen nog evenwichtig 
waren. De tweede bokshelft zou ook geen 
beslissing brengen, althans niet volgens 
onze bescheiden meening, want beiden 
toonden zich aan elkander gewaagd tot 
het laatste van den strijd. Met spanning 
werd de uitslag verwacht en het feit 
dat Taecke als overwinnaar werd uit
geroepen, bracht bij de eenen groote 
vreugde, bij de anderen eenigszins ver
deeldheid bij. W iji zullen ons hier niet 
onledig houden bij het nazien der pun
tentelling, m aar liever verklaren dat 
beide boksers een prachtigen strijd  ge
leverd hebben die het publiek wel dege
lijk  in  vervoering gebracht heeft. De toe
juichingen welke zij na afloop van de 
m atch in  ontvangst mochten nemen 
waren niet van de poes!

De Brusselaar Coppens deed te veel

Z IC H  ons wel toe, dat de jongen zijn offdays 
achter den rug heeft.

De am ateurspartijen vielen fel in  den 
smaak van het publiek, zoodat het hier 
weer een wel geslaagde meeting werd. 
De uitslagen er van luiden als volgt: 

Liefhebberswedstrijden over 4x2  m.: 
M arly (57 kg.) Oostende w int met de 

punten op Maroy (57 kg.) Brussel.
Schneidewint (58 kg.) Brussel w int 

door opgave in  r. 1 van A. Zeeorouck 
(58 kg.; Oostende.

De Kam m elaere (73 kg.) Oostende en 
Acou (76 kg.) Brussel boksen onbeslist.

Hoorne (68 kg.) Oostende w int met de 
punten op Degreef (68 kg.) Brussel.

Raeder (64 Kg.) W ehrm acht w int met 
de punten op Devaux (66 kg.) Oostende.

Berto (65 kg.) Veurne w int met de 
punten op Deprez (63 kg.) Oostende. 

Beroepswedstrijden over 10x2 m in.: 
Declercq (57 kg.) Oostende w int met 

de punten op Coppens (57 kg.) Brussel, 
K a m p  stilgelegd na afloop der negende 
nerneming.

Taecke (.72 kg.) Oostende w int met de 
punten op Duiour (71 kg.) Veurne.

Rheumatiek
kent geen ouderdom . . . .

D e n k  e v e n w e l  n ie t  d a t  't  o n m o g e lijk  is d e z e  .  

o n a a n g e n a m e  p ijn  t e  v e rd r i jv e n .  B ij r h e u 

m a tie k  m o e t m e n  d i r e c t  in g r ijp e n , m a a r  m e t  
' t  g e p a s te  m id d e l:  d e  A S P I R I N E - t a b l e t t e n .  

D e z e  d r i jv e n  a l le  sc h a d e li jk e  s to f fe n  u i t  h e t  

o rg a n is m e  e n  d o e n  a ld u s  d e  p ijn  v e rd w ijn e n .

W e r k z a a m  e n  o n s c h a d e l i j k  
een vo o rtre ffe lijk  g en eesm id d e l

f
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HET PROPVCT VAN VERTKOUVV'EN

O OSTENDENAARS W IN N EN  
FRA C H T IG  T E  G EN T

Zondagnamiddag werd te Gent een 
zeer aantrekkelijke meeting in  den win- 
tervelodroom ingericht, tijdens dewelke 
meerdere onzer locale vuistschermers 
moesten boksen. Onder meer waren A li 
Gerard, Everaert, Robesyn en de lie f
hebber R . Zeebrouck van de partij. Zee
orouck werd met de punten geslagen, 
m aar de beroepsboksers bleven allen aan 
de winnende hand. A ll Gerard werü 
puntenoverwinnaar van Sim on; Robesyn 
werd overwinnaar in  de achtste ronde 
van Zanetti, daar de kamp wegens ver
wonding werd stilgelegd en Everaert ten
slotte dwong den nochtans taaien De 
Ruytter in  twee ronden tot opgave. Zeker 
mogen deze uitslagen als prachtig voor 
onze jongens bestempeld worden. W ij 
wenschen hen er harte lijk  geluk voor.
ZONDAG AANSTAANDE 8 JU N I TE  15 U. 

IN HET SPO R T PA LE IS

Demeyer treedt niet op en...
T A EC K E KO M T IN  G EW ELD IG EN  

S T R IJD  T EG EN  DEN 
EX -K A M PIO EN  K A R E L  M AES

Nieuw optreden van Achiel W imme
Theo Vanhaverbeke, de sympathieke 

Oostendsche inrichter, kreeg b ijtijds uit 
Moeskroen het bericht dat Demeyer zich 
tijdens- de oefening aan de hand kwetste, 
zoodat alle voorzorgsmaatregelen konden

_ ____  „  ___  getroffen worden om op voordeelige wijze
buitensporigheden in  zijn gevecht tegen in  zijn vervanging te voorzien. Geen 
Declercq om de goedkeuring der menigte bokser kon beter aan de vereischten be
te kunnen wegdragen. Het is een feit antwoorden dan K a re i Maes, den popu- 
dat de Brusselaar knap en behendig bokst la iren  ex-kampioen der beide Vlaanderen 
m aar die extra-manieren passen zeker halfzwaargewicht, die reeds bij een vo- 
niet in  den ring en het publiek lie t dit rige ontmoeting Taecke moest te vuist 
op veelbeteekenende wijze gevoelen. De- staan, doch n iet ter plaatse kon wezen 
clercq vormde hierbij een scherp con-1 De Izegem naar zal thans alle noodige 

j trast. Ka lm  en gewetensvol trok de Oos-1 schikkingen kunnen treffen om Zondag- 
I tendenaar ten aanval over, om bij de ' namiddag aanwezig te zijn. 
i reacties van den tegenstrever, de stooten | Taecke neemt het dus op tegen K are i 
: meestal handig te blokkeeren. Ongeluk-1 Maes. W at mag men van dezen veelbe- 
I kig werd de jongen in  de tweede ronde 1 lovenden schok verwachten? Heel veel, 
ernstig boven het linkeroog getroffen, I want K a re l Maes is een zeer goed vuist- 

■ w aarb ij de strijd  voor hem nog lastiger I schermer die bovendien over een moor- 
j werd gemaakt. En  na negen ronden was ! denden slag beschikt. H ij sloeg dan ook 
de wonde van zulken ernstigen aard, dat 'D u jard in , Demeyer, Wuestenraedt en

Zondag nog te Gent Conrad, die zelf 
match nul deed met Bridou. Taecke ken
nen w ij langer dan vandaag. Z ijn  jongste 
overwinning op den comingman Dufour 
lig t nog zeker in  eenieders geheugen. Het 
zou ons niet verwonderen, moest die reu- 
zenschok de vereischte lim iet niet berei
ken. M aar wie zal er w innen? Een vraag

i verder boksen een pevaar werd geacht, 
j Toen viel de rechtm atige uitspraak: De- 
j clercq overw innaar met de punten. De- 
; clercq was leider en zou niet meer kun- 
! nen verloren hebben, daar het bleek dat 
; de moppen van Coppens hem niet van 
_ streek konden brengen. Declercq heeft 
j een mooien kamp geleverd en het lijk t

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

O N TVAN G STUREN  : ieder werkdag, van 
9 tot 11 en van 2 tot • uur B

(28'

H o o fd p ljn , ve fm o e fd
bij het werk. aîyemat Î 
H ern eem t den m oed.» 
E e n ig e

ROOS KRUIS
4 *  APOTHEEK DEPOORTERE St-Nikiaat-Waes

d e ve rm o e id e  to estan d  v e rd w ijn t, en  
j *t w e rk  sch ijn t U  opeens zöö  lich t.»

• poeder» 
«  .

«fr. 
10 b.

in alla apotheken • of recht» 
«treek» aan bovenvermeld 
«dret

GEBRUIK ZE EENSjj ZULT NOOIT,
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Stoommachienen - Motoren - Stoomketels

Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 

Reederijkaai (rechtover de Slipw ays) en Lijndraaiersstraat, 33
ALLE MEKANIEKE VERMAKINGEN EN CONSTRUCTIES 

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

Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz. 
Tel. 71741 en 72781 Postcheck 99136 Handelsregister 95
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BANK VAN BRUSSEL
— NAAM LOOZE VENNO OTSCHAP 
B IJH U IS  O OSTENDE : 3, W A PEN PLA A TS 
Agentschap Petit Paris, 76b, Torhoutsche Steenweg 

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

ten of verzegelde kisten.

VI55CMER5 !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EN 
NIEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN
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