
L I C H T E N
JU N I
uit Aan

28 Z 3.31 20.00
29 z 3.31 20.00
30 M 3.32

JU L I
20.00

1 D 3.33 19.59
2 W 3.33 19.59
3 D 3.34 19.59
4 V 3.35 19.58
5 Z 3.35 19.58
G z 3.36 19.53
7 M 3.37 19.57
8 D 3.38 19.57
9 W 3.39 19.56

10 D 3.40 19.55
11 V 3.41 19.54
12 Z 3.42 19.53
13 z 3.43 19.52
14 M 3.44 19.52
15 D 3.45 19.51
16 W 3.46 19.50
17 D 3.48 19.49
18 V 3.49 19.48
19 z 3.50 19.47
20 z 3.51 19.46
21 M 3.52 19.44
22 D 3.54 19.43
23 W 3.55 19.42
24 D 3.56 19.41
25 V 3.58 19.39
26 z 3.59 19.38
27 z 4.00 19.37
28 M 4.02 19.35
29 D 4.03 19.34
30 W 4.05 19.32
31 D 4.06 19.31

Deze tabel geeft
het wezenlijk uur
volden* de *on.

.WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL .

H O O G W A T E R

JU N I
23 Z 2.14 14.34
2S z 2.53 15.15

i 30 M 3.30
JU L I

15.58

1 D 4.12 16.48
2 W 5.15 17.46
3 D 6.18 18.52
4 V 7.27 20.02
5 z 8.37 21.11
6 z 9.42 22.13
7 M 10.43 23.10
8 D 11.37 —

9 W 0.03 12.28
10 D 0.52 13.14
11 V 1.38 14.00
12 z 2.21 14.42
13 z 3.02 15.23
14 M 3.44 16.04
15 D 4.26 16.49
16 W 5.13 17.38
17 D 6.06 18.35
18 V 7.08 19.43
19 Z 8.15 20.48
20 z 9.20 21.47
21 M 10.13 22.37
22 D 11.00 23.22
23 W 11.43 —

24 D 0.03 12.22
5 V 0.42 13.00

26 z 1.18 13.38
27 z 1.58 14.16
28 M 2.36 14.56
29 D 3.17 15.38
30 W 4.01 16.25
31 D 4.51 17.20

De uurwerken
aan land vertoo-
nen
later.

twee uur

Drukkerij en Bureel : 
Telefoon: 73.758 
Tel. Huis: 73.910

N ! EU WPQQRTSTEEN WEG, 44, OOSTENDE 
Postcheckrekening 1070.98 

Verschijnt eiken Vrijdag avond

Bcstuurder-Eigenaar : 
P. VANDENBERCHE 
Handelsregister 5327

A B O N N EM EN T EN  t
BINN ENLAND  : Een jaar, 36 frank; 9 maanden, 27 frank; 6 
maanden, 18 frank; 3 maanden, 12 fr. BU ITEN LA N D : 60 frank.

Voor meer Samenwerking 
onder de Reeders

We vestigen de aandacht van de vis
schers op een omzendbrief welke op 10 
Jun i 1941 door de N. V. Belgische Pe
troleum Unie, 13, Marnixlaan, aan alle 
oliehandeiaars gezonden werd en wel/ce 
het volgende meldt:

« 1. Zullen bevoorraad worden zooals 
voorheen, allen waarvan het maande- 
lijHsch gebruik 25 kg. minerale smeer- 

of min geletterden er het slachtoffer h ier meestal te doen heeft met simpele ? lie’ t*a a n ". ,n**egrepen turbine- en trans- 
van zijn. ! visschers, met menschen die jarenlang fü™ oro!le< n'et te boven gaat.

In  1939 werd een groote reedersveree-! gesjouwd hebben om een eigen vaartuig I * oor aezen (aus voor al de visschers) 
niging gesticht, w aarin  alle reeders, j t 3 bezitten, m aar geen geleerdheid heb- ve™ ru,k maa"&elijks 25 kg.
kleine en groote, kustvisschers en andere ben om aan al die papiervreterij te doen 1 ’ “ n un bevoorrading

O O RLO GSSCHAD E EN  O O RLO G SR ISIC O  
dienen in gemeenzaam overleg behandeld

We hebben in  ons blad reeds dikw ijls lijkheid  zich in  een andere taa l te doen 
kunnen wijzen op het gebrek aan samen- verstaan en nog zooveel andere moeilijk- 
werking onder de reeders, waardoor heden, waarover we hier in  deze kolom- 
zooveel moeilijkheden voor hen onopge- men bezwaarlijk kunnen uitw ijden, 
lost blijven en vooral de kleinen, de niet j- Begrijp t men dan ook niet, dat men

De Olievoorziening 
en onze Visschers

van alle havens, vertegenwoordigd wa
ren, onder het eerevoorzitterschap van 
gouverneur Baels en het voorzitterschap 
van den heer Lucien Decrop, thans ook 
voorzitter van de Corporatie van Vis- 
schrijproducten.

Als we het goed voor hebben, dan be
palen de statuten van de Corporatie dat 
èn reeders èn vischhandelaars slechts 
elk in  één bond kunnen of zich mogen 
organiseeren.

Tot op heden is van d it alles nog niets 
in huis gekomen en zijn dus alle moge
lijke vooruitzichten nog uit den booze 
te noemen.

Nochtans is het een feit, dat veel vis
schers geen weg weten met de ta lrijke  
papieren hen voor verzekeringen, oor
logsschade, opeischingen, enz., opge
stuurd.

Elkeen handelt voor zoover het in  zijn 
macht ligt, op eigen handje, zoodat er 
niet hoeft aan getw ijfeld of veel loopt 
verkeerd of nadeelig uit.

En  dan zien we ze ten einde raad bij 
ons of bij anderen aanlanden, in  zoover 
dat het soms dagen ernstig onderzoek 
vraagt, vooraleer men de koe opnieuw 
bij de hoorns heeft of om tot de vaststel
ling te komen, dat ze verkeerd gehandeld 
hebben.

In  een onzer vorige nummers hebben 
we reeds gewezen op het feit, dat nog 
niemand er tot op heden aan gedacht 
heeft, de oorlogsschade vast te stellen, 
welke het gevolg zijn van wat bij de 
vlucht van die honderden schepen is 
gebeurd.

We wezen op het feit, dat burgemees
ter Serruys, h ierin  een in itia tie f zou n e 
men, m aar ’t was voldoende dat h ij dit 
voorstel in  het Oostendsch schepencol
lege naar voren bracht, of dat anderen 
er een verkeerden uitleg aan meenden 
te moeten geven, daardoor bewijzend 
dat ze noch den grond noch het doel 
van de stedelijke tusschenkomst begre- 

• pen.
Het gaat hier in  deze vaststelling im 

mers niet om een eigenlijke bezoldigde 
expertise, m aar over een loutere vast
stelling van feiten door officieelen in het 
vak bevoegde en geloofwaardige ambte
naars.

Daardoor zou la te r vermeden worden, 
dat de opgaven als m inder gegrond of 
met geloofwaardig zouden dienen aan
zien, wat eens temeer voor ons zeevolk 
nadeelig zou uitvallen.

Voor landelijke oorlogsschade door ver
nieling van huizen en erf, werden reeds 
formaliteiten van vaststelling voorgc- 
schreve>.

Voor de visschersvaartuigen is h ier
van opnieuw geen sprake en daarom is 
het, dat de vaststellingen door elk ge
meentebestuur voor elk vaartuig van 
zijn haven gedaan, al kan dit niet als 
een bezoldigde expertise aanzien. thans 
van zoo’n groot belang is.

Ook voor de kwesties der oorlogsscha 
de. de verbeurdverklaringen, verhurin
gen en zoo meer, dient nog alles ver
richt en zijn we nog nergens.

Vóór het te laat is, houden we er b ij
gevolg aan er op te wijzen dat eenheid 
in werking, eenheid in  streven en een 
heid in het vervullen van alle form alitei
ten, de zaken oneindig veel zouden ver
gemakkelijken.

Het ligt niet in  onze bedoeling de wer
king en de beslissingen van de V.O.Z.O.R. 
(Verzekering tegen Oorlogsrisico) te kri- 
ticeeren, m aar het komt ons voor, dat 
deze verzekering m aar al te gemakke
lijk de schuld van het zinken van een 
vaartuig door bombardementen, het ver
lies van motoren door maanden lang 
onder water te hebben gelegen, aan de 
nalatgheid van hun reeders toewijst.

Men schijnt te Antwerpen niet te be
seffen, dat velen niet wisten of konden 
weten in welken toestand hun vaartuig 
in het verre F rankrijk  gelegen is of was.

Men schijnt niet te weten, dat velen 
zich niet de weelde van dergelijke ver
plaatsingen k/ünnen veroorloven; men 
schijnt niet te weten, dat het ettelijke 
maanden geduurd heeft, vooraleer men 
met den vreemde in correspondentie kon 
komen en men schijnt ook niet te weten 
dat, nadat sommigen er achteraf toch 
m gelukt waren de verplaatsing te doen 
of naar den vreemde te schrijven, men 
ter plaatse zelf veelal onm achtig was te

en zij van de hun opgestuiude papieren ® s verzekerd worden nadat z ij
weinig of niets verstaan. In  a l hun een- E. aa,\ 'i , [ ? le . ,0<?r Petroleum en
’.o ii'i beseffen ze nochtans dat al deze TeerP ro(lukten ,118, Aarlenstraat, Brus-
papieren hen m aar toegestuurd worden ’ .zu,,en hebben doen kennen, in uit-
als het er op aankc;::s hen w ijs ie  ma- *oer_,nS van ' van de VerordeningNr 4 verschenen in het Staatsblad van 

11 Mei 1941».
Daardoor wordt, evenals aan andere 

clie leveranciers de verplichting opge
legd van alie aankoopers van meer als 
25 kg. in de maand, het bewijs te ei
schen dat zij bij bovengenoemde Cen- 
traie ingeschreven zijn.

W ij vestigen hierop de aandacht van 
de Corporatie en alle reeders-visschers.

astm

ken. dat ze moeten cetalen of... voor 
üeze of gene reden geen vergoeding of 
schade kunnen bekomen. Hierop reagee- 
ren ze niet en daarom zijn ze vanzelf 
op M ijnheer X  of Y  aangewezen.

V/at we h ier schrijven, is w at we ge
zien, gehoord en zoo d ikw ijls beleefd, 
m aar r,iet van in  een zetel op een bu- 
red  bekeken hebben.

In  Augustus ji 939 verscheen in  het 
Staatsblad een wet, de Onderlinge Zee
verzekeringen tegei Oorlogsrisico, rege- 
l&na.

Op die wet, waardoor alle reeders van
zelf tegen oorlogsrisico verzekerd werden, 
hadden we heel w at aan te merken, a l
thans voor w at de visscherij betreft.

Daarom zijn we overtuigd dat, daar 
w aar deze m aatschappij het bij proces
sen zal hoeven te winnen, ze zeer dik
w ijls het er zal bij hóeven neer te leg
gen daar art. 3. van gezegde wet een „  
kolossaal veld van discussies kan mee- Y an een a ' u it Noord-Frankrijk 
brengen, welke den verzekerde moet ten ontvingen we een schrijven, w aaru it we 
goede komen en daarenboven het groot- j hiernavolgende passage oyernemen: 
ste gedeelte van de verzekerden zelfs ! * * abonrie van «Het Visscherijblad», 
nooit een verzekeringspolis in  handen ^am 1 kennis van de vele voetstappen

die ge al ondernomen hebt voor den 
j terugKeer van de visschersvaartuigen 

. __ , . , „ ! uit het Zuid-Westen van Frankrijk .
W illen  de reeders dus de feilen -in de-, vele visschers van Duinkerke en van 

ze wet voorkomend, en de rechten welke Bray-Dunes zijn in hetzelfde geval als 
h ieru it voor hen voortvloeien, zich ten hunne Belgiscne collega’s en zijn hun 
nutte maken, dan zal m  a l de komende j schepen in  beslag genomen. E r  z ijn  er 
m oeilijke kwesties eendrachtig hoeven anderen w ier schepen nog steeds in  St.

Wij hebben nieuws van..
M EYV A ERT , kapitein ter lange om vaart, 
de fam ilie VO O RD EC KER , de fam ilie 
H UYS, de fam ilie ABICH T-M O LLET, de 
fam ilie H EYM AN, JA N  SC H O O LM EES
T ER  en fam ilie, de fam ilie H EN D R YC K X  
den heer VA N D A ELE G USTAAF, den 
heer CAN D AELE met vrouw en kinders, 
die nog allen in  goede gezondheid ver- 
keeren.

Aldus lu id t een bericht langs het Roode 
K ru is ontvangen.

K an  ons iemand in lichtingen bezorgen 
over M A U R IC E  M A K ELB ER G H E , ver
trokken als matroos aan boord van de 
0.227, toebehoorende aan Arthur Chris- 
tiaens?

V erb lijft w aarsch ijn lijk  in  Engeland.
D it wordt gevraagd door zijn vrouw, 

wonende Jac. Besaeghestraat, 39, Oos
tende.

Voor de 
Fransch -  Vlaamsche 

Visschers

Kregen, waar ze regelmatig moesten be
talen.

samengewerkt onder één en dezelfde 
bevoegde leiding en raadgeving.

En  dat kan alléén een sterke reeders
vereeniging voor a l zijn leden verwezen
lijken.

De heer Lucien Decrop, thans voorzit
ter van de Corporatie, gesteund door en
kele vrienden en den heer Cam iel Menu, 
directeur van de Visscherijafdeeling der 
Corporatie zijn ons dunkens de aange
wezen personen om deze zaken tot een 
goed einde te leiden.

Mochten onze gedachten bij hen en 
alle reeders weerklank vinden, dan zou 
deze eerste stap tot vruchtbaar samen
werken er nog veel andere nuttige voor 
gevolg hebben.

P. Vandenberghe.

Uitbetaling der
visscherspensioenen

• « à »
De uitbetaling der visscherspensioenen

Vaast of Ouistreham liggen.
Deze menschen hebben het geluk niet 

van iemand te hebben zooals U die met 
zooveel belangloosheid hunne rechten 
verdedigt en nen behulpzaam is voor 
het terugbrengen der schepen, zooas gij 
d it doet voor de Vlaamsche visschers.

Graag wisten we van U  of gij onze 
Franscn-Vlaam sche visschers ook niet 
behulpzaam zoudt kunnen zijn, ofwel 
tot wien ze zich zouden moeten wenden 
om voldoening te bekomen.

Ik  dank U  bij voorbaat voor uwe be
reidw illige tusschenkomst en teeken

Hoogachtend, 
Maison W . G. 

Duinkerke. »
NOTA D ER  R ED A C T IE

D it schrijven verwondert ons ten zeer
ste, daar we meenden dat de Fransche 
m aritiem e overheid te Duinkerke en 
Bray-Dunes zich de zaak van zijn land- 
genooten ter harte nam en het betreu
renswaardig mag genoemd worden, dat 
dergelijke menschen zich daarvoor tot 
ons moeten wenden.

W ij raden den inzender van d it sch rij
ven aan al de in lichtingen in  ons blad

Oorlogsschade voor 
visschersvaartuigen

In  een vorig nummer hebben we ge
sproken van een in itia tie f van burge
meester Serruys te Oostende, in  zake 
het vaststellen van de oorlogsschade, 
door visschersvaartuigen geleden.

D it in itia tie f zou, naar we vernemen, 
volmondig door de betrokken gemeente
besturen van de kust, en dat van Brugge, 
bij getreden worden.

N aar aanleiding van opmerkingen hier
tegen uitgebracht, zouden thans voet
stappen bij den heer Verw ilgen aange
wend worden om eens en voor al te zien 
uitm aken wie door de regeering zou aan
geduid worden om h iervan de leiding te 
nemen en dan in  gezamenlijk overleg 
mot de becroükin gemeentebesturen tot 
de vaststelling dei oorlogsschade door 
onze visschers met hun visschersvaar
tuigen en visehtuig opgeloopen, over te 
gaan.

V/e z ijn  gelukkig te vernemen, dat on
ze opmerkingen in  «Het Visscherijblad» 
gemaakt en het in itia tie f als gevolg 
h ijïrvan  door onze gemeentebesturen, 
genomen, hun nuttige weerklank zullen 
vinden, nu dat het in dat opzicht nog 
niet te laat i.>.

De medewerking van de gemeentebe
sturen zou natuurlijk  slechts h ierin  be
staan, dat zij zich bepalen tot de loutere 
vaststellingen van de door elk vaartuig 
geleden schade op gebied van m ateriaal, 
en de rompen.
Voor wat de romp betreft, zal ofwel de 
V.O.Z.O.R. (Verzekering tegen Oorlogs 
risico) ofwel de dienst voor vaststelling 
der opgeioopen oorlogsschade dienen 
tusschen te komen, daar in  menig geval 
we reeds mogen voorzien dat V.O.Z.O.R. 
veel van d>3 opgeloopen avarijen  tenge
volge van bommen of gebruik door 
vreemde mogendheden, van zijn nek zal 
trachten ve schudden.

In  beide gevallen ware het dus nuttig 
dat de betrokken steden de vaststellin
gen én voor het m ateriaal én voor de 
rompen thans zouden doen opdat later 
onze visschers weeral het kind van de 
rekening niet zouden worden.

W e hopen dat burgemeester Serruys 
deze zaak welke er eene is van het groot
ste principieel belang, samen met de an
dere betrokken .gemeentebesturen, tot 
een goed einde zal leiden.

ln de Corporatie van Visch- 
en Visscherijprodukten
NOG W AT G ED ULD  —  EEN  MAN 

VAN D E DAAD

heeft heden V rijdag voor de maand Ju n i ! telkens weergegeven, eens nauwkeurig
nog plaats gehad van 14 tot 15.30 u.

Z ij die bij vergetelheid het niet op 
het stadhuis mochten afgehaald heb
ben, kunnen het nog bekomen op Zater
dag 28 en Maandag 30 Ju n i tusschen 10 
en 12 uur ’s voormiddags in  den zetel 
der Kas. Renten ierstraat 7, Oostende.

Z ij die n iet in  stad wonen, moeten 
een levensbewijs en een bewijs van de 
Commissie van Openbaren Onderstand 
opzenden, w a a rtii dit laatste verm eldt 
dat zij geen ste an genieten.

De Minim um m aat 
van Visch

na te gaan en h ij zal vaststellen dat:
1. Voor alle vaartuigen door de Fran- 

sche-Engelsche m aritiem e overheden in  
beslag genomen en tijdens deze inbe
slagname vergaan, of ergens achterge
laten, alleen de Hoogere Commissaris 
Ferrier van de Intendance M aritim e te 
Brest bevoegd is.

Het volstaat hem te schrijven en voor 
elk vaartuig dat in  beslag genomen of 
vergaan is in  dienst bij de Fransche of 
geallieerde m arine, een volledige lijs t op 
te geven van den inventaris aan boord,

W IN T E R H U L P
W  est-Vlaanderen 

ia »
Omhaling der Oud-Strijders ten 
bate van W interhulp op 5-6 Ju li

Het zal niemand verwonderen dat het 
W interhulp-werk zijn aktie onverdroten 
voortzet, ook in de Zomermaanden.

Iedereen weet, dat er eiken dag nood 
te lenigen valt, steun te bezorgen, hulp 
te verleenen, kinderen te verdedigen 
tegen verzwakking en ondervoeding, enz. 
Daarom mag er geen dag voorbijgaan,hoeveelheid mazout en olie, naam  num- ZQnder dat de oproep van <<Winterhulp» 

mer en eigenaar, bruto en nettotorm | weerklinke. Deze oproep komt een ont- 
maat, P. K. van den motor, bouwjaar, t roerend ech0 te verwekken in  kringen,

„ . . - die nauw verbonden zijn met het welW at de verhuringen of inbeslag- ; en wee onzer bevolking en dan ook 
namen betreft door de bezettende over- stee(j s op de grootste sym pathie moch- 
heid, moet bij elke inbeslagname een , ten rekenen nL blj de Oud-Strijders. 
bon in  ’t dubbel afgegeven worden, door
bureel van de diensten, die het vaartuig 
in  beslag nemen. H iervoor bestaan b ij
zondere modellen.

K rijg t men geen voldoening, dan wen-
W anneer onze schipjes binnenkomen, 

dan stellen we vast, dat sommigen niet
alleen buitengewoon kleine scharren I de men zich tot de Kriegsm arinedienst- 
aanbrengen voor den verkoop, m aar ook i stelle, afdeeling «Prisen», te Bordeaux, 
te kleine tong en grietjes. jvan  w aaru it alle regelingen voor Fran-

W ij vestigen de aandacht van de ' sche visschers getroffen worden, 
schippers er op dat de m inim um m aat j Het beste is d it zoovteel mogelijk 
voor tong 18 cm., tarbot en 'g rie t 25 cm. langs de officieele Fransche m aritiem e 
is en dat de aanvoer van visch beneden overheid ter plaatse te laten regelen en 
deze m aat verboden b lijft. verklaren deze zich onbevoegd, hiervan

De waterschoutsagenten hebben den kennis te geven aan den hoogervermel-
- ------ -------------- - p licht tegen deze m isbruiken in  te grij- den commissaris Ferrie r te Brest, met

handelen bij gebrek aan hulp, m ateriaal j pen, daar het aanvoeren van dergelijke w ien de onderhandelingen zeker en vast 
en veelal ook het verbod in  de haven kleine visch slechts schadelijk kan zijn zullen slagen.
bergingswerkzaamheden aan te vangen, voor den vischhandel. Zooals we kunnen vaststellen, is de

En dan spreken we nog niet van h e t1 Deze am btenaars zullen dan ook in  de adm inistratieve gemakzucht n iet alleen 
bevoorradingsvraagstuk, van de moei- toekomst streng ingrijpen. bij ons een slechte ziekte.

Alle Oud-Strijders zullen gezamenlijk en 
in de beste verstandhouding een inza
meling houden op 5 en 6 Ju li e.k. ten 
voordeele van Winterhulp. Het moet 
n iet betw ijfeld worden, of deze inzame
ling zal in gansch bijzondere mate de. 
medewerking verwerven en de edelmoe
digheid opwekken van alle lagen onzer 
bevolking. De Oud-Strijders zelf en al 
de milde gevers wezen reeds van nu af 
van harte bedankt voor hun edelmoedig 
en volkslievend gebaar

W edstrijd Aanplakbrieven
De deelnemers worden hierbij verw it

tigd, dat hun ontwerpen mogen afge
haald worden bij het Provinciaal Comité j
van W interhulp West-Vlaanderen, Vla- ! bracht en ze zullen moeten bekennen,

; m m gstraat 35, te Brugge. dat niemand beter dan den heer W il- j

Dat alles in  de Corporatie n iet roos
kleurig is en er steeds meer en meer 
moeilijkheden uit den weg dienen ge
ruimd, bewijzen de Klachten die uitgaan 
van belanghebbenden, die met eigen bril 
alles gemaKKelijk kunnen bekijken, m aar 
zelf m oeilijk in  staat zouden zijn om 
dit zoo ingewikkeld raderwerk in  wer
king te stéllen.

Veel kan inderdaad gekritlceerd, veel 
kan verbeterd, m aar weinigen leggen het 
er op aan om een gezonde hand op de 
wonde te leggen.

Bij- gansch d it vraagstuk is er zooveel 
te bespreken, te regelen, af te rekenen 
met de eerlijke of oneerlijke bedoelin
gen van hen die er hun brood mee moe
ten verdienen, dat men zich soms nog 
afvraagt hoe het w aarlijk  mogelijk is: 
zonder telefoon, met ta lrijke  verkeers- 
en vervoersmoeilijkheden, met gebrek
kige pakhuizen, bureelen en inpakkings- 
gerief ,nog zoo vlug gereed te komen en 
alles in  de huidige weersomstandigheden 
tot een betrekkelijk goed resultaat te 
leiden.

Voor gansch den handel in versche 
viscn en garnaal met al zijn onverwach
te en groote moeilijkheden, werd als 
voorzitter een man aangesteld, waarvan 
we mochten verwachten dat h ij met 
nart en ziel zijn taak zou verrichten.

Die man is de heer Henri Willems, 
broeder van den heer Cam iel Willems, 
die, zooais bijna al onze lezers weten, 
vóór den oorlog de grootste vischhan 
delsfirm a van ons land dirigeerde. In  
derdaad, in  één jaar kocht deze firm a 
in  normale omstandigheden zoo m aar 
8 miinoen frank visch op de 80 m illioen 
fr. in  de Oostendsche haven aangevoerd.

D it zegt genoeg en voorts kon geen 
betere keuze gedaan zijn geweest om in  
den huidigen abnormalen tijd  zoo’n 
grootsch organisme in  zake handel te 
leiden en te organiseeren.

Henri W illem s heeft in  enkele m aan
den, gansch belangloos en volledig on- 
vergeld, reuzenwerk verricht. D at is het 
wat we thans reeds van hem kunnen 
meiden.

Of het vruchten zal opleveren?
Daar tw ijfelen we niet aan, maar 

daarvoor hoeft men geduld te hebben en 
den kranigen organisator dus tijd  ge
ven, want niemand in  zijn plaats zou in 
zoo’n korte tijdspanne een dergelijke 
reuzenorganisatie norm aal hebben kun
nen doen werken.

D at sommigen mistevreden blijven, 
weten we. M aar is de garnaal- en vooral 
de vischaanvoer, w at ze vóór den oorlog 
was?

Ver van daar!
Nochtans w il elkeen zijn deel, elkeen 

zijn rol spelen, elkeen zijn winsten op
strijken, m aar velen vergeten dat al deze 
private belangen voor het oogenblik 
dienen uitgeschakeld voor het algemee
ne, nam elijk de belangen en de bevoor
rading van de bevolking zelf.

Nadat h ij met zeer beperkt personeel 
en middelen is van wal gestoken en men 
begonnen is met te verdeelen te Brussel 
en te ' Antwerpen, werd de schakel u it
gebreid naar steden zooals Leuven, 
Mechelen, Tienen, Tongeren, Hasselt, 
Lu ik  en Verviers.

Vervolgens ging een deel van den ge- 
ringen dagelijkschen aanvoer van visch 
en garnaal naar Charleroi, Ko rtrijk , 
Doornik, Bergen, Namen en tenslotte 
naar Moeskroen, Meenen en Roeselare, 
waarna de handelaars van deze stad 
achteraf uitgesloten werden omdat ze 
aan sluikhandel deden.

M et den heer Mollemans werd de 
kwestie der benzine besproken en voet
stappen aangewend bij den heer De- 
croos. Alles werd dank zij beiden tot een 
goed einde geleid, zoodat thans voor het 
vervoer van visch en garnaal niet m in
der dan tien duizend lite r benzine voor
handen zijn.

Besprekingen worden door den heer 
W illem s met het spoorwegnet gevoerd 
en binnenkort zullen voor de afdeeling 
Handel, centralen tot stand komen met 
voor de garnaal Charel Decrop, voor den 
visch Frans Cloet en voor den haring en 
sprot August Brunet aan het hoofd en 
allen onder de bedrijvige leiding van 
voorzitter H enri Willems.

B ij het ter pers gaan vernemen we 
hoe thans met de plaatselijke Duitsche 
m aritiem e overheden wordt onderhan
deld voor het uitbreiden der vischvangst 
tot alle vaartuigen en nog veel organisa
tieplannen huizen in  het hoofd van den 
man, die onvergeld van ’s morgens vroeg 
tot ’s avonds laat sjouwt voor het wel
zijn van zijn medemenschen.

Dat zij, die thans soms op kleingees
tige wijze kleine bijzonderheden in deze 
grootsche organisatie trachten te kriti- 
keeren, eens overdenken w at al moeite, 
wat al tijdverspilling, wat al kosten en 
hoofdbrekerij dit alles heeft meege-

lems zich zoo eervol van zijn taak zou 
gekweten hebben op een oogenblik dat 
ta lrijke  andere factoren zijn taak en die 
van zijn medewerkers ten zeerste heb
ben bemoeilijkt.

Binnen enkele maanden, wanneer 
gansch de handelsatdeeling zal inge
smeerd zijn om in  al zijn vertakkingen 
een behoorlijk bestaan te verzekeren 
aan velen en de bevolking zelf er de 
neilzame gevolgen zal van ondervinden, 
zal niemand meer denken aan de ge- 
leverde reuzenprestatie van een man die 
met verknochtheid de belangen van de 
oevolking heeft weten te stenen boven 
deze van de ikzucht van enkele vakge- 
nooten.

D it mocht in  deze kolommen wel eens 
neergepend en zal hen die d it reuzen
werk kritikeeren, eens tot nadenken 
cunnen stemmen.

P. Vandenberghe.

VERSLA G  O VER D E V ER G A D E
R IN G  VAN D E IN V O ER D ER S EN  
GRO O THANDELAARS VAN G A R 
NAAL OP ZATERD AG  21 JU N I

De heer Voorzitter L  Decrop, met de 
gemoedelijkheid m aar ook de kordaat- 
neid hem eigen, verwelkomt op harte
lijke wijze de aanwezigen, welke volta l
lig aan zijn oproep gevolg gaven. H ij 
verheugde zich over den geest van sa- 
menhoorigheid, die hier opvallend ls.

De reden dezer vergadering was vooral 
de aanwezigen met elkander in  voeling 
te brengen. Openhartig verklaarde de 
neer Voorzitter zijn meening over de 
werKing. n e t gaat in  het bijzonder in 
deze zware tijden, om volkomen pllcht- 
oesef tegenover de gemeenschap, in  de 
zeer netelige kwestie van de bevoorra
ding. De gemeenschap heeft het recht 
zulks te eischen van de producenten en 
groothandelaars.

H ij spreekt een harte lijk  woord van 
aanwakkering tot samenwerking. Dan 
alleen kan net gemeenschappelijke doel 
bereikt worden. Om zulk doel te be
reiken is een flink  geoorganiseerde vak
groepeering onmisbaar. Inderdaad, alle 
oeiangen moeten tot hun recht kunnen 
K om en. Daarom moet lie t bedrijf zelf 
ievensmogelijkheid geven aan elkeen. Die 
levensmogelijkheid lig t besloten in  de 
winstmarge. Zonder volkomen samen
werking is alle gezonde oplossing uitge
sloten. De heer Voorzitter doet dan ook 
een warmen oproep tot intense samen- 
noorigheid.

D it geeft aanleiding tot het vormen 
van een organisme: nl. de vakgroepee
ring.

De vakgroepeering is de samenorde- 
ning der verschillende leden van een 
vak. De garnaalhandel in  den breeden 
zin van net woord ls een sectie dezer 
vakgroepeering; de belangen van han
delaars en de gansche gemeenschap wor
den hier onderling behartigd.

De vakgroepeering moet bij alle leden 
de beroepsbekwaamheid ontwikkelen, 
het eerlij kheidsprinciep van den hande
laar ongerept houden en eigen rangen 
zuiveren van de ongezonde elementen, 
welke door enge zelfzucht een struikel
steen zijn voor het algemeen welzijn.

De heer Decrop is van meening, dat 
de handelaars zich u it eigen beweging 
moeten aansluiten en hun organisatie 
uitbouwen. De Hoofdgroepeering w il hier 
volle vrijheid  laten om door persooniijk 
in itia tie f de organisatie op touw te zet
ten, m aar zij heeft tot taak d it in itiatie f 
te leiden.

De bevoorrading van onze bevolking is 
een zware taak. Daarnaast moeten wij 
ons k laar maken voor de tijden van 
.overproductie, dan ju ist zal het er op 
aan komen een gevestigde ordening tot 
stand gebracht te hebben.

De heer D irecteur Derycker geeft een 
bondigen uitleg aan de hand van het 
besluit van 25 April 1941 over samen
stelling en gang der Hoofdgroepeering. 
H ij geeft het duidelijk onderscheid over 
een vak- en bedrijfsgroepeering.

Een vakgroepeering is een groepeering 
van personen welke het zelfde vak of 
beroep uitoefenen en hetzelfde product 
of producten be- of verwerken.

Een bedrijfsgroepeering is een groe
peering van personen, welke één pro
duct verwerken of bewerken, d it vanaf 
de producent tot aan den verbruiker.

De taak der vakgroepeering is de be- 
roepsbelangen vastleggen en tevens ver
dedigen, op basis van een gezonde sa- 
menhoorigheid.

Heer D irecteur J. De Rycker, doet op
merken, dat naast de hoofdgroepeering 
een Centrale opgericht werd, die op
treedt wanneer de handelaar te kort 
komt aan zijn taak en een gevaar wordt 
voor de economische orde welke het 
einddoel van de Corporatie vertegen
woordigt.

(Zie vervolg bladzijde 3)
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Nieuwe Deens the Reederij
M et zetel te Kopenhagen en onder 

firm a JN a vit as werd een Deensche 
scneepvaart- en financiering-m ij. opge
richt. Het kap itaal van één m illioen 
kronen werd onm iddellijk tot 20 t.h. ge
stort. de rest zal na verloop van een 
week volgestort zijn. Tot het domein 
van hare bedrijvigneid noemt men de 
reederij alsmeae het bouwen en reparee- 
ren van scnepen.

Zweedsche Kotters met 
Gasgenerator

Het streven om generatorgas als d rijf
kracht in  de scheepvaart aan te wenden, 
word.t in  Zweden met succes voortgezet. 
Onlangs werd voor het eerst een vis-

in dit kort overzicht; immers het kul- 
tuurleven in  Vlaanderen, dat dagelijks 
intenser wordt, kunnen w ij onmogelijk 
uit alle oogpunten beschouwen en be 
spreken. Daartoe missen we vooreerst 
plaatsruim te, en anderzijds is het ook 
ons eerste doel niet. W ij bedoelen im- 

J mers met dit periodiek overzicht hoofd
zakelijk een opwekking bij elkeen van 

er nam eiiik in een (ip p Ip school n n laK ,ollze lezers te bewerkstelligen, in  het 
(koolvisch m erlan g u sca rb o n ariu s )te  b e l e v e n  van onze kultureele bedri.j
b e rg e n D e z e ^ n ls tk o n  h i ? aan den ! vigheid' W ij kunnen dus den lust daar' m ü ir i in n ™  w it , toe aanzetten. M aar het voornaamste man brengen tegen 60.000 krom n. H e t, lig t niet ln  ons bereik. Het lig t in

H ier zijn we dus weer met ons twee- verscheen een tweede aanzienlijke ge- 
wekelijksch overzicht van de gebeurte- wijzigde en geïllustreerde uitgave van 
nissen op alle kultuurfronten. Vooreerst j «Koning Skjold», een Noordzeesage W ij 
moet ons een bekentenis u it de pen : w illen er op wijzen dat Vercnocke eigen- 
het is ons onmogelijk ailes te melden j handig zijSa boeken illustreert. W ij heb

ben h ier echter niet te doen met gewoon 
dilletantenwerk, doch met lino’s die tel 
kens een omwerking, een samengeba’ide 
voorstelling uitm aken van den tekst dei 
gedichten.

M et één haal van het net slaagde h ij

geval is kenschetsend voor den onge- 
meenen vischrijkdom  in  de Deenscne 
wateren sedert het uitbreken van den 
oorlog.
Regeling Haringomzet in  Noord- 

Noorwegen
Het bestuur van de Notfiskar-bona 

noudt aezer dagen te Farstaa (iNoor- 
wegen) een vergadering, w aarin de voor
genomen organisatie van aen naimg- 
umzet in  Noord-Noorwegen ter sprake zai 
Komen. Oe voorzitter van aen oona ver- 
Kiaarae, aat deze kwestie weldra zal op-

de

schei svaartuig, dat met een 600 P .K . één | ” efost z ijn> en dat reeas m begin vanvolgende m aand volgens de nieuwe rege- 
’ ! nng zal kunnen worden gewerkt. Zioocyünaer, tweetakt ruw  olie-motor uitge

rust was, op het verstoken van genera
torgas ingesteld. Proefnem ingen aan de 
westkust van Zweden hebben aange
toond, dat de motor voor het beoefenen 
van de sleepvisscherij geschikt is. Ver- 
m oeaeiijK zai men vooraisnog gasgene
ratoren aanwenden voor de kustvaar
ders. Zeekotters zouden, naar het oor- j 
deel van vaklui, de voorkeur moeten | 
geven aan het verstoken van houtteer. 
ln  deze kwestie speelt het probleem van 
de plaatsruim te een doorslaggevenden

zou dus de omzet van nanng m a it ge
deelte van Noorwegen gelegen tusscnen 
riogaiand en Finm arken geregeld zijn. 
De hoofozetel van ae nieuwe adm inis
tratie  is gevestigd te Farstad.
Im port van Zoutevisch in  Holland

Ruim 1800 heele vaten
Dank zij de medewerking van de ver-

_____ _______________ schillende Regeeringsinstanties is het
rol. Gasgeneratoren en de hiervoor noo-|aan Van Toor s Handelm aatscnappij N. 
dige brandstof nemen zooveel plaats in  1 V. te Vlaardingen gelukt een partij zou- 
beslag, dat men tot nog toe hunne aan- tevisch-fiiet van ruim  1800 neeie vaten 
wending beperkt heeft tot spoorweg- ' van circa 100 kg. netto te importeeren. 
veerponten en tot kleinvaartuigen, die ' Deze partij- js begin der vorige week 
slecnts korte reizen maken. in  Holland aangekomen en over een
^  . . .  ! evenredige en rechtvaardige verdeelingDe eerste Hollandsche Haring- over £je diverse haring- en viscnnande- 

logger ’ laren in  Vlaardingen wordt momenteel
! nog onderhandeld.

Op 15 Ju n i was het 75 ja a r geleden dat j M et verlangen echter wordt door den 
de eerste Hollandsche haringlogger uit- ' Vlaardingschen haring- en vischhandel 
voer, toebehoorende aan den Seiieve- naar deze partij uitgezien, wan* deze 
nJiigschen reeder A. Maas. Hiermede 1 za\ Weer werk geven aan vele kuipers en 
werd een bloeiend tijdperk ingeluid in  i pakkers.

Mede in  verband met de voedselvoor
ziening is het te hopen, dat deze eerste 
lading door meerdere en grootere par
tijen  zal worden gevolgd.

P E L S E N

de Hollandsche haringvisscherij.

Verpakkingsmiddelen voor Visch
conserven

N aar aanleiding van een verzoek van 
de Vereeniging van Nederlandsche Visch- 
conservenfabrikanten aan de hoofdcom
missie voor Norm alisatie in  Nederland, 
heeft deze besloten tot de instelling van 
een commissie voor de norm alisatie van 
verpakkingsm iddelen voor vischconser
ven. w 

De heer C. H. Meyer, secretaris der 
Vereeniging van Nederlandsche Visch- 
conservenfabrikanten te ’s Gravenhage, 
werd tot voorzitter benoemd.

De invoer van visch u it Zweden 
naar Holland

De invoer van de volgende vischsoor
ten u it Zweden is thans van een ver
gunning afnankelijk  gesteld:

Gekruide of gezouten sprot; stokvisch; 
gezouten (ook gedroogde) zalm, forel, 
makreel, haring en andere vischsoorten; 
gekruide of zoet-gezouten visch; andere t 
gedroogde visch; ku it van kabeljauw, in  I 
vaten verpakt, slechts gezouten, zoet-1 . ,
gezouten of gerookt i Aan het Noorsche visscherijti;dschnft

H ierb ij zij aangeteekend, dat de invoer D iskaren» werd over de benuttiging van 
van verscne, gezouten en gekruide ha- ! de kabelj auwsmelk het volgenae mede- 
ring reeds sedert 10 Jan u a ri jl. afhan- deeeld:

niet in  ons bereik. Het ligt 
m acht van den lezer zelf.

ÖL*
Op 23 Ju n i j.l. herdachten w ij Roden- 

bacn's aisterven (23-6-löö0). W ij her- 
dachten dezen Dietschen Prins in  een 
geesc van reentvaardigheid. Hoe kon het 
anders, nu we arbeiden aan de verwezen
lijk ing  van onze idealen die ook de zijne 
waren. De beteekenis van dezen grooten 
Dietscher ligt vervat in de wooroen van 
E. H. Cyriel Verschaeve: « ...niet dat h ij 
kraenten, die in  zijn tijd  liggen, in  .t 
leven roept, m aar aat h ij aan al die be
staande krachten een stroomins; geeft, 
d.i. eenneid en maent in  ’t ware leven 
dat beweging is ...» . Rodenbach betee- 
kende binden. Gedurende zijn drie en 
tw in tig jarig  leven bond h ij.de grootheic 
van het verleden aan het heden; toen 
h ij stierf, gaf zijn sterven leven aan 
een b weging. Zelfs zijn dood beteekendt 
binden!

De kultus rond de figuur van A. R. 
behoort tot ons grootste nationale kul- 
tuurgestalte.

•
Het zal steeds voor allén, die niet ge

looven, nu we deze tijden van mate- 
rieelen nood doormaken, in  de prim auteit 
van de geestelijke waarden; die niet w il
len inzien dat ons volk een m oeilijk te 
beklimmen, doen een helling met aan 
het einde een overheerlijk uitzicht, op
gaat, een doorn in  het oog beteekenen 
dat nu meer dan ooit onze uitgeverijen 
boeken op de m arkt brengen: herdruk
ken en nieuwe werken. W ij w illen slechts 
enkele prestaties vernoemen. De Stan 
daard (Antwerpen, Gent, Brussel, Leu
ven) geeft een nieuwe reeks u it: De 
Volksbibliotheek, w aarin boeken van be
kende Vlaam sche volksschrijvers zullen 
her-uitgegeven worden tegen den m inie
men prijs van 8 frank. Als eerste deel 
verscheen : « Pastoor Campens » van E. 
Claes.

Van den D ichter Ferdinand Vercnocke

« Jezus » van Verschaeve, dat vóór een 
v ijfta l maanden verscheen, is reeds uit
verkocht E r  komt eerlang een tweede 
druk van dit standaardwerk op de m arkt 
W ij bedoelen wèl: Standaardw erk! W ant 
in d it werk wordt het aanschijn van 
Verschaeve in  funktie van zijn waarde 
voor ons volk, vastgelegd voor eeuwig 
Het is een werk van internationale be 
teekenis. Als bewijs: bewerkingen in  ’t 
Duitsch, Fransch en Spaansch ligger, 
ter perse.

•
Het Vlaam sch-Nationaal Zangverboc 

strijd t onvermoeibaar verder ter verove
ring van ons volk met het lied. Sinds 
enkele weken bestrijkt de werking van 
het V. N. Z. ook onze scholen. De 
Vlaam sch Nationale Zangtornooien der 
Zingende Scholen werden in  het leven 
geroepen. Deze zangwedstrijd werd in 
het teeken gesteld van het goede Neder
landsche staplied, en uitgeschreven tus
schen alle Vlaam sche lagere jongens- en 
meisjesscholen. V ijf ingestudeerde num
mers u it «W ij stappen langs de baan, al 
zingend ’t vrije  lied» (24 liederen, 1 fr.) 
+ plus een Nederlandsch Staplied naar 
eigen keuze maken het repertorium  uit 
van elke school. Gewestelijke tornooien 
zullen plaats hebben, met een landelijke 
finale. Zingende Jeugd! Is  het parool van 
V. N. Z. Zingende jeugd schept immers 
zingend volk!

•
Op 81-jarigen ouderdom is te Velp de 

Nederlandsche dichteres Helena Sw arth 
overleden. Z ij was slechts sedert korten 
tijd  ongesteld, zoodat haar verscheiden 
voor vele vrienden een verrassing zal 
zijn. Gedurende zestig jaa r heeft deze 
begenadigde haar innig-weemoedig hart 
uitgezonden in zuivere, ontroerende ver
zen. Alvorens in  het Nederlandsch te 
schrijven publiceerde zij een paar F ran 
sche bundels. W illem  Kloos en Van Dey- 
sel vestigden definitief de aandacht op 
haar bij het verschijnen van haar eerste 
Nederlandsche gedichten (in  De G ids).

M et Helena Sw arth  verdw ijnt een van 
de belangwekkendste figuren uit de Ne
derlandsche letteren. De begrafenis van 
haar stoffelijk overschot had Dinsdag 
plaats te Worth-Rheden.

P. K . W.

H E S S E N S
Specialiteit van Vossen, M antels 
en Pelsen op m aat ■

A JO L F  B U Y L S T K A A T , 44, O O STEN D E 
Herstellingen — Veranderingen 
M atige prijzen.
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TO EKO M STPLANN EN

De Benuttiging van 
Kabeljauwsmelk

kelijk  is van een vergunning.

Hoogere Fransche Productie van 
Vischconserven

In  1940 is de productie van vischcon
serven in  F ran k rijk  belangrijk gestegen. 
De waarde van de voortbrengst, die in 
1939 slecnts 150 m illioen Fransche frank 
bedroeg, beloopt voor 1940 tot 218 m il
lioen Fr. fr. Deze toeneming komt in  de 
eerste plaats voor rekening van de sar- 
dinen. In  d it verband verneemt men, dat 
de door de conservenindustrie benoodig- 
de 8.000 ton olie ook voor het loopenae 
ja a r veilig gesteld is.
Goede Ansjovisvangst te Bergen 

op Zoom
Na een kalm te van meerdere m aan

den va lt er thans in  de ansjovis-vis- 
scnerij een sterke opleving w aar te ne
men. De buitengewoon goede verdiensten 
hebben deze tak  van visscherij er weer 
bovenop gebraent; alle baaten hebben 
het zeer druk.

Men m aakt melding van kotters, die 
een vangst van 3.500 kg. aanvoerden. De 
visch wordt vlot aan den m an gebracht 
tegen een prije van gemiddeld 90 cent

De Lofodenkabeljauwen behelzen nog 
niet opgeklaarde raadsels, zoodat net 
voor de wetenscnap immer de moeite 
waard is, die oplossing te zoeken. W an
neer men zoo m isschien m aar niet on
m iddellijk nog niet bestudeerde gebie
den vinat, zoo zijn er, in  eik geval, ge
noeg duistere prooleemen voornanoen, 
w aarvan de opspeuring van groot belang 
en beteekenis is. Een gunstige weten
schappelijke oplossing in  deze aangeie- 
genneid kan van grootee waarde zijn 
voor de praktijk.

Tot deze zaken die onze visscherij ont
dekkers eigen gemaakt hebben, benoort 
de m ogelijkheid om de kabeljauwsm elk 
nuttig te maken.

N aar aanleiding hiervan was de eerste 
deskundige raadgever bij het Visscherij- 
laboratorium , ingenieur Weedon, een 
tijd lang in  Lofoden en had daar een paar 
tonnen halffabrikaat naar de vooraf be
paalde plannen bewerkt. Ing. Weedon 
heeft thans de Lofoden eilanden verla
ten en doet zijn verzameld werk te Ber
gen verder om vast te stellen, welke 
practische mogelijkheden de kebeljauws- 
rnelk bevat. Voor zoover w ij vernemen, 
sch rijft de «Lofotposten» was een aantal 
analyses voorgenomen en de vraag is 
thans of men die economische basis voor

he.t kg. Het is jaren geleden, dat men 1 de nut.tigmaking vinden kan.
nog zulke groote vangsten gezien heeit. 
Van staatswege werden reeqs maximum
prijzen vastgesteld voor den verkoop van 
ansjovis.
Eerste Vischmeelvoer-fabriek in 

Zweden
Te Lysekil, in  Zweden, werd de eerste 

fabriek voor de fabricage van vischmeel- 
voer opgericht. D aar vooral makreel 
rijk e lijk  voorhanden is, is men voorne
mens hoofdzakelijk u it het afval van 
deze visch, deels echter ook uit m inder
waardige visensoorten, ’t groote quantum 
eiw it, dat de visch bevat, te halen. Het 
gewonnen vischmeel wordt met cellu
lose-voer vermengd. Hierdoor verkrijgt 
men een voer, dat eiw itstoffen en kool
hydraten bevat.
Slechte economische

IJs lan d
toestand op

Als gevolg van de ontoereikende aan
voeren heeft de IJsandsche regeering 
zich verplicht gezien alle levensmidde- 
len-rantsoenen met 25 t.h. te reduceeren. 
Aldus verneemt men uit Reykjavik. Te
vens verluidt, dat de regeering ten aan
zien van de economische moeilijkheden 
van IJs lan d  voornemens is, de tot dus
verre aan de vissehers toegestane prin- 
cipieele belastingontheffing af te schaf
fen, en in  de toekomst enkel nog uit
zondering te maken in  geval van exploi- 
tatie-verliezen en het vormen van re
serves.

Met één Haal rijk  gevischt
De eigenaar van een vischkotter te 

Skagen (Denem arken) heeft met zijn 
vaartuig in  den loop van slechts 10 mi
nuten zulk een rijke vangst geborgen, 
dat h ij thans een rijk  man is.

Nog over de W ederopbouw  
en de Urbanisatie van Oostende

V o o i  s t e l l e n  b e l c e l l e n d e  h e i  s t a d h u i s ,  d e  
D o k k e n ,  o le  ü a p e l l e s i r a & i  c n  d e m  Ë o u w i r a m

I I

HET DEM PEN VAN DE B A SS IJN S
Op het eerste zicht zou men voorstan

der zijn van het optrekken van net 
nieuwe staanuis op ae gedempte derae 
bassijn. Ais men de zaak doorgrondt, 
komt men weldra tot een ander inzicht. 
W ij hebben daar reeds in  de omgeving 
een gereentshof, dat des avonas, w iiien 
of niet, een zwarte, duistere plek zal zijn. 
Nu w il men er nog een stadhuis oij 
plaatsen. Het is toen genoeg gekend dat 
openbare gebouwen, hoe levendig ze ook 
mogen zijn, bij dage, des avonds in  een 
soort graikeider nerscnapen worden.

De bezoekers aan onze stad, die des 
avonds aankomen, zullen als eerste be
groeting krijgen, een verlaten plaats met 
groote gebouwen! W einig aanmoedigend, 
zai men antwoorden, en de auto voer der 
zal geneigd zijn door te rijden naar aan
trekkelijker oorden.

Neen, wat er op den derden bassijn 
komen moet, zijn parken die des avonds 
praentig zouden verlicht z^jn en w aar de 
Dezoekers een rustig plaatsje zouden 
vinden om zich w at af te zonderen van 
het rumoer van de seizoenstad.

Trouwens, parken en bebloemde lanen 
zijn zoo overvloedig n iet meer aan te 
treffen in  onze stad. W ellich t zou men 
daar ook een overdekte bergplaats voor 
auto’s kunnen aanleggen. Daarmede

DE BOUW TRANT
Enkelen tijd  geleden mocht men ver

nemen dat aigezien wera m  net centrum 
van ue staa nog KompieKsgeoouwen op 
te trekken, mej, memgvuiaige apparte
menten, ornaat aaaraoor net uitzicnt 
langs ae keerzijde, siecnts elieniange 
viaKten van geveis zou ten toon stellen, 
netgeen ver van estnetiscn is.

Zou men op a it gedaent durven terug
komen en toen voortgaan verdere oriek- 
ovens in  het m idaen van de stad op te 
trekken?

K an  men zich Oostende, zoo bebouwd 
inbeelden ? ivien neeüt m aar eens net 
perspectief van de Leopoldiaan na te 
gaan sinds deze briekoven daar opge- 
trokken werd.

W ij zijn niet gekant tegen modernisme 
m aar dit modernisme moet zich weten 
aan te passen en w ij niet aan het mo
dernisme. D it modernisme mag slecnts 
zijn toepassing vinden in  nieuwe wijken 
die er voor bestemd zijn. K ier zou wei 
eens hetzelfde te zien zijn als in  som
mige groote steden, die ingegaan zijn op 
d it zoogezegd modernisme die alleen ten 
goede komt aan enkele spekulateurs. 
Men zou h ier reuzengevels kunnen k rij
gen en achteraan .groote plaatsen waar 
de wasch te drogen hangt. Prach tig  u it
zicht voorwaar.

Aan den Steenweg op Torhout, dichtbij 
de Leopoldiaan, zal er ook moeten ge
bouwd worden. K rijg en  wi£' daar ook

zouden de straten van de stad gevrij-|een briekoven? Het zal een puik uitzicht

N atuurlijk  is het bij den aanvang der 
proefnemingen onmogelijk om vast te 
stellen hoe de experimenten zullen afloc- 
pen. Zullen ze gunstig zijn, zoodat het 
werk kan voortgezet worden, ofwel zul
len zij moeten stopgezet worden ? Alles 
bevindt zich thans nog in  een voorberei
dend stadium en er kan nog niets defi
nitiefs verteld worden. Het is een kleine 
ontdekkingsreis in  het onbekende, dat j 
mogelijks ook tot resultaat kan hebben ! 
da.t de door Ing  Weedon ingeslagen we- ! 
gen, doode straten waren !

De kabeljauwsm elk bevat ongetwij
feld stoffen, die zeer belangrijk zijn, 
m aar het b lijft een economische vraag, 
een m arktvraag ,enz. of men werkelijk 
nut u it het product halen kan. Men mag 
aannemen, dat de voorbereidselen, die 
reeds gedurende dit Lofodenseizoen uit
gewerkt werden, van groote waarde voor 
de beoordeeling der omstandigheden 
moeten zijn. W ij werden echter er over 
onderricht, dat het m oeilijk is, tot een 
economisch houdbare berekening voor 
voederstoffen te geraken, daar in  de 
melk te veel water voorhanden is. M aar, 
gelukkig zijn nog andere mogelijkheden 
aanwezig. Met voederstoffen wordt een 
begin gemaakt. Men kan anderzijds be
weren, dat het verkeerd is een grondstof 
met een zoo eigenaardige ontleding zoo
als het bij de kabeljauwsm elk het geval 
is, voor guanomeel (1) te gebruiken, 
wanneer deze op alle mogelijke manie
ren kan samengesteld worden. De kabel- 
jiauwsmelk heeft een samenstelling, die 
mogelijkheden bieden kan, waarvan men 
voorloopig slechts veronderstellingen 
hebben kan.

De tijd  zal hierop een antwoord geven.
C.

(1) Guano is een gele aardachtige 
meststof .bestaande uit de verdroogde 
uitwerpselen van zeevogels.

waard worden van de plaag van het 
par keeren.

Vóór den oorlog bestond er toch een 
project om de bassijns op te vullen. W ij 
herinneren ons zelfs dat een brandweer
man, in  groot livrei, er de w acht bij 
hield. Nu wordt er niet meer van ge
sproken en schijnt het project een roem- 
loozen dood gestorven te zijn.

Moest men nu deze bassijns voorbe
houden aan de yachten en lustschepen, 
wa.t zou er dan geworden van de Vis- 
scrierskade? Nochtans, ware d it voor
stel zoo slecht niet, afgezien van de 
enorme oppervlakte grond die zou be
schikbaar worden. Hoeveel zal dit alles 
niet kosten?

W are het niet mogelijk dit geld tot 
andere doeleinden aan te wenden?

Is  het wel noodig de twee bassijns 
voor de yachten voor te behouden? Dat 
zou zijn nut kunnen opleveren, moest 
men de zekerheid hebben dat beide kom
men zouden gevuld worden met yachten 
m aar dat is een utopie. Trouwens de 
Visscherskade zal daaraan reeds voldoen 
en de scheepjes een levendig uitzicht 
geven aan dit kwartier.

W are het niet praktischer, met dit 
geld, de bassijns om te werken in  parken 
die in  de diepte zouden liggen en w aarin 
allerlei uitheemsche planten zouden kun
nen gekweekt worden? In  de eerste bas
sijn  ware het tevens mogelijk een soort 
waterkom te voorzien, w aar zeehonden 
en robben zouden in  spartelen tot ver
m aak van groo.t en klein. Het zou een 
ideale rustplaats zijn, beschermd tegen 
alle winden en voorzien van lommervolle 
boomen.

D it geldt voor den eersten bassijn. In  
de tweede opgevulde bassijn zou er een 
klein stadium kunnen opgericht worden, 
met renbaan voor paardenspelen en h in
dernissen; openlucht zwemkom of ook 
een kom voor model yachtsport. En 
waarom geen voetbalplein?

De brug, die beide bassijns verbindt, 
zou afgebroken worden en vervangen 
door een monumentale vaste brug, die 
een 20-tal meter breed zou zijn en de 
toegang tot Oostende op prachtige wijze 
zou versieren.

geven. W ij hebben deze huizenkomplek- 
sen niet van doen in  de stad en w ij mee
nen te weten dat er toch een reglement 
bestaat dat de hoogte van de huizen 
beperkt. W ordt d it reglement op eenieder 
zonder onderscheid toegepast?

W ij zouden best doen even te kijken 
naar Veurne en Diksmuide en nagaan 
w at daar verwezenlijkt werd. Het is niet 
im mer noodig naâr grootere steden op 
te zien om goed ingelicht te worden. 
W aarom  zou de W apenplaats niet in 
oude gevels hersteld worden? Men zou 
in  dien zin een wedstrijd tusschen bouw
kundigen kunnen uitschrijven en tevens 
de eigenaars van huizen beloonen door 
ze b.v. gedurende enkele jaren, kw ijt te 
schelden van de straatbelasting. Welke 
bouwtrant moet aangewend worden? De 
bouwkundigen zullen beter dan wiij„ op 
deze vraag kunnen antwoorden. De oude 
bouwtrant zou kunnen aangepast wor- 

1 den aan de moderne vereischten.

DE AUTO-SNELBAAN

W aar moet deze auto-snelbaan u it
monden? E r  werd geschreven dat er een 
voorstel bestond om de uitmonding aan 
« Pe tit Paris » te doen plaats hebben. 
M oeilijk aan te nemen, omdat «Pe tit 
Paris  » reeds, in  normale omstandig
heden en tijdens de zomermaanden, een 
druk verkeerspunt is. Men moet er dan 
nog het gansch verkeer van de auto
snelweg naartoe brengen, dan zal het 
daar niet vlotten.

Men koesterde toch vroeger het in 
zicht de autobaan te doen uitmonden 
aan het station, w aar bergplaatsen reeds 
voorzien zijn? M aar alle auto’s die te 
Oostende toekomen zullen niet noodza
kelijk  ingescheept worden voor Enge
land. Veel menschen, zoo hopen w ij het 
ten minste, zullen een tijd je te Oostende 
vertoeven en het ware dan ook beter de 
autostrade te doen uitmonden aan het 
derde dok of aan den bestaanden spoor
weg. Het derde dok, zooals w ij reeds 
zegden, zou kunnen herschapen worden 
ten minste gedeeltelijk, in  een stelplaats 
voor auto’s w aar ook herstellingen zou
den geschieden.

CWordt vervolgd).

B ER IC H T EN  VOOR DE
B IN N EN SC H IPPER S

De Duitsche Overheid heeft besloten 
over te gaan to.t de betaling der binnen
schepen die door haar werden opge- 
eisent.. De vergoeding voor de oude 
schepen zal echter met volstaan om 
nieuwe moderne vaartuigen te bekosti
gen. Daarom wordt een stelsel van lee
ningen tegen lage intresten in  het voor- 
uitzicnt gesteld.

—  Door het Kom m issariaat-Generaa. 
voor den Wederopbouw wordt een plai. 
uitgewerkt voor den aanbouw van nieu 
we schepen ,van een type dat bijzondei 
gunstig is voor de Belgische ekonomie

De Belgische scheepswerven zuilen 
hierdoor werk hebben voor verschillenat 
jaren, daar het om den bouw van hon 
derden schepen gaat.

W IS T  GE...
—  Dat de zon zich beweegt met een 

snelheid van 200 tot 300 kilom eter pei 
seconde om net m iddelpunt van ons ge
sternte?

—  D at een boer u it Lincoln  (U.S.A.) 
een haan bezit die op een w edstrijd zot. 
m aar 836 m aal naeen kraaide.

— Du o het melkrekord geslagen wera 
door een Am erikaansche (? ) koe, met 
een proauctie van 17.373 liters 'melk in 
336 dagen.

— D at de eerste locomotief werd uit
gevonden door Stephenson.

—  Dat de telefoon door Reiss en Beli 
werd uitgevonden, in  het jaa r 1877.
V ER K Eü R  met K L E IN E  BO O T JE^  
OP H ET  KAN AAL OOSTENDE- 

G EN T  G ESC H O RST
Door de bezettende overheid wordt be

kend gemaakt dat alle verkeer vai. 
kleine bootjes (paodeioooten, klenit 
zeiljacht jes, roeibooten en dergelijke / 
verooaen is op de geneeie lengte van 
het kanaal Oostende-Gent.

D it verbod scnijnt niet nieuw te zijn. 
Ind ien er nog niet eerder op gewezei. 
werd, is het wel omdat het slechte wee^ 
de spelevaarders lang van het w atti 
heeft verw ijderd genouden en er au, 
geen reden bestond om op te treden, lx  
Brugge werden aan alle kanoliefheober^ 
instruktles gegeven om alle vaarten Oi. 
het kanaal stop te zetten.

D E BET A A LD E VERLO FD A G EN  
IN  H ET  BOUW- EN  M E U B E L 

B E D R IJF
Het Staatsblad bepaalt de verlofdagen 

in  deze bedrijven.
In  ae arrondissementen K o rtrijk  en 

leper dienen de verioidagen te worden 
verleend op 4, 5, 6, 7, 8 en Augustus 194i.

Te Izegem op 1, 2, 3, 4, 5 en 6 Septem
ber 1941.

ln  de arrondissementen Veurne, Oost
ende en Diksmuide worden de verlofda
gen op 9, 11, 12, 13, 14 en 16 Augustus 
iM l veneend.

In  het arrondissement Brugge, op 11, 
12, 13, 14, 16 en lö Augustus üm .

Te Roeseiaere en T ie it op 1, 2, b, 4, 5 en 
6 September 1941.

De werklieden die gedurende het bad
seizoen voor andere werken worden gebe
zigd gaan met venof op 15, 16, 17, lö, 19 
en 2u September 1941.

Deze kleine diertjes, waarop de uilen in 
hoofdzaak jagen, zijn nachtdieren, zoo
dat de uilen in  het donker hun grootsten 
buit kunnen maken.

M IJ KON N IET  BETA LEN
— W aarom  hebt gij zooveel gedronken, 

terw ijl gij nochtans zeker wist dat U 
geen geld op zak hadt, en dus niet kon 
betalen?

—  Ja , eh, men zegt altijd , dat een 
mensch zijn zorgen kan verdrinken, ant
woordde de beklaagde op de vraag van 
den rechter, en het was ju ist m ijn 
grootste zorg, dat ik  niet kon betalen.
V L IEG EN HOUDEN

BLA U W
N IE T  VAN

De gewone huisvlieg schijnt zooveel 
mogelijk de blauwe kleur te verm ijden. 
In  F ran k rijk  zijn de muren van vele 
ziekenhuizen in  het blauw geschilderd. 
D it is ook het geval in  de slachthuizen 
en de fabrieken in  Denemarken. In  en
kele Zuid-Amerikaansche landen en som
mige deelen van West-Indië is dit ge- 
oruik algemeen en schijnt goede resul
taten op te leveren.

Aan onze huisvrouwtjes d it eens te 
probeeren!

DE ZO M ER
De dagen lengen met 25 m inuten van 

31 M ei tot 20 Jun i, en korten van 4 min. 
/an 21 tot einde Jun i.

EEN  R E K E N K U N ST JE
Vraag eens aan een vriend aan een 

getal te denken begrepen tusschen 1 en 
15. Verzoek hem daarna d it getal in  
zijn gedachten te verm enigvuldigen me.t 
2 en daarna 10 bij te voegen, deelen 
door 2 en van deze som het bedachte 
cijfer af te trekken.

Wanneer dit gedaan is, zeg hem dan 
dat het resultaat van deze berekening 
net cijfer 5 is... H ij zal niet weinig ver
wonderd zijn.

Een voorbeeld:
U denkt aan het cijfer 7.

7 x  2 = 14 
14 + 10 = 24 
24 : 2 = 12 
12 —  7 = 5

M et gelijk welk getal dat U  kiest tus
schen 1 en 15 moe.t het resultaat 5 zijn, 
of met andere woorden, de helft van het 
getal dat U bij het eerste product ge- 
voegc- hebt (in  dit geval 10)! D at is het 
geheim van dit rekenkunst je.

En  om uw vriend in  verw arring te 
brengen, kunt gij hem verzoeken 8, 12 
of 20 bij zijn bedacht getal te voegen 
en gij, zult vooraf weten dat het resul
taat 4, 6 of 10 zal zijn.
WAAROM TOCH A L T IJD  O V ER 

D R IJV E N  ?

G EW ET EN SW R O EG IN G
Eenige maanden geleden was een 

vrouw auizena irank  gestoien; zij was 
zeer verwonaera een aezer aagen een 
orief te ontvangen, met voigenaen m- 
noud:

« ik  heb Uw geld gestolen, m aar na 
krijg  ik  opeens gewetenswroeging, en 
zena U daarom twee briefjes van non- 
vicxu ujiUg, zooura ik  nog eens
wroeging k rijg  zal ik  U nog iets laten 
geworden ».

H U  DRO EG  KLO M PEN  !
Twee houthakkers, die in  een afge

legen boscn werkten, klopten aan ae 
deur van een hut aan net einde van 
net woud.

—  Neem me niet kw alijk  dat we je 
storen, Jan , zei een van nen tegen den 
boer, die de deur openaeea. We ne o oen 
daar net in  een greppel het lijk  van een 
man gevonden, en aachten aat jij net 
was.

—  o  ja, zei de boer, hoe zag h ij er uit?
—  Nou, h ij was zoo w at van jou lengte.
— Droeg n ij een rood ilanenen hem dï
—  Ja .
—  Schoenen?
—  Ja , h ij droeg schoenen.
— Hooge of lage scnoenen?
— Laat eens zien, w aren het hooge oi 

lage schcenen.. D irk. O ja, het waren 
lage schoenen

—  Neen, zei de boer eindelijk, dan was 
ik  het niet. ik  heb geen lage schoenen; 
ik  draag steeas klompen!

U IT  DEN OUDEN T IJD
In  een bureau van een Staatsdienst 

zaten veel ratten  die ijverig  aan de groo
te dossiers peuzelaen! van alles oeproeid 
om ae aieren weg te krijgen, m aar niets 
nielp. Alleen een kat kon h ier redamg 
orengen. M aar die kat kón niet alleen 
van muizen leven!..., er moest brood en 
melk meegebraent worden.

Een goede ziel van de bureau zorgde 
er weliswaar voor, m aar toch had hij 
hiervoor graag een kleine vergoeding 
ontvangen! E r werd naar Brussel ge
schreven en men stond een maandelijk- 
scne vergoeding toe voor het onderhoud 
van de kat!

— W àt ! zei die goedhartige bedien
de, een vergoeding om een kat te onder
houden alswanneer ik  slechts 15 frank 
kindervergoeding ontvang! ’k Zal voor
taan slechts katten kweeken!

AAN D E A U TO V ERVO ERD ERS
W ij herinneren aan de vrachtwagen- 

vervoerders, dat de vervoerstoelating 
daags na den datum van geldigheid die
nen teruggebracht te worden in het 
bureau van de Fahrbereitschaft .ten 
stadhuize Oostende. Tel. 741.14.

U ILEN  KUN N EN  OOK O VERDAG 
Z IEN

Ofschoon men algemeen gelooft, dat 
uilen overdag niet kunnen zien, is dit 
onjuist. U ilen  kunnen b ij daglicht zien, 
zelfs uitstekend. Ze geven echter voor
keur aan nachtelijke uren om op jacht 
te gaan, en dit om twee redenen. De 
eerste h iervan  is, dat er overdag ver
scheidene vogels vliegen, die groote 
vijanden van den u il zijn. De tweede 
reden is een gewoonte van de muizen, 
die hun voornaamste voedsel uitmaken.

W ij allen hebben de gewoonte om te 
overdrijven, nu eens in  de goede kant 
dan eens in  de slechte! Is  het U nooit 
voorgevallen da.t U zei:

—  -t is honderd jaa r dat ik  je nog 
gezien heb.

—  ’k heb je a l honderdduizend keer 
gezegd daarvan af te blijven.

—  crème à la  glace, ’k zou er kilo ’s 
van eten.

—  als je een seconde tijd  hebt, lees 
eens d it artikel.

—  ’t is nu al v ijftig  keer dat ik  uw 
naam  roep.

—  al gaven ze me een m illioen, toch 
ga ik van avond niet naar het theater.

—  ’k heb m aar een woord;« tot je te 
zeggen.

DE T A X I
Doet een taxi p ro fijt met stil te blijven 

staan wachten ofwel met traag door de 
voornaamste straten te rijden?

Veronderstel een taxi die door de K a 
pellestraat rijd t in  de richting van den 
reedijk, üp ae voetpaden stappen men
schen in  gelijke mate in  de twee rich
tingen aan een snelheid van 4 km. per 
uur.

1. Hoeveel personen ontmoet de taxi 
indien h ij, in  p laats van te blijven 
wachten, in  de richting van den zeedijk 
ging aan een snelheid van 4 km. per 
uur?

2. Hoeveel zou h ij er ontmoeten als 
hij: aan 8 km. per uur reed?

3. Hoeveel meer wanneer h ij 12 km. 
per uur deed?

Het antwoord geven w ij toekomende 
week.
B E P E R K IN G  VAN DEN VERKO O P 
VAN TW EED EH A N D SC H E K L E E 

D EREN
Door tweedehandsche kleederen ver

staat men kleedingstukken die reeds ge
dragen werden. De verkoop van deze 
produkten is slechts toegelaten onder 
partikulieren, die de gebruikte voorwer
pen van de eene aan de andere door
geven of door handelaars in  ouoe klee
deren, die ze aan derden verkoopen mits 
een bepaalde wmst. Mogen ous niet 
onder tweedehandsche kleederen ge
rangschikt worden: artikelen die door de 
zon verkleurd, u it de mode, met fabri- 
catie-fouten of door de motten aange
tast, met korting verkocht worden en 
kortom, alle artikelen die, al zi..n ze ook 
nieuw, als tweedenandsche voorwerpen 
moeten verkocht worden wegens een of 
ander gebrek.
VOOR W A N N EER  DE B ET A L IN G ?

N a de capitulatie van het Belgisch 
leger, werden er in  Ju n i 1940, enkele 
m ilitairen  aangesteld, om werk te ver
nem en m de kazerne van het 3e Linie- 
regiment, in  het krijgsgastnuis, enz., 
door he.t Belgisch Piaatscommando.

neer üekaert, Belgiscn plaatsoeveiheb- 
ber, beloofde hen dat zi; hiervoor zouden 
vergoed worden.

E r is nu reeds een jaa r voorbij en nog 
altijd  werken deze personen en wachten 
nog steeds op de beloofde vergoeding.

Mogen w ij de aandacht van de be
voegde overheid hierop vestigen?

V ER M IN D ER IN G  OP DE SPO O R
W EG EN

1. De N.M .B.S. verleent kosteloos ver
voer aan de verm inkte soldaten, die zich 
naar een hospitaal moeten begeven om 
er een apparaat te bekomen.

2. Kosteloos vervoer aan de gekwetste 
en zieke slachtoffers der krijgsverrich
tingen van 1940, die nog in  behandeling 
zijnde in  een hospitaal, in  ziekverlof 
gaan of definitief naar huis terugkeeren.

3. Aan de behoeftige huisgezinnen, die 
een bezoek brengen aan gehospitaliseer
de m ilitairen, een kosteloos spoorweg- 
kaartje voor de .terugreis (de reis bij het 
heengaan is ten hunnen laste). D it voor
deel wordt toegekend aan de naaste ver
wanten en in  opgaande lijn  (indien de 
m ilita ir ongehuwd is) aan den persoon 
die hem ten laste had (indien de m ili
ta ir wees is ) evenals aan de vrouw en 
aan de kinderen.
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ZOEKUCHTJES

GEVRAAGD: Deftige SER V EU SE , kost 
en inwoon. «Café Maldegem», Maelsche 
steenweg, 18, St-Kruis-Brugge. (260)

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

BEN KO O PER : K leine Elektr. Siemens 
pomp, merk ELM O. Stroom 130 v. of uni
verseel. Schrijven  bureel blad A.B.C.

(248)
KO STSJ.O O S aangeboden: groote on

gemeubelde kamer, aan deftige juffrouw 
alleen, staats- of stadsbediende. Sch rij
ven bureel van het blad onder nr. (253)

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

GEVRAAGD TE  KOOP of IN HUUR:

Schrijfmachine
met grooten wagen (45 cm .), klavier 
universeel, en decimalen tabulator. Of
fertes te sturen aan bureau blad onder 
nr S.O .l. (255)

TE KOOP: aan voordeelige prijzen, 
verschillende loten bouwgrond gelegen in 
de Honoré Borgersstr.: 1 lot, 100 m2; 
Leffingestr.: 1 lot, 240 m2; Tarwestr.: 
1 lot van 88 m2; bij de kerk H. Hart, 
Bouwm eesterstr.: 2 loten, 140 m2 ieder; 
tn  Beeldhouwerstr.: 1 lot, 114 m2.

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

(251)

Studie van den Notaris

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

Op Donderdag 10 Ju li 1941, om 3 ure 
namiddag ter herberg «Prins Boudewijn» 
te Oostende, St. Sebastiaanstraat, 22,

I.

IN ST E L  met l/% % premie
van

STAD O O STEN D E-W EST 
SCHOON EN W ELG EL EG EN

B U R G E R S H U IS
Elisabethlaan 66, groot 191 m2.

V rij gebruik eene maand na den toe
slag.

Na te zien den Maandag, Donderdag 
en Zaterdag van 2 tot 4 ure.

II.

TO ESLA G
van

Gemeente ST EEN E  (Conterdam ) 
W ELB E K LA N T E

ln de Corporatie voor Visch en 
Visscherijprodukten

(Vervolg van blz. 1) ; DE V IS S C H E R IJ
VERA LG EM EEN DDe centrale is dus de handelszaak, die \ 

in  naam  van de Corporatie optreedt,daar I N aar verluidt, werd het plan uitge- 
deze geen handelsbedrijvigheid kan uit-, Werkt om aan alle visschersvaartuigen
oefenen. de gelegenheid te geven de visscherijDe m arktordening moet in  nauwe sa-j UlC te oe|enen 
m enwerking van de Hoofdgroepeering j Binnenkort hcopt men tot de uitvoe- 
en de Vakgroepeeringen tot stand ge- ! r jng er van kunnen overgaan, w at in  
bracht worden. j ci;L „ evaj voor onze visscherij een ver-

Twee afdeelmgen zullen voorkomen, ; het'gend feit zal zijn. Benevens Jtechni- 
nl. de handelaars en de invoerders. Een sciie bijzonderheden zal het waarschijn- 
bijtraad zal samengesteld worden, om | Voor de eigenaars van de visschers- 
door advies en regeling de richting aan vaartuigen de verplichting behelzen een
te geven.

De heer Voorzitter w ijd t u it over het 
zeer delicate vraagstuk der winstm arge. 
Deze moet norm aal zijn, niet overdreven ! 
en op basis van een evenredige verdee
ling, ten einde de belangen van den ver
bruiker eveneens te dienen.

Verder behandelt de Voorzitter het be
langrijke punt van de Compensatiekas. 
Het verschil van w inst dat desgevallend 
zal gemaakt worden bij den invoer wordt

bepaalde som als waarborg te storten. 
Degenen die n iet in  staat zouden zijn, 
bedoelde waarborg te kwijten, zullen mo
gen hun vaartu ig  als waarborg geven 
Een tweetal form ulieren zullen vooraf 
ir. te •-uilen zijn.

In  geval een of andere overtreding 
vastgesteld wordt, zal w aarsch ijn lijk  
één tiende van de gestorte waarborg ver
beurd verklaard worden.

Na uitputting van dè eerste waarborg-
gestort in  de Compensatiekas en zal ; som> zai er een tweede moeten gestort 
daar in  bewaring blijven om bij stijging !worden. indien deze op haar beurt aan-
der prijzen als compensatie te dienen 

Derwijze zal het mogelijk zijn vaste 
prijeen te behouden of althans de m arkt 
derwijze te regelen, dat geen storende 
schommelingen zich voordoen

geslagen is, zal aan den reeder het ver
bod opgelegd worden nog verder het be
d rijf u it te oefenen.

Bijgevolg zal hier ook de tucht onder 
onze visschers een hoofdrol moeten spe-

Herberg-

BLA N K EN BER G E . —  Gevr. deft. S E R 
V EU SE, Café «Oud België», de Trooz- 
laan.

BLA N K EN BER G E . —  Te koop: Volle
dige T ER R A SSE  STO ELEN , Z ET ELS  in 
riet, houten tafels, samen 100 stuks; 
Zonnestoor 6 m. in  nieuw zeildoek, geel 
en grijs, marquise genaamd; 2 Hotel- 
Menagèren, 2 m. met waterbak, 2 vuren, 
1 w it verlakt en 1 zwart, in  besten staat; 
Slaapkamers in  eik en acajou met m a
trassen enz., bij Je r. De Buyser, 82, de 
Smet de Naeyerlaan. De firm a belast 
zich met het vervoer.

GEVRAAG D: AUTO 7 pl., van 1937, of 
jonger, merken Chrysler, De Soto, P ly 
mouth of Chevrolet. Z. w. of schr. T a 
verne Royale, Statieplaats 8, B lanken
berge.

BLA N K EN BER G E . —  Te koop: WOON
H U IS, Slachthuisstr. bij de nieuwe sta
tie. Z. w. Packo, Hoefijzerstr., 21, Brugge.

B L E E K E R Iil Z EEK U ST . Belangrijke 
badplaats. V illa . Machines, atelier, han
gar, grond 350 v.m. bij de zee. Kliënteel 
en handelsreg. 130.000 alles inbegrepen. 
Agence der Zeekust: Bouquillon, M iddel
kerke.

HANDEL OVER TE  NEMEN van het
welgekende merk « JA V EL  D E WASCH- 
VROCJW». Voor in lichtingen zich wen- I 
den: Frère Orbanstraat, 100, Oostende. I

(258)
SCHOONE V ILLA  TE HUUR met hof

te M ariakerke, 8 plaatsen. Voor in lich 
tingen: V iolettenstraat 68, Mariakerke- 
Oostende. (243)

TE KOOP GEVRA AG D : 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)

Zandvoorde steenweg, 105; groot 90 m2.
Verpacht m its 275 fr. te maande, las

ten aan den pachter.
Ingesteld: 56.000 fr.

I I .  STAD  O O STENDE

gerievig W oonhuis
M etserstraat, 59; groot 69 m2.

V rij gebruik eene m aand na den toe
slag.

Ingesteld: 28.000 fr. 
Deze twee huizen zijn iederen week

dag zichtbaar van 2 tot 4 ure. (259)
«# «ec$ ttaa tiie e ««se0 cae tx s«e »c0 o e*

Openbare
B etrekking

Te W estende
B ij het gemeentebestuur van Westende 

zijn twee plaatsen van tijidelijke bedien
de te begeven. Een eerste bij den Dienst 
der Opeischingen en een tweede b ij den 
Dienst der Bevoorrading.

Aanvragen te sturen vóór 5 Ju li e.k.

De fam ilie D EFER-M O N TEN Y 
bedankt de vrienden en kennissen 
voor de vele blijken van deelne
ming hun betoond b ij het afster

ven van
M EVRO U W

Jeanneite-Maria Monteny
(246)

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

ZOEK TE  KO O PEN : Schrijfm achine, 
(liefst portable) ln  goeden staat. Z. w. 
Ch. Seys, 21, Rogierlaan. (211)

TE 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)

PLAATST Z EK ER  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 :

Men verzoekt ons het overlijden
te melden van

M IJN H E E R

Charles ARITS
Aannemer van Openbare werken 
Vereerd met verschillende eere- 

teekens 
Echtgenoot van 

Mevrouw Maria ROOSE 
geboren te Brugge, den 5 Februari 
1871 en overleden te Blankenberge 

den 25 Ju n i 1941.
De begrafenis, gevolgd van de 

teraardebestelling, waartoe Ued. 
vriendelijk uitgenoodigd wordt, zal 
plaats hebben Zaterdag 28 Jun i, 
te 16 ure.
Vergadering ten sterfhuize, Cot
tage Sunny Corner (Sas), Blan- 
enberge, te 15.30 uur.
Geen doodsberichten zijn gezon

den geweest en vrienden en ken
nissen worden verzocht het tegen
woordig bericht als bekendmaking 
te w illen aanzien.

Volgens den wensch van den 
afgestorvene, zal de rouw niet ge
dragen worden.
Cottage Sunriy Corner (Sas)

Blankenberge (257)

Een korte bespreking gaf het bewijs jen w illen ze alle onaangenaamheden 
dat de aanwezigen, doel en werking van en verliezen verm ijden 
de Corporatie klaarder inzagen. j

Men weze steeds meer doordrongen ( CO N TRO LEURS
van den geest der Corporatie, welke be- !
rust op het gezagsprincipe, dat men zich ! Men deelt ons mede, dat vanaf 1 Ju li 
vrij kan opleggen. Doch, wanneer het aanstaande controleurs door de Corpo- 
p rivaat in itia tie f te kort schiet of w at ratie aangesteld, voor opdracht zullen 
erger is, weerspannig wordt en het alge- hebben, alle m isbruiken en overtredingen 
meen belang over het hoofd ziet, zal het op te sporen, zoowel in  het binnenland 
gezag zich doen gelden ten goede én van als langs de kust. Voor den vischhandel 
den voortbrenger, én van den handelaar, is ook dit een nieuwtje, waarna we be- 
én van den verbruiker. langstellend uitzien. W . C.

MARKTBERICHTEN
VISCHAANVOER G ED U REN D E DE W E E K  VAN 15 TOT EN M ET 21 JU N l 1041

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

Kg. Kg. Kg. Jo Kg. Kg.
G arnaal: 9 652,000 11.116,700 31.223,090 3.554,000 55.545,700
Platvisch , schui en bot:

le  soort 115,000 9.665,000 576,000 __ 10.356,000
2e soort 113,500 1.523,000 106,700 — 1.743,200

Groote platvisch — 11,000 w 'X' « — 11,000
Tong:

le  soort 4,700 26,200 31,000 — 61,900
2e soort 4,700 82,000 27,900 — 114,600
3e soort 2,900 62,050 19,300 — 84,250

Schui (groote) : 20,000 — — — 20,000
Tarbot en griet: 3,350 80,400 41,550 s - 125,300
Rog: 4,200 575,40,0 16,000 — 595,600
Bo.t (groote) : 3,300 1.092,500 201,000 — 1.296,800
Poers : — 36,000 — — 36,000
Soldaten en

knorhaan: — 4,000 — — 4,000
Krabben : — — — 642,000 642,000
Totaal aankoop-

cijfer: 99.827,90 fr. 240.997,80 fr. 325.136,85 fr. 37.148,00 fr. 703.110,55 fr.
Bemerkingen. — Oostende : 3 vischdagen; Nieuwpoort: 6 vischdagen Zeebrugge:

VI55CHED5 !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EN 
NIEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN

BELIABD.CBIGfimC
OOSTEN!» S .A .

Oostendsch Nieuws

6 vischdagen; Bouchaute: 5 vischdagen.

A N T W E R P E N
W E E K  VAN 16 TOT 21 JU N I

a) Bedeeling van visch in  de M ijn : 
10.408,9 kg. Belgische visch, waaronder 
8.175 kg. garnaal, en 3.959 kg. vreem
de viscn.

b) Visch rechtstreeks op de visch
m arkt gevoerd m its het betalen eener 
vergoeding van 0,12 fr. per kg. netto ge- 
wient: 1.080 kg. vreemde kreukels.

P rijs  van de onderstaande vischsoor
ten, verkocht op de stedelijke visch
m arkt te Antwerpen, op V rijdag 20 Ju n i: 
garnaal 18 fr. per kg.; gestoomde pos 
14 fr. per kg.; mosselen 3 fr. per kg.; 
kreukels 5 fr. per 1.

ï :-: =  k ^ k = k i I X

G ESTO LEN  | EEN K W E S T IE  D IE  ZAL O PGELO ST
Ten nadeele van Devos Georges, werd ; WORDEN 

er uit zijn pakhuis gelegen in  de Gouwe- 
loosstraat, 5, te Oostende, gestolen: 400 
kg. zout, 2 handzagen, een volledig ach
terw iel van een rijw iel, 2 kg. fritvet.

Prijskampen

SC H IET IN G
Op Zondag 6 Ju li 1941, groote beschrij-

^ hL bi j . eindende It^ T a lite lten 1 en Urgïm is'atie v“an

VOOR ONZE K IN D ER S
35 broodbons werden geschonken aan 

de school Meiboom; 15 aan de school 
F-ieters.

—  Deze week vingen de zwemoefenin- 
gen in  open Lich t aan, voor de lee rlin 
gen der visseherssehool.

—  Vrijdag onderzoekt M. Vanleke de 
schuilplaatsen der school Astrid. De 
ingangen zullen breeder gemaakt wor
den en :len toet;ang verbeterd.

— Door de zorgen van den stedelijken 
beplantingsdionst werden in  al de scho
len bloemen gezet. D it om de kinderen 
de blOj’Tu-'r. te leeren liefh-'boen.

—  10 kinderen uit de school van den 
Vuurtorenw ijk werden in  den builten 
uitbesteed.
IN DE C O M M ISS IE  VAN U R BA N ISA T IE

Deze Commissie vergaderde op Don
derdag 26 Ju n i 1.1.

E r  werd besloten dat de heer ingenieur 
Van Coillie samen met den heer notaris 
Van C aillie een vergadering zouden hou 
den op V rijdag 4 Ju li om 14.30 uur met 
al de bouwmeesters der stad.

Dege vergadering zal voor doel hebben 
het in  richten van eem (tentoonstelling 
van projekten en bouwmodellen opge
m aakt door de Oostendsche bouwmees
ters met het oog op stedenschoon en 
heropbouw.

Deze tentoonstelling zou een dubbel 
doel beoogen, nam elijk, aan het Oos
tendsch publiek de kunst van onze bouw
meesters laten kennen en het publiek 
op te leiden voor de toekomst.

De tentoonstelling zou gepaard gaan 
met een overzicht van plannen en ge
bouwen ui.t het oud Oostende, ook van 
het urbanisatiewerk dat reeds door de 
stad Oostende verrich t werd.

Een prachtig idee dat zeker dient ge
steund te worden.

Binnen 14 dagen zal de commissie 
van urbanisatie weer vergaderen, ten

; het propagandawerk te bespreken. DeFrans Deschacht, Oogststraat, 97, Hoo

ge4 ‘ S S o S ei , ;  een tweede hoog- S S S S ^ S ^ Ï S

Schoone rapportvilla met hof, Sport- 
straat, 3 app., 200 m2 oppervl.

Schoon Burgershuis met hof en 3 appar
tementen bij Catharinaplaats.

Prachtige villa, Zeedijk, met garage.
Schoon Heerenhuis, center van stad, alle 

moderne comfort. j  f l v >  80 fr-> twee kallen van 20 fr., 40 wen enz op te majjen
Schoon Handelshuis, Rampe de Flandre, ry vogels van 10 fr 200 fr., 10 ge- reuzenwerk moet binnen de twee

beste ligging, gr. oppervlakte. , Primeerde vogels van 5 fr. meer, 150 fr. maanden voltooid zijn.
Rapportvilla, Koninginnelaan, met 4 ap- ; Intëg 15 fr., terug 1 0 fr .____________  Daarna zal een algemeen plan opge-

vogel (g ratis) 80 fr.; twee zijd vogels van volledige plannen, met rioleering, w ater
en gasleidingen, gemeenetlijke gebou-

partementen. Str. water. 340 m2. 1 Beschrijvers: de welbekende schutters
Prachtige villa, bij Badenpaleis. Henri Caes, Osc. Verhaeghe, Frans De-
Handelshuis met 5 appartementen, bij schacht.

Leopold I  plaats.
Bouwgronden, Blauwkasteelstraat, Stui- 

verstraat, M ariakerkelaan (70 fr. m2). 
Bouwgronden te Breedene-aan-Zee, Den 

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

T E  H U R E N :
badkamers, enz. Center stad.
Anders huizen in  stad.
Goedkoope oorlogscondities.

Prachtige villa, alle moderne comfort,
(238)

S ta d N IE U W P O O R T
BER IC H T

Op V R IJD A G  4 JU L I a.s., te 11 u. voor
middag, ten stadhuize, zal er overgegaan 
worden tot de openbare aanbesteding 
van de stedelijke R E IN IG IN G SD IEN ST  
en RU IM IN G SD IEN ST .

Lastenkohieren zijn te bekomen op 
het sitadssecretariaat tegen den prijs 
van 5 frs per exemplaar.

Nieuwpoort, 16 Ju n i 1941.
De Burgemeester, 

Dr. A. Van Damme.
(239)

KA ART
Op Zondag 20 Ju li, prijskam p met d 

kaart (bieden) bij Oscar M atthys, caiT* 
«De Welkom», Gistelsteenweg, Steene- 
Statie. 100 fr. vooruit en het inleggeld 
In leg 5 fr. per man. Inschrijving  om 2 u 
Begin om 2.30 uur.

*
B IL JA R T

Zondag 29 Ju n i, prijskam p op den bil
jart, bij Ju lien  Zonnekein, café Norman
die, Conterdam-Steene. 300 f.r vooruit 
en het inleggeld. In leg 5 fr. per man. 
Inschrijving  om 12.30 uur. Begin om 13 
uur.

Zondag 6 Ju li, prijskam p op den bil
ja rt bij H enri Stroobant, café Hooge 
Barriere, Torhoutsteeneeg, 78, Steene. 
150 fr. vooruit en het inleggeld. In leg 5 
fr. Inschrijving  om 1 uur. Begin om 1.30 
uur.

Op Zondag 13 Ju li, prijskam p op den 
b ilja rt bij Cyriel Messenne-Pierloot, ca
fé «De V ier Wegen», Steene-Dorp. 200 
fr. vooruit en het inleggeld. In leg 5 fr 
per man. Inschrijving  om 1 uur. Begin 
om 1.30 uur.

m aakt worden van groot Oostende
D it zal toelaten de afbakening der 

autobaan en andere verkeerswegen met 
juistheid te bepalen.

Als d it werk zal k laar zijn, zal er eerst 
kunnen overgegaan worden tot een wed-' 
strijd  voor den heropbouw van de W a
penplaats, stadhuis enz.
O V ER L IJD EN

W ij vernemen het overlijden in  den 
ouderdom van  77 ja a r van Mevrouw 
Trutsaert Alice, echtgenoote van den 
heer Desorgher Charles.

De begrafenis heeft morgen Zaterdag 
plaats.

Veel menschen vragen zich af wan
neer het hun zal toegelaten worden de 
plannen op te maken voor den herop
bouw hunner geteisterde huizen.

Tot nu toe werd er geen toelating tot 
heropbouw gegeven, en is het dus totaal 
nutteloos plannen te laten maken, voor
aleer het urbanisatieplan van groot Oos
tende is voltooid. En  dit zal w aarschijn
lijk  binnen een drietal maanden zijn.

Intusschen zijn onze bouwmeesters 
b ijna werkloos.

De ontworpen tentoonstelling voor u r
banisatie zal echter de bouwmeesters 
in  de gelegenheid stellen een algemeen 
idee te geven aan de bevolking over de 
toekomstige bouwtrant.

En  dit werk zal voor onze bouwmees
ters n iet verloren zijn, verm its velen 
onder hen in  de gelegenheid zullen ge 
steld worden hunne projekten en plan
nen uit te voeren. Het lijd t inderdaad 
geen tw ijfe l dat de menschen die na 
den oorlog wenschen te herbouwen deze 
tentoonstelling van dichtbij» zullen be
kijken en aan de bouwmeesters opdracht 
zullen geven, de door hen tentoongestel
de werken uit te voeren.

D it zal de bouwmeesters in de gele
genheid stellen dadelijk aan het werk 
te gaan en paraat te zijn als de com
missie van stedenschoon en urbanisatie 
eon definitief besluit zal genomen heb
ben. Zoodoende zullen zij tevens den 
weg afsnijden van vreemde concurren
tie die de eerste gelegenheid de beste 
zal nemen om het werk h ier weg te ka
pen.

Ditjes & Datjes
D E K O LO RA D O KEVER

W ie in  zijn aardappelveld koloradoke- 
vers ontdeKt, moet dit onverw ijld ten 
gemeentehuize komen aangeven. Tegen 
naiatigen zal proces-verbaai opgemaakt 
worden. Het is van het grootste oeiang 
aat de aardappelvelden zooveel moge- 
lijK  bevrijd blijven van kever en ziekte. 
Daartiegen m aatrogeien nemen is ae 
p licht van iederen aardappeiverbouwei 
en er wordt algemeen van hem ver
wacht dat h ij üie p lich t zoo nauwkeu
rig mogelijk zal naleven.

AAN D E H O T EL IER S
Iedereen die in  het kustspergebied in 

een gasthof, in  een gemeubelde kamer, 
enz., den nacht overorengt zonder dat 
bericht daarvan aan de piaatselijke po
litie  gegeven werd, moet zijn eenzelvig
heidskaart gedurende den nacht aan den 
gasthofhouaer of den verhuurder toe
vertrouwen. Personen die van buiten het 
kustspergebied gekomen zijn, moeten 
daarenboven hun toegangsbewijs tot het 
gebied, aan den gasthoihouder of ver
huurder overhandigen. Deze voorlegging 
is op het aanm eldingsform ulier aan te 
teekenen. Voor de nakoming van deze 
verplichting zijn verantwoordelijk, zoo
wel de gasthofhouder of verhuurder als 
diegenen die de voormelde stukken moe
ten voorleggen. Overtredingen zullen ge
straft worden.

N IEU W PO O R T
VISCHAANVOER

Op de volgende dagen werden aan de 
Corporatie geleverd:

Maanda# 16 Ju n i: garnaal 1973 kg. 
voor 19.730 fr.; visch, 2492 kg. voor 24.236 
fr. Totaal voor bedrag van 43.966 fr.

Dinsdag 17 Ju n i: garnaal, 3496 kg. 
voor 34.960 fr.; visch, 1734 kg. voor 16.863 
fr. Totaal 51.763 fr.

Woensdag 18 Jun i, garnaal, 248 kg. 
voor 2480 fr.; visch, 1406 kg. voor 14.358 
fr. Totaal 16.838 fr.

Donderdag 19 Ju n i: garnaal 2711 kg, 
voor 27.110 fr.; visch, 1585 kg. aan 14.416 
fr. Totaal 41.526 fr.

Vrijdag 20 Ju n i: garnaal 1487 kg. voor 
14.870 fr.; visch. 2536 kg. voor 24.137 fr. 
Totaal 39.007 fr.

Zaterdag 21 Ju n i: garnaal 1161 kg. 
voor 11.610 fr.; visch, 3479 kg, voor 35.681 
fr. Totaal 47.291 fr.

Zondag 22 Ju n i: garnaal 973 kg. voor 
9730 fr.; visch, 438 kg. voor 5182,50 fr.

Maandag 23 Ju n i: garnaal 985 kg. voor 
9850 fr.; visch 569 kg. voor 6026 fr.

D insdag24 Ju n i: garnaal 1910 kg. voor 
19100 fr.; visch 3433 kg. voor 35015 fr.

Voor al uwe verzekeringen
wendt f l  tot

Jean VILAIN
Licenciaat in  handels- consulaire 
en financieele wetenschappen

Verzekeraar-Raadgever
10, Van Iseghemlaan, OOSTENDE
Voordeeligste tarieven - Ernstigste 

waarborgen
(254)

Onze Brievenbus
AAN V ER H ELST , BK U G G E.

I  Neen. Zoo gij m isbruiken kent, moet 
gij die overmaken aan de Corporatie.

I I .  De twee bedrijven mogen niet in  
hetzelfde lokaal uitgeoefend worden. 
Zulks wordt nog ten voorloopigen titel 
geduld;',

I I I .  De winkeliers hebben recht op 
40 t.h. van den toevoer en de m arktkra
mers 60 t.h. zulks voor de garnaal. In  
de toevoer van visch 60 t.h. voor de 
vischhandelaars en 40 t.h. voor de 
marktkramers.

Voor FA N T A IS IE  A R T IK ELEN  en 
VULPEN H O UD ERS, onthoudt één 
adres :

A-. ££. C .
André BO U SSY  - CA TO IRE 
Kapellestraat, 31, Oostende

Oe Groenten en de Bevoorrading

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

N. V.
REEDERIJKAAI -  OOSTENDE

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

DIESEL MOTOREN « SULZER »

OPRO EP TOT DE HANDELAARS

Het is een fe it dat er op dit oogenblik 
voldoende groenten voortgebracht wor
den om in  de normale bevoorrading van 
het land te voorzien. Nu er gebrek aan 
aardappelen en andere noodwendige 
voedingsmiddelen is, zijn de voedzame 
groenten zeer welgekomen 

Maxim um prijzen werden vastgesteld, 
welke ieders goedkeuring meedroegen, 
zoowel van de producenten, handelaars 
als verbruikers. En  toch worden die 
prijzen n iet geëerbiedigd, integendeel, 
de groenten verdwijnen van de normale 
m arkt en weer eens te meer viert de 
woeker hoogtij.

Ind ien vorig jaa r de Nationale Land
bouw- en Voedingscorporatie er n ie t!;in  
geslaagd is, gelijk zij het wilde, de be
voorrading van de bevolking te verzeke
ren, zoo w il dit niet zeggen dat d it jaar 
dezelfde wraakroepende feiten zich zul
len voordoen zonder dat er hardhandig 

M E R K E L IJK E  ST R A FV ER L IC H T IN G  I zal ingegrepen worden. De N. L. V. C.
Na herhaalde m alen te zijn verdaagd, ' heeft het vaste besluit genomen haar 

had V rijdag laatst eindelijk de u it-1 opgelegde taak  tot het uiterste te vol-
spraak p laats inzake het hooger beroep _________  ̂ ,
aangeteekend door de hh. Dr. Moreaux, brenSen> he* 13 te zeggen de voedselvoor- 
Vroome en E. Van  Glabbeke. i mening te regelen, zoodat iedere volks-

Het beroepshof van Gent, voorgezeten! genoot op rechtvaardige wijze zal be
door den h. Declercq, sprak de volgende deeld worden. De N. L. V. C. heeft beroep 
m erkelijk lichtere straffen u it:

Dr. E. Moreaux 3.500 fr., E. Vroome 
3.100 fr. en E. Van Glabbeke 1.400 fr.

En  hiermede werd een einde gesteld 
aan deze droevige zaak.
N O O D ZA K EL IJK E  VERG RO O TIN G  VAN 
CNZE VAKSCHOOL 

Sedert jaren werd er op aangedrongen 
de electriciteitsklas der officieele vak
school u it te breiden, gezien het over
groot aantal leerlingen.

Tot nu toe werd er daar geen gevolg 
aan gegeven.

Op het aandringen van de bestuurs
commissie j.helaft het stadsfoestuur de 
kwestie ter studie gelegd, en zal het 
projekt binnenkort uitgevoerd worden.

Het onderwijzend personeel der vak
school, dat met hart en ziel aan de wel
vaart der (school medewerkt, zal het 
grootste gedeelte ‘dezer gejlukkige ver- 
grooting uitvoeren.

W AAROM  NOG LA N G ER  D RALEN  
uw b iljet te koopen ?
EN  H ET  G EN O EG EN  
T E  H EBBEN  D E HOOP 
VAN EEN  FO R T U IN  OP 
ZA K  T E  D RA G EN  ?
Volgende trekking der

Loterij Winterhulp
H A L F - J U L I

(247)

gedaan op den goeden w il van eenieder. 
M aar telkens tre ft zij op haar weg in- 
dividuën die zich trachten te onttrek
ken aan de reglementeering en voor 
wie alleenlijk  het eigenbelang geldt.

D at zal en moet veranderen. De m arkt
ordening zal doorgevoerd worden en wie 
zich n iet voegen w il, zal onverbiddelijk 
vervolgd worden. Het gaat h ier om het 
bestaan van ons volk en dan zou elke 
zwakheid van onzentwege misdadig zijn.

Om nu .terug te komen tot de bevoor
rading in  groenten, ziehier een laatste 
voorstel:

E r  wordt een dringend beroep gedaan 
op alle eerlijke groothandelaars, t.t.z. 
op die personen welke als dusdanig in 
het handelsregister ingeschreven zijn en 
de door hen opgekochte w aar over de 
verschillende kleinhandelaars verdeelen.

De groothandelaars welke zich streng 
zullen houden aan de vastgestelde prij- 

! zen voor groenten en fru it, en de voor
schriften van het Departement van 
Landbouw en Voedselvoorziening en 
van pe hoofdgroepeering «Tuinbouw
producten» eerlijk  en getrouw volgen, 
kunnen zich wenden tot de hoofdgroe
peering «Tuinbouwproducten» w aar zij 
m its onderteekening van een officieele 
verklaring, in  het bezit zullen worden

gesteld van een speciale machtiging. De
ze m achtiging verleent het recht groen
ten en fru it te koopen bij de producen* 
ten, n iet enkel op de m arkten, m aar ook 
ten huize v,an de producenten zelf, die 
gehouden zijn aan de dragers van deze 
speciale m achtiging bij voorkeur hun 
voortbrengst te verkoopen.

Door het aanvaarden van deze specia
le m achtiging verbindt de groothande
la a r zich groenten en fru it niet boven 
de maximumprijzen te koopen of te ver
koopen en zich te gedragen naar de ver
dere onderrichtingen van het departe
ment van Landbouw en Voedselvoorzie
ning en van de Hoofdgroepeering «Tuin
bouwproducten».

De groothandelaars zijn niet verplicht
deze speciale m achtiging aân te vragen 
M aar het spreekt vanzelf dat die groot
handelaars welke zich thans verbonden 
hebben om eerlijk  en stipt de reglemen
teering na te leven en bewijzen geleverd 
hebben d it ook gedaan te hebben, in  de 
toekomst, wanneer de handel in  groen
ten en fru it afhankelijk zal gemaakt 
worden van .een vergunning bevoorrecht 
zullen worden. Im m ers zij alleen zullen 
in  aanm erking komen voor een derge
lijke  vergunning, t.t.z. zij alleen zullen 
nog gemachtigd worden handel te d rij
ven in  groenten en fru it. In  aansluiting 
hiermede kunnen we ook nog mededee- 
len da.t eveneens een strenge controle 
zal uitgeoefend worden op den kleinhan
del. A lle kleinhandelaars welke in  ge
breke blij.vjen in  zake toepassing der 
m axim aprijzen, zullen onverbiddelijk 
uitgeschakeld worden.

.  sJ
■ W AAR KUNNEN DE 
GROOTHANDELAARS 

«V ER K LA R IN G »  BEKO M EN  ?

De groothandelaars die een m achti
ging wenschen te bekomen kunnen zich 
wenden tot en met 5 Ju li a.s. dagelijks 
van 9 tot 12 en van 14 tot 16 uu,r in  de 
volgende bureelen van de Hoofdgroepee
ring «Tuinbouwprodukten» :

W etstraat, 163, Brussel; Van Eycklei, 
2, Antwerpen; Slteenhofuwersdijk, 3, 
Brugge; Keizer Karelstraat, 49, Gent ; 
Leopoldstraat, 41, Leuven; Rue Darchils 
37, Liége; Kard inaal M ercierlaan, 5, 
Mechelen; Rue Neuve, 18, Mons.

Deze diè ' geen m achtiging aanvragen 
blijven niettem in onderworpen aan de 
besluiten uitgevaardigd door het depar
tement van Landbouw en Voedselvoor
ziening en door het Com m issariaat van 
Prijzen en Loonen.



ÜRantsoeneeringsberichten
PEU LVRU C H TEN O O G ST

Door peulvruchten dient, in  onderha
vig besluit, te worden verstaan: de 
groene ronde erwten, de gele ronde erw
ten, de w itte boonen, de bruine en gele 
boonen, de wit.te en groene flageolets, 
de p latte erwten, de paardeboonen, de 
groote tuinboonen en de voederboonen 
of andere soorten peulvruchten.

De producent mag op zijn oogst voor
afnemen :

1. voor zijn aanplantingen,, 225 kilo
gram  per hektare bebouwd in  1940-1941;

2. voor gebruik 10 kilogram  per per
soon op 15 Ju li 1941 deel uitm akend van 
zijn huishouden.

De verkoop en het vervoer van peul- 
■ vruchten door den producent geschiedt 

verplicht door tusschenkomst van een 
peulvruchtenhandelaar aangestçld door 
de hoofdgroepeering «Graangewassen en 
Veevoeders».

V R O EG E A A RD A PPELEN
De voortbrenger van m instens 3 aren 

vroege aardappelen is verplicht zijn 
oogst ter beschikking te stellen van de 
aardappelcentrale. Voor zijn gebruik zal 
voor 60 dagen 75 gram per dag en per 
persoon mogen voorafgenomen worden, 
alsmede zijn plantgoed berekend op 
basis van 17,5 kg. per are.
H U ISSLA C H T IN G  VAN V A RK EN S 

VERBO D EN  _
Met ingang van 22 Ju n i 1941 en tot er* 

met 30 September 1941 is de huisslach- 
ting van varkens verboden.

Gedurende die periode zal geen enkele5 
m achtiging tot huisslachting van va r
kens door de gemeentebesturen mogen 
afgeleverd worden.

KO O P A LLEEN  IN  W IN K E LS  D IE  
HUN P R IJZ E N  D U ID E L IJK  V E R 

M ELD EN
De nationale dienst voor dokumenta- 

tie deelt mede:
De wet van 1923 verp licht alle hande

laars hun prijzen op duidelijk zichtbare 
en ondubbelzinnige wijze aan te p lak
ken.

E r  zijjn echter ta lrijke  handelaars die 
met deze wet volstrekt geen rekening 
houden en de eerste slachtoffers hier
van zijn vooral de Duitsche m ilitairen.

Zekere handelaars aanzien het, als een 
gewoonte de M ark te beschouwen alsof 
het een frank zou zijn. D it komt er op 
neer te zeggen: D it kost drie M ark net 
zoo goed als dit kost 3 fr., alhoewel het 
h ier in  werkelijkheid om een bedrag van 
12 fr. 50 x  3 = 37 fr. 50 gaa& Ck 

Het zou dus logisch zijn dat alle m ili
tairen  en burgers, niet zouden koopen 
in  de magazijnen die hun prijzen niet 
op duidelijke wijze bekend maken.

M isbruiken kunnen medegedeeld wor
den aan de S. P. 453. Louizalaan’ Brus
sel.

Door bovengenoemde wet worden even
eens rondleurders en m arktkram ers be
doeld.
D E W IN K E L IE R S  M OGEN DE 
A A R D A PPELZ EG ELS  VAN 2,5 KG .

N IET  W E IG E R E N  B I J  DEN 
AANKOOP VAN A A RD A PPELEN

N aar ons door de bevoegdec diensten 
wordt medegedeeld, zijn de i.>winkeliers 
verplicht de aardappelzegels van 2,5 kg. 
in  ontvangst te nemen, zelfs wanneer ze 
niet bij m achte zi;<n een overeenstem
mend aantal kg. aardappelen te levéren. 
In  d it geval dienen ze, voor hét ontbre
kende gedeelte aan aardappelen, aan 
den verkooper een eigenhandig gemaak- 
ten kredietbon af te leveren, waarop het 
aantal kilogram  aardappelen vermeld 
staat waarop deze nog recht heeft.

RO O IEN  VAN V RO EG E 
A A RD A PPELEN

Het rooien van vroege aardappelen 
van de variete it «Eerstelingen» wordt 
over het geheele land toegelaten van 
Maandag 30 Ju n i 1941 af.

KAASRAN TSO EN EN  VOOR 
G EM EEN T EW ER K L IED EN

De heer Carette, P ro v in c ia l Afgevaar
digde der Hoofdgroepeering «Zuivel,Vet
ten en Eieren deelde mede dat de ge
meentewerklieden recht hebben op het 
voorgeschreven kaasrantsoen.

De gemeenteoverheden moeten aan het 
adres van den voormelden persoon een 
lijs t in  driedubbel laten geworden.

VOOR DE B A K K E R S
Het Staatsblad van 16 en 17 Ju n i deelt 

mede dat de deelzegels voor aardappelen 
lngediend door de bakkers of verkoopers 
van meel in ’t klein, tot het bekomen 
van een m achtiging A, dienen aanvaard 
te worden op grondslag van drie deelze
gels voor aardappelen tegen 1 zegels Nr 
1. De in te dienen borderellen zullen 
beplakt worden met slechts 99 zegels in 
plaats van 100 of een veelvoud van 9 
en herleid worden in gewone zegels vol
gens onderstaande tabel:

9 zegels N r 20 = 2 zegels N r 1 of 0,340
kg. I

18 zegels N r 20 = 4 zegels Nr 1 of 0,680 
kg.

27 zegels N r 20 = 6 zegels N r 1 of 1,020 
kg., enz.

Elke der 30 aardappeldeelzegels geeft 
recht op 50 gr. brood of 37,5 gr. meel of 
25 gr. deegwaren. Deze drie producten 
kunnen volgens keuze genomen worden.

M A R G A R IN EZ EG ELS
Sedert 21 Ju n i worden de gewone 

zwarte zegels voor m argarine vervangen 
door deelzegels met onveranderlijke 
waarde, dit om de bezwaren te verm ijden 
die zich voordeden, inzake deze zegels, 
wegens de veranderlijkheid van het 
rantsoen. Deze nieuwe zegels geven recht 
op 25 gr. m argarine. Op 20 Ju n i moes
ten de werkgevers hun loopende reke- 
ningéW van de gewone zwarte m argarine
zegels afsluiten. Een inventaris zal aan
stonds worden opgemaakt en de onbe
nuttigde zegels aan de bevoorradings- 
diensten worden overgemaakt en terug 
bezorgd. Geen gewone zwarte m argarine
zegels mogen na dezen datum aan de 
arbeiders worden afgeleverd m aar wel 
de deelzegels van het nieuw model. De 
vroegere zegels in het bezit van de 
werklieden blijven nochtans geldig tot 
5 Ju li a.s.

B IJR A N T SO EN EN
In  verband met de nieuwe regeling voor 

de verdeeling der bijrantsoenen welke 
thans ingestudeerd wordt, vernemen we 
verder dat de verdeelng der zegels voor
loopig nog zou gebeuren door de werkge
vers in plaats van door de gemeente
lijke ravitailleeringsdiensten. De reden 
daarvan moet gezocht worden in  het 
feit, dat vele arbeiders die in een be- 
paaldis fabriek/ arbeiden, verschillende 
gemeenten bewonen en tengevolge daar
van groote moeilijkheden van adm ini- 
stratieven aard zouden oprijzen.

RA N TSO EN EER IN G  VOOR IN  
H ET  BU ITEN LA N D  W ER K EN D E  

PERSO N EN
E r wordt ter kennis gebracht van de 

belanghebbenden dat, in  uitvoering van 
het rondschrijven van den heer Secreta
ris Generaal van het M inisterie van 
Landbouw en Voedselvoorziening dd. 9 
Jun i, het verboden is rantsoeneerings
zegels af te halen voor personen die voor 
onbepaalden tijd  in  Duitschland of in 
Fran k rijk  arbeiden.

Enkel tegen voorlegging van een ge
tuigschrift afgeleverd door de Duitsche 
Overheid voor de personen die in  Duitsch 
land arbeiden, of door een getuigschrift 
afgeleverd door den werkgever, m aar ge
waarm erkt door de Fransche m airie der 
plaats w aar zij tewerk gesteld zijn, voor 
degenen die in  F rankrijk  arbeiden, kun
nen deze personen, m its voorlegging van 
d it bewijs en hun identiteitspapieren, 
de rantsoeneeringszegels bekomen over
eenstemmende met het getal dagen t ij
dens dewelke zij niet afhangen van een 
der hoogervermelde ravitailleeringsdien
sten.

i > A D M IN IST R A T IEV E  
CO NTRO EURS

D ER  R A V IT A IL L E E R IN G  EN
RA N TSO EN EER IN G

gemeenten van het arrondissement '
Brugge-Oostende;

H. D. Depontieu: voor de niet-ont- 
voogde gemeenten van het arrondisse
ment K o rtrijk ;

H. A. Soenens: voor de niet-ontvoogde 
gemeenten van het arrondissement 
Tielt-Roeselare;

H. U. W inne: voor de niet-ontvoogde 
gemeenten van het arrondissement van een kleederkaart of van een mach 
Veurne-Diksmude; j tiging tot bevoorrading.

H. R. W innock : voor de niet-ontvoog- j De volgende kategorieën kleederkaar-

De Kleederkaarten

aan verbruikers worden afgegeven en 
door deze worden betrokken op grond

de gemeenten 
leper.

van het arrondissement

D E V LEESC H V O O RZ IEN IN G  
ONS LAND EN  ELD ER S

IN

De m aatregelen die in  ons land door 
de bevoegde overheden genomen worden 
om de normale vleesch voorziening te ver
zekeren worden soms als ontoereikend 
en w illekeurig geschat. Nochtans wordt 
al het mogelicke gedaan om iedereen een 
bescheiden rantsoen te verzekeren. Zoo 
dit rantsoen niet hooger is dan 35 gram, 
va lt d it eenerzijds te w ijten aan voed- 
selschaarschte voor het vee en ander
zijds aan de noodzaak om de veestapel 
zooveel mogelijk op peil te houden.

N iet alleen in  ons land trouwens 
heerscht veeschschaarschte en zijn de 
overheden er toe genoopt uitzonderlijke 
maatregelen te treffen.

In  Nederland heeft men ook een stren
ge vleeschrantsoeneering ingericht en 
vleeschlooze dagen voorgeschreven, ter
w ijl het dagelijksch rantsoen zeker niet 
hooger is dan in  ons land.

In  F rankrijk  heeft de staatssecretaris 
voor levensmiddelenvoorziening Achard, 
verklaard dat de aanvoer van vleesch in 
de komende maanden zeer m oeilijk zal 
worden. In  normale tijden verbruikt

Zes Kleederkaarten 1 per m2 wegend), bv.: fluweel, velventine,
De textielprodukten kunnen slechts i ÜUÜDel~ juw eel, Kapok, plucne, zware rip-

sen, met de hand geweven stoffen; meu
belstoffen; stoffen voor technische be
hoeften, D.v.: zeiidoeken,. voor- en mee- 
looperscoifen, filtreerweefsels, met daar
uit vervaardigde afgewerkte produkten; 
tapijten.
Aflevering van machtigingen tot 

bevoorrading 
in  bijzondere gevallen

RO U W K LEED IN G . —  B ij overlijden 
kunnen de volgende fam ilieleden van 
den afgestorvene m achtigingen tot be
voorrading in  roukleeding bekomen: de 
ecntgenoot(e) van de(n ) afgestorvene, 
de ouders, de kinderen en hun echtge- 
nooten, de broeders en zusters, de ver
loofden. Jt>- 

Bedoelde personen kunnen m achtigin
gen tot oevoorrading bekomen voor dt 
^oigende artikelen : 

a> Vrouwen: een zwart bovenkleed oi 
een zwarte blouse en rok; een zwart on- 
dermeed; een zwarte sjaal; een paai 
zwarte nandschoenen. De machtiging 
cot bevoorrading voor bovenkleederei. 
Kan woraen vervangen door een m ach
tiging vcor zwarte stof.

D) Mannen: een zwarte das; een paav 
zwarte handscnoenen; twee rouwban
den. ue rechthebbende personen moetei. 
aan den gemeentedienst voor de be 
voorrading en de rantsoeneering dt 
doodakte, alsook hun rantsoeneeçings- 
Kaart voorleggen.

U IT  Li-A. — M its voorlegging van een 
door net, bureel van den burgerlijken 
stand afgeleverde verklaring van onder- 
crouw, kunnen de verloofden bij den 
bevoegden Gemeentedienst voor de be

ten worden uitgegeven
Kleederkaart A, voor jongelingen en 

mannen van 15 jaar en meer;
Kleederkaart B, voor meisjes en vrou

wen van 15 jaar en meer;
Kleederkaart C, voor jongens van 3 

tot 15 jaar;
K leederkaart D, voor meisjes van 3 

tot 15 jaar;
Kleederkaart E, voor kinderen van 1 

tot 3 jaar.
De ouderdom moet telkenm ale bere

kend worden op 1 Jan u ari 1941.
De eerste kleederkaart is geldig voor 

het tijdperk gaande van 1 Jan u ari 1941 
tot 31 Augustus 1941.

De kleederkaarten A en B  bevatten elk 
80 puntenvakjes; de andere kleederkaar
ten elk 100.

De kleederkaarten A, B , C en D zijn 
voorzien van aanKoopbons voor kousen 
en sokken.

B ij de aflevering van kousen of sok
ken aan de verbruikers moet tegelijker
tijd  met het noodige aantal punten een 
aankoopbon van de kleederkaart worden 
losgemaakt; voor de sokjes is het vol
doende het noodige aantal punten af te 
geven.

Voor zuigelingen (kinderen vanaf hun 
geboorte tot den dag waarop zij één jaa i

Nagekomen Sportnieuws

Frankrijk  1.8 m illioen ton vleesch per j worden) wordt een zuigelingenkaart F  
jaar. Door den oorlog is de veestapel van afgeleverd.
zelf verm inderd en de vleeschvoorziening De zuigelingenkaart bevat 150 punten,
heeft bovendien een zwaar verlies gele-'drie aankoopbons voor naaigaren, tw e e ,---- ----  -------
den door het gebrek aan ingevoerd j aankoopbons voor waterdichte onderleg- ! voorrading en de rantsoeneering mach 
vleesch en door het tekort aan veevoeder. ; gers, alsmede bijzondere bons w aarvan ; tigingen tot bevoorrading ontvangen

Aan de Provinciale D irectie voor voed
selvoorziening en rantsoeneering werden 
controleurs toegevoegd, welke adm inis
tratieve controleurs worden geheeten.

Deze ambtenaren zijn belast met het 
toezicht over de bedrijvigheid der ge
m eentelijke diensten voor voedselvoor
ziening en rantsoeneering voor de ont
voogde en niet-ontvoogde gemeenten.

De controledienst van de Provinciale 
D irectie voor West-Vlaanderen is als 
volgt samengesteld:

Directeur: H. J. Devyt. 
Administratieve controleurs:
H. J .  Deberdt: voor de steden en ont

voogde gemeenten;
H  R. Bouchez: voor de niet-ontvoogde

Fran krijk  beschikt thans nog slechts 
over 900.000 ton vleesch. Ten einde in  dit 
tekort te voorzien zijn dienovereenkom
stige maatregelen getroffen en zijn b.v. 
alle particuliere slachtingen verboden. 
Ook voor de kaasvoorziening zijn m aat
regelen genomen en tegen den sluik
handel zal streng worden opgetreden.

In  Zw itserland zijn de Woensdag en 
de V rijdag tot vleeschlooze dagen ver
klaard. In  geval van grooter schaarschte 
zullen vleeschlooze weken worden inge
voerd. D it is thans reeds geschied voor 
varkensvleesch. Tevens is een regeling 
getroffen voor onteigening van slacht
vee indien dit op eenigerlei wiize zou 
worden achtergehouden.

Met het oog hierop ware het van be
lang eiken dag gansch onze visschers
vloot te zien uitvaren.

W ij hopen dat de heer Lucien Decrop, 
voorzitter van de Corporatie, hierin ten 
spoedigste mochte slagen.

M A X IM A P R IJS  VOOR 
F A B R IE K SA A R D B E IEN

De Hoofdgroepeering «Tuinbouwpro
ducten» van de N. L. V. C. deelt mede 
dat de prijzen voor aardbeien, vastgc- 
steld voor de week van 20 tot 26 Ju n i in 
begrepen, bedoeld zijn als m axim aprij
zen voor fabriekswaar, dit w il zeggen, 
voor Dessen geplukt zonder steel en be
stemd voor verwerking in  de fabriek.

De prijs van fT fr. is deze te betalen 
door den fabrikant aan den producent.

W anneer er gesproken wordt van aard
beien bestemd voor de fabriek, dient wel 
te worden verstaan dat de eigenlijke 
consumptieaardbeien in  deze categorie 
niet begrepen zijn en dat dus dë vast
gestelde m axim aprijs niet voor deze ca
tegorie aardbeien bedoeld is.

Abonneert U op• 
Adverteert in :
HET V IS S C H E R IJB LA D

het voorwerp en de waarde gebeurlijk j voor artikelen als beddegoed, beddelin-1 „  * __„ „ n ____ ________j ____ 'b m iH l in n P n  t .Q t 'p llin n p n . STOF-

Prijs  van Groenten en Fru it
G ELD IG  VAN 27 JU N I TOT 3 JU L I 1941

Produkten van
Maxim um prijs Maximumpr. Maximumpr. 
te betalen aan groothandel kleinhandel

eerste kw aliteit den producteur 
of invoerders

aan klein
handel

aan ver
bruiker

A. G RO EN TEN : Fr. Fr. Fr.
Bloemkoolen, 18 cm. per stuk ... 3.00 3.55 4.60
Bloemkoolen, 22 cm. per stuk ... 4.00 4.80 6.25
Kropsalade, per s tu k ...................... 1.25 1.55 2.00
Rhabarber, per k ilo ....................... 2.00 2.40 3.10
Wortelen, in  bussels, per bussel .. 4.00 4.70 6.10
B. F R U IT  :
Stekelbessen, per k ilo ..................... 4.25 4.90 6.00
Aardbeziën best. voor industrie, p. kg. 6.00 — —
Tafel aardbeziën, per kilo ............ 8.00 9.15 11.45
Kersen, per kilo ............................. 7.00 8.00 10.00

Het gaat hier over de prijzen van produkten die tot de eerste kw aliteit
behooren, voor dewelke scherpe eischen zijn vastgesteld.

De produkten die aan deze kwaliteiteischen niet voldoen, moeten minstens
20 t.h. lager verkocht worden.

later zullen worden aangeduid.
De zwangere vrouwen, vanaf de vijfde 

maand der zwangerschap zoowel als de 
moeders van de kinderen die geboren 
zijn tusschen den 1 Jan u a ri 1941 en het 
van kracht worden van onderhavige ver
ordening, hebben recht op de zuigelin
genkaart.

De vrouwen die aldus rechthebbenden 
zijn, bekomen:

a) Voor het eerste kind de volledige 
zuigelingenkaart met 150 puntenvakjes.

b) Voor elk der volgende kinderen een 
zuigelingenkaart met 100 puntenvakjes; 
wanneer er minstens drie jaa r verloopen 
tusschen twee geboorten: 150 punten
vakjes.

c) Voor de kinderen die geboren wer
den tusschen den 1 Jan u a ri 1941 en het 
van kracht worden dezer verordening, 
een zuigelingenkaart met 100 punten
vakjes.

Afhoudingen op de kleederkaart 
voor de sinds 1 Jan . gekregen bons

De machtigingen tot bevoorrading, 
welke sinds 1 Jan u ari 1941 aan de ver
bruikers werden afgegeven voor textiel
produkten die met behulp van een klee
derkaart kunnen worden aangekocht, 
worden op rekening gebracht van de 
kleederkaart.

In  elk geval zal aan den verbruiker een 
kleederkaart worden afgegeven m et een 
m inimum van 20 punten, zelfs indien de 
door hem sinds 1 Jan u ari 1941 ontvangen 
gerantsoeneerde textielprodukten dit 
aantal niet zouden wettigen.

Het gedeelte der punten dat n iet van 
de kleederkaart kon worden afgetrokken 
zal op rekening worden gebracht van 
de tweede kleederkaart die op 1 Septem
ber van kracht zal worden.

De punten welke beantwoorden aan dc 
machtigingen tot bevoorrading sinds 1 
Jan u ari 1941 afgeleverd voor huishoud-, 
tafel- en beddelinnen, zoowel als bedde
goed, worden evenredig afgehouden van 
alle kaarten der gezinsleden.

Met het oog op een doelmatige ver
deeling van den aifzet van textielpro
dukten over den geldigheidsduur van 
de kleederkaart, zullen gedurende de 
maanden Mei en Ju n i 1941, alleen de 
punten nrs 1 tot 50 van de kaarten A 
tot E  voor den aankoop van textielpro
dukten mogen gebruikt en door de ver
koopers aangenomen worden. Deze pun
ten blijven echter geldig voor den gan
schen duur van de kleederkaart.

Het recht op een voortijdige benutti- 
ging der punten nrs 51 tot 80 of nrs 51 
tot 100, aan personen die textielproduk
ten wenschen te koopen voor dewelke 
meer dan 50 punten vereischt worden, 
kan gedurende de maanden Mei en Ju n i 
in  geen geval gegeven worden.

L ijs t der textielprodukten aan een 
machtiging tot bevoorrading on

derworpen
Matrassen, stroozakken, gestikte don

zen dekens (courtepointes); donzen de
kens; tafelkleeden u it gobelinweefsels, 
uit kunstzijden versieringsstoffen e. d.; 
stoffen voor traploopers; m atten; ko
kosmatten en kokostraploopers; wand
behangsels; paarden- en veedekens; 
waterdichte paarden- en veedekens; 
bedbeschermers ; matrassenbeschermers ; 
peluwen; wagenkleeden (-huiven); afge

nen, nuishoudlinnen, tafellinnen, gor 
d ijnen en voorhangen, naaigaren.

ZW A N G ERSC H A P. —  Zwangere vrou
wen kunnen mit.j voorlegging van een 
geneeskundig attest m achtiging tot be
voorrading bekomen voor een positie- 
japon of stof ervoor, ,.yoor twee buste
houders. Geneeskundig bewijs en ran t
soeneeringskaart moeten v oorgelegd 
worden.

IN  G EV A L VAN H EIR K R A C H T . —
Verlies van textielprodukten in  geval 
van heirkracht kan door machtigingen 
tot bevoorrading vergoed worden. B ij de 
aanvraag een officieel bewijs van de 
schade en zijn rantsoeneeringskaart 
voorleggen.

AFVAL. —  Defekte, bevuilde of ver
kleurde produkten, aan minderen prijs 
verkocht, mogen tegen de helft der 
voorgesc..reven punten verkocht worden. 
Stukken stof (coupons), als fabrikatie- 
afval aanzien, mogen tegen een vierde 
van het voorgeschreven aantal punten 
worden verkocht.

STO FA FVA L. —  M eterafval, die bij de 
vervaardiging, bij de bewerking of in 
de handel ontstaan is, mag tegen de 
helft van het in normale gevallen voor- 
gschreven aantal punten aan verbrui
kers afgeleverd worden. M eterafval is 
een stuk stof niet meer dan 90 cm. breed 
en niet meer dan 1 meter iang of meer 
dan 90 cm. breed en m inder dan 60 cm. 
lang. Stukken stof van m inder dan 20 
cm. lang zijn vrij. V rij insgelijks afval 
van dekoratie- en dichte gordijnstoffen, 
niet meer dan 2 meter lang.

BEPA A LD E  STO FFEN . — Orgaildie- 
stoffen, vuurvrije weefsels, lak-, was- en 
laméstoffen, kunnen, tegen de helft van 
het voorgeschreven aantal punten, aan 

1 de verbruikers afgegeven worden. Het- 
! zelfde geldt voor de daaruit vervaardig
de kleedingstuKken. D it geldt eveneens 

;\oor de tweedehandsche waren.
L ijs t der textielprodukten waarvan 

de bevoorrading vrij is
! Zekere speciale beschermende beroeps- 
1 kleeding (w aarvan de aankoop alleen 
mogelijk is voor hen, die het beroep u it
oef enen) , zooals za^ndblazerskleeding, 
asbestkleeding, lasschçrskleeding, slach- 
r.erskleeding, kleeding van schoorsteerr- 
vagers, enz.

Met stof overtrokken papieren Kcaag 
jes en boordjes. Waschlappen, reini- 
gingsvodden, tafelkleedjes van allen 
aard.

Hoofddeksels, uitgezonderd hoofddoe
ken, gebreide doeken, enz.

Gordels, bretellen en toebehoorten 
kousenophouders, handschoenen (uitge
nomen de gebreide en de met breiweef 
seis gevoederde), oorwarmers, knie- en 
polswarmers.

Binnenzolen, geweven sokjes voor 
metselaars, paardenharen sokken.

Mode-witgoed (jabots, ruches en der
gelijke), kant- en borduurwerk, uitge
zonderd de geborduurde weefsels.;

San itaire produkten.
Regenschermen, regenfoedralen, tuin 

parasols.
Handwerk met uitzondering van klee

ding, ondergoed, beddqgoed en huis- 
houdlinnen.

Overhanddoeken met voorteekening 
en met handwerk versierd, sierkleeden 
bij dewelke het handwerk zich over de 
gansche oppervlakte uitstrekt.

Stopgaren, handbreigaren, handwerk-

VO ETBA L 
DE W ENSCH DER EERSTE-KLASSEH o

Talrijke clubs van eerste afdeeling heb. 
ben Zaferdag te Brussel een vergadering 
gehouden, om de inrichting der kam 
pioenschappen 1941-42 te bespreken ai 
vorens hunne desiderata, Zaterdag’ e.k. ■ 
aan het Uitvoerend Comité te gaan voor 1 
leggen.

Z ij wenschen een norm aal kampioen
schap van eerste afdeeling met promo
tie en degradatie te betwisten.

A. S. Oostende zou voor gansch het 
seizoen bye gezet worden en hare plaats 
in  eerste afdeeling behouden.

Na den oorlog zouden de uit eerste 
afdeeling gepromoveerde clubs, met de 
uit eereklasse gedegradeerden test-wea- 
st rij den spelen w aarvan de uitslagen 
zouden uitm aken welke dezer clubs in 
eere- en welke in eerste klasse moeten 
opgenomen worden. ♦

p. S. K. V/EST-VLA AN DEREN
Leiding van Vriendenwedstrijden of 

matchen van Tornooien
D aar er vastgesteld wordt dat meerde

re wedstrijden van bovengemelden aard 
thans gespeeld worden zonder een offi- 
ciëelen scheidsrechter aan te vragen aan; 
i'1.?^ J3evoe®rï Comiteit, worden de heeren 
wlubseoretarissen herinnerd dat in  over-' 
eenstemming met de artikels 73 (i) en 
74 (h ) de club die een vriendenwed- 
stn jd  op touw zet, of Tornooi in rich t 
moet, op straf van 20,00 fr. boete en het 
dubbele bij herhaling, ten minste zes 
volle dagen vóór den wedstrijd, een 
scheidsrechter aan het bevoegde com iteif 
aanvragen.

De aanvragen dienen gericht tot den 
Heer Fernand Dhont, secretaris van het 
Provinciaal Scheidsrechterscom iteit J  
de Dam houderstraat, 13, te Brugge.’

werkte versieringen uit zware versiering- garen op kaarten, in  strengen of in  alle 
stoffen (meer dan 300 gram per vier- andere verpakking van m inder dan 50 
kante meter wegend); uniform stoffen; gram, tapijtw ol in  handelsklaren op
gestikte donzen dekens met hoes; zware maak
versieringsstoffen (meer dan 300 gram Tressen, lin t, passementerieën, strik-

Rechtbanken

REC H TBA N K  VAN V EU RN E
JA C H T D ELIC T . — B. Jozef, handelaar 

m pluimvee te Kemmel had te Middel--- 
7® ?  j  een ■*laas vervoerd gedurende den 
tijd dat de jacht gesloten is. 350 fr of 
15 dagen gevangenisstraf.

SMAAD. — C. Honoré, bediende te 
Middelkerke, had een wachtmeester der 
rijksw acht gesmaad. 350 fr boete of 15 
dagen gevangenisstraf.

—  C. Ju lien , autogeleider te Oostduin-i 
kerke, had te Veurne twee hulppolitie-i 
agenten gesmaad. 182 fr. en 35 fr. brete 
o f S dagen en 1 dag gevangenisstrrf.

N IET -A A N G IFT E  VAN VOORRAD D — 
Z. Jérôme, stoomdorscher te Diksmuide 
nad verzuimd de aangifte te doen van 
zijn voorraad. 700 fr. boete of 4 maand 
gevangenisstraf.

R E C H T B A N K  T E  B R U G G E
D IEFST A LLEN  VAN LOOD. —  Tijdens 

de luchtaanvallen op Oostende, wist A l
la ry Frans, zich piichtig te maken aan 
diefstallen van lood. De rechtbank ver
oordeelde A llary tot 21 maanden gevan
genisstraf, met onm iddellijke aanhouding.

K IE K E N D IE F . — De W u lf Oscar, uit 
Oostduinkerke, had ten nadeele van M. 
Eeckeloo Achiel een aantal kiekens ont
vreemd. Zulks kost hem 7 maanden ge- 

met onm iddellijke aanhouding. De 
W ulf V ictor kreeg wegens heling van 
deze kiekens 1 maand plus 182 fr boete 
of 8 dagen, voorw. 3 jaar

D IE F  G ESTRA FT . _  Bogaerts Hector, 
u it Oostende, had de specialiteit in  een 
paar grootwarenhuizen te Brugge een en 
ander op zak te steken, zonder te be
talen. Gevolg: 1 maand gevangenisstraf 
plus 182 fr. boete of 8 dagen, voorwaar
delijk 3 jaar.

D IEFST A LLEN . —  Wegens diefstal in  
het huis van Mollemans Robert te Oos
tende, door oorlogsomstandigheden ver
laten, en wegens bedreigingen ten op
zichte van buren, worden gestraft: A. 
Pauwels, uit Oostende, met 1 maand ge
vang en 182 fr. boete; C. Pauwels (id .) 
met 15 dagen gevang en 182 fr boete; 
M. Hubette, u it Breedene, met 1 maand 
gevang en 700 fr. boete; A. Chibaut, uit 
Oostende, met 1 maand gevang en 700 
fr. boete.

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

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

ken, garneering, rijgsnoeren, brande
bourgs en dergelijke.

Uitrustingstukken voor uniformen, de- 
koratiestukken voor uniformen.

Wasdoek, linoleum, balatum, stragula, 
vlagjes en vaandels, schilderslinnen, 
boekbindersgaas, boekbinderslinnen en 
weefsels, weefsel in  stof voor speelgoed, 
param enten van allen aard (m isgewa
den), theemutsjes, sierkussens en zit
kussens, en lijkwaden.
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Niemand heeft tot op heden veel aandacht aan de nieu
we vischm ijn geschonken. M aar nu er binnen enkele weken 
zal worden overgegaan tot de openbare verpachting der pak
huizen is de interesse voor dat lang kazernegebouw aan de 
Oostzijde van de havengeul, fel gestegen. Van hier, achter 
de oude vischm ijn u it gezien, sleept het zijn lange reesem 
verschwitte pakhuizen tot aan de slanke vuurtoren, die als 

^ en  blanke kaars boven het complex uitcteekt-
Op een Zondagnamiddag ben ik er ook reeds naartoe 

geslenterd, doch ik heb niet erg veel gezien. De zeshonderd 
°m eter lange verkoophalle maakte geen te groote indruk, te 
meer daar ik in een aangenaam blond gezelschap was. De 
pakhuizen eohter schenen m ij enorm toe, het kleinste wel 
vierm aal zoo groot, als het grootste pakhuis van de oude 
m ijn. De bureau’s boven de pakhuizen zijn echte danszalen. 
W at ik bijzonder goed onthouden heb, was het «Madame» en 
M ijnheer, van den werkman die ons rondleidde; h ij kreeg 
er een dubbele frank voor, voor die «Madame» natuurlijk. 
IeÜere m aal dat h ij «Madame» zei, en h ij zei het dikwijls, 
drukte ik de arm van m ijn blonde meisje, sentimenteel te
gen m ijn ribben. En  telkens weer streelden de versche kru l
len m ijn  schouder. Men begrijpt dat het bezoek aan de 
vischm ijn in deze, eerder bijzaak was, want de reuzelende 
duinen zijn slechts een stap van hier en éénig is het, een
zaam met zijn beidjes, in innige omhelzing naar ’t levenslied 
der zee te luisteren.

Toch heb ik kunnen vaststellen dat de nieuwe m ijn niet 
zoo practisch is als de oude. De enorme kap, die de regen 
buiten de hall moet houden, komt ju ist onder de ramen van 
de bureau’s, zoodat w ij daar niet alleen heele dagen op een 
dak zullen tureluren, doch de verkoop in  de m ijn niet meer 
kunnen volgen: de koopers zullen verplicht zijn voor den

(O

duur van den verkoop in  de hall te blijven. Aangenaam 
vooruitzicht voor den W inter !

Nu de vischm ijn in  zijn witsteenen glorie, na jarenlang 
werken aan dokken, sluizen en gebouwen, er eindelijk staat, 
hebben de vischhandelaars de koorts der verzoening te pak
ken.

Nadat reeds het complex heelemaal af was, werd de in 
gebruikstelling van de nieuwe visschershaven toch nog im 
mer verschoven, zoodat visschers en handelaars heim elijk 
hoopten nooit dààr hun bedrijf te moeten voortzetten. Zelfs 
nu de vischm ijn officieel in  gebruik zal genomen worden, is 
er op vele punten nog geen volledige overeenstemming onder 
de verschillende adm inistraties bereikt. Zooals het trouwens 
goeie adm inistraties past, werden er massa’s nuttelooze en- 
kwesten gedaan, rekwesten en dergelijke meer geschreven, 
met als éénig tastbaar resultaat dat de sluizen verzakken, 
de kaaimuren bevallige booglijnen teekenen en de vischm ijn 
zelf n iet aan de verwachtingen beantwoordt. W are het niet 
dat er al te veel m illioenen in ’t zand geheid stonden en het 
humeur der lastenbetalers n iet altoos even inschikkelijk is, 
dan zou men alles hebben kunnen afbreken en weer opnieuw 
beginnen.

W el werd een commissie aaneengeflanst die alle belang
rijke visschershavens van de nabuurstaten had bezocht om 
uit het beste onzer buren een sublieme visschershaven voor 
ons zelf te bouwen, doch de commissie moest w aarschijn
lijk  te veel banketteeren, om alles tot in de kleinste puntjes 
te kunnen bestudeeren. De aannemers van openbare werken 
moeten trouwens ook leven. Het behoort immers tot de ons 
ingeboren eigenschappen zoo weinig mogelijk met methode 
te werk te gaan. En  daar w ij nu eenmaal, als goede Vlam in
gen, op alles moeten.vitten is hetbegrijpelijk dat de visschers 
er allerm inst aan houden hun schepen de nieuwe dokken 
in  te sturen. Z ij vreezen dat de sluizen niet norm aal zullen

werken en alle schepen gevangen zullen zitten. De energieke' 
Schepen, die de haven onder zijn bevoegdheid heeft, is er 
echter tusschen gekomen. H ij heeft alle verder commentaar 
overbodig gemaakt, door de verantwoordelijkheid op zich te 
nemen, in geval de visschersvaartuigen de haven niet meer 
zouden kunnen verlaten wegens het slecht functionneeren 
der sluisdeuren.

De vischhandelaars zelf hebben ook allen een beetje 
schrik voor dat w it gedoefte aan den overkant. Het is hun 
te groot. Z ij zullen er in  verloren loopen. De bond der han ■ 
delaars, die natuurlijk  de groote kleppers groepeert —  d<v 
kleine hebben er toch niets bij te winnen —  heeft dezen 
avond een vergadering belegd voor alle vischhandelaars, 
aangesloten of niet. ’k Ben benieuwd wat er zoo al zal be - 
disseld worden.

Het is een loome Vrijdagnam iddag. De harde stralen 
van de Zomerzon tintelen op de natgespoelde keien van d<; 
vischm ijn. U it de voegen der klinkers stijg t een kwalijki; 
reuk van bedorven visch en b lijft als een mestgeur boven 
de vischm ijn hangen Het moet erg zijn vóór w ij ’t zelf rie 
ken. Enkele knechten liggen op hun buik op de vischkarrert 
en slapen. Dikke blauwe vliegen zoeken ’t zweetend vleesch 
der aangezichten.

Vóór ons pakhuis zitten twee vischwijven kletspraat, 
te verkoopen op onze kar, met hun rug naar de half open 
poort.

(’t Vervolgt).
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Oostendsch Nieuws VOOR DE B U R G E R L IJK E  
O O RLO G SSLACH TO FFERS

Het N. V. B. O. I. m aakt de zwaarge- 
kwetsten en de geamputeerden van 1940 
(die een been, arm  of hand verloren heb
ben), er attent op dai zij aanvullende 
rantsoenen kunnen bekomen, wanneer 
zij op m instens 60 t.h. invaid iteit aan
spraak kunnen maken. Ten tite l van in 
lichting laten we weten dat volgende ver
wondingen recht geven op ten minste 
60 t.h. invalid iteit. Verlies van rechter
hand, linkerhand en linkervoorarm , al 
de rechtervingers, vingers aan beide han
den, van een been wanneer het overblij
vende gedeelte ten m inste 60 cm, lang 
is, verlam m ing van rechter of linkerarm  
van het been of den voet, verkorting van 
het been met meer dan 10 cm. Het is dus 
niet noodig dat de belanghebbende een 
uitspraak van de Burgerlijke Invalidi- 
teitscommissie hebben. Nadere kosteloo
ze inlichtingen, N. V. B . O. I., Planten
straat, 82, Oostende. Bureel: Dinsdag en 
Vrijdag van 5 tot 7 uur. Briefw isseling: 
zegel bijvoegen voor antwoord a.u.b.

B I J  H ET  S T A D S P E R S O N E E L
—  De genaamde M aurice Diet, welke 

tot een maand gevangenisstraf was ver
oordeeld wegens het stolen van eetwaren 
in  Augustus van verle'den jaar, werd 
thans üoor het beroepshof vrijgesproken 
zonder kosten.

—  De stadswerkm an Louis Kabo, in 
stadsdienst sedert 1896, zal op zijn ver
zoek op pensioen gesteld worden.

—  Aan Louis Verm eulen zal het eere- 
teeken van 25 jaa r trouwen dienst over
handigd worden. L. Vermeulen is sedert 
een paar maanden met pensioen.

—  D ’Hulster G ustaaf vond een geld
beugel met 200 frank. Deze kon aan den 
eigenaar terug overhandigd worden. W ij 
wenschen G ustaaf geluk met deze eer
lijke daad.

— De politieagent Bonfils Koeckelberg 
werd lien t aan de hand gekwetst dooi 
een bomscherf terw ijl h ij op dienstronde 
was.
D IE F S T A L

Verleden week werd bij Douver Napo
leon in  de Hofstraat, 30, ingebroken en 
er een gasvuur ontvreemd.

ütoommachienen - Motoren - Stoomketels

Industrielle des Pêcheries
A PO TH EEK D IEN ST

Zondag 29 Ju n i zal de apotheek Boo
nen, Nieuwpoortsteenweg 152, den gan
schen dag open zijn.

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

(37)

V anaf 1 Ju li a.s. worden de openings
uren der apotheken als volgt bepaald: 
van 8.30 tot 12.30 u. en van 14 tot 19 u 

E r  wordt bij! het publiek aangedrongen 
buiten deze uren niet zonder ernstige 
redenen bij de HH. apothekers aan te 
bellen.
DANSVERBOD

Op verzoek van de Duitsche Overheid 
laat de Heer Burgemeester weten, dat, 
naar lu idt uit een mededeeling van de 
Kreiskom m andantur te Brugge, het 
dansverbod voor de bezette gebieden 
nog N IET  is opgeheven.

GROOTE OM HALINGSDAG
Op 6 Ju li a.s. zal in  onze stad een 

om haling p laats hebben ten voordeele 
van W interhulp.

In  heel ons land wordt die collecte 
door de oudstrijders bezorgd, w at be
w ijst d-it de Bond der Oorlogsinvalieden 
steeds in  verband is met ons nationaal 
liefdadigheidswerk.

Daarom ook zal iedereen met welw il
lendheid ome oudstrijders onthalen en 
edelmoedig zijn penning storten om onze 
armen van den oneindigen nood te red
den.

Vergeet niet dat er steeds armoede 
in  onze stad is.

Onstendenaren. doet Uw p licht...
De armen wachten op U... 

Oudstrijders:
E r wordt een oproep gedaan op Uwe 

toegenegenheid om aan die collecte deel 
te nemen.

G elief U  te wenden vóór Donderdag 
3 Ju li aan den zetel van uwen Bond, om 
er uw naam en adres op te geven.

A llen op post. B ij voorbaatj, besten 
dank.
EEN  GO EDE DAAD

Zooals bekend loopen er na 7 uur ’s 
avonds weinig of geen tram s meer. Hebt 
gij het geluk er een te zien. weest over
tuigd dat h ij naar de stelplaats zal 
rijden.

De tram s die van M ariakerke komen 
om naar de stelplaats te rijden, nemen 
nochtans volk aan en stoppen op alle 
halten op den weg, zoodat heel wat per
sonen toch gediend worden, want velen 
werken te Raversyde.

K O N IN K L IJK  ATHENEUM
De eerste zittijd  der toelatingsexamens 

voor de 6e voorbereidende klasse en de 
6e klassen is vastgesteld op Dinsdag 8 
Ju li te 8.30 uur.

De nieuwe leerlingen kunnen zich la 
ten inschrijven in het Kabinet van den 
Studieprefect, St. Petersburgstraat, 31, 
op Zaterdag 5 Ju li, van 9 tot 12 en van 
14 tot 16 uur.

Dank zij een N I E U W E  
en M ODERNE IN ST ELL IN GB E R IC H T

Ondergeteekende, Léonce Baken, 16, 
Plantenstraat, te Oostende, verk laart bij 
deze geene schulden te erkennen, welke 
zijne vrouw Jeanne Ocket gemaakt heeft 
oi nog zou maken.
(245) L. Baken.

IJZERWAREN
worden UweQUINCAILLERIE

M A T R A S S E NBurgerlijke Stand
U IT ST EK EN D  H ER ST ELD  IN  H ET  
-----------  H U I S  -----------

Maurice DAVID
TORHOUT STEEN W EG , 48

GEBO O RTEN
14 Ju li. — Veerle Vanstechelm an van 

Alfons en M arcella Lanoye, Steensche 
D ijk 83.

15. —  M ariette Pottelancie van Alois 
en M aria Devisscher, Viaducgang 3.

16. —  Vera Vandenbroele van René en 
E lv ira  Van Besien, Clem entinaplein 48.

19. —  Christiane Grimmelprez van Fre- 
derik en Blanche Stekelorum, Nieuw
poortsteenweg 245; Nicole Goes van Ja 
cob en M argriet Ackein, Spaarzaamheid- 
straat 135

20. — Rachel Coucke van M arcel en 
M aria Keeirsebilck, Steensche D ijk  13; 
Telesphoor M inne van Alfons en Yvonne 
Godderis, Blauwkasteelstr.

21. —  Freddy Vangheluwe van August 
en Albertine Bauwens, Oostendsche 
H aardstraat 15; André Van Clooster van 
Polidoor en Bertha Makelberghe, Tor
houtsteenweg 195.

Ondergeteekende Leterm e Felicien, 133, 
Nieuwpoortsteenweg, verk laart bij deze 
geen schulden meer te erkennen welke 
zijne vrouw Hélène Heym an gemaakt 
heeft of nog zou maken, daar zij het 
echtelijk dak verlaten heeft sedert 6 Ju n i 
1941.
(244) F . Leterme.

Wendt U bij ST ER FG EV A L  tot

August Verburgh
Aannemer van Begrafenissen 
OOSTSTRAAT, 36 — OOSTENDE

W ER K LO O Z EN C IJFER .
In  de week van 16 tot 21 Ju n i 19’41 wer

den per werkdag gemiddeld 454 werkloo
zen gecontroleerd, t.t.z. 258 mannen en 
196 vrouwen.

Tijdens de week van 2 tot 7 Ju n i 1941 
waren 459 werkloozen, waarvan 262 
mannen en 197 vrouwen.

ST ER FG EV A LLEN
15 Jun i. — Theodorus Tilkens, 95 .1, 

wed. Valerie Troignée, echtg. Stefanie 
Decock, W andeling 'Albert I, 86.

16. —  Elodie G illis, 72 j„  echtg. Ph i
lippe Persin, Nieuwpoortstw. 373; Jenny 
Coopman, 2 m „ Werkzaam heidstr. 108; 
G entil Ureel, 15 j.i, Nieuwpoortsteenw. 
213; Danielle Govers, 3 m „ Plantenstr.

17. —  M aria Lust, 68 j., echtg. René 
De Corte, Leffingestr. 4; Ju les Poncelet, 
82 j., echtg. M arie Huytens, Ieperstr. 58.

18. — M arie Gossiaux, 70 j., echtg. 
Isidore Blondeel, Nieuwpoortstw. 140.

19. —  Charles Ghys, 51 X, wed. Zoé 
G allan t en Helena G allan t, echtg. Jus- 
tina Boels, H. H artp lein 7; Oscar Smes- 
saert, 71 j„  echtg. Em ilie Verstraete, 
H ospitaalstr. 22.

20. —  Celina Verhuist, 70 j., wed. Louis 
Vanderputte, Kapucienenstr. 5.

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 ORANCE

NOG D IE  10 M ARK
Zooals verleden week gemeld, moet 

men het bewijs van het inleveren van 
kleederen, dat op het stadhuis, M ilitie 
bureau, te verkrijgen is, opsturen, na 
visa van de Kreiskom m andantur, aan 
het bestuur van de Stalag  w aar de m i
lita ir krijgsgevangene was.

Velen vragen zich af of er op de brief
omslag een postzegel van 1,75 fr. moet. 
Het antwoord is: ja  !
VOOR V ER B ET E R IN G  VAN DE 
VAKSCHOOL

B ij het schepencollege werd door di
recteur Tanghe een voorstel ingediend 
om de klas van electriciteit u it te brei
den door het overdekken van een koer; 
zoo zou een prachtig nieuw lokaal beko
men worden.

Men moet weten dat niet m inder dan < 
60 leerlingen deze kursus volgen.
EXA M EN S

Woensdag woonde de heer schepen van 
Openbaar Onderwijs de examens bij van 
de Stedelijke Jongensschool.

Donderdag was dit het geval in  de 
Hotelschool, w aar men in  de huidige om
standigheden nog lekkere hapjes voor
bereidt.

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

(126)

Onvrijwillig bedwateren
B I J  K IN D ER EN  EN VO LW ASSENEN

ALLE HUIDZIEKTEN
JE U K  AAN DEN AARS

M ET  O F ZONDER W O R M P JES  EN  
OP E L K  D EEL  VAN H ET  LIC H A A M

BandagenHAARUITVAL, JEU K IN G EN , ECZEM A
Kaalhoofdigheid, Kale plekken, 
Spoedige efi volledige uitslagen 

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

OrthopædieVoor den verkoop en het GRAVEE- 
REN van NAMEN IN VULPENNEN ,

wendt U  tot de Boek- en Pap ier
handel

A . B . C .
André BO U SSY  - CA TO IRE 
Kapellestraat, 31, Oostende

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

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

ONZE T A X I’S
Voor de maand Jun i hebben de vol

gende taxigeleiders een rijfvergunning :
Vlam inck Gustaaf, Kairostraat, 41.
Rousselle Raym ond, K . Vande Woesty- 

nestraat, 38.
Fonteyne Jean , Oesterbankstraat, 1.
Voor de maand Ju li zijn de uitverko

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

s---— Pierre - 
LANNOYE-VANTYGHEM

ZEILMAKER
Muziek instrumentenfabriek

O RTH O PÆ D IE
APPARATEN

voor ruggraat mis
vorming, beender
ziekte.

W Y N SBER G H E  IVAN  
Wettig gediplomeerd 

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

(132)
•M O tCM M N M O CSCCO CM M « « « M * » *
T I JD E L I JK E  T Y P IST EN

H et College van Burgemeester en 
Schepenen der stad Oostende heeft de 
eer aan de belanghebbenden te laten 
weten dat een oproep uitgeschreven 
wordt voor het aanwerven van twee t ij 
delijke typisten: één m annelijke en één 
vrouwelijke werkkracht.

De candidaten moeten voldoen aan de 
volgende voorwaarden:

I a) Belg zijn en van onberispelijk ge
drag;

b) de burgerlijke en politieke rechten 
genieten;

c) m instens 21 jaar oud zijn;
d) n iet aangetast z ijn  door eenige 

kw aal of eenig gebrek tengevolge w aar
van zij ongeschikt blijken om een open
bare betrekking w aar te nemen.

e) n iet onder toepassing vallen van de 
verordening dd. 28 October 1940 van den 
m ilitairen bevelhebber in  België en 
Noord-Frankrijk.

E r  zal een examen worden afgenomen 
bestaande uit het leveren binnen een be
paalde tjdsrum te, van een behoorlijk 
verzorgde kopij met de schrijfm achine, 
van een tekst met doorhalingen, nota’s, 
enz...

De aanvragen vermeldende naam  en 
voornaam, geboorteplaats en datum en 
adres moeten bij het Stadsbestuur toe— 
komen u iterlijk  op 5 Ju li 1941. De candi
daten moeten ook vermelden of ze even
tueel kunnen de. voordeelen genieten 
van de wetten van 3 Augustus 1919-21 
Ju li 1924 (invalieden, oudstrijders of 
oorlogsweezen van den oorlog 1914-1918). 
Z ij zullen tevens de sam enstelling van 
het gezin w aarvan zij deel uitm aken aan
geven, met de aanduiding der inkomsten 
van zelfde gezin. j

K U N STBEEN EN
ln  licht metaal.

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

ONTVANGSTUREN : ieder werkdag, van
9 tot 11 en van 2 tot « uur ■ 

____  ____ ___ ___ (29)

GEEN  «OSTENDE-THERMAL»
Deze week kon men in  het W aterhuisje 

in  het Leopoldspark geen Ostende-Ther- 
inalw ater u it de bron bekomen. De lei
dingen waren nam elijk gesprongen. Men 
is reeds volop bezig aan de herstellings
werken.

IN DE M E IS JESBER O EPSSC H O O L
In  de Stedelijke Meisjesberoepschool 

stond er een mooie piano, gift van Mevr. 
Sacré. Deze werd thans door de bevoegde 
stadsdiensten afgehaald en voor een 
feest naar de school van Mej. Vannooten 
verplaatst.
TELEFO O N
Het stadsbestuur is thans opnieuw aan

gesloten bij het Staatstelefoonnet. Het 
te vormen nummer is 710.50.
A L T IJD  H ETZELFD E

Ten nadeele van Van Renterghem Fr., 
wonende te Steene, werd een fiets ont
vreemd, die op 16 Ju n i jl. geplaatst was 
in de ingangspoort van den Volksbond, 
Stokholm straat.
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I UI T  DE S T R E E
Van onze bijzondere correspondenten ••••«©••©e©©©©®»»*©©©©©©©©©©©©©

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

Scnrijven met voorwaarden bureel van 
’t blad.

Steene

dus esrste ronde van dit tornooi in  de 
ruime en frissche zaal Eldorado bij Ju l. 
Sam yn, Kerkstraat, begiftigd met 400 
frank prijzen. Stip t begin te 15.30 uur.

K IN D ER K LEED ER K A A R T EN
De kinderkleederkaarten kunnen nog 

worden afgehaald deze week ten stad
huize den Maandag en den Woensdag; 
dit bericht dus voor de achterblijvers.

Breedene

Dewulf Jozef, wonende te Oostende, ; 
was met een paar vrienden gaan zwem-) 
men naar de Steenoverput, grondgebied 
Steene. H ij is er jam m erlijk verdronken, j 
Na herhaalde pogingen is men er in  ge-, 
lukt, dank zij de tusschenkomst van een j 
speurhond, den drenkeling op te halen. 
Tegen de andere zwemmers werd pro- 
ces-verbaal opgemaakt om te zwemmen 
ln onbewaakte waters. Weze dit een 
goede les voor verdere onvoorzichtigen.

OP HET SEC R ET A R IA A T ;
De bureau's van het gemeentesecreta- j 

riaat werden op puike wüze heringericht. 
H arte lijk  proficiat aan het gemeentebe
stuur. aJ<-

B U R G E R L IJK E  STAND (
Geboorten: Fernand Helsmoortel van, 

Leopold en Servaete Flo rina ; Lucienne! 
Nuyts van Albert en Oppe Yvonne.

Overlijdens: Belrens Leonie, wed. var.' 
Demeulemeester Augusta.

H uw elijk: Despot M aurits en M arcella 
Claeys.

U IT D EEL IN G  DER 
RA N TSO EN ZEG ELS

De zegels voor het eerstkomend tijd 
perk zullen uitgereikt worden volgens do ' 
nummering der rantsoeneeringskaarten 
en in de volgende orde:

Maandag 30 Ju n i, voormiddag: 482901 
tot 483400; nam iddag: 463401 tot 483900.

Dinsdag 1 Ju li, voormiddag! 483901 tot 
484400; nam iddag: 484401 tot 484900.

Woensdag 2 Ju li. voormiddag : 484901 
tot 485400; namiddag 485401 tot 486300. j

Donderdag 3 Ju li, voormiddag: 486301 
tot 486900; nam iddag: 486901 tot 487800.

Vrijdag 4 Ju li, voormiddag: 487801 to t' 
488500.

Personen, die om een grondige reden! 
hunne zegels niet hebben afgehaald op ' 
den gestelden datum, mogen zich aan 
bieden op V rijdag 4 Ju li, namiddag.

Ten einde een nieuwe aardappelkaart 
te bekomen moet men het strookje der 
vervallen aardappelkaart voorleggen.

T R A G ISC H E  V ER D R IN K IN G
Dinsdag heeft zich op het strand van 

Breedene-Duinen een tragische verdrin
king voorgedaan.

C IN EM A N IEU W S De genaamde Demeyer Robert, gehuwd 
Het bestuur van de Kinem a Royal 'zet en wonende Breedene-ter-Duinen, was 

zijn superproductiesreeks voort met de ! werkloos en beoefende de garnaalvangst 
m eesterlijke operettefilm  «Gaspo.oae*, ! ajs kruier op het strand.

O N G EV A L Î van C arl von M illöcker, met de beroem-j Ziende dat de vangst m aar pover was 
de danseres en zangeres M arika Rörr en begaf h ij zich te ver in zee, h ij kwam 
de beroemde Hollandsche zanger en i echter in  een draaikolk terecht en ver- 
graaggeziene film artist Johan  Heesters. | dween in  de diepte.
Voor V rijdag 27 Ju n i om 7.30 uur, Zater- j Dadelijk werden pogingen in  het werk 
dag 28 Ju n i om 7.30 uur en Zondag 29 gesteld om de ongelukkige te redden,

•••••••••••

Ju n i om 2,30, 5 en 7.30 u.: 1) U fa aktua
lite iten; 2) Docum entair; 3) Gasparone. i 
Toekomende week : «De Vrouw met de 1 
Tijgers».

PO M P IER K O R PS
Dinsdag jl. is alh ier overgegaan tot 

opnieuw herinrichting van het pompier-1 
korps. Sinds lang was er sprake van en 
eindelijk dan ook heeft kapitein Bulcke 
S. zijn mannen weerom rond zich kun
nen scharen. De gemeente is hem er 
dankbaar voor, want indien er een 
brand moest uitgebroken hebben, dan 
v.isten we werkelijk niet w aaraan ons 
te houden. D aar het korps dus weerom 
zijn oude lokalen betrokken heeft, is de 
Burgerw acht verplaatst naar oud-café 
«.Bij Siske» op de m arkt.

B U R G E R L IJK E  STAND.
Geboorten: Neyts Jeannine-M aria, Pan- 

nestraat 62.
Huwelijken: Rotsaert R ichard, met 

Van Hoecke Simonne, dienstmeid, beiden 
te Heist; Meysseman Louis, zeevisscher 
met Vandepitte Lea, z.b., beiden te Heist.

doch men slaagde er niet in.
Tot op heden werd het lijk  van den 

verdronkene niet teruggevonden.
Begrijpelijkerw ijze verwekte dit droe

vig ongeval heel wat opschudding, in de 
gemeente en bij de overige kruiers.

De fam ilie werd omzichtig van het tra 
gisch voorval op de hoogte gebracht.

Eens te meer komt hier nogmaals tot 
uiting hoe gevaarlijk  de pogingen der 
visschers zijn, om eenige garnaal te be
machtigen tot de bevoorrading der be
volking.

O N VO O RZICH TIGE VROUW
In  de Buurtspoorwegstraat, ter hoog- 

! te van de Veldstraat, stond de echtge- 
’ noote D... wonende Nukkerwijk, op het 
rijw ielpad te praten. Twee w ielrijders 
kwamen u it verschillende richtingen het 
baantje opgereden, zij moesten voor de 
onvoorzichtige vrouw wijken, doch een 

1 van beiden, de genaamde Henri P ..., ge
huisvest Dorpstraat, te Breedene, kon 
de vrouw niet voldoende ontw ijken en 
echtgenoote D. werd ten gronde gewor
pen. De w ielrijder kwam in  een gracht

stelden dag worden afgehaald .tusschen 
9 en 11.45 en 14 en 16.45 uur, den Zater
dag uitgezonderd. Den Zaterdag zijn de 
bureelen enkel toegankelijk van 9 tot 
12.30 uur. S P O R T - }

NIEUW S I

Afkondigingen: Kerkaert M arcel, vis- . . .  Gelukkie bekwam h ii niet het 
scher te Heist met Bonne Arsène, huis- ; L  !  i !
houdster te Oostkamp. ™  e, letsel' doch de vrouw werd llch t

Helsmoortel Nathalia-M aria, 84 jaar, g ^
wed. Berton Victor, alhier 'wonende, On- Moeten w ij er nogmaals de aandacht

Heist
!

APO TH EEK D IEN ST .
Morgen Zondag 29 Jun t zal de apotheek 

van den heer Maes gedurende de gewo
ne Zondaguren voor het publiek toegan
ke lijk  zijn.

O V ER W ELV IN G
Het plan van de perceelen voor het 

OVerwelven van 2 vakken van den wa
terloop n r 2 genaamd evendijkader en 
het verplaatsen en het overwelven van 
een vak van denzelfden waterloop is ten 
gemeentehuize neergelegd. Het schepen 
college zai de aanmerkingen en klachten 
ontvangen waartoe d it ontwerp mocht 
aanleiding geven en op 30 Ju n i te 11 uur 
het onderzoek sluiten.

T ELL IN G  DER VRACH TW AG EN S
Op bevel van den Gruppenfahrbereit- 

schaftsleider te Brugge, wordt overge
gaan tot een nieuwe telling van alle toe
gelaten en niet toegelaten vrachtw a
gens. A lle betrokken personen zijn ver
p licht binnen de 5 dagen op het gemeen
tehuis, aangifte te komen doen van alle 
vrachtwagens welke zij voor het oogen
blik bezitten. De wagens welke voor de 
W ehrm achtdienststellen werken, moeten 
eveneens worden aangegeven.

Zoo binnen de 5 dagen de aangiften 
n iet zouden toekomen zullen de namen 
der nalatigen aan de Feldkommandan- 
tur bekend gemaakt worden.

Helst, 25 Ju n i 1941.
De Burgemeester a.i..

Goetinck Hector.
V ER KO O P VAN E IER EN

De burgemeester m aakt bij deze be
kend, dat wekelijks eieren zullen te koop 
gesteld worden tegen den maximumprijs 
van 1,75 fr. het stuk, bijl den aangestel
den groothandelaar Hots Joseph, Pa- 
rentstraat, 15, alhier. De verdeeling zal 
voor het eerst en indien de produktie 
het toelaat, geschieden als volgt: Een 
ei per week voor ieder der volgende per
sonen:

1) kinderen .tot 14 jaar;
2) ouderlingen boven de 70 jaar;
3) aan huis verpleegde teringlijders 

die in  het bezit zijn van een kaart van 
een erkende inrichting  voor tering lij
ders (dispensarium ) ;

4) zieken die een speciaal regiem moe
ten volgen w aarin  eieren voorgeschreven 
zijn (op getuigschrift van den behande
lenden geneesheer);

5) zwangere vrouwen en voedsters tot 
en met de tweede maand na de beval
ling, m its voorlegging van een genees
kundig getuigschrift.

Door den gemeentelijken bevoorra
dingsdienst zullen eierkaarten uitge
deeld worden aan de rechthebbenden, 
hetgeen hun zal toelaten, op vertoon 
hunner kaart, hun rantsoen in  ontvangst 
te nemen. Ter opmaking dezèr eierkaart, 
moeten de rantsoenkaarten worden voor
gelegd. W ij vestigen er de aandacht op 
van houders van leghennen dat weke
lijks, twee versche eieren moeten gele
verd worden per leghen, welke zij méér 
bezitten dan het aantal leden van her, 
huisgezin. Strenge! m aatregelen zullen 
worden getroffen tegen weerspannige 
producenten.

V rijs te llin g  van leveringsverplichtin
gen kan slechts aangevraagd yorden op 
grond van de eigehlijke behoeften van 
het huishouden van den producent zelf.

Deze vrijstelling  moet aangevraagd 
worden aan er kan slechts verleend wor
den door de «Eiercentrale» te Asper (O. 
V laand '.

V IN KEN  1ER BOND
Het oestuur van de Vinkenierbond, ge

vestigd bij makker F. Knaeps, Pensioen 
M ariette, m aakt bekend, dat op Zondag 
29 Ju n i de wedstrijd doorgaat om 2 uur 
’s narniddaes dit in  tegenstelling van 
andere Zondagen.

GROOTE KA A RT IN G
Het feestkom iteit der Tarnm attenfa- 

briek, heter gekend onder den naam  van 
Arbeitstelle Heist, m aakt bekend, dat 
het een tornooi in rich t onder de kaart- 
liefhebbers van het bedrijf. Op Zondag

derw ijsstraat 9.
ROOD K R U IS

Zooals werd aangekondigd ging Zon
dag 11. een propaganda-avond door, in- 
gefcicht door de plaatselijke afdeeling 
van het Roode Kruis.

Voor een uitgelezen publiek gaf Dr. 
Delaey, de ijverige Voorzitter der afdee
ling, als inleiding, een geschiedkundig 
overzicht van het Rood K ru is en die der 
plaatselijke afdeeling. Een sam envat
ting volgde van hetgeen de plaatselijke 
afdeeling presteerde sedert de herop
richting in  September 1939.

Daarna nam D r De W inter het woord 
en w ist zijn toehoorders meer dan een 
uur lang in  spanning te houden met een 
leerrijke en m eesterlijke uiteenzetting 
over de tuberculose. H ij gaf een over
zicht van de verschillende behandelin
gen der longtering van vroeger en heden 
ten dage. De verschllende technieken 
van het heelkundig ingrijpen, werden op 
je\ ettelijke en boeiende wijze benanoeld,1 
tevens werden enkele ingewikkelde ge-j 
vallen onder het oog genomen. Nuttige , 
en practische wenkeii besloten deze in 
teressante voordracht.

W e danken hierbij den heer burge
meester, die niet alleen de raadzaal ter 
onzer beschikking stelde, m aar er tevens 
prijs op stelde tegenwoordig te zijn en 
zelfs met een sappig dankwoordje de toe
hoorders welgedaan naar huis zond.

W e zorgen er voor om uw aller wensch, 
nam elijk Dr. De W inter zoogauw moge
lijk  in  ons midden terug te zien bij een 
eerste gelegenheid in  te willigen.

De belanghebbenden kunnen ten allen 
tijde inschrijven bij R. V lietinck, Guido 
Gezellestraat, 14. W at de cursussen be
treft, voorwaarden 18 jaa r en lid  zijn 
van het Rood Kruis.

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

Geboorten: Casier M ichel van M aurits 
en Vanholm e Yvonne.

Huwelijken: Stevens René, daglooner 
en Colignon Josephina, z. b. yeiden a l
hier; Hennehrt Leopold» schipper en 
Driege B lanca, z. f. peiden alhier.

Overlijdens: Van Steenbrugge M aria, 
z. b. 73 j „  wed. van Vanneuville Ben ja
min, overleden te Keerbergen. Thirion 
Maria-Louisa, z.b. 45 }aar, echt. van De
preeuw Jules.

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

Program m a van V rijdag 27 tot en met 
Maandag 30 Ju n i: 1. U fa actualiteiten; 
2. Dokumentaire; 3. Operette, de meest 
suksesvolle film  van het jaar, met W illy  
Forst, M aria Holst, Dora Kom ar, Pau l 
Körbiger en Leo Slezak.

Program m a van Dinsdag 1 Ju li tot en 
met Donderdag 3 Ju li: 1. U fa actualite i
ten; 2. Dokumentaire; 3. «Chantage».

Gedurende de week, voorstellingen te 
19.30 u„ ’s Zondags om 1 5u., 17.30 en 20 
uur.

CASINO, Zeedijk. —  Program m a voor 
de week en op Zondag 29 Ju n i: 1. Ufa 
actualiteiten; 2. Ku ltuurfilm ; 3. «Haar 
eerste Avontuur». Voorstellingen: den 
Zondag om 16. 18 en 20 uur. Gedurende 
de week, slechts voorstellingen voor 
soldaten.

VOOR DE SCHOOLGAANDE JEU G D
Benevens vitam inen, krijgen de school

kinderen nu ook nog, tegen een vergoe-1 
ding van 0,25 fr. het stuk, drie m aal in  
de maand een lekkere reep volle choco
lade. Een versterkende en door de school i 
gaande jeugd zeer naar waarde geschat- j 
te lekkernij.

DE E IE R K A A R T
De eierkaarten zijn alh ier nog niet in 

voege. Iedereen echter, die in het bezit 
ia van een m elkkaart, heeft recht op één 
ei in  de week. te halen bij Cloet C., 21, 
Brouwerstraat. De dagen van verkoop 
zijn als volgt gesteld: lederen Vrijdag, 
Zaterdag, Zondag en Maandag.

VOOR DE D U IV E N L IE F H E B B ER S  !

op vestigen dat het verboden is het r ij
wielpad te versperren ?

U IT D EEL IN G  DER 
R A N T SO EN EER IN G SZ EG ELS

Vanaf 30 Ju n i tot en met 3 Ju li 1941, 
telkenm ale van 9 tot 12 en van 14 tot 17 
uur, zal er overgegaan worden tot de u it
reiking der rantsoeneeringszegels, aard
appelkaarten en zeepkaarten.

Maandag 30 Ju n i: van 440.301 tot en 
met 441.800.

Dinsdag 1 Ju li: van 441.801 tot en met 
443.700.

Woensdag 2 Ju li: van 437.301 tot en 
met 438.800.

Donderdag 3 Ju li: van 438.801 tot en 
met 440.300.

Belangrijke opmerkingen: Alle sch ik
kingen van den vorigen maand blijven 
gehandhaafd. Na de vastgestelde dagen 
worden geen zegels meer afgeleverd. De 
zwarte zegels worden uitgedeeld tusschen 
14 en 20 Ju li 1941.

B U R G E R L IJK E  STAND
Geboorten: Depoorter G ilbert van 

M aurice en Mermuys V itelina.
H uwelijken: Vanloo Henri, metser, wo

nende te Zwevezeele met Coelus M arcel
la, z. b. alhier.

Huwelijksafkondigingen: Claeys An
dreas, bediende, wonende alh ier en Van 
Canneyt Clothilde, wonende te Klem s
kerke.

jBlankenbergei
A PO T H EEK D IEN ST

Zondag 29 Ju n i zal de apotheek Feve- 
ry. Kerkstraat, gansch den dag open 
blijven.

FONTE IN IER SD IEN ST
Van af Zondag 29 Ju n i tot en met Za

terdag 5 Ju li zal de fonteinier Witte- 
vrongel Alfond, 30. Serg. De Bruynestr., 
den dienst waarnemen.

V O L K S B O E K E R IJ «ONS HUIS» 
VAN M AERLANTSTRAAT

Hoe zullen de kinderen de vacanties 
doorbrengen ? Vele ouders zijn er mede 
verlegen. De volksboekerij bezit een r ij
ken schat van kinderboeken en het be
stuur vraagt niet beter dat de boeken 
zouden gelezen worden. Iederen Zondag 
is de volksboekerij «Ons Huis» open van 
af 10.30 uur tot 12 uur en toegankelijk 
voor iedereen.

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

van af V rijdag 27 Ju n i tot en met Don
derdag 3 Ju li: 1. U fa actualiteiten; 2. 
K u ltuurfilm ; 3. «Ursula verdacht», met 
Lu li Hohenberg, Grete Weiser en Heinz 
von Cleve.

PA LLA D IU M , Kerkstraat. — Program 
ma van af Vrjdag 27 Ju n i tot en met 
Donderdag 3 Ju li: 1. U fa actualiteiten; 
2. K u ltuurfilm ; 3. «Congo-Express» met 
René Deltgen, M arianne Hoppe en W illy  
Birgel.

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

B U R G E R L IJK E  STAND.
Geboorten: Verlinde Annie, Van M aer

lantstraat, 79; Van W indekens M agda
lena, W eststraat, 60; Debruyne Denise, 
Kerkstraat, 145.

Huwelijksafkondiging: Bom y Henri, 
Wenduine met Vergracht Rahel, alhier.
U IT D EEL IN G  DER RANTSO ENZEGELS, 
M ELK ZEG ELS , A A R D A PPELZ EG ELS  EN 

ZEEPK A A R T EN  A. B. C.
Vanaf 27 Ju n i a.s. wordt er aangevan

gen met de uitdeeling der rantsoenee
ringszegels, melkzegels en aardappel
kaarten en zeepkaarten. Deze worden 
?an  de belanghebbenden voorgelegd te
gen voorlegging der rantsoeneeringskaar
ten, de identiteitskaarten en eventueel 
het trouwboekje. Voor de aardappel- en 
zeepkaarten moeten de strooken van de 
oude kaarten voorgelegd worden.

De uitdeeling geschiedt in de lokalen 
van den gemeentelijken ravitaileerings

DE S T R IJD  TEG EN  DEN 
KO LO RA D O KEVER

Een speciale dienst tegen de bestrij
ding van den koloradokever en de aard- 
appelplaag werd m  het St. Bernardus- 
coiiege ingericht, De inwoners die een 
grooter oppervlakte hebben geplant dan 
1 are per fam ilielid  en die verlangen hun 
aardappelveld te laten besproeien ter 
bestrijdiing van den Koloradokever eri 
de aaroappelplaag, kunnen zich aanmei- 
den in  het St. Bernarduscollege, M arkt
plaats.

Wet is voldoende, naam, adres en op
pervlakte van het aardappelveld op te 1 
geven.

De besproeiing geschiedt tegen 5 fr. 
per are. alles inDegrepen.

IN K W A R T IER IN G SS C H E IN E ;i
Het stadsbestuur m aakt beKend, dat de 

inwoners die officieren, onderofficieren 
of soldaten van de Duitsche Weerm actu 
herbergen zelf hun inKwartieringsschei- 
nen moeten aanvragen.

De 1 2  woonstDil.etten moeten maande
lijks op het stadnuis, loket 3, af gegeven 
worden, tusschen den 5 en 10 van iedere 
:ii aan .l

De bevolking wordt hier terloops nog
m aals aan herinnerd dat geen koopwa
ren mogen opgeëischt worden zonder 
regélm atig opeischingsbiljet.

DE R IJB E W IJZ E N
De aanvragen tot het bekomen van 

een rijbew ijs moeten op het stadhuis in 
gediend zijn vóór het einde van deze 
maand. E r dient opgemerkt te worden 
dat d it bewijs op oen voerder zelf be
trekking heeft en dus niet op den eige
naar van een auto of motor. Het rijbe
w ijs is onbeperkt van duur en kan ook 
voor alle autos dienen. De belanghebben
den vragen dus alle in lichtingen aan bu
reel I, benedenverdieping, stadhuis.

B U R G E R L IJK E  STAND
H uw elijk: Albrecht Frans met Dela- 

haye Madeleine.
Huwelijksafkndiging : Degreef Albert, 

met Legein Marie-Louise.
U IT D EEL IN G  DER 

R A N T SO EN EER IN G SZ EG ELS
Het uitreiken der rantsoeneeringsze

gels voor de periode Ju li—Augustus zal 
plaats hebben op:

Donderdag 3 Ju li, aan de gezinshoof
den w ier naam  begint met A, B, C, E, F, 
G., aan loket 1; D. H. I. J .  K . aan loket 2.

V rijdag 4 Ju li, aan de gezinshoofden 
wier naam  begint met L  tot en met S. 
aan loket 1; T t<>, en met Z aan loket 2, 
telkens van 9 tot 12 en van 14 tot 17 uur.

De personen die belet zijn op den voor 
hun gestelden dag, mogen hun zegels la 
ten afhalen op 7 Ju li en volgende dagen. 
Het uitreiken der melkzegels en aard
appelzegels geschiedt op dezelfde dagen 
als de gewone zegels aan loketten 1 en 
2, bovenverdieping, stadhuis.

DE E l ER E N V ER K O OP
Ieder Maandag zal de verkoop van eie

ren plaats hebben bij Sy lva in  Heuzel, 
Kerkstraat, 11. De rechthebbenden die
nen hun eierkaart voor te leggen.

Het b lijk t dat nog vele kippenhouders, 
i &an hun verplichting bij het inleveren 
van eieren te kort komen. Z ij zullen er 
dus de gevolgen moeten van dragen.
DE BEVO O RRA D IN G SM A C H T IG IN G EN  

VAN DE B A K K E R S
Voortaan zullen alleenlijk  nog de be

voorradingsm achtigingen van de bakkers 
afgeleverd worden op Maandagvoormid- 
dag.

EEN  A A N M O ED IG IN G SPR EM IE
Door het M inisterie van Onderwijs, 

afdeeling Schoone Kunsten en Letteren, 
werd aan onzen stadgenoot Fred. Ger- 
monprez, een aanmoedigingspremie van 
1.000 fr. toegekend, voor zijn jongste 
werk: «Het Volk uit den Westhoek» .
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Boksen
EEN  T EG EN V A LLER  IN  H E 

SPO R T PA LE IS
W IM M E  O V ERW IN T  R EG N IER  M ET DC!

PUNTEN
VAN EENOO D W IN G T VERCAMMEh: 

TOT OPGAVE
D .tm aal is ae meeting m het Spoi^ 

paieis een leenjKe oegenvaiier geween, 
xuet onaer-Ppzicni van sport, m aar lang- 
aen nnancieeien Kant. Amper entice 
nonaeraen toescnouwers waren opgeüu- 
men om ae twee «Jostenaenaars W m iin. 
en van aenoo aan net werK te zien. ütt, 
ls  een xeit dat de zengenae h itte o., 
grootste schuld draagt aan dezen tegen 
biag, njK w ij van een anderen Kant nit, 
geiijKs moeten oekennen dat ae te ta. 
njKe DijóenKomsten der jongste maan 
den ae sportsmannen meer dan verzu 
digd xieboen. uaarom  dat ze verieue. 
bondag de vn je natuur verkozen au... 
de zaai van het tóportpalels die, verge 
leken i_ j vorige meetingen, nu een treu- 
rigen aanbliK oood. Kn noentans zoudei, 
w ij moeten schrijven dat de afwezige^. 
ongelijK genad hebben, ten minste dezei, 
die in  de meening verkeerden dat het 
aangekondigd programm a de moeite dt. 
verplaatsing niet zou loonen. W ij hebben 
er een zeer genotvollen namiddag ge 
noten, met prachtige kampen, waarva.. 
de eene voor den andere niet moest on 
derdoen.

Hieronder een overzicht der verschii 
lende wedstrijden:

Liefhebberskampen over 4x2 min.:
Vercammen (58 Kg.) Antwerpen dwing; 

Depree (58 kg.) Oostende tot opgave m 
de tweede ronde.

Heftige slagwisselingen van meet ai 
aan. Depree w ijk t van geen voet en Ver
cammen krijg t het eveneens hard te ver- 
üuren. Daarna verzwakt Depree, tfordt 
dooi een waven siagenhagel overladen 
en laat het gansch bebloed steken. Ver
cammen w int 20 fr. premie.

Hubrouck (62 kg.) Oostende w int met 
de punten op Van Rompaeye (69 kg.t 
Antwerpen.

Het gewichtsverschil tre ft h ier dade
lijk  het oog. Hubrouck geeft een stevige 
repliek en hoe Van Rompaeye ook der, 
harden slag zoekt, alles is tevergeefs. 
De Oostendenaar ontw ijkt steeds behen
dig en countert den bezoeker meer dan 
naar believen Tenslotte w int Hubrouck 
zeer verdienstelijk.

Hoorne (66 kg.) Oostende w int met de 
punten op M arris (66 kg.) Antwerpen.

M arris, met het hoofd van een «oud
strijder» ,klopt er niet nevens, maar 
Hoorne zoekt het lijf  aan lijf, zoodat de 
kamp eentonig verloopt. Ten slotte w int 
de Oostendenaar verdiend.

De Ram m elaere (74 kg.) Oostende wint 
met de punten op Van Peer (74 kg. > 
Antwerpen.

E r is hier een m erkelijk klasverschil. 
De Ram m elaere, heel w at vlugger dan 
zijn tegenstrever, breekt herhaalde ma
len los van rechts, na met den linker 
geveinsd te hebben. Van Peer k rijg t een 
zware afstraffing, haalt echter het einde 
en wordt dan ook voor zijn grooten 
moed toegejuic.ht.

Dejonghe (64 kg.) Oostende w int met 
de punten op Berto (65 kg.) Veurne.

Verkeerde beslissing» want o.i, won 
Berto en niet de Oostendenaar.

Hoornaert (58 kg.) Oostende w int met 
de punten op M ars (55 kg.) Veurne.

Hoornaert boekt h ier een verdiende en 
rechtm atige zege.

Beroepskampen over 10x2 m inuten:
Van Eenoo (66 kg.) Oostende dwingt

Vercammen (66 kg.) Antwerpen tot op
gave in  de zesde ronde.

Van Eenoo schijnt heel wat steviger 
gebouwd dan Vercammen. die van meet 
af de mindere is. De Oostendenaar bokst 
zeer kalm  en betrouwvol, mat Vercam 
men af met harde slagen naar het lijf. 
In  de derde ronde wordt de Antwerpe
naar neergehaald voor 4 tellen en in de 
zesde ronde gaat h ij neder tot 3. Van 
Eenoo zet zi.jt verdelgingswerk voort, 
brengt den tegenstrever opnieuw in 
m oeilijkheid, alvorens hem tot opgave te 
dwingen.

Wimme (55 kg.) Brugge w int met de 
punten op Regnier (57 kg.) Antwerpen.

Mooi en snel gevecht. Wimme heeft 
de bovenhand en tre ft verschillende ma
len raak met beide vuisten. In  de zesde 
ronde wordt Regnier tot, 7 tellen neer
gehaald, m aar hervat zich zeer kranig, 
zoodat h ij op zijn beurt komt mee- 
vecliten. De Bruggeling komt echter op
nieuw in  de meerderheid en w int met 
groot puntenverschll..

DE B IJE EN K O M ST  OP 29 JU N I 
A FG ELA ST  !

Zooeven bereikt ons het bericht dat 
de voor Zondag 29 Ju n i aangekondigde 
bijeenkomst in  het Sportpaleis afgeiast 
wordt, wegens de groote h itte die thans 
heerscht. Echter kunnen w ij met ge
noegen mededeelen dat de vriend Theo 
Vanhaverbeke een akkoord bereikt heeft 
met A. S. Oostende om gedurende de 
Zomermaanden boksfeesten in  open 
lucht op het stadion te M ariakerke in 
te richten. Alsdan zullen door den Oos- 
tendschen in rich ter prachtige program
m a’s ineengewerkt worden die stellig de 
groote massa zullen te been brengen.

SYS-RO TH  
Op Woensdag 2 Ju li te Brussel

Op Woensdag e.k. 2 Ju li heeft het zoo 
lang verwacht treffen plaats tusschen 
K are i Sys en Gustaaf Roth. zulks voor 
den Belgischen tite l aller kategorieen. 
Reeds verleden maand moest deze kapi
tale ontmoeting te Brussel doorgaan, 
do,;h werd wegens een door Roth opge- 
locpen wonde verdaagd. Over enkele 
dagen krijgen w ij dus den vinnigen 
schok tusschen beide klasmannen. Hot 
staan de kansen van beide vuistscher- 
mers?

Zooals dus reeds gezegd, loopt Roth 
meer gevaar dan .V s  De/ ■ laatste is 
heel w at 'lugger nan tien Sinjoor, d 'i 
slechts zijn routine zal kunnen in de 
weegschaal werpen tegen de vlugge en 
krachtige stooten van den Oostendenaar. 
Van dezen laatste maken w ij dan ook 
enzen favoriet ,en zelfs zou het ons niet 
verwonderen, indien Roth vóór het einde 
de vlag strijkt.

In  alle geval wenschen wj onzen kra- 
nigen Sys veel geluk op zijn verplaatsing 
naar de hoofdstad.

NOG DE KA M P SYS-ROTH
Bericht

E r wordt er aan herinnerd dat de 
sportsmannen, die graag K a re i Sys naar 
Brussel w illen vergezellen, hun plaatsen 
op voorhand dienen te bespreken in  het 
Hotel Central, bij den vriend Nestor 
Verstraete, Wapenplaats. M its voorleg
ging van hun eenzelvigheisdkaart, zal 
deze personen een doorgangsbewijs af
geleverd worden om ongehinderd de 
kuststreek te verlaten. A frit aan Oos- 
tende-Kaai om 14.10 u. en terugkomst 
om 23 u. u it Brussel.

V o e t b a l

IX

W anneer men den Zondagvoormiddag i dienst, Hotel Leopold II,  Onderw ijsstraat
een man ziet staan, de handen in  de 
zakken,, onafgebroken naar de lucht tu 
rend, met een tik je weemoed in zijn oo
gen, kan men gerust beweren: «Dat is 
een duivenmelker».

Zoo zijn er velen, die den Zondag te
rug denken aan de mooie prijskam pen 
van vroeger en velen verlangen terug 
naar de komende wedstrijden. E r  zijn 
er echter ook zeer velen die, met p ijn  
in  ’t hart, hun gevleugelde vriendjes ge
dood hebben. W aarom ?

Duivenmelkers, het is u niet verboden 
duiven te houden, m aar zorgt er voor I

volgens de hieronder aangeduide rege
ling :

Vrijdag 27 Ju n i: Akkerstraat tot en 
met Groote Markt.

Zaterdag Guido Gezellestraat tot en 
met Kem m elbergstraat.

Maandag 30 Ju n i: Kerkstraat tot en 
met Molenstraat.

Dinsdag 1 Ju li: Nieuwpoortstraat tot 
en met Vredestraat en B. Van Damme- 
straat.

Woensdag 2 Ju li: Seb. Vernieuwestraat 
tot en met Van M onsstraat.

Donderdag 3 Ju li: Van M ullem straat 
19.30 u „ ’s Zondags om 15 u., 17.30 en 201 tot en met Zuidlaan. 
voorgeschreven wet. 1 De zegelbladen moeten op den vastge-

Vragen 
en Antwoorden  
van onze Lezers

R. — Vraag: De vraag loopt over de 
verplichting van het nederleggen eener 
aangirte voor erfenisrecht bij een sterf
geval, reeds behandeld in  onze vorige 
rubriek, die w ij h ier in  extenso niet kun
nen overdrukken.

Antwoord: Zoolang gij niet z ijt u it
genoodigd door ’t bevoegd beheer staat 
er u niets te doen.

Ind ien gij een uitnoodigingsbericht 
ontvangt moogt gij het ons vrij mede
deelen.

D. J. — Vraag: M ijn  bedrijf lig t vol
ledig stil sedert de gebeurtenissen en had 
vroeger drie bedienden welke ik  nu nog 
behoud met volle salaris van boven de f 
1000 fr. per maand. Ben ik  verp licht de ’ 
verhooging van 8 t.h. toe te passen of-1 
schoon ik geen verdienste heb?

Antwoord: Het besluit heeft geen on-! 
derscheid gemaakt. Uwe bedienden wor- ] 
den aanschouwd als zijnde in  werke- j 
lijken dienst behouden, zonder behoud 
indien de patroon genoegzame verdien
sten verwezenlijkt. Evenals de afhoudin- 
gen voor verzekeringen en pensioenkas
sen, komen de betaalde salarissen in 
aanmerking voor de bedrijfsbelastingen.

süsstflasseeawww»

De Arbeidsvoor
waarden bij de 

Trawiervisscherij 
in Nederland

Zooals on?e lezers weten, gaat de : 
groote traw lvisscherij in  Nederland ver
der door en mogen de vaartuigen zelfs 
oy 20 m ijl gaan visschen en vier dagen 
en vier nachten uitblijven.

Ook daar bestaat er een bewakings- 
vaartuig van eigen vloot. De andere 
vaartuigen laten hiervoor een deel van 
hun besomming staan. Voor alle kosten,

, deze laatste inbegrepen, wordt daar 12. 
procent afgehouden.

H ET  V O ET BA LSE IZO EN  1941-’42
VO O RO N TW ERP 

VAN HET U ITVO EREN D  COM ITE
I. Eere-Afdeeling.

Een enkele reeks, bevattende de 14 
volgende clubs, die op 1 SeptemDer 19öi< 
voor de Eere-Afoeeling in  aanmerking 
kwam en: Antwerp F. C „ Beerschot A. C. 
Liersche S. K ., F. C. Mechelen, Boom 
F. C., W hite S ta r A. C „ s. C. Anderlecht, 
Union St. G illis, Olym pic Cnarleroi, C. S. 
Brugge, Standard C. L., T illeu r F. C., 
A. R . A. Gantoise, Eendracht Aalst.
II. Gemengde Competities voor Clubs 
van Eersie en Overgangsatdeelingen.

Aangezien meer dan w aarsch ijn lijk  de 
clubs van Eerste en Overgangsaideeling 
zullen besluiten dat het onmogelijk is, 
wegens het voortbestaan van oe reisge- 
legenneden, een m tsiuitend voor hen 
voorbenouoen kampioenschap op touw te 
zetten, zal hun het gedaent gegeven wor
den een competitie in  te richten van 
7 reeksen, waaronoer de clubs van die 
afdeelingen zullen verdeeld worden.

H ierna de uiteenzetting van d it voor
stel:

Toestand op 1 September 1939: Ant-, 
werpen telde 8 clubs in  Afd. I  en 13 in ’ 
Overgangsklasse; Brabant, 8 clubs in 1 
Afd. I  ei) 6 in  Overgangsklasse; Luik, 
3 clubs in  Afd. I  en 10 in  Overgangs
klasse; West-Vlaanderen, 2 in  Afd. I  en 
6 in  Overgangsklasse; Oost-Vlaanderen, 

2 in  Afd. I  en 4 in  Overgangsklasse; He
negouwen, 3 in  Afd. I  en 6 in  Overgangs
klasse; Lim burg, 2 in  Afd. I  en 6 in  Over
gangsklasse; Namen, 3 in  Overgangs
klasse; Luxemburg, 2 in  Overgangskl. In  
totaal dus, 28 clubs in  Afd. I  en 56 in  
Overgangsklasse.

Voor de reeks welke ons gewest aan
belangt, hebben w ij deze van West- 
Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Hene
gouwen, ’t zij een reeks Van 12 volgende 
clubs: F. C. Brugge, A. S. Oostende, 
V. G. Oostende, Knokke F . C., S. C. Mee
nen, Stade Moeskroen, K o rtrijk  Sport, 
S. K . Roeselare, U. S. Doornik, Racing 
Doornik, A. S. Ronse en F. C. Ronse.
I I I .  Schaal van België.

Na de onder het I  en het I I  bedoelde 
competities, zou een schaal van België 
op touw gezet worden, onder de 14 clubs 
van Eere-Afdeeling en volgens te bepalen 
verhoudingen de eerste der reeksen van 
clubs van Afd. I  en Overgangsklasse.

***
Tot daar het voorontwerp van het 

U. C. dat, laat het ons bekennen, de 
moeite waard lijk t ernstig in  overweging 
genomen te worden. Is  het n iet vrij van 
gewettigde kritiek, langs een andere 
zijde zullen de beoogde kampioenschap
pen zeker in  zich een veel grooter belang 
behelzen dan de doodgeboren provinciale 
competities, over w ier sukses w ij m aar 
liever dadelijk zullen heenstappen. E r 
moest naar iets nieuws gezocht worden; 
wi;- gelooven dat bovenstaande indeeling 
de beste oplossing biedt en de algemeene 
meening is dan ook dat ze de goedkeu
ring van bijna alle clubs zonder onder
scheid zal wegdragen. Voor wat de kust

streek betreft, met genoegen zullen wij 
eens andere gezichten ontwaren dan 
altoos deze van Knokke, Blankenberge 
en andere Oostendsche. Alleen dient van 
de zijde der betrokken clubs bij het U. C. 
de noodige voetstappen aangewend, om 
gelegenheid te bieden tot verplaatsen 
van en naar de kust. En  w ij denken niet 
dat de Bezettende Overheid hiertegen 
eenig bezwaar zal opwerpen.

In  alle geval, zullen de betrokken clubs 
morgen Zaterdag te Brussel bijeengeroe
pen worden om verslag u it te brengen 
nopens hun zienswijze in  deze opstelling 
der reeksen.
D A R IN G  B LA N K EN B ER G E  OP 

EEN  K EER PU N T  ?
In  het huishouden van Daring B lan 

kenberge moet het voor het oogenblik 
n iet al te best verloopen en w at de toe
komst ons brengen zal is nog een vraag- 
teeken. Daring Blankenberge heeft over 
een tijd  van hier zijn plein omploegd, 
w aarbij er van zelfsprekend geen gele
genheid meer was voor zijn spelende 
leden om de shoes aan te trekken. Van 
daar dat verschillende spelers o.m. Hau- 
tekiet. de gebroeders Konings, Popelier 
en anderen hun schreden naar Sport 
hebben gericht ten einde te vernemen 
of zij bij Sport niet konden worden aan
gesloten. Vermelde spelers treden dan 
ook reeds op in  vriendschappelijke wed
strijden en hun aanvraag werd reeds 
aan de hoogere besturen kenbaar ge
m aakt. W at de aangewende stappen tot 
gevolg zullen hebben, kan voor het 
oogenblik nog ni.et worden uitgemaakt. 
In  alle geval ziet het er niet rooskleurig 
uit. voor Daring, welke aldus beroofd van 
verschillende goede krachten, moeite zal 
hebben een degelijk e lfta l op voet te 
brengen.

S c h a k e n
V RA A G ST UK  Nr 4

Sleutel Pf5xe7 dreigt 2-Pe7d5 
Eerste variante als Kf4e3 - 2Pe7d5 mat. 
2e variante als Pc5xa4 - 2Db6e3 mat.
3e variante als Pd6ç4 - 2Db6k6 mat.
4e variante als Pd6xe8 - 2Db6h6 mat.

VRA A G ST UK  Nr 5 
H. C. Glasmacker, Gent

Wit speelt en geeft mat in twee zetten


