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ABONNEMENTEN»
BINNENLAND : Een jaar, 36 frank; 9 maanden, 27 frank; 6
maanden, 18 frank; 3 maanden, 12 fr. BUITENLAND: 60 frank.

De Nederlandsche Zeevisscherij

HAAR AANDEEL IN DE
Steeds blijkt de beperkte toevoer de- hét nat te zuiveren; bij dit «vischnat»
dat de normale aanvoer 3 millioen ktf.
VOEOSELVUÜKilENING
zer waren een zorgenkind voor de voegt! men groenten naar keuze, en
per.maand was, en dat de vraag in verdan'.?]
Smakelijk!
Hoofdgroepeering.
Niettegenstaande
alband met de schaarschte aan andere
VISSCHE Rl J BEDRIJF
les, staan wij nochtans voor het verheu- ' Verder werden prachtige resultaten ' De vraag in hoeverre het Nederland- voedingsmiddelen veel grooter is, dan
ieetjng:
scne
visscnerijbedrijf,
en
dan
in
hooidbereik't
met
den
verkoop
van
gerookten
gend feit, dat al onze pogingen niet
blijkt wel, dat de aanvoer nog van bea van rj
vruchteloos bleven. Ziehier den uitslag- heilbot..Deze visch heeft een zeer hoog zaak de zeevisscriernj, thans in de voed- trekkelijk bescheiden omvang is.
eren g« Het Visscherijblad » .van 18 Juli j.l. ten rekening houden met het doel en de
Van 21 Juni tot 6 Juli werd 134.097 kg. vetgehalte "en werd bovendien verkocht selvoorziening van net vaderland kan
Ongeveer 1/7 van hetgeen aan de Ne: met ie In het vooruitzicht dat men zich
garnaal aangevoerd van onze kust; dit aan een prijs, die best kan concurreeren bijdragen, was voor een redacteur van derlandsche
tenzij
voor
een
hoedanigheid
waarvoor
markt kwam ging naar het
ailbert. inkort mag verwachten aan de pu- verworven rechten.
.het A.N.P. aanleiding hieromtrent te be- buitenland. Nu
beteekent een vermeerdering van circa met'4ien"van vóór 10 Mei 1940.
heeft er in het geheel
sne; 3. itie van een verordening, die in
Répiis
werd
een
aanvang
gemaakt
met
voegaer
plaatse
inücntmgen
in
te
win30.000
kg.
Qedurende
dezelfde
tijdspanne
Het komt er op aan op het
3een uitvoer plaats en .desondanks zijn
Vogels dzaak reeders en scheepsbouwers zal
nen.
dert
verkoop
van
rolmops
en
wij
ontvande
gen^ zeer bemoedigende berichten over j Hoewel hetgeen hier volgen gaat voor .vij nog ver verwijderd van de normale
•
.
consumptie van 4 kg. per
ag:. metBjjelahgen.
in vergelijking met de' voorgaande pe- den verkoop hiervan. De verwerking is ! onze lezers nu niet direct « nieuw > is, jinnenlandsche
;n
verwacht
onder
meer
de
volgende
;aar per hoofd.
Remi;
degelijk
verzorgd
en
de
prijs
mag
werjmeeneii
we
toch
goed
te
doen,
hiervan
De
bescherming
van
het
bedrijf
Op het . oqgenblik overweegt men van
ak; 3. Fr jingen:
' Men zal in sommige steden klagen • kelijk; zeer - ypordeelig genoemd worden. gewag te maken.
Al wie vóór 10 Mei 1940 geen reeder
visscher
den aanvoer'; een' grooter gedeelte te verAugust •n
Eén}
hoeveelheid
tonnen
haringreepen
Men
kwam
tot
de
conclusie,
dat
het
«Waar
blijft
al
die
garnaal
?
—
wi;ï
zien
aantal jaren visscher was, dit beMarcel;
verdeeld onder de sanatoria voor aandeel van de zeevisscherij in onzt eenden naar .bepaalde gebruiksgebleden.
«Het Visscherijblad» heeft er reeds her- : hier weinig of niets ! » Wij doen echter werden
8. De Gr thans ook niet zal mogen uitoefe- haaldelijk
opmerken,'dat het niet meer dan logisch terüig- en kankerlijders.
volksvoeding in dezen tijd maar betrek- Dit zouden dan in hoofdzaak zijn de
op
gewezen
dat
het
er
eerst
)e Brauv
is, dat op de eerste plaats de industrie- . Ook- voor wat den invoer betreft kun- kelijk bescheiden kan zijn. Óp het opgen- groote steden en fabriekscentra.
en
vooral
op
aan
komt
visschers,
die
als
Alle
reeders
zich
in
het
handelsre
r; 12. U
dusdanig bekend zijn, te werk te stellen centra en de steden, als Brussel en .'Ant- neii(\yij U góéd nieuws brengen: wan- blik wordt slechts van IJmuideii en
r zullen moeten inschrijven.
DE VISCHPRIJZEN
en
de voorrang niet te geven aan met- werpen'in aanmerking komen, omdat néér\vij zonder verdere verwikkelingen Scheveningen uitgevaren. Scheveningeh
Men als reeder geen andere bedrij
deeling zal mogen uitoefenen, zooals verte sers, timmerlieden, enz., zooals wij to den daar hejt tekort aan levensmiddelen het kunnen doorwerken, bestaat er kans op noudt zien alleen bezig met de kustvisDe prijzen van de visch blijven npg
scherij bij dag.
ig: Met foordiger van een of andere firma laatsten tijd hebben kunnen vaststellen. ; nijpendst is. Wanneer die plaatsen' be- één /belangrijke partij stokvisch.
steeds te hoog. Het is zoo, dat wie goed
(Uit «Handel en Distributie»)
s Melanii bedrijf aanbelangend.
oij kas is, visch kan eten. Wel wordt er
Er zijn .thans immers genoeg visschers deeld zi;n blijft er van den beperkten .-'.. .5
AANVOERCIJFERS
. Minn De types en grootten der vaartuigen voorhanden en het bedrijf heeft er alle toevoer slechts van minieme hoeveelheid
tegenwoordig veel zeer kleine visch aari•
over
voor
de
overige
deelen
van
het
land.
De Ryc •n vastgesteld worden.
belang bij/ dat het uitgeoefend wordt
De aanvoer te IJmuiden is <ien laat- jeyoerd, zoogenaamde puf, welke vroeger
Tusschen haakjes willen wij hier aan
anne; 6. .Vaartuigen
beneden een bepaalde door stielmannen. Tot pp heden werd het i• toevoegen,
sten
tijd steeds stijgende, hetgeen vér- aaar de vischmeelfabrieken werd 'verWij
hebben
nieuws
van....
dat onze huismoeders " een
; 8. BraÜ te, niet als visschersvaartuigeh zul- bei-pep van visscher' niet beschermd. 1
bonden. Te dien aanzien heeft echter
jblijdend
mag. worden genoemd.
^~t
'
Gelijk wie de vereischte. lichamelijke be- zeer belangrijk voedend bestanddeel "van Mevrouw BRACKX-KOOY, uit Antwer- ' In de eerste plaats kent dit bedrij! aen verschuiving plaats gehad én bij gepogen gebruikt worden.
ïwaamheid bezit, kan zich aan boord de garnaal laten verloren gaan, nl. de pen,' deeit ons mede naar aanleiding van altijd op- en neergang en wordt bij gun- brek aan gropteV formaat kan deze kleine
RENWAC
van een yisschërsvaartuig inschepen, koppen en hetgeen bij het pellen ver- een.^yraag om inlichtingen aangaande tg weer meer gevangen dan anders. soort als uitstekend volksvoedsel dienst
juiste
princiepskwestie
<
wacht
vreemd
sen diploma; o f ; .vergunning
verèischt loren gaat. Het kan U misschien
:
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•
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.aai
Arthuir Vaii'.Acker, inotprist aan boord Bovendien zijn min of meer gfóoté
i voorkomen; m'aar^ hiervan: kan een Jek,WOrdt..^.''.-.•;;..'<•'•
v/'-.-;'V^
.,
'
.
..'
"
.v'.
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!.''-.
:
te . verwachten;; \ door,•; de Nu isjhest een groot sociaal belang,- dat
er Roose«jt punten:!, 4 en 5 .betreft, wordt in
ik'ërèHsöép,>bëreid .wörden.r-4-jri-- •rJ-'.<-«M;.:.V'-. ..ya.n'3||è„0.324;" «Spnny. Bpy»,};d.a.t.: zij. als schpmmeliingen
allerlei kringen", welke zich geen normale
'
'
'
n de RiBeftte^pïa^f^
schoonzuster'
van
den
eigenaar
van
dit
"'"Huismoeders,
hier
volgt
de
bereidings" tot stand
delijke kapitaalbèléggingen' te keef
wijze: men kookt drie tot vier liters war vaartuig in het begin van Juni 1941 der het bedrijf thans wordt uitgeoefend. visch "kunnen aanschaffen, die kleine
brengen,
want
hier
ook
moet
de
branche-?,
.In den besproken bedrijfstak is
ter en voegt daar den «afval» van l kg. nieuws ontvangen heeft van haar zuster In de tweede, plaats bedenke men, dat soorten ook • inderdaad kunnen koopen.
^Bujk op het opgenblik, als gevolg van vervaging, met haar. mogelijke nadeelige garnaal aan toe; laat dit'ongeveer 20 in Engeland ,zoodat dé O.324 met zijn op- de grootere vangst van den laatsten tijd Dit is nu niet het geval. Hierbij speelt
z
niet van beteekenenden invloed is op het ook het 'olievraagstuk een rol, want deze
ie owier^.eperkte uitbatingsmogelijkheden en gevolgen, te keer gegaan worden.
minuten koken en giet door de zeef om varenden aldaar aangekomen is.
jeugd n l de grorïdstpffenschaarschte,
voedselvraagstuk. Om dat goed te zien, kleine visch leent zich er het meest toe
de De inschrijving in het handelsregister
en en v tste voorzichtigheid geboden- In die
moet men de aanvoercijfers laten spre- om gebakken té worden geconsumeerd.
l
feiien. I handigheden, wanneer nieuwe beken. In April j.l. was de aanvoer 500.000 Door het vaststellen van maximumprijEr
wordt
in
het
vooruitzicht
gesteld
Lcht te ren worden gesticht, zal dit in het
in Mei was hij opgeloopen- tot 900.000 zen voor deze volksvisch zal misschien
dat den reeders 'de verplichting zal opDe Verdeeling en de kg.,
Gemeenschappelijke Kas
zee of
kg. en in Juni bedroeg de aanvoer reeds een oplossing kunnen worden gevonden.
icen een achteruitgang van de be- gelegd worden, zich in te schrijven in
i.
Natuurlijk brengt de visch door de
1.300.000 kg. Dit beteekent weliswaar
|ng voor de overige bedrijven met het handelsregister.
verkoop van
m, aan
procentueel een aanmerkelijke stijging, groote schaarschte hooge prijzen op.
brengen. De moeilijkheden, welke
voor de Koopvaardij
De
reeders
zullen
bijgevolg
uitdrukkeericht
die mede is te danken aan het feit, dat Deze omstandigheid brengt een hoogere
is reeds voor bepaalde bedrijven uit
eddingsg eringe bezetting voortvloeien, zullen lijk beschouwd worden als handelaars.
Rubberbanden voor er een aantal schepen is bijgekomen, al besommlng per schip mede, hetgeen weMen
weet
dat
de
kwestie
of
een
reeder
kotjes,
zijn in deze cijfers ook seizoeninvloeden der tot resultaat heeft, dat de bemanning
at geval nog grooter zijn. Bovendien
en gebra len de materialen, welke in zulke handelaar is.of met, herhaaldelijk vóór De heer Siaens, , afdeelingshoofd bij
verdisconteerd, maar bedenkt men nu, een goed loon naar huis brengt.
Autovoertuigen
de
rechtbank
werd
opgeworpen.
het Bestuur van Zeewezen, is tot lid beons ricn illen voor den nieuwen bouw of de
De
reeder
zal
öoor
een
inschrijving
in
noemd van den raad van beheer der
te.doen reiding zijn gebruikt, als verspild
het handelsregister een reeks niet te ver- Gemeenschappelijke Kas voor de Koopia»
r dan
ten beschouwd.
voordeelen, b.v. in geval
van pro- vaardij, ter vervanging van den heer G.
b in de g sarom is het noodzakelijk gebleken smaden
:
Uittreksel
uit
het
Belgisch Staatsblad
•
Kestens, ontslagnemer, en zal er het ver,oet hun zekere controle uit te oefenen. Hier- cedure, genieten.
der ministerieele besluiten en andere
MARKTBERICHTEN
meid
bestuur
vertegenwoordigen.
besluiten der Secretarissen-Generaal
r zal het mogelijk zijn bij alle vragen
Alleen reeder en niets anders?
De
heer
Kestens,
die
we
vooral
leeren
van 2 Mei 1941.
CINEM je gaan of b.v. aan een nieuwe uitMen stelt in het vooruitzicht dat men kennen hebben tijdens de maand Mei
VISCHAANVOER GEDURENDE PE WEEK VAN 13 TOT 18 JULI 1841
- Progrs Ping van de visschersvloot bestaansVERORDENING C. 4 ; Donder jelijkheid geboden wordt, spijts hier- als reèder geen ander handel of nijverArt. 4. Par. 1. — De houders van auto- Vischsoort
heidsbedrijf, zelfs als vertegenwoordiger
OOSTENDE NIEUWPOORT ZEEBRUGGE BOUCHAUTE TOTAAL
; 2. Wet behóefte, b.v. voor de bevoorrading van
en
voertuigen zullen geen banden kunnen
eerr of ander firma, zal mogen uit- bewezen. Thans
het land, schijnt te bestaan,
is hij, door den
ing»
bekomen
tenzij
mits
voorlegging
van
een
tvens
zal
het
mogelijk
worden
er
voor
oefenen.
hechowa
getroffen, op pensioen ge- bandenkaart en bons voor banden.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Dit is een zeer moeilijke kwestie. Ons domsgrens
te dragen, dat als nieuwe ondernegaan.
i van
Par. 2. — De groote verbruikers, van Garnaal:
inziens
mag
men
In
sommige
gevallen
s alleen zij optreden, dte de ver25.308
9.570
28.255 ..
5.785
68.JÖ8
Zijn
opvolger
mogen
we
als
een
speProgran^ He vakbekwaamheid bezitten en vol- aan de verworven rechten niet tornen. cialist der sociale wetten inzake zee- openbaar nut, zullen, onder voorbehoud Platvisch, schul en bot:
Wie b.v. vóór 10 Mei 1940 bekend stond visscherij en koopvaardij aanzien en is van latere schikkingen.geen banden kunIe soort
153
8.171 241
—
8.685
Donder ide credietwaardig zijn.
nen bekomen tenzij mits voorlegging van
als scheepsbouwer en reeder en als dus- leen
2e soort
37
3.644
78
—
5-758
J Docum
der
'bevoegdste
ambtenaars
welke
speciale' bons.
danig regelmatig ingeschreven was in i het Zeewezen kent.
Verandering van bedrijfstak
Groote platvisch:
2
203
23
—
228
c-Hall»
het handelsregister, mag men de toelaPar. 3. — Bij vertoon der verkeersver- Tong:
: en Gus|
Van hem mag de visscherijj en de gunning
ting
niet
ontnemen
om
beide
aanveren
mits
aanvraag
In
te
dienen
4
tweede
doei
dat
beoogd
wordt
door
ie soort
30
47
81
-=•
158
3 19.30
koopvaardij nog zeer veel goeds ver- door den houder van het autovoertuig,
bedrijven uit te oefenen.
2 e soort
3 3 - 7 1
66
—
170
wachten.
;e 15 uu rdenüfig van het bedrijf, is de zoo- wante
Hier
ook
zal
men
zeer
voorzichtig
de
zal
het
vervoerbureau,
binnen
welks
geamde «Branchevervaging» te voor3e soort
10
167
95
.—
272
Hopen we dat hij de zeer zware taak, bied de gemeente waar het voertuig
ONS HU 8n. Deze branchevervaging is een scheidingslijn moeten trekken.
Schul (groote):
—
'
520
—
—
«20
welke
hem
voor
de
toekomst
In
den
raad
W. C.
ft de vo! iaal tijdverschijnsel, die in het bel
7
3
. —
11
van beheer van de Gem. Kas voor Koop- thuishoort, gelegen is, een bandenkaart Tarbot en griet:
; de leze ien domein • insgelijks opgemerkt
Rog:
"
—
121
8
—
129
vaardij beschoren Is, tot een voor afleveren.
Par. 4. — De aanvragen tot het beko- Bot (groote):
te bezoe it. Tal van bedrijven, zoowel in de
32
4.519 71
—
4.622
de zeevaart nuttig einde zal leiden.
men van bandenkaarten kunnen slechts Poers:
•een. Gr<| strie als in den handel, welker be—
437
329
—
7««
ingediend
worden
indien
de
aanvrager
eugdboeS igheid tengevolge van den oorlog is
Soldaten en
Aan onze
formeel en schriftelijk verklaart geen eiiald, zoeken daarvóór compensatie op
knorhaan:
—
—
8
—
8
IKE
genaar of houder te zijn van andere ban- Krapben:
ïe terreinen.
—
—
.
—v
1.867
, Groenq 't staat reeds vast dat zij daarbij
Abonnenten in
den
dan
die
welke
zijn
voertuig
uitrusDistributie van
Andere:
r. 11.
ten, inbegrepen één enkelen band aangekomen op het terrein van bedrijfsSteur:
—
13
_
_
13
i, 75 j., •Jii, die zelfs eveneens onder de oorbracht óp één reservewiel. Wanneer de,
Frankrijk
Beer:
—
—
8
.
—
g
Motorbrandstoffen
eeuw He Jmstandigheden hebben te lijden. In
bandenka-rt afgeleverd is moet de verPaling:
—
15
—
—
JS
enie, K*| "- gevallen zal het optreden van een Aan onze abonnenten in Frankrijk die
keerstoelating er melding van dragen.
Totaal aankoopArt. 5. Par. 1. — Ten einde, banden te
*en concurrent In die bedrijfstakken nog hun abonnement voor 1941 niet becijfer:
257.638,75 fr. 310413,25 fr. 298.226 fr.
62.508 fr.
928'.78« fr.
nduine, laar bestaande moeilijkheden maar taalden en dte begeeren ons blad voort
Het College van Burgemeester en bekomen ,zal de houder van het voertuig
het
vak
«Aanvraag
voor
banden»
van
zijn
Bemerkingen:
Oostende:
7
vlschdagen;
Nieuwpoort:
4
vlschdagen;
Zeebrugge:
Schepenen
der
stad
Oostende
brengt
ter
rooten, zonder voor den erbij be- te ontvangen laten wij weten dat zij ons
Rau O fcene een bevredigende oplossing te f.e betalen hebben: 33,75 frank Belgisch kennis van de bevolking dat de dienst bandenkaart invullen en zal daarna de- 6 vischdagen; Bouchaute: 5 vischdagen.
igge (hu gen. Daarom is een controle bij dit leid (55,— frank Fransch geld).
voor distributie van de motorbrandstof- ze laatste aanbieden bij het vervoerbulaas, Ve *eu naar compensatie nopdzakelljk
Wie ons ion dit bedrag opsturen uit fen van l Augustus e. k, af als volgt zal reau binnen welks gebied de gemeente,
uwelijk (eken.
.
l waar het voertuig thuishoort gelegen is.
frankrijk, moet dit storten (55 frank ingericht worden:
NIEUWPOORT
ANTWERPEN
Par. 2 — Volgens de mogelijkheden en
A. Gewone verbruikers van de gemeenhet algemeen beoogen de reeds ge- ^ransch geld) in zijn naastbijgelegen
11 maatregelen, alsook de thans ont- 'mreel van «OFFICE DE COMPENSA- ten Oostende, Breedene, Steene, Zand» de beschikbare voorraad, zal het vervoerWEEK VAN 14 TOT 19 JULI 1941
VISCHTOEVOER
jn verordening, slechts te voörkp- TION» loei aangevend juist en volledig voorde, Wilskerke en Middelkerke: 's bureau de aanvraag inwilligen pf verwerpen.
In
geval
van
akkpord,
zal
de
gpedvoormiddags
tusschen
9
en
12
uur,
's
dat ondernemers, die zich van den idres van den afzender en ook ons adres.
a) Bedeeling van visch in de Mijn:
gekeurde bandenkaart, vergezj^d van een 20.467,6 kg. Belgische visch, waaronder
Wie kan, Uoe betalen door een famtlte- Zaterdags tusschen<9 en 10.30 uur,
In de week van Maandag 14 tot 19 Juli
Reenen toestand in den bedrijfstak,
bon voor banden, aan den nouder van 13.322 kg. garnaal, en 2.362 kg. vreemde 1941 werden aan de Centrale afgeleverd:
B. Visscherij:
fin zij zich willen gaan begeven, niet id hier in België verblijvend.
het
voertuig
toelaten
de
aflevering
der
Zeebrugge: Maandag en Donderdag
!>ende op de hppgte hebben gesteld, En wie noch op de eene noch op de
visch.
Maandag 14 Juli. — Garnalen: 956 kg.
banden te bekomen bij een bandenver- b) Visch rechtstreeks op de vischmarkt aan
'aal en materiaal verspillen en nieu- indere wijze ons nu kan betalen en toch tusschen 14 en 17 uur;
9560 f r. Visch: 4812 kg. tegen 55.074
noeilijkheden zouden veroorzaken in begeert ohs blad voort te ontvangen, Nieuwpoort: Dinsdag en Vrijdag tus kooper. De aflevering van banden bij gevoerd, mits het betalen eener vergoe- f r. Totaal: 65.534,50 f r..
middel van den bon voor banden zal aan- ding van 0,12 fr. per kg. netto gewicht:
ijfstakkejx, welke reeds zwaar onder schrijve ons seffens een kaartje. Wij schen 14 en' 17 uur;
Dinsdag 15 Juli. — Niet uitgevaren,
Oostende: Woensdag tusschen 14 en geteekend worden op de bandenkaart. 45 kg. vreemde kreukels.
«rlogsojtnst.andlgh.eden hebben te 11 j- zullen ons blad voortsenden en later zal
Woensdag 16 Juli. — Garnalen: 2632
Par.
3.
—
De
bandenverkooper
zal
geen
17
uur;
Zaterdag
tusschen
10.30
en
13
oei
gelegeenheld
gevonden
worden
om
Indien atèus~ Öe pnverantwpprde
kg. aan 26.320 f r. Visch; 4265 kg, aan
band mogen vervangen dan mits teruguur.
feiding wordt yporjcpmen, zullen de He zaak te regelen.
51.690,50 f r. Totaal: 77.910,50 f r.
NOTA. — De kantoren zullen de laat- name van den bulten dienst gestelden
In alle geval mag uil Frankrijk geen
nen, die uit jriajlpnaalrecpnomlsch
'unt wef gèrecbtyAanJigd zijn, ge- veld opgezonden worden in bankbriefjes. ste twee dagen van iedere maand voor band; hij zal dezen laatsten ter beschik- Prijs van de vlschsoprten, verkpcht pp Donderdag 17 Juli. — Garnalen: 1638
de stedelijke vischmarkt te Antwerpen, kg. aan 16.360 f r. Visch: 4664 kg. aan
king mpeten hpuden van de C. S. P,
het publiek gesloten blijven.
De Uitgever.
ielljker en met meer M»s PP succes
week van 14 tot 19 Juli 1941:
54.358 ff. Totaal: 70.718,75 f r.
verwezenlijking komen,
Maandag 14 Juli. — Tpng 73-91 fr.;
Vrijdag 18 Juli. — Garnalen: 2492 kg.
bot 24,50-30; schar 15,50-33,50; paling 44; aan 24.920 fr.'Visch: 4088 kg. aan 48.810
In Praktijk...
garnaal 18 fr. per kg.; kreukels 6 fr. per f r. Totaal: 73.73» f r.
liter; rolmops 6,25 f r. per pot van 250 gr. Zaterdag 19 Juli. — Niet uitgevaren.
r bovenstaand princlep, de huidige
Dinsdag 15 Juli. — Garnaal 18 fr. per
'andlgheden Itt acht genpmen, pn-^
kg.; kreukels 5-5,50 f r. per liter; rolmops De totale toevoer van de week bedroeg
Achtbaar Is, mag men npchtans niet
7766 kg. garnalen en 17.829 kg. visch,
6,25 f r. per ppt van 250 gr.
«et oog verliezen, .dat In ons bedrijf
voor een bedrag van 287.899,75 fr.
Woensdag
16
Juli.
—
Rplmpps
6,25
fr.
Eigende toestand zich beeft voorop alle
Duitschland
per
pot
van
250
gr.;
kreukels
5
f
r.
per
in; 90% van onze vlsscher*yloot ts
liter; gepelde garnaal 90 fr. per kg.
" uitgeweken; van de overige 10%
Donderdag 17 Juli. — Bot 24,50-30;
-A
verscheidene
reeders
hun
vaar^
schar 15,50; garnaal 18 f r. per kg.; kreun. v, verloren en zijn niet in staat het
fronten
zegeviert
Het telefoonnummer
kels 5 f r. per liter; rolmops 6,25 f r, per
'^vangen. Opdat een visschersvloot
pot van 250 gr
der Drukkerij van
i*«njnen tot stand komen, moet bijVrijdag IS Juli. ~ Rolmops 8,25 fr. per
m beroep gedaan worden op andere
«Het Visscherijblad »
pot van 250 gr.; garnaal 16,50-18 fr. pet
^aalkraehtlge
personen dan reeders,
is :
Nr. 7 3 7 . 5 8
e
.
r voor te vinden zijn hun geld In
Zaterdag
f9
/«H.
—
Rolmops
6,25
fr.
^Isscherljbedrtjf te plaatsen. De kaper pot van 250 gr.; garnaal 16,50-18 f r.
i^plaatslngen kwamen, ons Inziens,
W
Inpasten tijde én men zal toch moepelijke
an Met

1.86

« HET

BANK
VAJM
—
NAAMLOOÜE VENNOOTSCHAP
tUJtUUS OOS'l'KNOJi,: 3,
Agentschap Petit Paris, 76b, Torhoutsche Steenweg
Bewaring van Effecten — Verhuring van Brandkasten —
Bewaring van kostbare waarden, onder omslag, in pakketten-1 of verzegelde kisten.

wetenswaardigheden

VISSCIIEKIJBLADi,

DITJES

en

DATJES

-•'1\
Hondenbelasting

Het leven is vol verrassingen

In verband met de hondenbelasting en
de moeilijkheden uit den weg te rjiinien,
die voortspruiten uit het afoakenen der
scheidslijn tusschen de echte rashbuden
en de andere, werd volgende verandering
georacht aan het regieïnent: Ten bate
van de Provincie wordt er, op de bezitters van honden, een belasting geheven
bedragende 30 ir. per hond. Deze,belasting wordt vastgesteld op 300 l'r. voor de
noadenKweekers of hondenhandelaars,
weiKe het getal honden ook zijn dat ze
oezitten.
'T

In een schoenwinkel: «Nee, Mevrouw,
schoenen die van buiten maat 36 hebben
en van. binnen maat 42 bestaan niet! j.
Bij het Koode Kruis
Prof. Jos. Sebrechts werd benoemd tot
voorzitter van het Provinciaal Comité
West-Vlaanderen bij het Roode Kruis.
Aangifte van Keisduiven
Er wordt herinnerd aan de' bezitters
van reisduiven dat, ingevolge de verordening van den Militairen Bevelhebber
voor .tselgië en Noord-Frankrijk, datum
10 April W41, zij gehouden zijn hun duiven alle drie maanden aan te geven op
net Stadhuis.
Deze driemaandelijksche aangifte moet
nu met l Augustus li>41 opnieuw geschieden en dient ingezonden te worden ten
laatste den 3 Augustus a.s., ten Stadmuze, op formulieren aldaar ' ter hand
gesteld.
Tusschen elke drie maanden moet de
nouder alle veranderingen, 't zij van getai, 't zij van soort van duiven, op de
iijst aanbrengen welke hij verplicht is op
zijn duivenhok regelmatig te houden en
aan te vullen.

,i;

zal U beter dan eindelooze verklaringen en tallooze getuigschriften de buitengewone doelmatigheid bewijzen van het belgisch pijnstillend-middel

Passieve Luchtbeschermihg
visch, deels echter ook uit andere vischsoorten, 't groote quantum eiwit, dat de
Bericht aan de bevolking
viscn oevat, te halen. Het gewonnen
Naar thans bekend geworden cijfers viscnmeel wordt met celmiosevoer ge- De bijzondere aandacht der bevolking
uitwijzen, leverde het jongste.,Noorsche mengd. Hierdoor verkrijgt men een voer, wordt op de lueronderstaande voorschritwiuiernaring visscherij-seizoen een ver- dat eiwitstouen en koomydraten bevat. ten, aoor de ±>ezetteiide Overheid uitgeHet l
U
i
t K
r
u
i
s
vaardigd, getroKKen:
koopv^aaiae van 30,4 miluoeii kronen op.
Geperste
visch
uoor net ponueoestuur zal in elk onuit is een der beste resultaten, die ooit
roerend goea een verantsvoordelijke perbereist Konden worden;
In de eerstvolgende weken zal een soon worden aangesteld tot het treitert
Uw ongesteldheid zal aanstonds verdwijnen en
Nóorscne firma het vervaardigen van ge- aer veieischte maatregelen tot het zelfliet opslaan van visch in
U 'zult U werkelijk frisch en opgewekt voelen.
perste viscn op zich. nemen. Voor deze oevemgen van het huis, de lichtaisciiernieuwe manier van yiscnoewerking be- mmg en de Deveiiigtng der personen.
Noorwegen
HOOFDPIJN - SCHELE HOOFDPIJN - DUIZELIGstaat, na de succesrijke proeinemmgen,
Bij vliegalerten zal nij ervoor., hoeven
HEID . TANDPIJN en ZENUWPIJN .'PIJNLIJKE
In zuivelfabrieken
in Noorwegen groote belangstelling.
te zorgen dat de hooidwater- en gasieiMAANDSTONDEN
- ZENUWINZINKING - GRIEP
Naar
men
aanneemt,
zal
de
export
van
dingSKiaan, evenals de electriciteitsleiNaar Noorsche ^dagbladen melden,
R
K
E
U
M
A
T I S C H E PIJNEN
«.
dit
product
met
lang
op
zich
laten
wachding wordt algesloten.
wordt daar te lande dé •gedacnte gekoesin huizen 01 inrichtingen waar een
terd om de viscn, voornamelijk van de ten.
centraal verwarniingssteisel voornanden
groote JLoiodenvisscherij, in de koelhuiA L L E
A P O T H E K E N
Wat gebeurde er deze week?
Minder goede besommiugeu in is, moet het vuur onmiddellijk worden
zen der zuiveiiaorieken op i te slaan.
gedooid,
ten
ware
een
bewaKer.
er
bij
Keeds werd een Deiangnjke partij LoZweedsche visscherij
26-7-1842. — Onthulling van het standwordt gelaten.
fodenKaoeijauw aldus opgeslagen. Het
beeld Simoii Stevin te Brugge.
ommadenijk na bomaanvallen moeten
In 1940 bereikte de Zweedsche visschepian ondervindt in breede' kringen veei
27-7-1857. — Huwelijk van Prinses
rij siecntere uitslagen dan in 1939. In de verantwoordeiijke.personen de boven- Charlotte met Maximiliaan van OostenHistemmüig.
ue grootste visscnersnaven van Zweden, verdiepingen en zoiders aizoeKen, ten rijk.
Rechtskundige
Kroniek
, waar 80 t.h. van de geheeie emae geoeuriijKe brandhaarden op te
Zweedsche kotters, me t gas28-7-1914, — Oostenrijk-Hongarije verder Zweedscne westKUSt thuis sporen en ze door middel van de zich klaart den oorlog aan öervië.
generators. .
t, zonk de oporengst van den ver- aidaar bevindende emmers water, zand^9-7-1875. — Inwijding van het muvan 62 mimoen Kronen in 1939 op zaKjes, vuurdoover en ander .brand- seum voor natuurhistorie te Brussel.
Het streven om generatoren als drijfAntwoord: Het besluit van 26 No
belanghebbenden worden verzocht
te bestrijden.
30-7-1340. — Jacob van Artevelde trekt bijDehunne
kracnt in de scneepvaart aan te weiideA, jt> miinoen Kronen in 1940, hetzij een oiuscngeriei
vraag, 7,50 fr. te voegen in ber 1940 zegt inderdaad dat de loop
Jür worüt eveneens op gewezen dat de met
140.ÜOO man naar Doornik. De Fran- postzegels ofwel
worac in zweden met succes ^yoortgèzêi.' . ermmdermg van 42 t.h.
deze som te storten op landpachten verlengd worden tot o]
ua inipori van gezouten haring zonk pontie streng zaï optreden om gebeurlijk scneii ontwijken den strijd door te 011Omaugs werd voor het eerstV-.een visonze postGheckrekening 1070.98.
tweeden verjaardag van den voor
en tucnt te doen heersenen, ten aernandelen.
scnersvaartuig, dat met een 600 P.K. ée.^ .«n üü immoeii op 11 mililoen Kronen, luuaite
Er zal geen antwoord meer gegeven vertrek vastgestelden datum ;$iie
de werKing van passieve luchtbecyiinder, tweecaKt ruw olie-motor uitge- _tMj van verscne viscn is met z mniioen tïinae
3i-'/-iö26.
—
Geboorte
van
Frans
A.
worden zonder bewijs dat de som gestort op den dag waarop de oorlogstijd
tot op l* muiioen Kronen ver- scnerining en orandweer niet te beiem- Gevaert, viaamsch muziekkundige.
rust was, op net verstoKen van generawerd.
t
einde neemt en dat dit voordeel niet
. Tijdens de eerste vier maanden, meren.
tor-gas ingesteld. Proememingen aan a^
l-ö-iy36. — Overlijden van Blériot, die
toepassing is wanneer de vérpa
in
uitvoering
van
onderhavige
voornet
loupciiae
jaar
viel
er
een
iicnte
•vx westüust van zweden neooen aangein iaU9 voor het eerst over het Kanaal
wenscht het verpachte goed zelf h
scnriiteri
zuilen
door
de
politie
en
agenwaar
te
nemen,
maar
de
vioog.
.•s,^ toonq, dat de motor voor net beoeieue^
H. — Vraag: Pierre X. is overleden op bruik Je nemen of het in gebruil
ten
der
passieve
lucntDescnermmg
nog
van
verscne
viscn
waren
toen
i -vaii cie trawivisscnerij gescnikt is. Vei31 Dec. 1929, nalatende voor dethelft in geven aan bloedverwanten in ned
passende gegevens ten huize worden vervruchtgebruik zijn weduvve, en voor de lende lijn, en hijs dit inzicht, iri den
"• moedeiijK- zaï meii vooralsnog gasgenera- ^vier gering.
strekt.
V.
B.
Ohelft in naakten eigendom en de helft in neef t uitgedrukt.
tüien uauweuatin voor üe Kustyaardersl oioede waivischvangst bij Madeira
Het bestuur van de
vollen eigendom zijner 2 kinderen. Deze
zouden, naar net poraeel der
Wij hebben het exploot van
Passieve Lucntoescnerming. — Kent U de Vereeniging voor Be- nalatenschap bevatte de helft van een gelezen
, ae voorKeui;; motten geven De Portugeesche walv^scnvangst in de
en zien dat deze laatste bep
schaafde
Omgangstaal,
korter
V.B.O.?
woonhuis.
Heb
ik
recht
—
gehuwd
zijnde
lus o veibcojceii van lio.utteer. In deze Kustwateren van Maaeira neeit zien dit
aldaar ontbreekt.
—
Nog
een
nieuwe
vereeniging
zeker!
rnet
een
der
kinders
—
aan
een
deel
dei
speen, net pioiw^em van de jaar, naar aan ae i^ortugeescne pers géWij besluiten dat de opzeg moet
Wist U
— Nee vriend, geen nieuwe, maar wel pachtgelden en aan de achterstallige
een dooisiaggcArenden roi. i'ntia wordt, gunstig ontwiKKeia. Tot auszien worden als niejt gedaan.
een
vereeniging
die
reeds
sedert
jaren
in
ipachtgelden sedert mijn huwelijk of se- Betaalt uwe pachtgelden zopals
vj-uog^ncitituicii en de nicivoór noodige verre weraen in ae wateren rond Maaeira dat vele insecten oogen bezitten welke
land bloeit en groeit. Ze is dus niet ' dert de ontvoogding mijner vrouw?
LucUiüoLui ueuitai zuoveei piaats in oe- met muiaer aan 43 waivisscaen gevan- ucute wonderen zijn, die nen toetateu ons
ger, maakt hierover geen lawaai.
ontstaan
onder
den
drang
der
omstanAntwoord: De rechten van uw vrouw kunt het voordeel van het beslui
öiag, uo.6 iiicii coG nog toe n umie aanwen- gen, iiieronaer waren er enkele van Dui- .ia.ai- alie Kanten uit te zlenV Êene van aigneden.
zi;.n ontstaan met den dag van het afding ocjjcuit neeit
dit groucste wonderen is het facettenoog
tengewone afmetingen.
— Wat willen die dan eigenlijk met s.terven van haar vader; vanaf dezen uwen voordeele trekken.
***
vïtii
een
iioehe,
den
grooten
roover
onder
nun V.BO.?
' datum moeten haar rechten overgeJje ijOi'odeiivisscherij
Herleving in Noorsche Vischexport de diereii. üoo n oog oestaat uit meer dan
— Bevordering van den groei naar stijl bracht worden zoo op den eigendom als
M.
—
Vraag:
Ik
ben ongehuwd
zö.uuü aizonderlijke oogjes.
in den privaten en openbaren vorm van op de opbrengsten van den eigendom. nooit gestort. Kan ik het 65-jarig
De Loiodenvisscherij, seizoen 1940-41^
In
het
nieuwe
Europa
zal
Noorwegen
ons volk.
: Uw echtgenoote bezit i/4 in vollen eigen- sioen genieten?
weid oeeiiidigd. ue opbrengst
was groo- een belangrijke rol vervullen als visch— En waarover gaat dat?
dom en de helft van het hilis, dus ook
ter ami UCHC ce voren en;: omdraagt 25.5 levérancier.
Voor
de
landbezitters
De welstand van het land
Antwoord: • Uw geval, zal onderz
— Over de taal van den gewonen om- l een recht in vruchtgebruik dat aanafnangen in de mate waarop de
gang met onbekenden, op reis, in de za- spraak maakt op de opbrengst hetzij dus worden. Vraagt het noodige bewijs
vuur de aiicenvarende visschers waren zal
In
het
Staatsblad
is
een
verordening
Noorsche vischexport zal kunnen worden verschenen, waarbij op ieder perceel Ken, op vergaderingen, bij het winkelen, 1/8 in de totale opbrengst, \fanaf vader's het belastingsbureel uwer sektie en
de veidtensoen lz73 kronen.
Reeds thans is Duitschland,
bevoegd bureel ten gemeente
uctgcujtCc uooge oearagen bonden tot opgedreven.
door den veroruiker een bordje oij het onderwijs, in de briefwisseling sterfdag moet gij diensvolgens 1/8 van net
in de plaats van het slecht betalende land
uwer woonplaats.
en de reclame, bij de beroeps- en ambts- de huurgelden genieten.
op utdcn iiimmer worden Gereikt.
aient
aangebracht,
waarop
zijn
naam
en
Engeland, de voornaamste afnemer van udjies moei, staan, samen met de oj
Op uwe zorgvuldige aanwijzinge
Gij hebt ook het recht de verdeeling
oezigneden: kortom overal, waar in de
Noorscne'
visch. geworden. Uit Bergen viaKte der 'geteelde gewassen.
overige landen het dialect %vijkt voor een te vragen orn uit onverdeeldheid te tre- er te Brussel in .het Ministerie vai
samensmelting ;vaja-i$toprscJié
v
w6fdfc gemeld, dat men zich aldaar veraigemeene gangbare en door ieder ver- den. Eikeen zou aldus zijn aandeel in ciale Voorzorg over beslist worden.
C'OiiservenfabrieKen
wacnt' aan leveranties van gedroogde
speciën kunnen ontvangen.
staanbare spreek- en schrijftaal.
visch aan Italië. Reeds werd een conLeening 1898 van 25.172.500 fr.;
—
Daar
voel
ik
wel
veel
voor.
HEIST. — Vraag: In 1929 kocht
Uit Bergen wordt gemöi'dv'üat verschil- tract voor 1.000 ton algesloten. Boven— Goed zoo, geef U dan maar op als
lende; conaerveniaorifckèh., gevestigd in dien zijn onderhandelingen loopende
C. — Vraag: Hoeveel moet het kosten aren land en bebouwde het zelf. In '
Uitslag der 106e Zesmaandelijksche lid, op het secretariaat van de V.B.O.,
tiergen, Scavanger, ±ieiie'iö en Bovagen, aangaande een leverantie van 2.000 ton. trekking: l Juli 1941, der Leening 1898aideeiing Oostende, Dr. Verhaeghestraat per kubieke meter om aan te bouwen in bouwde ik er een huis op. Op l"
kocht ik een hofstedeken en beboir
boeresteen?
"
samengesmolten werden.^Hiertoe behooder Stad Oostende van 25.172.500 fr.
J.OD,
- •'
wij voor 50 aren die ik bezaaide
ren ae groote labrieken van Bergenhus Gezouten vischfilets voor Holland
Reeks 0943 nr 08 uitkeerbaar met fr.
Antwoord: De prijzen vastgesteld in tarwe tot bedrag van 10 aren. He
ilanaiug en Berger Preserving.
10.000.
de eerste driemaandelijksche prijzen- recht mijn rantsoen tarwe voor 4
Met medewerking van officieele inReeks 7570 nr 19 uitkeerbaar met
fr. Belangrijke mededeeling voor de lijst van 1940 was 155 fr. de m3.
:
sonen te behouden en te gebruikenJJe iVoorsciie Vischeoiiservenstanties werden uit Noorsvegen in Hol- 500.
gebruikers
van
Dieselmotoren
Thans, door - de tijdsomstandigheden,
land
circa
2.800
vaten
van
elk
100
kg.
Antwoord: — Het besluit van 20
Reeks
0748
nr
06
uitkeerbaar
met
fr.
industrie
die alle prijzen wisselvallig maakt, kun- 1941 verschenen in het Staatsblad
gezouten vischfilets ingevoerd.
DE BEVOORRADING IN DIESELOLIE nen wij geen vaste basis opgeven.
200.
23-24 Juni 1941, bepaalt:
Het Ministerie van Economische ZaHet voor eenigen tijd afgesloten «kipReeks 5405 nr 13 uitkeerbaar met fr.
**»
« Het voordeel, van de in het hi
ken deelt mede dat, tengevolge van de
perseizoen» in Noorwegen wprdt als het De Bedrijvigheid der Noorsche 150.
artikel bedoelde voorafneming, is uil
Visscherij
gunstigste sedert de Iaatste'u20 jaren bePAUL. — Vraag: Mijn kind is al vijf tend
Reeks 7652 nr 03 uitkeerbaar met fr. steeds grooter wordsende schaarschte
voorbehouden aan de landbou
aan zware petroleumolie, noodig voor het jaar bij mijn ouders en zal er ook blijscnouwd. ue verwerkte ho.ey.èelheid, on150.
beroep, alsmede aah de persone
In Finmarken, loopt de voorjaarscamgeveer 92.000 hectoiiter -'gröptr^ en vaarNummers uitkeerbaar met 125 fr. : aandrijven van Dieselmotoren, zoowel ven tot een van hen sterft. Mijn vader van
die vóór 10 Mei Ï940
haring, is bijna als in het vorige jaar. pagne van de visscherij ten einde. De reeks 0943 nr 07; reeks 1882 nr 20; reeks stationnaire en semi-stationnaire, als zou willen dat ik een schuld teeken voor- de inrichtingen
landbouwuitbating beschikten,
Meer dan 110.000 kisten kippers werden resultaten zijn ie.twat geringer dan in de 2541 nr 17; reeks 3594 nr 10; reeks.3594 scheepvaart- en automobielmotoren, de den kweek van dit kind, zoo van 15 tot een
uit dien hoofde voorkwamen ii
gemaakt.
. voorafgaande-jaren, hetgeen hieraan nr 25; reeks 3834 nr 22; reeks 3839 nr 19; gebruikers dezer motoren verzocht wor- 20.000 fr. op afkorting van mijn later die
landbouwtelling
van 1939 >
erfdeel.
mag
toegeschreven
worden,
dat
de
visch,
In Hammersfest is mlangs een conserreeks 3839 nr 24; reeks 4476 nr 16; reeks den binnen den.kortst mogelijken tijd
Gij
kunt
dus
zelf
de gevolgtrekkii
Hoe
moet
dit
opgesteld
en
geschreven
veiifabriek opgericht. Hoofdzakelijk zal ver van het land bleef. Meer dan de' 5765 nr 11; reeks 5765 nr 17; reeks 5870 den ombouw hunner motoren voor het
hieruit maken.
deze zich bezig houden n;et het bewerken helft van het gevischte quantum werd in nr 11; reeks 6361 nr 11; reeks 7303 nr 13; gebruik van gas, in overweging te ne- worden om wettelijk te zijn? - 3<:
Ook stippen wij aan da.fde va
Antwoord: Hier de gevraagde'tekst:
van kabeljamvkuit. Zoodra de regelmati- verschen toestand uitgevoerd. De vis- reeks 7371 nr 20; reeks 7570 nr 14; reeks men of hun vervanging door electrische,
De ondergeteekende (naam,-voornaam, name enkel 150 kg. per persoon
ge aanvoer van blikken doózen verzekerd scherij te Hyse kende betrekkelijk goe- 7652 nr 11; nr 7652 nr 20; reeks 7669 nr gas- of stoommotoren of door alle andaberoep en woonplaats) erkent vaaizi;jie gezin bedraagthet 05; reeks 7669 nr 17.
re clrijfkrachtbronnen.
is zullen de werkzaarnnad'jn uitgebreid de besommingen. Hier • ook kon
, ontvangen
grootste gedeelte in verschen toestand , Behalve de nummers hierboven aanHet P.^nisterie vestigt de bijzondere ouders, heer en vrouw
worden.
geëxporteerd worden. In Finmarken is ' geduid zijn de volgende reeksen uitkeer- aandacht dvr belanghebbenden op het te hebben ten titel van voorschot op
Bacon uit walvischvet
de koolvisch-campagne nog aan gang; i baar aan pari fr. 100.
frit dat, vanaf l October 1941, geen con- erfenis, de som van twintig duizend fr. HOËVELE GELUKKIGE WINNfc De]
tot dusverre leverde zij. gemiddeld 30.000 ' 0128, 0188, 0226, 0319, 0748, 0943, 1098, tingent zware pt-troleurnolie meer zal (20.000. fr.). Ondergeteekende verplicht
•Sedert eenigen tijd werden •;• ooveri ge- kg. op per kotter.
zullen er weerom niet zijn |sèba;
1146, 1303, 1366, 1437, 1552, 1711, 1882,toegekend worden voor het 'aandrijven zich deze som in te brengen ter erfenis
nomen met het bereiden van bacon j uit
Tijdens het geheele seizoen werd tot ! 2360, 2362, 2369, 2486, 2541, 2773, 3333, van Dieselmotoren, me.t uitzondering zijner ouders bij ieder de helft.
bij de t r e k k i n g der
Goed voor twintig duizend frank.
walvischvet als grondstof. Het experi- nog toe 3.050 ton makreel gevangen, 3594, 3834, 3839, 4096, 4228, 4363, 4476, van deze gsvallnn voor dewelke de onment blijkt thans geslaagd te zijn, en welke geheel in het binnenland afgezet 4864, 5405, 5517, 5714, 5765, 5800, 5870, mogelijkheid van het gebruik van 'andere , Brugge, den 1941.
Handteeken.
het nieuwe bacon is op de markt ge- werd. De sprotvisscherij is midden-Juni 5889, 5920, 5954, 6124, 6214, 6361; 6672,
drijiKraciitfcronnen ter voldoening van
Winterlu
Zegel aan te passen 1,60 fr. per dui- Loterij
komen, riet draagt den naam van Baie- begonnen en nog volop aan gang. De 6798, 7082, 7303, 7371, .7570, 7652, 7669. net Ministerie van Economische Zaken
zend
frank.
na-Dacon. Balena is het Spaansche andere takken van de kust- en bankvis-,
bwezen werdt.
ZATE RDAG
woord voor walvisch. ••scherij leverden in de jongste week in Lijst der nummers uitgekomen op de
Toekenning van 15 t.h. van het huidige
•*•
.-(.iv.-.i
Vestlandet
goede
uitslagen
op;.
contingent
zware
oliën
zal
eventueel
105e
Trekking:
A. —• Vraag: Sedert 1919 pacht ik aan
Üerste vischmeelvQer-fabriek
kunnen onderzocht worden voor de ge- mijn
kozijn een partij land, nu aan de
0002, 0051, 0194, 0844, 0980, 104& 1101,bruikers van stationnaire Dieselmotoren weduwe
in Zweden1'
en kinders.
1168, 1206, 1346, 1483, 1561, 1630, 1729,die hun motor voor het gebruik van gas
De weduwe wenscht zelf deze partij
AUGUSTUS
£533, 2860, 2876, 3186, 3298, 3496, 3515, omgebouwd hebben.
Te Lysekil, in Zweden; werd de eerste HET yiSSCHERIJBLAD»
te gebruiken en ik kreeg opzeg per deur3569, 3723, 3835, 3851, 4004, 4086, 4122,
fabriek voor de fabricage van vischmeel-|
Voor auto- en scheepvaartmotoren zal waarder om met September 1943 het land
Koopt vandaag uw biljet Im2 $
4186, 4210, 4505, 4659, 4680, 5204, 5222,d«ze hoeveelheid, in voorkomend geval, te verlaten. .
voer opgericht. DaaFVooral makreel rij-|
15 V E R K R I J G B A A R
kelijk voorhanden is, isj men voornemens,
5383, 5609, 5614, 5705, 5791, 5828, 6048, op een maximum van 30 t.h. kunnen
DE
K A N S W A C H T U eT "
Mag ik het gebruiken tot 2 jaar na
hoofdzakelijk van het afval van deze
BIJ ALLE DAGBLADVERKOOPERS 6061, 6281, 6389, 6649, 7095, 7123, 7308. vastgesteld worden.
den oorlog?
De Noorsche Wintesrliaringvisscherij
u: u:

l

l
\
K

l
i
-w.

U
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door Hendrik Brys

Daar':--er verder niet veel meer te vergaderen 'valt,
struikelt het dankwoord van den president om de talrijke
opkomst''en de buitengewone aandacht van zijn toehoorders, over de koppen der menschen als 't nijdig stooten
- van een stoomfluit, verloren in het rumoer van de haven,
Lveen geluid waarvan men wel de klank opvangt, maar de
beteekenis niet begrijpt.
"/Alle belanghebbenden zijn blijgezind. Ineens zijn allen
veel vertrouwelijker geworden; thans zijn zij werkelijk
collega's. De winstmarge scheidt hier de menschen evenmin
als bij den verkoop in de Mijn. De meest enthousiasten doen
zelfs zeer intiem tegenover de grootsten onder de grooten
van 't kleine wereldje op zich zelf dat de vischmijn is. De
groote bazen laten zich die familjariteit met een beschermend air aansmeren. Zij toch zijn de meesters, zij moeten
hun zwakkere broeders helpen. Solidariteit is thans geen
ijdel woord meer in de vischmijn, temeer daar de groote
firma's uit andere steden dienen geweerd te worden. Het
•* gaat er nu niet om de redenen daartoe uiteen te zetten. Een
feit staat'-vast: de Oostendsche vischmijn aan de Oostendsche handelaars. Als de visschers hun «plicht» niet begrijpen, dan zijn er hier kapitaalkrachtige firma's genoeg
om, door middel van import, in de behoeften van de markt
te voorzien.
j
Mijn hoofd doezelt ervan. Heftig wordt ertegen reeders
en visschers uitgevaren. Een zaak nochtans hebben handelaars en visschers gemeen. Geen van allen houdt er aan
naar de nieuwe vischmijn te verhuizen. Van samenwerking
is echter geen sprake. Langs beide zijden wordt de wimpel
van het eigenbelang hoog in top gevoerd. De zwaksten
•zullen het toch immer voor de sterksten moeten afleggen.
Lang zullen de visschers van hun voordeel toch niet kunnen
genieten. Er wordt reeds te veel ove.r contingenteeren, invoer van vrsemde vl:ch en dergelijke meer gepraat. EG
handelaars zullen wel de eerste viool spelen in het Ministe-

rieel Concerto. Aan de visschers de bassen, de handelaars
zullen met tremolo de Cello's hanteeren.
De hoogere Overheid zal er wel in gelukken maatregelen te treffen die niemand bevredigen, teneinde enkele
commissies, subcommissies, onderzoeksraden en zoo voort,
een reden van bestaan te geven.
III
De vertrouwelijke stemming in de vischmijn is het
eerste tastbaar resultaat dat de vergadering van verleden
week oplevert. Er heerscht verstandhouding onder de handelaars, zoodat zij met vertrouwen tegen dezen namiddag
opzien. Vandaag immers zullen de pakhuizen officieel verpacht worden. De zware zomerhitte drukt als een dood gewicht op de oude vischmijn. De knechten hebben de
frissche deemstering van het pakhuis opgezocht en liggen
lui op pakken en kisten. In het bureau nijpt de hitte als
het ware mijn keel dicht, Voor mijn part mag Pred hier
naar adem blijven snakken, ik moet er uit! Op het Stadhuis, waar de officieele verpachting plaats heeft, zal het
wel koeler zijn.
Ik laat de knechten slaperig geeuwen. Indien er per
..^ongeluk een bestelling uitgevoerd moet worden, dan zal
Pred wel.met de noodigeoruzie er In'/gelukkeri den boel te
rr
beredderen.
"
-Ik loop zoo nonchalant mogelijk de groote marmeren
trap van. het stadhuis op en zet mij op de laatste rij in
de ruime witte zaal. De meeste menschen uit de vischmijn
zitten niet al te vast op de grijs- of roodfluweelen stoelen.
Hun zitvlak wordt er warm van. Het daglicht spoelt binnen
door hooge ramen die op de groote markt uitgeven. Kleine
schilderijen hangen tegen den wand, in een noodzakelijke
wanorde tusschen en boven dceken met •.respectabele afmetingen.

De Schepen van financiën, levenslustige kop met f
borstelhaar, zit voor. Zijn kaarsrechte gestalte domin
gansch de zaal. Na zich overtuigd te hebben dat alle bela
hebbenden aanwezig zijn, verklaart hij tot de offici
verpachting der-pakhuizen in de nieuwe vischmijn ove
gaan, en op een plan het eerste pakhuis aanwijzend, g
hij zonder verder dralen de minimum pachtprijs aan
vraagt meteen naar bieders.
Hij schijnt zich de gewoonte, de koe bij de hoi
te vatten, eigen te hebben gemaakt, want met een t
nervositeit in.de stem vraagt hij dringend om een
Een handelaar1 biedt honderd frank op. Zooals afgespi"1
blijven de anderen stom. De Schepene voelt waarschU'
dat zijn aandringen geen zin heeft, want hij slaat ten
springt meteen over op het volgende pakhuis. Een vi
handel vereeniging uit de hoofdstad doet een bod. Dit
een verwoed protest uit vanwege de aanwezigen. De S'
pene rekt zijn gestalte zoo mogelijk nog meer. Hi
schijnbaar verwonderd. Zoo gemoedelijk mogelijk m
hij de menschen tot kalmte, zoodat de uitbarsting
woede even snel geluwd is als ze oplaaide.
De fraaie zaal imponeert de menschen, toch hang|
een zwangere lucht over de hoofden. Reeds bieden en'
handeaars pp eikaars handen, temeer daar de handel'
uit Brussel 'een' pakhuis toegewezen krijgen. De Sche
voelt dat hij zijn slag zal thuishalen. Hij werpt
grootste net uit enl kondigt aan dat, bij speciale ve
ning, een groote firma twee plaatsen ineens mag h11'

('t Venro

« HET VISSCHERIJBLAD »

Ditjes & Datjes
lotariëele

en

andere

Aankondigingen

Studie van-oen Notaris
Jean DE WYNTER
[OEKLICHTJES
Kerkstraat. 43, te Oostende.

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

Op DONDERDAG 31 JULI 1941, te 15 u.,
te KOOP: benzine motor van 8 tot in het lokaal «Prins Boudewijn», St. SeHP. in zeer goeden staat. Zich wen- bastiaanstraat, 26, te Oostende:
Op MAANDAG 28 JULI 1941, te 3 uur
,«
Geryl A., Hertstraat, l, Oostende.
's namiddags, ter herberg «Bass Tavern»,
1
TOESLAG
'
. ' (311)
bij M. Renon Demaecker, Albert I laan
van
DEFTIGE SERVEUSE gevraagd voor DE WELBEKENDE CREMERIE (Kaai) te Nieuwpoort:
afê. Zich wenden bureel van het blad.
TOESLAG
(305)
van
" AU GRI-GRI „
MEN V.RAAGT per okkasie te koop: Langestraat nr. 32, te Oostende.
Met alle roerende goederen onroerend
e,i GASVUUR, in goeden staat, met
ren, en mogelijk op voet. Prijsopgave in bij bestemming dienende voor sijne uit. dienen op het bureau van het blad bating.
jider nummer (300).
Oppervlakte 213 m2. Gekadastreerd
Sectie A nr. 35b.
TE KOOP: Schoon dik spiegelglas,
Onmiddellijk genot.
rootte 150 cm. lang en 47 cm. breed, Bezoek: Dinsdag, Donderdag en Zaterich wenden bureel van 't blad. (288; dag van 15 tot 18 u.
Ingesteld: 520.000 f r.
TE KOOP aan voordeelige prijzen, ver- Alle nadere inlichtingen
te bekomen
(hillénde loten bouwgrond, gelegen in ter Studie.
(298)
5 Honoré Borgersstraat. l lot, 100 m2;
effingestraat, l lot 240 m2; Tarwestraat
lot 88 m2; Beeldhouwerstraat, l lot,
Studie van Meester
14 m2.
Voor-inlichtingen te begeven:
g, KONINGINNELAAN, Oostende Joseph De Vestele
(284)
Notaris
Langerei,
56. te Brugge.
GELDPLAATSING, uitstekende waarorgen. hooge intresten. Schrijven buUIT OORZAAK VAN FAILLIET
eel van het blad.
~ (256)

STAD DE PANNE
EEN GROOT EN WELGELEGEN

Bureelmachinen -

Eigenaars!!
RIJKSMARINESCHOOL
Er wordt aan de bevolking bekend gemaakt dat In de Rljksmarineschool ter
oude statie te Oostende, op l Augustus,
l September eri l October Inschrijvingen zullen gedaan worden voor leerlingdek of macnine. De school is voorloopig
als externaat ingericht. Belanghebbenden kunnen van heden af op dit adres
inschrijven. Zij zullen verder volledigen
uitleg en alle noodige inlichtingen bekomen. t
Aanvragen voor het houden van
vergaderingen

Ik ben kooper van alle bureelmachinen, alsook van
gebrokene en onderdeelen, aan gunstige prijzen.
Aankoop — Wisselingen — Vermakingen van alle Merken
Mecanographlc-Office
J. CORNELIS
Gebreveteerd Technieker
22, ALFONS PIETERSLAAN, 22
Tel. 716.90

OOSTENDE
H. R. 9381
(260)

Aanvragen voor het houden van vergaderingen moeten niet meer rechtstreeks bij de Kreiskommanaantur ingectiend worden, Zij dienen op voorgeschreven formulieren en wel op l tormulier A en 2 formuLeren B aan den
burgemeester der gemeente gericnt te
worden,, zoo tijtiig dat üeze aanvragen
i dagen op voorhand aan de Kreiskomaiandatur kan overmaken. De nooaige
iormulieren zijn te verkrijgen op het
staaliuis. Deze formulieren moeten mej;
een schrijfmachine getypt woraen.

OPBRENGSTHUIS Oostendsch Nieuws
thans dienstig als gasthof, genaamd
«HOTEL DU GRAND RENARD», Duin- WEGNEMEN VAN STAKEN
MEER EERBIED VOOR DE PLANTEN.
kerkelaan 85, met twee verdiepingen,
Deze week werden de kleine hinder- A.U.B.!
mansardeverdiep en aanhoorigheden, lijke ijzeren staken weggenomen, die de
Reeds vóór de vacantiedagen werd
met zeven aren, tien centiaren erve, dit hovingen van de Catharina- en Con- vastgesteld, dat sommige kinderen ei
alles een blok uitmakende, gestaan en - scienceplaatsen omringden.
een genot in vonden de takken der booBevolkingsstatistiek
gelegen langs de Duinkerkelaan en de
Deze staken waren gevaarlijk, en men af te rukken en ongehoorde schadt
Dumontlaan, bekend bij Kadaster Sektie reeds menig ongeval viel daar te be- aan de beplantingen veroorzaken.
Het is de stad Hasselt die in 1939 het
A, deel van nr 260, palende Noord ge-- treuren.
.
i Sedert de vacantie is ingetreden neemt grootste getal geboorten geboekt heelt
zegde Duinkerkelaan met een frontdit vandalonwerk nog toe.
j Het Schepencollege zal streng optre v4l,5) per duizend inwoners. Daarna
breed van 20 m., Zuid de Dumontlaan DE NOODZAKELIJKHEID VAN
<töm.t Brugge met 40,1. Het kleinste geVACANTIE
KINDERTUINEN
!
met eene uitgestrektheid van 17 m.,
den, en de ouders der kinderen die op ooortecijier wem geboekt te Scnaarbeek
Oost en West aan de erfgenamen Cal- ' De ;ongste gebeurtenissen hebben heeterdaad betrapt worden, verantwoor met 4,5 per duizend. In de drie eerste
meyn, met al het mobilier onroerend eens te meer bewezen, hoe gevaarlijk delijk stellen.
maanden van 1940 spant Brugge de
door bestemming en dienstig voor de het is op het strand voor de kleine kin-, Het is zeer te betreuren onze beplan- Kroon met 33,5 per duizend en nogmaals
dertjes.
j
uitbating.
tingen op zulke wijze te zien vernielen.
Inderdaad kunnen de kleine kinderen Elke burger heeft het recht, zooniet cte m de drie eerste maanden van 1941 met
VERDEELING:
21 per duizend. Schaaroeek boekte voor
niet
snel
genoeg
kelders
en
schuilplaatGelijkvloers: Groote en kleine eetplicht, de beplantingen te beschermen. dezelfde periode 3,6 per duizend.
sen
bereiken;
diensvolgens
verkeeren
zij;
TE KOOP. — FIAT van 4 P. K. In zeer
'
plaats,
office,
keuken,
afwaschkamer,
Waar
blijven
de
mannen
van
de
BurTOESLAG
Voor de sterfgevallen ;boekt {Leuven
j gerlijke Wacht om ook een oogje in 't
oeden staat. Zich wenden yoor vbortelefooncel, trapzaal, uitweg, terras met ineen bestendig gevaar.
in de drie eerste maanden van 1940, 29,9
Anderzijds zien ze er ook véél dingen,' zeil te houden?
,ardèn bureel" van 't blad. (14)
Op WOENSDAG 6 OOGST 1941, te marquise met ijzeren geraamte overdekt.
per duizend en in 1941 (de eerste drie
3 uur in het-Vredegerecht (hoek Burg Eerste verdiep: trapzaal, uitweg, acht die best .aan het kinderoog onttrokken ÜEN BONTE AVOND
maanden) 28,6, terwijl Merksem slechts
blijven.
j
en Blinde Ezelstraat) te Brugge, ten kamers, engelsch geniak..
Maandagavond, te 19 u., gaat in de 9,0 en 9,8 per duizend boekte.
Het
Stadsbestuur
zal
zijn
uiterste
best
overstaan van «den heer Vrederechter
Tweede verdiep: idem, trappenhuisje
«Prontbühne», Stokholmstr., een bonte
Agence Ch. Seys
en uitweg, drie mansardekamers en doen om in enkele scholen vacantis- avond door, waaraan verschillende Ham- In de mijnschool te Heerlen (Ned.)
van het 2e Kanton Brugge, van:
koloniën
te
stichten,
bestemd
voor
d-*
bergplaats.
burgsche artisten zullen medewerken.
togierlaan, 21
Oostende
STAD BRUGGE
Onderaardsch: twee voorraadkelders, kleintjes.
In de mijnschool te Heerlen krijgen
LESSEN VOOR
; Er wordt nog steeds gewacht op rtc BIJZONDERE
wijn- en kolenkelder.
de kinderen lessen van zelfeerbied.
ONZE
POMPIERS
Zeer Schoon en goed onderhouden
Voorzien van loopend stadswater, put- ' welwillende medewerking van het onElke eerste werkdag der week moeten
T E If O O P :
Zooals we mededeelden, zullen er te
aerwijzend personeel der scholen.
en
regenwater, gas en elektriciteit.
Brugge bijzondere lessen gegeven wor- zij met een schoon gewasschen pak en
Heerenhuis
andelshuis bij Leopold I plaats, met
!
Zaterdagmorgen
zal
er
een
vergadeIngesteld: 175.000 fr.
goed gesmeerde schoenen op de mijn
den voor brandweermannen.
schoone appartem. 190 m2.
MET BUREELEN EN KOETSPOORT Zichtbaar alle dagen. Ingenottreding: ': ring' plaats hebben op het Stadhuis, om Deze lessen zullen gegeven worden des Komen.
'rachtige villa, rechtover Badenpaleis.
te
kunnen
vaststellen
wie
zijne
welwiltwee maand na den toeslag.
Jongens met gescheurde kleederen
Zondags.
'rachtige villa. Zeedijk, met garage, uitPieter Pourbusstraat 2 en
Met alle gebeurlijke rechten op oor- lende medewerking aan dit schoone
Acht
onzer
pompiers
dienden
een
aanworden
aangezegd, dat de kleederen den •
gevende op andere straat.
Grauwwerkcrsstraat. 24
logsschadevergoeding pro fisko, geschat v;erk zal willen verleenen.
vraag
in
bij
het
Schepencollege,
om
de
volgenden
dag moeten hersteld zijn.
Scftoorc Heerenhuis, center van stad, alle
De ouders zullen het onderwijzend
onlangs gedane schatting op
Een eerste maatregel die zou moeten
te bekomen deze lessen te volop kadaster gekend sectie E Nrs 1154a volgens
confort.
personeel daarvoor dankbaar zijn, want toelating
10.172,70
fr.
gen. Daar echter hejt brandweerkorps in onze vakscholen ingevoerd worden.
chóone rapportvilla, Av. de la Reine. en 1156, groot 3 aren 79 ca.
Voor alle verdere inlichtingen, plans ze zullen door hunne medewerking een niet talrijk genoeg is, heeft het Sche4
appart.,
str.
water,
340
m2
'oppervl.
zeer
grooten
dienst
aan
de
bevolking
beBestaande
uit:
:
en inventaris van de medeyerkochte roepencollege besloten de toelating te ge- Bij de Passieve Luchtbescherming
icee werkmanshuizen met elk 1350 m2
Gelijkvloers: Saïon gevolgd van eetgoederen, zich wenden ter studiën wijzen.
ven aan zes bestendige brandweermangrond, Breedene, batterij Deutschland. plaats, trapzaal. groote bureau, drie ka- rende
De duurtijd der prestaties door de levan voornoemde notarissen Denis en
nen. Een bijzondere dienstregeling zal
loiiiogronden te Breedene-Hippodrome, mers, keuken, kleine keuken, wasehkeu- Masureel,
den der P. L. mag de 8 uur per dag niet
respektievelijk te Nieuwpoort
genomen
worden
om
te
vermijden
dat
van af 15 f r. de m2. Occasie.
en, diensttrap, W. C., koetspoort, hof.
(294)
zes mannen in eens hun Zondagdienst overschrijden.
^ouwgnmden: Stuiverstr., Blauwkasteel- W. C. en gemeene uitgang Grauwwer- en te Koekelare.
De diensten worden aanzien als vrijzouden
moeten staken. Deze dienstregeOostende
Mariakerke
straat, enz.
kersstraat nevens nr 20.
willig gepresteerd en de vergoeding van
ling
zal
het
getal
afwezigen
op
drie
beGroote schoone kelders.
TE H U U R :
4 f r. per uur mag niet aanzien worden
palen.
het kwartier fler groote toekomst
Ter stagie: Zeven kamers, speelzaal,
Koophandelsrechtbank
De mannen krijgen de toelating deze noch als loon noch als wedde, maar en'erscheidene burgershuizen, center van badkamer, toiletkamer en annexe, traplessen te Brugge te volgen, op voor- kel als schadeloosstelling.
stad.
. •
zalen, W. C.
van Oostende
waarde dat riezen die den dienst moeten
'rachtige villa, stad, oorlogscondities.
Groote kloeke zolders en 2 kamers.
waarnemen, dadelijk na de les hun
Bij vonnis van den 24 Juli 1941 heeft
tringend te koop gevraagd: Allerlei han3 soorten water .chauffage, loopend
dienst hervatten. •
do rechtbank het gerechtelijk accoord
delshuizen, burgershuizen, groot en water, gaz, elektriek.
BOUWNOG MOESTUINEN
bekrachtigd, dat Mevr. Blockx Margriet,
klein, in en buiten stad. Bouwgronden,
Genot met de geldtelling.
Prijzen voor
Een voorstel zal gedaan worden dooi
James Ensor Gaanderij Nr 38,
enz.
(299)
Na te zien op vertoon eener toelating confectie,
den. heer Verhulst, bestuurder der BeOostende, van haar schuldeïschers
afgeleverd door den verkoophoudenden te
plantingsdienst. om de ttiovljngen van
notaris den Maandag en Donderdag van bekomen heeft.
GRONDEN
de St. Catharina- en Conscjenceplaatsen Groenten
en
Fruit
De
Referendaris,
R.
FONTAINE.
2
tot
5
uur.
Studie van den Notaris
in moestuinen te herscheppen.
(314)
op 100 nieters van de zee
.Nadere inlichtingen ten kantore van
Kunnen ook de hovingen van de Leoden Notaris.
poldlaan niet in moestuinen herschapen
VAN CAILLIE
Ingesteld: 155.000 f r.
Men verzoekt ons het overlijden
VAN VRIJDAG 25 JULI
worden?
te Oostende, St. Paulusstraat, 41.
OP DE MARKT
te melden van
(315)
E R K OOP EN
TOT
EN
MET DONDERDAG 31 JULI
Donderdag had er op de markt een
Commandant
echte
vechtpartij
plaats
naar
aanleiding
IS EEN GOUDZAAK
Den MAANDAG 28 JULI 1941, om 3 um
van een fruitkwestie.
het café «Prins Boudewijn», 22, St.
Studie van Meester
BOTSING
In de eerste kolom vindt men vermeld
Adolphe LAUWEREINS
ebastiaanstraat, te Oostende:
Op de Koninginnelaan, ter hoogte van de prijzen voor den voortbrenger, in de
TOESLAG
Echtgenoot van
Pierre DENIS
Eenige belangrijke gronden:
den Torhoutsteenweg, kwamen twee tweede voor den groothandelaar en in
van
Mevrouw Rachei Frankignoul
fietsers met elkaar in botsing. Claeys de derde deze door den verbruiker te
Dokter in de Rechten
DISTELLAAN
VIOLIERENSTRAAT
Ëdmohd werd hierbij ernstig gewond.
'EN SCHOONE EN RUIME
Notaris te Nieuwpoort.
betalen.
Adjunct-Directeu' van het BelPAPAVERSTRAAT PAARSBLOEMWEGGENOMEN WIJN
A. — GROENTEN
gisch
Zeewezen
Officier
in
de
Villa met hof
Op DINSDAG 29 JULI 1941, te 3 uur;
« Naar het schijnt is een onderzoek Bloemkoolen:
LAAN, WIERENSTRAAT, STRAND.
Leopoldsorde - Vereerd met verin gang over hiet wegnemen, uit een minder dan 15 cm. over,
'rinses Stephanieplaats, 25 (Square) te 's namiddags, ter herberg «La Liberté», i
PAARDENBLOEMSTRAAT
EN
scheidene Nationale en buitenbij M. Ch. De Meyere, Marktplaats te
bekend hotel, door burgers, in het begin snede, per stuk
2.— 2.40 3.—
landsche Eereteekens.
Oostende.
KOOLENBLOEMLAAN.
van de bezetting,'van wijnen. Een stads- Van 18-22 cm., overOppervlakkig groot 286 m2, voorzien Nieuwpoort:
overleden te Oostende, den 17 Juli
bediende zou, naar ons verzekerd werd, snede, per stuk
2.50 3.— 4.—
au stads- en regenwater, gas en elecInlichtingen:
1941
in
den
ouderdom
van
61
jaar.
TOESLAG
dit hebben gezien ».
riciteit.
22 cm. oversnede en
J.
VAN
HAKENDOVEB
van
Zoo
schrijft
een
konfrater.
En
dan?.
.
Kan bezichtigd worden Maandag,
en meer, per stuk
3.— 3.55 4.50
De begrafenis had in de intimi39, Langestraat - Oostende
GEMEENTE WULPEN
Kr opsla:
Voensdag en Vrijdag van 2 tot 4 uur.
HUWELIJKEN
teit plaats.
Laatst gebracht: 198.000 fr.
Op Zaterdag 9 Augustus a.s. zal hetBoven 250 gr. gewicht,
(313)
Dit bericht dient als eenige kenKoop I
(295)
0.65 0.85 1.—
huwelijk voltrokken worden tusschen per stuk
nisgeving.
Onder
250
gr.
gewicht,
den
heer
André
Goddemaer,
stadsbeEen
HANDELSCURSUSSEN
Geeien de huidige omstandig0.50 0.60 0.75
diende met Mej. Zonnekeyn Marie-Louise per stuk
Notarissen
Met ingang van het nieuwe schooljaar dochter van Louis Zonnekeyn, den symheden, wordt de rouw niet geWortelen:
dragen.
zal er jn de vakschool voor meisjes, pathieken vischkeurder uit onze visch- In bussels, vrij v. aarde,
Werkmanswoonst
VAN CAILLIE
Stokholmstraat, een volledige handels- mijn.
van 500 gr.
1.25 1.55 2—
met afhankelijkheden en medegaande
Koningstraat, 66, Oostende.
cursus ingericht worden. Deze cursus zal j Aan het jonge paar en de ouders onze Losse, zonder loof, p. kg. 2.— 2.40 rf.25
en
erf, te Wulpen, voorhoofdende den Kon(306)
toegankelijk zijn voor ,de leerlingen der, beste gelukwenschen.
Erwten met peulen, per
terdijk, bekend bij Kadaster Sektie A,
w*»
SEBRECHTS
lagere scholen van het 7e en 8e studiekgr.
2.50 3.00 400
deel van nr 53-k-2, voor een totale
jaar.
2.50 1.80 2.50
te Oostende.
grootte van 307 m2 25 dm2.
Binnenkort zal de heer Surmont Lu- Porei, per % kgr.
De cursussen zullen drie studiejaren cien. Dr. Verhaeghestraat 10.7, in het ld., per kgr.
Men verzoekt ons het overlijden
Ingesteld: 17.000 fr.
3.— 3.55 4.75
omvatten er. de kinderen die ze volgen, huwelijk .treden, met Mej. Vercruyce
te melden van
Glastomaten:
Den MAANDAG 28 JULI 1941, om 3 uur
K
o
o
p
U
zullun
een
volledige
handelsopleiding
ge(onverpakt):
Jin het café «Prins Boudewijn», 22, St.
Marceline.
MEVROUW
nieten; ook dactylo- en stenografie en
Kwaliteit A, per kgr. 6.— 7.— 9.25r
Onze beste gelukwenschen!
|Sebastiaanstraat, te Oostende:
Een
het onderricht in andere talen zullen er AARDAPPELEN GESTOLEN
Kwaliteit B, per kgr. 5.— 5.85 ~i. i5
INSTEL
bestudeerd worden.
Eugenie Vanhee
Kwaliteit C, per kgr. 3.— 3.55 4.75
Marguerite
Lanoye,
alhier
woonachtig
van
Werkmanswoonst
Geen tv/i j f el of deze cursussen zullen in de Frère Orbanstraat, heeft zich beGlaskomkommers:
Weduwe
van
STAD OOSTENDE (WEST)
een groot succes boeken, daar alle ou- klaagd over het feit dat onbekenden uit Kwaliteit A, per kgr. 3.— 3.55 4.75
met afhankelijkheden en medegaande
Mijnheer August Hindryckx
ders die de toekomst van hunne kindo- haar moestuin, gdjegen rechtover het Kwaliteit B, per kgr. 1.50 1.80 2.50
1. Een
erf, te Wulpen, voorhoofdende den Konren willen verzekeren, er zullen aan hou- nieuw kerkhof, aardappelen gestolen Snijboonen
Echtgenoote van
3.50 4.10 5.50
terdijk, bekend bij Kadaster Sektie A,
Winkelhuis
den deze cursussen door hen te laten hebben!
Mijnheer Maurice Vanbelle
Prinsessen, boterboonen 4.50 5.25 7-—
deel van nr 53-1-2, voor en totale grootte
volgen.
Jroenboonijes, maxlm.
|Nieuwpoortsteenweg, 169, groot 99 m2 52, van 307 m2 25 dm2.
overladen te Mariakerke-oostenZoo zal onze stedelijke Meisjesberoep- OPLICHTER AAN HET WERK *
de, den 21 Juli 1941, versterkt door
7 cm. lang
6.— 7.— 9.25
Recht van samenvoeging. Met alle ge2. EEN ZEER BESCHADIGD
Verscheidene personen hebben alhier Witte kabuiskoolen, per
school zi;oi faam steeds meer en meer
de HHi Sacramenten der Sterbeurlijke rechten op oorlogsschadeverhet bezoek ontvangen van een heerschap kgr.
kunnen opvoeren.
venden.
1.25 1.55 2.—
goeding. Verhuurd zonder recht van
Woonhuis
dat inlichtingen weet in te winnen over Roode kabuiskoolen, per
pacht.
De
begrafenis
had
plaats
op
LICHAMELIJKE
OPVOEDING
Imet poort, Schaaïstraat, 34; groot 183
personen
die
familieleden
als
krijgsge1.60 1.95 250
Zichtbaar alle dagen
Donderdag 24 Juli 1941.
De bestuurscommissie der Stedelijke vangene in Duitschland hebben. Hij ver- kgr.
|m2 44.
per kg,
2.— 2.40 325
Ingenottreding: één maa^nd na den
Eventueele vergoedingen voor oorlogsVakschool voor Meisjes heeft besloten klaart tot 'de grenspolitie te behooren Groenkoolen,
Vrienden en kennissen, die bij
Andijvie:
eerstkomenden vervaldag der pacht.
een vraag te richten tot het stadsbe- en te hebben vastgesteld d.at er een pak,
[schade zijn medeverkocht.
vergetelheid
geen
romoberlcht
van 200 gr.
Ingesteld: 17.600 fr.
Recht van samenvoeging.
ontvangen hebben, worden ver- stuur voor het benoemen van een monl- verzonden door de familie en eetwaren Gekruilde,
en meer, per stuk
1.— 1.25 1.50
Voor
alle
verdere
inlichtingen,
zich
trice
in
lichamelijke
opvoeding.
zocht
dit
als
dusdanig
te
aanzien.
bevattende,
aan
de
grens
was
opgehouHuizen kunnen bezocht worden den
ld. minder dan 200 gr.
wenden
ter
studie
van
Notaris
DENIS,
Onze
meisjes
hebben
dringende
bes
den daar er rechten te betalen vielen.
Maandag, Woensdag en Vrijdag van 2
Steensche dijk 95, Oostende.
0.75. 0.95 1.25
hoofte aan degelijke gymnastiek, daar Deze persoon tracht alsdan van de goed- per. stuk
tot 4 uur.
© Kokstraat, 9, te Nieuwpoort. (293)
(307)
Breedbladerlge van 300
zij
geroepen
zijn
om
gansche
dagen
geloovige menschen geld los te krijgen. gr. en meer
Voor alle inlichtingen zich wenden bij
0.75 0.95 1.25
over hun werk gebogen te blijven zitten,
Deze kerel is gekleed met grijze rij
notaris Van Caillie, 41, St. Paulusstraat
Ajuin:
en zoodoende hunne gezondheid in ge broek, zwarte laarzen, bruine vest,
Studie van Meester
of bij notaris Sebrechts, 44, Euphroslne
witte voor opleg
vaar brengen.
heeft zwart haar, blauwe oogen, bree- Kleine
Beernaertstraat.
(296)
Men verzoekt ons het overlijden
(max. 2 cm. doormeter)
Voor
wanneer
hetzelfde
voor
onze
jonPierre DENIS
den
mond,
hoornbril
en
is
ongeveer
28
te melden van
per kgr.
6.— 7.— 925
gensvakschool? Ook hier moet eiken dag jaar oud.
Dokter in de Rechten,
Sjalotten,
per
kgrv
Studie van den Notaris
een
half
uur
er
van
af
kunnen.
. MIJNHEER
•Op de Van Iseghemlaan, bij Mej. Dc- Andere (met of zonder 5.— 5.85 7.75
Notaris te Nieuwpoort.
vos en op de Klaprozenlaan bij Mevr. bladeren), p. kgr,
2.50 3.— 4.—
AUTO ONTVREEMD
Joannes-Joseph Simons
Vanhee, wist hvj geld los te krij- Witte selder, 9. kgr.
Jean DEWYNTER
5.— 5.85 7.75
Onbekenden zijn binnengedrongen in Marcel
UIT TER HAND TE KOOP ;
gen.
Zijn
er
nog
andere
beetgenomen
Groene selder, 'per kgr. 4,— 4.70 6.25
fcen garage van de Fortstraat en hebben personen?
Echtgenoot van
Kerkstraat, 43, te Oostende.
1) GEMEENTE LOMBARTZIJDE
Rhabarber, per kgr,
2.— 2.40 3.—er een auto ontvreemd ten nadeele van
Mevrouw Mathilde Blommaert
EXAMEN
B. — FRUIT
Jerome Tavern) er.
Op DONDERDAG 7 AUGUSTUS 1941
overleden te Oostende, den 17 Juli
SCHOONE LANDEIGENDOM
Morgen Zaterdag houdt de heer Meyns Stekelbessen (groene of
Dat hij het maar niet vergeet aan 10
•te 15 u. in het lokaal «Prins Boudewijn», met garage, serre, kippenhok en onge1941.
Hector, uit onze stad, jte Gent In de rijpe), per kgr.
3.75 4.30 5.25
geven op het Stadhuis, Militiebureau!
|St Sebastiaanstraat 22, te Oostende:
veer 1500 m2 erf.
De begrafenis had plaats op
Examenzaal van de Fakultelt der We- Aalbessen, per kgr.
4.75 5.40 6.75
21 Juli 1941.
tenschappen, zijn wetenschappelijk exa- Zwarte aalbessen, p. kg. 8.50 9.70 12.25
L. B. VRIJWILLIGERS
INSTEL met V% % premie
2) STAD NIEUWPOORT
De eerste ultnoodigingen voor Intel- men. Goed heil!
Vrienden en kennissen, die • bij
Frambozen:
van
Grooten industrieelen EIGENDOM
lectueele vrijwilligers bij de Luchtbe- INWENDIGE ORDE
vergetelheid
geen
rouwbericht
Kategorle A (verpakking
scherming werden c|eze weiek besteld,
STAD OOSTENDE
dienstig voor alle nljvjerheld, gelegen
Aan alle vastbenoemde stadsbedien- inbegr.), pqr kgr.
ontvangen hebben, icorden ver6,75 7.65 &50
Willem de Roolaan.
volgens dé wijk.
zocht dit als dusdanig te aanzien.
den werd deze week een exemplaar van Kategorle B, netto p. kg. 6.75 7,65 9.50
Moge de actie van den heer Degraeve, het organiek reglement van Inwendige Zure krieken (kortstee(308)
3) VERSCHILLENDE
WOONHUIS
leider der Vrijwilligers, succes hebben l Orde ter hand gesteld. Dit moet hen len, Noordkrieken en
WELGELEGEN BOUWGRONDEN
toe-laten de reglementen stipt na te le- Schaarbeeksche krieMET INRIJPOORT
ven. Het stadsbestuur zou goed doen dit ken), per kg.
7.— 8.— 10.—
te GROENENDIJK, WESTENDE-PLAGE,
DANKBETUIGING
lleperstraat «r. 6, gekadastreerd Sectie ST. ANDRE (Oostdutokerke) en KOKreglement eens na te zien en te wijzigen,
Zoete kersen:
Treinen uit
|A nr. 1651 L.10. Fa?ade 6,75 m., opper- SI JDE.
Kwaliteit A, per kgr. 7.— 8.— 10 —
AFDANKINGEN
|viakte 139, m2.
v
Kwaliteit B, per kgr. 6.50 6.30 7.75
Oostende-Kaai
4) STAD OOSTENDE
Wij lesen In een locaal blad:
Mevrouw
Charles
ARITS
beVrij van gebruik.
Aardbeien:
« Er werd geklaagd dat bedienden afdankt van harte de vrienden en
BURGERSHUIS
(Luxe-kwaliteit)
gedankt
werden,
die
aan
een
regelmatig
'Aard
kennissen
voor
de
vele
blijken
van
\Koop //.
..;
VertrekBestemming
gelegen in de' Grensstraat (dicht bij
Kwaliteit
A, per kgr. 9.— 10.25 12.75;
examen
hadden
deelgenomen,
terwijl
an
trein
genegenheid, haar betoond bij het
uur
«Petit Paris»).
B, per kgf. 7.— 8.— Jö.—
afsterven van
WOONHUIS
6.17 Brugge-Gent—Brussel N. Omnibus deren die niet geslaagd waren of zelfs Kwaliteit
Express aan het examen geen deel hadden ge- Kwaliteit C, per kgr. 5.— 5.75 7—».
7.30 Brugge-Gent-Brussel Z.
t nr. 8,'gekadastreerd Sectie
Appelen (per kgr.):
MIJNHEER
GEVRAAGD:
Omnibus nomen, en naderhand als «renforu wer7.45 Kortemark
nr 1651 B.7. Facade 6,35 m., opper5.—
den te werk gesteld, In dienst werden Kategorle l
Z.
half11.00
Brugge-Gent-Brussel
I vlakte 116 m2.
Categorie 2
•
4.— '
behouden.
»
Opbrengsthuis
of
groot
en
welgelegen
doorgaande
Charles
ARITS
Verhuurd met pacht.
3.—
Men is vriendje van de groote familie Kategorle 3
Omnibus
heerenhuis
12.30 Kortemark
Bezoek: Maandag en Donderdag van
Categorie
4
2.50
Aannemer van openbare werken
of
men
is
er
geen.
Omnibus
N.
15.00 Brugge-Oent-Brussel
tot 16 u.
te OOSTENDE van ongeveer 500.000 f r.
1.—
Best dat burgemeester Serruys en het Categorie 5
Omnibus
17.CO Jrugge-Gent
Cottage «Sunny Corner». '
Recht van samenvoeging.
"eren, per kgr.
3.— 3.60 4.25
Schepénccllege
thans
zelf
de
zaak
van
Omnibus
17.13. Kortemarjc
Voor alle nadere Inlichtingen, zie plak- Voor alle Inlichtingen zich wenden ter
3.— 3.50 4,25
Blankenberge (Sas) (312)
Express die examens In handen nemen, anders Wrabellen, per kgr,
17.30 Brugge-Gent-Brussel
studie van voornoemden notaris DENIS,
| brieven of zich bevragen ter Studie.
6.75 7.75 d.7ft
zullen er nog veel misbruiken gebeuren' Boschbessen, per kgr.
Omnibus
20.00
Kortemark
Kokstraat,
ö,
Nieuwpoort.
(310)
ÖJ7)

« HET

VISSCHERIJBLAD »

Vergadering der Vakgroepeerïng
é<

Reeders en Visschef s „

Vergadering der Vakgroepeering
Groothandelaars-Kust

S P O R T Voor een voltallige vergadering der tigheid van de vaartdagen. Dit is juist
Een 45 tal leden der Vakgroepeering den. vischhandel noodig en tal van n^,
reeders en yisschers van Oostende, als- het tegenovergestelde van het vroeger Groothandelaars-Kust wonen de verga- bruiken moesten uitgeschakeld wórdenook afgevaardigden: vari,. Nieuwpoprt, systeem, waar veel beloofd en weinig ge- dering bij, voorgezeten door de heereh de Corporatie rieefb zich
dan ook teil
NIEUWS
Blankenberge en zeebrugge, opent de daan werd, waar steeds op de rechten Decrop, Claes eu Dé Rycker en gehouden doel gesteld .voor het-! huidig oogenbuv
heer L. Decrop, algemeen voorzitter en nooit op de plichten gewezen werd. op Donderdag 24 Juli jl.
j zich aan te passen aan de omstandig^-.
»<*»<&•<
der Hoofdgroepeering Visch en Vissche- Kechten en plichten zijn volledig aan
De heer Decrop, voorzitter der Hoofd- ,den en voor de toekomst voorbereidend!
rijproducten, de vergadering, bijgestaan elkander verbonden; het eerste is het groepeerrngr, g£eft; een uiteenzetting 'werk te verrichten om op èeh gezorujJ
'
over het doel en de werking van de vak- eerlijke basis te kunnen werken.
Internationale beroepskamp over 10x3 door de heeren Claes en De Rycker, en logisch uitvloeisel van het tweede.
gehouden op Donderdag 24 Juli, te 15 ; Waarheidshalve moet ik bekennen dat groepeering «Handel» in het algemeen,
B o k s en
Enkele vragen der leden volgen r
minuten:
[liet hoofddoel van de Corporatie was welke verschillende secties bevat, waar- zooals: of het niet gewenscht zou ;
Karel Sys (83 kg.) Oostende tegen Ma- uur.
Reden der vergadering is de stichting ae bevolking voedsel te bezorgen aan onder de sectie Groothandelaars-Kust, dat leder lid een aandeel persoonlij^
rivoet (88 kg.) Franschman.
der Vakgroepeering Reeders en Vis- • vastgestelde pri'aen, de markt te orde- waarvan do vorming het doel der ver- zou verwerken; waarop meester Claci
Op Zondag 27 juli, te 15 uur
Kerste gongslag stipt te 15 uur.
antwoordt dat het afschaffen der een
Nota. — Kr dient er op gedrukt dat de schers». Het is echter niet van belang Inen en de aanbrengst te verdeelen. gadering vormt
in de zaal van het Sportpaleis
De Corporatie npch in haar doel noch trale onmogelijk de winsten der leden
zaal van het Sportpaleis gedurende ui ontbloot een overzicht te geven van wat Daarna komt dan het behartigen der
ONZE GEVIERDE KAMPIOEN KAREL, meeting zal verlucht zijn en er meer de Corporatie is; hoe ongaarne we een- belangen der betrokken personen. lede- in haar vorm is voldoende gekend; de kan vermeerderen, daar de 'verdéèlin»
frischheid zal heerschen binnen als bui- ieder een greintje van onze persoonlijke ren dag moeten we de in voege zijnde Corporatie is in .hot leven geroepen om steeds gesteund zal zijn op de basisjat
SYS IN STRIJD MET DEN
vrijheid zien ontnemen, mogen we hét prijzen verdedigen. U allen, Reeders er» orde te 'schcp'pen iri de markt, daar waar ren en dat én prijs én winstmarge geJ
ten de zaal, in geval van warm weder.
FRANSCHMAN MARIVOET
Ten einde het werk der toezichoers is welzijn van de gemeenschap niet uit hét Visschers, moet ons helpen deze prijzen wanorde hoogtij vierde, om producent eerbiedigd worden. Verder zou deze hanvergemakkelijken, worden de sportsmau- OOR verliepen. De visschers moeten voor verdedigen, en dat kunt ge door uwe en handelaar in de geringe mate:]vaii delwijze een heel leger controleurs verVerbitterde strijd tusschen Oscar Eve- nen
vriendelijk verzocht de door hen be- hxui waar betaald worden, voor zoover \vaar af te geven aan de Centrales, die het mogelijke te laten leven en den ver- eischen en den smokkelhandel ih 0
raert en Demeyer, '
taalde plaatsen te bezetten en geen an- ze regelmatig in zee kunnen gaan, ge- ze' in het bereik stellen van den ver- bruiker goedkoop en rationeel te dienen. hand werken, daar "de controle fel 201
Dergelijke maatregel, hoe onaangenaam bemoeilii-kt worden.
daar de toezichters streng zullen ven de vastgestelde prijzen voldoening. bruiker.
Dat promotor Theo Vaiihaverbeke zijn dere,
De Hoogere Overheid beslist over het ook, was noodzakelijk,
De heer Claes eindigt met een oproep
ingrijpen.
• Tegenover deze bestaanszekerheid heeft
staasgfcïiooten de voorkeur gegeven heeit
Een. oerste plicht van de Corporatie te doen tot samenwerking en tucht
Tevens wordt er nadruk op .gelegd dat de visscher zijn plicht .tegenover de ge- al dan niet varen en is genegen het
ooveii aue anaere m België, om onzeïï de uitnoodigingen voor dien dag moeten meenschap: voortbrengen en zijn voort- meer i?aar zee gaan te overwegen on was de visscher zijn brood te laten ver- waarna deze zeer geslaagde vergadering'
gevierdeh Kaïei sys na aezes pracmige aangevraagd worden en ten strengste brengst langs den wetteli;'icen weg ter in uitvoering te brengen, maar wij lei- dienen, een tweede plicht de handelaar door den voorzitter voor gesloten ver
overwinning op Gustaai Kotn te zien op- persoonlijk zijn.
beschikking stellen van het volk. De dors, moeten kunnen garandeeren dut m het bedrijf te houden. Door de uit- lüaard wordt.
treden, is vanwege Tneo een geste me
Corporatie is er- toe gekomen de hoe: cie visch en de gamaal.de Belgische be zonderlijke toestand en door de beperkwij siecnis Kunnen waardeeren en toeveelheid toegekende mazout en benzine volkïng ten {ioede komt. We hebben dus te productie moest de Corporatie een
juicnen. wet ware VannaveroeKe indervoor de komende maand te verdubbelen, orde moeien oekomen; willen we nu oiidersclu-id maken tusschen groothan- Bescherming van den|
Wielrennen
uaau gemaKKeiijK gevauen, zijn «pouen. he.t is niet uitgesloten dat deze hoe- aezt-n toestand handhaven en zelf eei. delaars en niet groothandelaars; hoewel
iam» 'o zij te tirussei, Antwerpen, Gein,
veelheden nog in de toekomst zullen jeteren toestand scheppen, dan moeten het de wensen is van de HoofdgroepeeOogst
L.UIK. or unarleroi te laten uitkomen,
verhoogd worden.
.ye kunnen bewijzen dat al de visch ring. zooveel mogelijk handelaars volOmer Dekeyser de beste junior
In.
het
begin
hebben
de
prijzen
miswaar net VOIK voor ae plaatsen zou getangs den wettehjken weg tot de bevol- doening te schenken is door de geringe
De bijzondere aandacht wordt er opi1
te Diksmuide
schien niet alle voldoening gegeven.maai king komt. We moeten vechten om een productie, dit onderscheid noodzakelijs.
vocnteii neooen.
we moeten op een redelijke basis ons ^ükere hoeveelheid mazout te bekomen Moest echter de productie verhoogen. gevestigd, dat alleen de uitbater, zijne
•rneo 'neen dit echter niet gewild! Hij
Voor dezeiï~koérs~wasVr zeér~groote be- brood verdienen en aan een redelijken jm de Belgische bevolking te voorzien
huisgenooten en zijn dienstpersoneel
weet neei goed dat dank net üostendsci. langstelling.
Kr moesten 14 ronden van prijs onze waar ter beschikking van den van visch en garnaal; indien de visch dan kan eveneens het aantal groothan- mogen aangetroffen worden op een bcsportpuoiieK, Karel Sys zoo hoog in roem tl Km. loü worden
dilaars vergrooten.
afgelegd. In de eerste verbruiker stellen. De Corporatie heeft
teelde, bezaaide of een.met al dan niet
de garnaal feitelijk de Belgische been aanzien is goKioinmen.. Tijdens ziji.
De Corporatie luistert steeds naar het geoogste vruchten bedekten grond.
bleven de renners achter de oi'fi- haar plicht gekweten, we hebben van de jii
.olbing
ten
goede
komt,
dan
is
die
maieerproeven wera narei ainier Dijna wu- ronde
auto. Kwestie van terreinverken- Bezettende Overheid bekomen dat we zout goed gebruikt; moet hij echter die- advies uitgebracht door haar leden, zoo's Kachts hebben zij alleen toegang
KenjKs door talrijke boksadepten -largo - cieeie
ning
ongetwijieid.
Nadien begonnen de dagelijks zullen mogen varen en verder nen om vier a vijf groote restaurants lang deze advirsen het algemeen belang tot die gronden wanneer deze omheind
moeaiga en toegejuicnt en iedere zijne; icnermutseiingen mét
beoogen.
gevolg dat afvaren om de vischgronden jbe kunnen jte spijzen, dan is hij slecht gebruikt;
zijn en aan de woning van den ékpluioverwinningen staken hem en uns «>*. reeds een paar renners het
De heer H. Willems, voorzitter der tant palen.
voeling verloren. aandoen.
:
riem onder net nart. Nu Sys een bokset oe eerste ontsnapping ging
'met
de
statistieken,
moeten
we
aantooVakgroepeering
Handel,
heeft
zoowel
in
uit van Momaware straffen worden voorzien.
De Corporatie moet zijn leden be- p.en dat de visch bij.- de Belgische bevol- deze functie, als in deze van voorzitter
van internationale beteekenis is .gewor- »nereiicy, Desmet en Van Outryve.
Bij schermen, maar deze leden moeten de king komt; indien de sluikhandel een
den, wu en kan hij zijn getrouwe stads- /oigenae demarrages onderscheidden zich
der aankoopceiitrale 'n reusachtige taak.
genooten niet vergeten, üij is geen on- j.m. Parmentier, Rogge en Vercauteren. besluiten van. de Corporatie volgen en grooten omvang moest nemen, dan staat vervuld en •••erdient dan ook allen dank.
eerbiedigen.
De
Vakgroepeering
«ReeBoekennieuws
üe Corporatie machteloos om verdere
qaiiKuare en wanneer Theo nem vooi - jjezeii brachten het tot 45 sec. voorDe Corporatie «Visch en Visscherijöceiue om 21j n eersten wedstrijd na hel sprong. In groep II zagen Peeters, De- ders en Visschers* waarvan ieder vis- concessies af te dwingen. Maar meer ei* producten» is een bij uitstek Vlaamsen
sukses op Koth, te Oostende te .betwis- Keyser en Van Outryve spoedig het ge- scher automatisch lid is, is het aange- meer krijgt de Corporatie de wapenen kustbedrijf; het is dan ook redeli;<k dat
« ZEEPBELLEN »
ten, antwoordde Karel flegmatiek: «IK vaar in. De jacht, een zeer vinnige jacht wezen organisme om de rechten der in de hand om de orde te doen naleven; de leidende posten der Corporatie door
visschers te doen gelden en al hun wen- echter verkiezen we liever geen straffen persoonlijkhecen der kust waargenomen
van Dr. Jan Vercammen
vraag niet liever, maar zorg alleen vooi overigens,
bleef
dan
ook
niet
uit.
een goeden en bekwamen tegenstrever». l In de zesde ronde hervormde zich het schen naar voren te brengen en zoo- te doen opleggen én verlangen we vrij- worden. Het voorzitterschap der sectie
lang deze wenschen strooken met het willige medewerking van iedereen.
Het stond dus vast dat de eerste sortit
Groothandel in den schoot der Vakgrce- Onze Vlaamsche schrijvers bewegen
Half koers was de stand:
algemeen belang, zullen ,ze steeds aan- Wij' herhalen het, de toekomst van peoring Hanael wordt dan ook aange- zich op velerlei gebied. Menschenr als
van den scnitterenden overwinnaar van peleton.
Op kop: Van Outryve, Desmet R.- en vaard worden.
do visscherij is in uwe eigen handen boden aan den heer Frans Rau. welke Coole, Van Brabant, Jaisnë e.a. schenken
Roth Duinen onze muren zou piaats heo- Mommerency
Alt.; op 50 sec.: ParmenDe Vakgroepeering «Reeders en Vis- cnder de bescherming der Hoofdgroe- deze taak aanvaardt. Het is vanzelf- ons afwisselend nieuwe verzenbundels,
oen. ueze. mare werd door de Oostend- cier, Mommerency
Arthur, Dekeyser, De- schers», waarvan de heer R. Bauwens peering; nu werken we in heel moeilijke sprekend dat alk: leden in hun eigen romans en in Tony Heidekens' «Ik zeg
sene sportmannen met aigemeene vreugPeeters, Ghesquière en Vandewalle; voorzitter is, wordt verdeeld in drie sec- omstandigheden, maar we bereiden den i Vakgroepeering
Vers» lees je van hen verrassend
de begroet en reeds hebeen zij den da- smet,
moeten doen één
op l m. 30 sec.: Dekeyser, Van Neste, en ties: de Hoogzee;visscherij,deKalnaal-en toestand voor van na den oorlog welke' die hun rechtensuggesties
goede
kindergedichten. Volgens mijn intum van-zondag 2.7 Juli op nun nota- Desplenter;
vrijwaren maar, Pok zicht treden
op 2 min. 10, Missine en De- Noordzeevisscherij, en de Kustvissche- ons een bloeitijdperk kan eii moet be-| moeten zij hun plichten
in dit laatste boekje een
boekje met een Kruisje aangeteekend.
tegenover'
.de
Dien;dag.zuuen zij inderdaad voor geen splentei'. In de volgende ronde wint de rij, ieder met onderafdeelingen te Oos- zorgen.
} Corporatie en de gemeenschap naleven. viertal persoonlijkheden definitief op
geld ter wereld de pracntige internatio- tweede groep zichtbaar veld op de eerste tende, Nieuwpoort, Blankenberge en Zee- De voorzitter, antwoordend op eeii; Hierop verleent de heer voorzitter het den voorgrond in onze Vlaamsche kinderpaar vragen, zegt dat in den schoot der: woord-aan de leden die hem graag en- literatuur, o.a. Dr Jan Vercammen, Tine
nale meeting in het Sportpaleis wUleii en ten slotte versmelten deze twee pelo- ,brugge.
Rabhooy, Maria de Lannoy en. A. De
l Ieder sectie zal een bijraad hebben.; Vakgroepebring alle vraagstukken een- kele vragen zouden stellen.
/nissen. Karei Sys in actie te zien, is een tons.
Iii de spurt toont Omer Dekeyser zich met advieseii uitgebracht in deze bijra- oplossing zullen vinden; daarom laten
Gort.
voorrecht geworden. De ma.chtige en
Mevrouw
Demaeker
vraagt
of
een
den zal steeds rekenschap gehouden wor- we eensgezind onze rechten gelden en groothandelaar ook kleinhandel mag Dr. Jan Vercammen liet zoo pas een
snelle Belgische kampioen laat immers de rapste:
den.
lt;ven we stipt onze plichten na.
tusscnen ae touwen zuiken geweldigen
bedrijven. De he>er Janssens wijst op bundeltje gedichten voor kinderen verDE UITSLAG
De heer kapitein Arsène Blonde voelt Deze zeer belangrijke vergadering, den sluikhandel welke meestal door niet schijnen, getiteld « Zeepbellen», dat vóór
indruk, dat de toeschouwers reikhalzend
naar een nieuwe verschijning van den
1. OMER DEKEYSER, 125 km. in 3 u. zich de tolk van alle kleine visschers om welke door alle aanwezigen met bijzon- vischhandelaars bedreven wordt. De heer een paar jaren werd bekroond inet den
blonden Oostendenaar uitkijken.
30 min.; 2. Mommerency Arthur; 3. De- den voorzitter te bedanken voor de hulp dere aandacht gevolgd werd, zal niet Victor Declerck zag graag de secties Michel Levie-prijs. Jan Vercarnmen .voorstellen hoef ik immers niet meer, ieder
Zet Hys-Marivoet op het aiïiche eener smet Maurice en Pieters; 5. Mommerency en bijstand aan hen beloofd. In geval nalaten haar vruchten af te werpen.
garnaal en visch samengevoegd.
meeting in gelijk weike andere sta^i van Alfons; 6. Van Outryve; 7. Desmet R.; 7. van straf 't zij door onachtzaamheid of
Op al deze vragen weet de voorzitter van ons is in. zooverre vertrouwd met
lieve letterkunde en herinnert zich
't land: overal zal men volk moeten wei- Ghesquière; 9. Vercruysse; 10. Vande ciiwetenheid kan de betrokken visscher
tot ieders voldoening te antwoorden. onze
de goede pers over zijn laatste bundels
geren! Zondag is dit ook best mogelijk Walle; il. Pylyser; 12. gelijk: Vereist,Van zich tot een. organisme wenden om zijn
Daarna
neemt
Meester
Claes,
rechtsVerhooging der
(Het-doode kindje Eric, De Rozen rijpen,
verdediging waar ne nemen.
m het Sportpaleis. Daarom, alvorens de de Casteele, Deroo; 15. Destadsbader.
kundig adviseur bij de Corporatie het Volubile,
Suite voor Cello, Drie Suite's).
. De voorzitter antwoordt bevestigend.
ontmoetingen verder te bespreken, raden
woord.
Jan Vercammen schreef ook reeds inenig
De Vakgroepeering «Reeders en Viswij onze lezers unaniem aan, van nu af
Posttarieven
Daar het onomstootelijk vaststond dat kinderboek. (o.a. in samenwerking met
schers» is totaal aangewezen tot deze
hun plaatsen in de gewone lokatiebureehet belang der Hoofdgroepeering Visch Frans Hofman); hij heeft bewezen het
Schaken
leri te bespreken, ten einde alle onaantaak.
en Visscherijprod,ucten voornamelijk kind te begrijpen. Hij schrijft uit liefde
De heer Henri Ghys verlangt dat de Van l Augustus af zal volgende ver- aan
genaamheden aan den-ingang te vermijde kust lag, is er dan ook geen oo- voor het kind. -Als dóct-or in de pedagoVakgroepeering zou gevormd worden hooging
VRAAGSTUK Nr 7
den.
...
van het posttarief worden toe-, genblik getwijfeld aan het voorzitter- gische wetenschappen en kantonnaal indoor meiischen van eigen midden.
Thans werpen wij een blik op het sa! schap dezer Hoofdgroepeering aan een spekteur 1.6. ondervindt hij dagelijks
Sleutel D.c2h7 dreigt Dh7xa7 mat
Dit is,-zegt de voorzitter; het'leideiïd '.gepast:
mengesteld programma, van aard 'om de
:
personaliteit: der kust aan te bieden.--De 'vele belevenissen die hem een "diëperéh
Brieven,
binhenlandsch
verkeer:,
l
fr^
Eerste
variante
als
I...,g8a8.2-Dh7g7
mat.
princiep
der
Corporatie,
dat
alle
orgaincest veeleischendèn tevreden te stelproductie,
het begin en vertrekpunt zijn- kijk geven in de wondere ziel van het
in
plaats
van
75
centiemen;
2e
variante
als
Tg8g7
2-Dhzxg7
mat.
nismen door personen uit de betre.-,. •
en. Ds hooidKamp tusschen Karel Sys
de
van
den
vischhandel in. 't algemeen, kind.
Visitekaartjes:
10,
35
en
60
centiemen,!
3e
variante
als
Tclxbl
2-Pelc2
mat.
middens geregeerd worden.
en den Franscnmaii Marivoet zal met beplaats van 10, 30 en 50 centiemen; i is het normaal dat het algemeen voor- Hij geeft ons in .«Zeepbellen» een reeks
Daarna neemt meester Claes, rechts- in Prentkaarten:
langstelling, gevolgd worden. Wij'weten 4e variante als Lh5f7 2-Pelxf3 mat.
10, 35, 50 centiemen en zitterschap aan een reeder toekomt. gedifehten om te lezen of vopr te dragen
kundig adviseur bij de Corporatie, het 1 fr., in plaats van
zeker heel goed dat logischerwijze de 5e variante als Pc3b5 2-Pd6xb5 mat.
10, 30, 40 en 75 een-, We maken geen illusies dat er ónder op schooi, op het tooneel en thuis, gebezoeker tégenover onzen stadsgenoot 6e variante als Ph6f7 2-Pd6f7 mat.
woord.
de leden der Vakgroepeering Groothantiemen;
verwant met zijn poëtisch oeuvre.
geen zweem van kans op wirmën heeft.
In ieder Hoofdgroepeering is een • Zakenpapieren: het minimum wordt' delaars-Kust geen mistevredenen 'zou- heel
VRAAGSTUK Nr 8
Het zijn teere kristalheldere pareltjes,
Alleen kan men rekening houden met
scheidsgerecht voorzien welke alle be- gebracht op l f r.;
den
zijn
We
leven
echter
in
een
nood[
als lumineuse, f reële zeepbellen, opwelmogelijke verrassingen, die evenals in
twistbare gevallen zal beslechten en
G. Mathot
Taks geldend voor aangeteekende ver- toestand en we moeten ons aanpassen lend uit het beminnelijk-fijrigevpelig
voetoai, insgelijks in de bokssport niet
welke eveneens uit vakmenschen be- zendingen? 2 f r. 25;
en trachten er het hoofd .aan te bie- hart van een .hartstochtelijken kinderonuitgegeven Roly
uitgesloten zijn. In deze ontmoeting zal
staat.
Taks geldende voor spoedbestellingen: den; want vergeten we niet het voor- vriend.
i/larivoet er anes op zetten om Sys gt-'
De heer Decrop, voorzitter, verklaart:; 2 fr 25; taks berekend op grond van den naamste doel der corporatie is het voe.slaap, wil slapen,
durende de eerste ronden te verrassen.
te Oostende is de prijs goed en ge moet afstand, 2 tot 3 km.: 2 fr. 50; meer dan dingsmiddel op zijn rapst en voordee- Kindeke
liggen al sterren te rapen.
De ijTanscnman, een stevig gebouwde iceuw waar afleveren; te Brussel echter, ter 3 km.: l f r. 25 per km.; afgifte na 22 u.: i ligst aan den verbruiker te brengen, re- er
Uio vader timmert een wagen
rei van 24 jaar, heeit nierotj niet te vergele/^enheid der vergadering dier ver- ; i f r.
! kening-houdende met de bestaansrechkoopt zooveel paarden als .dagen
liezen, maar alies te winnen, zoodat mag
scheidene Hoofdgoepeerihgen, bij be- j Het nieuwe tarief voor brieven en ten van visscher en handelaar. Daarom en
omdat
alle nachten mijn kindeke klein,
verondersteld worden dat hij zjch met
sprekingen met het Commissariaat voor postkaarten wordt toegepast in het Duit- was het noodig een Centrale te vormen dicht bij
de.sterren gevoerd moet zijn.
hart en ziei aan den strijd zal' geven.
Prijzen en Loonen, werd verklaard dat sche, Fransche en Nederlandsche grens- die de prijzen en de winstmargen vast\vij geven zonder draien de voorkeur aan
Dr. Jan Vercammen heeft reeds véél
j legde.
de
prijzen
juist
maar
genoeg
zijn.
Men
; gebied in een strook van 30 I'm.
Sys, die ecnter 'best zal handelen op zijn
Voor de dagbladen en monsters zonder i De Corporatie bestaat niet enkel om gepresteerd, en zal nog rvu.-ór prestoeren;
moet rekening houden met de buitenhoede te zijn.
waarde
blijft het tarief CJ.gew.'jzigd tot' het hoofd te bieden aan de noodtoestan- wij wenschen hem het beste!
gewone
gevaren
welke
de
visschers
te.ueze internationale wedstrijd over
11 Januari 1942.
| den; ordening in het algemeen was ïn
Bert Vandenbussche.
genwoordig
oplooperi
en
de
onregelma10x3 minuten wordt omlijst door een
tweede ontmoeting voor beroepsooksers,
die ons veel evenwichtiger toeschijnt en
piaats heeit tusschen twee gevreesde
Kloppers: üveraert en Demeyer, die werUurtabel der Treinen
Keiijk drpompoeder in de vuisten .hebben.
Verwijl eerstgenoemde ümans. De Buytter-'en .Leonard üteyaert in enkele ronden stopte, sioeg Demeyer achtereenvol- Wit speelt en geeft mat in twee zetten
OOSTENDE — BRUGGE — GENT — BRUSSEL
OOSTENDE ~ TORHOUT — IEPER
gens i-'ouquet en Karel Maes -k.o. Vooral
SCHAAKTORNOOI
de zege op dezen laatste, in de 5e ronde verieden maand te -Moeskroen verworOostende Kaai _______ 6.17 7.30 11.00 15.00 17.0017.30
Op initiatief van een paar vooruitOostende ...
,
7.45 10.50 12.30 16.00 17.10 18.20 20.00
ven, stemt tot nadenken, daar men weet ziende
Zandvoorde ... ...... 6.24
11.07 15.07 17.07
schakers
onzer
stad,
zal
er
op
ZaMeiboom
7.48 10.53 '12.33 16.03 17.13 18.23 20.03
dat de izegemnaar een even taaie ais terdag 2 Oogst, in 't lokaal «Unie» (Klein
Oudenburg
.........
6.29
11.12
15.12
17.12
Steene ...
7.50 10.55 12.35 16.05 17.16 18.25 20.05
wusKracntige Kerel is. Demeyer slaat er Parijs) een zeer nuttig en levendig
Snaaskerke
7.54 10.59 12.39 16.10 17.23 18.29 20.10
Jabbeke
............
6.38
11.21 15.21 17.21
dus niet nevens en daar Kveraert van schaaktornooL op touw gezet worden.
Gistel
7.58 11.03 12.43 16.14 17.28 18.33 20.14
zijn Kant een KiioKKer in den waren zm
Varsenare
.........
6.45
11.28 15.28 17.28
verdedigers van onzen lokaMoere
8.02 11.07 12.47 16.18 17.34 18.37 20.18
van 't woord is, mag men zich tusschen lenVolgende
17.52
Brugge
............
6.53
7.52
11.36
15.36
17.36
kring komen met alle recht in aan8.0& 11.11 12.51 16.22 17.39 18.41 20.22
Eernegem
beiden aan een geweldig treffen ver- merking:
Patfoort, Van Lierde, Teetaert,
Gent
...............
. 8.23 8.40 13.00 17.20 19.1518.40
8.11 11.20 13.00 16.31 17.50 18.50 20.31
Ichtegem
wacnten, waarvan de uitslag raadselach:
Vantuyne, Blomme en Simoens.
Wijnendale
8.1& 11.24 13.04 16.35 17.57 18.54 20.35
Brussel Noord ...... 10.22
19.28
tig Dlijft.
Toekomende week programma der 2
11.29 13.09 16.40 18.03 18,59 20.40
8.20
19.32
9.32
Brussel
Zuid
......
.
Ten slotte leveren Van Eenoo en Ma- eerste ronden.
Torhout
''
.
11.31 13.11 16.52 18.05 19.00 20.42
madou den derden beroepsKamp. De
Mat. ,
8.44 11.39 12.19 17.00 18.14 19.08 20.51
BRUGGE — OOSTENDE
BRUSSEL — GENT
Oostendenaar scmjnt alle vertrouwen
Kortemark
+
teruggevonden te neoben, maar diitmaai
18.25
13.50
9.05
staat hij tegenover een beproeiden
Brussel Zuid
7.40 12.40
16.40 17.40
13.56
St. Jozef
18.31
9.11
vuistschermer, die meer dan 200 Kampen
16.10
Brussel Noord
6.40
14.02
Staden
9.17
18.37
acnter den rug neelt en voor zijn iair
18.43
14.08
9.2S
17.00
Westroozebeke
Aalst
5.07 7.30
en moedig optreden overal graag aan
Rechtbanken
14.f2
9.27
18.47
Poelkapelle ...
net werk gezien wordt. Ook net eerste
13.45 18.00 19.32 18.37
Gent
6.08 8.42 8.37
14.18
18.53
9.3S
Langemark ...
optreden van den Senegaieescnen kieurBrugge
7.18 10.01 9.25 15.00 19.50
19.25
19.01
14.26
9.41
Boezinge
luig wordt door onze sportmannen met
Varsenare
7.26 10.09
15.07 19.58
14.33
9.4&
19.08
leper
onvernoien ongeduld tegemoet gezien en
Jabbeke
7.32 10.15
15.12 20.00
gene twijiel 01 de bezoeKer laat OOK hier
BOETSTRAFFELIJKE RECHTBANK
een stevigen indruk ,wat echter nog niet
Oudenburg
7.40 10.25
15.20 20.14
VAN
V
E
U
R
N
E
IEPER — TORHOUT — OOSTENDE
wil beduiden dat hij tegen Van Kenoo
15.24 20.19
Zandvoorde
7,45 10.30
gewonnen is.
" 7.25
12,00 15.20 17.00
Oostende Kaai ... 7.52 10.37 9.46
19.46
15.31 20.26
leper
Vijf mooi ineengewerkte liefhebbers- SMAAD AAN DE POLITIE. — Duy...
12.06 15.26 17.06
7.31
Boezinge
• Rijdt niet op Zon- en feestdagen. — •
Sneltrein.
kampen volledigen dit smaakvol pro- Julius, loodshouder te Koksijde, werd be7.40
12.15 15.35 17.15
Langemark ...
gramma. Aan voik zal het Zondagna- ticht aldaar op 29 April 1.1. smaad te
7.46
12.21 15.41 17.21
Poelkapelle
hebben
gericht
tegen
Vermoore
David,
middag in net Sportpaleis niet onforeBRUGGE — KNOKKE
7.50
12.25 15.45 17.25
Westroozebeke
hulppolltieagent.
Bij
verstek
werd
hij
ken, want het Ineengewerkt programma
12.32 15.52 17.32
Staden
7.57
•f+
•
+
+
veroordeeld
tot
310
ir.
boete
of
9
dagen
staat borg voor een gezonden .qntspan12.37 16.57 17.37
8.02
St. Jozef
Brugge
St.
Pieters
6.06
7.46
9.34
12.36
14.46
16.26
17.59
19.34
gevangenisstraf.
mngsnamiddag.
8.08
12.43
16.08 17.43
16.36
18.08
19.44
Llssewege
...
...
...
6.16
7.56
9.44
12.46
14.56
De prijzen der plaatsen bedragen: 50, KONIJNËNLIEFHEBBER. — Coop. Pr.,
+
16.42 18.14 19.51 Kortemark
Zeebrugge
6.23 8.03 9.51 12.53 15.03
metsersgast te Middelkerke, werd verl! 40, 30, 20, 10 en b fr,
V ' 6.15 7.1» 8.15 10.50 13.22 16.15 17.50
16.52 18.24 20.01
Helst ...
6.33 8.13 10.01 13.03 15,13
Kaarten kunnen van heden af op volgd wegens gebruik van netten of
A 6.23
7.19 8-23 10.58 13.30 16.23 17.58
m
Dulnbergen
6.38 8.17 10.06 13.07 15.17 16.56 18.28 20.06
Torhout
...
voorhand genomen worden in het Hotel stroppen geschikt om konijntjes te vanKnokke
6.42
8.21
10.10
13.11
15.21
17.00
18.32
20.10
,7.21
8M8 11.00 13.45 16.25 18.00
V
6.26
gen:
350
fr.
boete
of
15
dagen
gevang,
Central, Wapenpiaats of In het Café
6.31 7.28 8.53 11.05 13.50 16.30 18.05
Wijnendale
Conscience, Torhoutsteenweg 57.
9.02 11.14 13.59 16.39 18.14
Ichtegem ,
6.40 7.39
KNOKKE — BRUGGE
Hieronder volgt het volledig program BEROEPSHOF VAN GENT
Eernegem
6.45 7.45 9.07 11.19 14.04 16.44 18.19
+
+
+
+
ma;
6.49
7.50 9.11 11.23 14.08 16.48 18.23
Moere ......
Knokke
6:52 8.30 10.51 13.20 15.2817.07 18.35 20.17
Lie/liebberskampen over 4x2 min.:
Gistel ......
6.53 7.55 9.15 11.27 14.12 16.52 18.27
— Wegens niet aangifte van een hoeDulnbergen
6.57 8.34 10.56 13.24 15.32 17.1J 18.39 20.22
De Rammelaere (76 kg.) Oostende te6.58 8.01 9.20 11.32 14.17 16.66 18.32
veelheid koffie was F. H. uit Oostende,
17.16 18.44 20.27 Snaaskerke
Helst
7.02 8.39 11.01 13.29 15.37
11 gen Declercq (76 kg.) Kortrijk.
8.06 9.24 .11.36 14.21 17.00 18.36
7.02
Steene
,
veroordeeld
tot
8200
fr.
boete
of
l
maand
Zeebrugge
7.12
8.49
11.11
13.39
15.47
17.26
18.53
20.37
(67 kg.) Oostende tegen Braye
m (66Hoorne
Meiboom ...
7.04
8.0& 0.26 l J. 38 14.-Ï3 17.02 18.38
gevangenisstraf. In tweede Instantie
Llssewege
7.19 8.55 11.18 13.45 15.5.317.32 18.59 20.44
kg.) Moeskroen.
Oostende ...
7.07 8.12 9.29 11.41 14.^6 17.05 18.41
17.41 19.08 20.53
Brugge St. Pieters 7.28 9.04 11.27 13.54 16.02
Hubrouck (65 kg.) Oostende tegen My- .werd de straf verminderd tot 4500 /r.
+ Rijdt voorlooplg niet;
boete. Het hof heeft hem thans veroorny (65 kg.) Veurne.
+ Rijdt voorlpopig niet.
.., ,,.
Nachtegael (66 kg.) Oostende tegen deeld tot 700 fr. boete of l maand.
*
$
,
8
VRIJSPRAAK INZAKE MELKVEKBerto (65 kg.) Veurne,
"' Marly (57 kg.) Oostende tegen Mars VALSCHINa. — Op 8 Dec. 1939 werd De
NIEUWPOORT — DIKSMUIDE
DIKSMUIDE — NIEUWPOORT
Leersnijder Cyrlel, landbouwer en melk(57 kg.) Veurne.
'
' • ' ' . '
+{; ' . ' - - + '
-+
handelaar te VHssegem, door de RechtBeroepskamp over 10x2 minuten:
7.40 10.30 12.20 15.20 17.10
Dlksmuide ...
...... 6.45 9.38 11.20 14.25 16.20 Nleuwpoort Bad
Van Eenoo (66 kg.) Oostende tegen bank van Brugge, Veroordeeld wegens
Kaaskerke
... 6.50 9.4311.25 14.30 16.25 NieuwppPrt Stad ........,.....,;.. 7.50 10.40 12.30 15:30 17.20
Mamadou (66 kg.) kleurling, Moeskroen. melkvervalschlng tot een geldboete van
14.38 16.33 Ramskapelle ..................... 7.59 10.40 12.39 16.39 17.2?
Pervyze
... 6.58 9.5111.33
700 f r. Er werd beroep aangeteekend,
Beroepskamp over 10x3 minuten:
,
... ... ...... 8.06 10.56 12.46 15.46 17.36
Ramskapelle
... . > < - . . 7.06 9:59 11.41 14.46 16.4t Pervyze
Officieel kampioenschap der belde daar De Leersnljder .geen schuld trof.
Kaaskerke ...
. . . . . . ... 8.14 11.04 12.54 15.54 17.44
Nleuwpoort Stad ............ w. ... 7.20 10.13 11.55 16.00 16.65
Het Hof van Beroep, In datum Van 6 Juni
Vlaanderen halfzwaargewicht:
Dlksmuide ...;.. .w ,.....;,..... 8.20 11.10 13.00 16.00 17.M
Nleuwpoort Bad
.,
7.30 10.23 12.05 15.10 17.05
Oscar èveraert (Oostende) tegen De- 1941, heeft bedoelden landbouwer vriji Rijdt voorloopt* niet.
gesproken.
meyer (Moeskroen).

«<HE1V VISSCHERIJBLAD*»
HERSAMENSTELLEN VAN DE
V51KKTE DER BLiAAS
BEVOLKINGSREGISTERS
GESLACHT- EN WATERORGANEN
Het College van Burgemeester en
LANNOYL-V ANTYGHtM
'ostendsch Nieuws
VAN BEIDER KUNNE OP KLKEN
Schepenen heeft de eer ter kennis te
OUDERDOM
brengen van de bevolking dat het de1
ZEILMAKER
laatste hand legt aan het hersamenstel- Pijnlijke en veelvuldige drang tot wattpOTHEEKDIENST
REINIGING
len van de bevolkingsregisters.
$ Gelast zich voor alle werk :
ren. Bedwateren bij kinderen en ouderp„ Zondag 27 Juli "zal de apotheek "Op; het strand werden deze week een
Het heeft daartoe nochtans uw mede- lingen, troebel en etterachtig water inek
zeilen,
zonnestoors,
bachen,
enz.
idels, Marie-Joséplaats, 6. gansch aantal papierbakken geplaatst. De reinwerking noodig.
'.• '
sporen van bloed en slechte geur. Pijni0
heid van het strand is alzoo verzekerd.
[n dag ODen 2iJnDerhalve zullen de familiehoofden of lijke of chronische ontsteking, morgeud
Overvloedstraat, 76 - Oostende
Aan. den bevoegden stadsdienst onzen
hun afgevaardigde, per briefkaart, uitge- drop, vezels, ontsteking van den progtaat *
AAN DE ETERS VAN FIJNE
nlESTERWIJDING
' dank voor deze attentie.
Handelsregister 9390
noodigd worden zich aan te bieden in de moeilijk wateren, zwakke uitstraling dl»
VLEESCHWAREN (CHARCUTERIE)
dag -werd Depoorter Albert van;
(25)
Sommige bladen hebben de vraag ge- Meisjesschool Maria-Hendrika, leperstr. zelfs sondeering noodzakelijk maakt,
£e stad door Z. Exc.- Monseigneur La- OP HET STRAND
steld of de vleeschwaren wel naar de 3a, voorzien van hun huwelijksboekje en nachtelijk verlies, geslachtsstoringen.
Met de warme dagen gaan.velen naar
Oy, bisschop van Brugge tot onder-;
wettelijke vereischten bereid worden. van de identiteitskaarten van AL de
DE EDELE ORGANEN DER VROUW
i gewijd.
, het strand en maken van de gelegen- WEAKLOOZENCIJFER
Ons geacht kliënteel, afnemers en leden van het gezin.
heid gebruik om eens in het frissche In de week van 14 tot 19 Juli 1941 werWitte
vloed, onderlijfpijnen, bloedstorGezien het overwegend belang van dit
>EKT GIJ IETS
i water te duiken.
den per werkdag gemiddeld 380 werkloor- eters, mogen gerust zijn bij het eten
gevolgen van kraambed, scheedeUuren, of te koopen. Zoekt gij een; Dat baden en zwemmen is allemaal zen gecontroleerd, t.t.z. 219 mannen en onzer vleeschwaren. Ze zijn vervaardigd werk, zijn wij overtuigd dat eenieder zien ting,
uit gezonde dieren, geslacht en gekeurd op den voor hem aangeduiden dag zal en uitwendige ontsteking, jeuking, k««,id, een plaats of wat? Zoekt niet; goed en wel, maar het aan- en uitklee- 161 vrouwen;
iigcr. Plaatst nog heden een «Zoek-, den. is wat anders. Dat geschiedt zoo Tijdens de week van 7 tot 12 Juli 1941, .n aangenomen slachthuizen, verwerkt willen aanmelden en aldus zal medewer- reu der jaren enz.
VROEGTIJDIG AFNEMEN VAN
.htje»-in «Het Visscherijblad».
l maar op het strand, tusschen al het waren 378 werkloozen, waarvan 213 man- in hygiënische en goed ingerichte mo- ken aan het vlot van stapel loopen van
derne
werkplaatsen.
bedoelde
verrichtingen.
LEVENSKRACHTEN
volk met de rondloopende kinderen.
nen en 165 vrouwen.
OODWONINGEN
Heeren Winkeliers, stelt Uw kliënteel
Klachten rezen dan ook op bij somDER
BEIDE GESLACHTEN
TITA
OVERLEDEN
Spijts zekere geruchten die de ronde;! mige ouders over enkele onbetamelijke BEKENDMAKING
;erust en verkoopt gewaarborgde vleeschHerstelling op ieder ouderdom
Wij hadden onlangs gemeld dat Tita,
«n. als zou het stadsbestuur overgaan»' houdingen bij het aan- en uitkleeden. Er werd vastgesteld, dat, niettegen-waren der Firma Jaak Ghesquiere, Tori de uitbetaling van de vergoedingen^ Ze klaagden er ook over dat het politie306, Oostende. Telefoon, in het lieve hondje van onzen dichter Karel Snelle en geheele genesing door de Dégéstaande herhaalde vermaningen en houtsteenweg,
Jonckheere, dat de hoofdpersoon was in da geneesmiddelen, volkomen onscuadex,r de opeisching van appartementen; toezicht niet streng genoeg was.
werking gesteld 71654.
waarschuwingen,
in
de
laatste
dagen
opx?r de geteisterden, hebben wij kunneni De eenige oplossing die hier kan ge- nieuw te Oostende, door opschriften op .Al de bestellingen geschieden aan de het boek «Tita vlucht», zeer ernstig ziek lijke remedies/bereid met de volstrekt
was en dat het ergste mocht gevreesd onschadelijke plauteuex.tra.kten. •
roemen, dat. hiervan niets waar is., boden worden is het plaatsen van bad- muren en voetpaden, en het uitwerpen officieele voorwaarden.
worden. Het ergste is thans gebeurd. ; Vraag brochure SME 64 aan d«
ar het bevoegde Ministerie te Brussel! kabienen of rolwagentjes.
Steeds
tot
Uw
dienst.
van briefjes, ophitsende propaganda geVerleden week Maandag is Tita gestorh nog. ijverig met deze zaak bezig
Jaak
GhesQiiière.
Dan zal er niets meer te zeggen vallen. maakt wordt.
PHARMACIE DU TRONE
aan de gevolgen van een hondenjlldt. : .
(304) ven
Bijgevolg heeft de bezettende overheid
Troonstraat, 31, Brussel
ziekte.
Men mag er zich zelfs aan verwach~T ONZE STADSMUSCHJES
uur van verbod van verkeer voor de
Zijn meester heeft het een eereplaats Gelieve goed op te geven voor welks
n dat eerstdaags een wet over dezej Na de reeks treffende sermoenen van het
bepaald op 21.30 uur van
in zijn tuin verleend.
ziekte, want er bestaat een bijzonder
vestie in het Staatsblad zal verschijn E. H. Maertens uit onze stad, gehouden burgerbevolking
af
20
Juli
1941.
sluitingsuur, voor de
brochuur voor ieder.
(367)
in de kerk te Wingene, zijn enkele leden inrichtingen vanHet
'n.
.' .
VOOR UWE BOUWSTOFFEN EN KOLEN
verbruik en vermaak
den
Cinema's
van de Boerinnejeugd aldaar, van huis wordt, van demelfden
heeft de firma Fl. Liseune en Gebr. Van- ••••••••••••*•••*«••
datum af, op 21
tot huis gegaan om bij burgers en boe- uur vastgesteld.
denberghe het telefoonnummer 735.74.
ren enkele stadskinderen te kunnen Andere strafmaatregelen worden genoplaatsen. Naar we vernemen zouden een men, waaronder de aanhouding van 10 P A L A C E
OPROEP TOT DE AMBULANCIERPrijskampen en
15-tal gezinnen een beschermeling op- gijzelaars.
STERS VAN HET ROODE KRUIS
1.
Aktualiteiten
Ufa
in
Ie
week.
nemen. Daarbij werd een som van bo- Ik betreur ten zeerste de onbezonnen
Over
een
paar
weken
zal
een
goedkoop
ven de 9.000 fr. voor ditzelfde werk in- daden gepleegd door personen die heime- 2. Een dokumentair.
Vermakelijkheden
3. «De Verdwenen Vrouw» (On a perdu spijshuis in onze stad geopend worden
gezameld.
Het Belgische Roode Kruis doet een
• _—•—
: lijk te werk gaan en, door hun misplaatst une femme), een geestige komedie met
oproep op zijn ambulanciersters, opdat
t optreden, de gansche gemeenschap doen Theo Lingen en Paul Kemp.
DOODELIJK ONGEVAL
dezen hun gratis-medewerking aan deze
BILJART
De genaamde Rys Edmond, stadswerk- straffen.
inrichting zouden willen verleenen.
Ik reken er op dat alle medeburgers F O R U M
man, 43 jaar oud, alhier woonachtig De
DE PANNE
De toetredingen worden aanvaard den
Ridderstraat, Opex, viel zoo ongelukkig die het wel meenen, met de Stadsover1. Aktualiteiten Ufa in Ie week.
Maandag, Donderdag en Zaterdag van
«De Zanzibars». — Uitslag van de 4
2. Een dokumentair.
van de. trappen dat hij met erge ver- heden zullen willen medewerken, om de
3. Marika Rökk in «Een Nacht in Mei» 10 tot 11.30 uur, Koninklijke straat, 18 prijskampen, gehouden op Maandag 21
wondingen aan neus en voorhoofd werd herhaling van dergelijke feiten te voorELK ZONDER ZEGELTJES
(lokaal van het Roode Kruis).
.lezer, in het lokaal van A. Selschotter,
Maandagmiddag liet een van de meik- opgenomen. Splits alle zorgen overleed komen, en gebeurlijk, de schuldigen hel- (Eine Nacht im Mai).
pen ontdekken.
Konlni.ii.if Baan.
oeren aan de Melkerij' «Ste Godelie- hij kort daarop.
1. Coppyn Raymond (56 p.) en SelDe Burgemeester, C A M EO
» een .bak- met volle melkflesschen
L l M O N AD E F A B R I E K schotter Andre (91 p.). Raymond wint
1. Een dokumentair.
H. SERRUYS.
Hen. iSpoedig was een groote menigte ONZE STADSDUIKER
Dat onze stadsduiker met rust gaat,
h?t in 18 beurten, terwijl André 51 pun« C RO W N »
2. Ufa aktualiteiten in 1ste week.
rzameld rond deze plaats. De straatten speelde in . r beunen. Hoogste reeks
3. Harry Piel in «Meester der Wereld».
\ot was.weldra over een groote lengte dat weten alle lezers. Maar waar wij de HIJ KOMT! WIE?
aandacht willen op vestigen is, dat de ,:
DE MICHEL ANGELOFILM
Coppvn 10; Eelschotter 8.
E. Vanderstraeten
ièen witte kleur geverfd
Na zes maanden sukses te Brussel krij- R I A L T O
2. Vurzeele Alois (89 p.) en Persyn GeDe poesjes zullen wel hun best gedaan juiste naam van dien sympathieken fiMetsersstraat,
18
—
Oostende
guur niet Loocke is, maar wel Van- gen we hem eindelijk naar Oostende,
fard c U'.? p.). Gerard maakt zijn neder1. Een dokumentair.
ebben met slabberen.
Handelsregister Oostende 3040 laag van verleden week goed met uit te
loocke. Wij verontschuldigen ons dan maar één enkele vertooning: Zondag 27
2. Ufa aktualiteiten in 1ste week.
EN SPAANSCH WOORDENBOEK
ook bij Charles voor deze onvrijwillige Juli te 10 uur in de RIALTO met inlei3. Harry Piel in «Paniek in het Cirspelen in 34 beurten. Alois stond aan S4
•
dend woord van den heer Vercnocke
Naar we vernemen werkt de heer Van- verminking van zijn naam.
kus» (Menschen, tieren, sensationen).
punten na 34 beurten. Hoogste reeks:
CROWN CITRON
ecke, bevelhebber van de Brandweer,
Geen intellectueel mag hierbij ontbreVerzeele 10. I'ersyn 13.
CROWN LIMONADE
R EX
ken.
tóns aan de samenstelling van een
3. Scnoolaert Oscar (101 p.) en Claus
CROWN
ORANCE
paansch woprdenboekje. Zijn. vrouw l V C O N F l T U R E N
Batig slot ten voordeele van «Winter- : 1. Een dokumentair.
Henri <71 p.). Henri moet het afleggen
Hulp».
iaat hem hier ter zijde Men zal zich
2. Aktualiteiten Ufa in Ie week.
tegen Oscar, die gedaan had na 22
•
Kaarten van 4, 6 en 8 fr.
erinnéren dat enkele jaren geleden. { ' Z O R G T I N T I J D S
3.
Hans
Sohnker
en
Leni
Marenback
beurten. In 22 beurten behaalde Henri
Bijzondere
prijzen
voor
voorten aantal Spaarische kinderen in onze s VOOR DE NOODIGE
in
«Vrouw
naar
Maat»
(Frau
nach
57
punten. Hoogste reeks: Schoolaert 10,
verkoopera
BESCHERMING
ad opgenomen werden. .Ook bij den,Mass).
Claus 9.
(126)
De mooie beelden welke ons centraal i
evelhébber vond een Spaansch kind
4. Moerman Maurice (50 p.) en SchooBokalen
postgebomv versieren worden thans te- R IO
m tweede tehuis.
laeert Frans (140 p.). Maurice scheen
BIJ DE BRANDWEER
Zich wenden bij de Firma
gen mogelijke schade beschermd.
1. Een dokumentair.
Br last te hebben van zijn zeeren schouCursus i'oor Brandweerofficier.
SKWETST BIJ HET SPELEN
2. Ufa aktualiteiten in 1ste week.
der van verleden week. Hij was niet een
zal
binnenkort
opnieuw
een
cursus
worSpijts «Het- Visscherijblad» reeds herOP
DE
GROENTENEN
FRUITMARKT
Jos. Maes-Hautekiet
3.
Irhperio
Argentina
in
«Andalouziebeetje
in forme. Frans won het dan ook
den
ingericht
voor
kandidaten
brandaaide malen opkwam om de • gevaar-..
Zooals in andere steden vlot het hier: nachten (Andalusische Nachte).
I weerofficier. De lessen zullen te Brugge in 29 beurten, terwijl Maurice in hetjke plaatsen in de Kapellestraat af te
evenmin op de groenten- en fruitmarkt.
en Zonen
zelfde aantal beurten 46 punten bet worden gegeven.
akenen .is er van nog niets tot stand
Niet zoodra werden de prijzen vast- R O X Y
214, Steenweg op Nieuwpoort, 214
! Met het doel zich in hun beroep.te be- haalde. Hoogste reeks: Moerman O ;
ekomen.
gesteld
of'
het
fruit
verdwijnt
van
de
—
OOSTENDE
1. Een dokumentair.
kwamen, hebben enkele Oostendsche Schoolaert 28.
De jeugd amuseert er zich met over
markt.
GROOT
KLEIN
2. Aktualiteiten Ufa in Ie week.
brandweerlieden dan ook toelating gee steenhoopen te springen, stukken
In
de
winkels
ziet
men
geen
fruit
noch
STEENE
Aankoop en verkoop van allerhan3. Geraldine Katt in «12 minuten na vraagd om deze lessen te mogen bijmur verder af te breken en ander kat- .
groenten!
de nieuwe en gebruikte flesschen.
Middernacht» (12 Minuten nach 12).
Conterdam. — Op Zondag 27 Juli 1941
wonen.
kwaad uit te richten.
<
En dat in het volle seizoen!
Wij twijfelen er niet aan dat het Sche- groote biljartprijskamp bij. Albin VerIn het belang van de stoeiende jon-:
(208)
pencollege
alle vragen zal inwiligen ver- straete, Café, Sporting, met 200 f r. voorVERKEERSONGEVAL
ens zelf en voor het esthetisch uit mits het hier gaat om het welzijn van uit en het inleggeld. Inleg 5 fr. per man.
Op den hoek van de Kapellestraat en
cht, ware het ten zeerste wenscheli;k, BIJ De LUCHTBESCHERMING
IJZER WAREN ons brandweerkorps. Hoe meer nevoegde inschrijving, om l uur. Begin om 1.30 ü.
aj, onverwijld de noodige maatregelen
Op uitnoodiging van den heer Burge- de Witte Nonnenstraat kwam de auto,
krachten, des te meer zullen wij op ons
imaangaaride zouden getroffen wor- meester H. Serruys, woonden alle leden gevoerd door den heer J. Everaert, in
QUINCAILLERIE
Hooge Barrière. — Op Zondag 3 Auguskorps mogen rekenen.
met de fietster Marie Lalleen.
van het stadspersoneel, onderwijzers en aanraking
Rijks buit. — Zooals men weet moesten üö, oujar.tprijsfcamp Dij Leon Couión,
man.
leeraars, kortom alle inteliectueelen on- Gelukkig werd de vrouw slechts lichtE AFBRAAK VAN DE «PLAGE»
alle personen die in 't bezit waren van café «Piek Up>, Torhoutsteenweg, 93,
Jack DELANGHE
zervstad,-de groote vergadering bij, die jes gekwetst en kwam ze er met kleervoorwerpen welke aan de legers hebben S'tëëiië,; niet 150 fr. vooruit en het inlégNog is'-men volop bezig met de sloo- belegd
werd in de feestzaal van de scheuren van af.
toebehoord, daarvan kennis geven aan jeid en een beker voor de. hoogste reeks
Nieuwpoortsche Steenweg, 34
ingswerken van het Hotel «La Plage>.
Maria-Hendrika.
de bezettende macht en deze voorwerpen in de eerste ronde. Inleg 5 f r. per man.
ie' werken gaan echter maar traag school
Op het podium hadden plaats geno- RECHTERLIJK AGENT
Inschrijving om l uur. Begin om 1.30 uur.
ALLE HUISHOUDABTIKELS
inleveren.
ooruit.
men: de hh. Burgemeester Serruys, Milo De vergelijkende examens voor het toeA
, '"
Zoo zouden er zich in de brandweer—
EN
ALAAM
—
Devisscher, Demey, Englebert, bevelheb- kennen van plaatsen van rechterlijk
Conterdam. — Op Vrijdag 15 Augustus
INZE TAXI'S
kazerne ook veel voorwerpen hebben beVoor de maand Juli zijn de uitverko- ber Vanhecke, Bonnel en enkele anderen. agent bij ons politiekorps, zullen binnenH. R. 3673
Tel. 72.072
vonden o.a. auto's, moto's, telefonen enz; hiljartprijskamp bij Oscar Dugardein.
Even na 10 uur opende Burgemeester kort plaats grijpen.
enen:
doch dit onwettig bezit werd niet aan- Café Sportwereld, Nieuwe Dokstraat, 12,
(27)
Serruys de vergadering. Hij gaf in en- Mogen de onlangs benoemde agenten
met 200 fr. vooruit en het inleggeld, twee
Storme Georges, Hennepstraat, 17.
gegeven.
kele bewoordingen de werkzaamheden hieraan ook deelnemen? Het gerucht «•«••«•••«••e
Tournpy Ch'arles, Strandstraat, 18.
Maandag laatst zouden deze voorwer- flesschen wijn voor de hoogste serie In
de eerste ronde. Inleg 5 f r. per man. InVanhoutte Henri, A. Pieterslaan, 63., weer van hetgeen de L. B. in één jaar doet nl. de ronde dat de primus van het
pen uit de kazerne weggehaald zijn.
verwezenlijkt had en verleende daarm laatste examen eveneens vóór rechterlijk
Leugenachtige klacht? — Er zou een schrijving om l uur. Begin om 1.30 uur.
het woord aan den heer Devisscher.
ÏEKWETST
agent zal postuleeren.
Burgerlijke Stand
klacht ingediend zijn over het.feit dat
De h. Devisscher gaf een bondige, Bevestiging van dit bericht kon niet
KAART
Op de puinhoopen van de vernielde
de bevelhebber van de brandweer de
uizen in de Kapellestraat, heeft onze maar klare uiteenzetting hoe onze stad verkregen worden.
moto, welke door de brandweerdiensten
STEENE
nigd er niets beters op gevonden dan verdeeld werd in wijken om een zoo
wordt gebruikt, slechts zou aanwenden
r «oorlog» te spelen. Met steenen wordt doelmatig mogelijke werking te bezitten.
UITSLAG van den kaartprijskamp geom
daarmede
levensmiddelen
te
halen
GEBOORTEN
Na hem kwam de h. Demey aan het
r naar mekaar gegooid, als ware het
naar den buiten. Naar het schijnt zou' houden bij Oscar Matthys, Steene-Statie,
woord, die op een klare, heldere en dui- Muziek instrumentenfabriek
en kamp op leven en dood.
deze klacht van allen grond ontbloot zijn.' waaraan 80 spelers deehiamen:
12
Juli.
—
Arlette
Corveleyn
van
Pierre
De kleine Jacques Kyndt werd hierbij delijke wijze het systeem uiteenzette
1. Houben Joseph — Decloedt.
en
Albertina
Legein,
Visschersplein,
10.
chter getroffen en aart het oog ge- van wat de L.. B. verwacht van de in-:
2. Van Iseghem Jan — Vlaeminclc.
WYNSBERGHE IVAN
13. — Lorette Pauwels van Albert en
wetst. De wonde is gelukkig niet erg. tellectueelen bij de bestrijding van
3. Seynaeve — Opsomer.
Wettig gediplomeerd
Lucienne Quintens, Stuiverstraat,, 182;
luchtaanvallen. De verschillende werkin4. Vermote Oscar — Büliet.
MEKANIEKE
TOUW-,
GAREN
Hilda Simoens van Lodewijk en Yvonne
gen,.-.yan personen waarop men moet
5. Jonckheere — Dewulf.
Carenmarkt, 30 BRUGGE
EN NETTENFABRIEKEN
Dangreau, Leffingestraat, 219.
kunnen steunen, werden goed geschetst.
6. Dhulster — Leys.
14. — Karel Lamot -van José en Julia
Zijn toespraak verkreeg dan ook een
7. Dhelft — Seys.
Eerste klasse fabrikatie — AllerKoeken, Cairostraat, 85; Jacques San8. Houf — Schaepdryver
verdiend applaus.
STORT 16,80 FRANK
hande
herstellingen
—
Groote
ders
van
Robert
en
Octavia
Coucke,
A.
Burgemeester Serruys nam daarop
9. Vandamme — Vantyghem.
op postcheckrekening 1070.98 van
keus
blaas-,
snaarinstrumenten,
Pieterslaan,
66.
10. Matton — Vangheluwe.
andermaal net woord en deelde mede,
« Het Visscherijblad » Oostende,
N.
V.
15. — Greta Vanhecke van Paul en
accordeons, phono's.
•
dat alle stadsintellectueelen binnenkort
Prijzen voor de verliezers van de Ie ronde
en ons blad zal U voor het oveMarie Bruneel, Amsterdamstraat, 33;
1. Naessens — Dumoulin.
een tweede maal zullen opgeroepen worREEDERIJKAAI (132)
rige van het jaar lederen ZaterHerwig Lauwerens van Prosper en Ma2. Delaeye — Decoster.
den, ditmaal afzonderlijk per wijk. Hij
dag ver vost thuis besteld worden.
deleine Vandenbussche, Gelijkheidstraa.t
3. Dhondt — Dobbelaere.
verhoopt op een algemeene samenwerAlle benoodigdheden voor
67.
FIETS GESTOLEN
VOOR FRANKRIJK
king.
4. Bultinck — Gevaert.
Zeevaart,
Zeevisscherij
en
16. — Nora Denys van Max en Judith
5. Vanmaele — Torreborre.
Het was 11 uur wanneer deze vergade- De fiets van Deruyter Charles is deze
VOOR DUITSCHLAND
O
p
e
n
b
a
r
e
W
e
r
k
e
n
Willaert,
Overvloedstraat,
13.
\
week-spoorloos
verdwenen.
Als
troost
ring een einde nam.
STEENE
kost een abonnement-tot Nieuwjaar
17. — Redgy Theys van Alfons . en i
voor dezen persoon weze het feit dat hi'j
M a z o u r « Pu r f i na»
Wijk
Conterdam
— Op Zondag 3 AuVERLOREN
de eenigste niet is wie dergelijke onaan- Margareta Vanderstraeten, H. Serruys- DIESEL MOTOREN « SULZER »
—— slechts 30 FRANK
gustus, prijskamp met de kaart bij Gust.
Steenkiste Richard verloor dezer da- gename gebeurtenis te beurt viel.
laan, 28.
De Rudder, café «Stella>, Nieuwe Dokgen zijn portefeuille. Dat is nog zoo erg
18. — icole Deltombe van Georges en
(300) straat, 21, met 100 fr. vooruit en het inniet. Maar wat erger is, is dat daarin OPEISCHINGEN VAN AUTO'S
Blanche Van Loo, Lijndraaierstraat, 4; MEDISCHE KEURDIENST
leggeld. Inleg 5 fr. per man. Inschrijving
3500 frank stak alsmede andere papieren. In Mei 1940 ging onze politie over tot Joseph Dedecker van Francois en YvonEen medische keurdienst voor werk- om 2 uur. Begin om 2.30 uur. Prijzen voor
de opeisching van een aantal motorwa- ne Decorte, iWagenstraat, 15.
)E PAARDENKOERSEN
loozen en arbeiderSj opgericht door het de verliezers der eerste ronde
gens om de agenten met militaire verOnze herinnering aan vorige jaren MENSCHLIEVENDHEID
Rijksarbeidsambt van het Ministerie
Verleden week gaven wij een kort ver- plichtingen in veiligheid te brengen.
net de groote koerswedstrijden heeft
HANDBOOGSCHIETEN
van Arbeid en Sociale Voorzorg is thans
en goeden weerklank gevonden, zij het slag over het feestje dat ingericht was Deze opeischingen zouden thans gerein werking getreden in de gemeenten.
door het personeel van de R cinema's geld worden, daar de verstrekkers een
an ook alleen zedelijk.
STEENE
Deze diens.t heeft voor doel de arbeiWendt U bij STERFGEVAL tot
Op de rennen te Stokkel en Bosch- en de Casanova. Thans kunnen wij me- brief ontvingen, waarin het bedrag verders en werkloozen aan een algemeen
Wijk Hooge Barrière,
Op Zondag
oorde zullen op 27 Juli en andere nog dedeelen dat «Vreugde en Arbeid», zoo- meld stond dat de stad hen wil toegeneeskundig onderzoek te onderwerpen 3 Augustus, groote beschrijving op de
lader te bepalen data, wedstrijden als hun vereenlging heet, morgen Za- kennen.
August
Verburgh
teneinde hun beroepsgeschiktheid en ar- staande pers, in het lokaal van de kolaats grl&en, die zullen geloopen wor- terdag andermaal zoo'n feestje organi- ZINKEN DAKEN EN GOTEN
beidsvermogen vast te stellen.
nlnklijke handbooggllde «Wlllem Tell>,
seert. .Wederom zullen een 150 kinderen
Aannemer
van
BegrafeniaMit
en op naam van de stad Oostende.
bl de
Voor alle herstellingen en vernieuwin,.-n^..»...„.»«.
J
Kinders Brackx, café Willem Teil.
AJzop wordt de faam van onze stad ultgenoodigd worden.
WERKAANVRAGEN
gen,
wendt
U
tot
de
Inrichtingen
Lava
ERKAANVRAGEN
l hoogvogel 80 fr.: 2 zijdvogels van 40 fr.
OOSTSTRAAT, 30 — OOSTENDE
Binnen veertien dagen hoopt men eenloog g.éhouden in afwachting van betere
Op 18 Februari bleven nog 1691 werk- 10 primes van 15 ir.: 20 k'leine vogels van
zelfde feestje In te richten, maar dit- te Oostende, 34, Koninginnelaan, plastiUden.
sche produkten, de eenige welke heden
aanvragen te voldoen. Gedurende de 10 f r . inleg 15 fr. Gerekend op 40 schutmaal voor onze oudjes.
STERFGEVALLEN
maand Maart kwamen 1393 aanvragen ters_ Een kielne vogel min of meer. BeVOOR ONZE MUZIEKAKADEMIE
Het personeel van den heer Vanhaken- nog voldoening kunnen schenken.
toe en werden er 1064 ingetrokken.
10 jaar loaarborg.
gin om 3 uur. Einde om 6 uur.
Verleden week hebben.wij ons afge- dover moge van harte gefeliciteerd wor12
Juli.
—
Helena
Cottolr,
58
j.,
echt.
1039 arbeiders werden geplaatst en op
zaagd of het nu de bladen zelf zijn dien voor Jnun, edelmoedig, mensclïjiet- Prijsopgave en metingstaat gratis op van Leon Burke, P. Benoltstraat, 64; EdOOSTENDE
aanvraag.
(309) mond Rys, 43 j., echt. Marcella Vergoote, 31 Maart bleven er nog 981 te voldoen.
He de kandidaten voor de plaats van vend en belangloos werk.
Op Zondag 27 Juli 1941, kaartprljsecraar(es) in zang voorstellen.
De Ridderstraat, 10.
kamp bij Frans Eyland, Café Derby, 246,
In dezelfde bladen konden wij deze
13. — Alexlus 't Jaeckx, 67 jaar, echt.
Neuwpoortsteenweg. 200 fr, prijzen, beeek lezen dat een zekere Mevr. J. G.
Maria Verlaecke, Tarwestraa.t, 66.
rekend op 40 spelers.
Bandagen
«k haai kandidatuur gesteld had.
14. — Theodoor Gernaey, 82 j., echt.
Mag dit zoo maar openbaar gemaakt
BLANKENBERGE
Leonia Stubbe, A. Pieterslaan, 67.
vorden? Ware een beetje meer bescheiKon. Gild «St Scbastiaan. Overdekte
Orthopedie
17. — Adolf Lauwereins, 61 jaar, echt,
wip. Op Zondag 27 Juli, beschrijving van
denheid hier niet gewenscht?
Rachel Frankignoul, woont te Steene;
500 fr. op 2 spelen hooge. Hoogvogel 89
Joannes Simons, 61 jaar, echt, Mathilde
NIEUWE STADSBEDIENDEN
BREUKBANDEN
f r.; zij vogel 40 f r.; kallen 20 f r.; Inleg
Blommaert, Langestraat, 106.
Maandag 28 en Dinsdag 29 Juli zal
naar maat en vol- 15 fr. terug 10 fr. Begin 3 uur.
18. — Maria Delhom, 58 j., echt. Aliiet examen afgenomen worden van de
Alleman Is welkom.
gens geval.
fons
Florée,
Plakkerstraait,
48.
112 kandidaten voor de 8 plaatsen van
KNOKKE
'lerk of> proef op het stadhuls.
HUWELIJKEN
BUIKBANDEN
Op
Zondag
3
Oogst, bijl G, Lambcrfc,
voor hangbuik,
'M DE STEDELIJKE
Judestraat, beschrijving van 400 fr. voor15 Juli, — Willy Goes en Maria Huzwangerschap,
na
rCROBPSMEISJESSCHOOL
uit en ïöö fr. gratis, verdeeld op 7 hooge
brcchsen.
operatie.
Vri;üag 1.1. had in de Stedelijke Been 40 primes van 5 fr. meer. Inleg 15 fr.
19. -— Edgard Blonde en Rachel SI'oepsmeisjesschool voor de sedert drie
Begin te 2.30 uur.
moens; Albert Bogaert en Madelelne
ORTHOP/EDIB
laar aangestelde tijdelijke leerkrachten
Oosthoek, -- Op Zondag 27 Juli, bij JuLeleu; Engel Vercruysse en Germalne
APPA1AT6N
'in bekwaarnheidsproef plaats.
les Govaert, Oosthoek, beschrijving op
Vercruysse; Jozef Coppejans en Georvoor ruggra,«t mto- de liggende wip, van 500 fr. op 2 spelen
Aan deze proef namen Mejuffers Peugette Legge. .
(
vorming,
beender- hoogvogels. Inleg 15 fr. terug 10 fr. Betcis, Ombolets en Waterschoot deel. De
ziekte.
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
iury was voorgezeten door den heer D>
gin te 2.30 uur.
Tlendt,
schepen van Openbaar Onder1
HEIST
20
Juli.
—
Surmönt
Luclen,
politieKUNSTBCfiNIN
wijs Een Inspectrlce van het OnderDeze om bekend te maken dat er op
beambte, Dr. Verhaeghestraat, 107 en
wijs, nam als afgevaardigde van de re
in licht meual.
Zondag 3 Augustus een beschrijving zal
Veróruysse Marcelllne, Kaalstraat, 38;
Scerlng aan de examens deel.
plaats hebben van 500'.ƒ>.,*• bljTDe Duyfc:
Loones Etlenne, vleeschhouwer, Kaalt>e
drie
dames
slaagden,
zooals
ten
Gebr.
n. v.
J
sche Emlel, Helst.
straat, 5 en Knudde Leontlne, Nieuwix4ere voorzien, pp schitterende wijze
lertntkline
poortsteenweg, 159; Verpoorten August,
BRUGGE
Pu
deze
bekwaarnheldsproef,
zoodat
deze
1
technicus, en Vyvey Maria, WittenonLokaal «De Tijger» Ezelstraat, 42, Op
ïroepsschqol verzekerd zal blijven der
7,
H,
8IRRUYSLAAN
nenstraat, 65; De Paepe Georges, spinVrijdag 15 Aug. O. L. V. H. beschrijving
OOSTENDE
icdewérking van drie knappe leerkrachner en Vanden Broucke Luclana, OverO O S Tl N D •
van 500 f r. op 2 spelen- hopge; £ 'hooge
>•'&.
vloedstraat, 72; Defebere Maurice, werk- ONTVANOSTUR1N : Ieder werkdoc, v*n van 80 fr. leder, 4 zijfdèn 40 fr, en 4 kal• «Het Visscherijblad» wenscht hen,
tuigkundige, Overvloedstraat, 48 • en
len 20 f r., 20 primes van 5 fr. mëer7Irileg
Pun beheprraad en in 't bijzonder Me•, 15 fr., terug 10 f r. Begin om 3 uur. •
i1 Vanderwal Slmonne, naaister, Lijnbaan - 9 tot 11 en van 2 tot «.aar
%uw Sacrc,,die dé «Iel I» geweest van
straat, 21,
Ploeg «Tijgers»,
l'«e Jch<*I;- hartelijk geïak.
Pierre

LUKKEBOONE
Dat de eene mensch meer «chance»
heeft dan de andere is wel bewezen
'door het volgende feijb: Martha Delahaye uit Steene werd van haar fiets beroofd, 's Anderendaags werd hij door
een politieagent reeds teruggevonden
en
hij schijnt nog in goeden staat.:,.
Men moét maar geluk" hebben.!.

i'.i

c HET VISSCHERIJBLAD »

*•••

U I T

DE

S T R E E K

»•«•••••• Van ome bijzondere correspondenten
•••••••••••••••••••••«••••••••••••••••••«••j

een weinig begrip heeft van de tegenwoordige werking der plaatselijke aankoopcentrale, zou hij dit niet durven
neerpennen, en zoo hij wel op de hoogte
is, dan zegt hij niet de waarheid.
» Tot staving volgend voorbeeld: op
Vrijdag 18 Juli begon de levering bij de
aankoopcentrale om 19.05 u;;en om 20.55
u. kon de secretaris der visscherscentrale reeds de aankoopcentrale verlaten.
Het wegen had dus juist 1.50 u. geduurd
in welke tijdruimte 2505 kg. garnalen
en 4092 kg. visch gewogen werden.
» Wie durft beweren dat het wegen
van 24 vaartuigen met een gezamenlijken aanvoer van 6.600 kg. visch en garnaai ui 1.50 u. «traag vorderen» is, heeft
absoluut geen begrip welk werk daaraan
verbonden is, of is een dier doodgegewone afbrekers-kritikeerders van al
wat corporatie. aangaat.

te SU/kens. vinden, er een genoegen in te
ravotteh.in het water. 'Dit. geschiedt
Administratieve j
evenwel zonder de minste, bewaking.
Geen Zomerseizoen gaat voorbij of onze
Rechtsmacht in
gemeente is het tooneel geweest van een'
paarv erdrinkingen.
..• '
Eersten Aanleg
Verbiedt de kinderen in het kanaal.de
zwemsport te beoefenen, zonder bewaking, want het is te laat den put gevuld
VERMEIRE ACUIEL,
als net «kuüY verdronken is.
Ook de rolschaatsers op de groote landbouwer te VLISSEGEM,
baan Brugge—Oostende, zullen eerst- straat, nr. 'j, wordt gestraft met
daags wel oorzaak'zijn van een óf an- geidooete van üï.üoO ïr.
VlJFTiO DÜIZKNU TWEE
der cngeval.
Zij schijnen cok niet in het minst te V.IJFT1G), bekendmaking door
beselfen dat de autobaan voorbehouden mening m de bladen en alroeping
is voor de autov/agens, en rolschaatsen gemeente door den' veldwacnter, wegj
er maar op los, eenvoudig alsof het daai met-levering van 229U Kgr. tarwe.
voor was bestemd. Dit plezier wordt hen
gaarne gegund, mits wat meer voorHOTSAERT üttNDKIK,
zichtigheid in acht te nemen.
landbouwer
SYSELÉ, Antwerps,
Ouders, let óp den gang uwer kinde- «xeu-weg, 19, tewordt
gestraft met
ren, laat hen niet aan hun lot over.
van 70.785 ïr.
Thans meer dan ooit!
,
EEN EN ANDER OVEit 4.'Auu.xujO, oekendmatung door
Steene
m de Diaden, aanpïaKkiiig
:
BREEDENE (N GROOT OOSTENDE
en airoepmg door
l
I.
>öia waaneer ter gemeente, wegens j
De toetreding van onze gemeente tot .everaig van 086» Kgr. rogge,
UITREIKING DER Groot-Oosteride. schijnt nakend te zijn, .»aver, acnceruouden van een
RANTSOENZEGELS dit' betreft slechts het administratie!
meiKproducne, voederen van
De zegels voor het komend tijdperk oogpunt, een beslissing van het Ministemet broodgraan.
zujlen uitgereikt worden volgens de r.c van Binnenlandsche Zaken dienaan
nummering der rantsoeneeringskaarten gaande zal in het Staatsblad moeten
LOOTENS METER,
en. in de volgende orde:
verschijnen. Voor de gemeentebediendeii
Maandag 28 Juli voormiddag, van zal zulks een merkelijke verbetering zijn, naïïdelaar te BEERNEM, Bloemend
482901 tot 483400; namiddag van 483401 vermits hun wedde van het stedelijk ba jcraat, nr. 208, wordt gestralt mei <
tot 483900.
van Oostende zal genieten. Naai geidooete van 64.2öü fr. \\tïiixi.-tiM-zt «>tah<
Dinsdag 29 Juli, voormiddag, van rema
TWüJEüUJNÜJïKD ^"^ verluidt
/.al de burgemeester in fuiictu -Lier DVIZüflD
483901 tot 484400; namiddag van 484401 mogen blijven.
Niet alleen Breedene, rACHTIU), bekendmaKing door im;
tot 484900.
i maar ook Steene,
l_o
Klemskerke, Middel- ocmng in ae buiden en aaup
Woensdag 30 Juli,
cjemeentehuize, wegens het bezitten v
Raversijde,
Leffinge,
zullen
in
d».
r
an Groot—Oostende deel uit een ongeóonooideii voorraad vlees
voortkomende van niet aangegeven
maken.
voormiddag van j
itens, vei-Koop van aardappelen aan (j
van 486901!
ir. per kilo, niet aangifte van een gia;
tot 487800.
sariaat van 's Lands Wederopbouw. Bin- voorraad.
Vrijdag l Augustus, voormiddag, van nen
een tweetal maanden moeten de
487801 tot 488500.
plannen van de betrokken gemeenten
De personen die op den vastgestelden uitgewerkt worden door het bureau van
VANHOLLEBEKE EMERIC,
datum om grondige reden hun zegels «Stedenbouwkundigen aanleg van Groot landbouwer te ROKSKivl, Brugge Ste*<
niet hebben afgehaald zullen zich aan- Oostende» en voorgelegd aan den neei <veg,.nr. 12, wordt gestrait met een ge
bieden op Vrijdagnamiddag l Augustus. Verwilgen, commissaris van 's Lands ooete van 33.70U ir. (üklE-£N-L)itoi
Ten einde de aardappelkaart te beJUlüEND ZÉVENHOWD*atD), beüeu
komen moet men het strookje der ver- Wederopbouw.
makuig door inlassching in de biaa
Welk
een
blangrijke
rol
onze
gemeen
vallen aardappelkaart voorleggen.
te kan spelen bij haar toetreding tot en aanplakking ten gemeentenuize,
niet-levering van 4720 Kgr. aai
DUIVENLIEFHEBBERS Groot-Oostende, zullen wij in een vol- gens
appelen.
gende
bijdrage
eens
toelichten.
Op bevel der Bezettende Macht wordt
Groot-Costende moet in de toekomst
gij er toe verplicht uw reisduiven aan
te geven op formulieren die te bekomen een parel aan onze zeekust zijn ! IederMONBAILLJEU CAMIEL,'
zijn op het gemeentehuis, en zulks tegen een moet er zich kunnen thuis gevoelen, landbouwer
te MOERE, Westzijdestra
zoowel eten eenvoudige Luikejtiaar, als
den 30 Juli.
, f , . nr. 12, wordt gestraft met een geidbcx
Verder zal deze opgave om de drie een rijke vreemdeling.
Breedene met haar 6.000 inwoners; van 1231879 f r. (HONDERD DRI
maand moeten geschieden.
Sas-Slykens: nijverheidscentrum;: ,.Ba TWINTIG DUIZEND ACHTHONDE!
BURGERLIJKE STAND den: handelscentrum. Dorp: landbouw, NEGEN-EN-ZEVENTIG), bekendmak
Overlijden: Cogghe Emerence, echfj. zien met welgevallen de oprichtin'g''van dóór inlassching in de bladen, aanpia
van Georges Verhaeghe.
een Groot-Oostende te gembet. De toe-king ten huize en op vijf andere plad
Huwelijken: Mylle Maurice met Cor- komst van onze gemeente zal er wel bij sen ter gemeente, wegens niet-leveri]
veleyn Jeanne; Fiorine Adolphe
met varen.
van 5838 Kgr. tarwe.
Cyver.
Sioeri Marguerite.

te in groote opschudding gebracht door
KOEPOKINENTING
de beide schorsingen die aldaar- geOp Donderdag 31 Juli in liet lokaal
beurd zijn.
«Kinderwelzijn» Poststraat, l, zal er een
JBIankenbergej
kostelooze
koepokinenting plaats hebben
be n
AARDAPPELKAARTEN te
si nen om 3 uur namiddag. Ouders
Zullen tegelijk met de zegels worden
•*«••••*•»••••*•••••«•*»•••••• »•.•**.•.•*«>
afgegeven, tegen inwisseling van den gij
. nebtdeer pokken
^^^eu
allen belang
Wjj uw
tegen
te laten
inenten
APOTHE-EKDIENST
.
^
.
Zondag 27 Juli zal de apotheek Mon~ dient
te zijn met naam, adres ten weten, dat die inenting verplichtend
set A., Groote Markt, gansch den dag en nummer der rantsoenkaart.
is tusschen de derde en de achtste leopen blijven.
Geen zegels of kaarten zullen afgege- vensmaand.
De ouders, die hun kinderen
ven
worden
indien
geen
eenzelvigheidsFONTEINIERSDIENST kaart kan voorgelegd worden. De persolaten
Vanaf Zondag 27 Juli tot en met Za- nen die door hun werkzaamheden hun
aan het gemeentebestuur een dubbel t
terdag 2 Augustus zal de foivteinier Mar- kaart
niet kunnen toonen. zullen aan laten
geworden van het inentingsattest.
riix Vande Putte, K. De Swertlaan, hoek hun werkgever een verklaring vragen,
Akkerstraat) den dienst waarnemen.
waaruit blijkt dat de eenzelvigheidskaarc
COLORADOKEVER
Aardappelverbouwers, onderzoekt eens
CINEMA'S. niet gemist kan worden.
GOLISEE, Kerkstraat. — Programma
goed uw aardappelvelden en ziet of die
ZWARTE ZEGELS niet
van Vrijdag 25 tot en met Donderdag
aangetast zijn door den coloradoDe
zwarte
zegels,
bijrantsoenen
brood
31 Juli: 1. Ufa actualiteiten; 2. Kuituur- vleesch en margarine vooi werklieden, kever. In onze gemeente zijn er reeds
film; 3. «Donauschippers» met? Hilde voorzien bij do besluiten va'h 4 November een paar gevallen van aantasting door
insekt voorgekomen. Onthoudt voorKrahl, Attila Hörbiger en Oskar Sima.
worden algegeven den 5 en 6 Au- dit
al dat, in geval van ontdekking van den
PALLADIUM, Kerkstraat. — Program- luw,,
gustus.
De
bevoorradingsdienst
herinkever, dit onverwijld ten gemeentehuize
ma van Vrijdag 25 tot en mei Donder- nert de werkgevers nogmaals er aan:
dag 31 Juli: 1. Ufa actualiteiten (week1) Dat zij persoonlijn: cle zegels moe- moet aangegeven worden.
overzicht); 2. Wetenschappelijke film; een in ontvangst hemen, het algeven
VAGANTIE
3. «Twaalf minuten over twaalf» met aan vreemde personen zal geweigerd
Nu dat het vacantie is, weten vele
Geraldine Katt en R ene Deltgen.
\vordtii,
ouders niet wat aanvangen met hun
Avondvertooningen te 19.30 uur. Zon2) Dat de inventarissen op he.t einde kinderen, bijzonderlijk met hun jongdagnamiddagverltooning te 15 uur.
/an elke maand bij dezen dienst moeten sten. Het weze de ouders herinnerd dat
RIJKSMIDDELBARE SCHOOL Binnengebracht worden, zooniet zullen het de meisjes .gaande naar de Zusteruitgesloten worden voor het volgen- school, Koninklijke baan, tot en met he.t
Hernemen van de leergangen voor het
de tijdperk.
vijfde studiejaar, toegelaten is van 's
schooljaar 1941-1942.
Toelatings- en overgangsexamens: 16
NIEUWE RANTSOENZEGELS namiddags op de speelplaats dier school,
September te 9 uur voor de J.ongensafAan de bevolking van Heist wordt be- onder toezicht van een zuster, te spedeeling; 17 September te 9 uur voor de Kend gemaakt dat de afhalmg der nieu- len. Hetzelfde geldt voor de St Aloysiusmeisjesaf deeling.
,ve rantsoenzegels zal plaats hebben te school, echter alleenlijk maar den DinsHervatten der lessen: 17 September te oegihnen van Woensdag 30 Juli 1941, dag en den Donderdag.
9 uur voor de jongensafdeeling; 18 Sep- en wel in deze volgorde. Voor hen wier
EEREMIS
tember te 9 uur: voor de meisjesafdee- amtsoeiikaar.t gemerkt is in blauw: met
Een plechtige eeremis had op Zondag
ling.
ae nummers: l tot 1500 op Woensdag 3U 1.1. plaats in de kerk van St Pieters, ter
Inschrijving der nieuwe leerlingen : juli, van 8.30 tot 12 en van 1.30 tot 16.30
Vanaf 5 September, van 10 tot'12 en aur; van 1501 tot 3000 op Donderdag 31 nagedachtenis van de gesneuvelde Belvan 2 tot 4 uur op het bureau van den Juli, van 8.30 tot 12 en van 1,30 tot 15,30 gische soldaten 1914-18 en 1940. De kerk
stampvol. Oonder de aanwezigen
heer Directeur, 11, Onderwijsstraat.
uur; van 3001 tot 4500 op Vrijdag l Au- bevonden zich generaal Nuytens en bok
ROOD KRUIS VAN BELGIË «u&us, van 8.30Jpt 12_en van^i.30 J;ot de talrijke leden Van den alhier bestaanuur; van 4501 tot 5500 op Zaterdag den oudstrijdersbond C. O. N. O. V.
(Afdeeling Blankenberge)
Augustus, van 8.30 tot 11,30 uur; van
Op 15 Juli 11. greep er opnieuw een
-tot 6380 op Maandag 4 Augustus,
examenzitting, voor het diploma van
ambulancierster en volksgezondheids- van 3.30 tot 12 en van 1.30 tot 15.30 uur,
alsook voor laatkomers.
assistent, plaats
Degenen die op deze voorziene dagen
Volgende leden behaalden het- diploOosttiuinkerke
ma van ambulancier en ambulancier- iiunne zegels niet kunnen afhalen kunnen
deze
nog
ontvangen
op
Donderaag
ster: Coens Louis,- Eerebout Simonne,
Rau Marguerite, Trotteyn Karel, De Vol- ( Augustus 1941. Na dezen datum worder ïïüaire, Cobbaert Jeanne, Plisnier den geen zegels meer algegeven, tenzij
HET GESLAAGD ZOMERFEEST
Raymond, Aspe$agli Rolands, Derdeyn voor geheel bijzondere gevallen.
VOOR DE JEUGD TEN BATE VAN
Pierre, De Blauwe Helene, Vanden BèrHET EDEL WERK WINTERHULF
HUISSLACHTING
ghe Emma, Rousseau Gilbert en Van BeHet groot Zomerfeest voor de Jeugd,
De
inwoners
welke
een
huisslachting
sien Jozef.
gedaan hebben en wier loopende reke- ingericht door de plaatselijke afdeeling
.Met die nieuwe laureaten > van de ning
nog niet aangezuiverd is met hun van Winterhulp, in de hovingen van het
vierde promotie! beschikt de plaatselijke ingebrachte
vleescnzegels, zullen ver- gasthof «Duinenhof» te Oostduinkerke.
afdeeling over een 85 gediplomeerde le- plicht zijn, bij.
Stoommachienen - Motoren - Stoomketels
het afhalen van de nieu- ten bate van de min-begunstigden deiden.
gemeente, kende een werkelijk sukses.
we
rantsoenzegels
de
bediende
er
op
te
Breedene
Onze hartelijkste gelukwenschen aan wijzen dat de vleeschzegels moeten alHet gemengd zangkoor van Nieuwpóort
de gepromoveerden en wij verhopen dat gesneden
«De Noordzeestemmen» onder de" leiding
worden.
Degenen
die
zouden
Industr ielle des Pêcher ies
wij nooit, te vergeefs, beroep zullen doen vorwaarloozen alzoo te handelen zullen van den heer Nestor Buttin, zette hot
op hun medewerking.
programma
m.
met
Vlaamsche
liederen
zich te verantwoorden hebben tegenSamenwerkende Vennootschap
UITDEELING DER
en liet zich gedurende den namiddag
RANTSOENEERINGSZEGELS
BURGERLIJKE STAND. over de kontrooldiensten.
KEEDEKIJKAAI
(rechtover de Slipways)
verscheidene malen hooren in uitstekend
Vanaf 30 Juli tot en met 4 Augustus
Geboorten: Steppe Werna, Zeedijk,
gekozen
Vlaamsche
gezangen.
WINKELIERS
1941, telkenmale van 9 tot 12 en van 14
126; Rock Jeannine, Statiestraat, 44 ;
ALLE MEKANIEKE VERMAKINGEN EN CONSTRUCTIES
De uitvoeringen van gepaste liederen tot
De bevoorradingsdienst herinnert de
17 uur, zal er overgegaan worden tot
Bowé Maria, wonende te Wenduyne; De winkeliers
en
deklamaties
door
de
Meisjesen
Jondat
voor
de
ingeschreven
A|le smids-, pfaat-, koper- en zinkwerk voor schepen
Wilde Mare, Ruzettelaan, l; Delacourt proclukten: boter, margarine, suiker en gensscholen van Oostduinkerke, evenals üe uitdeeling der rantsoeneeringszëgels
en aardappelkaarten volgens de numB
Levering van alle Benoodigdheden
•
Marnix, wonende te Zeebrugge..
aardappelen geen andere klienten mo- de spreekkoren door A. V. N. J. van De mers
der
rantsoeneeringskaarten:
Oliën,
.Verven,
Kettingen,
Chikkels,
Katoen,
Carbure,
enz.,
enz.
Panne
en
Veurne,
en
de
reidansen
uitgen bediend worden dan deze voorzien
Woensdag 30 Juli: van 441.801 tot en
•••••••••••••••••••••••••••••••••••«••••••••c op hun inschrijvingslijsten en op cle gevoerd door de Kerllnnekens van: De met
Tel. 71741 en 72781
Postcheck 99136
Handelsregister 95
443.800.
•
lijst Mod. 3, (verandering van klienteel) Panne, vardienden een geweldigen^ bij'" • '
"•
' • - . - . , ' '' • •
" ' • ' , - . .-••JC87)-Donderdag 31 Juli: 437.301 tot en met
welke zij op net einde van ieder maand val.
438.800.
Heist
De jonge akkordeonisten en de heer
in het bevoorradingsbureau kunnen afVrijdag l Augustus: 438.801 tot en met
Dequeker, violonist-virtuoos lieten zich 440.300.
halen.
ÉK1
niet onbetuigd, en hun optreden werd
*•••••••<»••*•
Maandag 4 Augustus: 440.301 tot en
Rantsoeneeringberichtenl
EIERKAARTEN ook met langdurige ovaties begroet.
met 44] .800.
APOTHEEKDIENST
Personen die in het bezit zijn van een
De dansen uitgevoerd door VIVO
Belangrijke opmerkingen. — l. Alle " Het Visscherijblad „
Op Zondag 27 Juli' zal de apothekers- eierkaart, zijn verplicht deze in te le- «.Branding» van Nieuwpoort, oogstten
schikkingen van den vorigen maand
Levering van den Oogst
i
dienst waargenomen worden door apot- veren in het bureau van bevoorrading, een levendig applaus.
blijven gehandhaafd. 2. Na de vastgeheker J. Maes op de gewone Zondagu- van. het oogenblik dat zij niet meer In
Toespraken werden gehouden door de s.telde
In het Staatsblad verscheen een
data worden er geen zegels meer
ren.
de kategoiïe van rechthebbende zijn F. H. Lambrechts, proost en de heei afgeleverd.
3. De zwarte zegels worden is verkrijgbaar in alle sluit over de benuttiging vari den oog
voor de kinderen van O tot 14 jaar, voor Trypsteen, gewesteliiken leider van uitgedeeld
tusschen 10 en 15 Augustus.
van niet-vroege aardappelen:
zwangere vrouwen en voedsters tot Winterhulp.
BESPROEIEN de
.Elke producent van ten minste één a
2
maand
na
de
bevalling.
De
talrijke
aanwezigen
hebben
dan
BURGERLIJKE STAND
Als men links of rechts wandelt beniet-vroege aardappelen }s verantwooi
boekwinkels
ook
een
namiddag
van
aangename
ontGeboorten: Cattelion Roger, van Gumerkt men ten allen kante dat reeds
delijlc voor zijn oogst.
. ".. '
CINEMANIEUWS spanning en vol rijke afwisseling door?
on van Demesmaeker Ernestino.
de besproeiers hun werk hebben gedaan
Hij mag er slechts over beschikken <
Deze week in kinema Royal een eerste gebracht en cie inrichters als medewerk-: ütaaf
Huwelijksafkondigingen : Vens Char••••••••••t moet er desgebeurlijk afstand: van doe
op de talrijke aardappelbeplantingen of rang zangproductie met den beroemden
andere vruchten, dat, orn dezen te vrij- Italia'ahschen zanger Francesko Vittari. sters en medewerkers, dienen allen loi les, visscher en Maes Irene, werkster,
m de mate en onder de vciprwaarde
waren tegen mogelijke insek.tenbescha- Voor Vrijdag 25 Juli om 7.30 u., Zater- gestuurd, voor den prachtnamiddag die beiden alhier; Caestecker Theofiel,werkvastgesteld bij onderhavig besluit
tot
een
echt
propagandafeest
voor
Winman
te
Oostende
en
Puis
Madeleine,
z.b.
diging. Iedereen is ten zeerste tevreden dag 26 Juli om 7.30 en Zondag 27 Juli.
De producent mag op zijn oogst'voo:
Klemskerke
terhulp
is
uitgegroeid.
alhier.
afnemen:
'
over zijn werk en de oogst belooft heel om 2,30, 5 en 7,30 uur: 1. Ufa actualiSterfgeval: Roman Ludovica, 82 jaar,
wat! Wie vergeten te besproeien heeft, teiten; 2. Dokumentaire; 3. «Koningin
1) voor de voeding van zijn huishoi
•*•***• r* *•••».
wed. van Claeys Joseph.
|
kan het nog aanvragen bij den heer der Liefde» met Paul Hörbiger.
den: 750 gram per dag en per persoo
EENVOUDIGE M A A R TREFFENDE deel uitmakend van zijn huishouden'
Desmet, Pannestraat, alhier.
BOTSING
TUSSCHEN
FIETSERS
PLECHTIGHEID
BENOEMING
2) voor zijn aanplantingen: een v
's Avonds, omstreeks 8 uur, kwam de
VINKENZETTING
Donderdag 25 Juli 1.1. was de kustge- phchte voorafneming van 2.000 kUograi
De beraadslaging van het schepencolNieuwpoort
genaamde
wonende
Morgen Zondag te 14 uur, voortzetting lege van Heist d.d. 2 Mei werd door het
,-.
T,
i Cyriel «Bassens,
^ v^
.w**^*A*.t^ meente
mtcillfl; Klemskerke
J.i.lWllAOJV\,t JXW in
111 feest.
*^VWV. Op
v*. dien per m 1941 bebouwde hektaar;
Biugsche steenweg, 2, te Breedene, per dag was nefc immers honderd jaar
van den wedstrijd voor den beker L. provinciaal bestuur goedgekeurd op 23
t-h oni het verlle
'
s wegens
fiets afgereden in voornoemde straat, lederi dat Babetje Maelfeyt, beter gekend
Creyf, om het eerst de 400 liedjes to Mei. M. Maurice Joye is dus benoemd
" V i afvi
ter
hoogte
van
de.
N.
V.
Pescator.
Uit
den
naam
van
Bebetje
Maenhebben ,voor de Strand- en Duinzan- ;eworden tot luitenant bevelhebber van
onder
DE NIEUWE RANTSOENZEGELS
Het overige moet voor de 'bevoorradin
gers, in het lokaal bij makker Knaeps F. de gemeentelijke brandweer. De heer
Het uitreiken der rantsoeneeringszë- tegenovergestelde richting kwamen de houdt, het levenslicht aanschouwde. De der bevolking bewaard en «eleverd woi
Café Derby Plage (Pension Mariette», 29 Sylvain Bulcke werd .tot onderluitenant gels voor de periode Augustus—Septem- echtgenooten Hemï Vanloo. eveneens. eeuwelinge werd aldaar geboren den 25 den en elk gebruik van eetaardappele
Parkstraat.
ber zal plaats vinden op:
: per rijwiel Waarschijnlijk heeft Mevr. Juii i841> en heeft thans een eeuw leven DodVen>r de voeding; van de-, dieren vei
bevelhebber bevorderd.
Ook aanvraag voor - vinkenzaad kan
Donderdag 31 Juli, voor de gezinshoof- Vanloo, Cyriel B. niet opgemerkt want achter den rug.
nog steeds aldaar geschieden.
BURGERLIJKE STAND, den wier naam begint met A, B, C, E, F, zij reed met groot geweld laatstgenoem- In 1843, amper 2 jaar oud zijnde, verGeboorten:
Verhaeghe
Jan, Vuurto- G aan winket I; D, H, I, J. K winket II. de omver.
loor zij haar vader, Franciscus Mael- Elke houder yan een aardappe
EIERVERKOOP renstraat, 8; Vantorre Monique,
Hierdoor ontstond een driedubbele feyt, die in een vierde huwelijk Rosa
Tuinwijk
Vrijdag
l
Augustus
voor
de
letters
L.
De heer J. Hots, officieel aangeduide 4,
valpartij. Gelukkig werd niemand ge- Stubbe had gehuwd. Uit dit huwelijk kaart kan vanaf 4 September zij
tot S winket I; T tot 7> winket II.
eierverkooper voor Heist, bericht den
voorraad aardappelen koopen
kwetst.
De stoffelijke schade beperkte sproten 4 kinderen: een zoon >en drie
Huwelijken: Gheselle Leon, zeevisscher
Telkens van 9 tot 12 en van 14 tot
belanghebbenden dat voortaan slechts met Neyts Anna, z. b. beiden te Heist.
zich tot een gebroken wiel van C. B. dochters, waaronder Babetje, de eeuweIV
uur.
De gemeentebesturen deelen aardappeJ
eieren zullen verkocht worden 'vanaf den
Huwelijksafkondigingen : Verlinden
De zwarte zegels voor de bijrantsoenen .iUNIORESKOERS TE SINT-ANDRIES linge.
kaarten uit die van de maand Septembej
Vrijdag tot en met den Maandag. Voor- Guilielmus, Staatsgepensionneerde te zullen
afgeleverd
worden
op
Zaterdag.2
Haar
moeder
hertrouwde
met
Pieter
1941 af geldig zijn voor tien opëenvoU
Aan de junioreskoers te St Andriestaan wordt de Donderdag uitgesloten, Diegem met Poelvoorde Maria, z. b. te ugustus tot Donderdag 7 Augustus.
vandaar komt dan ook haar gende
bij-Brugge voorbehouden vóór de ren- Macnhoudt,
rantsoeneeringsperioden
dit ten einde de Heden die zich op dezen Diegem,' voorheen te Heist.
naam «Babetje Maenhoudt».
Elke houder van een aardappelka;
dag aanmelden niet met ledige handen
Sterfgevallen: De Waele Leopold, rus- dienst, Stadhuis, bovenverdieping.
De
inwoners
zijn
fier
over
de
honderdmen 29 felle kleppers het vertrek. Ook jarige, die tot op heden jonge dochter kan, vanaf den 4 September 1941 zij,
te moeten terugsturen. De verdeeler tend visscher, 77 j., echt. van Couwijzer
brengt de eieren slechts den Vrijdag- Melanie, Dwarsstraat, 24; D'hoore EuBURGERLIJKE STAND Oscar Goethals. een der veelbelovende is gebleven, en vele jaren woonde het aardappelen rechtstreeks bij den p'rodu
morgen.
Geboorten: Verbanck Liliane, van Ar- jonge elementen uit de kuststreek, nam oudje in een mooi huizeken nabij de cent koopen. Het is hem geoorloofd to
phrasie, 50 j., echt. van Hehneman Jo15 November 1941 ten laatste, in een o
Wij brengen nog ter kennis der bevol- ïeph, Oude Kerkstraat; Bailyu August, thur en van1 Casier Yvonne; Delanoeye het vertrek.
in de Vijfweghestraat.
_T_I_
*
_ . * . » • , en
. . *lid
> . C.
f~m • Mare,
Tl/fo i«/» wo«
U »»«rn-» 4- en
«v» van
trrt -r\ Moyson
nff f\\t<jf\tr\ Rcnée.
W f\r\£\ci
Er werd hardnekkig om de overwin- kerk,
meer keeren het geheel of een gedeelt
king dat de prijs per ei bedraagt 1,85 i_handelaar,
van Ernest
gewezen
raadslid
Wat
heeft
een
eeuwelinge
zooal
meef r. en nie.t 1,75 f r. Velen willen nog ten O. O. 71 jaar. echt. van Reyns Leonia,
Huwelijksafkondigingeen: Guillier Ro- ning gestreden, üoch van een bepaalde gemaakt in wel en wee gedurende hon- van de door zijn kaart vertegenwoordig
den voorraad in te doen.
nadeele van den heer J. Hots over dit Vlamingstraat, 14.
bert, radiotelegrafist, St Joris met De- afU'Ckening v/as er geen sprake.
jaren! Zij was een stille ooggetuige
persoon die voor zichzelf en voo:
Een groote groep bood zich voor de derd
verschil van 0,10 fr. mopperen.
__
keyzer Lucia, z. b. Nieuwpoort.
van allerlei nieuwigheden; veranderin- deElke
leden van zijn huishouden dit voor
eindspurt aan, hier ontstond een harde gen
en
modernisatie.
Zij
maakte
oorlo*•••••••••»••••••••••••••••«•••»•••
•••••••
WINTERHULP strijd,
deel wenscht te genieten, vraagt aan ziji
de Torhoutenaar André Da
BELANGRIJK BERICHT
hongersnood, slechte tijden en kri- gemeentebestuur
Morgen Zondag 27 Juli komt het pop- Keyser zegevierde netjes voor De Corto gen,
een machtiging tot Ie
Op ieder perceel land dat door den
sis
mee,
doch
verliet
haar
woning
niet.
penspel van den heer Verhaert uit De Roger, en Oscar Goethals in deze orde. Haar gezondhsid kan prima gencema vering en vervoer, model 3. Dit dokumen
voortbrenger wordt benuttigd dient ten
De Panne
Panne, onze kleinen verlustigen in de
vermeldt de hoeveelheid te vervoerer
Hiermede bevestigt de Breedenaar zijn worden, alleen is zij wut hardhoorig.
spoedigste een bordje aangebracht dat
j! aardappelen
alleen is zij wat hardüoong.
en wordt slechte In ruil voo
vermeldt naam en adres van den eigei feestzaal van de stadshalle. Het feest goede klas, zoodat men zich aan nog worden
. Wat kan het oudje ruit haar krakerig de met die hoeveelheid*o7ereenYemmen
naar, soort van het gewas en oppervlak- •••••••••«•••*»»«»«»*»*«o*»«»«««««>a<i«««**»o i wordt gegeven ten bate van het Werk suksessen vanwege de Breedenaar mag stemmetje
overeenstemmen
vertqllen, over alles wat de aardappelkaarten overeenstemmelH
! van Winterhulp. Een echt vermaak voor verwachten.
te van het perceel. Wij wi.'aen er op dat
zij
heeft
meegemaakt,
en
wat
een
er.
.
.
*
groot
heeft
meegemaakt,
en
wat
een
ermachïïging"m;FVó6rdeffleptembei
Zijoi mooie derde plaats bij de junio- varingen heeft zij niet opgedaan!
elke nalatigheid /al gestraft worden.
BURGERLIJKE STAND
en.klein. Toegang
l fr. voor de
de
1941
aigeleverd
worden,
volwassenen.
Aanres
oehaald,
staat
daar
borg
voor.
Wij moeten nogmaals vaststellen dat
Geboorten: Vanhove Louis, van Jullen
Klemskerke gaat dan ook terecht fier
dr e
15 JO uur
In elk geval, veel geluk Oscar !
de boeren van Heist wat nalatig zijn en en van Ryckeghem Gabriella. Vandie.! exemplaren opgemaakU
"
'
over haar inwoonster, die de hoogste machtiging .wordt
aan het gemeentebeCyver.
• wat lang op zich laten wachten voor het rendonck Annle en Werner, van Emiel
levensonderscheiding is .te beurt geval- stuur van den zetel
OPGELET
STRANDVISSCHERS
!
der uitbatine van
uitvoeren van dezen nuttigen maatre- en van Calcoen Joanna.
len.
Al dé groene vergunningen om te vis •
KOSTELOOZE KOEPOKINENTING
den voortbrenger-verkooper voorgelegd
gel. Wij verhopen dan ook dat zij spoeOverlijdens: Vanneuville Eugenia,
De
tijdsomstandigheden
hebben
een
schen op hejt strand vervallen op einde
ouders van de kinderen van 3 tot
Dit bestuur teekent er de vereischte aandig hun nalatigheid zullen herstellen.
b. 71 jaar, echt. Dehaeese Karel; Dobb3ls uli 1941 en moeten ingeleverd worden 8 De
maanden worden verwittigd dat er grootschë hulde aan de honderdjarige duidingen op aan en voorziet het van
O m., dochter van Adriaan OJ) net kantoor van de «Hafenüberwa kostelooze zittingen voor koepokinenting belet, doch niettegenstaande de oorlogs- net gemeentezegel.
VUURKRUISEN Marguerite,
gebeurtenissen werd het oudje eenvoudig
chungsstelle*.
zullen gehouden worden:
Zondag 1.1. werd onder normale be- en Close Yvonne.
Het eerste exemplaar wordt door het
De personen die een nieuwe toelating
Voor Breedene-Dorp en -Baden, in do maar treffend gevierd.
langstelling de vergadering gehouden
gemeentebestuur van den zetel der uitKINEMANIEUWS verlangen,
Om
9.30
uur
werd
de
eeuwelinge
In
moeten
deze
aanvragen
op
zaal van het Kinderwelzijn, op 4 Augusder Vuurkruisen om 17 uur bij de WeVIEUX BRUXELLES, Dulnkerkelaan:
Ö.18JÏÏ? den voortbrenger bewaard en
duwe Oppalfens, café «Marktplein». Óók Programma van Vrijdag 2 tot en met het stadhuis aan loket J. (benedenver- tus a.s. van 11 tot 12 uur, en voor de haar huizeken afgehaald, waar zij tal- blijft bij de persoonlijke kaart van dezen
wijk Sns-Hlykens, in de zaal van oe rijke gelukwenschen en bloemen mocht laatste gevoegd, nadat deze kaart met de
werd een inlichtingsbureel aldaar ge Maandag 28 Juli: 1. Ufa actualiteiten; dieping).
Bij
de
aanvraag
moet
een
foto
geKir.derwegïng
(meisjesschool), eveneens In ontvangst nemen, vanwege de ge- verkochte hoeveelheid is aangezuiverd:
houden.
2. Kultuurfilm; 3. «Jood Sliss» met Kris- voegd worden, zooals verelscht voor d£
op
voornoemde
datum van 11 tot 12 uur. meenteoverheid, vooraanstaande perso- het tweede exemplaar vergezelt de kooptina Söderbaum en Ferdonand Marian. eenzelvlgheidskaart.
De ciidcrs dlo tot heden het uitgevaar- nen en kennissen. Om 10 uur vertrok waar gedurende het vervoer; het derde
IN DEN BEVOORRADINGSDIENST
Programma van Dinsdag 29 tot en
Vergunningen tot het betreden van digd besluit niet hebben nagevolgd wor- een kleine stoet haar de pafochiale kerk, exemplaar wordt aan den voortbrenger
Sedert twee weken is de rechterlijke met Donderdag 31 Juli: l, Ufa actualiwaar .een plechtige dankmis werd opge- afgegeven en dient voor hem als rechtBrigade bezig met alhier een streng on- teiten; 2. Kultuurfüm; 3. «Jeugd» met het strand, die niet afgeleverd zijn door den hierbij verzocht hun kinderen op dragen,
ter zegening van de honderdde plaatselijke «Hafenüberwachungs- een van bovengenoemde zittingen te laderzoek te doen in den dienst belast met Kristlna Söderbaum.
van de regelmatige levering
jarige. Een zangkoor luisterde de plech- vaardiging
stelle»
zijn
ongeldig.
ten
Inenten.
van zijn oogst,
de uitdeeling der zegels.
Binnenkort te verwachten: «Oom
tigheid
op,
terwijl
aan
de
Offerande
De. Fransen -Belgische grens mag langs
Dank zij het flink optreden van den Krilger» me.t Emlel Jannings.
GEVAARLIJK SPEL mooie gedachtenissen werden uitgereikt.
strand niet overschreden worden.
Incllnen van Rantsoenkaarten
kontrooldienst van Brugge heeft men
Voorstellingen lederen avond om 19.30, het
Nu het schoolverlof Is aangebroken, Aan de Evangelie werd een korte maar
Het is ook verboden te visschen of moskunnen ontdekken dat een dertigtal per- 's Zondags om 15, 17.30 en 20 uur.
de ouders op wijzen op het passende gelegenheidsrede gepredikt,
, Herhaalde malen reeds werd de bevolsonen achter zegels zijn gekomen van
CASINO. Zeedijk. -— Programma voor selen te trekken, In de strook gelegen willen wJj er
spel waar sommige kinderen' Ook bij den terugkeer van de " f eest- king er aan herinnerd, dat personen die
familieleden, die nog In het buitenland de gansche week en op Zondag 27 Juli: 500 m. West- en Oostwaarts van het sta- gevaarlijk
een voorliefde schijnen te hebben.
vierende vormden kinderen een haag zich naar het buitenland begeven voor
i
verblijven. Tegen al deze personen die 1. Ufa actualiteiten; 2. Documentaire; 3. ketsel van Nieuwpoort-Bad.
Op .straat omringt het kind gevaren langs den weg, en geestdriftig juichten een periode van minstens 30 dagen, wetop een onregelmatige wijze zegels be cKommissarls Eyck» met Annellesë Uhl •
DE AANKOOPCENTRALE van allerlei aard.
zij hun eeuwelinge toe, die hun spon- telijk verplicht zijn hun rantsoen, zeepmachtigd hebben, werd proces-verbaal rich.
Wij ontvingen volgend schrijven:
? De huidige omstandigheden moeten tanlteit zichtbaar beantwoordde.
en aardappelkaarten op het Bureau van
opgemaakt. Maar in deh dienst zéïf op
Do film «Kora Terry» loopt toekomen- « in een artikel van den plaatselljken er een aanleiding toe zijn om de klndeIn alle Intimiteit werd het feest ver- Ravitailleering af te leveren.
het stadhuls werden ook erge onregel- . . . . .
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van
18
Juli
1.1.,
lezen
we:
ren
zooveel
mogelijk
In
de
nabijheid
Niettegenstaande deze - herhaalde ver-i
matigheden vastgesteld. Wij willen het avond te 19.30 uur. 's Zondags om 16, 18 «het wegen met de nieuwe baskuuls vor- van het huis te houden,
«Het Vlsscherljblad> wenscht aan Ba- wittiglngen worden er nog steeds perj
rechterlijk onderzoek niet vooruit loo- en 2 uur. Gedurende de week slechts voor dert langzaam».
' "' Enkele
- - - rekels, -zoowel op het strand betje Maelfeyt nog enkele gelukkige sonen aangetroffen, die verwaarl
pen. In elk geval is de gansene gemeen- stellingen voor soldaten.
Zoo deze correspondent ook maar te Breedene-Baden, als aan het kanaal jaartjes.
deze formaliteiten te vervullen.

