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Oorlogsschade
Herstel

VOETSTAPPEN VAN BURGEMEESTER SERRUYS

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
e 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
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Art. 1. — Met Ingang van 6 Juli 1941 zijn de groene zegels op grijs-bruinen
ondergrond vervallen. Het Is verboden ze nog te gebruiken.
Van dezen datum af tot 4 Augustus 1941, gelden alleen de zegels-to
oranje-roode tint.
Art. 2. — Met ingang van 6 Juli 1941, is de rantsoeneering yan de eetwaren geregeld volgens onderstaande tabel:
t
Qeldige
zegel .

PRÖDUKT

Naar keuze:
a) Keukenbrood
.
b) Meel zooals wettelijk voorzien
c) Deegwaren vervaardigd uit tarwëmèel gebuild tot 85 t h
d) Deegwaren vervaardigd uit roggemeel gebuild tot 65 t h. ... ...
e) Biscottes vervaardigd uit tarwemeél,- gebuild tot 72 t.h ... ...
f) Diëetlevensmiddelen, welke ten
hoogste 140 gr. meel, gebuild tot
72 t.h., bevatten en in het geheel niet meer dan -175 gr. we' Een ... . ... ...
f) Peperkoek "... ... ... ...:.....
*~'i?>*-- 5)~-Bankétgébafc5U;.f;v^^*.^^i;v^.
1

Dagelijkich Totaal rantsoen Hoeveelheid
rantsoen voor 30 dagen per itgel

Aantal
«Hls
per
partotfe

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

225 gr.
170 gr.

30
30

150 gr. 4 kg. 500

150 gr.

30

125 gr. 3 kg. 750

135 ff-

30

125 gr. 3 kg. 750

125 gr.

30

30
175 gr. 5 kg. 250 175 gr.
30
250 gr. 7 kg. 500 250 gr.
450'grh 13*^500 450 gr. ;:^ó,,

2 Gebrande mout of gebrande gerst 3.3 gr.
.
3 Margarine
3.3 gr.
...
4 Boter
11.7 gr
5 Voorloopig onbenuttigd
6 Geraffineerde suiker, kristalsuiker, korrelsuiker, kandijsuikeiS
«vergeoise>, bruine suiker, ruwe
suiker en naprodukt ...
66 gr.
7 Voorloopig onbenuttigd
f
zetmeelhoudende produk8 Andere
ten dan havergort, enz>, ' peulvruchten en aardappelmeel (dit
laatste niet gerantsoeneerd) ...
10 Versch en bevroren vleesch (20%
beenderen inbegrepen voor .varkensvleesch; 25 t.h. beenderen
inbegrepen voor rurid- en paardenvleescri; 30 t.h. beenderen inbegrepen voor kalisyleesch, schapen- en geltenvleesch) ; conserven en alle preparaten, om 't
even welke de daarin voorkomende verhouding vleesch weze 35 gr.
13 Kunsthonig, invertsuiker en vloeibare suiker, suiker- en kandijsiroop broodsmeersel
..... 5 gr.
14 Confituur en gelei, fruit of bletensiroop, vruchtenmoes, tenminste
30 t.h. suiker bevattend
• 7.5 gr.
9(\ Aardappelen

•

500 crr.

,

100 gr.

33 gr.

3

100 gr.

33.3 gr

3

350 gr.

117 gr.

3

2 kg. 666 gr.

3

50 gr. 16.5 gr.

3

J
'•
&$pssg5ïy
35 gr.

30

150 gr.

50 gr

3

225 gr.

75 gr.

3

2.S kir.

a

1 kg. 050

15 kir.

Art 3. — Om te voorzien In de ontoereikendheid van de aardappelultdeelingen, kunnen de houders van aardappelkaarten 50 gram brood of 37,5 gr. meel
bekomen, in ruil voor eiken ongebruikten deelzegel voor aardappelen.
Art. 4. — Havergort, havervlokken en havercrème worden, volgens de bij
het besluit van 18 September 1940 voorziene modaliteiten, niet meer verdeeld.
Art. 5. Mits overlegging van een geneeskundig getuigschrift, mogen dt
zieken, bij den gemeentelijken dienst, ieder zegel nr. 4 tegen vier zegels nr. 11
ruilen. De aldus geruilde zegels nr. 4 worden op het geneeskundig getuigschrift
geplakt en onmiddellijk geannuleerd.
Voor de personen lijdend aan ongeneeslijke of chronische ziekte, wordt «r
maar een enkel getuigschrift vereischt; de volgende maanden plakt de aangestelde beambte de geruilde zegels nr. 4 op een blad ongezegeld papier, dat door
den gerechtigde voorgelegd wordt en de op het geneeskundig getuigschrift voor»
komende aanduidingen vermeldt, te weten: naam van den geneesheer, nftam
van den zieke, aard van de kwaal en datum van aflevering.
BERICHT
1. Brood en meel, deegwaren, biscottes, diëetlevensmiddelen, peperkoek
en banketffebqk:
_____
Het is aan de bakkers, banketbakkers en kleinhandelaars verboden voor den
verkoop van een van voormelde producten aan te nemen:
1. van 6 tot 12 Juli, de zegels nr. l, genummerd van 10 tot 30;
2. van 13 tot 19 Juli, de zegels nr. l, genummerd van 17 tolt 30;
3. van 20 tot 26 Juli, de zegels nr. i, genummerd van 24 tot 30.
2. Vleesch;
^
Het Is aan de vleeschhouwers, spekslagers en andere kleinhandelaars verboden voor den verkoop van hetzij gelijk welk vleesch te aanvaarden: l, van 0 tot
12 Juli, de zegels nr, 10, genummerd yan 10 tot 30; 2. van 13 tot 19 Juli, do
zegels nr. 10, genummerd van 17 tot 30; d. van 20 tot 30 Juli, de zegels nr. 10,
genummerd van 24 tot 30.
3. Deelsegels voor aardappelen:
a) De deelzegels voor aardappelen die door de bakkers of kleinhandelaars
In meel worden-aangeboden om een machtiging tot bevoorrading te bekomen,,
moeten aanvaard worden óp basis van d deelzegels tegen 2 zegels nr. 1; b) de
deelzegels voor aardappelen mogen eveneens benuttigd worden voor het bekomen
van 25 gram deegwaren,
<
4. Aan inschrijviny i>ij den kleinhandelaar onderworpen producten:
Bijven aan Inschrijving bij den kleinhandelaar onderworpen: de margarine,
de boter, de suiker en de aardappelen.
5. Verkoop van gebrand mout:
, ;
De fabricage van gebrand mout werd van 26 Januari 1941 af verboden. Dé
nog beschikbare voorraden mogen zonder zegels worden verkocht; deze verkoop
aal bijgevolg geen recht meer geven op herbevoorradlng in gerst. .

c HET YISSCflBERIJBLAD

VISSCHERIJ
BANK VAN BRUSSEL
—
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP
~
B1JHU1S OOSTENDE : 3,'^ WAPEN PLAATS
Agentschap Petit Paris, 76b, Toriioutsche Steenweg'
Bewaring van Effecten — Verhuring van Brandkasten —
Bewaring van kostbare waarden, onder omslag, in pakketten of verzegelde kisten.
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De Taxi

Uitgifte van zinken muntstuk]
van 25, 10 en 5 centiemen
Ziehier het antwoord op de verleden
01
De aanvoer van pos
Prijzen voor visch en visscherij - week gestelde vraag:r
Volgens de vastgestelde behoeften (
1. De taxi zou geen enkelen voetganger den zinken muntstukken van 25, IQI
producten in Noorwegen
De pos, het kleine gulzige baarsvischje,
ontmoeten wanneer hij naar den Zeewas vroeger nauwelijks van tel. De; hen- Het directorium voor Prijken in Noor- dijk ging, daar hij dezelfde snelheid ,5 centimes geslagen, bij gelijke rioevl
met Nederlandsehen of Frans
Het Erf en isrecht en de gelaars wierpen het weg en de beroeps- wegen Aroért .thans onderhandelingen heeft als hen, maar het dubbele van voet- 1 heden,
a, 327>
visschers verkochten het soms tegen be- om een regeling der prijzen voor visch en gangers die naar het station gaan. Dus, tekst vooraan.
Ziji
zijn
wettelijk
gangbaar,
onder
a
spottelijk lage prijzen. Maar dit alles is visscherijproducten te bekomen. Zoo zou- per slot van rekening, geen enkele voet- ticulieren, ten beloopë van vijf $ t KOO
Kleine
Eigendommen nu veranderd.
den sts
den o.m. de bruttoverdiensten voor groot- ganger méér zou hij ontmoeten.
voor elke betaling.
Het voedsel is schaarsch geworden en en kleinvischhandelaars vastgesteld wor2. Hij zou evenveel voetgangers onties, üe
is er vooral in ons land dringend vraag den. De Controle organen hebben reeds moeten als hij bleef stilstaan, maar hij De zuiver nikkelen muntstukj
naar alle soorten van levensmiddelen volmacht bekomen, om de prijzen vast zou er driemaal meer ontmoeten, die
OEK l
van 5 frank niet meer gangt r goede
Het erfenisrecht zooals het geregeld i Dit is reeds 'een schoone verbetering Het centrum van dé posvischvangst is te
naar
het
station
gaan.
leggen
voor
bepaalde
vischsoorten
bv.
wordt in het Burgerlijk Wetboek stamt bijaldien nochtans de overnemer van de Lemmer, aan het IJzelmeer in Holland, de makreel, walvisch enz.
vanaf l Juli
bu
3. Hij zou tweemaal zooveel personen
uit den tijd van Napoleon,,, zooals het nalatenschap over de noodige gelden Soms trekken een twintig of dertigtal
ontmoeten
als
hij
bleef
stilstaan,
maai
Burgerlijk Wetboek zelf. Het werd ons kan beschikken om de andere erfgena- visschersbooten er speciaal op uit, om
Krachtens een besluit van 10 Juni iL
De Lofodenvisscherij
zou er viermaal meer ontmoeten die naai hebben
de 5-frankstukken van » u fciEER>
nagelaten door de Fransche revolutie en men te voldoen. Deze kwestie stelt zich pos te vangen en hun moeite wordt dikhet
station
stappen.
aikkel
geen
koers meer ff zich
Is gebaseerd op de principes waarvoor ook bij andere erfenissen wanneer één wijls met groote vangsten beloond, welOp 19 April werd de Lofodenvisscherij
Het is hierbij dus bewezen dat een ingang van wettelijken
l Juli 1941.
'«Conterd
toen geijverd -werd.
der erfgenamen het bedrijf, hofstede of ke tegen zeer hooge prijzen worden ver- beëindigd. De opbrengst was zoo groot taxi
voordeel
zou
hebben
met
niet
tt
Het voorziet de gelijkheid onder erf- woning, wil overnemen of inkoopen. In handeld. Het vischje is in waarde zeer als het nooit te voren het geval was ge- blijven stilstaan maar met rond te ri;Deze maatregel betreft alle niky
genamen en de verkaveling, indien mo- het verleden hebben wij moeten vast- hoog gestegen. België is liet grootste af- weest, en bedraagt 25,5 millioen Noorstukken van 5 frank, zoowel die van kb EN T
!
gelijk, «in natura» van de onroerende stellen dat de mindere boeren of werk- zetgebied voor de Hollandsche pos, welke sehe kronen. Voor de alleenvarende vis- den !...
formaat met den stempel van den •"el var
goederen; dit wil zeggen dat de gronden lieden in zulke gevallen geen geschikte hier het meest gerookt, verkocht wordt. schers waren de verdiensten 1273 kronen.
Aankoop van auto's
" gischen leeuw als de grootere rnode«e
bijvoorbeeld in gelijke perceelen worden ieening konden bekomen- omdat de hoomet dé beeldenaars van Albert en ff nSVt=i
De Lemster rookerijen werken op volle Dergelijke hooge bedragen konden tot op
r.pnnnlrt TTT
'
•CO»»"
III.
verdeeld en bij loting toegekend. Indien ge rente die gevraagd werd al te zware kracht en kunnen onmogelijk aan' de heden nog nooit aangeteekend worden.
Ten einde in geen moeilijkheden te Leopold
geen verdeeling «in natura» mogelijk is tasten meebracht die buiten verhouding vraag voldoen.
geraken, moet men dadelijk alle nieuwe
Een versje
en geen akkoord kan gevonden worden stonden met de opbrengst of de huurMeer dan 100.000 kg. gestoomde posjes, Opstapelen van visch in de zuivel- auto's oi aangekochte occasie auto's, die
onder de erfgenamen, worden de goede- waarde van het goed. Thans echter be- in kisten verpakt, werden reeds ingein den handel of in het bedrijf of perfabrieken
In
de
dagbladen
verscheen een «,
ren openbaar verkocht.
staat de Nationale Maatschappij voor voerd en evenredig verdeeld onder de
soonlijk gebruikt wórden, op het stad- [rekkelijke reclame om
de dameskou
Naar
Noorsehe
dagbladen
melden,
Dit geiijkheidspriucipe, in zijn uiterste den Kleinen Landeigendom, onder toe- volgende agglomeraties:
Antwerpen,
huis aangeven.
tijdens de zomermaanden te vervaii; unvoor
.gevolgtrekkingen, hoe schoon ook i;i dicht van den Staat, die juist voor doel Brussel, Luik, Charleroi, Mechelen, Leu- wordt de gedachte gekoesterd om de
visch, voornamelijk uit de groote Lofo- Dienst der Werkzaamheden van door een bruine schmink.
theorie, houdt geen rekening met de neeft den kleinen landeigendom op den ven, Gent, Oostende en Tienen.
Dit deed een lezer inspireeren tot IE HUI
denvisscherij, in de koelinstallaties der
feitelijke toestanden; het leidt tot ver- buiten te bevorderen en te beschermen.
het gedemobüiseerd leger
volgende gedicht:
snippering, tot onteigening. Vooral vooi Deze maatschappij stnat leeningen toe, Het net scheurde tijdens €le vangst melkerijen op te stapelen. Men verkeert
n: VÜ18
er in de meening dat m het koude jaarde landbouwbedrijven is dit stelsel on- tegen 2,50 %, op langen termijn, tot 25
niingair
Een plaatselijk bureau van den dienst
NIEUWE
KOUSEN
Een
Noorsch
visscher
bracht
verleden
getijde een koelinstallatie in plaats van der Werkzaamheden van het Uedemogezond.
jaar, terugbetaalbaar met mensualiteiweek
Dinsdag
een
vangst
van
30.000
kg.
een bevriezing voldoende zou blijken, in biliseerd Leger (D.W.G.L..1 v;erd cnlangs De mode is een aardig ding,
In 1900 zag de wetgever zich dan ook ten, kapitaal en intrest inbegrepen; verCELDPI
genoodzaakt een uitzondering te maken vroegde terugbetalingen zijn altijd mo- koolvisch aan wal. Door het groote ge- de bewaring van visch, waardoor een te Brugge, Ezelstraat 55, opgericht.
.-gen. h
Met
alles
kan
ze
weg
en
is
zoo
slim.
wicht scheurde het net en een gedeelte merkelijke prijsdaling ten voordeele van
voor de kleine erfenissen. Wanneer de gelijk en zonder kosten.
i van.)
Vrouioenkousén
zijn
nu
schaars
en
a\
Alle
inlichtingen
betreffende
leverinvan de vangst was verloren gegaan. De den verbruiker zou plaats grijpen. Alleen
erfenis hoofdzakelijk bestaat uit het
Ook voor gewone aankoopen van gron- resteerende 30.000 kg. zijn reeds in de een. uitbreiding der voorhanden zijnde gen, aannemingen en opeischingen, Och, Madame, kijk daarom niet zuu\ re KO<
woonhuis, met bijhoorigheden en gron- den,
Zijn de kousen niet meer te koope schlllei
kleine hofsteden, bouwen van wo- koelhuizen van Brönnöysund onderge- koelinstallaties op de zuivelfabrieken kunnen aldaar bekomen worden.
den, waarvan het gezamenlijk kadasLaat ons in bloote bèenen loopen
Daar
er
in
Oostende
door
de
Belgische
ningen
op
den
buiten
met
minimum
10
bracht,
waar'zij
verpakt
worden.
Groote
Hoiion
traal inkomen niet meer bedraagt dan aren grond, worden leeningen toegewordt in overweging genomen. Zoo kon legers schrikkelijk veel werd opgeëischt Nu nog 'n 'beetje schmink en kleur
quantums
zullen
naar
het
Zuiden
ver4.200 fr., dan heeft de langstlevende
bv. de Lofodenkabeljauw met een koel- of gekocht, ware het ten zeerste wen- En g'hebt wederom uw goed humeur, ni;ngest
zonden worden, terwijl de rest naar de schip naar Drontheim overgebracht worechtgenoot, wanneer het goed in ge- staan.
:ot van
schelijk dat een dergelijk bureau in
meenschap is, of één van de kinderen^ Alle inlichtingen kunnen bekomen wor- conservenfabrieken gaat.
den en vandaar verder met een koelwa- onze stad zou opgericht worden.
Rechtskundige bijstand vooij ,uwmees
zelfs wanneer er minderjarigen zijn, hel den bij de Nationale Maatschappij voor
Beeldt
gen naar Oslo. Van hier uit en andere
oud-militairen
recht het goed over te nemen tegen den Kleinen Landeigendom, Steenweg op Genaaste gebieden van beteekenis groote plaatsen zou dan de doorzending
V&or in
Betaling
van
voorschotten
aan
voor Bulgaarsche visscherij
schatting, mits opleg in geld voor het
der vischkisten naar de melkerijen volHOJN
Wij herinneren er aan dat oudst
Charleroi, 26, te Brussel.
deel der andere erfgenamen.
gen. Het plan vindt- in breede kringen officieren, beroepsmilitairen en ders of oorlogsinvalieden 1914-18 "en i
Met de naasting van Macedonië en een groote instemming.
loontrekkende arbeiders
kosteloozen rechtskundigen steun k
West-Thracië verwerft Bulgarije waarHANDE
devolle visscherijobjecten, zooals de Ma'Het Staatsblad bevat aangevulde ta- nen bekomen bij een speciaal bureel
De Noorsche Winterharingden
schoot
van
de
Brugschè
cedonische nieren, de Aegeïsche kustvijbellen betreffende de te betalen voorvisscherij
Vroege Aardappelen
vers, de mondingen der groote stroomen
schotten. Aan de officieren, beroepsnii- orde opgericht. Het bureel,
Frèi
uit Mters Willems (Brugge), Six (Cj
Marica, Mesta en Stroema mitsgaders
Zij leverde een verkoopswaarde van litairen en loontrekkende arbeiders en
de Aegeïsche kustwateren. De vischteelt- 36,4 millioen kronen op. Dergelijk resul- aan de rechthebbenden. Maandwedde tende) en Bernolet jr., zetelt iedei
Woensdag om 11 uur in het Gerechtsi TE KOI
inrichting bij Ochrid, welke reeds door
moet overigens als bijzonder gun- van l'Mei 1911 af:voor
ledereen het Bulgaarsche ministerie van land,- taat
Luitenant-generaal. 4.000 f r.'; Generaal te Brugge.
ireau (£
stig worden aanzien en mag gerangbouw overgenomen werd, zal zich bezig schikt worden onder de beste'die men majoor 3.300 fr.; Kolonel 3.400 fr.; Luiteek- en
Over
de
«
emelt»
of
aardappel
houden met de regeling van de visch- tot op heden boeken kon.
nant-kolonel 3.000 f r.; Majoor 2.500 f r.;
Drijven
De Hoofdgroepeering « Aardappelen »
vangst in Macedonië, met de kunstmaKapitein-commandant en kapitein tel- : In «Het Visscherijblad» van 13 Junij icter nur
AAN WIE MAG DE LANDBOUWER
van de Nationale Landbouw- en Voe- VROEGE AARDAPPELEN VERKOOPEN? tige vischteelt en het kweeken van nieu- Noorwegen maakt geperste visch lende zeventien jaar dienst als officier verscheen -een klein artikel over de w
we, op economisch gebied waardevolle
of zes jaar als kapitein 2.100 fr.; Kapi- woesting aangebracht door dit ina BEN KO
dingscorpóratie heeft den rooiingsdatum
voor' de vroege aardappelen «Eerstelin- • De vroege aardappelstreek vormt een soorten van visch in de talrijke Macedotein tellende minder dan zes jaar dienst aan de aardappelvelden van het Albq ireau. A
Uit
Oslo
wordt
gemeld:
In
de
eerste
; gesloten gebied. Binnen dit gebied dat nische meren en vijvers.
immer ï
gen» vastgesteld, op 30 Juni.
weken zal een Noorsehe firma het ver- als kapitein 1.900 fr.; luitenant 1.600 f r.; park.
is afgebakend, mag de land- (De Oceanografische eigenschappen vaardigen
De eersten verzendingen werden Maan- "zorgvuldig
onderluitenant
1-400
fr.;
adjudant
1.300
van
geperste
visch
op
zich
Tg
KOt
Ik
denk
dat
het
wel
van
nut
zal
wei
bouwer vrij verkoopen aan de erkende van 'de Aegeïsche zee maken de ontwikdag reeds gedaan.
Voor deze nieuwe manier van fr.; Ie sergeant-majoor, Ie opperwacht- daaromtrent wat meer over te vernem edea s]
koopers die de waar ter beschikking te keling mogelijk van een rijke zeebodem- jj nemen.
vischbewerking, bestaat, na de succes- meester 1.200 f r.; sergeamvmajoor, op- yooral nu zooveel menscheh aardappel iarden l
HOE IS DE OOGST?
stellen hebben van daartoe aangeduide
De oogst is goed tot zeer goed voor de groepeerders. Het is verboden aan gelijk fauna, waaronder de talrijke vischsoor- : rijke proefnemingen, groote belangstel- perwachtmeester 1.200 f r.; Ie sergeant, Verbouwen.'
vroege aardappelen. De aanbeplante op- welke andere personen de geringste hoe- ten daargelaten, mosselen en kreeftach- j ling in Noorwegen. De uitvoer er van zal Ie wa'chtmeester 1.100 fr.; sergeant-four- De «emelt» is de larve van de iaij
tigen voorkomen, welke een begeerens- niet lang op zich • laten wachten.
rier, wachtmeester fourier, 1.000 f r.; ser- pootmug. Ze is pootloos, graüwgeel MEN V
pervlakte is ten gevolge van gebrek aan veelheid te verkoopen.
waardig vangstobject kunnen worden, *
geant, wachtmeester, 1.000 fr.; korporaal
jjzen, hi
plantgoed veel geringer dan vóór den
aangeduide groepeerders verzenden zoodra hunne broed- en verblijfplaatsen Pórtugeesche Groenlandvisscheri.r bigadier, 900 f r.; soldaat, 850 fr.; leer- kleur. Ze voedt zich met de wortels 5. SBYS
oorlog. Toen waren de aanplantingen deDekoopwaar
grassen en andere tuinbouwgewassen
in
opdracht
van
de
Cennader
gekend
zijn.
Dit
zal
wel
de
eerste
Onlangs werd uit Lissabon gemeld dat ling piloot bij het luchtwapen 720 fr.
niet in verhouding tot de behoeften en
is verzot op saladewortels. Ze kc
«Aardappelen». Deze laatste alleen en mees.t dringende taak zijn van het in 46 vaartuigen der Portugeesehe viswas de vroege aardappelteelt voor den trale
yporal voor in versch gespit grasland
B.
—
Loontrekkende
werklieden:
oescaikt
over
de
waar,
zij
alleen
doet
de
't vooruitzicht gestelde ichthyologisch
schersvloot deelnamen aan de vangsten
PLAAT!
verbouwer niet meer rendeerend. Nu is
Maandbedrag der loonen óp 10 Mei richt de meeste schade aan in het vo ronden, s
over het land volgens het plan station aan de Aegeïsche zee,
':''
bij Groenland, om de-.noodige grondde behoefte zeer groot en -het ontbrak verdeeling
jaar, omdat ze dan den vollen wasd>
1940:
Minder
dan
400
frank;
Maandloon
Van
verdeeling
in
overleg
niet
de
dienDe visscheriji in de Aegeïsche^zee a's- stoffen voor de Portugeesehe klipvischden landbouwer aan plantgoed- zoodat sten vïïri het Ministerie van Landbouwheeft bereikt. In de laatste helft tgieriaa
van l Mei 1941 af: Voorschot gelijk aan Mei
mede in de groote vischwaterenvvan'ïïet productie te bekomen.
hij verplicht was aan andere teelten en Voedselvoorziening opgemaakt.
gaat ze aan het verpoppen én
het loon op 10 Mei 1940. — Van 400 tot yerwoestingswerk
binnenland zal aan coöperaties verpacht
grootere uitbreiding te geven of late
valt dan vanzelf
700
frank:
Maandloon
op
10
Mei
1940.
Uit
het
Deensche
Visscherij
verslag
worden,
daar
deze,
naar
de
ervaring
aardappelen te verbouwen.
Zoo komt het dat de aardappelen,
ZAL ER DAN CONTOLE ZIJN OP DEN leert, tengevolge van hun ruimere finariVan
70i
tot
SOO
f
r.:Maandloon
van
l
In het jaar 1939 had de Deensche visRekening houdend met de voorafnezeer laat werden geplant In grasland,
SLUIKHANDEL?
J ciëele middelen, hun betere organisatie scherij
de grootste vangopbrengst die Mei 1941 af: 720 f r.; Van 801 tot 900 f r.: weinig onder geleden hebben," terv
ming'en, durven wij de beschikbare hoe800
fr.;
Van
901
tot
1.000
fr.:
-300
fr.
;
De
vroege
aardappelstreek
is
werkelijk
veelheid Eerstelingen schatten op 30 mil- afgesloten door een ketting van con- en meer billijke winstverdeelingsmetho- ooit te voren werd bereikt. Ze bedroeg Van 1.001 tot 1.100 f r.: 900 fr.; Van 1.101 deze die vroeg werden geplant het h; ogierla
den e.en rationeele exploitatie waarbor- 103,4 millioen kg.-ter waarde van 45 millioen' kilos. Een verblinderd cijfer! Een
te verduren kregen.
lioen kronen tegen 88 millioen ter waar- tot 1.200 f r.: 900 fr.; Van 1.201 tot 1.350
laag cijfer echter als wij rvkr.-ning hou- troleposten die alle uitwegen bewaken. gen.
Bestrijding: De emelten leven bi.
Binnen dit grondgebied zullen de con-j
de van 42,7 millioen kronen in het jaar fr.: 1.000 fr.; Van 1.351 tot 1.500 fr.: 1.100 aan de oppervlakte' en komen bij nac
den met de behoeften.
trolediensten het strengste toezicht uit-'
Bacon uit vvalvischvet
1938. Het aantal visschers bedroeg in fr.; Van 1.501 tot 1,750 fr.: 1.200 fr.; Van zelfs bij donker weder over dag bov
WELKE ZIJN DE BEHOEFTEN?
oefenen op alle baanverkeer. De sluikhet jaar 1939 juist geteld 18.158 tegen 1751 fr. tot 2.000 fr.: 1.300 fr.; Van 2.001 zoodat de vogels er een lakker ha]
Op basis van het rantsoen van 500 gr, handelaars mogen weten dat deze conSedert eenigen tijd werden proeven ge- 18.468 in 1938. De visschersvloot telde op frank af: 1.400 f r.
lioone
aan hebben Ook mollen en spitsmuiï straat,
per dag én per kop zouden er dagelijks trole bestendig zal uitgeoefend worden, nomen met het bereiden van bacon uit het einde van 1939 meer dan 15.370 vaarmaken
er
jacht
op.
ter dekking der behoeften 3.000.000 kg. dag en nacht.
walvischvet als grondstof. Het experi- tuigen,' waarvan 5 boven de 55 B.R.T.,
hoon B
Ook de mensch'kan ze doelmatig i temente
aardappelen noodig zijn, zoodat er voor
ment blijkt thans geslaagd te zijn, en het 915 tusschen 55 en 15 B.A.T., 2194 tus- dagen die de visschers in hun arbeid met strijden
door
't
uitstrooien
van
Parij;
een rantsoeneeringsperiode 'Jl'W-'000 kg. . ZAL DE VERDEELING EERLIJK
nieuwe bacon is op de markt gekomen. schen 15 en 5 B.R.T. en het overige min- levensgevaar bedreigen. In dergelijke ge- groen gemengd met tarwezemelen mchtige
GESCHIEDEN ?
zouden noodig aijn:
Het draagt den naam van Balena-bacph. der dan 5 B.R.T. Van het totale aantal vallen moet men er zorg voor dragen gruis, in de verhouding van; 1/4 •hoon H
De gevolgtrekking ligt bij de hand. Inmodern
Over gansch het land voor alle centra Balena is het Spaansche woord voor waren er 6.521 motorvaartuigen. De zoo spoedig mogelijk de netten in te ha- zemelen
en 10 gram Parijsch groen •tiooji
dien alle Eerstelingen gedurende de zijn verdeelers officieel aangeduid. Deze walvisch. Reeds in verscheidene slage- waarde van het visschersvaartuig werd, len en huiswaarts te keeren in de schuïlH
are
land
uit
te
strooien.
Het
meng
maand Juli .gerooid worden, dan zouden personen doen de verdeeling onder de rijen werd balena-bacon verkocht en op 40, millioen kronen geschat en de haven. Dikwijls worden ook de netten
beste U
wordt
nat
gemaakt
derwijze
dat
alle .;verbruikers gedurende deze maand grossiers Naast de verdeelers fungeert zeer gewaardeerd.
waarde van het visschersgereedschap door de verschillende elkaar kruisende onder den vorm v «n fijne kruimels k
elk tien rantsoenen bekomen.' Deze be- een afgevaardigde aangewezen door de
zeestroomingen tot een lange wordt sa- worden uitgestrooid, liefst bij zacht parteriK
op 13,6 millioen kronen.
rekening is eenvoudig, maar zal de land- regionale of de plaatselijke overheid die Uit de Noorsehe vischnijverheid (Uit «Deutsche Fischerei Rundschau»). mengedraaid, waarbij de visschers dan der
en in den namiddag; bij koud w achlïge
bouwer wel de aardappelen afleveren? de verdeeling controleert en in samenndelsh;
heel
wat
werk
hebben
om
die
op
te
hakomen
de larven niet boven. •
Het voor eenigen tijd afgesloten kipLeopold
werking met deze verdeelers zorgt over
ZAL DE PRODUCENT LEVEREN ?
Zeestroomingen
en
storm
len.
Hoe
dikwijls
worden
de
zalmdrijfOpgelet bij het behandelen van
al de gemeenten van het grondgebied perseizoen in Noorwegen wordt als het
netten niet door storm of sterke zee- rijsch groen dat een gevaarlijk giï wugron
Ja.
behartigen de zalmvangst
gunstigste sedert de laatste 20 jaren
verstras
Alle verbouwers van minstens ' drie dat te bevoorraden is.
stroomingen
gescheurd
om
ergens
aan
niet bewerken met gekwetste
wugron
Hiermede is het kostbare goed nog niet beschouwd. De verwerkte massa, onge- De stad Neukirchen is, zooals bekend, de kust als vodden aan te spoelen! In Dus
aren vroege aardappelen vallen onder de
den.
veer
92.000
Hectoliter
grooten
vaairhaHaan, T
toepassing van het besluit betreffende bij den verbruiker. De bevoorradingsdeze
Lente
was.
de
storm
zeer
hevig.
Duitschland's
voornaamste
plaats
voor
m2.
de beiiuttiging van den oogst. Zij zijn dienst der gemeente waakt er op dat. de ring, is bijna dezelfde als in het voor- de zalmvangst. Van wijd en zijd stroo- Slechts een of twee dagen per week konMeer dan 110.000 kisten kippers men er de zeevisschers te zamen, om den de visschers toelaten ter zalmvangst
in het bezit van een individueele kaart grossier al de kleinhandelaars bedient in jaar.
v/aarop de beschikbare hoeveelheid aard- verhouding tot het aantal ingeschreven werden gemaakt.
De Bevolking van België,
uit de beschutte visschershaven op u.i.t te varen, maar niettegenstaande alIn Hammersfest is onlangs een con- van
appelen is aangeduid die zij moeten le- verbruikers. Om te beletten dat sommige servenfabriek
de zalm te jagen. Van op het einde van les belooft de vangst van dit jaar op een
opgericht
geworden.
Hopfddetaillanten naar eigen willekeur zouden
Het «Staatsblad» publiceert de 0fB^a<*kan:
veren.
den Herfst tot in het voorjaar, staat de record uit te loopen. Verschillende maHet zal de meesten bekend zijn dat in handelen zijn zij verplicht de ontvangen zakelijk zal men er zich bezighouden met zalmvangst op het voorplan.
cieele opgave van het bevolkingscijferB?™*!^?
len
werden
door
enkele
kotters
in
een
ene
de vroege aardappelstreek de landbou- hoeveelheid en het aantal rantsoenen het bewerken van kabeljauwskuit. Van
Het vangen van de zalm wordt ofwel kelen nacht 1000 tot 1250 kg. zalm ge- 31 December 1940. De algemeene sameB:r° °.*°'6
wer op een bepaald tijdstip moet kunnen per verbruiker toegekend voor hun uit- zoodra de regelmatige bevoorrading van met den vischhaak ofwel met het drijf- vangen.
vatting geeft de volgende cijfers:
•""•"«w
blikken doozen verzekerd is zullen de ne.t gedaan. Gewoonlijk staan de haken
aardappelen steken om zijn akkers vrij stalraam bekend te maken.
Vangsten van 120 tot 150 zalmvisschen
Mannen Vrouwen Total
Aardappelen voor iedereen? Een een- werkzaamheden uitgebreid worden.
te hebben voor uitplanting van groenten
624.419 634.333 1.258.1
ver in zee opgesteld, daarentegen wordt per boot zi;n geen uitzondering, waarbij Antwerpen
of voederbieten. Eens dat zij de rooiing vormige prijs zal gesteld Worden voor de Smelting van Noorsehe conserven- de netvisscherij meer langs de" kust heen de gemiddelde vangst van 20 tot 30 zal- Brabant
847.978 916.460 1.764.1
hebben ingezet, leveren zij regelmatig. aardappelen. Indien de prijs voor den
970-f
bedreven. Een kotter neemt gewoonlijk men per kotter, uit de laatste jaren, W.-Vlaander. 479.854 490.788
fabrieken
En heeft de boer loon naar werk, dan landbouwer loonend moet zijn dan moet
O.-VIaander. 594.790 605.69S l'.200.il
100 tot 200 netten aan boord, welke aan goed overtroffen werd.
zal hij regelmatig vlug de aardappelen deze prijs ook beantwoorden aan de
Uit Bergen, de bekende Noorsehe stad mekaar worden gebonden, en aan het
Of bij een warme Lente eveneens der- Henegouwen 611.791 615.589 1.227.1
afleveren. Indien nu boeren de aardap- koopkracht van de massa. De wettelijke wordt gemeld dat verschillende conser- schip bevestigd, waarna den gansenen gelijke gunstige zalmvangsten kunnen Luik
432.061 447.3^9 '"* 879.1
pelen die zij verplicht zijn te leveren, prijzen zullen geëerbiedigd worden in- venfabrieken gevestigd in Bergen, Sta- nacht door, schip en netten blijven drij- behaald worden, blijft hangend, daar Limburg
216.993 206.723 423.1
niet zouden afleveren, dan gaat de dien vooral de verbruiker zelf den prijs vanger, Hellefö en Bövagen samenge- ven tot vroeg in den morgen,
108.278 108.467
21P-P te Oo
| voor de zalmtrek, wind en zeestroomin- Luxemburg
Hoofdgroepeering «Aardappelen» van de eerbiedigt, geen hoogere prijzen gaat smolten werden. Hiertoe behooren de
173.139 179.972 3531
Nogal dikwijls komt het voor, dat het j gen, van niet onbelangrijke beteekenis Namen
Nationale Landbouw- en Voedingscorpo- bieden en zich behoede voor den smok- groote fabrieken van Bergenhus Kan- op het land zeer mooi en prachtig weder j zijn.
kelhandel.
ratie over tot opeisching.
ning en Berger Preserving.
4.089.305 4.205.369 8.294.ft°p Dor,
is terwijl op zee plotseling onweders op-. (Uit «Deutsche Fischerei Rundschau»). Totaal
Oosten
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De zwaarronde lijven der vrouwen leggen beslag op
heel de lengte van de stootkar. Het zoetgevooisd taaltje dat
uit de keel rolt scheurt de loome stilte der vischmijn. De
vrouwen kommeeren dat de verroeste veeren der kar er
amechtig bij piepen. Hun hoofd en hun handen onderlijnen
de wetenswaardigheden die zij naar voren brengen. Heel
de kaai defileert in een bonte dwarreling van visschers op
klompen met bruine djumpers aan en hooge roode kousen,.
maar vooral van visschersvrouwen en leursters als zij zelf
die, met blankgeschuurde manden ar.n de armen ofwel een
stootkarretje vóór zich uitduwend, de straten der stad doen
galmen van hun zoo eigen en ;.oo gevarieerd geroep dat
bij velen met een orgelpunt tot uan de torens van de kerken
uitdeint. De intiemste bezigheüon hunner kennissen vertrouwen zij elkaar toe, mits de noodige aanbeveling- ter
geheimhouding. Waar de menschen in de krotwoningen
van 't Visscherskwartier op elkaar hokken is het moeilijk
een gebeuren tusschen vier wanden in te dijken, temeer
daar ons visschersvolk al zijn gemoedsstemmingen luidruchtig moet uiten. Zij schreeuwen altijd van boeg tot roer
teneinde zich verstaanbaar te maken, wanneer zomer- of
winterstormen rond het lijf fiuJlen.
Niets kwaads vermoedend, rolcin do vrouwen hun paternoster van schip en jalou.de af.
Mijn tong is dik van de hitte, wanneer ik aan de
knechten vraag hoe ver het werk in het pakhuis gevorderd
is. Niemand antwoordt, Qusten gromt en geeuwt, met zijn
mond wijdopen, de armen lui boven zijn hoofd wringend.
De Schele tracht mijn aandacht op zich té trekken.
Daar ik uit zijn oogenspel niet wijs wordt — hij kijkt ook
naar,,twee kanten tegelijk — trachten zijn handen mij
stilte op te leggen. Ik vraag hem wat hem scheelt. Omzichtig
vertelt hij mij dafc hij een doode rat heeft gelegd in de
mand die achter een der vischvrouwen staat. Ik kijk om,
doch kan de bodem van de mand niet zien.

Ik kan die misplaatste grap van den Schele moeilijk
genieten. Ik wil hem dan ook verplichten de rat uit de
mand te halen, doch het is reeds te laat. De dikste vrouw
is reeds opgestaan. Zij zwaait de biezen mand aan heur
arm, ziet de. doode rat en stoot een gil uit als een varken
dat gekeeld wordt. Een vlaag van scheldwoorden en vloeken
stuikt over den kop van den Schele, die zich krult van het
lachen.
Voorzichtigheidshalve breng ik mijn deftig persoontje
boven in veiligheid- Door het venster kan ik het tooneeltje
toch volgen en alles hooren alsof ik er zelf bij zou staan.
Do vrouw heeft de mand een eind ver weggeslingerd en is
trillend van verontwaardiging naar den Politiecommissaris
der Vischmijn geloopen.
Haar getier vult de slaperige cirk van pakhuizen,
Na enkele oogenblikken hooren wij haar stem weer
luider weergalmen. Zij heeft den braven Commissaris uit
. gerukt. Ontstemd loopt hij naast haar
jn
voort. De wöordenvloed van de vrouw is niet te stremmen.
Zij vraagt of de Commissaris zich verbeelden kan wat zooiets kan bijbrengen. Een doode rat! Heur bèenen zijn verlamd van schrik.
«Stel je voor, Mijnheer, in den toestand waarin ik
verkeer ! » '?
Al tracht de Commissaris nog zoozeer enkele woorden
te plaatsen, 'meer dan «afgrijselijk! griezelig! afschuwe-'
lijk ! » en soortgelijke banaliteiten, krijgt hij er niet tusschen. 't Wijf haalt alle mogelijke gevallen aan van vrouwen, die schrokken en kinderen ter wereld brachten met
hondenkoppen, geltenkoppen en dergelijke meer. En waar
haar eigen woordenschat te kort schiet, daar helpt de andere vischvrouw om de leemten te vullen,
' De Schele geeft zijn gek gezicht zooveel mogelijk een
strakke plooi; De andere knechten hebben zich in de diepe'
schaduw vaft het paknuisierüggèfcrbkken. De Schele moet

zelf zijn plan trekken. Hij excuseert zich. Had hij gewet*
dat die vrouw.,, ja in een... niet-normalen toestand vej
keerde, zou hij het niet gedaan hebben. Maar zij is
nature reeds zoo omvangrijk, dat men het haar onmogelij
kon aanzien.
De Schele zegt dit niet een vaag verwijt in zijn stej
In feite is het haar schuld. Zij zou de uiterlijke kenteekem
van haar toestand spontaan moeten vertoonen als lede]
normale vrouw. Die doode rat. Och kom. Het was trouwe'
maar als een grapje bedoeld. De Commissaris probeert 0
kranig mogelijk op te treden. Hij moet de waardigheid $
zijn ambt hooghouden, om de vischwijven — waarmee f
het zoo dikwijls aan den stok heeft — eveneens respect
te dwingen.
.
De Schele belooft plechtig niet meer te herbeginnej
Hij heeft zich waarschijnlijk in het pakhuis teruggetrokk^
nadat hij de rat uit de mand heeft gehaald, want ik zie"
niet meer. De woede va.n 't vischwijf schijnt gestild,
gilt heur hooge stem, doch minder snijdend- dan zooevej
Zij vloekt wel, maar vloeken is haar een tweede natu.1'
Langs de kaai vloekt men even erg om zijn genoegen
uiting te brengen als om zijn woede te luchten. Alleen v;
neer verdriet om het hart knijpt, vloekt men niet. Dan
het visschersvolk star voor zich uit zien; en wijl het e
gezicht geen droefenis vertoont, reflecteeren hun oogen <
trekken van hen die zij betreuren.
De Schele zal ik toch eens goed onder handen moet
nemen. Zijn grappen zijn soms wat al te brutaal. Gistel
is hij op den Zeedijk gaan wandelen niet één levende r'
aan een eindje touw vastgebonden, HIJ had natuurlijk *\
enorm succes. De baas ie er echter niet mee gediend. T'
wordt de' Schele wel verstandig.
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Studie van den-Notaris
JeanJDE WYNTER,
Kerkstraat, ,.,43, te Oostende.
Op DONDERDAG 17 JULI 1941, te 15 U.
in net lokaal «Prins Boudewijn», St. SeU V RAAG D werkmeisje, .Elisabeth- oastiaanstraat, 2ü, te Oostende:
L 327, Oostende.
(274)
INSTEL met ya % premie
KOOP yolletje, 3.25 m. lang, zeer
van
Iden staat. Schr. J. Six, Hotel ües Ar- DE WELBEKENDE CKEMERIE
tes, De Panne.
(273)
" AU GRI-GRI „
TE KOOP Fiat van 4 P.K. in
L goeden staat. Schrijven met inlich- Langestraat nr. 32, te Oostende.
ten bureel van het blad, letters J. Met alle roerende goederen onroerend
(261) oij bescemming dienende voor zijne uilouting.
vraagt meisje of jonOppervlakte 213 m2. Gekadastreerd
zich wenden Guido Gezellestraat, öëcue A nr. 35b.
onterdam-Steene.
(269.»
Onmiddellijk genot.
Bezoek: Dmsaag, Donderdag en ZaterLLRUKE CAFÉ- en TERRASSESTOEjj EN TAFELS te verkoopen. Adres : dag van 15 tot 18 u.
nadere inlichtingen te bekomen
•cel van het blad.
'_
__(270) eeralle
Studie.
,
(271)
cOSTELOOS aangeboden groote ongelibelde. kamer, aan deftige juffrouw.
rijven bureel van -het blad ondei
Studie van Meester
kimer 253.
(253)
Pierre DENIS
kVRAAGD:. Deftige SERVEUSE, kost
(inwoon. «Café Maldegem», Maelsche
DoKter in de Rechten
lenweg,-18j St-Kruis-Brugge.
(260)
hotaris te Nieuwpoort.

Leopold Hautelet
Echtgenoot van
Mevrouw Sophia RYCKIER
overleden te Oostende, den 26 Juni'
1941, na ontvangen te hebben 'ie
HH. Sakrameiiten der Stervenden.
Vrienden en kennissen, die bij
vergetendheid geen doodsbrief zouden ontvangen hebben, worden
verzocht dit bericht als dusdanig
te lotllen aanzien.
Christinastraat 31. (276)

Agence Ch. Seys
" te
het hïogierlaan, 21
Oostende
TE

K OOP:

Studiën van Meesters
Pierre DENIS
te Nieuwpoort, en
Georges Masureel
te Couckelaere.

F OM S T

Voor FANTAISIE ARTIKELEN en
VULPENHOUDERS, onthoudt één
adres:
''
A.

Men verzoekt ons het overlijden
te melden van
MIJNHEER
Dr. MicherKesteloot
Geneesheer te Brussel
Eechtgenoot van
Mevrouw Rachel DAVIN
De begrafenis had in allen eenvoud plaats.
Vrienden en kennissen, die bij
vergetelheid geien doodsbericht
ontvangen hebben, worden verzocht dit als dusdanig te aanzien.
Brussel, Jules Lejeunestraat, 42.
(268;

E HUUR, aan voordeelige voorwaarVilia, il plaatsen, gelegen nr. 18,; Op DINSDAGEN 15 en 29 JULI 1941,
iiiingomelaan, te Oostende.
(2521'. ceitcens te 3 uur 's namiddags ter heroeig «Lja Liberté», bij M. on. De Meyere,
GELDPLAATSING, uitstekende waar-j jyiarKtpiaats te Nieuwpoort, respektieveiijken INSTEL en TütöLAü van:
rgen, hooge intresten. Schrijven b
l van.het blad.
(256)]
GEMEENTE WULPEN
KOOP: aan voordeelige prijzen,'
Koop I
r5chlllen.de.loten bouwgrond gelegen in*
Honorê .'Borgersstr.: "l lot, 100 m2;!
Een
!t;nges.tr.: l lot, 240 m2; Tarwestr.'J
Vragen
ot van 88 m2; bij de kerk H. Hart,uwmeesterstr.: 2 loten, 140 m2 ieder;!
Werkmans w oonst
Beeldnoüwerstr.: l lot, 114 m2.
i met afnanseiijKneüen en medegaande
en Antwoorden
y&or inlichtingen te begeven:
erï, te wuipen, voornooldenae aen Koh, jiOmW Gin WELAAN, Oostende eerdijk, bettend bij Kadaster Sektie A,
van onze Lezers
(251; deel! van nr 53-k-2, voor een totale
grootte van 307 m2 2b dm2.
HANDEL OVER TE NEMEN van het
IgeKende merk «JAVEL DÉ WASCHK o o p II
Mechelsche vischverkooper.
.UÜvV». Voor inlichtingen zich wenn: Frère Örbanstraat, 100, Oostende.
Vraag. — De handelaar in dure vischEen
(258)
soorten krijgt bij de bedeeling meer
visch dan een handelaar in goedkoope
TE KOOP GEVRAAGD: een volledig
Werkmanswoonst
visch die dezelfde hoeveelheid verkocht,
Ireau (schrijftafel) met zetel, biblio- met afhaiikenjKnecien en medegaande maar een minder hoog zakencijfer heeft.
leek- en akterikast, of, gedeelten ervan. di-i, te-Wuipen, voö'rnoofdende den Kon- Is daaraan niets te veranderen?
Ilmjven met prijsopgave, bureel-blad, cerdijk, öeKend Dij Kadaster Sektie A,
Antwoord. — Er zijn bijna geen winIder nummer 217.
(217.) ueei van nr bs-i-2, voor en totale grootte kels die uitsluitend dure of goedkoope
visch verkochten. Moest men bij de be•BEN KOOPER van een schrijftafel voor van -307 m2 ,-25 dm2.
jctecnt van samenvoeging. Met alle ge- deeling rekening houden met de hoeveelIreau. Aanbiedingen, bureel blad qnder
Immer 218.
,(218) oeumjKe reenten op ooripgsschadever- heid en niet met het zakencijfer, dan
goeding..Verhuurd -zonder recht van zou de ongelijkheid nog veel grooter zijn,
TE KOOP
FIAT van 4 P. K. in zeei pacnt.
zoodat de huidige oplossing nog de beste
is.
z,icntbaar alle dagen
eden staat. Zich wenden voor voorIngenottreding: één - maa(nd na den
rdappe iarden bureel van 't blad.
(14) eerstKomenden -vervaldag der -pacht.
Met gewin van # % instelpremie.
MEN VRAAGT TE KOOPEN, burgerKosten 18%.
, handels^ en rapporthuizen. 2. w.
In de Corporatie
Voor alie verdere inlichtingen, zich
-;. SBYS, 21, Rpgierlaan.
wenden
ter
studie
van
Notaris
DENIS,
(19) Kokstraat, 9, Nieuwpoort. (262)
voor Visch en
PLAATST ZEKER uw geld in bouwonden. Nog eenigc okkasies. Ag. SEYS.
gieriaan, 21.
.(20)

DE ypORRANGSKAARTEN
Bij; de uitreiking -der rantsoenzegels
blijft de voorrang voor oude lieden,
PALACE zwangere vrouwen en invalieden bestaan. •
Deze maatregel zal echter niet meer
(gelden voor-.de winkels.
".We hopen echter dat het gemeente!bq-stuur toch voor de ongelukkigen een
oplossing zal vinden, waarmede zij
vrede zullen kunnen nemen.
-DEZE WEEK !OP HET STADHUIS
Al wie over 'het houten bruggetje van
de Meisjesberöepsschool naar het Geirechtshpf gaat, kan er op-den koer van
fde conciërge een stel prachtige konijnen
Bewonderen, die er als het ware in het
DE SCHOONSTE
'•r ije leven,
Nieir.jïnd laaf na deiie.. levenslustige
FILM VAN
Uiertjes te bewonderen.
En die schildpad krijgt ook zijn aanl:deel in he.t succes.

Mevrouw. Leopold HAUTELET, geboren Sophia RYCKIER;
Mijnheer en Mevrouw Eug. EVERARTS-HAUTELET en dochter;
Mevrouw Weduwe Leopold HAUTELET-KEMPENAERS;
Benevens de famüiën HAUTELET, <[
RYCKIER en TABARY;
;
bedanken welgemeend vrienden en
kennissen voor de talrijke blijken
van genegenheid hun betoond bij
het afsterven van
• . ' MIJNHEER
s

visscherijprodukten
^
^j '
'*^^W'"^~"—-„'^~^B
' •j • •
......
MARKTLEIDERS
De heer Vandenkieboom Alberic, uit
Oostende, werd door de Hoofdgroepeering «Visch en Visscherijprodukten saangesteld als marktleider te Gent.
Men weet dat dit ambt te Antwerpen
en te Brussel, wederzijds door de lieeren
Delathouwer en Arys wordt waargenomen.
Zij, hebben als voornaamste opdracht'
het recensement van de vischwinkels,
het zakencijfer en de verdeeling van de
visch.
Zij zorgen bijgevolg voor een goede
marktordening.

B.

C. '

André BOUSSY - CATOIRE
Kanellestraat, 31, Oostende

MET DE STAATSTOELAGE
voor de Oostendsche stadsbibliotheek
werden de volledige werken van Cyriel
Verschaeve aangekocht, alsook de «Geschiedenis van Vlaanderen» en het Ethymölogisch Woordenboek van Prof. Vercoullie.
Zoo wordt de boekenschat van onze
stadsbibliotheek weer fel verbeterd.
ONGELUKKIGE VAL
Zaterdag begaf de landbouwer Ramman Ed., zich met zijn gespan naar zijn
land te Beerst, toen opeens aiin paarden op hol sloegen, waardoor Ramman
in een gracht geslingerd werd en met
gebroken been en erge kneuzingen opgenomen rnoest worden.
Het ongelukkig slachtoffer werc' naar
de kliniek van het H. Mart gevoerd.waar
hij kort daarop overleden is.
OPRUIMING
Laat uw papier van uw zolders afha^leh door specialisten. Afval, dechet, la.
Veldstraat, Oostende, telefoon 721.97.
(277)
HEN GELUKKIG INITIATIEF
Door den heer burgemeester Serruys,
werd de heer Verhulst, directeur van
onzen beplantingsdienst, gelast met de
inrichting van een modelgroententuin in
het Carolienenhqf, waar conze weesjes
ondergebracht zijn.
De heer Verhulst heeft er thans ook
konijnenhokjes laten bouwen, opdat de
weezenkinderen er ook een stukje konijnenvleesch zouden te happen krijgen.

AM1
(275) DE SPREUK VAN DE WEEK
Het ontmoeten van iemand aan wlen
wij een dienst bewezen heoben, stemt
ons gelukkig.
KONIJNENVOEDER
Men moedigt de werkmenschen aan
zooveel mpgenjk konijnen te Kweeken,
en dat is voiusaig goea te keuren, immers m den zomer is er konijnenvoeaer
genoeg te vinden.
Nu is ait ecnier in vele plaatsen niet
GOED WERK
meer het geval, want sommige uoeren
Overal is men thans bezig de straten neDDen er • niets beters op gevonden aan
af te meten voor het rioleeren der stra-j zen met de zeis alie plaatsjes aie «aan
ten, daar men ingevolge de plannen vaii iedereen» toeoehooren ,voor 11001 ai te
Hoofdingenieur Mennes Jte Brussel, eeJ maaien, zooaat ae scaasmenscnen, die
dubbel rioolnet wil verwezenlijken.
enkele Konijntjes wilien nweeüen, Duna
Op den hoek van de-Euphrosine Beer; met meer net noocuge groenvoeaer kunnaertstraat en St Petersburgstraat heeft nen vindere
men thans goede werden uitgevoerd,
waardoor bij groote regenvlagen het water gemakkelijk zal afgevoerd worden.
WILDE ROZEN
Het is eenieder bekend da.t in Duitschland veel wilde rozen gekweekt worden,
welke een voorname bron van vitaminen
C uitmaken.
Dit geaft naar men ons verzekert vóór
de verkloeking van de kinderen schitterende resultaten.
""
Te Oostende bestaan reeds een 50tal
wilde roozen, die in het boschje groeien
en een 75.tal versieren ook onze Koninklijke Gaanderijen, waar ze geplaatst
werden om de uitwaaijngen van het
zand tegen te gaan.
Hopen we dat het kweeken van wilde
rozen fel zal aangewakkerd worden
om het winnen aan vitamine C te bevorderen en aldus minder op een ander
land aangewezen ,te zijn.

Pitjes & Datjes

Aan de Oorlogsgeteisterden
Het 'Kommissariaat-Generaai voor 's
Lands Weaeropoouw spoort ae gejeisteraen nogmaals aan, zonuer uj.csc.ei mm
oeschaaigae onroerende geeuwen te
nersteiien of weaer op te oouwen. Kr
wordt er op gewezen dat het met her-stenen, bij het - oriaerzoeic op ae vaststelling der oorlogsscnaae, een eeraer
ongunstig hchj kan werpen.
UOK. ae bi;-üomswge scuaae, gevolg van
het uitstellen van nersteinng, zaï aenüenjk niet in reüening genomen woruen
oij geoeurhjke uitoetaling van ooripgsschade.
De handel in steenkolen = sedert
l Juli weer vrij

VOOR MEER REINHEID
Sommige bewoners schamen zich niet
garnaalkoppen en andere vuiligheid op
puinhoopen van huizen te gooien, zoodat dit een geur teweeg brengt, welke
ver van aangenaam is.
Na het stopzetten van den kolen verden worden ?
.
koop in de maand Juni, is de hanael sedert l Juli opnieuw vrij. Hij is evenwel
onderworpen aan de bepalingen der verordening over de regeung' yan. ae - Belgiscne ^teenKooieconomie, volgens deBureelmacliienen-Eigenaars'!!
welke de verkoop van huisKoien van
producent aan verbruiker, met- uitscnaiing van den tusscnenpersoon, verboIk ben kooper van alle bureelmachinen, alsook van
den is. : ' '
gebrokene en onderdeelen, aan gunstige prijzen.
In de toekomst zal de gezamenlijke
handel in steenkolen nog slecnts via de
Aankoop — Wisselingen — Vermakmgen. van alle Merken
erkende handelaars mogen gescnieden.
Men vérwacnt dat deze maatregel de
taak van den kleinhandel'in regelmatige
Hetanographic-Office
oanen zal leiden.
Inzake het vervoer zal er ook een verlichting intreden: voor de kolenverscheJ. CORNELIS
ping wordt een prioriteltssysteem uitgeGebreveteerd Technieker
werkt, dat de bevrachting voor Klrinende gevallen veilig stelt. Voor indusOOSTENDE
—
22, ALFONS PIETERSLAAN, 22
triekolen bestaat er groote vraag, daar
H. R. 9381
de voorraden sterk afgenomen hebben.
Tel. 716.90

Op MAANDAGEN 14 en 28 JULI 1941,
telkens te 3 uur 's namiddags, ter herLlioone rapportviUa met hof, Sport- berg «Bass Taverne», bij M. Renon DeIstraat, 3 app., 200 m2 pppervl.
Albert I laan (Kaai) te Nieuwctioon Burgershuis met hot en 3 appar- maecker,
poort, respektievelijken
INSTEL én
I tementen bij Catharinaplaats.
TOESLAG van:
vochtige villa, Zeedijk, met garage.
f hoon Heerenhuis, center van stad, allé
STAD DE PANNE
moderne comfort.
ori Handelshuis, Rampe de Flandre, EEN GROOT EN WELGELEGEN
STRANDVISSCHERS MET
Ibeste ligging, gr. oppervlakte.
YOLLEN
pportvilla, Koninginnelaan, met 4 ap- OPBREfifGSTHUIS
(260)
partementen. Str. water. 340 m2.
In De Panne krijgen enkele yollen, die
TRAMPRIJZEN EN DEN ZOMER
thans dienstig als gasthof, genaamd op het strand aanleggen, de toelating! DESedert
fachtïye villa, bij Badenpaleis.
ï
Juli
zijn
de
ZÖmertarievMi
DE RIOLEN
andelshuis met 5 appartementen, bij «HOTEL DU GRAND RENARD», Duin- om de visscherij te bedrijven. Een zeven-1
trams in voege. Dat wil zeggen,
Veel riolen in stad zijn zeer bevuild. De Kreeftenvisscherij
kerkelaan 85,'" met twee verdiepingen, tal vragen van personen uit Middelkerke' van de trams
l Leopold I plaats.
voor de kust hun prijzen Mogen we vragen, dat hiertegen in dede
ouwgronden, Blauwkasteelstraat, Stui- mansardeverdiep en aanhoorigheden, en twee uit Raversijde zijn thans binnen-1 dafc
ze warme dagen ingegaan wordt.
[verstraat, Mariakerkelaan (70 fr. m2). met zeven aren, tien centiaren erve, dit gekomen, om insgelijks van uit deze opgeslagen hebben
in Holland
nemen aan dat de trammaatschapouwgronden te Breedene-aan-Zee, Den alles een blok uitmakende, gestaan en plaatsen met yollen die op het strand pi^Wetengevolge
van den huldigen toe- VOOR ONZE STEDELIJKE VAKSCHOOL
J Haan, Westende. enz. vanaf 15 f r.'de gelegen langs de Duinkerkelaan en de aanleggen, te mogen visschen.
Schepen Devriendt is, vergezeld van
stand, zware kosten te dragen heeft,
|m2.
Dumontlaan, bekend bij Kadaster Sektie De heer C. Menu, leider van de Vak- maar
moet he.t publiek, die van de trams directeur Tanghe van de stedelijke vak- In verband met de slechte vangsten in
A, deel van nr 260, palende Noord ge- groepeering Productie, stelt alles in het ruoet gebruik
maken, daarvoor in de hui- school, Donoterdag naar (Brussel geto- voorgaand jaar, was men in 1940 niet
TE H UUR :
zegde Duinkerkelaan met een front- werk om te bekomen dat er aan deze dige lastige tilden,
gen om talrijke zaken te regelen in"verboeten ?
breed van 20 m., Zuid de Dumontlaan vraag een gunstig gevolg zou gegeven
band met dé bestuurs- en inrichtings- vlug met het gereedmaken der korven
l badkamers, -enz. Center stad.
met eene uitgestrektheid van 17 m., worden. Hierdoor immers kunnen een BIJ HET ARBEIDSAMBT
aangelegenheden deze school aanbelan- langs de Zeeuwsche stroomen. Zij, die
[Anders huizen in stad.
Oost en West aan de erfgenamen Cal- ach.ttiental personen hun brood verdie- Naar we vernemen zouden de diensten gend.
ander werk hadden, wachtten af welke
[Goedkoope oorlogscondities.
meyn, met al het mobilier onroerend nen.
resultaten,
door anderen werden behaald.
van
het
Arbeidsambt
in
Brugge
worden
Hopen-we
voor
deze
school,
waar
zoovochtige villa, alle moderne comfort, door bestemming en dienstig voor de
De vangsten bleken slecht, zoodat enkele
gecentraliseerd.
Toch
zou
een
afdeeling
veel
jonge
lieden
hun
toekomst
moeten
(238) uitbating.
GEKRUIDE GARNAAL
in onze stad blijven om contact met de voorbereiden, dat zij spoedig de noodiga visschers nog eenigen tijd wacntten en
VERDEELING:
anderen in net geneel niet hebben gebevolking te houden.
verbeteringen moge kennen.
Gelijkvloers: Groote en kleine eet- Den heer Roger Hubrechtsen werd de
vischt.
Dit
kan
slechts'
ten
goede
komen
én
plaats, office, keuken, afwaschkamer, taak toegewezen de garnaal te verzame- KUNSTMATIG GEDROOGD
Gevischt is in twee perioden t.w, van
aan de school én aan de toekomstige
Studie van 'den Notaris
telefooncel, trapzaal, uitweg, terras met len, die gekruid wordt door personen uit VEEVOEDER
l April tot 27 Juni en van 9 Augustus tot
vaklieden.
Een Oostendsche vischmeelfabriek,
marquise met ijzeren geraamte overdekt. Breedene, Kiemskerke, Den Haan en
16 September. De maat van de vrouwewaarvan het bedrijf tengevolge van de IN GOEDE GEZONDHEID
Eerste verdiep: trapzaal, uitweg, acht Vlissegem.
René LINGIER
lijke kreeiten werd vastgesteld op 12 cm,
pedoelde personen mogen hun waar oorlogsomstandigheden, stil lag, heeft
kamers, engelsch gemak.
De familie Levecque-Rpy van Oos- d.i. l cm meer dan het reglement voorTweede verdiep: idem, trappenhuisje afleveren in het «Hotel l'Espérance» te ten einde weer'-aan het werk te kunnen tende, laat weten dat zij zich in zeer schrijft. Ook in de tweede periode — hel
Ie Oostende, Koninginnelaan, 68
gaan, proeven genomen met het oog op goede gezondheid bevindt.
en uitweg, drie mansardekamers en Breedene.
water was warm, zoodat verwacht werd
Naar verluidt vragen ze niet beter dan de voortbrenging van gedroogd veevoebergplaats.
dat de kreeften zouden gaan loopen —
| Op Donderdag 10 Juli 1941, om 3 ureOnderaardscli: twee voorraadkelders, de garnaal rechtstreeks aan de aan- der. Die proeven sloegen op beeten, bee- DE MILITIEVERGOEDING
Dleef de vangst gering Ook het weer
amiddag ter herberg «Prins Boudewijn» wijn- en kolenkelder.
Na eerst bepaald te zijn geweest op werkte niet mee, hetgeen bleek uit het
koopcentrale .te mogen afzetten; hier- tenloof, klaver, Spaansche klaver en
• Oostende, St.:Sebastiaanstraat, 22,
15 Mei werd de-datum tot-het indienen feit, dat in het begin van Juni enkele
Voorzien van loopend stadswater, put- door worden ze van het leuren ontlast. gras.
Vroeger vergenoegde dp landbouwer | voor het bekomen van militievergoeding verschaalde kreeften voorkwamen, teren regenwater, gas en elektriciteit.
.1.
DE MAZOUTLEVERING
er zich mede deze produkten om te wer- verlengd tot 30 Juni.
Zichtbaar alle dagen. Ingenottreding:
wijl ook aan het begin van' de tweede
ken tot hooi of in sillo's te bewaren.) Thans nog komen geregeld nienschen periode nog zachte exemplaren werden
twee; maand na den toeslag.
INSTEL met l/z % premie
de
eigenaars
van
Voortaan
zullen
De
te
Oostende
genomen
proeven
hebhun
aanvraag
doen,
juist
alsof
er
geen
Met alle gebeurlijke rechten op oorgevangen. Kleine en zaadkreeften zijn
van
visschersvaartuigen slechts op mazout, ben evenwel uitgewezen dat het verlies sluitingsdatum bepaald was!
logsschadevergoeding pro fisko, geschat kunnen
ook in veel mindere hoeveemeid gevan-aanspraak
maken
indien
ze
in
aan voedingswaarde veel geringer is,
volgens onlangs gedane schatting op
gen dan in andere jaren. De kreeitenSTAD OOSTENDE-WEST
IN
HET
INKWARTIERINGSBUREAU
het
bezit
zi;.n
van
een
bon
afgeleverd
wanneer men tot kunstmatig drogen
10.172,70,
visscnerij gaat jaarlijks achteruit en
Alle personen, welke aan leden van spoedig
• door de Corporatie.
CHOON EN WELGELEGEN
overgaat en de voornoemde produkten
Met gewin van %. % instelpremie.
zal deze visscherij niet meer loohet
bezettende
leger
logement
verschafMen zal bijgevolg volledig zijn ver- dus omze.t tot een soort van meel.
Voor alle verdere inlichtingen, plans ' plichtingen
nend
zijn.
moeten nakomen tegenover DirToTdermeTbTedt buUendlen nog '«ogen hu^J^wjj^rl^^UWten
en inventaris van de medeverkochte roe- de Corporatie,
In de Westerschelde is niet op kreeften
BURGERSHUIS
voornamelijk wat de le- het voordeel dat men het aan alle vee
rende goederen, zich wenden ter studiën vering
gevlscnt; in de overige districten door •
tef
van
de
visch
betreft,
wil
men
zijn
kan toedienen, wat niet het geval was
van voornoemde ' notarissen Denis en rechten op brandstof doen gelden.
30 visschers met 2730 korven en 300 m.
Wbethlaan 66, groot 191: m2.
n e f t in
35, vóór 10 Juli
liefst
m den
aen netten.
met het hooi gedroogd volgens het vroeVrij gebruik ;eene maand na den toe- Masureel, respektievelijk te Nieuwpoort
W.
C.
voormiddag.
gere procédé.
en Couckelaere.
(265)
Doordat veel minder bultenlandsche
ag.
Dit moet het personeel toelaten den kreeften
zijn aangevoerd, waren de prijNa te.:zien, den .Maandag, Donderdag
regelmatigen gang van den dienst te zen
veel
hooger en wel van ƒ 2.20 tot
i Zaterdag van 2 tot 4 ure.
verzekeren.
/ 3.20 per kg. In totaal werden 5651 kg.
Daar he.t in het belang van de ver- minder
Gemeentebestuur
gevangen dan vorig jaar, doch
strekkers zelf is, betwijfelen wij niet
de prijzen veel hooger waren, was
of aan dien oproep zal gehoor worden daar
Hoof<lp?{n
de opbrengst / 1379.— meer. Touwwerk,
TOESLAG
Blankenberge
gegeven.
korven en aas waren eerder duurder en
bij het -werU.
•van
de verdiensten waren dan ook gering.
DC OVERUREN BIJ HET
Herneemt
den
l Gemeente STEENE (Conterdam)
Nauw betrokken bij de kreeftenvisSTADSPERSONEEL
BERICHT
Eenige
scherij Is de visscherij op krabben.
Herhaaldelijk
hebben
wJJ
in
onze
ko•i
WELBEKLANTE
Voor verscheidene kreeitenvlsschers
lommen gewag gemaakt van het streven
Een oproep wordt gedaan met het oog
van het stadspersoneel om de vergoe- levert het visschen op hoofd- en zee.Herberg
op het begeven van plaatsen van TIJding van de overuren door haar ver- krabben een mooie bijverdienste op,
DELIJK POLITIEAGENT.
strekt in de moeilijke dagen van Mei Thans hebben enkelen voor Vllsslngen,
Breskens en Burghsluis gevischt, uitandvoorde steenweg, 105; groot 90 m2.
1940 te kunnen bekomen.
Voorwaart/en.'
Verpacht mits 275 f r,. te maande, lasSpljts de aangewende pogingen, zoo- sluitend met kreeitenkorven, doch we*
*n aan den pachter.
Ouderdom: 21 Jaar tot 35 Jaar (45 Jaar
wel collectieve als indivlduöele, geluk- gens de strenge vorst bleken de krabben
Ingesteld: 56.000 f r.
voor i oudstrijders);
ten zij er tot op heden niet in. Inder- doodgevroren te zijn, waardoor de vangst
Voldaan hebben tan de In te.richten
daad, het Schepencollege zou dezer da- zonder resultaat bleef en spoedig werd
.2. STAD OOSTENDE
bekwaamheldsproef.
gen van de Bestendige Deputatie mel- gestaakt.
St.NiklMfr.WM»
Van half April tot begin Mei werd met
Wedde volgens het gemeentelijk bading ontvangen hebben, dat op haar
voorste)! niet kan worden ingegaan!... twee vaartuigen op de Westerschelde
gerievig Woonhuis rema. .
de
vermoeide
toestand
verdwijnt,
en
Aanvragen m te dienen vóór 18 Juli
Met andere woorden, de uitbetaling ligt gevischt naar kleine stiandkrabben. Dit't werk schijnt U opeens zoo Jicht,*
1941 aan den heer Burgemeester,
zelfde geschiedde iegelijk met het' kreuin liet water.
l!«tserstraat, 59; groot 69 m2,
Volledige voorwaarden worden bij de
keirapen onder Yerseke en op steigers,
Is
er
nog
hoop?
Wij
gelooven
het
niet.
:
l.vrij
gebruik
eene
maand
na-den
toet» out opeOwkc» . «f i*d»
li<% **
-,''.''
aanvraag toegestuurd,
.
AHeeh vinden wij het jammer dat leden langs dijken en op de bovenpercéelën,
ttr««ki
«o»
"
-'
;
Blankenberge,' den 30 Juni 1941.
ingesteld: 28.000 frs .
j van het stadspersoneel, die moedig op van de Yerseksche bank. De vangèt'tfaV
Burgemeester en Schepenen,
hun post bleven, alle gevaren trotseer- veel minder dan voorgaand Jaar ëh'.de .
[ Deze * twee huizen zijn lederen < week- De Secretaris,
L. Nuytemans.
den, daarvoor nog geen zedelijke, laat ontvangsten bleven dan ook ƒ 8015.—
Rg zichtbaar van 2 tot 4 ure.
X269) D. Van Hoor en,
(272)
staan geldelijke vergoeding bekwamen, lager.
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Rantsoeneeringsberichten

Boter voor dezen winter
Wij zitten volop in het boterseizoen^en
hebben trots verhooging van rantsoen
nog overschot.
Door de Hoofdgroepeering «Zuivel
Vetten en Eieren», werd begin Mei aan
de Centralen opdracht gegeven om zekere hoeveelheden melkerijboter in frigo's te zetten en deze boter te blokkeeren tot de Wintermaanden.
Zoo werd in de verloopeii maand Mei
ongeveer 750 ton boter over heel het
iand opgeborgen.
• ""
voor de Centrale van Antwerpen b.v.
werd 96 ton in frigo gezet. Door het wegnemen van zulke hoeveelheid boter ontstond er natuurlijk een tekort in de leveringen van de gewone inzenders. Dit
werd dan aangevuld door leveringen van
hoeveboter uit het Walenlaiïd.
Men hoopt alzoo dezen Zomer een paai
milüoea kilogram boter in de frigo's te
kunnen opstapelen, wat de mogelijkheid
biedt ook gedurende de Wintermaanden
een normaal boterrantsoen te verzekeren.
Wanneer we bedenken dat vorige Winter gedurende een paar maanden het
boterrantsoen daalde tot 150 gram, omdat er niet meer boter voorhanden was,
dan. zou bij een eventueele herhaling
van dit feit, toch gedurende een drieta^
maanden een .100 gram van de gestockeerde boter kunnen toegevoegd worden, wat nei rantsoen zslis geaurendt
de Wintermaanden op 250 gram zou behouden.

Verkoop van margarine en boter
• aw ' in denzelfden winkel
De winkeliers aan wie verkoop van
margarine en boter toegelaten is. wezen
nogmaals herinnerd aan artikel 19 der
wet vaii 8 Juli 1935.
Dit artikel schrijft voor: dat in plaatsen waar terzelfdertijd boter en margarine verkocht wordt, de boter afzonderlijk moet gegroepeerd zijn op een
afstand van minstens een meter van de
margarine.
Dit artikel is nog steeds van kracht,
maar wordt soms wel wat verwaarloosd,
t voor de betrokkenen bij mogelijke
kontrool wel eens tot onaangename gevolgen aanleiding zou kunnen geven.
Zieke kinderen op schoolleeftijd
hebben recht op chocolade

Onderrichtingen aan de Handelaars in Textielproducten

Prijskampen

KOOPHANDELSRECHTBANK VAN
OOSTENDE

1. Eerste bevoorrading in Textielproducten. — Luidens een rondschrijven
13622/709T uitgaande van het Ministerie
Oorlogsschade
voor
SCHIETING
van Economische Zaken, kunnen de ge.«'l "i
teisterde kleinhandelaars of de hande- Op Zondag 6 Juli 1941, groote beschrijverkoopingen op
laars die slechts na 24-12-1940 uit krijgs- ving op de liggende wip in open lucht bij
gevangenschap zijn teruggekeerd 'aan- Frans Deschacht, Oogststraat, 97, Hoospraak maken op een eerste bevoorra- ge Barrière, Steene.
krediet
ding in textielproducten. Deze zal waar- Een hoogvogel 80 f r.; een tweede hoogschijnlijk 3/12 der 30% van 1938 of van vogel (gratis) 80 fr.; twee zijdvogels van
het eerste exploitatiejaar bereiken. De 40 f r., 80 f r.; twee kallen van 20 f r., 40 Deze week heeft zich voor de Koopaanvragen dienen naar het Ministerie fr.; 20 vogels van 10 fr., 200 fr.; 10 ge- handelsrechtbank
een zeer eigenaardig
van Economische Zaken, Dienst voor de primeerde vogels van 5 fr. meer, 150 fr. proces voorgedaan, welke stellig zijn
Verdeeling en de Voorraden BéÜard- Inleg 15 fr., terug 10 fr.
weerklank zal' vinden in de< zakenwereld.
straat 8, Brussel, te worden gezonden
Beschrijvers: de welbekende schutters Een koelinstallatie werd op .termijnen
met bijvoeging van de volgende stukken: Henri Caes, Osc. "Verhaeghe, Frans De- verkocht door pen Oostendsche firma
1) een lijst der textielproducten als schacht,
aan een beenhouwer te Komen. De -ineerste bevoorrading aangevraagd; 2) een
stallatie werd door oorlogsgebeurtenisKAART
gelijkluidend afschrift van de deskunsen beschadigd en heeft wegens dit feit
dige-constateerlng de oorlogschade beherstelling moeten ondergaan.
vestigende; 3) een verklaring der ge- Op Zondag 6'Juli, prijskamp met de
De verkooper had door contract zijr.
kaart
(bieden)
in
het
lokaal
«On2e
Toemeentediensten, de ramp, de plundering
eigendomsrecht' voorbehouden tot aar.
komst»,
Ieper3traa.t,
23,
Oostende.
150
fr.
of het binnenkomen in België, na ,den
de geheele afbetaling der installatie.
24-12-40, bevestigende; 4) gebeurlijk een prijzen. Inleg 5 fr. per man. Begin om
Wie van de kooper of de verkooper
getuigschrift der verzekeringsmaatschap- 2.30 uur.
moest de geldelijke gevolgen van dii
pij die de schade of het ondergane vertoeval dragen ?
*»»
lies dekt; 5) het bedrag der in 1938-1939
gedane aankoopen, per artikel of cateOp Zondag 20 Juli, prijskamp met d'
De Rechtbank van Koophandel te Oos
gorie gegeven.
(bieden) bij Oscar Matthys, cak tende
2. Herbevoorrading (besluit 5 Mei 1941). kaart
.heeft beslist dat het risico ter.
«De
Welkom»,
Gistelsteenweg,
Steene— a) Luidens het rondschrijven nr. 19 Statie. 100 fr. vooruit en het inleggeld laste moe.t worden gelegd van den veruitgaande van het Ministerie van Eco- Inleg 5 fr. per man. Inschrijving om 2 u kooper, die zich het eigendomsrecht van
de installatie voorbehoudt, tot aan 3nomische Zaken moeten de gemeente- Begin om 2.30 uur.
diensten voor de artikelen die het voorgeheele afbetaling.
Het verkoopcontract voorzag niets aan
,verp uitmaken van de bijlage III (zie
gaande de oorlogsrisicos en geen enkeU
dienaangaande de onderrichtingen nr.
fout kon den kooper in het behoud van
4, 2) ook een vermindering van 50 t.h.
BILJART
het voorwerp verweten worden.
ondergaan bij het omruilen der individueele machtigingen tegen gewone
Zondag 6 Juli, prijskamp op den bil- Het zal dus de verkooper zijn die zijr
machtigingen A. Deze laatste blijven jart bij Henri Stroobant, café Hooge schuldvordering voor oorlogsschade zal
opgesteld in artikelen en niet in punten. Barrière, Torhoutsteeneeg, 78, Steene. hoeven in te dienen.
b) In uitvoering van art. 14, 1°, van 150 fr. vooruit en het inleggeld. Inleg 5 De princiepskwestie is dus geroepen
het besluit van 5 Mei 1941, zal de klein- fr. Inschrijving om l uur. Begin om 1.30 om zijn toepassing te krijgen in de tali rijke gevalU.i van verkoopingen teger.
handelaar die punten of machtigingen uur.
termijnen, waar de verkooper zich het
tot bevoorrading indient, te kennen geeigendomsrecht) van d;e zaak voorbe
ven of de punten waarop hij recht heeft
houdt tot aan de geheele afbetaling er
op één of meerdere puntenchecks A
Op Zondag 13 Juli, prijskamp op den waar het voorwerp beschadigd of vermoeten worden verdeeld. De belanghebbenden gelieven dienaangaande op te biljart bij Cyriel Messenne-Pierloot, ca- nietigci ij, geweest wegens obrlogsfeiten
merken dat de gemeentedienst niet ge- fft «De Vier Wegen», Steene-Dorp. 200 De Rechtbank heeft nogmaals als des
houden is gevolg te geven aan onrede- fr. vooruit en het inleggeld. Inleg 5 fr kundige aangesteld den heer R. Gibon,
lijke aanvragen die door zekere klein- per man. Inschrijving om l uur. Begin ingenieur der Internationale Maatschappij der Slaapwagens te Oostende, oir.
handelaren zouden kunnen gedaan wor- om 1.30 uur.
het deskundig onderzoek te leiden ovei
den.
den staat waarin de koelkasinstallatif
zich bevindt.
Prijs van Groenten en Fruit

Administratieve»!)
Rechtsmacht
in Eersten

ondag
Tor
ïope
COUCKE,' Pascal, huurhoudet L
BRUGGE, Oude Gentweg, nr. 15, WJ [en
gestraft met een geldboete van vi
TIEN DUIZEND FRANK, verbeurd! |12.30 to
klaring van een koe en publicatiJ LlJKE
VIER regionale weekbladen, wegens!
irles 1
aangifte van een koe.
had
Seugel i
VANHEVEL, Henri, landbouwer üdende.
i heer
MOERE, Westzijdestraat, 17, die
plicht vergetend tegenover de gein ;out, di
jiaie te
schap een aanzienlijk deel van
oogst achterhield, zijn melkprod "rwijld
rgen.
niet volledig ter beschikking der
aangeduide melkerij stelde, maar \ •ze eerli
temJn zelf voor den woeker bott
en
oerlij!
wordt gestraft met een geldboete
93.329 fr. (DRIE EN NEGENTIG i de beloc
ZEND DRIEHONDERD NEGEN- st van
TWINTIG), verbeurdverklaring var iht.
liter room en 200 Kgr. tarwe, publi
in VIER regionale bladen, aanplak]
aan al-'de gemeentehuizen van
stuurlijke Arrondissementen Brui
Oostende, en op VIJF andere plaaj
ter gemeente Moere.

Zieke kinderen — zoowel de kinderen
die in ziekenhuizen of in gespecialiseerde
inrichtingen zijn opgenomen, als deze
die in koloniën voor zwakke kinderen
verblijven — die op schoolleeftijd zijn,
hebben" recht op chocolade ten zelfden
titel als de schoolgaande kinderen. Te
dien einde dienen de bestuurders en beheerders van bedoelde inrichtingen de
lijst der gerechtigden over te maken aan
den
gemeentelij ken ravitailleeringsdienst, zooals voorzien voor de schoolBEIRLANT, Ahdré, bakker, wonen ack
hoofden.
OOSTKAMP,
Loppemstraat, nr. 74, w
Voor hun zieke kinderen aan huis of
gestraft met een geldboete van 36^00 Mieuwf
voor kinderen die wegens invaliditeit de
(ZES EN DERTIG DUIZEND), publü
school niet kunnen bezoeken, kunnen de
ALLE
in de weekbladen, aanplakking ten h
ouders
ook
chocolade
verkrijgen.
Bevoorrading van toeristen en van
op
het
gemeentehuis
en
2
andere
pi
Hiervoor moeten ze hun kinderen lasen ter gemeente alsook op zijn
particulieren in Zomer verblijf
ten inschrijven bij de schoolhoofden. Om
H. R.
wegens verkoop van roggebrood
de maand mogen ze dan het rantsoen
De toeristen en de particulieren in chocolade afhalen.
15,— fr. per brood.
Zomer verblijf hangen af van de gemeente waar zij nun woonplats hebben, zooGOETHALS, Achiel, handelaar ]R DE l
wel wat de aflevering van de rantsoenBREEDENE, Vaartstraat, 13, wordt 1LOGSI
zegels betreft als wat hunne bevoorraMEKANIEKE TOUW-, GARENstraft met een geldboete van TWlN leen de
ding aangaat in producten waarvan de
EN NETTENFABRIEKEN
DUIZEND FRANK; sluiting van üseerinj
verKoop onderworpen is aan inschrijwinkel en verbod handel te drijven den
ving bij den kleinhandelaar.
aar
durende EEN MAAND, publicatie in
Bij afwezigheid van meer dan zeven
regionale
weekbladen
en
aanplak!
dagen, mogen zij zich, voor^h'et vervoei
ten huize", wegens woekerhandel 'onkds
dezer waren, wenden tot het gemeenteden aan
N. V.
eieren.
bestuur der woonplaats, met het oog op
vaamhe
het bekomen van een getuigschrift gelREEDERIJKAAI - OOSTENDE
tijdper]
dend als geleibrief en vermeldend: 1. de
if het
samenstelling van hun gezin; . 2. den
Alle benoodigdheden voor
üiditeit:
GELDIG VAN 4 TOT 10 JULI 1941
duur der atwezigheid; 3. den datum
Zeevaart, Zeevisscherij en
mkoster
waarop het vervoer van bedoelde waren
it moeti
Openbare Werken
VI55CHER5 !
zal geschieden.
Maximumprijs Maximumpr. Maximumpr.
;en we <
M a z o u t « P u r f i n a»
Produkten van
te betalen aan groothandel kleinhandel
jat de
Schoeiselbevoorradiiig
eerste kwaliteit
den producteur aan kleinaan verDIESEL MOTOREN « SULZER »
en stef'
of invoerders
handel
bruiker
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EN 5 bij do
1. Eerste bevoorrading: in lichte ZomerInval
schoenen.
Fr.
Fr.
Fr.
A. GROENTEN:
nUcht-E
Krachtens een rondschrijven nr 22 in
4.60
3.55
3.00
Bloemkoolen, 18 cm. per stuk
I1IEUWBÖUW WEMOT U TOT DE WERKHUIZEN at, 82, (
dagteekening van 24 Juni jl., is het de
Vrijdag
Bevoorrading- van
6.25
4.80
4.00
Bloemkoolen, 22 cm. per stuk
gemeentediensten toegelaten Dij- wijze
(zegel
1.60
1.25
1,00
van «eerste Bevoorrading» herbevoorraKropsalade, per stuk
). '
dingsmachsigingen «A» voor Zomer8.10
2.40
2.00
Bhabarber, per kilo
Rubberfietsbanden
schoenen aan kleinhandelaars te verlee1ICHT
5.20
4;00
3.50
Wortelen, in bussels, per bussel
nen. De belanghebbenden dienen zien
BELIABD.CRIGHTOn&C c ónder
8.25
4.70
Erwten,
per
kilo
te dien einde bij den gemeentedienst
In het «Staatsblad» van 29 Juni is een Porei, per halve kilo
genot't<
5.20
4,00
3.50
van zijn verblijfplaats ot van üen zetel uitvoeringsbesluit
oosicnne
S, A. alden g
verschenen, tot regeder onderneming te wenden.
de bevoorrading in rubberfiets- B. FRUIT :
ie zal i
Om het genot te kunnen inroepen van ling vanvan
allen aard.
haar e
6.00
4.90
4.25
Stekelbessen
(groene),
per
kilo
de bepaling waarvan hierboven spraak, banden
Degenen die een fiets bezitten mogen
itraat. ;
7.30
is de verzoeker er toe gehouden bij zijn zich nieuwe rubberfietsbanden aanschaf- Stekelbessen (rijpe), per kilo ...
5.00
5.85
Rechtbanken
aanvraag een verklaring te voegen waar- fen met een speciaal formulier dat de Aardbeien, kategorie A
Aangifte
17;.35
13,90
12.00
in hij bevestigt dat zijn voorraad, lichte gemeentelijke bevoorradingsdienst zal Aardbeien, kategorie B
11.60
'8.00
9(.30
...
Zomerschoenen, in magazijn of elders, afleveren en op vertoon der nummer8.75
6.00
7.00
Aardbeien, kategorie C
de hieronder vermelde hoeveelheden liiet plaat.
van Besmettelijke
5.00
te boven gaat.
Appelen,
kategorie
l
Alleen de personen voor wie een fiets
RECHTBANK VAN VEURNE
• Voor de handelaren wier" omget ..in onontbeerlijk is zullen voor de aanvraag Appelen, kategorie 2.... ... .,. ....'
4.00
Ziekten
schoenen voor het jaar 1938 schommelt: in aanmerking komen: 1. Om naar hét Appelen, kategorie 3
> DIEFSTAL VAN-rEEN
3.00
..,a) tusschen O en 50.000 frank inbegre- werk te gaan; 2. Om zijn beroep uit te
Camiel, metsersgast té Middelkerke,
2.50
Appelen,
kategorie
4
:
pen: 25 paar lichte Zomerschoenen voor oefenen; 3. Om zich naar de school to
aldaar een fiets bedrieglijk weggeno
/- r1.00
mannen; 10 paar voor dames; 10 paar begeven of naar schoolcursussen; 4. In- Appelen, kategorie 5
ten nadeele van P. Adolphe; twee nu f .,
In
het
Staatsblad'Van
26
Juni
is
een
den gevangenis, 132 fr. boete, voorw; :ei|en, ;
voor kinderen.
valieden; 5. Om economische redenen
Het gaat hier over de prijzen^ van produkten die tot de eerste kwaliteit besluit verschenen, .waarbij art. l vandelïjk vijf jaar.
b) tusschen 50.000 en 10.000 frank: 50 van vitaal belang.
)vervlo<
paar lichte Zomerschoenen voor manhet Kon. Besluit van 6 December 1939
De voorkeur zal verleend worden in de behooren, voor dewelke scherpe eisclien zijn vastgesteld.
RECHTBANK VAN KORTRIJK
nen; 20 paar dames; 20 paar voor kin- volgorde die hier aangegeven is.
De produkten die aan deze kwaliteiteischen niet voldoen, moeten minstens door volgenden tekst wordt vervangen:
Hanc
deren.
Onder nummer 2 dienen verstaan, dus 2ö t.h. lager verkocht worden.
>
OPLICHTERIJ.
—
Vansteenlandt
c) tusschen 100.000 en 150.000 frank: om hun beroep uit te oefenen: de ge«Benevens de bij koninklijk besluit rolus uit Blankenberge, werd veroordi
76 paar lichte Zomerschoenen voor man- neesheeren, de veeartsen, de vroedvrouvan 10 Juni 1922 voorziene pestziekten. tot 7 maanden gevangenisstraf plus EDKEUI
nen; 35 paar voor dames; 30 paar voor wen, de verpleegsters-bezoeksters en de
fr. boete wegens oplichterij in het
kinderen.
is verplicht :
veldwachters, gendarmen, tolbeambten,
trijksche arrondissement. De onmit ij beslu
d) tusschen 150.000 en 200.000 frank en controleurs der openbare diensten,
aal yoo]
»A. De aangifte van elk erkend o.' lijke aanhouding werd bevolen.
en meer: 100 paar lichte Zomerschoenen waarvan het rijwiel niet eigendom is
MARKTBERICHTEN
meien (
verdacht geval van : gele koorts, psitvoor mannen; 40 paar voor dames; 40 van den Staat, de provincie of de geRECHTBANK TE BRUGGE
rd de t
paar voor kinderen.
tacosis, kinderverlamming, kraamvroumeente. Echter is het noodzakeli;Jc dat
lad
UITSPRAAK IN DE ZAAK VAN I het van
Bij gebreke van deze verklaring kan er deze personen hun beroep uitoefenen VISCHAANVOER GEDURENDE DE WEEK VAN 22 TOT EN MET 28 JUNI 1941 'wenkoorts, malleus, miltvuur (anthrax),
Gei
«IMPERIAL» TE OOSTENDE. — Tij<
door de gemeentediensten aan de aan- buiten ecm Btadsagglomeratie voorzien
'
alimentaire
intoxicatie,
botulismus;
vraag geen gevolg gegeven worden.
oorlogsdagen van verleden jaar \
van een tramwaynet en dat zij niet beOOSTENDE NIEUWPOÖRT ZEEBRUGGE BOUCHAUTE TOTAAL j »B. De aangifte van elk erkend geval de
De handelaar die op de hierboven aan- schikken over een ander particulier ver- Vischsoort
de wijnkelder van de speelzaal «Ir GEVAL
geduide \vi;ze een machtiging tot .eerste voermiddel.
epidemi- r i al» geledigd. Er zou ongeveer
t van: typhus en pafatyphüs,
te E. H.
fr. wijn verdwenen zijn^
bevoorrading «A» voor lichte ZomerKg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Dit alles onder voorwaarde dat er geen
e stad,
sche dysenterie. diphteritis, roodvonk. 65.000
Een
10-tal
personen,
meestal
deel
schoenen bekomt zal aan den bevoegden andere middelen van vervoer beschik- Garnaal:
Isdienst
29.828
13.190
88.471 .epidemische meningitis 'cerebro-spinalis,
9.689
35.584
gemeentedienst een aantal individueele baar zijn, zelfs niet om ean gedeelte van Platvisch, schul en bot:
makende van het personeel, stoïiden m, gleei
1
machtigingen tot bevoorradiiig voor lich- den afstand af te leggen en dat de aï9.041 encephalitis lethargica, trachoma, febris diefstal en heling van dezen wijn tere ile over
458
ie soort
819
7.764
te Zomerschoenen moeten afgeven, over- stand tusschen woonhuis en werkplaats 2e soort
1.154
1.534 undulans. kinkhoest, bof, lepra, tulare- Uiteindelijk na langdurige debatten w est naar
78
302
eenstemmend met het beloop van deze of school niinstens 7,5 Km. bedraagt en Groote platvisch —
de betichting slechts tegenover R- iraeht v,
mia, hondsdolheid, en beten van honds- Vanden
reeds ontvangen eerste bevoorrading.
D... weerhouden, terwijl al
dat de aanvrager over geen banden be- Tong:
dolle dieren of van dieren die verdacht andere betichten werden vrijgespro E. H.
2. Verüruikswijze van lichte Zqmerschoe schikt die nog bruikbaar en repareerbaar
32
103
r gelede
31
Ie soort
40
R... kreeg een maand gevangeniss md was
net).
201 zijn door hondsdolheid te zijn aange133
27
zijn.
2e soort
41
Luidens het vijfde uitvoeringsbesluit
en
Vanden
D...
15
dagen.
13
123t •
157 tast, trichinose. malaria, ziekte van Well
i harte t
3e soort
21
regelende het verbruik van schoenwaren, BANDEN VOOR EERSTE UITRUSTING Schul (groote): 106
De eigenaar van de speelzaal W. T
106 en tuberculose».
kunnen eveneens aan de verbruikers afsaint, die zich burgerlijke partij had '• ROOM
13
53
75
Tarbot en griet:
9
geleverd worden en. door dezen in ontDe aanvraag tot bevoorrading ten titel Rog:
Artikel 2 .alinea i, van de besluitwet gesteld, bekomt een som van 5.000 fi fet is de
118
37
261
. 106
vangst genomen worden tegen af gil te van eerste uitrusting, moet eveneens op Bot:
2.134 van 6 Dec. 1939 wordt door volgenden als schadevergoeding.
100
1.833
r op ee
201
van de bijzondere machtiging tot be- een speciaal formulier ingevuld worden. Poers:
75'
—
75 tekst vervangen: '.,
DIEFSTAL VAN MOTOREN. — De '-m In o:
voorrading voor lich.te Zomerschoenen,
Na grondig onderzoek zullen de onder- Soldaten en
iemand
de volgende schoenwaren:
scheidelijke gemeentediensten van ravi- Knorhaan:
« De aangifte dient gedaan aan den August en Pollet Julien, uit Ooste; itten on
93
10
106
hadden drie motoren, hebbende
1. Overschoenen waarvan het onderste tailleering en bevoorrading, de toelating Krabben:
1.611
1.611 burgemeester — behalve voor de tuber- waarde van 9.500 f r. gestolen, ten d een a
—
gedeelte uit hout is en de schacht . uit tot bevoorrading ten Jtitel van eerste uit- Andere (beer):
44
47 culose-gevallen — zoomede aan den ge- deele van de N.V.I.C.I. te Oostende. K loge het
3
rusting, vaststellen, geldig voor: een vol- Totaal aankoopcrouteafval.
een maand gevangenisstraf.
2. Lederen pantoffels.
ledig stel gereedschap voor een rijwiel,
cijfer:
376.981,30 fr. 254.099,90 fr. 307.686,40 fr. 102.739 fr. 1.041.506,60 fr. zondheidsinspecteur van het gebied.door
2 banden en 2 binnenbanden of 2 tuben:
den geneesheer die heit geval heeft vastDIEFSTAL. — Heylandt J., koetsie]
Vervanging van de huidige zwarte een volledig stel gereedschap voor drie- Bemerkinen. — Oostende: 7 vischdagen; Nieuwpoort: 6 vischdagen; Zeebrugge: gesteld, door den directeur van de dis Oostende,
ziek
ontvreemdde een mooi izi
5__™__
vischdagen; Bouchaute: 6 vischdagen.
brood- en vleeschzegels door zegels wieler, 3 banden en 3 binnenbanden.
pensariums of van de verplegingsinrich- kussen in een wagen van den spoor <•••••••*
De
toelatingen
tot
bevoorrading
ten
van een ander type
ting naar waar de zieke in voorkomend 350 fr. boete ol 15 dagen.
titel van eerste uitrusting zijn aan deWJ
De thans in omloop zijnde zwarte zelfde voorwaarden onderworpen als de
DIEFSTAL. — Verbeke Marcella,
geval werd vervoerd (zoowel bij de aanv
ZEEBRUGGE
WEEK
AN
23
TOT
28
JUNI
1941
brood- en vleeschzegels nrs l en 10, van toelatingen ten .titel van vervanging.
komst in als bij- het vertrek uit het hos- Blankenberge, wegens diefstal van
a) Bedeeling, van visch in de Mijn:
De onderscheidelijke gemeentediensten
Garenm
21 Juli a.s. af, zullen worden vervangen
paar
sluffers
en
een
saccoche
in
pitaal) door den directeur van het ont- grootenwarenhuis te Brugge, een b
GARNAAL
door zegels van zelfde waarde als de van ravitailleering en bevoorrading die- 19.903,5 kg. Belgisch visch, waaronder
ledingslaboratorium en door de -vroed- van 700 f r., voorwaardelijk 3 jaar.
overeenstemmende gewone zegels, doch nen zich strikt aan deze bepaling te hou- 13.869 kg. garnaal, en 3.903,1 kg. vreemEerste J
l In de maand Juni werd aan de Cen- vrouw. Zoodra het geval wordt vastge- — Matthys Nora, van Westkerke, bande l
van een ander type. Dit model zal daar- den en mogen in geen geval een grooter de visch.
b) Visch rechtstreeks op de vischmarkt trale te Zeebrugge geleverd: 111.892 kg.
na, om de drie maanden, worden gewij- aantal toelatingen tojt bevoorrading afsteld, moet daarvan, onder gesloten om- diefstal ten nadeele van Mr. Delllle . keus b
zigd, te beginnen met het rantsoenee-, leveren als de hierboven opgesomde hoe- gevoerd mits het betalen eener vergoe- garnaal.
2 maanden gevangenisstraf + 700 fr.
slag kennis gegeven worden ».
ding
van
0,12
fr.
per
kg.,
netto
gewicht:
accorde
De
verdeeling
geschiedde
als
volgt:
te of l maand.
ringstijdperk aanvang nemend op 3 No- veelheid.
A
630
kg.
vreemde
kreukels.
Blankenberge
3900
kg.;
Dulnbergen
305
De voorziening is slechts beperkt. Zoo
vember e.k. Die verandering zal, van af
PROPHILAXE
TEN.NADEELE VAN DE PPT riTgiM.
,
Prijs van de onderstaande vischsoor-1 kg.; Dudzeele 395 kg.; Helst 1890 kg.;
dat oogenblik, samenvallen met de wij- zullen bijvoorbeeld de gemeenten geSPOORWEGEN VERDWENEN TE CX~
DER GESLACHTSZIEKTEN
ziging van de tint der deelzegels voor legen in de provincie Antwerpen slechts ten, verkocht op de stedelijke vischmarkt K'nokke 1485 kg.; Lissewege 395 kg.; Wenduine 365 kg.; Westkapelle 395 kg.; ZeeENDE EEN CONTOMETER EN l ER DIEI
l buitenband voor 150 Inwoners en l bin- te Antwerpen, op Zaterdag 28 Juni 1941
.
margarine.
sch
brugge 445 kg.; Brugge tot 18 Juni 12140 In hetzelfde Staatsblad is een besluit SCHRIJFMACHINE. — Voor de Re >P een e
Maatregelen zijn genomen met het oog nenband voor 210 Inwoners ter beschik- (Op Vrijdag 27 Juni, geen versche vl
voorhanden).
bank van Brugge verschenen: Dn. we mee
kg. De overige kg. werden afgeleverd aan
op de bevoorrading der gemeentedien- king hebben.
Kleinhandelaars moeten zich bij de voorhanden): bot 25—30 f r. per kg.; griet de Centrale te Oostende die de verdee- verschenen betreffende de prophylaxe herbergier te Oostende, J. A., hotelie zoek tol
sten In bijzondere brood- en vleeschde die:
der geslachtsziekten.
L, V. uit Gent, In verband met de
zegels van het nieuw model, voor 20 Juli groothandelaars bevoorraden in fietsban 37 fr. per kg.; rog 16—25 fr. perïkg.; ling regelt over het binnenland.
den en dit uitsluitend door middel van schar 16—25 fr. per kg.; tong 28—73^-91
De bij dit besluit bedoelde geslachts- dwljning van een contometer, ter wa: ngen,
aanstaande.
VISCH
Op 20 Juli a.s. dienen de werkgevers indlvlduet-le machtigingen tot bevoor- f r. per kg.; garnaal 18 f r. per kg.; geziekten zijn: syphlllis, gonorrhoe, ulcus van 12.000 fr., en een schrijfmachine tfsBrugi
sede;
waarde van 8000 fr., toebehoorend
over te gaan tot de afsluiting van de rading, die hem door de rechthebbenden stoomde pos l 4fr. per kg.; kreukels 5 f r. Geleverd: 3819 kg. 600.
molle en lympho granuloma inguinale de Belgische Spoorwegen te Oostei 5 uur e
loopende rekeningen der op de thans In overhandigd worden. De kleinhandelaars per liter.
Verdeeling : Blankenberge 182 kg. ;
De rechtbank heeft volgend vonnis l van di
omloop zijnde zwarte brood- en vleesch- ?Hn er toe gehouden de machtigingen
Keist 131 kg,; Knokke 102 kg.; Zeebrug- of Nlcolas-Favre-zlekte.
NIEUWPOORT
Bru
veld: D. A. werd verwezen Jtot l m*
tot
bevoorrading
uiterlijk
den
45en
dag,
zegels aanspraak makende verbruikers.
ge 56 kg. 200; Wenduine 64 kg. Dudzeele Ieder persoon, bij wlen gevaar voor gevangenzitting
182 frank boete > toe; B
VISCHTOEVOER
;•
In overeenstemming daarmede zullen te rekenen vanaf den datum van uitgifte,
11 kg.; Brugge tot 8 Juni 415 kg. 200. . verbreiding van geslachtsziekten aanwe- dagen; de twee en
andere personen l nbare l
zij dadelijk een inventaris opmaken van aan de groothandelaren over te maken. Zondag 22 Juni. — Garnaal: 974 kg. De overige kg, werden afgeleverd aan zig is, moet zich door een geneesheer
den zich verwijzen tot een boete van lerdlens
Bij olke aanvraag tot machtiging tot voor 9740 f r.; visch: 438 kg; voor 5182,50 do Centrale te Oostende.
de door hen afgeleverde zwarte broodfr. of l maand, voorwaardelijk 3 Jar >t 13 u
en vleeschzegels van het huidige model bevoorrading voor eerste uitrusting zul- fr.
. .
"". • '
De visch werd door de volgende boo- naar zijn keuze laten behandelen.
bevoll
Maandag 23 Juni. — Garnaal 985 kg. ten afgeleverd: Z.l, 6 kg. 800; Z.2, l kg. Hij Is er toe gerechtigd zich kosteloos
met vermelding van de hoeveelheid on- lerr de gemeentediensten voor de bevoorTWEE LEDEN VAN HET RC Me advl
benuttigde zegels. Vervolgens zullen zij rading en de rantsoeneering onderzoe- voor 9850 f r,; visch: 569 kg. voor 6026 f r. 000; Z.3, 321 kg. 500; Z.4, 84 kg. 600; Z.5. te laten onderzoeken door een erkend KRUIS
HADDEN TE KNOKKE -,
Dinsdag 24 Juni. — Garnaal: 1910 kg, 164 kg. 300; Z.6, 43 kg.; Z.7, 37 kg.; Z.8,
aan den gemeentelijken ravitailleerings- ken of de aanvrager werkelijk nieuwe en
V
dienst, samen met deze afrekening, de aanneembare redenen kan aanvoeren voor 19.100 fr.; visch: 3433 kg. ,voor 184 kg. 500; Z9, 4 kg. 300; Z.10, 133 kg. geneesheer of In een erkend dtspensa- POST VERLATEN.— Absil A. en VerW HETwe<
J.,
leden
van
het
Roode
Kruis,
afdeef
rlum
voor
gesJuchtszIektenbestrljdlng
onbenuttlgde reserves zwarte brood- en die het bezigen van een nieuw rijwiel 35.015 fr.
100; Z.li, 174 kg. 800; Z.12, 38 kg. 900;
Knokke, hadden hun post verlaten., 1 • van
Woensdag 25 Juni. — Garnaal:/2856 Z.13,
kunnen rechtvaardigen,
vleeschzegels terugbezorgen.
154 kg. 600; Z.14, 337 kg. 500; Z.15, met hut oog cp ambulatoire behandepersonen werden veroordeeld tot houten
Van 21 Juli af, mogen de werkgevers ,To.t nader bericht In het «Staatsblad* kg voor 28.560 fr.; visch: 1820 kg. voor 234 kg. 800; Z.16, 493 kg. 800; Z.17, 360 ling: de kanton hiervan zullen geregeld de
l zwarte
boete van 350 frank of 15 dagen.
nog slechts aan hunne werklieden de bekend gemaakt, onder vorm van rond- 11.574,50 fr.
900; Z.20b, 122 kg. 400; Z.25, 77 kg. worden bij onderrichtingen uitgaande
' was g(
Donderdag 26 Juni. ~ Garnaal: 2734 kg.
bijzondere brood- en vleeschzegels van schrijven, zullen de gemeentediensten
BEDRIEGLIJKE ACHTERHOUD)
&00; Z.28b, 49 kg. 100; Z.29, .6 kg. 400;
voor de bevoorrading en de rantsoenee- kg. voor 27.340 f r.; visch: 1664 kg. .voor E5.33, 228 kg. 100; Z.37, 90 kg. 600; Z.35), van het Ministerie van Blnnenland-sdie VAN EEN AUTO. — V... M...,' i op dul
het nieuw model afleveren.
Deze zegels zullen door het gemeente- ring onder geen enkel voorwendsel mach- 17.682 f r.
"
Oostende, had ten nadeele van M.
105 kg. 100; Z.4Ó, 34 kg. 600; Z.41, 124 Zaken en Volksgezondheid.
" bestuur aan de werkgevers worden afge- tigingen tot bevoorrading voor eerste Vrijdag 27 Juni. —.Garnaal: 1860 kg. kg. 800; Z.44, 64 kg. 400.
Gryse, uit deze stad, bedrieglijk een [TA CRN!
Alle
publiciteit
omtrent
een
geiuesuitrusting of ter vervanging afleveren, voor 18.690 f r.; visch: 3080 kg. ..*voor
- leverd vanaf 26 Juli 1941.
dfe achtergelaten was, behouden; -, dereen
vr
mlddcl
of
een
behandelingsmethode
' De zwarte zegels van het thans gel- voor fietsbanden (buitenbanden, binnen- 3-1.054 fr.
l
van
gevangenisstraf en 182 fr. boete of 8
eenor geslachtsziekte Is verboden.
'. ';dend model, In het bezit van de werk- banden) die de hlernavermeldë maan- Zaterdag 28 Juni, — Gamaal:,1842 kg.
ckheere
gen,
lieden, zullen hun geldigheidsduur be- delljksche hoeveelheid zouden overschrij- voor 18.420 f r,; visch: 415 kg. voor ,5503
liet is den apothekers verboden zon- PIETSDIEP GESTRAFT. — Mawet l ta vluc*
M'
waren tot op 4 Augustus 1941, einde van den.
.
fr..
' •: • :
\ ' -.* .
M
beesl
ADVERTEERT IN
der
dofetersrecept antlvenerlsche of als nandé had een flets gestolen te Kl«
het eerstvolgend rantsoeneerlngstljdperk
Gemeenten gelegen In de provincie
Dinsdag 1 Juli.— Garnaal: 3291 kg.
l maand gevangenisstraf en l ergste
dusdanig aoRCf.-prejen geneesmiddelen kerke:
en zullen tot op zelfden da.tum mogen West-Vlaanderen: buitenband voor 125 voor 32.9JO fr.; visch:" 122 kg. vóor.J62i
fr. boete of 8 dagen, voorwaarde!)
oud. l
ar te leveren. • • . V
Inwoners; blnncnband voor 180 Inwoners. fr.
worden aanvaard,
r;
« H E T VISSCHERIJBLAP
,
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e kom
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•
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•
*htlge l

< HET TISSCHEBIJBLAD

'ostendsch

Nieuws

THEEKDIENST r
DE TRAMMAATSCHAPPIJ ZORGT
oiidag 6 Juli zal de apotheek Quae- VOOR HAAR PERSONEEL
lar, Torhoutsteenweg. 169, gansch Deze week konden de verschillende leopen zijn. De andere apotheken den van het trampersoneel een groote
hoop Krachtige groenten bekomen voor
Si gansch den dag gesloten.
litingsuren in de wenk: 's middags den uiterst geringen prijs van 6 frank.
|l2.30 tot 14 uur; 's avonds om 19 uur. Naar we vernemen koestert men de hoop
deze giften zooveel mogelijk te herhalen
LlJKE DAAD
alsmede nieuwe aardappelen te verstrekartes Theys, wonende Nieuwland- ken.
Dergelijke daad valt ten zeerste te lohad Zaterdag 28 Juni jj. zijn
«ugel verloren, een bjlangiijke som ven en wordt warm aanbevolen aan andere gelijkaardige inrichtingen.
Jidende.
, heer D'Hulster Jpseph-Gaston, uit
, die het geluk had de portej te vinden, verhaastte zich ze
jrwijld aan den elgonaar terug te
Irgen.
•ze eerlijke daad dient ten volle onfjnd en als voorbeeld gesteld.
eerlijke vinder bekwam een ver[de belooning en woidi door tusschenvan ons blad openbaar gelukge-

AAN DE WERKLIEDEN
Alle werklieden die terugkeeren uit
Duitschland of elders, kunnen rantsoenéeringszegels bekomen, mits vertoon
van een bewijsschrift opgemaakt door
jack DELANGHE
het Arbeidsambt, 'Kaaistraat, 12.
iNieuwpoortsche Steenweg, 34
STEENWEGVERBETERING
De Nleuwpoortsteenweg te Mariakerke
ALLE HUISHOUDARTIKELS
werd deze week over een groote lengte
—
EN ALAAM
—
hersteld.
Vele andere hoofdwegen zouden mogen
Tel. 72.072
H. R. 3673
volgen.
.(27)
EEN GOEDKOOP SPIJSHUIS
Daar er door de goede zorgen van het
IR DE BURGERLIJKE
plaatselijk comité Winterhulp-Brugge, in
iLOGSINVALtEDEN
het stadscentrum aldaar een goedkoop
.een de medikale-apothekers en hos- spijshuls zal opgericht worden, verzocht
üseeringskosten zullen terugbetaald men ons eens de vraag te stellen aan onien aan den invalied die geen dertig ze wakkere mannen van de afdeeling
lywerkonbeKwaamheid heeft gehad. Oostende, om eens te willen nagaan of
'onkosten zullen ook terugbetaald een dergelijke inrichting niet mogelijk
[en aan hen die een langere werkon- zou zijn in onze stad. Wij maken dit over
jvaamheid hadden, doch slechts voor aan de bevoegde heeren.
tijdperk van een maand, te rekenen
f het oorlogsfeit. De Burgerlijke ONZE TAXI'S
Jiditeitscommissie's zijn gemachtigd • Voor de maand Juli zijn de uitverkokosten te beramen welke door den renen:
it moeten gedragen Worden. Terloops Stórme .Georges, Hennepstraat, 17.
;en we de belanghebbenden er attent •' Tournoy Charles, Strandstraat, 18.
jat de rekeningen van voornoemde , Vanhoutte Henri, A. Pietërslaan, 63.
en steeds' mogen ingediend worden,
5 bij do verschijning voor de Burger- NOS DE SCHCINS
Inva tiditeitscommissie's. Kosteloo- i Vi-le menschen trachten de kustzone te
nUcht-ngen N. V. B. O. I-, Planten- verl.xten zonder in het bezit te zijn yan
at, 82, Oostende. Bureel den Dinsdag een -ïSchein». Verleden week kwamen leVrijdag van 5 tot 7 uur. Briefwisse- den yan.de bezettende overheid in het
(zegel bijvoegen vóór antwoord a. ! station in een vertrekkensgereed staande
trein en vroegen aan alle reizigers hun
o.). '
«Schuin» te laten zien.
Dio er geen had moest er af, en kon
1ICHT
. óndergeteekenSe, Jeanne Ocket, het f.eld van zijn reiskaartje gaan halen.
tgenoi-te Leon Baken, verklaar geer. Gelukkig werden hier geen straffen uitilden gemaakt te hebben, er nooit gedeeld.
ie zal maken, ook niet de schulden DE DIENSTUREN OP HET STADHUIS
haar echtgenoot, Leon Baken, Plan»
Het bediendenpersoneel op het stad[straat. 16, te zullen hetalen.
huis heeft eensgezind een verzoekschrift
Jeanne Ocket.
onderteekend welke aan het college van
(264)
Burgemeester eri Schepenen werd gericht
en waarin de mogelijkheid werd gevraagd de diensturen tijdens den Zomer
Pierre
té regelen vkn 7 tot 13 uur.
Buiten deze uren zouden de bureau's
LANNOYE-VANTYGHEM
gesloten zijn^Jv.^^,;_
J
;
'- * ZEILMAKER
'
Dit voorstel^dat reeds vroeger gesteld
werd, is thans actueeler dan ooit: vooral
in de huidige omstandigheden zou een
Gelast zjch voor alle werk :
|en, zonnestoors, bachen, enz. dergelijke uurregeling volgens hen warm
aan te bevelen zijn.
ïvervloedstraat, 76 - Oostende
TER VERDUIDELIJKING
Aan de Leopoldschool, alwaar in een
Handelsregister 9390
klas het bureau van Inkwartiering ge__
(25)
—nr*- .
—
vestigd is, werd thans een bord gehangen met hét opschrift «Inkwartiering».
IEDKEURING
Dergelijke" goede signalisatie is ten
lij besluiten van den commissaris-ge- zeerste aan te bevelen.
aal voor de provincie- en gemeentemclën dd. 3 Juni 1941 zijn goedgerd de beslissingen van den gèmeenC O N F l T U R E N
lad' van Oostende van het saldo van
het Gemeentekrediet opgenomen leeZ
ORGT INTIJDS
?en.
VOOR DE NOODIGE '
GEVAL
E. H. Aug. Lenaers, wel bekend in
Bokalen
e stad, daar hij jaren leeraar in de
Zich wenden bij de Firma
isdienst was aan ons Koninklijk Athem, gleed dezer aflagen in zijn kerk te
Jos. Maes-Hautekiet
nle over den gladden vloer uit. Hij
st naar de kliniek van Kortrijk overen Zonen
racht worden. Zooals men weet ver214, Steenweg op Nieuwpoort, 214
E. H. Lenaers onze stad, een paar
- O O S T E N D E ——
geleden, daar hij tot pastoor beGROOT
KLEIN
md was te Heule. Wij wenschen hem
Aankoop en verkoop van allerhanharte een spoedig herstel.
de nieuwe en gebruikte flesschen,
ROOM
.(208)
tt is de heer Charles Pylyser die dit
r op een drietal standplaatsen ijs- EEN KINDERTUIN DIE BELOOFT
in onze stad zal verkooperi.
De kindertuin der meisjesschool leperiemand scheen genoeg optimisme te straat
.beschikt nu over acht groote zonitten om mee te doen, want hij alleen
neschermen, In gebruik gegeven door M.
d een aanbod,
".
,
loge het hem dezen Zomer wel gaan. Priedrich.
De kleintjes zullen daarmede gansch
den dag buiten kunnen blijven, beschut
tegen zon en regen.
jziek instrumentenfabriek Een hoekje der ruime speelplaats wordt
•••••••«••••••••••••••••'••••••••••••«t** afgebakend met nadarbarrieren ten einde de kleintjes af te zonderen van de
groolte kinderen.
WYNSBERGHË IVAN
Wettfg gediplomeerd
Garenmarkt, 30
— BRUGGE
IIJZERWAREN QUINCAILLERIE

Eerste klasse fabrikatie — Allerhande herstellingen — Groote
keus blaas-, snaarinstrumenten,
accordeons, phono's.
•
(132)

Cinema's

PALACE
'
1. Aktualltelten üfa In Ie week,
2. Een dokumentair.
3. Bel Ami, muzikale film met Wllly
ER DIENSTUREN
>P een andere plaats in dit blad dee- Forst.
v/c mede dat het stadspersoneel een
zoek tot het schepencollege richtte. F O R U M
1. Aktualltelten Ufa in Ie week.
de diensturen van 7 tot 13 uur te
2. Een dokumentair.
«gen,
3. Qeboortej.and, met Hansl Knoteck.
Brugge krijgen de schoolkinderen
sedert eenigen tijd les van 8 tot
5 uur en hebben dan vrijaf voor de C A M E O
1. Een dokumentair.
• van den dag.
et Brugsch Handelsblad» voegt hier. 2. Ufa aktuallteiten In 1ste week.
3. Gasparonne, met Marlka Rokk en
toe; Best ware In deze tijden alle
Heester.
nbare besturen, inrichtingen, enz.
lerdlens.t te geven, 't is te zeggen van R I A L T O
«t 13 uur,
1. Een dokumentair.
bevolking is echter niet altijd het2. Ufa aktualiteiten In 1ste week.
de advies toegedaan.
3. De Groene Keizer, met Gustav Dies!
én Caróla Hohii, , , ,
rerti ' HET WERK VAN DEN AKKER.
e week werd aan de verschillende
n van het Werk van den Akker een R EX
houten plankje overhandigd waarop ' 1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten Ufa in ie week.
zwarte letters hun deelnemingsnum3. De Dans der Sterren, met La Jana
f was geschilderd. Deze plaatjes wor> op duidelijke wijze geplaatst in den en Ruddl Ooiden.
fl.
'
•
RIO
T
A ERNSTIG ZIEK
1. Een dokumentair.
tereen kent Tita, het lieve en slimme 2. Ufa aktualiteiten In 1ste week.
'dje yan onzen grooten dichter Karel
3. Huzarenmuneuvers, met Leo Slezak
'kheere, voornamelijk door het boek en Ida Wust,
a vlucht». Naar we vernemen 1$ het
've beestje zeer ernstig ziek en wordt R O X V
ergste gevreesd. Het'Is amper drie
1. Een dokumentair.
oud. Mocht het spoedig door deze • 2. Aktualltelten; Ufa In Ie week.
te komen en haar. meester wéér tot 3. Twee Goede Kameraden, met Frltó
Kampers en Paul Horblger.
htlge Inspiratie dienen.

GROOTE OMHALINGSDAG
Op 6 Juli a.s. zal in onze stad eenZIEKTE DKR BLAAS
omnaling piaats hebben ten voordeeie
GESLACHT- EN WATERORGANEN
Stoommachienen- Motoren- Stoomketels
van Wmceihuip.
VAN BEIDER KUNNE OP ELKEN
In heei ons land wordt die collecte
OUDERDOM
door üe ouastrijaers geiiouden, wat oeIndustrielle des Pêcher ies
wijst dat hun comité steeds In yeroand Pijnlijke en veelvuldige drang tot wateis niet ons nationaal liemaalgneiaswerk. ren. Bedwateren bij kinderen en ouderSamenwerkende Vennootschap
Daarom OOK zal ieuereeh niet weiwu- lingen, troebel en etterachtig water met
lenaneiu on*e ouastruders ontnaien en sporen van bloed en slechte geur. PijnReederijkaai (rechtover de Slipways) én Lijndraaiersstraat, 33
eaeimoedig zijn pwunng storten om OHM.- lijke of chronische ontsteking, morgend
armen van den oneinaigen nood te reu drop, vezels, ontsteking van den prostaat
ALLE MEKANIEKE VERMAKINGEN EN CONSTRUCTIES
moeilijk wateren, zwakke uitstraling die ;
aen.
Alje smids-, plaat-, koper- en zinkw'erk voor schepen
Vergeet niet dat er steeds armoede ',elfs sondeering noodzakelijk maakt,
.lachtolijk veriies, geslachtsstorlngen,
•
Levering van alle Benoodigdheden
•
in. onze stad is.
Ouatenaenaren, doet Uw plicht...
DE HOELE ORGANEN DER VROUW
Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enzM enz.
De armen wachten op U...
W'lïtu vloed, onüerlijfpijnen, bloedstorTel. 71741 en 72781
Postcheck 99136
Handelsregister 95
HET FONDS DER MEESTBEGAAFDEN ting, gevolgen van kraambed, scheede-:
\(37).
eii uitwendige ontsteking, jeuking, kee-.
De Commissie van het Fonds der
Meestbegaaiaen, hield 6 zittingen op 23 ren. der jaren enz.
H VROEGTIJDIG AFNEMEN VAN
WERKLOOZENCIJFER
DRUKWERK VOOR KRIJGSGEVANGE- Mei, 13 en 14 Juni, lö, 17, 26 Juni.
LÉVENSKRACHTEN
2;ij was samengesteld uit de heeren
In de week van 23 tot 28 Juni 1941 wer- NEN
Daen
Boens
ais
voorzitter,
Van
ijaere
ais
DER
BEIDE GESLACHTEN
den per werkdag gemiddeld 429 werklooOp verzoek van den heer Arrondissezeh gecontroleerd, t.t.z. 234 mannen en mentscommissaris brengt de Burgemee- secretaris, Butaye, Delporte en' Van Oye
Herstelling op ieder ouderdom
195 vrouwen
ster, der stad Oostende ter kennis aan als36leden.
aanvragen tot het bekomen van Snelle en gèheele genezing door de DégéTijdens de week van 16 tot 21 Juru de drukkers en aan de verkoopers van
studieleeningen
werden onderzoent, na- da geneesmiddelen, volkomen onscuade1941 waren 45-i werkioozen, waarvan 2üts drukwerk, dat het verboden is drukwerk
bjke remedies, bereid met de volstrekt
en 196 vrouwen.
te vervaardigen dat voor postverzendin- melijk 12 van oude beursgenieters en 24 onschadelijke plantenextrakten.
van nieuwe aanvragers. 23 der nieuwe
gen
der
krijgsgevangenen
bestemd
is.
Vraag brochure SME 64 aan de
ONZE TRAMS
Het is eveneens verboden dergelijk druk- candldaten boden zien aan.
Aiien werden met de meeste zorg
PHARMACIE DU TRONE
Deze week reed de tram van Blanken- werk, dat mocht voorhanden zijn, te
berge slechts tot aan de voorhaven. Wie verkoopen. Overtreders van dit verbod onaervraagd en aan een geneeskundig
Troonstraat, 31, Brussel
de stad Oostende wilde bereiken, moest zullen gestraft worden.
i onderzoek onderworpen.
Gelieve
goed op te geven voor welke
De
Commissie
besloot
haar
vroeger
te voet gaan to.t aan de Sluizen Demey
gedragslijn te handhaven, namelijk een ziekte, want er bestaat een bijzonder
waar een ander trammetje op de reizibrochuur voor leder.
(267)
gers wachtte.
L I M O N A D . E F A B R I E K stuüieieening toe te staan aan de candidaten de 15 t. h. der punten behaal« C R O W N »
IN DEN BUITEN
den en aan de beursgenieters die zicu
in het eerste vierde van nun klasse ge- BERICHT
Al wie dezer dagen een wandeling onE.
Vanderstraeten
rangschikt hebben.
derneemt in den buiten, dat het nu in
10 canuidaten geluken er in 75 t.h. der
de richting van Middelkerke, ZandvoorMetsersstraat, 18 — Oostende
de of Breedene weze, staat versteld van
Handelsregister Oostende 3040
niets gemeens te hebben met een zekere
s van oordeel dat een Marie Planeke.
de pracht waarin onze oogst zich nu beIteiung aan dese verdienstelijke jonge
vindt. Tevens is het aangenaam om tt
get. Marie Vandamme.
CROWN CITRON
lieden mag toegestaan worden, alhoewel
zien hoe alles beplant is en dat geen
.(269)
CROWN LIMONADE
dit de uitgaven, vivii het Fonds der Meest-1
enkel hoekje onbenut is gebleven.
begaafden
merkelijk
zal
verhoogen.
,
CROWN ORANCE
BEZOEK VAN PRIJZEN EN LOONEN
AARDAPPELEN
1. Mej. Jeanne Biiüet 0,88; 2. Mej. Van
Diane 0.853; 3. M. Roger •Begin deze week werd in talrijke hoZelf aardappelen planten heeft de men•
Bijzondere prijzen
voor voort- Branteghem
Vanleenhove 0.85; 4. M. Delafpntaine tels en restaurants van stad door Prijschen als een epidemie aangegrepen. Alverkoopers
Victor 0.83; 5. M. Masschalck 'Èdgarti zen en Loonen in samenwerking met de
les wat maar eenlgszins grond was.werd
(126)
0.78; 6. Mej. Soïberghe Denise 0.768; M. locale politie huiszoeking gedaan.
met aardappelen beplant. Zoo werd de
Eneman Hendrik o.vstï; M. Wieme André • Verschillende overtredingen werden
plaats tusschen de haagjes die geplant
0-758; 9. M. Snnoen Omer 0.756; 10. Mej. opgesteld en Winterhulp heeft» er wel bij
werden langsheen de kustlijn van onze
gevaren.
In onze stad ziet men nog in verschil- Demarest Maria 0.751.
trams, eveneens van aardappelen voorlende amusementsgelegenheden een toezien. Zeer nuttig werk.
IN HET BADPALEIS
stel staan, de electrische kraan ge- KOSTBAAR VARKEN
De door de stad aangestelde controGemeld
werd
dat
een
onzer
taximanVROEGE AARDAPPELEN
naamd en waarmede men, na één frank
De voortbrenger van minstens 3 aren in de gleuf geworpen te hebben, met een nen gesnapt werd op het uogeiiDlik dat leur vinat er'genoegen in, tijdens den.
vroege aardappelen is verplicht zijn kraan allerlei voorwerpen kan oplichten hij een geslacht varken . vervoerde in dienst in badkostuum te zitten op de
oogst ter beschikking te stellen van de zóoals: doosje sigaretten, een verrekij- plaats van klanten. De zaak heeft een trappen.
Het is niet zoo, dat men de menschen
aardappelcentrale. Voor zijn gebruik zal ker enz. Deze voorwerpen rusten op een staartje gehad voor de rechtbank. Er
voor 60 dagen 750 gram per dag en per hoop groene erwten maar zijn jammer werd een boete opgelegd van 6.000 f r.; ontvangy. Wij vestten hierop de aanpersoon mogen voorafgenomen worden, genoeg vast afgesloten zoodat men ei het varken werd |vert>eurd verklaard, dacht van de stad.
alsmede het vervoerde varkensbloed «n WERKT UW MAN OF UW ZOON IN
alsmede zijn plantgoed berekend op ba- niet bij kan...
het slagersgerief.
sis van 17,5 kg. per are.
DE BURGERLIJKE
Dat is er een die niejb meer zal her- ÜUITSCHL.AND ?
Dan kunt gij hem geen gropter pleHET SLUITINGSUUR
OORLOGSSLACHTOFFERS
beginnen.
zier doen dan te zorgen dat hij ginder
De Burgemeester der Stad Oostende,
Naar het schijnt zouden de burgerlijke GESTOLEN
elke \vee'; «Het Visscherijblad» krijgt
brengt ter kennis van de bevolking dat oorlogsslachtoffers
die . verschillende
met veel nieuws uit de streek.
het uur van verbod van verkeer voor de maanden
Verleden
week
werd
in
de
poort
van
in een hospitaal ter verpleging de magazijnen S.E.O., ten naueele van
«Het is voor :ons ais een grooten brief
burgers terug op 22.30 uur gebracht lagen, slechts
de eerste maand kunnen Karel Timmermans, Planteiistraat, nu v^n liuis, elke week», zei ons laatst een
wordt van 2 Juli af. Het sluitingsuur vergoed worden,
de
rest
zou
te
hunnen
vertoe veiiue in Engeland, een dames- arbeider, die zijn abonnement kwam'
voor de inrichtingen van verbruik en laste vallen.
vernieuwen.
vermakelijkheden, die niet in het bezit
velo ter waarde van 700 fr. gestolen.
Deze
maatregel
zou
voortvloeien
uit
Bezorg ons 5 fr. met het adres van
zijn yan een bijzondere toelating wordt een wet gestemd voor de slachtoffers van
EEN JONGEN DIE BELOOFT!
uw man of,zoon, en. wij zorgen er verder
van denzelfden datum af, op 22 uur den oorlog 1914-1918.
Van Cauwenberghe Willy, 14 jaar oud j
dat hij gedurende een maand revastgesteld.
Het ware dus ten zeerste gewenscht en wonende te Wetteren, heeft niet beter' voor,
krijgt.
dat bedoelde wet aan de huidige omstan- gevonden dan het ouderlijk, huis te ver- gelmatig zijn «Visscherijblad»
Het Bestuur.
digheden zou aangepast worden !
laten met de velo van zijn vader, om
«HET VISSCHERIJBLAD»
'
zich naar Oostende te begeven.
MUZIEKCONSERVATORIUM
IS VERKRIJGBAAR
Onderweg verkocht hij de velo om aan
Burgerlijke Stand
De openbare prijskampen zullen plaats geld te geraken voor de som van 50 fr.
BIJ ALLE DAQBLADVERKOOPERS
hebben op de volgende dagen:
aan een gelukkige velomaker en zich
In de kleine concertzaal van het Con- daarover berouwende vond hij niet beter NOODLOTTIGE ONOPLETTENDHEID
GEBOORTEN
servatorium, Romestraat, 36:
Verleden week Woensdagavond - reed
dan een andere velo te stelen van een
Maandag 7 Juli, te 10.30 uur: koperen persoon, tot op lieden onbekend. Ook Burgh Adolf op de Congolaaii, op een
22 Juni. — Liliane Vandewalle van Ju- blaasinstrumenten;
uur: fluit, kla- dezer verkocht hij daarna voor
een onvoorzichtige wijze den buurtspoorweg
lien en Madeleine Byloo, Torhoutsteen- rinet en saxophoon.te 15
v
-.
civiel prijske.' • ' ••-•'•• ' over met hét gevolg dat hij door een
weg, 246; Margo Cabeke yan Georges en
Dinsdag 8 Juli, te 10.30 uur: klavier
Einde verleden week werd.hijj op het a-uirijdenden tram gehaakt werd en een
Yvonne Pottier, H. Borgersstraat, 33; (middelbare
graad); te 15 uur: zang strand op heeterdaad betrapt, toen hij jchedelbreuk opliep. Nadat Dr Seürlnck
Florentine Duchesnet van Theodopr en (middelbare en
ten nadeele van Jasmin Rosine een sa- hem de eerste zorgen had toegediend,
hoogere graad).
Louise Sinaghel, Viaducgang, 29; Roger
Woensdag 9 Juli, te 10.30 uur: viool coche wilde ontvreemden.
werd hij naar het hospitaal overgeVansteenkiste van Oscar en Adriana Sa- (middelbare
graad); te 14.30 uur: alt- Gedurende al dien tijd sliep hij in de bracht.
•.
myn, Herststraat, 16; Francine Janssens
puinen van een huis gelegen in de Vinen viool (hoogere graad).
van Frangois en Maria Versnaeyen, Ro- viool
In het lokaal «Oud Oostende», leper- dictivelaan.
r
1
gierlaan, 5.
De jeugdige schelm werd natuurlijk • '~~ K^•-•- K ~ ~~ K ~-?--~- I"C —-•-•'-•^mf"' ."£ • • 7"i;.ja: A =HKX
(bijzondere ingang):
23. — Monique Tordeur van Fernand straat
Donderdag 10 Juli, te 10.30 uur: Ne- ter beschikking gesteld van den kinderen Julia Broucke, Nieuwpoortsteenweg,
rechter en de te beklagen ouders ver- Bandagen
271; Henri Seynaeve van Alfred en Ma- derlandsche voordracht; te 14.30 uur: wittigd.
Nederlandsche tooneelspeelkunst.
ria Arys, woont te Slype.
De toegang tot de openbare prijskam- DE LIEFDE VOOR DE PLANTEN
26. — Robert Vannecke van Gustaaf
Orthopedie
en Esther Elegeert, Gelijkheidstraat, 155; pen is vrij en kosteloos.
In de scholen werden door toedoen van
27. — Urbain Camerlynck van René en B|J DE BRANDWEER
onzen ijverigen directeur der beplanBREUKBANDEN
Maria Cornelis, Frère Orbanstraat, 398.
Rond de nieuwe dienstregeling. — Zoo- tingsdiensten niet minder dan 1975 bloenaar maat en volals, onze lezers hebben kunnen lezen had menplanten geplaatst, waardoor onvergens geval.
de invoering .van een nieuwe dienstrege- mijdelijk de liefde <Voor onze planten
ling bij' de brandweer hevige ontmoedi- fel aangewakkerd kan worden.
BUIKBANDEN
Het verzorgen en begieten dezer geuging verwekt. De heer burgemeester SerWendt U bij STERFGEVAL tot
voor hangbuik,
ruys had dan ook, naar aanleiding van rige sieraden werd aan de goede zorgen
zwangerschap,
aa
een verzoekschrift, beloofd dat deze nieu- van de schoolhoofden overgelaten.
August Verburgh
operatie.
we regeling slechts als proef zou worden genomen.
Aannemer van Begrafenissen
ORTHOP/EDII
Op één uitzondering na hebben de
APPARATEN
pompiers dan ook voor de oude dienstreOOSTSTRAAT, 36 — OOSTENDE
voor ruggra-nt mb»
geling gekozen en sedert Maandaglaatst
Willemsfondsnieuwsjes
heeft burgemeester Serruys deze oude
vorming,
beender»
STERFGEVALLEN
ziekte.
regeling opnieuw in voege laten treden.
onze moedige brandweerlieden voor
Verleden Zondag had te Brugge een
21 Juni. — Maria Devoogdt, 15 jaar, Dat
KUNSTBEDEN
deze zaak weer in hun schik zijn, hoeft vergadering plaats van het provinciaal
woont t
gunnen het hen van verbond van de Willemsfondsafdeelingen
In licht metaal.
van West-Vlaanderen.
echt.
deze eene uitzondering betreft,
De verschillende af deelingen waren
echt.
wij ook dat de persoon die voor flink vertegenwoordigd en de Heer Van
24. — Maria Willems, 61 jaar, gesch. vernemen
stelsel had geteekend den Hauwart, algemeen, voorzitter, had er
echtg. van Victor Devare, echt. van Xa- het,nieuw
dienst van brandweerman niet verzekert aan gehouden aanwezig te zijn.
vler Van Cakenberg, Ellsabethlaan, 345. maar
7, H. SERRUYSLAAN
lederen dag den dienst8-12, 14-18 's Namiddags had, onder bevoegde lei25. — Allee Frutsaert, 77 jaar, echt. doet zoodat
OOSTENDE
niet begrijpt waarom ding, het bezoek plaats aan de kunstCharles Desorgher, Torhoutsteenweg, 25; hij zoo heeftmen
gehandeld.
schatten van Brugge.
i ONTVANGSTUREN : leder werkdag, van
Frans Ghysel, 68 jaar echt. Victorine
De weggenomen brandpomp. — Voor
Saelens, Ooststraat, 1.
9 tot 11 en van a tot f uur
•
tijd werd een nieuwe brandpomp
!
26. — Leopold Hautelet, 68 jaar, echt. enkelen
(29),
door
den
leverancier
uit
de
kazerne
weg== == ==
Sophla Byckier, Christinastraat, 31; Si- genomen omdat het stadsbestuur deze
Het Willcmsfonds-boek, uitgave
donia Vandeghinste, 76 jaar, wed. Char- niet comptant had betaald.
1941 zal binnen kort aan de leden toegezonden worden. Het Is het zeer Inteles Boutens, St. Franciscusstraat, 11 ;
vernemen dat deze thans opnieuw ressant
werk van Dr van Werveke: «GePierre Van Branteghem, 3 jaar, Rome- in Wij
de
kazerne
werd
afgeleverd.
De Werking* van
schiedenis van den handel gedurende
straat, 19; Anna Boey, 6 jaar, woont te
ü.nde goed alles goed.
acht
eeuwen
te
Brugge
en
te
AntwerGent.
— Verleden Zondag had
27. — Charles Hinneberg, 76 j., echt. te Voordracht.
Staden In de zaal Patrla, een voor- pen».
WINTERHÜLP
Clementlna Hoste, Timmermanstraat, 42. dracht plaats, gehouden door den heer
Vanheckje, !beve3h,èbber der Brandweer
in onze stad, over de bestrijding der
We willen er nog eens de aandacht op
GIFTEN
brandbommen. Deze voordracht werd vestigen dat de plaatselijke boekerij opBËLOONING
Savonle Karel 65 f r.; Bellard en Crlghopgeluisterd door het ontbranden van nieuw sedert enkele weken fungeert en
aan vinder of aan dengene die de per- een brandbom en het blusschen er van. opnieuw reeds beschikt over een flinke !ton 512 fr.; Derycke Cyriel 17 fr.; J. LeDe L. B. wachters en de brandweer- keus werken. Het lokaal Is gevestigd: gaye 1000 f r.; S. E. O. 10.000 fr.; J Lasoon kan aanduiden die een GOUDEN
uaye 1000 f r.; S. E. O. 20.000 fr.; Van CayBRACEIÉT neon opgeraapt Midden mannen van Staden, vormden een aan- Roglerlaan, 23.
Sisle 100 f c.; Rialto, bijdrage pers. f r.
stad, Zondag 15 Juni, tusschen 19 en 20 dachtig gehoor.
1221/15. S. E. O., pers. 510,25 fr.; Gebr.
uur. Adres Buroel Blad. (237)
Segheis 500 f r.; Jos. Borrey, verkoop van
oud papier 264,25 fr.; Trampersoneel,
HUWELIJKEN
1857,81 ir.; Gemeentebestuur, personeel
3239 f r.; Van Noten 142,50 f r.; Monteny
28 Juni. — Lea Zanders en Florlda Pl100 ff.; Rijksmiddelbare - school voor
laeys; Karel Berg, gesch. van Sllvla Vermeisjes 173 fr.; Feest VIVO 774,35 fr.;
poot en Maria Derynck; Hector Browne
Hotel .ilfa 500 f r.; Feest Schweizerhof
DIESEL-DEBTZ
en Urbania Tempère, gesch, van Jozef
323,20 ir.; Van den Drlessche 500 f r.; MeDieryckx.
vrouv. Deweert J. 500 f r.; Vereenlgde
i,iaga;;ijnen 280 f r.; Hotel Wellington
1500 Ir.
Geef uw vulpenhouder en automatisch potlood een eenzelvigheid
VOLKSSOEP
met er uw naam in te laten graveeren bij den boek- en papierhanVeel menschen hebben geen juist denkdel
beeld van de ontzaglijke opoffering welke er noodig Is voor de volksopvoeding.
Tijdens den afgeloopen Winter heeft
A. B. C.
het Comité niet heel wat moeilijkheden
André BOUSSY - CATOIRE
te kampen gehad om de noodlge grondstoffen te vinden om de soep niet alleen
Kapellestraat, 31, Oostende
voedzaam .te maken maar zelfs op sommige dagen om ze In stand te houden.
Men zal dit beter begrijpen door cijHUWELIJKSAPKONDIGINGEN
IL
i fers.
29 Juni. — Wybo Henri, aannemer,
Sedert l Januari werden 476.198 liter
gesch. van Werbrouck Marguerlte en
soep uitgedeeld, hetgeen 2.105,460 rantGebr.
n.
v.
jg
Dreypondt Ellsa, dactylo, 34, Konlnginsoenen vertegenwoordigt.
nelaan; Boedt Justin, kandidaat-notaris
Men stelle zich nu maar eens voor wat
en Vandenbulcke Maria, E, Beernaerter al noodig geweest is van vleesch, aardstraat, 52; Maldeghem Pierre, vischhanOOSTENDE% appelen .groenten en zetmeel om aan
delaar, Torhoütsteenweg, 245 en Absolon
zoo'n kolossale-hoeveelheid de noodlge
Martha, 19, Langestraat; Hubrechseri
calorles te geven.
,
Charles, monteerder, St. Paulusstraat,
Het Comité heeft daarvoor gedaan al
f»: wat eëiiigszlns mogelijk la. Meer kan
62 en Serpietërs Maria, 15, Kemmelbergstraat.
men van Iemand niet eisenen.

ij
l'
l

« I1ET VISSCHERIJBLAD
Maertens en Denis, oudstrijders 1940.
Dé familieleden van de gesneuvelden
worden vriendelijk uitgênoodigd de voorste plaatsen langs den Evangeliekant te
oezetten. Deze zijn vpor hen voorbehouden. De oudstrijders gelieven zich langs
S P O R T U I T
D E
S T R E E K
den jspistelkant te scnaren.
Deze oproep geldt als uitnoodiging.
Van onze bijzondere correspondenten
BIJZONDERE RANTSOENZEGELS
ook d00
de
NIEUWS
De werkgevers kunnen de bijkomende
Blinken >m .f p,™,:»,
^
winaars liort
dankbaar
tegeCorrespondeiit gevraagd van de Rijksnormaalschool
±>iailkeaA/lnnnrla»
ir. oifó.
-..rnfL rantsoeneèringszegels
nf
moet
gezien. Maandag
had in
café «Tusvoor hun arbeiberge.
schen Land en Zee» een groote bolling ders, die zwaren aroeid vemcnten (bevoor MIODELKERKE, LOMBARTZIJOE.
Bekwamen het diploma voor onder- voor
de vrouwen plaats, welke druk bij- sluit van Novemoer laiu) aanvragen ten
KOKSIJDE.
'' wijzer:
werd. Ook te Duinbergen had bureele van bevoorrading, Ensaoethlaan
Schrijven met voorwaarden bureel van
Met onderscheiding: 1. Seynaeve An- gewoond
j bezaaid met menigvuldige korte, g
kaarting en een bolling plaats. Veel Sas-Slykens, tusscnen 10 .en 15 Juli a.s.
't blad.
Voetbal
drè, Lissewegè 8l,ï t.n.; 2. Cosyns Roger een
lijke bochten, die menigeri renner
glaasjes
werden
aldaar
gedronken,
en
Kortrijk, 80,5 t.h.; 3. Huits Marcel, Kor- men wist niet dat men zich in oorlogsvallen. Half koers had-de hoofdgr
BURGERLIJKE STAND
crijk, tfu,2 t.h.; *. Minne Andre, Jxoese- periode bevond. Zoo vierde de leute
ook nog -Rots'iert, Óaluoen. • Intpines
Geboorten:
Verkempinck
Albert,
van
DE
WENSCH
DER
EERSTE
lare, ïa.o t.h.; ö. Vande Voorde
Leyre verloren, zoodat 12 renners aan
Julien en Vanden EecKnaute Elvire.
Willebroek 77,9 t.h.; b. aeaux Edwara. noogtij.
spits bleven, namelijk: Deschacht vl
KLASSERS
Huwelijken:
De
Keyzer
Livinus,
renrtoeselare, 77,9 t»h.; 't. Vandenberghe
Oostduinkerke
Outryve, Raes, Vercruysse, Allemeêrs
KINDERVAGANTIE tenier en Lainbrechts Maria, beiden wottaymond, Oostende, T/,8 t.n.; ö. seve- De burgemeester onzer gemeente
Onder dezen titel verscheen in «Sport- Salembier, Inaeren, VahdendriesscH
nend
te
Breedene;
juoggne
Cyriel,
dienstnant, Jabbeke, T«,Ö t.n.; 9. (joussenien.t maakt bekend, dat het kroostrijke geleven» van Dinsdag 24 Juni 1.1. volgend Maes, Feys, Huvaere, en Bertheloot
knecht, Oudenburg en Preirintk Octa- lakoniek bericht:
rioger, Kortrijk, .'7,5 t.n.; 10.
.
, tempo bleef steeds bijzonder hoog i
zinnen toegestaan wordt hunne kleintjes via, z.b. Breedene.
EERLIJKE DAAD iviarcei, Blankenberge,ti,lt.h.
Talrijke, clubs van Eerste Afdeeling blijven de renners gegroepeerd tot
voor den duur van de vakantie naar ce wuwelijksafkondigingen: Pollet MauMej. Maria Lauwereins, fietste langs
hebben Zaterdag te Brussel een verga- einde en Van Outryve boekt een p
Op voldoende wijze: il. van Nerum boeren te sturen. Het volstaat zich ten
rice, landDouwer, i-ieiimge en Dewaele dering gehouden, om de inrichting der spurtzege.
de Polstraat en vond aldaar een som :a Albert, Deurne-N., *3,« t.n.; 12.
stadhuize te oegeven.vooraen van tromv- irène, z. b. alhier.
bankbiljetten. Zij reed aanstonds-- naar
kampioenschappen 1941-1942 te bespre, Blankenberge, v3 t.h.; 13. Van boekje en de naam op te geven van het
DE UITSLAG
Sterfgeval: De Meyer Robert, 38 jaar, ken, alvorens hunne desiderata aan het
het gemeentehuis en overhandigde het jjachtenöeke, St. Micniels, 'iZ,t t.n.;
in aanmerking komende Kleinte. Voor- cent.
van Van Moer Maria, wonende te Uitvoerend Comité voor te leggen."
1. Van Óutrwe André (Diksmuide)
gevonden geld aan den secretaris, 's .j'onteyne Frans, Biankenoerge, 'u,< t.n.; waar een schoone maatregel dewelke veBreedene-Duinen.
» Zij wenschen een normaal kampioen- 82 km. in 2 u. 09 m.; 2. Deschacht'
Avonds was de verliezer reeds gevonden iö. Braet Karei. Brugge, 11,2 t.n.; iii. len zal gelukkig maken.
nl. René Defoer, vader van acht kinde- 4ierry Robert, KnoKke, tl t.n.; n. Roels
schap van Eerste Afdeeling met pro- op IK 1.; 3. Salembier Gustaaf; 4 v<
EIERKAARTEN
cruysse Georges; 5. Huyaere Juulren, die hoogst verheugd was terug in tfiimd, Jabbeke, '<u,b t.n.; is. Vincke LEOPOLD i T LAAN TERUG HERSTELD
motie en degradatie te betwisten.
Alle personen die tot op heden nog
het bezit te komen van zijn geld.
» A. S. Oostende zou voor gansch het Feys Kamiel op l in. 55 s.; 7. Allemeers
yraanus, Oedeiem, -n),'t t.n.; ia. Vanue
Deze laan welke gedurende drie weken
yegae.te Robert, Oostende, -<ü,ü c.h.; au. openlag voor het uitvoeren van werken, hun eierkaart niet hebben afgehaald, seizoen BYE gezet worden en hare plaats Brnest. op 2 m. 35 s.; 8. Bertheloot Qe(
moeten zich tusscnen 20 en 25 juli é.k. in
behouden.
,lt Eerste
üC./Ott/ Afdeeling
AJUOC'd/tU t/tsflUClUC'ffr.
i ges,
,TA --op 2, m. « 45 s.;• 9. Raes
, --Edniond
---- *^
ijanghe Jaas, Blankenberge, Vu t.n.; is thans weer hersteld.
aanbieden ten . gemeentehiiize, bureel
» Na oen oorlog zouden de uit Eerste!"1: Vandendriessche .Felicien;
11.
-il. Deievere August, vnssegem, bt> t.n.;
Karel
BEDRIJVIGHEID van bevoorrading.
g
: 13V Impjt
Afdeeling gepromoveerde clubs met de
De Ridder vicior, leper, ÖY t.n.; zj.
Wie zien op voornoemde .data niet uit Eere-Klasse gedegradeerden testwedSinds twee weken is almer bij nee
Aymoens John, memvpoort, obü t.n.; ii.
Zeebrugge
reeos uescaande Dioeiende matcenoe- aanbiedt, kan geenerlei aanspraak op strijden spelen, waarvan de uitslagen Beker gewonnen door Varsenare.;
..lurcnand Jj'ernana, uosienue, DD t.n.
cirijt nog een. tweede bedriji zien komen een.eierkaart laten gelden.
zouden uitmaken welke dezer clubs in
aan aüen onze beste geiukwenscnén.
De nalatigen gelieven hier rekening Eere eu welke in Eerste klasse moeten
voegen: m netten oreien. Daarmede.is
mede
te
houden.
Tevens
wordt
er
TIP-TOPCLUB, Afdeeling TENNIS gezorgd aat. onze tvrouwtjes ook iets
opgenomen worden. >
Schaken
EEN MAN STERFT AAN ALCOHOLGEop gevestigd, aaj, om den goeUKUIK
Ziehier de laatste uitslagen van den verdienen en wanneer sieeos het garen aandacht,
toekomen, zou Marcel Vandieren- den gang der zaken bij de uitdeeling
Bekere De Schrijver Kamiel, werk- interciuowedstrijd voor het Kampioen- zou
doiick, die daarvan de bestuurder is. der rantsoeneèringszegels niet te storen Als antwoord op dit bericht, stuurde
VRAAGSTUK Nr. 6
man, gehuwd en vader van o Kindereu, schap van Biamcenberge. ue tmaai werd kunnen
zorgen dat menige Huismoeder elkeen zich op de voor hen vastgestelden Heer Daled, namens A. S. Oostende, onwonende Westeridestraat, te Zeeorugge, -el Detwist tusscnen de iin. .riet wii- een flinke
, : Sleutel De6e2 dreigt De2d3 mat
dag, aanbiedt. Zoo kan het wachten verbijverdienste heeit.
had alcohol georuikt — van Franscne itms eh itaym. van tteeke die dbor laatderstaand scnrijven 'naar de redactie Éérste variante als Lb3xc4 2-Pb4c2 m
meden worden.
herkomst — en is tengevolge er van e met o/l, ti/l, werd gewonnen.
van «Sportieven»:
DIEFSTAL
2e variante als Pd7c5, 2-Ld7xf6 mat
Kwart-miaal: Piet Wiuenis Kiopt Piet
overleden. Een tweede persoon, Cattoor
VROEGE AARDAPPELEN
Verleden week werd van Vanaewaue
3e variante als Pd7é5, 2-Ld7b6 mat
«
Mijne
Heeren,
Oevriendt
'i/ja,
6/ü;
Louis
ivaaiuu
l'irmin, 35 jaar, eveneens vaaer van ö
alhier 's nachts een zwi.ntje gescoien. Deze week werd een aanvang gemaakt
4e variante als Pf6d5, 2-Tf5d5 mat
Kmaeren, genuisvest vvesteiiaestraat, oer. aoncquet b/5, tvis; xtay. van
wij bieei ecnter niet bij de paksèn za- met de uitdeeling van vroege aardappe- ' » Mijn bestuur gaat niet akkoord en 5e variante als b5x?4 2De2d2 mat.
had ook alconoi gebruikt en werd ern- ttiopt ij. Giese met *5/u, o/i; «just. Capiau ten en alras nad hij spoien oncaekt-weike len aan de bevolking. Aan elke recm is zens verwondeiü met den '«'wensen
KOD. Blommaert met u/.u, (j/u.
der eerste Kiassers», vërscnenen m net
stig ziek. Ken ciOKjer Kon uattoor rea^
VRAAGSTUK Nr. 7
leidden naar cafetoria «De Beurs» Groowerd 500 gr. afgeleverd dat ijonasorgaan
uaive iinaal: Piet Wiiiems Kiopt Loui; te Markt. Toen men opzoekingen deeü hebbende
van 24-6-lt)il. unze ' veraen. <5ijii toestand is nieuemm ernsoig.
algemeen
welkom
werd
geneeten.
net HJK van Ue bcnrijver werd naar Manieu met ö/O, v/_b; Kaym. Van Hecke m den kelder, ontdekte men net reeas Het is dan ook te hopen dat de be- eenigmg wenscnt,! integendeel, integraal
'Georges' Mathot, Roly
het doodenhuis overgevoerd en poliue- Kiopt Gust, Capiau met b/u, 6/1.
geslachte varkentje, hetwelk ampertjes deelingen regelmatig zullen plaats gri> aan. a,i cle matcnes deel te nemen van
finaal: Itaym. Van riecüe kiopt Piet 18 kg. woog. De 2 «zwijnenhandeiaarsï-: pen.
competitie, 'voorbenouden aan d'e
kommissaris Carpenuer, die een onderDat is ten anaere de wensch van de
eerste massers, zoowei wat de uit- ais
zoek instelde, heeft het parket van Brug- Willems met b/.i, e/l.
de baas van de café en zijn. handlanger iedereen !
thuiswedstrijde'n betreft. Wij verlangen
ge op de hoogte gebracnt van het geval,
WINTERHULP en slachter zullen zich te verantwoorden
en dringen er op aan opdat het U. K..
ivlen veronderstelt dat, ofwel de alcohol
hebben
vóór
Moeder
Justitia.
Tot nu toe werden 10 duizend fcsoyaons zou nelpen en bijstaan tot het beslecht was, ofwel, dat de hoeveelheid die
Komen der yereiscnte toelating, om het
APOTHEEKDIENST
georuikt werd, te groot was. Het onder- Koeken. in de scnoien uitgedeeld,
gesperd gebied te verlaten en te betrezoek zal moeten uitwijzen in hoeverre vraag werd naar net .f rovmciaai uomitc
Op Zondag 6 Juli zal de apotheek'van
gestuurd, om te benomen dat die uit- den heer Lamoral op de gewone dienstNieuwpoort
den. Voor de boksmeetmgen werd ahe
deze veronderstellingen juist zijn.
ueelingen gedurende de vacan.ticn zou- uren voor het puoliek geopend zijn.
gemak reeds toegestaan, voor de vóetden voortgezet worden.
oaisport kan men ook dit waarschijnlijk
VINKENZETTING
oekomen, doen hiervoor moeten vanVOLKSBOEKERIJ «ONS HUIS»
INKWARTIERINGSPIENST
Op Zondag 6 Juli, vinkenzettihg in het
wege
het TJ. K. voetstappen worden aanHet bestuur bericnt aan zijn trouwe le- lokaal Pensioen Mariette, bij makKer l". De vergoeding - voor inkwartiering gewend.
S. O. wenscnt haar plicht te
De Panne
zers dat de volksooekerij ganscn den zo- Kriaeps, om 9.30 uur 's morgens. Daarna wordt thans gerekend per volle vier en vervuilenA. tegenover
de clubs, maar
mertijd zal open blijven.
twintig uur.
vergadering.
wenscht pok dat haar rechten zouden
Voorbeeld. — Wanneer logist gegeven verdedigd worden. Beleefd verzoeken wij
CINEMA'S. SLUITINGSUUR EN STRAATVERKEEH wordt in den loop van den dag op 6 Juli
üed. uwe lezers van ons verlangen op
COLISEE, Kerkstraat. — Programma
KINEMANIEUWS
Men verzoekt ons mede te deeien dat 1941, moet de vergoeding slechts betaald
noogts te willen brengen, ten einde
VIEUX BRUXELLES Duinkerkelaan. van Vrijdag -i tot en niet Donderdag lu er voortaan ten strengste zal opgetreden worden vanaf den 7 Juli en dit tot op de
Wit speelt en geeft mat in twee zett
alle
misverstand te vermijden.
Juii:
l.
Ula
actualiteiten;
z.
UocumenProgramma van Vrijdag 4 tot en met l
worden tegen diegenen die uit net oog' den dag van het vertrek van den inge- » Dank bij voorbaat »
caire
mm;
3.
«Vrouw
naar
maat»
met
Juli: 1. Ufa actualiteiten; 2. Kultuurverliezen ,dat de heroergen door bur- kwartierde.
Tevens werd afschrift van dit schrijMarenbacn en Hans donnker.
film; 3. «Robcrt Koch» een episode uit
gers moeten ontruimd worden vóór 10
De hoteliers moeten bij het. indienen
B o k s en
Kerkstraat. — l. Ufa- uur en dat alle straatverkeer na 10.30 u. van de inkwartieringsbons tezelfdertijd ven overgemaakt aan den Heer Verdyck,
het leven van dien gelijknamigen natuurvorscher, die zijn leven wUdde aan actualiteiten; ü. Documentaire mm; 3. verboden is. Reeds deze week werden een afschrift van deze bond afleveren Alg. Sekietaris van den K.B.V.B. en Heer
Van (jierdegom, afgevaardigde voor de
het bestrijden der tuberculose. Op mees- «.Moderne Meisjes» (Jeunes filles a'au- enkele overtreders swaar beboet!
aan den Inkwartieringsdienstterlijke wijze wordt de hoofdrol vertolkt iourd'hui) met Magda Schneider, Carsta
De vergoedingen worden aan bureel 3 clubs van Afdeeling I.
VERANDEREN VAN KLEINHANDELAAR uitbetaald.
SYS overwint ROT1
door den karakterspeler Emiel Jannings. i--öck, Heinz Engelmann.
Avondvertoonmgen te 19.30 uur. Zon- De inwoners welke van winkelier wenHoewel van een heel ander genre dan de
GOEDE INITIATIEVEN
schen te veranderen voor de ingeschrefilm «Operette» die verleden week ZUIK .laguamiddagvertooiung te 15 uur.
Iedereen zal denkelijk volledig instem- Dat de ontmoeting tusschen Karel u
ven produkten: suiker, margarine, y.'ha- In menige gemeenten werd het lo- men
een pij val oogstte, is de film «Kooert
met bovengaand antwoord van de en Gustaaf Ro.th het hoogtepunt v|
KOLORADOKEVER
vergort, en aardappelen, moeten zich venswaardig initiatief getroffen tijdens Oostendsche
Koch» ook een waar sukses te noemen.
het seizoen is geworden en in het bra;
cluo, die wederom zooais punt
Een bericht werd aan de aardappel- wenden tot hejt bevoorradingsbureel •yan de warme dagen, de verhitte straten
der belangstelling stond, is Woe
Programma van Dinsdag 8 tot en met
verleden
jaar,
op
stiefmoederlijke
wijze
Donderdag 10 Juli: 1. Ufa actualiteiten; verbouwers gezonden die dringend ver- 15 tot 18 Juli, rantsoeneeringskaaft me- door enkele brandweermannen te laten schijnt ".behandeld te moeten worden. dagavpnd in het Brusselsche~Sportpall
zocht worden onmiddellijk hun teelten debrengen. W a dezen datum worden géén nat sproeien, zoodat het stof gebluscht
ü. Kultuurfilm; 3. «Afdreiging».
Wij zien niet goed in waarom «rood- duidelijk gebleken. Ruim 8000 tpesch
Binnekort te verwachten: «Jud Süss». te onderzoeken en alle waarnemingen veranderingen meer aanvaard.
werd en een frissche geur de wandelaars groen», zooais de andere clubs van Eerste wers, waaronder vele Oostendenaars
Gedurende de week voorstellingen te van colorado-keyer aan te meicien oij
tegen woei. Voor on^e brandweerman- Afdeeling, niet aan het komende kam-Antwerpenaars, waren opgekomen, h
18.30 uur. 's Zondags om 15, lï.Su en te het gemeentebestuur (Dienst der ravx- Van heden af tot 16ZOMERSCHOENEN
nen was dat misschien nog een mooi pioenschap zou mogen deelnemen. Om- geen naar bevoegdheden ons mededej
Augustus
a.s.
kunaüleering,
landbouwtellingen.).
Het
aanden, het rekord voor een bpksfeest
20 uur.
dat Oostende in het spergebied gelegen ons
in het textielbureel machtigingen «karweitje».'
land moet zijn.
CASINO, Zeedijk. — Programma voor getaste perceel en de nabijgelegen per- nen
is?
Dit
is
volgens
onze
bescheiden
meevoor
Zomerschoenen
bekomen
worden.
BURGERLIJKE STAND
de week en op Zondag 6 Juii: 1. Ufa ac- ceeleii worden, door de zorgen van het De hoeveelheid er van is beperkjt tot 6
Zelden
hebben wij zoo'n geestdrift b
ning
geen
hinderpaal,.want
tijdens
de
Overlijden: Lagrou Amelia, wed. En-jongste weken hebben wij genoegzaam gewoond, dan op het oogenblik dat K
tualiteiten; 2. Kultuurfilm; 3. Een Heina gemeentebestuur,^ met loodarsenaat oe- t.h. der inwoners.
sproeid
ten
koste
van
de
verbouwers.
De
gelbeen Theodpor, 58 jaar.
Rünmann film: «Eerste Liefde» met
met de boksfeesten alhier kunnen gade- rel Sys regelmatige overwinnaar op Gi
Herta Feller, Rolf Ween, e.a. Voorstel- kosten zijn gering (.1 f r. per are),.
ZUIGELINGENKAART
slaan hoe hieraan kon verholpen wor- taaf Roth werd uitgeroepen. Sys a
DE
KOLORADOKEVER
lingen op Zondag om 16, 18 en 20 uur.
De toekomende moeders kunnen, mits
den, zoodat ook ten voordeele van A. S. bleef onder dit onbeschrijflijk gejul
Een
ramp
bedreigt
onze
aardappelvelGedurende de week, slecnts voorstellinvoorlegging van een geneeskundig ge- den zoo niet krachtdadig ingegrepen dezelfde gunst kan bekomen worden, even kalm en bedaard als altijd! I
gen voor soldaten.
tuigschrift, een zuigelingenkaart oeko- wordt. Iedereen onderzoekt dus grondig echter op voorwaarde, dat er tijdig voor trok zich onmiddellijk na den wedstri
men
vanaf de vijfde maand van hun zijn aardappelvelden en zoo hij kolorado- de aanvragen tot verplaatsing van en rustig in zijri kleedkamer terug, en eei
VAL
Steene
zwangerschap. Deze kaart geeft recht kevers ontwaart, besproeit dan met naar de kust gezorgd worde. Het Uit- daar gaf hij uiting aan zijn geluk!
Op Woensdag 25 Juni viel de ISjarige •
den aankoop van het noodige linnen loodarsenaat. Alle inlichtingen zijn hier- voerend Comité van den B.V.B, dient er
— Ik heb aan den uitslag eigenlj&n best
genaamde Deygers Gaston van op on- <«**••••*•*•*•••**••**»*••****•*«**•••••••••T op
voor de kleintjes en bevat 150 punten.
in eerste instantie op te waken dat de geen oogenblik getwijfeld, zegde hij. --•-•over te verkrijgen' op het stadssecreta- rechten
geveer 7 meter hoogte. De ongelukkige
van A. S. Oostende in deze zaak oen overigens zelden met zooveel ze
werd opgenomen met een gebroken arm.
BEVOORRADING
RANTSOENKAARTEN riaat.
geëerbiedigd
worden, de rechten van een vertrouwen aan een \vedstrijd begonn
Later klaagde hij over inwendige pijnen.
De gemeente Steene heeft dit jaar on- Het blijkt dat nog vele inwoners hun
POSTKANTOOR club die steeds in alle opzichten op ge- en toen ik, reeds yan in de eerste ron<
verdroten
geijverd
ons
van
de
akkers
rantsoenkaarten
niet
hebben
laten
afNIEUWE LICHTINGEN trouwe wijze hare plichten jegens den Hoth enkele malen raak trof, yerstev
WINTERHULP een maximum te oogsten. We vragen
in den winkel vaii hun aard- Van heden af zijn voor de lichtingen B.V.B, vervulde.
de dit slechts mijn meening, n.l, dat
Winterhulp doet haar best! Nu wordt dan ook aan de parochianen te volhar- stempelen
Wij kunnen slechts hopen dat onze Roth kon kloppen, en tevens bewi;2 Mag
va
der
postbussen,
de
volgende
uren
vaster eveneens overgegaan tot het uitdec- den, om zooveel mogelijk alle braaklig- appelleverancier.
wordt dringend verzocht hieraan gesteld: 7,15, 10, 12,15, 15.30, 18.15. Densympathieke Oostendsche club volkomen dat ik voor het oogenblik wel Belg "w"' hp
len van beschuiten aan ai wie een kaart gende grond in vrucntbaar land te her- te Men
voldoen.
";.. Zondag: 10, 12,15 uur.
voldoening moge bekomen.
sterkste bokser ben! ik meen dat er a
van Winterhulp in het bezit heeit.
scheppen, dit in hun rechtstreeksch en
mijn bliksem-zege niet té tornen valt
Let op! Het comité yan Winterhulp is ook
ZWARTE
ZEGELS
m
hej,
algemeen
belang.
WINTERHULP
Bij
de.
Scheidsrechters
thans gevestigd in de villa «Denise» OlDe zwarte • zegels voor biji'aaitspen.
HET VERLOOP VAN DEN WEDSTRI
NIEUWPOORT AAN DE EER
livierlaan, bij de Markt.
BEKENDMAKING brood, vleesch en margarine, voor werk- Op Zondagnamiddag
WORDT WEST-VLAANDEREN
13
Juli
plechtige
Het wordt aan het publiek nogmaals lieden, voorzien bij de besluiten van 4 ontvangst in onze stede van den.heer
Karel Sys (83 kg.) Oostende wint v
STIEFMOEDERLIJK
ZEEDIJK kenbaar
gemaakt, dat net ten strengste
Gustaaf Roth (78 kg.), Antwerpen, do
Het is toegelaten den Zeedi;k te be- verboden is met zjjn liets ae speelplaats November 1941, worden afgegeven den Paul Heymans, voorzitter van WinterBEHANDELD ?
opga.ve .wegens kjwetsuur in de der
treden tot 21 uur. Na dit uur moet men van de genieentescnool op te rijden. In 7 en 8 Juli 1941. De bevoorradmgsdieiist hulp en van den heer Gouverneur onzer
ronde.
herinnert
de
werkgevers
er
aan:
Te
Brussel
schijnt
de
B.V.B,
er
niet
;
Provincie.
in bezit zijn van een speciaiën öchein. de ruime gang kan men toch even ge1. Dat zij persoonlijk de zegels moeWanneer beide kampioenen tusscli
Deze ontvangst, die zal doorgaan in de alleen dergelijke methoden op na te
Baden en het strand betreden bnjit at makkelijk zijn liets plaatsen.
ten in ontvangst nemen: het afgey.en bovenzaal van onze herstelde stadshalle, houden voor A.S.O., maar ook voor de de touwen verschijnen, heerscht er r<
burgers verboden.
BUREELUREN van zegels aan andere personen zal ge- zal opgeluisterd worden door verschil- vorming yan dé scheidsrechters van Hoo- ring in de zaal. In den hoek van R
KAARTPRIJSKAMP
staan Scillie. Montreuil en Etienne
lende kunstminnende vereenigingen en gere Afdeeling.
. ^ , •.. , „ „A„ jl Om
Vlll nutteloos
llUbddVWO geloop
RVJlUfk' aan
CAall dee
IICC gëmeen{a^JliiCGAl- weigerd worden.
2. Dat de inventaris op het einde van door de ieugd van al onze scholen.
Toekomende week volgt de uitslag van _ t j r f bureelen te vermijden, lacen wi;
Het is elkeen bekend dat, alhoewel natuurlijk manager Prémont; aan
>»-.
\rn
o*.r,-M*iicb-aiY»n
orp-nmiripn
nn
kf»r,
.
.
.
.
.
•
*
»
*
den kaartprijskamp, genouden op ker
elke maand bij dezen dienst moet bin- Nieuwpoortnaars, houdt dien namid- West-Vlaanderen niet v««l elementen overzijde manager Theo Van Haverbe
de zituren volgen:
mis-Donderdag 3 Juli. Het is een vrien- hier
nengebracht worden.
aanduidt om naar Hoogere Afdeeling Wimme eh Tavernier. De jury funge
dag vrij! Gij wordt er verwacht.
De
gemeentesecretaris
zit
enkel
in
den
denprijskamp m de «Manille», gehouden voormiddag van 9 tot 11.30 uur.
over te gaan, het provinciaal scheids- als volgt: Kampleider Clocheite (Lui
KINEMANIEUWS
DE VISCH rechterscomité over een uitgelezen schaar Scheidsrechter Wauthier (Henegouwe
in taverne «Bridge» bij Maurice Neyt,
burgerstand is open van u tot 11.30 Het bestuur van Kino Royal zet deze
Algemeen wordjt er in onze stad ge- arbiters beschikt, waarvan velen ver die Rechter Demunter (Vlaanderen) en B
Zeelaan, 170. Er zijn voor 250 Ir. prij- enDe
van
2
tot
5
uur.
De
openbare
onderzen. Jammer, dat maar 32 kaarters toe- stand enkel in den voormiddag van a to.t week zijn glansreeks voort met de won- klaagd dat er zoo weinig visch ter be- van andere provincies overtreffen.
rö (Antwerpen).
derbare komedie: «Vrouwenstaking».. Het schikking van de bevolking gesteld wordt De vorming van onze scheidsrechters
gelaten werden.
11.30 uur.
Ven meet af, In tegenstelling met
een" echte"ipè'fel van humor. Voo~r Vrij- in verhouding van de aangevoerde hoe- wordt ten andere op een uitstekende gewoonten,
droeg' het gevecht een v
Het bureel der bevoorrading is enkel fs"
PANNE-KERMIS
dag 4 Juli om 7.30 uur, Zaterdag 5 Juli, i veelheden. Wij' meenen te weten dat wijze geleid.
karakter. Sys stapte dadelijk op z
De anders zoo woelige dagen van Pan- in den voormiddag toegankelijk van 8.30 om 730 uur en Zondag 6 Juli, om 2;30idoor tusschenkomst van den heer bur- Thans scheen men te Brussel voor de nig
af en ontketende reeds
ne-kermis zijn uiterst kalm'verloopen tot 11.30 uur, uitgenomen den Donder- uur, om 5 en 7.30 uur: l.- Ufa
—- ac.tualitei- i gemeester een zekere hoeveelheid voor huidige periode ook het aanstellen van tegenstander
eerste ronde een hevig offensief. B"
Behalve een paar kleine wedstrijden bin- dag en bij het uitdeelen der zegels.
! de Nieuwpoortsche
bevolking zal moeten West-Vlaamsche scheidsrechters, door de
ten;
2.
Documentaire;
3.
«Vrouwensta-j
.
zeer rustig, liet den storm over zich ga
Het publiek wordt er op attent ge- king» met Trude Marlen, Paul Richter j blijven en dat de vischkaart zal in voege een examen te willen negeeren!
nenshuis, is men van de kermis niets
en reageerde in dé tweede ronde al v
maakt, daj, buiten voormelde uren geen en
gewaar geworden.
Oskar
Sima.
Toekomende
week
een
[
gebracht
worden.
De
hoeveelheid
die
Gelukkig is men te Brugge niet van heftig.: Maar toch nam Karel, vlug!
Spijtig, maar... uitstel is geen afstel. toegang verleend wordt tot
voor
Nieuwpoort
moet
blijven
zal
aan
d
men maakt alleen uitzondering voor; ander meesterwerk der Tobisproduktie. <winkels uitbedeeld worden voor verdere hetzelfde advies en hopen we dat het boksend, in deze twee ronden en ook
Scheidsrechterscomitè te de derde voordeel.
dringende gevallen.
BURGERLIJKE STAND. verdeeling. De belman zal de dagen vaniProvinciaal
B r u g g e ook nler h aa r rechten zal kunEmotievolle derde ronde! Hij verli
Huwelijksafkondigingen : Leon Ghe- vischverkoop en de winkels waai* do nfeii doen gelden.
BERICHT
aanvankelijk
in lijf aan li;tf. Roth beg
visch
verkocht
wordt
bekend
maken.
selle,
zeevisscher
met
Neyts
Anna-Maria,
Op bevel van de bezettende overheid,
de
fout
met
den
sterken Oostenden"
Wij
loven
burgemeester
Vandamme
P.
K.
WEST-VLAANDEREN
BIankenberge moe'ten alle veranderingen aan de afge-'z. b. beiden alhier; Marlens Jeroom,
die een machtigen Indruk van kra
geven lieten der vracntwagens, zooals' slachter te Ruiselede met Vande Cauter voor zijn initiatief.
Inschrijvingen kampioenschappen '41-'42 liet, te willen meevechten. Hij deed
aankoop, verkoop, verhuring, verplaat-! Clara, z. b. te Ruiselede, voorheen te
ONZE VLOOT
hartstochtelijk en bewonderenswaarc]
sing, enz. onmiddellijk op net secret"-, Helst,
BERICHT, — De clubs worden ver- maar Sys was hem desondanks door
Het visschersvaartuig N.24, ex N.34,
BURGERLIJKE STAND riaat aangegeven worden.
zocht hunne inschrijvingen te laten ge- snelheid dé baas. Eerst werd Roth i]
l«Gilbert
Coulier Rochus,
Geboorten: De Meester Gilbert, Onze
-,It Koksijde,
TJ-—.1.-.1Arman
l J ^ is
In reeder
V*in** teruggekomen,
•f-rkvdlfrrrnlj'ntY^
Atl • •'t '.worden aan het'secretariaat: Lauwers- een
VELOBANDEN' ••«••«••«•••«•••••••«•••«••«O* * uit
hier
regelmatigen stoot de Hnkerwei
Lieve Vrouwstraat, 1; Lutters JacqueliHet schip lag te Vlissingen. Door de'straat 13, te Brugge, voor de kampioen- brauw geopend. Daarna werd hij o|
ne, Koninginnelaan; Christiaens Maurivoor het aanvra- WENDT U VOOR ALLE DRUKWERK Bezettende Overheid werd hejt vlot ge-! schappen 1941-1942, provinciale compe- een rechterhoekslag, die vlak op dé
ce, Diksmutdestraat, 19.
bracht, hersteld en heelemaal in orde.titles (2e en lagere) tegen 15 Juli e.k. toekwam, als, een" blok neergehaald. I
gen
van
banden.
De
uitdeeling er van
Overlijdens: Arits Cnarlcs, 70 l., echt.
was heelemaal groggy, maar herstel
gebracht en aan den eigenaar .terugge-j
zal zéér beperkt zijn. Slechts degenen
Roose Maria.
tot de Drukkerij van
geven. Langs Terneuzen-Gent-Brugge, i
zich tijdig, kwam aan 9 terug recht, *f
Huwelijk: De Rycker Albert met Pon- die een gegronde reden hebben, zullen
kwam het schip terug en meerde Zater-j
werd weer. bedreigd, wanneer de
ex' kunnen aanspraak op maken.
Jaert Marie-L.
ging.' .
« H E T V I S S C H E R I J B L A D » dag laatst aan de kaai.
—^
APOTHEEKDIENST
BURGERLIJKE STAND >»••••••••»•«••»»*«»*»••»••»•»••***••••••••*
De bloedende en erg toegetakelde:
ANDRE VAN OUTRYVE WINT BIJ werd tijdens de rust door scheldsrecr
Huwclijksafkondlglng: Florine AdolZondag 6 Juli zal de apotheek P, Pamelard, hoek Kerkstraat en ' Langestraat, phe en Sioen Marguerlte.
Wauthier onderzocht, die midden
DE JUNlORS TE VEURNE
OUDE GAZETTEN TE KOOP
onbeschrijfelijk getier hem onbekwa
gahsch den dag open blijven.'
Breedene
achtte nog .verder te boksen, waafoPj
Er
was
stellig
voorde
Inrichters
van
Zich
wenden:
Drukkerij
«Het
VissoheFONTEINIERSDIENST
kamp werd gestopt.
«Vlug
en
Vrij»
Veurne
één
zekere
dosis
Vanaf Zondag 6 Juli tot en met Zarijblad», Steenweg op Nieuwpoort, 44. durfkracht noodlg om een wedstrijd
Sys werd heel terecht Winner
terdag 12 Juli zal de fontelnler Boute,
voor junlors te organlseeren.. De uitslag kla'ard, gezien-hij op dat oogënblJK
Heist
Florlmond, 45, Consciencestraat, den
PLECHTIGE H. MIS
overtrof alle verwachtingen: 19 flinke punten voorstond en ÓntegenspreKej
diens.t waarnemen.
renners aan de start en ovérgroote be- de. meerdere was.
Op initiatief der onderofficieren van
langstelling. Het parcours liep over elf
Breedene, die aangesloten zijn bij den
RIJKSNORMAALSCHOOL
ZONDER BILJET
.
DE VERKLARING VAN DEN
ronden met een totaal van 84 kmi
VOORTZETTING KERMIS Vriendenkring van Oostende, wordt op
GEEN KANS
De renners hielden er dadelijk een
Dat
Heist
er
steeds
den
moed
blijft
InZondag
6
Juli
e.k.
te
10.30
uur
in
de
paUitslagen
van
het
eindexamen
l
SCHEIDSRECHTER
OM TE WINNEN !
zeer snel tempo op na, maar ha de eerste
houden, hebben we nogmaals deze week rochlale kerk van Molendorp, Sas-Slyvoor het jaar 1941,
ronde, was de groep nog. gesloten, met
kunnen bemerken. De kermis, gevolgd kens, een plechtige mis gezongen tot zieWederom Is een schooljaar voorbij. Dit door
..... zijn
_,.......talrlike
____________________________
uitzondering van Hlntjens, Steen en
Dé h. Wuathlér, scheidsrechter, lel
wljkkermlssen, werd lelafenis van de Breedensche militairen
.
jaar stonden er, den laatsten dag 24 'deze week voortgezet, al was het in van het 3e. 23e, 33e, 53e linieregimenten, Loterij
na den kamp, een verklaring af w
Winterhulp Provoost, die gelost werden,
Om de beurt trachten Van Öutryve én hij den uitslag wettigde. De kwetsl
koffers klaar om de school te verlaten minder luidruchttgen kring dan vroeger. diensten gevormd uit militairen van ^et
Salembier (alias Eeckhout) het hazen- van Roth w.as naar zijn meening te
en 24 gepromoveerde normalisten be- Zondag had een groote kaarting plaats 3e linie en voor allé geméentenaren die
T RE K K I N G
pad te kiezen, maar de groep waakte en om het gevecht té laten voortduren
leefden den mooïsten dag van hun leven. der Tarnmattenfabriek In de zaal Eldo- hun leven gaven voor het Vaderland,
ZATERDAG
zorgde
dadelijk.yoo'r aaiisluitlng.. Tróu- l daar'deze''kwêtsuur™d"öó"r. een
De H. Mis zal worden opgedragen door
Ze bekwamen hun onderwijzersakte.
rado bij lokaalhouder Jules Samyn. Ruim
V.'
1 2
J, : U -L,: I : - • ; • ' , • • ' . ' • - wens ble.ek het al, zoo moeilijk om te tlgéh: slag werd veroorzaakt»; moest
Het Is de 16e promotie die de school 95 Inschrijvingen konden geboekt wor- E H. Cools, pud-aalmpezenler van het
! kunnen ontsnappen,, want de weg,was• als overwinnaar uitgeroepen
heeft yaarwel gezegd sinds het bestaan.den en de 400 «baarden» werden' dan 33e- Linie, bijgestaan door de E.E.H.H.

