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AUGUSTUS
1 V 5.49 18.25
2 Z 7.00 19.38
3 Z 8.19 20.05
4 M 9.32 22.04
5 D 10.35 23.05
6 W 11.29 23.54
7 D 12.00 12.17
8 V 0.39 13.01
9 Z 1.21 13.41
10 Z 2.00 14.1 S
11 M 2.36 14.53
12 D 3.12 15.29
13 W 3.47 16,07
14 D 5.25 16.47
15 V 5.11 17.37
16 Z 6.08 18.41
17 Z 7.19 19.58
13 M 8.36 21.11
19 D 9.42 22.10
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22 V 12.00 , ^ m
23 Z 0,19 12Ï39
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25 M 1.36 13.56
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Let wel. Een minderjarige, die reeds
TARIEF TOEPASSELIJK VAN AF
LANGRIJKE INLICHTINGEN
Dat het terugbrengen van talrijke
laats
gehuwd is, doch die machtiging tot Visschersvaartuigen een .zeer weldoen"
1 AUGUSTUS 1941
evens
De heer P. Vandenberghe treedt af als Bestuurder en
Nu het Handelsregister aan de aandeldrijven nog niet bekwam moet den invloed heeft uitgeoefend op de öei algen
^erst
.deze
machtiging
verwerven
vóór
orde
van'
den
dag
is,
meenen
we
Vóór de vaartuigen die in Belgische zal uitsluitend Visscherijaange'egenhe&en
Ltiek
•.voorrading van onze bevolking, hoeft
wel te doen met onze lezers-han- 4en Vrederechter.
of Fransche havens opliggen wordt de
\geen betoog.
Voorzichtigheidshalve raden wij de \ Onvermoeibaar en steeds met dezelfde prëniie, per maand.vastgesteld als volgt:
delaars enkele nuttige inlichtingen
gehuwde vrouw en den minderjarige 'dienstvaardigheid, zet onze bestuurder,
te verschaffen.
Voor de vaartuigen van minder dan
aan gebeurlijk éérst té zorgen voor de de heer Vandenberghe, zijn werking 7 meter lengte 1/8 % per maand.
Onze lezers kennen de omstandighe- tot zijn spijt niet toe, voortaan nog als
toelating, van'het Ministerie van Econoyqor de vaartuigen van 7 meter lengte
en nadat. vorige week de B.51 en
Vat is het Handelsregister ?
den
waarin «riet Visscherijblad» als vak- bestuurder op te treden. ~
mische Zaken, om huttelooze kosten te voort
of
meer
1/4
%
per
maand.
de Z.42 zijn teruggekeerd, is hij heden
De talrijke vraagstukken, die de visblad
het licht zag.
vermijden.
Wanneer
deze
vaartuigen
van
uit
Belterug vertrokken om samen met scheepsingeschreven handelaars hebben
schprij
aahoelangen, zooais repatrieeDe
oorlog
nad
voor
gevolg
dat
het
volbouwer Jules Denye, de N.12 «De drie gische of Fransche havens ter visch- strc&t onmogelijk is dat ons blad zicii ring van onze vissenersvaartuigen, regeleen afschrift ontvangen van hun inving. De origïheele stukken blijven £nkele practische onderrichtingen Gebroeders» (reeder Jacobus Legein), vaiïgst varen, wordt een bijpremie, ge- uitsluitend wijat- aan visscherijaangele- ling der verscheidene verzekeringskwesgestrand, vlot te doen brengen en terug lij'k; aan het 1/30 van de maandelijksche genneaen en zich thans ook op anaere ties vóór gewoon en oorlogsrisico, waargriffie bewaard, alwaar zij worden
De handelaar die zijn inschrijving te halen.
prëniie geëischt voor eiken dag dat ge • geoieaen moet bewegen, zelfs in veel rui- voor men pp zijn vaKkeruus, initiatief
ngébonden in «registers».
Vandaar vertrekt hij met reeder Pol varen werd.
;t doel hiervan is alle inlichtingen «gaat» nemen, moet zich wenden ter
zm als voorheen het geval is ge- én toewijding .tnans beroep heeft geISr zal, op de ijzeren en stalen vaar- meren
derden aanbelangen omtrent de griffie van de Rechtbank van zijn ge- Vanhoutie naar Granvïlle om de N.l
daan dwingen hem zich uitsluitend met
weest.
oied,
voorzien
van
zijn
identiteitskaart,
tuigen welke niet zullen voorzien zijn
terug te halen.
titelt, de juridische geschiktheid en
deze aangelegenheden heden bezig te
«wet
Visscherïjblad»
thans
zoowel
een
weinig ;teér
der werkzaamheden van lian- crouwboekje en gebeurlijk huwcontract. Deze reizen zullen geschieden met de van een demagnetisatiestelsel, een bij- inlicntings- als vakblad zal voortaan alle nouden.
r zijn:
Zoo hij toelating heeft moeten beko- medewerking van waterschoutsagent h. premie van 1/16 % per maand toegepast
en vennootschappen te bewaren,
Kracmen inspannen om vrij van alle Zeggen we hem echter niet vaarwel maar
Ï7 sche arsmag
o.a. de handelaar geen koop- men van het Ministerie van Economische Pockelé, die in het verleden reeds veel worden in verhouding met de dagen, moeilijkneaen, zi;n voortdurende uit- tot wederziens en hopen we dat hij zijn
17 sche r meer
<4aken,
eveneens
deze
toelating
meewaarop
werd
gevaren.
diensten
bij
het
terugbrengen
van
visverhandelen die niet behoort
land' en zijn visschersvolk thans even
in stand te houden.
9 sche
'
Een vermindering van 25 % wordt toe- breiaing
\schersvaartuigen beioezen heeft.
«handelstak» waarvoor hij zijn dragen,
In net verlecien heeft de heer Vanden- groote diensten zal bewijzen als hij hen
5 sche den
Is
het
den
handelaar
onmogelijk
zelf
gestaan
voor
de
vaartuigen
die
tegen
\ Hopen wij voor schippers Legein en
7 sche hrijving hééft genomen in het Han- ter griffie te verschijnen, kan zijn for- Vanhoutte, dat ook zij al spoedig hun gewone zeerisico's voor minstens 75 % berghe als bestuurder van ons blad, zijn in het verleden bewezen heeft.
C.
uitgebreide vakkennis ten dienste ge2 sche registér.
mulier
van
inschrijving
ook
gedeponeerd
de|- verzekerde waarde tegen het oor- steid van het algemeen belang.
broodwinning zullen terug hebben.
inschrijving is strict persoonlijk :
2 sche •iaat
worden
door
een
yolmachtdrager
(volNa den oorlog en pok thans reeds, zul- lÖÊsrisico verzekerd zijn.
niet Op de handelszaak, maar
Veelvuldig zijn de diensten door hem
2 sche op den
Yan .1 Augustus 1941 af worden
persoon die ze uitbaat: han- macht op gewoon papier doch handtee- len zij die, dank zij deze onvermoeibare
2 sche ar of handelsvennootschap.
kening gewettigd door den Burgemees- ïoerking, er in gelukt zijn hun schipje «Vpörschottèn» niet meer door Vozor aan onze visscnerij en thans ook sedert
aen oorlog aan zijn land en volk beweT, VOlg i is ook beperkt tot het rechtsgebied; ter).
Leergang* n in de
terug te hebben, best beseffen van welk gedekt. Alleen zullen de verzekeringen zen.
• van de rechtbank waar de inschrijving
Bij overlijden van den ingeschreven belang dit voor hen is geiop.?.ft.
opj| «Getuig en visschersuitrusting en De repatrieering van talrijke visscherssamen ; genomen; rVppisOostende: de.kan- handelaar...inag,dezes .handelszaak
pveïh ...•;.- Terloops weze ^gezegd dat_de B,5f ;gë«ü'ngen-yisph> nog •worden aangegaan
bruto, :Oostenüè, Gistel en 'Torhout. Mid- genomen*worden door:dé erfgenamen óp sPaula* van Valere Pöhjaeri thans reeds tenXbèdrage van 12i5 % der op «Casco yaartüigën.» ëiïiTüe :'gEOöuerê~uitbl'etaïïïg;'
die ae bevoorrading in visch en ' garig jaar] ^erke hangt af van Veurne en Klems- voorwaarde dat deze laatsten de noodigé een paar reisjes achter den rug heeft en en Machienen» verzekerde waarden.
naal daardoor kon nemen, is voor het
is dus :e van Brugge.-Al de bijhuizen,ge- pleegvormen bij de Rechtbank vervullen. niet minder dan 6.000 f r. heeft gemaakt.
De': hierbovenyermelde tarieven zijn grootste gedeelte net resultaat van de
en 12.1
Br wordt insgelijks een bewijs van overtoepasselijk op de verzekeringen op «Ge- Kranige werKing van onzen flinken en
Goed zoo, Valere!
n in ditzelfde rechtsgebied dragen lijden
(afgeleverd
door
het
Qemeentetuig en visschersuitrusting en gevangen jongen bestuurder.
De leergangen in de Zeevaartschool, té
:elfde nummer van
inschrijving.
üef'beg ibuiten
ae,eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee»eeeeee visch».
Oostende, zullen opnieuw aanvangen op
moet er een nieuw nummer bestuur) vereischt.
In
negen
jaar
tijd
heeft
hij
«Het
VisWie van de erfgenamen het nummer
De stortingen kunnen gedaan worden scherijDiaa» geleid tot een machtig vak- Woensdag l October 1941, om 9 u.
agd worden aan de rechtbank van
mag overnemen heeft de wet niet uitgeDe voorbereidende cursussen tot de
op de postcheckrekening nr 8183.04 van en inncntingsbiad.
ISCHE nieuw gebied.
!ke wijziging, lijk de hoofdinschrij- maakt. Dit valt te beslissen door de erf- Wij hebben nieuws van.... de Vereeniging voor Onderlinge ZeeverNooit cteea men te vergeefs beroep op examens van de kustvaart en de zeevisgenamen
zelf.
zekeringen tegen Oorlogsrisico, Keizer- •zijn medewerking. Zijn strijd voor het scherij, alsook voor de mecaniciens, mai trouwens, moet aangegeven worden
AAN MEVR. RATHE UIT NIEUW- straat 13, te Antwerpen, of op het kan- reent en de reen.tvaardige oehandeling chinisten eii motoristen, worden er onange len de twee maanden, na de opening
POORT. — De O.160 «Nautilus» van de toor van onzen inspecteur aan de kust, van elkeen is bij elkeen gekend.
derwezen.
vaart m de ingetreden wijziging, op straf
Het regime der school is «externaat».
Wij nemen van deze gelegenheid ge- Oostendsche Reederij is goed in Enge- heer Aug Van der Biest, christmaboete. Dus opgepast voor adresverBeide
De nieuwe zware taak alen thans «Het
Voor alle inlichtingen, wende men zich
eringen.
bruik om onze visschers-reeders aan te land-aangekomen. Uw zoon Julien, die straat, 139. te Oostende.
tdere
; Visscherijblad» ten deele valt, laten hem
tot den heer Bestuurder, Commandant
raden de noodigé voetstappen aan te jongen was aan boord van dit vaarLOZE L., of tot zijn afgevaardigde, Zuidwenden om hun inschrijving in het Han- tuig, moet zich bijgevolg aldaar bevinBeige,
straat 18, Oostende.
den.
gerege staat er nu nog middel aan een delsregister te nemenBelangrijk Bericht j De inschrijvingen geschieden iederen
De personen die dus nadere inlichtint dit Handelsregister» te geraken ?
gen kunnen verstrekken, gelieven ze
dag rond 10 u.
(Verboden nadruk).
Het Duitsche
in wi
aan de dragers van biljetten der leder candidaat, die zich laat inschrijcns ter kennis te brengen, ten einde
3 tank ret besluit van den 18 October 1940
ons toe te laten de ouders met zekerijen H ziet, dat het Departement van EcoLOTERIJ WINTERHULP
j ven, moet voorzien zijn van de volgende
«tukken:
Zegeteeken
heid gerust .te stellen.
idere lische Zaken (Algemeene Directie
het Middenstandswezen, Wetstraat,
?•*
i 1) Uittreksel uit de geboorteakte:
Daar
het
niet
uitgesloten
is
dat
mis-,
Bewijs van nationaliteit;
oot is« te Brussel) nog altijd toelating mag
singen in de lijst der winnende nummers 2) Bewijs
Mosselen uit
van goed gedrag en zeden;
l van eenen om een inschrijving in het
door de dagbladen gegeven zouden kun- j 3)
idelsregister
te
nemen.
Voor
een
han4) voor de " leerlingen der werktuign hebt
nen
voorkomen,
wordt
er
aan
herinnerd
>ar
die
eetof
koopwaar
koopt
om
ze
Wiebezorgt ons Inlichtingen
af deeling: bewijs van vakschool
varen,
dat de OFFICJEELE lijst in al de vost- kundige
HOLLAND
of van werkhuis;
Noord 't te .verkoopen volstaat het dus een
bureelen
van
liet
land
uitgeplakt
is.
\
Kan ons iemand juiste inlichtingen
voor de leerlingen der kustvaartIe hav vraag té richten tot het voormeld
Deze lijst wordt aan iedereen, koste- af 5)
lartement.
verstrekken over het visschersvaartuig
deeling: bewijs van de school waar de
i.
loos,
pp
aanvraag
aan
het
Bestuur
der
e Zuid en handelaar die geen koopwaar ver- In den schoot van de hoofdgroepeering O.65 «Sophie-Frangois». De familie Louis
Loterij Winterhulp, 56, Gulden-Vlieslaan, laatste studies gedaan werden.
is van cielt: b. v. vervoerondernemingen, «Visch en Visschérijproducten» werd de Viaene, naar wie gevraagd wordt, beHet Bestuur der Zeevaartschool.
Brussel, gezonden.
,(337)
Plata ken en bankiers, wisselagenten, bedrijfsgroepeering «Weekdieren» opge- vond zich aan boord van het voormeld
UITSLAGEN DER WEDSTRIJDEN
vaartuig.
itschappen voor paardenwedstrijden, richt.
=:•:=:•:=
=:•:= IX!
tnsscï' atsingsbureau's verzekeringen, maatDeze bedrijfsgroepeering heeft \oor
Hierna
volgt de uitslag van het exatvissci appijen, agentschappen, makelarij, opdracht speciaal den invoer en de
Kan ons iemand inlichtingen bezorgen
men,
welke
afgenomen werd ter Zeelandelen van onroerende goederen, markt- en prijsregeling van de mosselen
Het Vischleuren
Leeningen voor
over de familie EDWARD GHELDOFvaartschool van Oostende, onder voorde ge ernemingen hebbende tot doel het te verzorgen.
zitterschap van Ct Loze.
zich trekken van een dienst, tolagent- Sinds een paar weken wordt op volle DENYS en kinderen: Georgette, Georges, Simonne en Florine, vertrokken met
Herstel van
ideel ippen, kinema's, slachthuizen, zaak- kracht gewerkt aan den uitbouw van het
te
Oostende
I. — KUSTVAART.
vaartuig uit Oostende, waarvan < irriemers, reisagentschappen, schouw- deze nieuwe organisatie, die feitelijk de van laatste
echter
nummer
en
naam
onbekend
Zijn
geslaagd
als Leerling ter Kustden, loondorscners, hebben geen toe- voortzetting is van de door «Vermosim»
Oorlogschade
vaart:
ng van doen. Zij hoeven zich enkel (Vereeniging van Mosselhandelaars-In- is? Alsook over de familie GEORGES
sche
Door den heer Reuzen, politiecommisMet groote onderscheiding: Jozef Povertrokken met de
een \ len de twee maanden na het aan- voerders) in 1936 aangevatte taak, met DENYS-COELUS,
Zooals bekend kunnen de oorlogsge- saris der vischhalle, werd aan het gegen der werkzaamheden, aan te mei- dit verschil dat Vermosin alleen de in- maalboot « Londen-Istamboel » uit Oos- teisterden tegen een lagen rentevoet meentebestuur een verslag gestuurd, ckelé; M. Merlevede.
Met onderscheiding: F. Brouckxon.
ter griffie om hun inschrijving te voerfirma's groepeerde en hun belangen tende?
Deze inlichtingen worden gevraagd leeningen bekomen met het oog op het waarin zeer belangrijke aanwijzingen
Met vrucht: P. Debbaut.
omen.
ter harte nam, terwijl de bedrijfsgroe- door
voorkomen.
herstel
of
den
wederopbouw
van
beschaZijn geslaagd als Stuurman: •
Gustaaf Barbaix, Duinenstraat 186,
jelijkii et voormeld besluit voorziet ook dat peering «Weekjdieren» daarbij nu ook Breedene.
digde roerende of onroerende goederen. Sedert onae visschers wederom ter
Vermeesch M., met groote onderscheiapacit regelmatig ingeschreven handelaar ,te zorgen heeft- voor de ordening van
*•*
Over korten tijd zal de toekenning van vischvangst uitvaren is het aantal visch- ding; Monteyne R., met onderscheiding.
d znjn handelszaak (samen met num- groot- en kleinhandel en consumptie, in
nieuwe leeningen een zekere vertraging winkels in onze stad zeer aangegroeid. ; Zijn geslaagd .als Schipper:
van handelsregister) kan overlaten. één woord, voor de saneering van het
Men vraagt inlichtingen over FRANS ondergaan. Inderdaad, zoodra de kom- Op 9 April jl. telde men te Oostende 11 , De Gheselle E., me.t onderscheiding;
14.922 it is dus een tweede middel. In dit heele bedrijf, yfln_af den invoerder tot PIETERS, vertrokken in Mei 1940 als missies van vaststelling en schatting der winkeliers die van de Visschérijproduc- Wessels P., met onderscheiding.
01.000 al wordt er enkel een akte van over- en met den verbruiker. Inmiddels werd mecanicien aan boord van de maalboot oorlogsschade in werking zullen treden, ten genoten. Heden is dit getal gestegen
47.000 e vereischt op gewoon papier, doch ook reeds contakt gezocht met de Hol- «Piince Charles».
kan het verder verleenen van kredieten tot 23, waarvan 15 gevestigd langs den
II. — MEKANIEKERS.
14.000 handteekening van den overlater landsche instanties teneinde een conDit wordt gevraagd door Lucie Pieters, afhankelijk gemaakt worden van de be- Oostkant van de stad (doorsnede HenIe
Klasse:
L. Demayer, met de groott gewettigd worden door den Burge- tingent-, mosselen té bekomen dat ee- Jungbluthlaan^ 2, Oostende.
slissing dezer kommissies omtrent de drik Serruyslaan) en 8 langs den West- i ste onderscheiding; C. De Herdt, met
nigszins zou tegemoet komen aan de
i ond ster.
werkelijkheid en den omvang van de ge- kant.
l groote onderscheiding.
«n derde middel, welke niet duidelijk dringende behoeften van het oogenblik.
Ook de leurders en leursters zijn in j 2e Klasse: Ballière F., met groote onleden schade.
de wet voorkomt, doch blijkt uit de
Deze eerste contacjtname gaf jammer
Daar deze kommissies, die over enkele aantal toegenomen. Van 42 bereikt men , derscheiding; Rycx L., met onderscheiipflakl >assing door het Departement zelf, genoeg geien stof voor zeer hoopvolle
j ding.
weken hun taak zullen aanvangen, een heden reeds het getal 52.
e
splitsing
van
een
bestaande
hanverwachtingen
inzake
de
door
Holland
Pon, d
Corporatie voor Visch aanzienlijk aantal dossiers zullen te onUit de omliggende gemeenten komen
zaak.
ter beschikking te stellen, versch in te
)32, IS
III. — MACHINIST MOTORIST.
derzoeken hebben, zullen de kredietin- zich tweemaal per week 20 winkeliers of
.000 T 'e omschrijven dit beter: Een hande- voeren hoeveelheden.
;
Met de grootste onderscheiding: Vanleurders aanbieden, namelijk uit Breestellingen
slechts
met
een
zekere
veris
Ingeschreven
als
kruidenier
en
Naar verluidt zouden de Hollanders & Visschérijproducten traging de kredietaanvragen kunnen be- dene, Steene, Zandvoordei, Stalhille, ,iuysse J.
reikt
slecl bergier. Hij mag, met de toelating reeds ernstige voorbereidingen getroffen
Met onderscheiding: De Ruytter R.;
Westkerke, Jabbeke, Snaaskerke, GJstel,
handelen.
._ f
_
het zelfde Departement, één van die hebben met het oog op den inmaais van
Moere, Eernegem, Ettelgem, Zerkegem t>uystlens J.; Geril B,
De
geteisterden
hebben
dus
alle
bee handelstakken overlaten. Zelfs gaat groote hoeveelheden mosselen, bestemd
ilijk
lang zoo spoedig mogelijk ^un aanvra- en Roksem,
Motoren van 100 P.K. ^_
TERECHTWIJZING
Departement nog verder: voor een voor de Belgische markt.
een
Sedert 15 Juli zijn de leurders in twee
gen In te dienen bij de hlernavcrmrtlde
Met
de
grootste onderscheldingT G.
liclenier
laat
het
Departement
soms
In
verband
hiermede
kan
echter
wor000 T
Provinciale Kommissarlssen Vi -n- aen reeksen verdeeld: A en B. Tweemaal Brackx,
Wij ontvingen volgend schrijven:
1 oor! dat de groothandel gescheiden .wordt den gemeld dat de eventueele afzet van
per week krijgen ze een aandeel garnaal.
Wederopbouw:
Met onderscheiding: Vyaene M,
i den kleinhandel, die du$ kan over- de aldus bereide produkten alhier alleen
jen
Geachte Heer Uitgever,
Om de bevolking genoegen te doen,
Antwerpen: Ir. K. H. Vergeynst, Melr,
zal kunnen geschieden via de Hoofdgroe
van ) «t worden op een ander persoon,
wordt
de
verdeeling
niet
meer
's
morVOOR DE VISSCHERIJ
In uw blad van 22 1.1. las Ik het ver- 34, Antwerpen; •
ring «Vlseh en Visscherijprodukten» wijl slag der vergadering der groepeering :
/an d
Brabant: Ir. J, Haesaerts, Louizalaan, gens gedaan,.maar wel 's avonds te 6 u.
Bekwamen het diploma als Leerling"
oorlog ui een gehuwde vrouw inge- naar alle waarschijnlijk in de e.v. da- «Groothandetaafs-Kus.U.
De winKcHers van stad krijgen voorts ichipper:
135, Brussel;
gen .een besluit zal verschijnen, dat den
d er
Henegouwen: Prof. Ir, J. Yernaux, hun aandeel te 9 uur 's morgens, omdat
Mag Ik U vragen een kleine wijziging
Met groots onderscheiding: Verburgh
schreven
worden
?
invoer
van
alle
visch
en
visscherijpro) te '
zij zulks verkiezen.
op te nemen nopens mijn gestelde vraag boulevard Dolez, Bergen;
onder vergunning stelt.
Wanneer er visch Is, wordt deze alleen
Limburg: Prof. Ir. R. Van C*uteren,
in de bovenvermelde vergadering.
onderscheiding; Jansoone A., Vangehuwde Vrouw kan ingeschreven dukten
Moesten aldus de pogingen om een nor- Door den uitzonderlljken toestand en Marteiafenlaan, 40, Hasselt;
i Belg «n
verdeeld onder de winkeliers van Oos- .icnabeele F., Ackx L.
'den
nadat
zij
vooraf
daartoe
de
ulthoeveelheid versche mosselen te door de beperkte productie, zag ik graag
irig
Luik: Prof. Ir. F. Campus, qual de tende, voor wat belieft het aandeel van
Als Schipper 2e klasse:
ikkelljke machtiging van haar man male
betrekken falen, dan zou de Hoofdgroe- garnalen en visch samengevoegd, enkel Rome, 139, Luik;
Oostende.
Met groote. onderscheiding: Vyane J,
bekomen.
Die
machtiging
wordt
slecH
ring
nog
over
één
middel
beschikken
om
Luxemburg: . ir. Gulllaume, avenue Er werd vastgesteld dajt er winkeliers
Met onderscheiding: Creyf O., Steenverleend vóór den griffier van de eenerzijds te beletten dat de Belgische voor den duur van den oorlog, ten einde
schep ir
en leursters 'zijn' die hun garnaal pellen Kiste O,
Rechtbank (voor Oostende markt zou worden overstroomd met een ieder handelaar iets te laten verdienen. Nothomb, Aarlen;
!t 17.0 'gerlljke
Namen: de h. M. Gllbert, avenue Car- om te leveren aan de spljshulzen.
Ook stelde Ik de vraag, indien er moTon. Brugge), met tusschenkomst van een naar verhouding duur Inmaakprodukt, gelijkheid bestaat de voorkeur te geven dinal Mercler, Namen;
PLEZIERVAART
Dit komt doordat ör sommige uagen
itbezorger.
chepc
wat zou worden aan den man gebracht aan de handelaars, die niet kunnen In
Als Stuurman:
Oost-Vlaanderen: Ir. E. A. Cauterman, te veel garnaal in de stad is, en de afzet
nen
buiten do berechtigde mosselinvoerders aanmerking komen wegens hun minder St. Pletersnieuwstraat, 55, Gent;
Met groote onderscheiding: Lepour M.,
in de winkels te traag gaat. Om bederf
om, en anderzijds een degelijke en nood- aankoopcljer voor het ambt van conEn een minderjarige ?
West-Vlaanderen: Ir. J. Demeyere, door de warmte te voorkomen, zlju de Janssens J., Mej. Pallemaerts J,
• en
zakelijke handels- en prijzenregeling te troleur in den vischhandel, daar dit Doornlkstraat, 63, Kortrijk.
Op te merken valt, dat Mej. Pallehandelaars verplicht de garnaal te pelm i
n minderjarige, dié den • ouderdom bewerkstelligen.
Alle aanvragen, die Ingediend worden len en wordt ze dai; verkocht, desnoods maerts J, de eerste vrouw is die het ditoch ook vakmannen zijn.
18 jaren ten volle heeft bereikt, kan
Het laatste woord Is hier echter nog
ploma ter pleziervaart m België behaalt.
Aanvaard, achtbare heer Uitgever, vóSr het tijdstip waarop de kommissies aan de uitbaters van spijshuizen.
[Woogd worden en terzelfdertijd mach- niet gezegd. Het mogelijke zal gedaan mijn besten dank bi] voorbaat.
Men begrijpt dat daar wel... garnaal- Dit is in de huidige oogenblikken des
voor vaststelling en schatting In werking
lOO
'ig
bekomen om handel te drijven, worden om de aangevatte onderhandetreden, zullen op de gewone wijze behan- pooten kunnen In gevonden worden, te verdienstelijker te noemen; s.'.. •
!
100
Aan alle geslaagde kandidaten 'onze
ks geschiedt vóór den Vrederechter lingen met Holland tot het gewenschte
niemanc" daar... graten moot In
Hoogachtend,
deld worden en geen vertraging onderhartelijkste gelukwenschen.
i resultaat te lelden.
' het kanton.
V. DECLERCQ.
gaan,
\ '
' •
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èe*. GGZOND
BANK VAN BRUSSEL
—
NAAMLOQ2E VENNOOTSCHAP
. ~- ',
BlJHUlSOüiSTENbË: 3, WAl'lSN PLAATS
Agentschap Petit Paris, 76b, Toriioutsche Steenweg
Bewaring van Effecten —Verhuring van Brandkasten —
Bewaring van kostbare waarden, onder omslag, in pakketten of verzegelde kisten.

BITJES

en

DATJES

j men zich, zonder machtiging en tot een
maximum maandelijksch bedrag van 300
9-8-1803: Eerste proefneming op de' B. fr. Fransche banknoten en Fransch
Seine met een stoomboot door Fulton. | geld aanschaffen, hetzij rechtstreeks
10-8-1653: Admiraal Maarten Tromp ( bij de Emissiebank te Brussel, hetzij door
sneuvelt bij een zeegevecht in de nabij-: tusschcnkomst eener Deviezenbank of
heid van Scheveilingen.
|van een Wisselkantoor.
Personen, die wénschen een bedrag in
11-8-1815: Napoleon wordt verbannen
RANTSOENE1R1NGSTABEL
Fransche franken grooter dan de tegennaar Ste-Heiena.
12-8-1830: Geboorte van Paul Prede- waarde van 300 B. fr. naar Frankrijk
mee te nemen, moeten bij den verrekericq, groot Vlaamsch geleerde.
13-8-1297: Slag bij Veurne door de ningsdienst een machtiging aanvragen,
Art. 1. — Met. ingang van 5 Augustus 1941 zijn de zegels in oranje-roode Franschen op de Vlamingen gewo.nnen. geldend, hetzij voor Fransehe banknoten
tint vervallen. Het is verboden ze nog te gebruiken.
14-8-1925: Geweldige storm over Ne- en Fransch geld, hetzij voor reischecken,
Vanaf dezen datum tot 3 September 1941, gelden alleen de zegels in don- derland.
dit tot een maximum maandelijksch beker blauwe tint op licht blauwen ondergrond.
15-8-1929: Vertrek van de «Graf Zep- drag van 3000 fr. per persoon.
In bijzondere gevallen kan de Verrepelin» voor een wereldreis.
Art. 2. — Met ingang van 5 Aug. 1941, is de rantsoeneering van de eetkeningsdienst machtiging verleenen; om
waren geregeld volgens onderstaande tabel:
Voor de Postzegelliefhebbers
een som grooter dan de tegenwaarde van
PI
3000 fr. langs de Belgisch-Fransehe cleaIngevolge de wijzigingen in de post- ring over te dragen.
d
Aantal
. v
tarieven aangebracht, wordt een postDe machtigingen om banknoten of een
STEL
zs
els
Hoeveelheid
S
Dagelijkscli
Totaal
lantsoen
zegel van 60 c. — type Klein Staatszegel reischeck mee te nemen zijn onvereenig^eWigc
PRODUKT
l>er
;elaai
rantsoen voor 30 dagen per zegel
periode
— en worden postkaarten van 50 c., en- baar met de vrije grens van 300 fr. voorisard
kele en met betaald antwoord, ingevoerd. meld.
zeve
HOOFD- en TANDPIJN --ZENUWPIJN « ZENUWIN.
De frankeering van de postkaarten,
De aandacht der reizigers, die zich
ee
;
ZINKING - VERMOEIDHEID. G R I E P ^
Waar keuze:
welke in aanmaak waren vóór de wijzi- naar Frankrijk begeven, wordt nogmaals
gen
30
225 gr. 6 kg. 750 225 gr.
R H E U M A T I S C H E PIJNEN
ging der tarieven, zal aangevuld worden gevestigd op het feit, dat geen Belgische
•j a) Keukenbrood
lontl
30
door het bijdrukken van een postzegel Danknoten en geen Belgisch geld naar
b) Meel zooals wettelijk voorzien 170 gr. 5 kg. 100 170 gr.
deel
van 10 c.
Frankrijk mogen uitgevoerd worden, dan
ie f
c) Deegwaren vervaardigd uit tarEr worden ook postzegels van 2,25 fr. in het geval dat het onmogelijk is zich
cd V£
wemeel, gebuild tot 85 t.h. ... ... 150 gr. 4 kg. 500 150 gr.
30
en 3,25 f r — type Koninklijke beeltenis in België Fransche franken aan te
eei
d) Deegwaren vervaardigd uit rog— ingevoerd. Het postzegel van 2,50 fr. schaifen; alsdan dient een uit voermacht
en
H
e
t
l
u
i
t
K
r
u
i
s
gemeel gebuild tot 65 t.h
30
dezer reeks zal « 2,25 f r. » overdrukt wor- tiging bij den Verrekeningsdienst aan125 gr. 3 kg. 750 125 gr.
n, n
e) Biscottes vervaardigd uit tarwe/^/eé*»fcfr^^/^^
den.
gevraagd te worden.
: bes
meel, gebuild tot 72 t.h
Ten slotte worden er postzegels uitge30
125 gr.
Eveneens weze er aan herinnerd, dat
f) Diëetlevensmiddelen, welke ten 125 gr. 3 kg. 750
geven van 50 c. en van l fr. met opdruk de Reichskredietkassenscheine in geen
hoogste 140 gr. meel, gebuild tot
iB). Het monogram (B) vervangt den enkel geval naar het buitenland mogen
72 t.h., bevatten en in het geopdruk «gevleugeld wiel» op de waarden meegenomen worden.
heel niet meer dan 175 gr. wegebruikt voor de frankeering der brief30
eën
ooni
wisseling van de Nationale Maatschappij
175 gr. 5 kg. 250 175 gr.
Scheidsrechterlijke Kommissie
der Belgische Spoorwegen.
juisi
f) Peperkoek
30
250 gr. 7 kg. 500 250 gr.
inzake vergoedingen voor
Tot hiertoe werd alleen het postzegel
g) Banketgebak
.'. ...
30
V I S S C H E R I J irste
opeisching van binnenschepen
450 gr. 13 kg. 500 450 gr.
van 40 c. met dit vermogen overdrukt.
iers,
meed
Door besluit van 29 Maart 1941 werd
2 Gebrande mout of gebrande gerst 3.3 gr.
Kommissie voor vaststelling en bij het Ministerie van Openbare Werken
3
33 gr.
uitw
100 gr.
een Scheidsrechterlijke kommissie inschatting
van
oorlogsschade
aan
3 Margarine
3
nder
wetenswaardigheden
100 gr. 33.3 gr
3.3 gr.
zake vergoedingen voor opeisching van
j
binnenvaartuigen
n- er
binnenschepen ingesteld.
A Boter
3
350 gr. 117 gr.
11.7 gr
De zetel der kommissie is te Brussel
iXi
oorzi
! Een besluit houdende benoeming van gevestigd.
rege:
de leden van de kommissie voor vast£J Voorloopig onbenuttigd
Minder Visch in Zweden
Fabriek voor de verwerking
Zij heeft tot taak de zaken betretfenstelling en schatting der oorlogsschade de het huren of opeischen van binneng Geraffineerde suiker, kristalsuiafval in Spanje
aan binnenvaartuigen te Brussel, is in schepen tijdens de mobilisatie van net
Sedert l September 1939 is dé prijs
ichtl
ker, korrelsuiker, kandijsuiker
het Staatsblad verschenen.
van de visch in Zweden.verdrievoudigd.
o m<
leger
te
onderzoeken
en
de
vergoedingen,
«vergeoise», bruine suiker, ruwe
In de Noqrd-Spaansche havenstad iet
Dit is te wijten aan de gestegen uitgaven
[et E
vast
te
stellen
die
wegens
dat
huren
-i
1]
suiker en naprodukt
l ' Hooger Onderwijs. — Centrale
'de is een fabriek opgericht voor de ve: *sc
3
1 kgr. 333 gr
schs
33 gr.
opeischen en meer bepaaldelijk inge- voor brandstof, vischtuig enz. Maar
5J
van vischaf val. • Uit dezen af va jens
Examencommissie, 2e zittijd 1941 volge het verlies of de beschadiging van duurte is ook grootendeels toe të schrU- king
vischolie en vischmeeï gewonnen
• Pudding Powder
iï2,7C
3
50 gr. 16,5 gr.
vaartuigen eventueel verschuldigd zou- ven aan de steeds geringere aanvoeren, den. De vischolie zal als yervangingsiW
daar een groot gedeelte van de visch•nn
oor
j De afgevaardigde van -het Ministerie den zijn.
del
van
lijnolie
aangewend
worden,
wateren
door
mijnen
ontoegankelijk
geinvei
g Andere zetmeelhoudende produkvan Openbaar Onderwijs op het Provini
voor
de
fabricage
van
verfen
loois
ten dan havergort, enz;, peulde g
ciaal Bestuur te Brugge, Prinsenhof, kaBe Boerenwacht
| worden zijn.
fen zal ze zeer geschikt zijn. Het vi; VO(
vruchten en aardappelmeel (dit
mer 10, brengt ter kennis van de bemeel
zal
een
uitstekend
veeen
vt
Gedeelte
van
een
kaaimuur
ingestort
De heer Maeschalle, voorheen arronlaatste niet gerantsoeneerd) ..
suree
langhebbenden dat de inschrijvingen op
50 gr. 16.5 gr.
3
voedsel zijn, wat van groote beteek te K
te Gent
de academische examens, gedurende deh dissementsoverste te Brugge, bekleedt
is voor de Spaansche yogelfökkerij,
f n Versch en' bevroren vleesch (20%
tweeden zittijd 1941, ten overstaan van thans dezelfde functie in de Boeren' beenderen inbegrepen voor varDoor een defekt aan de Scheldesluizen reeds sterk te lijden heeft onder'
de Centrale Examencommissie af te leg- wacht voor het arrondissement Ooskensvleesch; 25 t.h. beenderen
is de Visscherijkom schier volledig leeg- tekort aan voedergranen. .
gen, aanvaard worden van 10 tot en met tende.
geloopen, met het gevolg dat de kaai- De vooruitzichten betreffende de
inbegrepen voor rund- en paar.20 September e.k.
den vleesch; 30 t.h. beenderen inmuur over een lengte van ongeveer 100 vensvatbaarheid van dezen nieuwen ea
Lucïitbeschermingmeter begaf en neerstortte.
begrepen voor kalfsvleesch, schadustrie-tak zouden zeer gunstig zijn
Onze werkïoozen
De
dagen
korten,
vergeet
niet
dat,
K
pen- en geitenvleesch) ; consereen dagelijksêhe vischvangst van
wanneer
U
het
licht
aansteekt,
de
venven en alle preparaten, om 't
De achteruitgang van het aantal sters moeten verduisterd zijn. Wie dit t rfarirtgomzet in Noord-Noorwegen millioen kg., kan men op een hoe\
heid afval van 330.000 kg. rekenen,
even welke de daarin voorkowerkïoozen in België gedurende de alge- niet doet, stelt zich aan straffen bloot.
Blijkens- een verordening, uitgevaar- dit guantum kan dan -dagelijks
3p D
mende verhouding vleesch weze 35 gr. 1 kg. 050 35 gr.
week bedroeg 923 eenheden, dus
30 •loopen
digd door den chef van het departement kg. vischolie en 60.000 kg. vischmeel 115 U.
'• iets meer dan l t.h. In totaal waren exIdentificeering
van
Goederen
van handel, zal de geheele haring-omzet reid worden.
-|3 Kunsthonig, invertsuiker en vloei•
,
ISebs
op voornoemd termijn 85.276 werklo'ozen,
bare suiker, suiker- en kandijDe identificeerings- en vereffenings- in Noord-Noorwegen thans ressorteeren
leen cijfer dat aanzienlijk lager is dan
siroop, broodsmeersel
5 gr.
dienst voor Belgische goederen (O.I.Li.) onder een door genoemd departement
50 gr
150 gr.
j het gemiddelde van vóór den oorlog.
3
Antwerpen, de yisscherssladj
erkende organisatie. Het lichaam, dat
deelt
het volgende mede:
;
' 1 4 Confituur en gelei, fruit of bietenr
Momenteel werden-8.776 wagens opge- •thans, met deze ,taak -belast \ye.rd,' is de
Baas boven haas
siroop, vruchtenmoes, tenminste
spoord, dfë verschillende goederen be- « Notfiskarsamskïphaden », dat hiervoor De Sinjofen stammen eigenlijk af
225 gr.
7.5 gr.
75 gr.
30 t.h. suiker bevattend
Marietje: Gisteren heeft men mij tien yatten, zonder dat het dit organisme reeds de iioodige toebereidselen getrof- visschers, die zich op den Scheldeo
3
! lief desverklaringen gemaakt!
mogelijk is de eigenaars ervan te iden- fen heeft en namelijk de «Sïldesalslaget» vestigden, voornamelijk om het oude
Aardappelen
15 lur
9. <ï Iro500 (rr
Treesje: Dat is nog niets, mij heeft tificeeren, daar deze geen aanvraag om in het leven geroepen heeft. Het hoofd- Michielsklooster, dat eenmaal de p;
kantoor van deze organisatie zal geves- chiekerk was van die wijk.
men een huwelijksaanzoek gedaan!
opsporing hebben ingediend.
In den aanvang der XHIe eeuw b icrsti
Hoogstwaarschijnlijk zal eerlang de tigd zijn te Harstad, in Noord-Noorwer
De 22e IJzerbedevaart
Art 3. — Om te voorzien in de ontoereikendheid van de aardappeluitdeeuiterste datum voor het indienen der gen. Het omzetkantoor voor. Finmarken .vel degelijk de St. Michielswijk de \v< nr. l
llngen, kunnen de houders van aardappelkaarten 50 gram brood of 37,5 gr. meel
1
opvorderingen worden vastgesteld. Het kwam eveneens reeds' tot stand; dit voor plaats te zijn geweest van een bevolt
De 22e IJzerbedevaart zal dit jaar op is dus in het belang van de eigenaars Nordland bevindt zich te Sandnessjöen, die door visscherij en vischhandel l fcte
bekomen, in ruil voor eiken ongebruikten deelzegel voor aardappelen.
24 Augustus 1941'doorgaan, doch wegens der goederen het indienen van hun aan- en dit voor Noord-Tröndelag te Rorvik. bestaan vond. De huidige vischmart N
BERICHT
de huidige omstandigheden evenals vo- vraag om opsporing niet 'langer uit te Moest het noodig blijken, dan wordt ook dus ongeveer op haar oorspronke
rig jaar niet als massabedevaart plaats stellen. Zij moeten zich wenden tot ge- een filiaal te Tromsö opgericht.
.olaats gebleven.
op ƒ
1. Brood en meel, deegwaren, biscottes, diëetlevensmiddelen, peperkoek hebben.
'
noemd organisme, 13, Wetstraat, Brussel.
In de Xe eeuw was die markt aai
en banketgèbak:
In elke gemeente zullen, rond 8 ure
«
Schrille Contrasten in Spaansch
Sint-Jansvliet zoodat een eeuw late
Het is aan de bakkers, banketbakkers en kleinhandelaars verboden voor den 's avonds, bij de uitzending der plechUitbetaling- Militiegeld
Visschersbedrijf
parochiekerk aan St. Andries, den iersti
verkoop van een van voormelde producten aan te nemen:
tigheid door zender Brussel, feestverga- Velen die de stad verlaten, vragen zich
troon der visschers, werd toegewijd, nr l
1. van 5 tot 11 Aug., de zegels nr. l, genummerd van 10 tot 30;
deringen worden gehouden.
In
het
Zuiden
van
Portugal
is
er
een
genover de St "Michielsabdij bevoi kte ;
eens af hoe de uitbetaling van het
Nadere inlichtingen voor onze ; stad wel
2. van 12 tot 18 Aug., de zegels nr. l, genummerd van 17 to.t 30;
crisis in het Visschersbedrijf, daar de zich ook de beste visscherijwaters ,'erhi
militiegeld dan geschiedt?
zullen later verstrekt worden.
'•'/.
3. van 19 tot 25 Aug., de zegels nr. l, genummerd van 24 tot 30.
Twee gevallen kunnen zich voordoen: zee, aan de kusten van Algarve, in dezen de Antwerpsche Schelde.
2. Vleesch :
1. De echtgenoot (of zoon) is gedemo- tijd van het jaar buitengewoon arm aan
oude prenten en schilderijen,
Rijksuniversiteit te G e n t '
visch is. De stijfhoofdige visschen heb- keAlle
biliseerd.
den stroom aan die abdij verheel]
Het Is aan de vleeschhouwers, spekslagers en andere kleinhandelaars verben
zich
namelijk
in
dikke
scholen
naar
Voor den eersten zittijd van het sika- Men wordt in de stad uitbetaald waar het Noorden begeven. Bijna alle visschers stellen lijn- en nettenvisschers voor.
boden voor den verkoop van hetzij gelijk welk vleesch te aanvaarden: 1. van 5 tot
l?. Augustus, de zegels nr. 10 genummerd van 10 tot 30; 2. van 12 tot 18 Augus- demisch jaar 1940-1941, luiden de uit- de echtgenoote of moeder woonachtig hebben nu ook koers naar deze streek de O. L. V.-kerk intreedt langs de Gr<
was op het ooyenblik der demobilisatie.
krijgt als eerste groot-schili
tus, de zegels nr. 10, genummerd van 11 tot 30; 3. van 19 tot 25 Augustus, de slagen der examens als volgt:
teneinde aldaar hun geluk te be- plaats,
te
zien,
de «vissching» of roeping
Graad van kandidaat in de Natuur- en 2. De echtgenoot of zoon is nog niet gezet,
zegels nr. 10, genummerd van 24 tot 30.
proeven. Voor de bevolking van het Zuii Petrus, een
gedemobiliseerd.
drieluik dat het altaar
Geneeskundige
Wetenschappeiï
voor zoover zij van dé vischvangst vischverkoopers
3. Deelzegels • voor aardappelen:
Dan wordt men uitbetaald tot het den,
van de XVIe eeuw
le proef met onderscheiding: Rabaey
doch vooral voor de arbeiders, 'die versierd.
a) De deelzegels voor aardappelen die door de bakkers of kleinhandelaars Marcel, Breedene.
einde van de maand in dewelke men leven,
in
de
fabrieken
van
vischconserven
in meel worden aangeboden om een machtiging tot bevoorrading A te bekomen,
Op voldoende wijze: Carbon Cleiifent, verhuisde. Van den len van de volgende
De Antwerpsche visschers vischtei
zijn, beteekent dit natuurlijk
moeten aanvaard worden op basis van 9 deelzegels tegen 2 zegels nr. 1; b) de Oostende; Cocldens Jozef, Heist-aan-zee; maand wordt men uitbetaald in de-stad werkzaam
de Schelde, in het Schijn, de Holnu
werkeloosheid
en
nood.
Daarentegen
van het nieuwe verblijf.
deelzegels voor aardappelen mogen eveneens benuttigd worden voor het bekomen Vergaerde Achiel, Steene.
uit het in het Noorden gelegen Skerne (Laarsche Beek) en in de
van 25 gram deegwaren.
Te Oostende worden alle nuttige in- wordt
havenstadje Viana do Castelo gemeld, len van-den polder ten Noorden
lichtingen
hieromtrent
gegevqn
in
de
Reizigers
die
deviezen
willen
4. Aan inschrijving bij den kleinhandelaar onderworpen producten:
dat, tengevolge van den ongewonen Antwerpen en in die vanjhet Kiel.
Stadskas, winket 4.
Blijven aan inschrijving bij den kleinhandelaar onderworpen: de margarine,
vischrijkdom in de wateren aldaar, de iin de XIHe eeuw de bevolking vai
De verrekeningsdienst deelt mede, dat
stad al talrijk was en de riviervissc
de boter, de suiker, het pudding-powder en de aardappelen.
de volgende nieuwe schikkingen voor- Prijsvermindering op het Spoor visch steeds slechter betaald wordt. Dik- de verlangde hoeveelheid visch
5. Confituren, gelei, fruit- of bictwstroop en fruitdeeg:
taan toepasselijk zijn op de deviezen, die Naar «V.O.S.» uit doorgaans goed in- wijls schenken de visschers een deel der meer konden leveren, werd er zoutws
vangst aan de armen, omdat er geen
Deze producten dienen tegen zegels nr 14 verkocht, welke ook de verhouding de reizigers naar Frankrijk willen mee- gelichte bron verneemt, zou de Maat- koopers
visch, aangebracht welke afkomstig
voor te vinden zijn.
nemen: Op vertoon der vereischte een- schappij van Belgische Spoorwegen de
suiker weze die zij bevatten.
uit de Beneden-Schelde en de zee.
zelvigheidsstukken — eenzelvighëids- mogelijkheid onderzoeken om de prijs6. Duitsche deelzegels:
dra werd er meer visch aangevoerd
of doorlatingsbewijs — volgens de vermindering op het spoor terug te verde Antwerpenaren konden slikken,
OUDE GAZETTEN TE KOOP
Van 5 Augustus af, zijn alleen de Duitsche deelzegels in zwarte tint op kaartmeenemen
naar
Frankrijk
leenen aan de oorlogsverminkten en
Zich wenden: Drukkerij «Het Vissche- dat de visch in gansch Brabant en
groenen ondergrond geldig.
bestemmingsplaats in Frankrijk, kan oudstrijders.
in Limburg werd rondgevent.
rijblad», Steenweg op Nieuwpoort, 44.
aaan
te S
Oppe
— « Wie de Gouverneur ? »
beloften, geloof te doen hechten.
Het uur waarop de plechtigheid moest plaats hebben
Br
—- « Hoe komt die kerel op die eereplaats ? »
is reeds verstreken; de hooge heeren laten op zich wachten.
Een kletterend applaus — de handen moeten tint' Onm
— « Dat dankt hij zijn mooie vrouw ! »
In het groote dok ligt geen enkel schip. De koppige visschers
— legt de laatste redenaar het zwijgen op. Stilaan zoi Nade
Jaloezie flitst tusschen de zittende menschen, als
woordenvloed gaan vervelen. Met veel plichtplegingen d udie.
betuigen zoo hun afkeer voor de nieuwe haven. Slechts in
bliksemschichten tusschen woelige wolken. Rond de afhet tij dok liggen een paar garnaalbootjes, bevjagd en behet Hooge Gezelschap van de verhevenheid waarop
sluitingen liggen visschers, handelaars en vischmijnknechgetroond heeft af, om met gemeten passen, lieve lachje
wimpeld. De schamele scheepjes doen de groote leegheid
ten nonchalant, hun armen gekruist op het hout. Bij velen
welwillende hoofdknik j es de pakhuizen langs te loopen
van de dokken nog meer opvallen.
is dit slechts een pose om eens te laten zien dat het hun
in de groote vergaderzaal van het afzonderlijk gebouw, v
In de voorbehouden ruimte in de enorme hal zitten
eai
niets kan schelen geen voorbehouden plaats te hebben.
de administratie zal ondergebracht worden, belanden. I
deftiguitziende mannen naast kakelende dames, waarvan
V
Bij
de
visschers
is
dit
een
natuurlijke
houding.
Zij
toch
wordt de schuimende eerewijn in breedronde glazen
de zonnige toiletjes alle mogelijke kleurennuances uitstravinden er genoegen in zich zoo onbeschoft mogelijk te gelen. De uitgenoodigden zijn natuurlijk meestal menschen
schonken. De stadsdeurwaarders, de zilveren borstplaa
dragen. Het behoort tot hun kinderlijke natuur. Al dat
die met het visscherijbedrijf geen uitstaans hebben. Hun
hun borstbeen, zorgen er voor de glazen intijds te v«i
l
dwaze gedoe, daar op het verhoog, kunnen zij niet uitstaan.
aanwezigheid hier is slechts van decoratieven aard.Visschers
zonder, nochtans de flesschen heelemaal leeg te gieten
Zij kennen de tucht van een « goede » opvoeding niet. Zij
einde zichzelf te tracteeren. Sigaren en sigaretten vvoi op
en handelaars staan achter de afsluitingen. Voor hen werwillen ze bok niet kennen. Zij zijn als de stoere hallen en
den geen stoelen neergezet. Zij gaan ook meestal rechtop
verder ter beschikking gesteld. De stad haalt er eere «gew
belforten der oude Vlaamsche steden, krachtig en mooi,
i J
want vele genoodigden zullen een paar dagen gratis f| ris
door het leven.
s
00!
doch zonder verfijnde ciseleeringen; de durf en de macht
sigaren kunnen rooken.
:
Netje Ver triest lucht haar gerimpeld hart in schelle
alleen imponeeren.
bewoordingen. Zij heeft een kringetje lachers om zich heen:
Ik slaag er, in het gedrang, niet in drank of rookg E
Na veel gekuch en gramstorige blikken der gezeten burdeze doen hun best om de oude ketel nog meer onder stoom
te bemachtigen, zoodat ik het aftrap en mijn rtiisprl
c
gers, kunnen de redevoeringen worden afgelezen door de
te krijgen. Netje heeft geen uitnoodigingskaart bekomen.
voor de opdringerigheid der menschen om mijn mond
l
dragers van klinkende titels. In een zoeterige taal verkoopen
Stel je voor de oudste vischkoopster uit de Mijn ! Eene die
in een scherp ophalen van mijn kin.
»nge
zij allerlei algemeenheden. Hun klare stem vibreert als zij
nog weet te vertellen van de oude Mijn, « d'oekde miene »,
Ik laat mij in een jol over de havengeul roeien, ïren
aandoenlijke'beschouwingen ten beste geven, en ze oogsten
ginds achter de vischmarkt, waar nu kleergoed op de marktlaag op het water, gezien is de nieuwe vischmijn toch
E
natuurlijk een enorm succes, dat tot een uitbundig enthoudagen wordt verkocht.
imposant gebouw. De oude bootjessjouwer die mij ove Aan
siasme
overslaat,
al
naar
gelang
den
titel
waar
de
spreker
Netje laat de schrille stoom van haar adem in zware
geul roeit spreekt mij over winden die het aanleggen raat
aanspraak mag op maken. De bediende, die de redevoering
druppels neerzijgen over de deftige hoofden en halfnaakte
schepen zullen bemoeilijken, over het slecht beschutte ti, Mits
in stille wroeten aaneengeflanst heeft, zal morgen zichzelf
.schouders van de preutsche genoodigden, die hoofdsch in
over de,wegzakkende sluisdeuren, de gebogen kaainu'
U
om zijn arbeid mogen feliciteeren.
elkanders ooren hun welgemanierde verontwaardiging over •
terwijl ik luister naarVhet pletsen van zijn bootje 01 Geil
De meeste .vischhandelaars hebben even zoo weinig van
vezelen. Thuur wordt er bij geroepen om Netje's welbelichte golfjes en het zUchte zuigen van de riemen d"
Au
:
de verschillende redevoeringen verstaan als de visschers,
spraaktheid in te dijken. A priori geeft hij haar altoos gelijk,
snókkend uit het water trekt.
W
U
temeer daar hun moedwillige ooren niets hebben opgedoch nu troont hij haar mee. Belooft eens te zullen zien of
Och ja. Iedereen ziet er thans tégen op om zijn i
'd m
J
vangen nopens de leuke winsten verwezenlijkt op de bouwhij geen plaatsje voor haar binnen de omheinde ruimte kan
In de nieuwe vischmijn te nemen. En toch voelt men i
nd
gronden van de nieuwe wijk. Aan de eeretaf el zitten nochvinden; en laat de zeventigjarige bij den ingang van de
de noodzakelijkheid van gestadige vernieuwing, maar
Hot
E
tans enkele begenadigden, die nu nog meer op de Beurs
vischmijn schildwacht staan, want de hooge heeren zijn
neer het nieuwe er dan is, snakt men weer naar de < (ploc
d
zullen specüleeren. De vïsschers vooral zijn onuitstaanbare
zoójuist
aangekomen.
sleur en slenter omdat er een stukje van ons leven »n
door Hendrik Brys
eker
menschen,
eeuwige
ruziemakers.
Zij
hebben
een
vervelenden
Een respectvol gefluister zweeft boven de buigende
vergroeid Is.
.
ed
zin voor critiek. Gelukkig maar dafc zij niet te veel aan wal
hoofden. De liefste glimlachjes worden beproefd. Handen
Alle
zijn- De honger alleen is bij machte hen aan holle phrases
rat
worden gedrukt.
Einde
en mooie nietszeggende redevoeringen, doorspekt met vage
— « Wie Is nu de Minister ? »
Wat gebeurde er deze week.?

Ï

I

^\

« HET

itariëele

en

andere

VISSCHERIJBLAD »

BRUGGE. — Te huur appartement met
winkel (kunnende eventueel dienen als
bergplaats). Zich wenden A.R.E.Ö., AcaAankondigingen demiestraat, 7, te Brugge. (326)

week

tot

— Naar Fransche bladen melden staat personen, die zich aldaar ophielden zonTE KOOP : Schoon dik spiegelglas,
thans voor een Fransch-Duttsche der daartoe gerechtigd te zijn en die in
grootte 150 cm. lang en 47 cm. breed. men
van samenwerking «met de den dienst stonden van den vijand.
Zich wenden bureel van 't blad. (288; politiek
daad)».
Studiën van Meesters
De aandacht wordt derhalve eens te
Notarissen
• Kantoor van Notaris
— Het grootste gedeelte der ten Oos- meer gevestigd'op de verordening van
TE KOOP aan voordeelige prijzen, verPierre DENIS
VAN CAILLIE
schillende loten bouwgrond, gelegen in ten van ömolensk ingesloten Russen de Düitsche belettende overheid, waarbij
Jacques GHYOOT
de houding van de burgerlijke bevolking
de Honoré Borgersstraat. l lot, 100 m2; iverd vernietigd.
te Nieuwpoort, en
en
Leffingestraat, l lot 240 m2; Tarwestraat — Zweden en Zwitserland zullen even- jegens leden van vijandelijke legers en
Koningstraat, 54, Oostende.
eens voor de keuze gesteld worden. Ber- jegens personen, die in dienst staan van
l lot 88 m2.
SEBRECHTS
feorges Masureel
lijn verwach.t dat beide landen hun den vijand wordt uepaald.
Voor inlichtingen te begeven:
te Koekelare.
te Oostende.
I.
Op grond van bedoelde verordening
18, KONINGINNELAAN, Oostende candpunt ten opzichte van het nieuwe
zullen bekend maken en dat wordt iedere bewuste hulpverleening aan
INSTEL met y3 % premie
(284) Europa,
niermede niet zou gewacht worden tot leden van vijandelijke legers of aan perMAANDAG 11 AUGUSTUS 1941, om 3 u.
. MAANDAG 11 OOGST 1941, te 3 u. Op DINSDAG 12 AUGUSTUS 1941, te
net etnae van den oorlog.
sonen, die in dienst staan van den vijand
GELDPLAATSING,
uitstekende
waarIn
het
café
«Prins
Boudewijn»,
22,
St.
l middags, ter herberg «Bass Tavern>, 15 u., ter herberg «Prins Boüdewijn», St.
— Kr is geen spraak van een regeeillegaal verblijf houden in het bezette
Sebastiaanstraat, te Oostende:
borgen, hooge intresten. Schrijven buj. Renon Demaecker, Albert I laan Sebastiaanstraat, 22, te Oostende.
reel van het blad.
(256) ringswijziging in Frankrijk. Pétain en gebied, principieel met de doodstraf bete Nieuwpoort:
Danan zijn vasc besloten de politiek van straft. De beweegredenen, waarop hulp
TOESLAG
WELGELEGEN
samenwerking voort te zetten.
IK; IX! IK =
wordt verleend, zijn daarbij niejb beslisZINDELIJKE TOEWIJZING
van
Opbrengschuis en
— Op loü Km. Zuid-Oosten van Smo- send. De oorlog vereischt gestrengheid.
van
STAD OOSTENDE (WEST)
lensk werden Russische eenneden. om- De krijgsraden moeten de doodstraf uitAgence Ch. Seys
singeld
of vernietigd. •
1.
Een
spreken tegen diegenen die den vijand
Woonhuis
STAD DÉ PANNE
— Uit Gent vertrokken Dinsdagnamid- of personen in dienst van een vijandeRogierlaan, 21
Oostende
te OOSTENDE, Hofstraat, 13 en Maria
Winkelhuis
dag, Ï50 kinderen met vacantie naar lijke mogendheid behulpzaam zijn. ook
l GROOT EN WELGELEGEN
Hof straat, 11.
iJuicschlancl.
wanneer de hulpverleening enkel door
Aaneenpalende gebouwen, het eerste Nieuwpoortsteenweg, 169, groot 99 m2 52.
Op 8 Oogsjt vertrekt een trein uit Kor- gevoelsmotieveii werd ingegeven. Men
TE K O O P :
Ingesteld:
76.000
f
r.
hebbende:
kelderkeukens,
2
verdiepingen
IPBRENGSTHUIS.
Prachtige Villa, rechtover Badenpaleis. crijK met '/lï kinderen, en op 15 Oogst icgge bijgevolg geeh valsch medelijden
ooven het gelijkvloers en fransen, dak en
2. EEN ZEER BESCHADIGD
s dienstig als gasthof, genaamd net achterhuis: kelderkeukens, één verRapportvilla, Av. de la Reine, 4 appart. aio Gostencie, over Brugge, met 754 kin- aan den dag met gevluchte krijgsgevanaeren uit onze gewesten.
iTEL DU GRAND RENARD», puüi- dieping boven het gelijkvloers en fransch
genen en men onthoude er zich vooral
Str. water, 340 m2 oppervlakte.
Woonhuis
In tocaal vertrekken over de 11.000 van, aan leden van vijandelijke vlieg;elaan 85, me^ twee verdiepingen, dak.
Schoon Heerenhuis, Center. Alle confort.
uit Vlaanderen en Wallonië, tuigbemanningen hulp ie verleenen- of
isardeverdiep en aanhoorigheden,
Kadaster: Oostende-Oost, wijk A, Nrs met poort, Schaaf straat, 34; groot 183 Prachtige villa, Zeedijk, met garage uit- Kinderen
naar Duitscnland in vacantie.
zeven aren, tien centiarén erve, dit 069 h6 en 569 16, groot 129 m2.
m2 44.
ze te helpen ontvluchten.
gevende op andere straat.
— Atlee waarschuwt in het Lagerhuis
. een blok uitmakende, gestaan en Vrij binnen de muand
Ingesteld:
60.000
f
r.
Handelshuis,
bij
Leopold
I
plaats.
•P ^
"gen langs de Duinkerkelaan en de
Eventueele vergoedingen voor oorlogs-i 2 Schoone Villas, Oostende-West, 164 m. voor een overdreven optimisme: «In den
Voorzien van gas, electriciteit, s?adsAtlantischen. Oceaan nebben wij zware
Wat een Bolsjewistische
jontlaan, bekend bij Kadaster Sektie \vater, regenwater en W. C.'s.
schade zijn medeverkocht.
j oppervl. 115 en 125.000.
^rentezen geleden. De mogelijkheid van
Recht
van
samenvoeging..
j
ieel van nr 260, palende Noord geSchoone
Villa,
Zeedijk,
bij
Palace
Hotel.
Zichtbaar: Dinsdag, Donderdag en 2a-Onderneming
een invasie mogen wij nooit uit het oog
ie Duinkerkelaan met een front- cerdag, 2-3 u., nam.
Huizen kunnen bezocht worden den Gemeubeld Hotel. Zeedijk, 36 kamers.
verliezen».
ons
land
brengen zou
•d van 20 m., Zuid de Dumontlaan
Maandag,
Woensdag
en
Vrijdag
van
2
Familie Pensioen, bij Zeedijk, 35 kamers.
(Toewijzing volgt op 26 Aug. 1Ü4Ï).
— Ghurchill is in Canada per vliegtot 4 uur.
eenë uitgestrektheid van 17 m.,
Gemeubeld Hotel, Zeedijk, Middelkerke,
De
stelling,
dat
de strijd van Duits^htuig aangekomen ten einae er President land tegen het bolsjewistische
Voor alle inlichtingen zich wenden bij 45 kamers, alle confort.
t en West aan de erfgenameri CalII.
Rusland
5
rfoosoveit
te
ontmoeten.
•n, met al het mobilier onroerend
notaris Van Caillie, 6, Kapucienenstraat, 2 Werkmanshuizen met .1350 m2 grond
ons niet aangaat, kan niemand in ernst
—
De
resultaten
van
den
veldtocht
in
INSTEL met % % premie
: bestemming en dienstig voor de
of bij notaris Sebrechts, 44, Euphrosine
te Breedene.
volhouden, die zich de beteekenis van
.(296) Bouwgronden te Breedene-Hippodrome, net Oosten: De sovjets hebben 4 millioen dezen strijd realiseert. Het is niet. geiting.
Op WOENSDAG 13 AUGUSTUS 1941, Beernaertstraat.
man verloren, ööö.üuü gevangenen, 10.388 makkelijk zijeh een begrip te vocmen
vanaf 15 fr. de m2. Occasie.
te 15 u., ter herberg «Prins Boudewijn»
ERDEELING:
stuks gescnut; 13.145 tanks; 9.082 vlieg- van het lot, dat ook ons. land zou heb-(.zooals
hierboven).
'elijkvloers: Groote en kleine eettuigen vernietigd of buitgemaakt.
TE H U U B :
Kantoor
van
den
Notaris
.wanneer gebeurd was,
js, office, keuken, afwaschkamer,
wa over een afstand van meer dan 1000 ben ondergaan,
somnngcn nog schijnen .te hopen,
Prachtige
moderne
villa,
alle
confort.
[oohcel, trapzaal, uitweg, terras met
Woonhuis met Hof
Km. opgerukt te zijn, staan de Duit- wat
da.t gbbFfren zal de overwinning van
Jos. DE VESTELE Andere Huizen in stad.
juise met ijzeren geraamte overdekt. ce BREEDENE A/ZEË, Kapellestraat, Nr
sene troepen bij Narva op de baan naar Sovjet-Rusland
op Duitschland. Dat in
\erste verdiep: trapzaal, uitweg, acht ^13 (steenweg Breedene-Biankenuerge),
dt
t'ecersnurg
en
voor
ue
poorten,
van
DRINGEND TE KOOP GEVRAAGD :
Langerei, 56, te Brugge.
Uat
geval
ae
aovjeclegers
de >ïelgiers, engelsch gemak.
xlieuw. ue siag bij esmolensic wera zege- sche grens zouden hebben bij
met verdieping, en en afhankelijkheden,
halt gt houAllerlei handelshuizen, burgershuizen, vierend beëmaigd.
'loeede verdiep: idem, trappenhuisje éroot 2u7 m2.
den, valt moeilijk aan te nemen. De
groot en klein, in en buiten stad.
uitweg, drie mansardekamers en
RECHT VAN OPBOD
Electriciteit, putwater en regenwater.
(321) UË DOODSTRAF VOOR HEN DIE HULP toestand, die bij een bezetting van BelIgplaats.
VfcKLctNtN
AAN
LEÜtN
VAN
Verhuurd van maand tot maand.
uit oorzaak van Failliet
gië door Sovjet-troepen zou zijn ont\iitferaardsch: twee voorraadkelders,
VIJANDELIJKE
Zichtbaar: Dinsdag, Donderdag en Zastaan kan men eenigszins nagaan, wani- en kolenkelder.
cerdag, 2-3 u. nam.
Ingevolge art. 565 van het KoophanHet Duitscne militaire bestuur deeit neer men zich nog eens de bericnte;i in.
Men
verzoekt
ons
het
overlijden
'oorzien van loopend stadswater, put(Toewijzing volgt op 27 Aug. 1941).
delswetboek heeft iedereen recht geduiriede:
de herinnering roept uit andere landen
te melden van
regenwater, gas en elektriciteit.
rende vijftien dagen na de toewijzing
Nogmaals konden enkele gevallen wor- aie vroegere jaren zoo dikwijls m de
in.
Ingesteld: 175.000 f r.
om op te bieden. Het moet gedaan worMIJNHEER
den vastgesteld, waarin inwoners van t pers verschenen en ook op het doek •verden bij deurwaardersexploot, dat beteeoezette gebied hulp hebben verleend aan toond werden.
UIT TER HAND TE KOOP :
ichtbaar alle dagen. Ingenottreding:
kend wordt aan voornoemden notaris,
. Einiiel-fiimë VAltDOn
e maand ha den toeslag.
a) Uitgestrekt EIGENDOM met erve te aan het college der curators en aan den
.venstad [et alle gebeurlijke rechten op oor- GOSTfüwDE-Meiboom, Verlaatstraat 47;
zoon van wijlen Mijnheer Eduard
't de ven ischadevergoeding pro fisko, geschat sjroot ongeveer 770 m2 .(oorlogssehade- kooper van:
en Mevrouw Justin Schinkel
zen afval jens onlangs gedane schatting op /ergoeding inbegrepen).
STAD
BRUGGE
geboren
te Oostende, den 12 Ferohneh
v 72,70 fr.
bruari 1915 en jammerlijk veronrangingsr oor alle verdere inlichtingen, plans
b) Welgelegen PERCEELEN BOUW- Zeer schoon en goed onderhouden
Oostendsch Nieuws
gelukt den 25 Juli 1941 te Einden
worden, inventaris van de medeverkochte roe- ÜROND te OOSTENDE-MARIAKERKE.
(Duitschland).
• én loois de góéderen, zich wenden ter studiën Nieuwpoortsteenweg en Meibloemlaan.
Heerenhuis
De ter aardebestelling heeft
i. Het vi; voornoemde notarissen Denis en
c) Gerieflijke VILLA te OOSTEwDS,
IN DE WINKELS
GESLAAGD
plaats gehad in familiekring te
ie- en vc sureel, respektievelijk te Nieuwpoort Koningstraat.
.(323) met bureelen en koetspoort, Pifeter
Het zal menigeen opgevallen zijn dat
De
heeren
Ureel
Raymond
en
DecosOostende.
te beteek te Koekelare.
Pourbusstraat 2 en Grauwwerkersstraat
(319)
ter Maurice uit onze stad, zijn ff B vele winkeliers nie.t meer dulden dat, bij
Dit bericht geldt als kennislïökkerij,
24, op kadaster gekend sectie E numslaagd in he.t examen voor de plaatsen lange rijen wachtende menscnen, deze
geving.
t onder
mers 1154a en 1156, groot 3 aren "?9 cenKantoor van den Notaris
van. toegevoegd veldwachter, eerlang ve tot in hun winkel staan. Voortaan wilNieuwpoortsteenweg, 235.
tiarén.
begeven in de verscheidene gemeenten len zij hun winkel vrij hebben met een
Studie van den Notaris
(348)
tende de
Bestaande uit:
of twee menschen die, naar gelang het
Jacques GHYOOT
of groepen van gemeenten.
nieuwen ean DE WYNTER
Gelijkvloers : salon gevolgd van eetpersoneel, kunnen besteld worden.
Koningstraat,
54,
Oostende.
tstig zijn.
VERGADERING
plaats, trapzaal, groote bureau, 3 kaDit heeft zijn oorsprong gevonden in
Kerkstraat, 43, te Oostende.
;st van
Heden Vri;'dag grijpt in de Kerlinga het feit, dajt de winkeliers tot de vastmers, keuken, kleine keuken, waschkeuBericht
van
de
Bij Onroerende Inbeslagneming
een hoev
een bestuursvergadering plaats van het stelling zijn gekomen, dat - er schrikkekèn, diensttrap, W. C., koetspoort, hof,
rekenen,
Verbond van de Vlaamsche Kultuurver- lijk veel gestolen wordt wanneer hun
W. C. en gewone uitgang GrauwerkersKreiskommandantur
jelijks 'A Jp DONDERDAG 21 AUGUSTUS 1941,
De notaris Jacques Ghyoot te Oosten- straat nevens nr. 20.
eenigingen.
winkel vol is met wachtende menschen!
'ischmeel Fi5 u. in het lokaal «Prins Boudewijn», de, daartoe aangesteld bij vonnis van
Groote kloeke zolders en 2 kamers.
Het stelen uit winkels .duurt dus nog
HET
SUKSES
DER
KINDEHTUINEU
"Sebastiaanstraat 22, te Oostende:
de rechtbank van eersten aanleg in daTer stagie: zeven kamers, speelzaal, NOODLANDINGEN van VIJANDELIJKE
voort.
He.t
sukses
der
kindertuinen
in
de
eum van 12 Juni 1941, zal ten overstaan badkamer, toiletkamer en annexe, trapVLIEGMACHINES
scholen Conscience, Vercamer, Meiboom BROUWERS — BIERHANDELAARS
TOESLAG
van den Heer Vrederechter van het kan- zalen, W. C.
iersslad
- """""a
van
Marie-Louise, leperstraat, overtreft
ton Oostende overgaan tot de
Voor het vernieuwen van uw kapsuls
Drie soorten water, chauffage, loopend moeten door de bevolking dadelijk aan. en
(blikken stopsels), wendt Ü: 40, Warde- 'dichtst bijgelegen militaire overheid alle verwachtingen.
ènlijk arl
STAD OOSTENDE
water, gas, electriek.
OPENBARE
TOEWIJZING
IN
EEN
505 kinderen waren reeds van af den schaustraat, Tel. 721.97. '
'
'(327)
gemeid worden.
Genot met de geldtelling.
ScheldeofW L
ZITDAG
üij die de melding maken zullen een tweeden das tegenwoordig.
Na te zien op vertoon eener toelating
Het joelt op de speelplaatsen van
op DINSDAG 19 OOGST 1941, te 15 uur, afgeleverd door den verkoophoudenden belopning van 2u RM. ontvangen.
pïpdïïl
WOONHUIS
ter Gehoorzaal van het Vredegerecht, notaris den Maandag en Donderdag van
Zij die verzuimen dit te doen stellen speellus.tige bengels.
1
MET INRIJPOORT
Zij speien er in het zand, zooals op
zich bloot aan strenge straffen.
«Gerechtshof», Vmdictivelaan, te Oos- 2 .tot 5 uur.
Bijrantsoenen voor
het strand.
füie^W bBerstraat nr- 6. gekadastreerd Sectie tende, van
Nadere inlichtingen ten kantore van
In
de
school
Mariakerke,
werd
zelfs
111 165
L
Fa
en hPv^I '* -iP- 5ade 6,75 m., opper- Stad OOSTENDE-WEST, MARIAKERKE den notaris.
door een der leerlingen een concert met
onze Visschers
fi-^Y,, 1Slfcte 139 m2.
Toegewezen op 6 Augustus 1941, mits
ihandel
Overdreven Prijzen accordeon gegeven, en de dames leerden
('rij van gebruik,
400.000
fr.
(347)
Lot I.
rischmarl
er,een lustig liedje, dat dreunend door
ingesteld: 83,000 f r.
irspronke
al de kindertjes werd mede gezongen.
Onze visschers bekomen thans slechts
Werkmanswoonst
Of de ouaers tevreden zijn van hunne een bijrantsoen voor de dagen gedurenop IL
in
den
Vischhandel
kinderen
in
veiligheid
te
weten,
hoeft
narkt aai
de dewelke ze in zee' gaan, bijgevolg
met erf en aanhoorigheden, staande en
niet gezegd.
WOONHUIS
euw late
voor de dagen waarop ze een werkpresgelegen Nieuwpoortsteenweg, gemerkt
:ies, den ierstraat nr. 8, gekadastreerd Sectie Nr. 851, groot volgens meting 129,77 m2. ZOEKLICHTJES
tatie leveren.
Vrijgesproken
oegewijd. nr 1651 B.7. Fagade 6,35 m., opperDoor onze visschers werden voetstapKadaster: wijk B. Nr 109e, groot l a.
1
Jij bevoi kte 116 m2.
pen aangewend bij *de Corporat.e voor
20 ca.
STENO-DACTVLOSCHOOL
Op
14
Maart,
tijdstip
op
hetwelk
den
•ijwaters .'erhuurd met pacht.
Visch en Visscherijproducten, ten einde
Palende Noord: den steenweg; Oost:
j yiscnverkoop. nog vrijelijk In voege was
te bekomen dat het bijran&soen zou
Ingssteld: 96.000 f r.
Van Massenhove -Desmedt Jules, te Oosl en de Vischmtjn uitgebaat werd door het
CREMER
Iderijen, lezoek: Maandag en Donderdag van tende, Zuid en West: Copin-Cassehnan BIJVERDIENSTE
' Stadsbestuur in de Garage Pierloot, wer- 2bis, Marie-Joséplaats (boven Ribby) worden vermenigvuldigd. Men moet imij verheel tot 16 u.
mers in aanmerking nenien dat dé daErnest, te Middeikerke.
Persoon (19 a 21 jaar) wordt gevraagd, den verscheidene vischhandelaars van
iers voor. Jecht van samenvoeging.
beschikkende over vrije Zondagnamid- buiten de stad in overtreding verklaard SNEL EN MACHINESCHRIFT - TALEN gen gedurende dewelke onze visschersLot H.
igs de Gn /oor alle nadere inlichtingen, zie plakvaartuigen in de «reserve» zijn, de bedag (2 tot 5 uur), op de hoogte van taal door een Controleur van Prijzen en LooCOPYWERKEN
oot -schih eveii of zich bevragen ter Studie.
manning om 5 uur moet aan boord zijn.
aijnd£. Schriftelijk aa[nbi,eden ten bu- nen, om garnaal te koopen aan overHeropening op 8 September. Inlichtin- Ook moet er na een zeedag den daaroproeping
(344)
Woonhuis
reele van het blad.
(343) dreven prijzen. De Rechtbank van Veuret altaar
ne heeft deze handelaars veroordeeld tot gen en inscnrijvingen ter school van 2 volgenden dag somtijds hard labeur
met verdieping en inrijpoort, stallingen
TE KOOP: een piano en een naai- eenë geldboete van 400 fr.
tot 5 uur. üp alle andere uren bij Mej. verricht worden aan boord.
[e eeuw li
en-tuin, erf en aanhoorigheden, staande machine. Zich wenden «Café 't VuurTilmont, 6, Oude Mijnplaats. (351)
Lhat ons hopen dat de tusschenkomst
Studie van den Notaris
Onder
hen
bevond
zich
eenë
genaamde
*.
en gelegen Dorpstraat, gemerkt Nr. 79, schip », Statiestraat, l, Oostende. (346)
van de Corporatie bij den Heer Schepen
s vischtei
Maria Simoens die, onder de benaming
groot volgens meting 1182,40 m2.
der Bevoorrading een goeden uitslag zal
de Holme ean DE WYNTER
van Frans Huysseune, garnaal gekocht
Kadaster: tuin wijk B, Nr 95x, groot
AUTO TE KOOP, Renault .type 1936,
AFVALINZAMELAARS
opleveren.
i in de \
2 a. 40 ca.; landgebouwen wijk B, Nr 8 P.K., alsook twee remorqueurs van had aan prijzen schommelende tusschen
Zooals blijkjt uit een verordening uitNoorden
Kerkstraat, 43, te Oostende.
95y, groot 6 a. 60 ca.; tuin wijk B, Nr 2000 en 500 kg. Garage Maritime, Van- 17 en 22 fr. het kilo.
gaande van het Departement van Ecoet Kiel. '
Zich
steunende
op
de
verklaringen
95z, groot l a. 80 ca.; huis wijk B, Nr dersweepplaats.
(349) door den Commissaris-hallchef ten dien nomische Zaken moeten aiie personen,
Iking vai
95b2, groot 82 ca.
Een bijkomend rantsoen
Iviervissc Op DONDERDAG 14 AUGUSTUS 1941 Palende Noord: Mestdagh Josephus, te
tijde herhaaldelijk afgelegd — verkla- die regelmatig liet beroep van afvalinZOEK TE KOOP in okkasie: een Boe- ringen
visch
15 u. in het lokaal Prins Boudewijn, Oostende; Vandernoot-Torbeyns Adrien,
uitgelokt door de koopers zelf ten zameiaar uitoefenen, ingeschreven worrenstoof (Leuvensche). Zich wenden: einde te weten of zij, ja dan neen, vrije- den DI; de Centrale voor Oude en"Afval- suiker voor de kleine kinüers
er zoutw; Sebastiaanstraat 22 ,te Oostende:
te Oostende; Defenfe-Defenfe Emile, te Garage Maritime.
'i .
(350) lijk mochten koopen — heeft de genoem- goederen.
fkomstig
Oostende; Oost: lot III en BevernageMoet worden . beschouwd als afvalinINSTEL met % % premie
de zee.
de koopster zich verweerd en de zaak
Crommelinck
Alfred,
te
Kortrijk;
Zuid:
TE KOOP wegens sterfgeval: Boot, 10 doen beslechten door het Beroepshof van melaar.in den zin van deze verordening,
ngevoerd
Door het Ministerie van VoedselvoorTulpin
Magdalena,
*te
Oostende;
zelfde
meter lang, motor Ford, 4 cyl., 22 P.K.,
ieder persoon die oude en afvalgoederen,
van
slikken,
ziening, werd een bijrantsoen suiker van
Bevernage; Croussel-Muylle Theophile, met masten, zeilen en benoodigdheden, Gent.
met
het
doel
ze
voort
te
verkoopen:
,bant en
Vrijdag 25 Juli werd de uitspraak door
500 gr. per maand toegekend voor atle
te Oostende en Declerck Edmond, te alsook een Radio Philips van 110 Volt.
a.) aan huis gaa.t opkoopen;
nt.
dit Hooger Gerecht geveld. De Commiseen Herberg
Schaarbeek; yvest: <je Dorpstraat.
Schrijven: Deknuydt R-, St. Franciscus- saris-hallchef, als getuige opgeroepen,
b) aan huis gaat ainalen, zelfs zonder kindjes van O tot l jaar.
De deeling ervan wordt verzekerd door
^^•^^••nanrnri «Vandpiidrinr^k» T.Tzfirwegstraat. Voorzien van- electriciteit, gas, stads- straat, 56, Oostende.
• (341) | werd in gelegenheid gesteld eenë klare er.voor te betalen;
water; regenwater en putwater.
l te Steene Conterdam.
c) bij zich tenuis, tegen betaling of tusschenkomst van het Nationaal Werk
!
uiteenzetting
te
geven
van
de
toedracht
voor Kinderwelzijn, voor al de kindjes
TE HUUR GEVRAAGD door
•Oppervlakte 80 m2. Gekadastreerd seczaak en heeft betoogd dat het Be- gratis m ontvangst neemt.
Lot UI.
beneden één jaar .hetzij dat ze ingestadswerkman, omtrent Spaarzaamheid- der
B nr 33 b;4.
Ten
einde
het
Stadsbestuur
in
de
mostuur der Vischmijn in de overtuiging
schreven zijn op de raadpleging voor
:en tint Onmiddellijk genot.
straat, Goedheidstraat, Vereenigingstr., verkeerde
gelijkheid
Jte
stellen,
aan
de,
door
voorzijne reglementen nog
Bouwgrond
zuigelingen of niet. '
Nieuwpoortsteenweg tusschen tram de- immer vandat
laan zm Nadere Inlichtingen te bekomen ter
kracht waren en dus geene noemae verordening voorgeschreven forDe moeders kunnen de suiker bekopot
en
kerkhof,
zoo
mogelijk
met
hofje.
gelegen
met
20
meter
breedte
tegen
de
maliteiten
te
voldoen,
worden
de
afvaludie.
(317)
;ingen d
vastgestelde prijzen moesten geëerbieKlaprozenlaan (voorheen genaamd Kol- Schrijven met voorwaarden bureel blad, digd worden door dé erkende koopers.
inzameiaars verzocht zich te komen men — zonder zegels — op vertoon van
vaarop
de rantsoeneerihgskaart van het kindje,
(339)
lebloemsl raat), groot volgens meting onder letters A. G.
Deze uiteenzetting heeft het Beroeps- aanmelden op het Stadhuis, Stokholm- in de raadpleging-lokalen die ingericht
5 lachje
534 m2.
straat, nr 6, 2e verdieping, 6e bureau,
Studie
van
den
Notaris
hof,
alsook
het
Openbaar
Ministerie,
TE KOOP wegens omstandigheden:
ü'loopen
Kadaster: wijk B, Nr 96p, groot 5 a.
elfcen dat van 8.30 u. tot 12 u. en van zijn in al de wijken van stad, ook te
een zoo goed als nieuwe garnaalboot, doen inzien dat Mevrouw Maria Simoens 14 .tot 17.30 u., dit vanaf heden tot Don- Breedene, Steene-Conterdam en Zand33 ca.
;bouw, v
te goeder trouw heeft gehandeld, met
voorde voor de kindjes van deze gemeenean
DE WYNTER
Palende Noord: Defenfe, Bevernage; 9 m. lang en 3 m. breed, met volleaige het gevolg dat zij ongestraft de gerechts- derdag 14 Augustus 1941 inbegrepen.
inden. I
uitrusting (nieuwe zeilen, 2 nieuwe
ten, op dagen en uren van de geneesOost:
De
Laan;
Kuid:
Bevernage
en
De
personen
die
zich
niet
zullen
hebKerkstraat, 43, te Oostende
vischnetten en nieuwe mazoutmotor); zaal heeft mogen verlaten.
glazen
Kundige raadplegingen voor zuigelingen.
West: lot II.
Ongetwijfeld zal dit vonnis opspraak ben laten Inschrijven, zullen in de toe>rstplaa
Alles Is vrij van verhuring. Zichtbaar klaar om te varen. Zich te wenden bu- verwekt
Voor Oostende:
komst het beroep van afvallnzamclaar
hebben
of
verwekken
bij
al
die(331)
Dinsdag en Donderdag van leder week reel van 't blad.
RECHT VAN OPBOD
1. Lokaal Kribbe Louise-Marie, Lon:s te vu
genen die te Veurne worden veroordeeld niet meer mogen uitoefenen.
van 2 tot 4 uur namiddag.
Bedoelde inschrijving is niet toepas- denstraat 5: lederen Maandag van 3 tot
TE KOOP: een paar velowielen met en denkelijk reeds hunne geldboete zulgieten
Lastenkohier, plan en Inlichtingen ter
selijk op de personen, die hoewel zij het 5 uur;
.ten woi OP 31 JULI 1941 werd er openbaar Inzage bij notaris Ghyoot voornoemd. De banden, zoo goed als nieuw. Nieuwpoort- len hebben betaald.
2. Lokaal Volksbond, Stokholmstraat
Ook «Het Vlsscherljblad» wees toen op beroep van afvalinzamelaar uitoefenen,
steenweg 460, Oostende.
(332)
ïr eere egewezen door het ambt van den no- toewijzing gsechiedt onder voorbehoud
doch reeds als afvalinzamelaar bij de 7: lederen Woensdag, Donderdag en
de
onwettelljkheld
van
des;e
overtredinTE KOOP: Camlonnette Chevrolet gen, gezien geen enkel besluit hierom- Warencentrale voor oude en afvalgoede- Vrijdag vanaf 2 uur;
gratis f ris JEAN DE WYNTER, Kerkstraat, 43 van toepassing van art. 45 en 92bis der
Oostende:
wet van 15 Augustus 1854. (342) 1928, 2K Ton. Gansch nagezlen, goede trent nog bestond.
3. Lokaal Steenbakkerstraat, hoek Nljren zijn Ingeschreven.
banden, maat 32/6. Aanbod te doen:
verheidstraat: lederen Woensdag- en
f rookgt >K WELBEKENDE CREMERIE
Nieuwpoortsteenweg 460, Oostende, (333)
Donderdagnamiddag vanaf 2 uur;
ftiispri.
4. Lokaal Stuiverstraat, ConscienceNotaris
TE
KOOP:
Ijzeren
boot,
lengte
7,50m,
school: lederen Woensdag, van 3 tot> 5
n mond
"AU-GRI-'GRli,"
en
Scl\rijf
breedte 2 m., voorzien van benzinemotor
uur;
VAN CAILLIE
frngestraat, 32, te Oostende, niet alle
van 12 P.K. «Bury», Schrijven voor5. Lokaal Mariakerke, NieuwpoortstWi
roeien, ««rende goederen onroerend bij bestemwaarden bureel van 't blad. (334)
631:
lederen Woensdag van 2 tot 4 uur.
te. Oostende, 6, Kapucljnenstraat.
WEU
NIET
jn tocliPpg,
Aa der| hee
Voor Breedene:
GOEDE
DACTVLO
vraagt
plaats.
—
mü nvrM "
r Joseph Thielën», handeVoorwaarden opgeven aan het bureel
1. Meisjesschool (dorp); lederen Maane de
e
09te
lc 9
Kj
e
Den
MAANDAG
18
AUGUSTUS
1941,
Seggenfc'at^ "
« °
»' . > "» »°dag te 9 uur;
om 3 uur ter herberg «Prins Boüdewljh*, van het blad onder nummer (352) Aanvaard de betuiging mijner hoogach' Hoogachtend.
2. Lokaal Sas-SIykens (Ellsabethlaan):
hutte t«Mlts' de principale koopprijs van
tlng.
St. Sebastiaanstraat, 22, te Oostende:
TE
KOOP:
een
motorboot
volledig
gelederen Woensdag te 2 uur.
schuilnaam, pseudoniem
kaaimui
,
520.000 Fr.
deknaam
schikt voor de vlsscherij, In zeer goeden
Eendracht maakt macht
Voor Steene~Conlerdam:
INSTEL met v& % promie
staat. Marinemotor, Prijs: 22.000 f r. Zich Eendracht baart macht
OOtje 0! Gelijkvormig artikel 92bls der wet van
wegwedstrijd
baankoers
Guldo Gezellestraat: lederen Zaterdag
wenden: Ajuinlei 9, Gent. (345)
van
tnen die 'Augustus 1854 heef t -om 't even wie
opmerken,
vaststellen,
bevinden
bestatlgen
te 2 uur.
•t recht om op te bieden gedurende
bureauchef, kantoorchef
bureeloverste
OVER
TE
NEMEN:
Café
«Flandria»,
Een
Schoone
Villa
• Voor Zandvoorde:
brlevenhouder
zijn in tertien dagen na de toewijzing. Het op32, Zich tot dit adres classeur
Lpkaal
Kinderwelzijn: lederen WoensW mag niet lager zijn dan een/tiende SPORTSTRAAT 3, te Oostende, met 3 Torhoutsteenweg,
door
middel
van
bij
middel
van
wenden voor alle voorwaarden. (329)
men im «n dé hoofdsom van de toewijzing.
dag te 2 uur.om half drie
verdiepen en 15 plaatsen, 3 soorten waom twee uur en half
maar v Het wordt gedaan bij deurwaarders- ter, gas, electriciteit; linoleum en ge-: OOSTENDE. — Te koop Burgershuis, obus
Voor al de kindjes van O tot 3 jaar
granaat
kunnen de ouders ook maandelijks een
een aannemer van. bouwwerken
ten koste van den opbleder, dat kleurde ruiten meeverkocht.
tar de ( vloot
gelegen Blauwtyasteelstraat, dichtbij een ondernemer van bouwwerken
a
pakje grlesmeel aankoopen, tegen 5'10
Oostende, datum als postmerk
Torhoutsteenweg, gevel 6 m. Goed ver- Oostende, postdatum
; leven u den werkenden notaris wordt be- Genot vanaf l Octpber a.s.
koopjes, restanten, opruimlngsarflkden aardappelzegels of 15 zegels nr. 8, in deekend en het wordt den kooper aangehuurd aan bedienden. Prijs gevraagd : solden '
zelfde lokalen, zelfde dagen en uren.
tramhalte
Kan bezichtigd worden dem Maandag, 120.000 f r. Zich wenden; Handelskantoor stilstand van de tram
Het Coördinatie Comité voor
facultatieve of vrtje halte
All'e nadere inlichtingen te bekomen Woensdag en Vrijdag van hsdere week, A.R.E.O., Academiestraat, 7, te Brugge. stilstand or> aanvraag
Kinderwëizïjn.
de wet Is nu In zwang, In gebruik.
r Studie,
(330). van 2 tot 4 uur,
(336)
(325) de wet is nu in voege

I

«HET VISSCHERIJBLAD »

De

MARKTBERICHTEN
VISCHAANVOER GEDURENDE DE WtEK VAN 27 JULI TOT 2 OOGST.
Vissoort

QOSI^^ NIEU^OOR1^^UCHAUTE

Kg.
Garhaal
13.397
Platvisch, schul eri.bot:
418
Ie soort
102
2é soort
11
Groote platvisch
Tong:
9
lé soort
18
2e soort
11
3e, soort
98
Schar (groote) :
Tarböt en griet:
Rog:
91
Bot (groote) :
Póers
—
Soldaten en
.'..k'norhaan:
—
Krabben:
—
Schelpen:
—
Paling:
—
Totaal aankoop\cijfer:
143.457 fr.

P
y

Kg.
4.303

Kg.
23.236

Kg.
5.440

Aardappel-

verdeeling

Totaal Het gebruik van de niet vroege
aardappelen

Kg.
12.242

Brievenbus
Mosselen IO
B. M. BLANKENBERGE. — Wij verzoeken U eerst op ónze postcheck
J 070.98 de som van 10 fr. ie storten. Dit
geval werd aani.de bevoegde personen
onderworpen Antwoord volgt na storting.
• • 4
•*•
*
LOUIS HAERINCK, HEIST/A/ZEE. - Zijn slechts einde volgende week te
spreken on liefst 's morgens tusschen
10 en 11 uur.
•>•
. ENGEL; BEYEN, DE PANNE. —- Einda
deze week nemen we de zaak aan van
de N.l en de N.12; bij hej, terugkeeren
onderzoeken we onmiddellijk de mogelijkheid uw schip vrij te krijgen. Heb
dus nog 14 dagen geduld.
««»
AAN BRUNOOGHE VICTOR, Blankenberge. — Antwoord: 1) Ja, indien hij
vroeger handel dreef in visch en garnaal. De bepalingen over de inrichting
van een visohhandel zullen later verschijhen. 2) Voor alle vragen of wat ook
zich wenden tot- de «Hoofdgroepeering».

laat Holland varï geheel dit ja'ar niet méér uit.
WANNEKENS MOETEN ZE NU VERVANGEN ——
Onze huisvrouwen moeten overal dé V/ANNEKÉNS hog'vmëer"ïëéren
kennen en ze op verschillige manieren- leef en gereedmaken".

HEEK

Kg, HET RECHT OM EEN VOORRAAD OP
VISCHWINKELS! INLEGGERS ! VOEDINGSBEDRIJ VEN !
art) s
58.618 TE DOEN MAG SLECHTS UITGEOE
mtstee
Bezorgt nu aan dé bevolking dit goedkoop -en voedzaam vischartikel,
I-END WORDEN BINNEN DE GRENZë'.
zij"6.454 VAN HET ARRONDISSEMENT VAN; DEN
5.408
89
539
dat genoeg ter beschikking is.
2.071
342
2.551
KOOPEfi
36
T lEVE
Wij
versenden
de
WANNEKENS
in
wijnazijn
ingelegd;
in
holl.
origi124
20
4
159
r al
Het Staatsblad kondigt af:
neele vaten' van netto.45 kg. visch.'Ook op vraag eenvotidig gezouten.
!V194(
1.
Ieder
•
producent
van
meer-.dan
20
16
88
52
165
are
niet
vroege
aar
.ippclen.is
ei'.•
tm—
Vraagt
ons'verdere
•inlichtingen
•.-.••
••••.;•
:•"•-20
91
70
199
:
68
156
43
278 gehouden bij voorrang een hoeveelheid
Strooibriefjes met gebruiksaanwijzingen gratis ter ^beschikking
zijn
389
487 aardappelen ter beseirkking te stellen
.nteni
—3
l
4 van de centrale «Aardappelen», overeenom v
M^OOVAE-RTfBevoorrading-ZELZATE
35
3
38 komstig de aanwijzingen van ónder1.635
47
312
2.085 staande tabel:
142
369
511 Productiezetel Hoeveelheid aan de Centrale te leveren per Ha:
Leemstreek
6,500 kg6.500 kg1.505
1.505 Vlaamsche zandstreek
6.500 b*.
3:862
3.862 Polders
3 Kempen
6.000 kg.
Condroa
6.000 kg.
Het
6.000 leg.
152.139,50
247.103 fr. 60.891,60 146.718,10 750.309,20 Ardennen
Weidestreek
5.000 kgAAN L. JACQMAIN, Oostende. — Wij
Bemerkingen: Oostende: 5 vischdagen; Nieuwpoort: 4 visehdagen; Zeebrugge: Mergelstreek
5.000 kg.
3 vischdagen; Bouchaute: 5 vischdagen; Blankenberge: 4 vischdagen.
In. de alinea l vermelde oppervlakte denken niet dat er thans reeds wetteonze
van 20 aren zijn niet begrepen de voor lijke voorschriften bestaan waaraan er
moet
voldoen
zijn
voor
de
inrichting
rekening van derden bebouwde en als
(Vervolg)
sen flink leerprogramma ineen, von
zoodanig regelmatig bij de telling van van een vischwinkel. Binnenkort kunduchtige-zeelui en... -dt- schepen z
NIEUWPOORT
nen deze genomen worden. ,Stel uw
ONZE REEDERIJEN EN ONZE
U5 Mei 1941 opgegeven.
volgen.
S IN
WERVEN
Het recht, aan de artikelen 12 en i 3 vraag aan de Corporatie die U zeker zal
WEEK VAN'28 JULI TOT 2 AUGUSTUS
VISCHTOEVOER
Dit' was larie, loutere onzin. Onze
van het besluit van 5 Juli 1941 bedoelde inlichten.
Toen in 1907 de Staat 5 millioen goud Heden en gezagvoerders stonden juist volg<
In de week van Maandag 28 Juli tot personen en instellingen verleend,- hun
'Bedéeling van visch in de Mijn
ter beseniKKiiig steiae van de reederijen hetzelfde niveau als dié van onze bui t ver
Belg. visch Zaceroag 2 Augustus werden aan de voorraad rechtstreeks bij den producent i
oceaii en ueppe, gingen beide firma's die wel schepen hadden en~ ze kom stus:
Poor ...... . .............. kg.
25 v corporatie aigeieverd:
aan te koopen, mag snkel uitgeoefend
ae verbintenis aan, zien nieuwe scnepeii uitbaten. Het eenig verschil met de NCKï
4.720
Aïaanaaff üs'-Juti: — Garnalen 944 kg. v/orden binnen de grenzen van het arSchar
aan te scnanen." tóeiae reederijen vervul- «vas, dat de onzen geen werkgelegenh ANCI
Prijskampen
en
..18.083,5
tegen yi4u ir.; visch 155 Kg. tegen löau rondissement van den kooper.
Garnaal
den aeze verplichtingen; zij 'schaften aadden, de anderen wel. De onze \va tfESI
738
ir. in totaal voor-een bedrag van ll.OUO
Krab
Die beperking van gebied kan noc'azien ae nieuwe eenneden aan in het oude versleten afgejakkerde onzeewa E BLI
tr.
583
Bot
tans niet opgeworpen worden tegen per- Vermakelijkheden buitenland.
dige huiken, de andere prachtige raei
163,9
Dinsdag 29 Juli. — Garnalen 50 kg. sonen die met landbouwers een teeltoverSpiering
öiaat men de lijst, voor 1934, van de ïeepaleizen. De anderen waren wels rleder
aldeg
Allerlei riviervisch
28
tegen 50U tr.; visch'337 kg. tegen 322ti eenkomst hebben afgesloten waarvan
Beigiscne schepen na. ,dan stelt men .end en vertoonden al de kenmerken
o
0,650 ir. Totaal: 326 fr. Uit oorzaak van slecht aangifte werd gedaan bij de telling'van
Zeepaling
vasc, dat van de-toenmalige vloot'slechts Auh' welvaart, terwijl de onzen kent oni
een ;
436,5
Haring in zuur ...
zicht, moesten de garnaalvisschers terug 15 Mei 1941.
'
'
12
scnepen,
met
samen
30.201
Ton,
in
iens vertoonden van armoede, het erg of ani
KAART
24
oinnen ioopeii.
Rplmops
De hoofdgroepeering «Aardappelen»
België van stapel liepen.
der gebreken. Daarin, alleen daarin,
W<
Vfoensaay 30 Juli. — Niet uitgevaren. van de Nationale Landbouw- en. VoeDit vertegenwoordigde 8,5 % van onze .iet verschil tusschen onze gezagvoerd '11 nee
OOSTENDE
kg. 24.802,550
Donderaag 31 Juli. — Garnalen 1755 dingscorppratie wordt belast met de uit toimemaat. Daarin waren oegrepen 6 in officieren en hun collega's uit
n om
Prijs van de vischsoorten verkocht op Kg. tegen i-j.530 tr. Visch 6634 kg. tegen voering van dit besluit. Zij mag te -dien
Mariakerke. — Op Zondag 10 Augus- kleine eenheden van de reederij Cocke- auitenlahd.
dev. stedelijke • vischmarkt te Antwerpen, 68.753 fr.
i'hide alle uitvoeringsmaatregelen tref- tus, prijskamp met de kaart (biedeni, rili, die naar eigen schepen bouwt. ZonMen heeft toen onzj zeelieden
HTAFi
week 28 Juli-2. Oogst:
vriaag l Aug. — Garnalen 1614 kg.fen en alle noodige onderrichtingen 30- bij Fr. Eyland, Nieuwpoortsteenweg, derde men deze reederij af, dan bleef
grof belasterd en beleedigd idanh
Maandag 28 Juli. . — Garnaal 16,60-18 aan 16.140 tr. Visch 2858 kg. tegen ven. Zij zal, namelijk, voor elke gemeen- 2-:6 (tramhalte nr 5), met 100 fr. voor- voor het overige der vioot 20.000 Ton /oudigweg
Mistroostig zei een onzer oude zeebi ie en
f r.; krab. 10; f r. per kg.
..
M.V62 ir.. Totaal: 51.902 f r.
tt- den datum en de modaliteiten tier uit en het inleggeld. Inleg 5 f r. per Belgisch materieel over op een totaal een me toen: Een schoolschip zal
en.' o
Dinsdag. 29 Juli. — Garnaal 16,60-18
Zaterdag 2 Aug. — Niet uitgevaren.' verplichte levering vaststellen.
man. Inschrijving om 3 uur. Begin om van 378.842 Ton. Dit was 7 %.
jeen schepen geven. Men zou beter < se lic
f r; krab . 10 f r. per kg.
De totale toevoer van hoogërgenoemde
3.30 uur. Prijzen voor de verliezers der
In de overige maritieme landen, Grie- jchool oprichten voor onze reeders:oral
Woensdag 30 Juli: — Garnaal 16,60 ; week bedroeg: 4361 kg. garnaieii, en
eerste ronde.
kenland uitgezonderd, is de verhouding
Thans hebben wij modern geschoo «s gf
krab 10 fr. per kg.
j)98'l kg. viscn, voor een totaal bedrag
omgekeerd.
maar ook bij onze buren, zon verd
Donderdag 31 Juli. — Spiering 29; gar- van: 151.911 fr.
HANDBOOGSCHIETEN ,, j Alvast kan men uit deze lijst beslui- seelui,
MEKANIEKE TOUW-, GARENmderscheid, werd het leerprogramma i de t
naal 16,60-18; krab 10 fr. per kg.
Maandag 4 Aug. — Garnaal 1250 kg.
ten, aat onze koopvaardij toen niet kon ^en hooger peil gebracht. Onze zee ingen
EN NËTTENFABRIEKEN
BRUGGE
Vrijdag l Augustus. — Schar 15,50- voor 12.500 fr. Visch: 294,1 kg. voor
'beschouwd worden als een vaste kliënte .lebben misschien meer geleerdh toeg<
33,20.^ bot 24,50; .spiering 29; garnaal 2997 fr.
.
neer schepen hebben zij echter nog n
Lokaal «De Tijger» Ezelstraat, 42. Op van onze werven.
l«,60V18^krabAiO fn? pèriikg,-; haring-an
De oorzaak daarvan schreef men toe ;ii alle verhoudingen, ook die van u DEN
Vrijdag 15 Aug. O. L. V. H. beschrijving
zfiÜr:~5,80 f rTöer -f ÖV-vaïf " 250' gr. •" 10,10
et is
van 500 f r. op 2 spelen hooge; 2 hooge aan de duurte van onze nationale werf. ;tand, zijn dezelfde gebleven.
ir. per pot van 500 gr.; rolmops: 5,80 fr:
delta
N. V.
Sedertdien werd er ook wel eens
van 80 fr. ieder, 4 zijden 40 fr. en 4 kal- Zij was duur, inderdaad, ongeveer 30 %
per pot van 250 gr.; 10,10 fr. per pot van
duurder dan die vaa het buitenland. Dit droomd van een prachtige oorlogsvl Onze
len
20
f
r.,
20
primes
van
5
f
r.
meer.
Inleg
Rechtbanken
REEDÈRIJKAAI
OOSTENDE
out) gr.
Verscnil bleek in 1939 nog te bestaan. 311 omdat wij die niet hadden, beweei werei
15 fr., terug 10 fr. Begin om 3 uur.
Zaterdag 2 Aug. — Spierihg 29; gari
Deze duurte sproot voort uit het feit dat men dat oiize koopvaardij niet tot op-st "afr
Ploeg
«Tijgers».
AMe benoodïgdheden voor
naaPl6,60-18 fr. per kg.
! de werf niet gerationaliseerd was. Zij wikkeling kon komen. Die reden is loen.
RECHTBANK TE BRUGGE
Zeevaart, Zeevisscherij én
kan niet rationaliseeren, omdat zij geen even weinig gegrond als de overige. ilrijk*
BILJART
bestellingen had, en kreeg geen bestel- Een oorlogsmarine heeft hqegenaai te lan
Openbare Werken
DIEVENBENDE UIT STEENE ZWAAR
STEENE
lingen, omdat zij niet gerationaliseerd geen invloed óp de handelsmarine, onder
M a z o u t « Pu r f i na»
GESTRAFT. — V... Maurice, werkman te
was De werf zweefde dus in een wan- titulatuur uitgezonderd, verschillen of peel E
Steene, V... René, metselaar te Steene,
Oostzeevisschers
, C on te r dam. — Op Vrijdag 15 Augustus kring. Om haar daaruit te helpen, was eieren en manschappen in de twee v
DIESEL MOTOREN « SULZER'»
A... Prudent, werkman te Steene, vertiiljartprijskamp bij Oscar Dugardein. er slechts een remedie: het bestellen van ten evenzeer van elkander als officier N ER
schenen voor de Rechtbank, onder be(300) Café Sportwereld, Nieuwe Dokstraat, 12, een reeks schepen.
en manschappen van hét landleger, t aterdi
m hun Bedrijf
g| tichting van diefstal met braak van
niet 200 fr. vooruit en het inleggeld, twee
De Regeering heeft daarop niet ge- van de Genie, verschillen van den s ion t
aaidappelen en 5 hennen. Het trio kreeg
flesschen wijn voor de hoogste serie in wacht. Het krediet voor den .scheeps- en bedienden van een firma die gest 200
ö maanden gevangenzitting. Bovendien
de eerste ronde. Inleg 5 f r. per man. In- bouw, dat goedkoop kapitaal verschafte eialiseerd is in' bruggenbouw.
te i
Rantsoeneeringberichten
HOE ZIJ VISSCHEN, DROGEN EN
werd V... M. en A... Prudent, die een vat
aars
schrijving om l uur. Begin om 1.30 uur. voor den bouw van vaartuigen, voorzag
Trouwens
moest
de
kfijgsmarine
e
petroleum
hadden ontvreemd, verwezen
ROOKEN
het bouwen op Belgische werven en invloed hebben op de koopvaardij, d ICHT
-Bieder tot: 3 maanden gevang plus 350 f r.
ZANDVOORDE
daardoor kwam er verandering.
zouden de koopvaardij. van Frankrijk
Het leven der Oostzeevisschers is, boete 01 15 'dagen. Wegens sniaad aan
tij c
Sedert 1936 liepen niet minder dan van Italië beduidend riieer belangri :bek:
Bij rantsoenen
Op Zondag 10 Augustus, biljartprijszopals het leven van -vrijwel alle vis- 'de Rijkswachters en wedèrspannigheid,
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moeten
zijn
.dan
.die
van
Nederland
scners, niet gemakkelijk.
l werden p... Yvonne en V... 'M. veroorkamp bij August \Vanhoutte, te Zandmdlo
Allengs komen.wij tot een betere ver- van Noorwegen. 'Wij stellen •':
i'usschen hemel eri water oefenen zij deeld tot 2 maal 8 dagen gevang ; plus Een toegevoegd dagelij ksch
voorde, niet 150 f r. Vooruit en het inlegtand
melk
en
vleesch
evenals'150
gr.
liiargageld. Inleg 5 fr. per man. Inschrijving houding in de samenstelling van onze vast dat het andersom is.
hun beciricjf uit, (bedreigd door stieeds, 2 maal 182 fr. boete of 2 maal 8 dagen.
gen.
rirje'"per maand voor zekere vrouwen'en om l uur. Begin om 1.30 uur stipt.
vloot, onder opzicht van Belgisch maEr wordt ook wel eens beweerd
nieuwe en door steeds dezelfde gevaren;
ezien
moeders die hun kind zelf'-voeden
geen zeevarend volk zouden zijn. W ht
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én
zeeduc
"De mënschëh;" 'dié' in de Öostzee-vis- neel wat logischer electriciteit te ver- verslagen of voorstellen, voorgelegd door
Op Zondag 17 Augustus, biljartprijs1. dat door Staatstusschenkomst onze tige volkeren of stammen zijn? M kte i
scnersaorpen. langs de DuLtsche Noord-: bruiken zonder te betalen, dan zich een de Prof. Hooft en Schókaert van de kamp bij Charles Mahieu, Café Termireederijen
kliënt zijn geworden van onze schien wel. Dit kan evenwel geen oc oudei
kust leven,- '-zijn -óp hun-zandeiland in meter aan te schaffen. Het feit kwam Universiteit te Leuven, en leden van.Jiet nus, Torhoutsteenweg, 357, met 150 fr.
zakelijk verband houden met de onb
de Oostzee geheel en al van de buiten-i aan -het licht en De W... kreeg een geld- Consultatief Geneeskundig Comité /van vooruit en het inleggeld; 2 f lesschen wijn scheepswerven;
2. dat onze werven ruimschoots kun- duidendheid van onze koopvaardij, wa zoeke
wereld afgesneden. Haff wordt zulk een boete van 1400 -frank of 2 maanden.wen
het Centraal Uitvoerend Comité van voor de hoogste" serie in de eerste ronde. nen voorzien in de regelmatige hernieu- de geschiktheid voor de zeevaart van
eiland genoemd, en wellicht kan men het
Winterhulp, heeft de secretaris-generaal Inleg 5 fr. per man. Inschrijving om l wing en in de verdere uitbreiding van bewoners onzer lage landen bij zee die
HELING.
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Burggraeve,
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't'b'este vérgeligkeh met de- Waddeneivan het departement van Landbouw en uur. Begin om 1.30 uur stipt.
onze koopvaardij.
niet bewezen te worden. Trouwens o E KA
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boete wegens niet aangifte van een rijwij zeer flinke zeelui.
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kost -te verdienen.
kind zelf voeden, tijdens de eerste drie kamp.bij Marcel Temperë, Café du Bou- heeft, was dat; in die betrekkelijk korte zijn om- schepen uit te reeën. Wij zuil
•;. '. ' • : ; A
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334b,
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van
het
kind,
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Koopvaaraanschouwelijk maken.
RECHTBANK VAN VEURNE
ilad»,
fr vooruit en het inleggeld. l flesch wijn dijvloot verdriedubbeld werd. Ik kon niet dL>tDemeer
een
toegevoegd
dagelijksch
rantsoen
Eskimo's zijii zeéduchtig buit
Langs het strand ligt de vlsschersVALSCHE CONTROLEUR, — V... Paul, melk en vleesch toepte staan, evenals 150 voor de hoogste serie in de eerste ronde. nalaten daarbij ook achteruit te kijken allen twijfel. Nog niet zoo zeer lang s
vloot.' Als :bij de-scheepjes der oude Vi- porlogsverminkte
Inleg 5 fr. per man. Inschrijving om l u. i tot in 1904, het jaar dat ik naar zee leden werd er een prent afgerold, waar
gr.
margarine
per
maand.
te
Veurne
Het
zich
alkingen'buigt de bpeg zich omhoog, en daar op 9 Mei 11.' uitgeven als controleur
toegevoegde rantsoenen zullen Begin om 1,30 uur stipt.
ging, en moest vaststellen dat onze vloot wij een kajakvangst konden bewonc uzu
ook.in andere opzichten verschillen zij .der .voedselvoorziening. Het valsch con- hetDeze
«-»
mogelijk
maken
de
noodige
hoeveeler niet op vooruitgekomen was. Integen- ren; zij toonde ons de Eskimo's in lv
niet .veel-,van de primitieve booten waar- troleurtje moet dit betaald zetten met heid caloriën te bereiken, die zwangere
Op Zondag 31 Augustus, biljartprijs- ' deel, toen hadden wij een klein honderd- heerlijke sport, een spelende dans n
in - de • Vikingen hun . geweldige tochten ,een geldboete van 210 f r. of 9 dagen ge- vrouwen en moeders, die haar kind zelf kamp
bij August Devreker, hoek Maria- tal schepen, die geschikt waren voor de ïee en dood. De Eskiimo's zijn. zeeduc
ondernamen.. Aan .de kleuren van de
kerkelaan en Leeuwerikenstraat, 78 met groote vaart.
voeden, absoluut noodig hebben.
"
tig. Nochtans zien wij hun schepen ni
hou ten'.vlaggetjes is duidelijk: te onder- "vang zonder voorwaarde.
Dit vraagstuk werd reeds geruimen 150 f r. vooruit en het inleggeld; 50 f r. ' Thans bezitten wij er nog een tachtig- in onze havens. De reden ligt voor
scheiden Jtot welk dorp, tot welke dorps- • DIEFSTAL VAN HOUTWERK. — , V... tiijd
bestudeerd door hen, die bezorgd voor de hoogste serie in de eerste ronde. tal. Vooral in de laatste jaren is onze hand: omdat nood hen niet dwingt ve Gare
gemeenschap de booten behooren.
Simonne, huishoudster te Adinkerke, had
Inleg 5 fr. per man. Inschrijving om l u. vloot onrustwekkend achteruitgegaan. der te varen dan waar zij hun voed:
Voor dat^de eigenlijke.vischvangst een aldaar in Mei j.l. houtwerk bedrieglijk zijn voor de toekomst van het land.
Eers
Begin om 1,30 uur.
Van groei van onze vloot is er dus al vinden.
&anvang neemt,-eischt^het voorbereiden weggenomen ten nadeele van den Belgihanc
even
weinig
te
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als
bij
de
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de
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schot
de werK. reeds groote ervaring en bij- schen Staat. Zij werd bij verstek veroorBREEDENE
boompjes
van
een
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jaren,
op
16-17
jarigen
ouderdom,
vol
b
zondere handigheid. Eerst moet het lo- deeld -tot -350 f r. boete' of 15 dagen ge- vervolg van vleesch zullen voorzien
geesteriiig de zeevaartloopbaan opga; accc
Op Zondag 7 September, biljartprijs- tuintje, die niet groeien mogen.
kuas gevangen worden; dit geschiedt vang.
worden
kamp (kermispri;s) bij Oscar Vandekin- i Welke kunnen wel de oorzaken zijn en, na betrekkelijk korten tijd, tot ze
met sie_epnetten, die van het strand af
DIEFSTAL VAN EEN KOE. — P... Mar- Bedrijven die geen recht zouden hebben deren, Café Oud Breedene, Dorpstraat, i van de kwaal die haar groei belemmert? bruikbare en onversaagde matrozen o;
in'zee geworpen worden. Déze netten zijn
Er worden reeds zooveel oorzaken op- groeien,' zijn zonder twijfel geschikt vo
ruim honderd meter lang. Als aas voor cel, landoouwer, V... Julien, herbergier,op 25 kg. per week komen niet meer j 160, met 500 fr. prijzen, verdeeld als Ij gegeven.
de zee, zij zijn zeéduchtig.
oco
volgt: 130, 100, 80, 65, 50, 30, 25 en 20 fr.
de te vangen scharren worden kleine en A... Camiel, werkman, allen uit Oostin aanmerking
Maar tien jaar later vinden wij
Voen
Inleg 5 fr. per man. Inschrijving om l u. . Enkele ervan zullen wij onderzoeken.
viscnjes georuikt, die, doorgesneden, duinkerke, hadden aldaar in den nacht
In het begin van mijn loopbaan hield zelfde jongens ,man geworden, alle m n, z
Betreffende de rantsoeneering! enjVj.de Begin om 1,30 uur stipt.
op de haken der dwarssnoeren worden van 12 op 13 Juni 1.1. een koe bedrieglijk
men er, kort samengevat, de volgende gelijke, hef boomen bewegen om ma «icbec
gestoken. Dagenlang achtereen moeten uit de .weide gehaald ten nadeele van toebedeeling van vee, vleesch, slach'taftheorie op na. Wij .hebben geen zeelie- van de zee weg te kunnen en een bero ande
UITSLAGEN
werd veroordeeld tot vallen en dierlijke vetten is in het
de visschers dan soms uitvaren om een Pylyser René.
den, althans geen bekwame gezagvoer- aan land te vinden.- Zij zijn zeeschu \toor
bé-hborlijke lading scharren bij elkaar een jaar gevangenisstraf en 700 fr. boete Staatsblad een besluit verschenen t dat
ders. Besluit, wij bouwen een schoolschip, geworden en nochtans varen velen ve :en
STEENE
of l maand gevangenis; V... tot acht luidt:
te' halen.
— 'in het buitenland natuurlijk, want der, omdat de nood er hen toe dwini i, ne<
De vleeschbewerkende of -verwerkenmaanden gevangenisstraf en .700 fr.
Uitslag van den prijskamp op den ook onze werven deugen niet—, steken
('t Vervolgt). n ze
TERUG VAN DE VISSCHERIJ
boete of l maand gevangenis; en A... tot de bedrijven worden met vee of vleesch biljart,
gehouden bij Leon Coulon, Tortoebedeeld
in
verhouding
van
de
bevoorzes maanden gevangenisstraf en 182 fr.
;
houtsteenweg,
Hooge
Barrière,
waaraan
LAS
Komen zij terug, dan begint het ei- boete of 8 dagen, met onmiddellijke aan- radingsmachtigingen A, door hen op het
genlijke werkiin de,dorpen. In ieder dorp houding van allen. Verder werden zij distributiecentrum ingebracht.
'laar
,; n 6-1 spelers deelnamen
l Carrettu Alfons — Tibbe Robert.
bevindt zich een gemeenschappelijke solidairlijk veroordeeld tot het betalen
Gedurende veertien dagen na hét i
2. Deschuytter Maurice — Debal Leop.
drogerij, aangezien het geheele werk op aan de burgerlijke partij eener som van werking treden van onderhavig besluit
idsbi
3. Dscombel Maurice — Borret Pierre.
schri
een'gemeenschappelijke basis wordt uit- 4500 f r. met vaststelling van den lijfs- zal de toebedeeling geschieden rekening
4. Mahieu Charles — Hanze Kichard.
urtw
gevoerd. Als de gevangen scharren zic'n dwang op den duur van een maand, als houdende met de vastgestelde behyefte
5. btuooa Louis — Houben Joseph.
oj
uitgehaald, worden zij óp de droogplaats waarborg der veroordeeling ten opzichte per gemeente of per agglomeratie -van
6. Tack H-jnri — Bultinck Alfons.
is be
gemeenten.
aan lijnen opgehangen en het ziet er van ieder veroordeelde.
7. Cattrysse A — Vandeklnderen Osc.
aclhu
dan net zoo uit of er klein waschgoed
De rechthebbende bedrijven eener" ge8. Castelein Gerard -•* Saelens Ëmlol.
AARDAPPELDIEFSTAL. — Vanh... Si- meente of eener agglomeratie worden
te drogen hangt. De afstand tusschen
URII
Hoogste serie in de eerste roride: Dftde visschen moet dusdanig zijn, dat al- monne én Verm... Alice, huishoudster te elk evenredig toebedeeld rekening houWe i
len gelijk geprepareerd worden en toch Adinkerke, hadden aldaar in den nacht dende met hun omzet over 1939. Bedrij- schuytter en Han?e 22 punten. Beker
ordei
moeten natuurlijk op de beperkte ruimte van 19 op 20 Mei 1941, 15 kg. aardappelen ven, welke nochtans volgens deze bere- toegekend aan Dsschuytter Maurice.
be
Hoogste serie in de tweede ronde: A.
alle visschen een plaatsje vinden. Al bedrieglijk weggenomen op het veld van kening geen recht zouden hebben, op
1.
naar gelang van het weer blijven de vis- Bouche August. De aardappejen waren minstens 25 kg. vleesch per week kunnen Uultinck, 26 punten, l flesch \vi;ji.
:t eei
Hoogste serie in de derde ronde: Hcnri
schers hier van eenige uren tot een dag slechts vier weken geplant. Bij verstek niet meer in aanmerking komen voor
werd ieder veroordeeld tot een maand eenige toebedeeling. Vleeschwarenfabrl- Teek en Maurine Decombel, 21 punten,
hangen om te drogen.
u e
A
gevangenisstraf en 182 fr. boete of 8 d. kanten welke gedurende het jaar 1939 l flesch wijn word.t na loting toegekend
n e<
geen minimumomzet hadden van 500.000 aan Henri Tack.
DIEFSTAL VAN HENNEN.
Een
Pie... frank kunnen als vleeschwarenfabrikant
Vervolgens gaajfc men over tot het rooNa den prijskamp werden twee flesken van de scharretjes. De hiervoor be- Marcel, landbouwer te Oostduinkerke, niet meer In aanmerking komen voor schen wijn verloot onder al de verliezers.
stemde tonnen en kasten zijn nog zeer thans aangehouden en opgesloten In de eenige toebedeeling. Nochtans kunnen Oscar Knockaert en Aifons Derynck waZoui
primitief, maar voldoen toch aan hun gevangenis te Brugge wegens andere fei- deze bedrijven wel in aanmerking komen ren de gelukkige winners.
erk t
bestemming. Net als tijdens het drogen ten, had In den nacht van 4 op 5 Juni als beenhouwerlj indien zij hiervoor aan
DE PANNE
speelt ook bij het rooken de factor tijd 1941 zes hennen bedrieglijk weggenomen al de wettelijke vereischten voldoen, o.a.
uiteraard een "zeer groote rol. Al te lang ten nadeele van Pyllser Marie. Hij werd voor wat de inrichting van hun bedrijf
«De Zanzibars». — Uitslag van den
rooken. zou de visschen doen uitdrogen veroordeeld tot twee maanden gevange- en hun inschrijving in het handelsre-. biljartprljskamp,.gehouden
op Maandag
en ze .te zout maken, terwijl een te kort nisstraf en 182 fr. ooete of 8 dagen.
gister betreft.
PU
hief minder als 's winters verdient Uwe
4 Augustus in he.t lokaal van A, Selïööken de visschen té snel zoti laten beOp
schotter. Koninklijke laan.
derven. En daar de scharren naar ver in
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n
d
u
s
t
r
i
ë
l
e
des
Pêcheries
kinderen verzameld kan .wórden. Als
De i
onaangename "zomer-verkoudheden"
man Maurice (50 p,). Niettegenstaande
speelgöedvischjes Kangen de scharren,
'ge i
dat
Maurice
wat
onpasselijk
was
(te
Samenwerkende
Vennootschap
In de kasten en .krijgen langzamerhand
gemakkelijk vermijden. Nefemt eenvou? ke
veel «druppeltjes» Maurice?) moest OsRCEDERIJKA'AI (rechtover de Slipways)
een bruine tint, dié een gouden schltte-!
'nasi
car
er
toch
aan
gelooven,
ondanks
zijn
dig
bij
dé
eerste
voorfeékenen
eener
ring vertoont. Van tijd tot tijd worden
•WgU!
kranig
verweer.
Maurice
speelde
zl,'n
50
ALLE
MEKANIEKE
VERMAKINGEN
EN
CONSTRUCTIES
do kasten met natte, doeken bedekt, ten
gevatte kou 1-2 Aspirine tabletten.
punten
In
26
beurten
en
Oscar
behaalde
DE
E
einde de luchttoevoer te regelen.
Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen
97 punten m 26 beurten. Hoogste reeks:
Vcx
Ongeveer 3 uur' duurt het rooken.
Sehoolaerfr 18; Moerman 8.
• .
Levering van alle Benoodïgdheden
•
TU.
Daarna-wórden de visschen klaar ge3. Loones Emlel (60 p.) en Verzeelo
Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbüre, enz., enz.
«hoi
maakt-voor de Verzending,
Alols
(89
p.).
Miei
wint
het
nogmaals;
&n <
HoéVèl een étt atider Voor ons gevoel
Ttl. 71741 «n 727S1
Postcheck 99136
Handelsregister 95
ditmaal In 30 beurten, terwijl. Alóls 72
'Zul
nogal 'primitief 'geschiedt,' schijnt deze
' ' • " ' '
• • - • •
punten speelde in 29 beurten. {Hoogste
'aler
methode den visschers zeer te voldoen, >
Aspirine
is
onschadelijk
voor
har»,
maag
«n
nieren)
reeks: Loones 8, Verzeele 9.
leze

«HET VISSCHERIJBLAD .BURGERLIJKE STAND
• X "•-' - K _•••- SC - K '" X • • • ' ' X , X . ""!,X
BELANGRIJKE MEDEOEELING
Dooi- de zorgen van het Stadsbestuur
LANNOYE-VANTYGHEM
i^rlostendsch Nieuws
zal overgegaan worden tot de^ weder- Bandagen
samenstelling van het register der sterfZEILMAKER
it.
gevallen over de periode van l Januari
TAXEZEGELS OP HET STADHUIS
LEEKDIENST
Orthopaedie
tot 27 Mei 1040.
$ Celast zich voor alle werk :
|zo»dag 10 Augustus, zal de apot- In de bureau's van den Burgerlijken . zeilen, zonnestqors, bachen, enz.
Deze
weüersamenstelling
is
slechts
>r"ïëéren
pewulf, Marie-Joséplaats,
7,garisch Stand en de Bevolking, evenals het Se- j
mogelijk indien alle inlichtingen betref; ;
BREUKBANDEN
g open zijn.
- .'"'• •' '•" crètariaat,- gebeurt het meermaals, dat;
dmaken".
fende deze overhjdens ons door_.de.fa-.
Overvloedstraat,
76
Oostende
naar maat en voll Vrijdag 15 Augustus (O. L. V. He- men taxezegels van doen heeft om een
mine worden verstrekt.
JVEN !
;
gens geval.
lm-t) zal de apotheek Deketelaere, óf andeir stuk te bekomen. /
Handelsregister 9390
Alle personen die tusschen l Januari
tïitsteenweg, 76, gansch den dag ; Ten einde elk over en 't weer geloop
hartikel,
(25)
en 27 Mei 1940 eri in 't bijzonder tuste vermijden, ware het wenschelijk dat
BUIKBANDEN
schen l en 27 Mei 1940 een familielid
(zijn.
er in die bureau's taxezegels zouden voorvoor hangbuik,
hebben
verloren
(overleden
te
Oostenae;
ITIEVERGOEDING
handen zijn, zooals dit trouwens vóór BIJ HET ONDERWIJZEND PERSONEEL
U. origizwangerschap.
na
worden bijgevolg beleefd verzocht zien
Door
het
Ministerie
van
Openbaar
On,
al
de
miliciens
yan
de
klassen
den
oorlog
het
geval
was
!
operatie.
esouten. L,r 1940 is de militievergoeding voorop
het
bureau
van
den
Burgerlijken
derwijs
werd
de
beslissing,
waarbij
Mej.
Het is een klein werkje en zou het pustand te willen aanmelden voorzien van
Cajrdon Bertha als onderwijzeres op
f nclien zij op l Juli 1940 nog in bliek van zeer groot nut zijn.
ORTHOPEDIE
net huwelijksboekje waarop de naam
penstoen wordt gesteld, bekrachtigd.
Ijevangenschap waren
APPARATEN
voorkomt
van
de
(n)
overledene.
BERICHT
AAN
DE
OUDERS
Anderzijds heeft hetzelfde ministerie
shïkkine
("zijn. er personen (de vader of bij
voor
ruggraj,t
misVoor
de
gevallen
waar
geen
inlichtinEntenis, de moeder) die hun aan- De ouders worden er op gewezen dat de aanstelling ad interim van den heer
gen zullen verstrekt zijn, zal geen nieuvorming,
beenderkom vergoeding niet ingediend heb- zij moeten vermijden hun kinderen m de Frans Hofmann als lesgever in de FranZATE
ziekte.
we overlijdensakte worden gemaaKt zoo,,._--- of
.* --^
rangen voor zegeltjes
eetwaren in sche taal en de h. Gaston Vanhoorne
dat
de
familie
zich
later
zou
verplicht
(340)
hunne
plaats
te
laten
wachten.
i
als
lesgever
in
de
praktische
electricilal nu zeker wel te laat zijn !
KUNSTBEËNEN
zien dit op eigen kosten te laten verweEr worden daar gedurende het som-' teit, aan onze Stedelijke VakschooLevenzenlijken.
In licht metaal.
tijds lange wachten aan praatjes ge- eens goedgekeurd,
daan, waaraan kinderen niets goeds te
VOOR
DE
JODEN
WINTERHULP — GIFTEN
leeren hebben.
Op verzoek van de Bezettende OverSt. Jozefslyceum 600 fr.; Vrije Middenheid en ingevolge een rondschrijven van
OP HEETERDAAD
standsbond 329,60 f r., Joseph Legaye
den heer Secretaris-Generaal van het
In het Maria Hendrikapark werd Zon- 1000 fr.; Vrije Technische school 254 fr.;
7, H. SERRUYSLAAN
Ministerie van Binnenlandsche Zaken en
dagmorgen Dem... H. op heeterdaad be- Vereenigde Magazijnen 335 fr.; Stadskas
Volksgezondheid
van
29
Juli
1941,
worden
O O S T EN D E
trapj; bij het doorzagen yan een boom. 3046,50 fr.; Omhaling Oudstrijdersbond
de Joden die alhier in het speciaal re- ONTVAHUSTUREN : leder werkda». van
Dit is het werk van agent Julien Van- 5529,95 fr.; J. Van Coillie 134 fr.; Omgister ingeschreven werden, verzocht
houtte.
haling K. Atheneum 475,55 fr.; Dentist
tot 11 en van 8 tot • nor
•
zich aan te bieden ten Stadhuize, BevolAls men geen kolen heeft, dan zoekt Schacht 103,70 f r.
'
kingsbureau,
uiterlijk
tot
15
Augustus
(29)
ieeh, vo
men natuurlijk hout.
MUTUALITEITSVEREENIGING DER
a.s., ten einde de voorgeschreven aan- >«»*»»o>»»»*»>»*>**»*»»>«»»»»* »•«*«>*»
nepen
IN HET LABORATORIUM
duiding «Jood-Juif» op hun identiteitsRECHTHEBBENDEN VAN HET
IN AUGUSTUS
Nadat er langen, tijd sprake geweest GEDEMOBILISEERD LEGER
kaart te laten aanbrengen.
in. Onze ||Svolgende
taxivoerders zullen den was de plaats van huisbewaarder in- het
OVERLIJDEN
Tengevolge
van
de
demobilisatie
van
iden juist] verzekeren gedurende de maand Stedelijk Laboratorium niet mqer toe den Gezondheidsdienst van het Leger
Wij vernemen het plotselinge afsterr onze bui stus:
kennen, heeft het schepencollege den op datum van l Mei 1941, werd er beven van den heer DUFAIT FERNAND,
n ze
KE Leo, Torhoutsteenweg, 243.
ondferwijizer aan de Alberfyschool. De
toeziener Roger Va'nhee,
hiervoor onbe- sloten een Mutualiteit op te richten
il met
Bureelmachincn - Eigenaars! f
Jean, Kairostraat, 28.
overledene was 37 jaar oud, was gehuwd
zoldigd aangesteld. s:
welke tot doel heeft de genees- en artkgelegenh] lANCHOIS
met Beun Lucienne en vader van een
senijkundige zorgen aan de rechtheb! onze \va{ Ï\'ESI Pieter, Fortuinstraat, 2.
IN STADSDIENST
kind.
benden te blijven verzekeren.
i onzeewaj L BLEEKNEUSJES
Ik beu kooper van alle bureelmachinen, alsook van
'In den laatsten tijd hebben allerlei geSinds een week was hij opgenomen in
A.l de yroegere rechthebbenden, de behtige niet [rieden week deelden wij mede dat ruchten de ronde gedaan over het feit
gebrokene en onderdeelen, aan gunstige prijzen.
een gesticht voor zenuwlijders te Gent.
iren welst ualdegem een, actie op touw gezet dat een veertigtal bedienden van de roepsmilitairen, de militaire werklieden,
Niets liet echter een zoo spoedig einde
imérken [om onze Oosïendsche bleekneusjes Regie van Telegraaf en Telefoon- in het burgerlijk personeel van het gewezen
Aankoop — Wisselingen — Vermakingen van alle Merken
voorzien.
.
• .•
Ministerie van Landsverdediging, de geizen kent] een paar weken te herbergen bij stadsdienst zouden worden geplaatst.
Dufait Fernand was een zeer sympapensionneerden en de reserve-oifi.Meren,
Ie, het ei |0f andere boerenfamilie. Thans verDit zou natuurlijk voor onmiddellijk die vroeger toegestemd hebben een bijthiek mensen en graag door eenieder
i daarin," [?n we nader dat een familie zich gevolg
Mecanographic-Off ice
hebben, dat een gelijk aantal tij- drage te betalen recht gevend r.p tle gegezien.
ezagvoerc
heeft aangeboden. De anderen delijke stadsbedienden zouden ontslagen neeskundige verzorging -/anwege den
«Het Visscherijblad» biedt aan de jonga's uit L ongetwijfeld volgen.
worden en het cijfer der werkloozen zou Gezondheidsdienst van het l.eger, :;i=_,gen
ge
weduwe en zijn zoontje Johny, alsJ. COKNELIS
vermeerderener in opgenomen worden.
mede aan de families Dufait en Beun,
lieden
WAFSCHERMING
Laten
wij
echter
-Burgemeestfer
en
Voordeelen worden aan de leden onzijn oprechte deelneming aan in dit
beleedigi höanks herhaalde aanmaningen der
Gebreveteerd Technieker
smartelijk: verlies.
iude zee lie en de mededeelingen in de pers, Schepenen de juiste beslissing nemen. middellijk na de Ie storting hunner bijdrage verleend en zonder voorafgaande'hip zal pen' opnieuw talrijke overtredingen
22, ALFONS PIETEKSLAAN,
OOSTENDE
DE OPGEEISCHTE FIETSEN
lij ken proeftijd. Het is den rechthebbenm beter pe lichtafschemering vastgesteld.
Tel. 716.90
In 1939 en 1940 werden een groot aanH. R. 9381
de
aangeraden,
het
inschrijvingsbulletin
reeders:- loral de achterkant der huizen is
tal fietsen voor het Belgisch leger opgeIJZERWAREN behoorlijk ingevuld, terug te zenden ten
i geschooj pts gedeeltelijk, zelfs in het geheel
eischt. De uitbetaling zal nu wel niet.
laatste 15 dagen na het ontvangen dezer
irën, zoni verduisterd.
QUINCAILLERIE
(260) lang meer uitblijven. Verschillende .geonderrichting.
-,
agramma i de toekomst zal op dergelijke overKAPUCIJNENKERK
| VACANTIE KINDERTUIN
meenten ontvingen reeds het noodige
Er valt
aan• te01merken
leden' *xcu
Onze zei fingen een «verdubbelde» straf wordoor ucii,
den iicui
heer OPROEP TOT WELWILLENDE DAMES geld o.a. Oedelem en wij betwijfelen niet
l_
19 1QA1 dat
*icm .de
vprnlVh
ö^auoutotwLij. werd
wem uuui
C
Jack
DELANGHE
geleerd!* | toegepast.
_ uitgenoodigd
. .
_ zijn Het Stadsbestuur heeft het genoegen of Oostende zal een dezer dagen aan de
lende p'oeftijdei;f onderworpen S
gouverneur te Brugge
ter nog ni
advies te willen laten kennen betreffen- de bevolking kenbaar te maken dat van beurt komen.
-•
•
Deze
beperking
is
niet
toepasselijk
op
Nieuwpoortsche
Steenweg,
34
DEN BUITEN
ie van
de;, het ontwerp tot verheffing van
6 tot 30 Augustus een vacantie-kinderde krijgsgevangenen welke na voormel- Kapucijnenkerk
i.
:»t is nu een echt plezier eens een;
tot
bijkerk
van
tuin ingericht wordt in de volgende
ALLE HUISHOUDARTIKELS
den datum terugkeeren.
el eens ideling te ondernemen in den bui- .'
scholen: l .Meisjesschool leperstraat 3;
Gezien de.belangrijke voordeelen waar- Hoofdkerk SS. Petrus en Paulus.
oorlogsvli Onze oogst staat in vollen bloei en j
—
EN ALAAM
—
2. Meisjesschool Conscience; 3. School
Een Restaurant
van de leden van de mutualiteit genieten ERNSTIG ONGEVAL
n, bewee; eren zijn volop in de weer om den'
Mariakerke; 4. School MeiH. R. 3673
•
Tel. 72.072 en rekening houdend met de huidige Lisabeth Denis. wonende Spaarzaam- Vercamer,
iet tot o st af te maairti.
te
plukken
of
uit;
boom.
:
(27)
moeaiijkheden eenieder persoonlijk te iu:{,jstraat. werd Zaterdag jl. door een Deze vacantiekindertuinen zijn toereden is [oen.
'
overige. jirijke aangename tafereeltjes van
bereiken, zijn omzendbrieven en mschrij- vrachtwagen ter noogte van Raversijde gankelijk voor al de kinderen, van 9 tot
WINTERHULP
vingsbulletins te verkrijgen bij den voor- overreden en zeer ernstig aan rug sn 11.30 u. en van 14 tot 16.30 u.
iqegenaai te landiliil-c-i pracht vallen '~r hu:r te
zitter van den V. O, O. van Garnizoen beèhen gekwetst.
marine. onderen .Jammer dat au .woeker ons;• OVERUREN IN STADSDIENST
De kinderen zullen er over een ruime
EEN SCHITTEREND IDEE
:hillen of •eel goeds beneemt.
pe ongelukkige werd naar het burger- speelplaats beschikken, alsook zand om
De droevige Meidagen in 1940 deden postende, G. Maes, Lowzastraat, 29,^Oose twee v
vele leden van het stadspersoneel, door tende, dagelijks van 12.30 tot 13.30 uur j.^ hospitaal overgebracht.
te
spelen.
Zij
zullen
bewaakt
worden
Dinsdagmiddag
had de opening plaats
s officie: N ER qOSTENDENAARS BIJ
het vluchten van honderden bedienden, en 's Zondags van 10 tot 12 uur.
door welwillende dames. De kinderen van het restaurant voor Winterhulp In
idleger t sterdag laatst vertrok 'uit het Zuid- talrijke overuren doen.
STOOTKAR OP DE VLUCHT
n den s ion te Brussel een trein om ongeDinsdag werd uit de open plaats ne- moeten een kom meebrengen daar zij in de benedenverdieping van de l'InnovaWanneer het er. op aankwam deze
L l M O N A D E F A B R l E K vens het huis, gelegen Weides.traat, 36, den namiddag een kom melk zullen krij- tion, Kapellestraat. Be.tere plaats kon
die ges» 200 zieke Belgische krijgsgevange- plichtsvolle bedienden te beloonen.kwam
geschonken door Winterhulp.
niet uitgekozen worden. Benevens het
te repatrfeeren. Zullen er Oosten- daarvan niets in huis: de hoogere over•pen stoot^car weggehaald ten nadeele gen
« C R O W N »
Het
doel van deze kindertuirieii is de Oosteudsch schepencollege, was ook de
lars
bij
zijn
?
vari. Van Speybroeck Charles.
narine
heid weet zeker niets af van het reuzenvan de straat houden, ze rustig pers uitgenoodigd.
lardij, dl 4CHTEN
In de huidige tijden kan alles dienen.< kinderen
werk door dit personeel verricht?
E. Vanderstraeten
in de nabijheid van een schuilplaats la-, Zooals onze lezers weten is het spijsrankrijk
In elk geval, zij drijven door ! Zoowel
ten spelen, onder goede bewaking en zoo- huis; niet alleen toegankeliik voor al de
tijdelijke stadsbedienden
kwamen
Metsersstraat, 18 — Oostende TWEE MIRAKELS
belangr| beklagen
over het feit; dat zij hun de politieagenten als de bedienden hebDinsdag werden twee velo's gevonden doende de ouders toe te laten met gerust gesteunden van Wiixterhulp, maar ook
Handelsregister Oostende 3040
derland .ndloon steeds met .een zekeren ach: ben Je Brussel voetstappen aangewend.
hun werk te verrichten.
voor de burgerij, die. zpo zeer. onder, de
. • .-m... .... .. ..
de^eers.te rond 21 uur. door den heer Sys gemoed
;-' a; 6rt dagen
S- uitbetaald
• sj_ii _^^ -1 _* 'öök'
i~ïr\1r het
V»ri<- schepencollege
ef»riovirinf>nl IOCTQ • is
10 dezelfde
np^pnnf*
' Door de welwillende' medewerking van 'tegenwoordige pinstandighedéh' lijdt! '"
'stand. van • 5.
Jozef
en
de
tweede
door
politieagent
enkele
dames
van
het
onderwijzend
perrneening
toegedaan.
CROWN
C
l
TROM
Men melde zónder valsche schaamte
Geluck.
ïrd dat i Ljgen.
Mogen deze voetstapen, spijts alles.
is-het Stadsbestuur in de moge- zi:"in ongelUkkigen toestand op het secrede omstandigheden is hun
» CROWN LIMONADE
Beide rijwielen zijn terug te bekomen soneel,
zijn. Wi Bezien
lijkheid geweest de vacantiekindertuinen tariaat, IJzérstraat 5, waar:de noodige
ten volle gerechtvaardigd, mede met sukses bekroond worden, dan zullen
CROWN ORANGE in de Vlaariderenstraat.
zo. nog maar hebben wat hun in rechte
te openen in 4 verschillende scholen.
inlichtingen gaarne worden verstrekt.
i zeeducj het feit dat zij hun staat van
Om den dienst te kunnen waarnemen
dagen op tijd en stond indieh- toekomt.
De zegels worden voor één maand ge•
sijn? MJ
Bijzondere prijzen voor voorttot 30 Augustus inbegrepen, is de mede- eischt, maar men betaalt per week, Zongeen
HEBT STEEDS UW PASPOORT BIJ
—
verkoopers
hulp van nog enkele dames noodig.
dagen, uitgezonderd.
.' de ont fouden wij het schepencollege, mogen
Wij kunnen onze lezers niet genoeg
De dames die hun medewerking aan
zoeken gevolg ie willen vérleerien aan aanraden
(126)
Voor een goedkoope maaltijd (3,50 fr.)
Burgerlijke
Stand
trdij,
steeds
hun
identiteitskaart
op
dit
zoo
menschelijk
werk
willen
verleebeloopen de zegels per maand l nr 3 of
art van i wensch onzer tijdelijke stadsbedien- zak te hebben. Dat heeft men deze week
nen,
worden
vriendelijk
verzocht
hun
4, l nr 8, 25 nr 10 en 2 nr 20.
j zee die
best kunnen ondervinden.
naam en adres, ook de dagen over deVoor de éénschotelmaaltijd (1,50 fr.)
Cinema's
uwens |E KAN ONS HELPEN
Draag er tevens zorg voor, dat "er een
welke zij kunnen beschikken, op te geven l nr 8, 10 nr 20 en 2 nr 1.'
GEBOORTEN
sn kennj een kinderrijtuig voor een kroost- duidelijke, onlangs genomen foto en
aan den Heer Schepen van Openbaar
We xvorden er bereidwillig te woord
staat en dat alle andere vermeldingen
?
gestaan door den heer Vandendriessche,
26 Juli. — Frank Lauweres van Mau- Onderwijs, Stadhuis.
duchtig l Y gezin
kloppen.
PALACE
zich wenden of het laten
secretaris" van onze koophandelskamer
rice en Irene Vandicke, :Wellington- MOOIE GIFT
Wij zull| pen mogen
aan het adres van «Het Vissche- IN DE KAPELLESTRAAT
1. Aktualiteiten Ufa In Ie week.
en die bijgestaan wordt door den heer
straat, 70.
>n.
Burgemeester
Serruys
heeft
de
stads•ilad», Nieuwpportsteenweg, 44.
2. Een dokumentair.
Jozef De Vriendt, een paar koks en de
27. — Jeannine Pauwels van Frangois
De talrijke putten die zich op de voorig 'butt|
3. «L'Héritage premature» (Erfgena- en André Feys. E. Beernaertstraat, 8; bibliotheek verrijkt met een lot prach- meisjes van de Uniprix en de Innovalanden van de Kappellestraat bevinden
r lang
tige
boekwerken,
voornamelijk
aan
de
men zijn ook menschen),'geestige ko- José Picavet van Marcel en Leontina
tïpn.
•
ld, waa faek instrumentenfabriek werden deze week met aarde gelijkge- medie
met Heinz Salfner en Ernst Dewitte, Gouweloosstraat, 27; Nora Van- bouwkunst gewijd.
Wat de heer Vandendriessche, op inimaakt. Ook werden op verschillende
bewond
Voor
de
stadsbibliotheek
is
dit
voorDumck.
tiatief van burgemeester Serruys tofc
plaatsen de grondhoopen verwijderd.
loo van Henri en Prudence Mares, Prof. waar een prachtige aanwinst.
>'s'in h
Vercóulliestraat, 41.
stand bracht, mag schitterend genoemd
dans ni|
WYNSBERGHE
IVAN
V.
B.
O.
KRONIEK
F
O
R
U
M
28. — Agnès Vanhoorne v. Louis en BOTSING
worden. Voor de eerste twee dagen konzeeduc
Wat
wil
de
Vereeniging
voor
Beschaaf1. Aktualiteiten Ufa in Ie week.
den slechts 150 diners gegeven worden
Maria Deprez, Elisabethlaan, 401; AnWettig gediplomeerd
iepen ni|
Zaterdag
kwamen
de
fietsers
Vannitde Omgangstaal ? Zij wil het gebruik 2. Een dokumentair.
drée Roose van Lucien en Lydia Brou- sen Felix en Leemans Raymond zoo ge- en heeft men zeer veel personen moeten
t voor iGarenmarkt, 30 -BRUGGE
3: «Boe'cace» (Boccacio) met Willy cke, Torhoutsteenweg. 200.
van het Algemeen Beschaafd verspreisringt vt
weldig in botsing, dat de linker wenK- weigeren.
den om een onmisbaar wapen te smeden Fritck.
Veel menschen komen er hutsepot
29. .— René Moerman van Lucien en brauw van de eerste gekloofd werd. Dr
n
Eerste klasse fabrikatie — Allertot verdediging en versteviging van onRachel Devaux, Nïeuwoortsteenweg, 21: Van Wynendaele diende de eerste zor- halen. Den eersten en tweeden dag waze cultuur. De beschaafde omgangstaal C A M E O
Liliane De Bruycker van Gaspard en Ma - gen toe, zoodat alles zich tenslotte tot ren er niet minder dan 200 porties uit[e schoq hande herstellingen — Croote
1. Een dokumentair.
zal op drieërlei wijze onze cultuur vergeleverd en waren er nog zooveel ge-deleine Vileyn. woont te Steene.
ii, vol J keus b|aas-, snaarinstrumenten,
stoffelijke schade bepaalde.
2.
üfa
aktualiteiten
In
1ste
week.
dedigen
en
dienen:
ten
eerste,
wanneer
weest, ze waren ook door behoeftige inZO. — Lucienne Oliieuz van Willy en
i o
't
Is
oorlog
voor
entwat.
accordeons, phono's.
•
'J.
«Mijn
Oom
van
Normandie».
ze gebruikt wordt als het voertuig van
woners afgehaald in een kan of pot.
Irena Devroe, Noord Eedestra&t, 15;
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d van eer sneuvelde.
Onder groote belangstelling ging Zon- volkrijke buurten zooals Mariakerke <;n
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ö, jeugd f eest door, Ingericht door de BlauwDe heer Vandendriessche, bijgestaan
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EXAMEN VAN DAOTYLO
Winterhulp Oostende, wat men er óók
r'ïart in de Domlnlkanenkerk té Leu ,
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in stadsdienst plaats hebben.
,;
aan een mênschllevènd doel beantI'Se mis van dankzegging opdragen In
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vervoer, Konlnginnelaan, 32 en Vandes- gebeurd. Het was «Het Vlsscherljblad» maken.
EIERENBEDEELING
Men schame zich daarvoor niet en doe
dat
hierop
de
aandacht
van
Burgemees
Voortaan Is dé verkoop yan elers weer
Gilbert, toeziener, Karel Vande 'woesty- ter en Schepenen trok,
zooals de oudste bezoekster van dit resJij. Ze zijn niet nieer uitsluitend vooruestraat, 3 én Broux Reglna, Öostendtaurant Mathilde Van Sluys, 85 Jaar, refchouden aan de kinderen en de ouden
gelmatig hét zich doen smaken In het
sche Haardstraat, 29; Soetaert Hilalre, VOOR WINTERHULP
OOSTENDE
T?n dagen.,
'
'.
bediende, Goedheldstraat, 59 en MoerDe totals opbrengst van de drie school- restaurant Winterhulp, waar alle be'Zuilen de eieren hierdoor In prijs ™ ••' ••••^^••IHHHBMHHBSHBB^s.SEHi
,
^" mans Yvonne, Goedheldstraat, 55; Ver- feestjes Ingericht In de Marla-Hendrl- hoeftige bewoners, zonder onderscheid
galen? wij spreken natuurlijk niet van
haeghe Gaston, vleeschhouwer, TorhQut- kaschoöS, '.bereikte de moode som van van stand, geholpen en gevoed zullen
worden.
" '\
% dié aan den wettelijken prijs moer
j steenweg, 56 en Peene Maria, Steenbak- 2,613,50
;%%%%%%%%%^^%«^^%%%%%%^%^%^%$ j kerstraat, 13.
P. V.
verkocht worden.
Pierre

HET WERK VAN DEN AKKER
In de; verschillende gemeenten van het
Vlaams'che land worden door de plaatselijke af deelingen van het «Werk van den
Akker» allerlei voordrachten gegeven. In
den laatsten tijd gaan die vooral over
het inleggen van groenten. Wij zijn er
van „overtuigd,. dat talrijke huismoeders
onzer stad er wel zouden aan houden
zoo'n leerrijke namiddag bij te wonen.
Wanneer zoo iets in onze stad?
Daarvoor is het nu nog niet te laat!
IN DE STADSBIBLIOTHEEK
Dat in vollen Zomer, in de maand Juli,
6836 boeken zouden uitgeleend worden,
had men voorzeker bij de herinrichting
van de nieuwe bibliotheek niet verwacht.
Nochtans is het aantal uitgeleende boeken sedert de heropening iedere maand,
bijna regelmatig gestegen. Een statistiek
voor het eerste semester gaf reeds als
algémeen totaal der uitleeningen het
nog nooit bereikte getal van 29570 boeken,, maar indien het zoo voortgaat, zal
het tweede halfjaar nog een beter resultaat opleveren.
In Juli werden 3826 Nederlandsche,
2543 Fransche, 440 Engelsche en 27 Duitsche boeken voor lezing naar huis meegenomen.
HET WERKLOOZENCIJFER
In de week van 28 Juli tot 2 Augustus
1941 werden per werkdag gemiddeld 381
werkloozen gecontroleerd t.t.z. 203 mannen en 178 vrouwen.
Tijdens de week van 21 tot 26 Juli 1941
waren er 379 werkloozen, waarvan 214
mannen en 165 vrouwen.

«HET VISSCHERUBLAD »
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Van onze bijzondere
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HET KOCKEYTORNOOI
TE KNOKKE
' Oostende wint schitterend!

Zondag 1.1 werd voor een talri _
troefde hij al zijn tegenstrevers en won
komst op da markt van Kno-d^l
niEUWBOUW WEMDT U TOT DE WERIttlUIZEM
in de spurt voor Bernard, Van Hoele,
groot hockcy-tornooi op roisahjj
Wijdooghe, en Vercruysse in deze orde.
gehouden. Oostende R. H. O. won (ju
Daar er op Vrijdag 15 Oogst (O. L. V. •
Steene
!De wedstrijd! kende nochtans een
nooi met overgroot succes.
Hemolyaart) ter drukkerij van «Het Vishardnekkig verloop en het tempo werd
schevi;\blad niet gewerkt wordt, worden «•£*••••*••••»••*••*•*•••••>••••••••••••••••• steeds hoog opgevoerd. De Breedenaar
Ziehier de -litsluyon:
onze Correspondenten verzocht, te zorstreed steeds in de voorste gelederen.
Knokke B — Breedene
B
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C
BEVOORRADING
gen dat hun teksten tegen ten laatste
Zijn prachtige zegepraal getuigt nogKnokke A — Oostende
De handelaars worden er op attent maals dat hij een renner met ,toekomst
den Woensdagmiddag op het bureel van
Oostende — Ureedene
S,
A.
gemaakt dat, wanneer ze hun zegels op is.
ons blad toekomen.
Knokke B —.Knokke A
de formulieren plakken, slechts honderd
In elk geval, de verrichtingen van
Knokke A — Breedene
zegels mogen geplakt worden op de Goethals zijn te volgen.
Knokke B — Oostende
Vlaamsche zijde en de andere zijde moet
Zal hij beter slagen dan zijn voorganblanco blijven.
Algenuene rangschikking
gers: Pol Maes, Karel Dumon, Vanloo,
De Panne
Cyver.
AFBLIJVEN e. a. Het ware te hopen.
G. G. G. V. V. T
De controledienst aangesteld voor de
3 3 O O 10
AARDAPPELKAARTEN VOOR
Oostende
gemeente Steene kan medespreken van
2 O l 6
Knokke
A
TIEN
MAANDEN
3
S
P
O
R
T
BURGERLIJKE STAND de harde koppigheid der boeren. Als
Breedene
3 O l 2 l
Vanaf 11 Oogst tot en met 14 Oogst
Geboorten: Opsomer Guy, van Geor- men nu eenmaal een valsche aangifte 1941,
Knokke B
3 O l 2 5 ld
van 9 tot 12 en van
ges en Vei linde Marie; Maesen Jenny, heeft gedaan, moet men er ook de ge- 14 tot telkenmale
17 u., zal er overgegaan worden
van Maurits en Derieuw Hermina.
Op het eind o werd een troostwed:
volgen van kunnen dragen en niet doen
der nieuwe aardappelHuwelijken: Moke Henri, smid, wed. verdragen, zooals het het geval is ge- tot de uitdeeling voor
NIEUWS
gespeeld voor het publiek ti
een periode van
geldig
van Desmcdt Bertha en Witgeers Euge- weest met den heer controleur, .die voor kaarten,
Knokke A en Oostende, die
maanden.
nie, z. b. wed. Maesen David, z. b. bei- zijn speurzin betaald werd met een duch- tien
werd door Knckke A.
geschiedt
volgens
de
De
uitdeeling
den alhier wonende; Breem Marcel, fa- tig pak slagen, wat den bedeeier duur nummers der rantsoeneeringskaarten.
Een groote beker werd aan Oosti
briekwerker. Adinkerke en Timperman zal komen te staan. .
geschonken door het sportcomité
Maandag
11
Oogst:
van
437.301
tot
Paulina, wed. Labeau Jules, z. b. alhier.
l te wijten aan het feit dat Van Deuren ieugdverbond van Knokke.
BOERENWACHT 438.800; Dinsdag 12 Oogst: van 438.801
Sterfgevallen: Ryckeboed Hehri, z. b..
B o k s e n
tijdens dien kamp alle zelfvertrouwen
tot
440.300;
Woensdag
13
Oogst:
van
75 jar.r, echt, Verstraete Sophie; Vanhee
miste en bovendien tegenover een rivaal
440.301
tot
441.800;
Donderdag
14
Oogst:
Onze boerenwacht heeft reeds herhaalHenri, z. b., 83 jaar, wed. Vandenbusstond die in blakende forme was. All
Voetbal
tot 443.800.
sche Octavie; Vyaene Bertha, z. b. 49 delijk prachtig gepresteex-d. Regelmatig van 441.801
OOSTENDENAARS NAAR BRUSSEL Oerard staat hem voor die tweede plaats
Bijzondere
onderrichtingen:
worden
vreemde
heerschappen
uit
onze
jiaar, wed. Timmerman Frans en Dein
den
weg,
maar
de
Oostendenaa'r
zal
1. Alleen de niet-producenten van
velden gekeerd. Tot nu toe is het geblelongie Pierre.
willen bewijzen dat hij er even goed
Morgen Zaterdag 9 Augustus
ven bij vermaningen, doch in het ver- aardappelen zullen een aardappelkaart
aanspraak kan op maken als de hoofdKINEMANIEUWS volg
ZULLEN A. S. O- EN V. G.
ontvangen.
zal
er
onmeedoogend
streng
opgeDrie onzer, beste locale vuistschermers stedeling, een prachtig ontwikkeld athVIEUX BRUXELLES, Duinkerkelaan: treden worden, daar de veldschuimers " 2. Het hoofd van het gezin (of zijn
Ol'TREDEN ?
zullen zich morgen Zaterdag. 9 Oogst ieet. De jongste tijden kenden beide teProgramma van Vrijdag 8 tot en met het wat al te bont maken.
echtgenoote) moet persoonlijk de aard- naar Brussel verplaatsen, waar zij zul-! genstrevers
niets
dan
zegepralen,
uitgeMaandag 11 Augustus: 1. Ufa actualiteiDeze vraag \vordt door veel spon
K-iiMtTNiFiiw* .appelkaaïten komen afhalen.
zonderd voor Van Deuren de nederlaag hebbers gesteld.
ten; 2. Kultuurfilm; 3. «Fanny Elssler»
KUNSiNiEuwa
Elkeen wordt verzocht
tegen Sys en voor All Gerard deze tegen
met Lilian Harvey, Paul Hoffmann,Rolf
Van den Oostendschen schrijver, den ;jiem vastgestelden das? aan te' bieden,
__ spannenden wedstrijd.
Roth. Het wordt tusschen beide mannen
K.V.G.O. is er reeds in gelukt kom
Mosbius en Willy BirgeL
heer Hendrik Brys, medewerker aan ' ten einde een normalen gang der zaken
Vele Oostendsche boksliefhebbers zul- een aantrekkelijk gevecht, dat de me- af te sluiten nu;t een 7-tal elftahei
Programma van Dinsdag 12 tojt en
Visschêrijblad»,, verschijnt binnen- in de hand te werken.
len wederom de verplaatsing naar de
in beroering zal brengen.
alle wedstrijden buitenhuis te sp|
mot Donderdag 14 Augustus: 1. Ufa ac-,koi.t een novellenbundel over het visVoorrang wordt verleend aan de be- hoofdstad doen en deze liefhebbers wor- nigte
Tegen Robbe torst Robesijn een i aak mits 75 % van de gemaakte ontvaiv
kumentaire 3. «ErfC.„V,Q^IQ„„^.
«uaiïteitEln; 2. Dokumentaire;
«Erf 1 schersleven.
zitters van voorrangskaarten.
den dan ook vriendelijk verzocht hun op ziijn schouders die voor velen te zwaar aan het K.V.G.O. afgestaan wordei
genamen zijn ook Menschen» met Heinz
Onze xmge kunstschilder, de heer Reüalfner, Ernst Dumcke, Margareta Kup- né Meyere, leerlig aan de Academie te
AAN DE HOUDERS VAN EEN kaarten op voorhand te bespreken bij wordt geacht. De Waal verpletterde bijna
A.SO. onderhandelt nog steeds 01
zijn tegenstanders in enkele minuten
fer en Else von Möllendorff.
Gent, zal dien bundel illustreeren met AARDAPPELKAART voor 10 PERIODEN den-vriend Nestor Vevstraete, Hotel Cen- al
eigen veld te kunnen optreden, wat
en
inaien
het
weerstandsvermogen
van
Spelleiding: Hans Deppe.
penteekeningen.
den Oostenclenaar niet te best is, dan ce hopen is voc r de • talrijke spor
Avondvertooningen om 20 uur. 's ZonWie wil kennis maken met dit werk, jte dec-len:
laten,
zal
afgeleverd
worden.
lijdt
het geen twijfel of ook hij zal neer- nebbers, die den Zondag niet w
dags om 15, 17.30 en 20 uur.
Het
Gemeente5,estuur
zal
al
het
mogelieve het van nu af te bestellen bij
Het wordt heden Zaterdag een mee- Behaald v/orden. Maar Robesijn is, se- .vaarheen zich t,} begeven.
CASINO, Zeedijk. — Programma voor den heer P. Vandenberghe, bestuurder gelijke doen om de bewoners van.Bree"
v"*'
de week en op Zondag 10 Augustus: .1. van «Het Visschêrijblad», Oostende, of dene een voorraad aardappelen van 150 ting der zwaargewichten, daar niet min- dert hij te Oostende vertoeft, in verbader
dan
drie
partijen
tusschen
dergelijke
zingwekkenden
vooruitgang,
klopt
zelf
üfa actualiteiten; 2. Dokumentaire; 3. aan het adres van den schrijver zelf.
kg. per persoon te verschaffen
S. K. ROESELARE — V. C. O
plaats neDDen.
hebben. ue
De voornaamste
voornaamste firpog, zoodat Robbe nog niet op voorDe personen die in het bezit zijn van athleten
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«Ik weiger te antwoorden» met Olga
hand
gewonnen
is.
Een
wedstrijd
voor
de
BURGERLIJKE STAND een aardaapelkaart voor 10 perioden, er van stelt Karel Sys, onzen oiigenaakTchekowa, Albrecht Schoenhals, Gustav
Zondag vangt het K.V.G.O. zijn ei
atpn inschrijven op het baren Belgischen zwaargewichtkampioen talrijke liefhebbers van sensatie.
Huwelijk: Provoost Omer met Pollet
Diessl, Hanne Mertens en Herbert Hüboefenwedstrijd ::an en wel te Roess
De twee andere kampen zullen wij niet
tSf ?l
20 Augustus
Augustus in strijd tegen den officieelen kampioen
vanaf
16 tot
tot 20
ner. Muaiek van Wemer Bochmann. Re- Yvonne.
S. K. Roe:elare.
Holland zwaargewicht Dorus Elten. bespreken, daar Gerard-Falïse en Mer- tegen
gie: Ótto Linnekogel.
jje wedstrijd vangt aan te 14.30 \
van 9 tot 12 uur. Voor de
Deze
laatste
is
een
man
die
rmgkennis
tens-Grevilliers
tusschen
vreemde
bokmoeten de personen hunne kaarten
net K.V.G.O. schikt hiernavolgende i
RAVITAILLEERINGSDIENST
aan kracht en kunde paart en d* ai om sers betwist worden.
in lijn te stellen:
kunnen voorleggen.
Ingevolge herstellingswerken aan 't
behaalde
hij
dan
ook
reeds
werkelijk
Sluiten
v/ij
dit
kort
overzicht
met
den
Deze • schikkingen worden genomen
Vergracht; V» ndenberghe en La<
cKasteeltje» is de dienst van ravitailschitterende
uitslagen.
De
weiisch
uit
te
drukken,
dat
onze
jongens
onder voorbehoud van gebeurlijke wij- er van zijn ongetwijfeld de overwinninres; üchaecken, DasseviUe en Bet
Breedene
leering thans gevestigd in het oud geop
deze
verplaatsing
door
een
talrijke
zigingen vanwege de Aardappelcentrale.
Zwaeuepoel, Vandenbus|
gen op De Groot die uitgeslagen werd schaar aanhangers mogen vergezeld ivor- Rotsaert,
meentehuis. Zeelaan.
Medegedeeld wordt ook, dat een verna enkele minuten, en op Harry Staal den en het er vooral zegevierend mogen Vanhoucke en üubrechtsen.
Hopen we dat het V.G.O. van ni
andering op til is inzake de vleeschbeen Nico Droog die het in 'de veertiende afbrengen
aan eiken Zondag met een wat ra
HOCKEY OP ROLSCHAATSEN
deeling, verandering en tevens ook be-,
ronde
moesten
laten
steken.
Onnoodig
HANDELAARS
!!
TORNOOI DER KUST
matiger ploeg z^l optreden en datl
het rekord van Sys nader te ontleden.
langrijke verbetering.
\
de samenstelling niet lederen Zondaf
Op Zondagen 17 en 24 Augustus 1941,
Alle Oostendsche sportmannen hebben
Wielrennen
dienen gewijzigd te worden.
zal er op de rolschaatsenbaan te Breevan dschtbij zijn prachtiger» opgang bijVanhoucke heeft reeds op alle pl|
Om uw WAREN aan onze gewoond eri zijn jongste merkwaardige
dene-aan-Zee, een kusttornooi plaats
sen gespeeld en is slechts op één
trouwe lezers bekend te ma- resultaten liggen nog versch in eenieders
grijpen met de medewerking van de
geweest, namelijk als half.
ken, plaatst een aankondiging geheugen. Sedert Sys op 20 Oktober 1.1.
Heist
volgende ploegen:
HET CRITERIUM DER AZEN
Waarom thans een nieuwe verad
in
volgende ploegen: Breedene, Oostende,
den Belgischen zwaargewichttitel op
ring, zal de toekomst,.uitmaken.
Verbeeren won, verpletterde hij één voor
Wenduine en Knckke.
Op Zondag 31 Augustus a.s.
Op 17 Augustus, schiftingsw.edstrijden.
één de tegenstrevers die hem voorgeAPOTHEEKDIENS1
te Oostkamp, «Park Gruuthuyse»
Visscheri
Op 24 Augustus zal de finaal door- Het
schoteld werden. Zelfs Staf Roth moest
KAMPIOENSCHAPPEN 1941-li
Morgen Zondag 10 Augustus zal de gaan met den beker «Tornooi der Kust»
in enkele ronden voor den ongenaak- Na het schitterend Wielercriterium van
apo.theekdienst, op de gewone Zondag als nzet, daarna troostwedstrijd.
baren Oostenclenaar de vlag strijken. Dit
Indeelïn* der reeksen
Michiels (Brugge), waarin Van Overuren door apotheker J. Maes, gehouder
bewijst niet alleen dat Karel Sys zich St.
Tusschenin de kampen is de rolschaatloop,
Claes,
Faingnaert,
Rampn
en
anworden.
Voor de 2e provinciale afdeelingsenbaan toegankelijk voor elkeen.
steeds zorgvuldig in beste konditiè houdt dere kampioenen uitblonken, en na het
KOLORADOKEVZR,
Een demonstratie zal ten beste geg«maar dat hij tevens het hoogtepunt van suksesvol betwiste «Criterium der Arend- ingeschreven: A. A. Moeskroen, W
Verbouwers van aardappelen, het i^ veii worden door den kunstschaatsenzijn prachtforme toereikt heeft. Dit zal jes» van Oostkamp, dat voor Busschops, gem Sportief, W. S. Lauwe, F. C. Ro
hoogst en dringend noodig eens goea rijder Willy Jonckheere.
Elten Zaterdag wellicht tot zfjn schade Moerenhout, Lambert, Desmaele, Decin, lare, Stade Kortïijk (vporloopig), ï
uwe aardappelvelden te onderzoeken en
ondervinden. Nochtans zijn velen de Hermans, Hermie, Paepe en talrijke jon- Izegem, F. c. Tt rhout, S. V. Blan
pe wedstrijden nemen telkens om .15
na te gaan of die door den koloradokever uur een aanvang, deuren om 14 uur.
meenmg toegedaan dat de Hollander geren als Ollivier en Irene De Keyser, berge, Daring Blenkenberge, C. S. I<
niet aangetast werden. Op onze gemeen^
Na lange bespi ekingen met de
Inkomprijs 5 fr. voor beide Zondagen.
MIJN IN DE K0.{ zich pulk zal verdedigen om derhalve de liefhebberskampioen, een profijtigen dag
te, in «de Panne* werden reeds een 2
nederlaag tot haar minimum te herlei- is geworden, wordt1 thans West-Vlaan- vaardigden der cl'ibs van het spergel
Vrijdagmorgen
vaarde
het
visschersBURGERLIJKE
STAND
tal gevallen aangemeld. Om verschilleniden. Maar winnen op Sys? Daar heeft deren's grootste Wielerkoers van 't jaar is er overeengeko .nen dat deze club
Geboorten: Belpame Nora, van Camiel vaartuig N.8 «Nymphe des Plots», réeder niemand geen benul van.
de redenen is de aardappeloogst reeds
noodige voetstappen zullen doen om
Marcel
Blondeel
ter
visscherij
uit.
In
r-iet al 'te beloftevol en in enkele dagen en Vandenberghe Rachel.
All Gerard staat tegenover Van Peu- 1941, voor Beroerpsrenners A, ingericht. matchen te mogei i spelen. Er zal ook
Een
wedstrijd
van
120
Km.
met
ver„„„ namiddag,
„, „gekomen tusschen. De ren voor een veel lastiger" taak. Do Bruszou de koloradokever een echt onheil, Huwelijken: Venmans Donatus, werk- den
wacht worden op den uitslag der v
klassementen (Reglement der stappen
stichten. Men vergete niet elk geval van man te Zandvoorde met Tratsaert Ger- i Panne en St. Idesbaldus had sceen gewei
selaar wordt door velen als het beste schillende
aangewend door het Uitvoei
we
aantasting oogenblikkelijk ten gemeenj- maine, werkster alhier; Blomme Albert,' dige ontploffing plaats. Het h>Pm ™ zwaargewicht van België na Sys aanzien buitenlandsche Criteria wordt er voor Comité, ten einde de clubs toe te 1;
't
eerst
toegepast),
waaraan
niet
minder
enkele
meter
uit
het
water
geheven
en
onderwijzer
te
Langemark
en
Lams
"
"
'
""'"""
*
^•»"«•"
tehuize aan te melden. Doet uw aardafien dat hij door Sys iai minder dan vier
binnen en buiten het spergebied te
t-en echte stortvloed van water kwam ronden tot opgave gedwongen wer.d, is dan 15.000 fr. prijzen, premiën en ver- men.
pelplanten besproeien: elke aanvraag is Jeanne, alhier.
goedingen
zijn
verbonden.
,,
.,„„„
„„-c,-.-.
„o~on
het
schip
terecht.
De
motor
\vas_stil
Huwelijksafkondigingen: De Kreyger
tt> doen bij den heer Desmedt, PanneMoest er geen toelating tot reizen
Niets dan befaamde kampioenen zullen schafjb
Maurice, lichtprenter te St Jans Molen- Bevallen en de korreboel afgerukt, üen
worden, hetgeen de uitschaki
straat, 130.
er
aan
deelnemen!
der twee clubs van Blankenberge
HUWELIJK beek en Verdoek Eïisabeth, alhier; Van- mijn moet in de kor gesleept zijn., en
Reeds
werden
21
azen
vast
aangeworontplof t, want volgens ^ van de £ust, gegevolg zou hebbim, wordt er verze
Vóór enkele dagen ging onder een dekinderen Henri, meubelmaker en Slab-. zien
werd,* ging
gansch
' "
"
'" den boel de jBIankenbergej ven, onder meer: Kaers, Kin t, Van de dat deze twee veieenigingen hun p!
zeer groote belangstelling vanwege onze biiick Maria, ba'den' alhier.
Meerschaut, Buysse, Debacker, kampioen in 2e provinciaal zujjen behouden
Sterfgevallen: Laforce Jan, 59 jaar, l lucht in. De andere visschers die m de
visschersmiddens het huwelijk door van echt
Defoordt, Vlaemynck, Sercu, Vissers hernemen
van Joanna Vercnocke, overleden omgeving vischten, zagen een enorme
wanneer de toestand zal
Gheselle Leon, zoon van den zeer goed te OostendeSchotte, Vandeweghe, Beirnaert, Van maal geworden
Julien Stubbe, 22 iaar, zoon waterzuil. De slag werd door de inwo:;ijn.
gekenden «Meisse» en Neyts Anna, doch- van Alfred en
Eenaeme,
Delathouwer,
Vanhoutte,
enz.
Urbanie
Schaut,
overleïiers
van
De
Panne
waargenomen
en
gat
APOTHE-EKDIENST N
Er wordt hierbij beslist, bij algen
ter van de niet minder bekende zeer at
;
den
indruk
van
een
aardbeving,
Augustus
^al
de
anotheek
°S
enkele
plaatsen
büijven
open.
De
den te Bramisweg (Duitschland).
in
akkoord der clubs, min één stem,
««Bananne».
j Visscher Blondeel bemerkte dat zijn, Feverv
kunnen
hunne kancJi2e afdeeling provinciaal, alsdan
1 e\eij, Keikstr-fat
Keikstiaat, eansch
ganscn den
oen . das
aag belanghebbenden
.
Van heel vroeg reeds waren talrijke
datuur laten geworden
aan I-'irmin Blon-- dé
-KOEPOKINENTING schip veel water maakte. De motor werd open blieven.
12 clubs zal bereckt zijn en dat zi
kijklustigen op de been om maar niets
deel,
116a,
Rijselstraat,
te
Sint-Miehieis
De kostelooze zittingen voor koepok- terug in gang gestoken en het schip
worden door oproeping
van het interessant schouwspel te ver- inenting
FONTEINIERSDIENST (Brugge), vóór half-Augustus e.k., op aangevuld
hadden plaats in de verschil- vaarde naar Nieuwpoort terug, riet schip
clubs
van
de
gewestelijke 2e afdeelir
liezen: het was dan ook een heele hoop lende wijken
Vanaf Zondaj: 10 tot en mejt Zaterdag v/elken dag de keuze zal gedaan worden. met inachtnemintv van hun rangsc
op Maandag 4 Augustus. Werd op 't droge geplaatst waar vastnieuwsgierigen en kijklustige sympathiRtï-ïler.
gesteld
werd,
dat
het
heelemaal
oritzet
i'j
Augustus
zal
de
fonteinier
Boute
FloDe
ouders
die
het
niet
noodig
geoorking van het .sei;;oen 1938-1939.
santen die het gelukkige paar en de
hebben hun k'ntieren (tusschen was. De voorloopige herstellingen wer- rimond, Consciencestraat, den dienst
In de gewestelijke competities het
niet minder gelukkige families naar het deeld
waarnemen.
do
3e
-m
de
8e
h
\tiifniaand)
ter
inenden
uitgevoerd.
ingeschreven:
stadhuis en de kerk om 10.30 uur ver- ting aan te bieden, zullen vervolgd worSc h a k e n
Rekkem Sport, F. C. Komen,
gezeljden. Aïdaar 'verdrong zich ee|n
CINEMA'S.
BURGERLIJKE STAND
Koekelare, Kortrijk Sport, F. C. T
groote menigte en men had waarlijk ge- den.
Programma
van
Vrijdag
8
tot
en
met
Geboorten: Goderis Roger, van EngelU. S. Dottiguies, Deerli\k Sport, F
dacht dat het een huwelijk was van een
RAVITAILLEERINGSDIENSTEN bert en Fasseel Rachel; Degraeve. Eric Donderdag 14 Augustus:
der notabelen der stad.
COLISEE, Kerkstraat. — 1. Ufa actua- SCHAAKTORNOOI VAN 2 TOT S. V. Wevelgcm, S. K. Vlamertinge, S
Dienst voor Ravitailleering en Rant- van Georges en Degryze Olga; VerEernegem, G. S. Middelkerke, S. C.
Het spreekt van zelf dat na de plech- soeneering:
stappen Frans, van Valeer en Pecceu liteiten: 2. Kultuurfilm; 3. «De Doode
23 OOGST 1941
S. V. Nieuw joort, R. C. Wervik, E,
tigheid de vreugde hoogtij? vierde en dit
die het goed stelt» luimige komedie met
Wij brengen een laatste maal ter ken- Lucie.
Gistel en R. C. Harelbeke.
tot laa.t in den nacht, daar ze toelating nis van de bevolking:
Lokaal Café «Unie* (Klein Parijs)
Overlijdens: Dubuy Marie, echt. van Ëduard Wenk, Trude Hesterberg en Leo
In de reservedivisies komen voor j
hadden om het feest naar beliefte voort
Dienst gecentraliseerd in den «Ibis», Duflou Karel. 75 jaar; Augusten Hen- Glezak.
K. Roeselare, F. C. Roeselare, C. S.
te zetten.
PALLADIUM. Kerkstraat. — 1. Ufa
UITSLAGEN
Elisabethlaan.
drik, echt .van Behaeghel EHsa, 73 jaar.
ge, F. C. Komen, Kortrijk Sport,
's Anderendaags werd nog een toeactualiteiten; 2. Kultuurfilm; 3. « St Ronde I:
Uren van opening: 8.30 tot 12 uur; 's
OUDEWARENCENTRALE Johannesvuur » met Anna Dammann en Blomme — Vantuyne
maatje genomen en in stoet door .ie namiddags zijn de bureelen niet toegan
(Arb.) Harelbeke, F. C. Tielt, Stade Moeski
dorpskern gewandeld naar de talrijke kelijk voor het publiek, uitgezonderd op
0—1 F. C. Torhout, F. C. Brugge, Dee
Het stadsbestuur van Nieuwpoort Otto Wernicke. Muziek: Herb. Windt.
Patfoort — Teetaert
vrienden en kennissen.
1—0 Sport, F'. C. Sport Verbr. Wevelgeni;
Avondvertooningen te 19.30 uur. Zon- . Van Lierde — Simpens
de dagen dat er rantsoeneeringszegels brengt ter kennis der bevolking dat.
ring Blankenbergo, S. C. Meenen, A
«Het Visschêrijblad» sluit zich aan lui worden uitgedeeld.
Ronde II:
door een besluit verschenen in 't Staats- dagnamiddagvertooning te 15 uur.
de talrijke en warme sympathiebetui' (afgebr.) Mo.^skroen, K. C. Bize.t ,V. G. Ooste
Simoens — Vantuyne
De diensten werden als volgt geregeld: blad, alle nuttelooze vernietiging van
_.„
~„~
«.
„„
TIP-TOP CLUB
gingen en wenschen nog vele en langs Loket I: -kleinhandelaars en zegelborde- papier en andere herbruikbare waren,
1—0 S. V. Nieuwpoort.
taert — Van Lierde
In Juniors: S. K. Roeselare, Kort
Door de Tip-Topclub, afdeelng Water- j Tee
gelukkige jaren aan het jonge paar.
rellen; loket II: textiel, schoenen, fiets- zooals beenderen, wol, karton, leder enz.
Sport, F. C. Tielt, Waregem Sp., Da
Programma
der
2
volgende
ronden
sport,
wordt
op
Zondag
10
Augustus
te
streng
verboden
is.
banden
en
zeep;
loket
III:
zegels;
loket
VINKENZETTINO
Blankenberge, Stade Kortrijk, A. S.'
Het is wenscheli.'k, wanneer het gaat 2 30 uur, in de Bief (zweinkom) Sas, een
Op Zondag 10 Augustus, om 2 u. stipt IV: landbouw.
tende.
om
geringe
hoeveelheden,
de
waren
niet
gemengd
feest
gegeven
voor
alle
leden
Er
wordt
dringend
verzocht
aan
ri<3
zetting in 't gewoon lokaal bij makker
9 Oogst: van 14 tot 18 u.:
In Scholieren: Rekkem Sport, F
den huisafval, maar ze van de club. Verscheidene mooie prij-' Zaterdag
TPf>tif.rf
f
F. Knaeps, café Derby Plage «Pension bevolking van deze nieuwe regeling goed
van 18 tot 20 u.: Roeselare, Kortrijk Sport, Stade M
aan
de
werkliezen
zijn
te
winnen.
Hierna
volgt
het
yantuyne-Teetaert,
te geven
Martetöe» ParkstraM, 28». Voortzetting nota te nemen, ten einde nutteloos geSimoens-Blomme.
kroen, F. C. Brugge, S. C. Meenen, "
wedstrijd voor den -beker van onder- loop te vermijden en de diensten niet te den van den Reinigheidsdienst bij ieder programma:
Ronde IV:
Oostende.
1.
Zwemmen:
Heeren
vrije
slag
50
m.
omhaling
op
de
gewone
dagen.
storen.
voorzitter L. Creyf, om het eerst de 400
Dinsdag 12 Oogst: van 18 tot 20 u.:
In kadetten: Kortrijk Sport, S
(reeksen
van
4
zwemmers);
De
huisafval,
waaronder
papier
óf
anliedjes.
2. Kanovaren: Dubbel Heeren (plm. Teetaert-Blomme; van 19 tot 21 u.: Van- Moeskroen, F. C. Brugge, Daring B
ZWARTE ZEGELS dere waren gemengd zijn, zullen kuntuyne-Van Lierde.
kenberge, S. C. Moenen, Stade Kort
VISSCHERIJ
De werkgevers kunnen de bijkomende nen geweigerd worden door den Reinig- 300 m.) (reeksen van 4 kano's).
De burgemeester H. Goetinck kon rantsoëneeringseegels voor hun arbei- heidsdienst.
3. Zwemmen: 1. Heeren borstzwem- Alle liefhebbers zijn haitelljk welkom A, S, Oostende.
en er zijn steeds borden ter hunner bevoor de visschers de toelating bekomen jders dle /jWaar werk verrichten (besluit
Gezien dit oud papier, karton en alle men 50 m. (reeksen van 4 zwemmers); schikking.
Mat.
om terug metJ roeibopten
zee
te
Jklezen,,
2.
Heeren
rugzwemmen.
van November 1940). persoonlijk komen
andere
herbruikbare
waren
bestemd
op voorwaarde
het1 strand
4. Kanovaren: 1. Gemengd (reeksen
~~ ~ dat
"'"' '""
"*""" behoor"
afhalen tusschen 10 en 15 Augustus 1941. zijn voor hergebruiken in 't algemeen
VRAAGSTUK Nr. 9
lijk en voldoende afgemaakt werd en
Reeds zijn de volgende ontmoetin
belang en bijzonder in dit der Belgi- van 4); 2. Enkel Heeren (reeksen van 4>.
PLECHTIGE LIJKDIENSr sche
de booten dag en nacht zouden bewaakt
5.
Zwemmen:
l.
Heeren
plm,
550
m.
Sleutel Pe5f7 dreigt 2/Dc3e5 mat
in het programma aangeteekënd:
papiernijverheid, die wegens geOp Dinsdag 5 Augustus om 9.30 uru, brek aan
worden, pe vfeschers zullen wellicht
Selectie Brugge — Selectie Kortr
grondstoffen met stilstand be- vrije slag; 2. Dames plm. 550 m. vrije als... Ke4f4 2-D?3e5 mat
ditmaal geen enkel reglement willen had er in de parochiale kerk van Sas- dreigd is, wordt iedereen verzocht al slag.
als... Ke4f5 2-D^-3e5 mat.
Moeskroen-Lauwe.
óver 't hoofd zien. Te meer dat daar al- ölykens de teraardebestelling plaats van hetgeen hij heeft liggen, te verzamelen
6. Exhibitie gehouden door Jan Gul- als... Ke4d5 2-D;3(?4 mat.
K. B. Kortemark — R. C. Elle,
les van afhangt opdat ze aldus hun den heer Julien Stubbe, zoon van Mijn- en bij de omhalingen mee te geven.
linl, oud-recordman van Europa en kam- als... Le3d4 2-Dc:Jf3 mat.
S. K. Roeselare -- S. C. Meenen
brood zouden verdienen en de toekomst heer Alfred en Mevrouw Urbanie Schaut.
als... Le3f4 2-Dcöd3 mat.
pioen van België.
S. C. Meenen — Si. K. Roeselare (»
BEVOORRADINGSDIENST
hoopvol kunnen te gemoet zien.
Een groot deel der bevolking had er
De kano's staan gratis ter beschikking
W. S. Houthulst --- C, W. Langem
VRAAGSTUK Nr, 10
DE NIEUWE MACHTIGINGEN A der mededingers. De inschrijvingen worKINEMANIEUWS aan gehouden haar deelneming te beC. S. leper — F, C. Roeselare. c
toonen
door
de
plechtige
li.'kdienst
bij
Op
de
nieuwe
machtigingen
A
dient
t'cn afgenomen ten laatste ZaterdagOntworpen: F. C!. Torhout — i
Deze week heeft het bestuur van Kl
L. Bayot — Forrière
°
door den gemeentedienst de naam van avond bij H. Noe'l, Hotel Suisse en P.
Brugge,
no Royal wederom voor Iets puiks ge- te wonen,
Aan
de
bproefde
ouders
en
familieleden grossier vermeld. De kleinhande- Devriendt, Waterkasteelstraat, 1. InF. O. Brugge — A. S. Oostende of
zorgd nl. de lieftallige operette: «Lleflaars gelieven dus hun schikkingen te schrijving 2 fr.
lectie Oostende,
despaspoort» met de zoo graaggeziene den onze innige deelneming.
vooraleer zich ten stadhuize aan
Alle Tip-Top leden op post.
ster Marika Rökk. Voor Vrl.'dag 8 AuUIT HET BUITENLAND nemen
bieden. Zorgt dat de naam van den
gustus om 7.30 uur, Zaterdag 9, om 7.30
TERUGGEKEERD IN VERLOF te
VOLKSBOEKERIJ «ONS HUIS»
grossier onmiddellijk kan opgegeven
uur en Zondag 10 Augustus om 2, 5 en
De arbeiders die In yerlof uit Duitsch- worden.
VAN MAERLANTSTRAAT
7.30 uur: 1. Ufa weekoverzicht; 2. Püike land
VAN ONZE KRIJGSGEVANCE!
of Noord-Frankrijk komen, moeten
Ieder Zondag open vanaf 10.30 tot
Dokumentaire; 3, «Liefdespaspoort» met zich vooraf op het RIjksarbeidsambt te
DE AARDAPPELKAARTEM 12 uur. Groote keus van Vlaamsche en
Marika Rökk en P. Hörblger. Toekomen- Oostende, Kaaistraat, 12, aanmelden.
WIJ kregen van f cheldsrechter Eva
Do aardappelkaarten, geldig voor den Fransche romans en Jeugdboeken.
de week de zoo lang verwachte film : Er zal hun een aanmeldingsbewljs af- aankoop
Emmfiry, krijgsgevangene, een kaa
10
van
de
rantsoenen
voor
Toegang
vrij.
«Een Nacht In Mei».
meldend dat hij hst zeer goed sten
geleverd worden. Dan slechts zullen zij maanden, zullen in den loop van de
dat hij verheugd Is aldaar regel»1
BURGERLIJKE STAND. op het bureel van ravitallleerlng, loket maand uitgereikt worden. De stadsomBURGERLIJKE STAND
«Het Visschêrijblad» te ontvangen,
Geboorten: Bonny Maria. Polderstraat 3, hun rantsoeneeringszegels kunnen be • roeper zal do dagen bokend maken,
Geboorten: Lambin Nicole, Vandervindt het echter Jammer dat er vooi
stlchelenstraat. 38; Vanden Aueele Jaak,
19; Hoozée André, Consclencestraat, 5; komen,
Vlaamsche krijgsgevangenen van
Sinave Joseph, Zeedijk, 176.
KET AFHALEN DER STEEKKAARTEN| Langcstraat, 12; Coussée Claudine, WenBelgië zoo weinig gedaan wordt, inejl*
WIELRIJDEN
SCHATTING VAN DEN OOGST dulrie.
Huwelljksafkondlglngen: Van Beveren
nemend dat er nog 144 yiaïninK
Zondag LI. was de Breedensche belofte
Constant, zeevlsscher met Neyts MadeDe landbouwers waarbij de schatting | Huwelljksafkondigingem Van Wulpen
h e m zitten. . ' • • ' •
leine, dienstmeid, beiden alhier; Meyers Oscar Goethals aan den trok te Korte- reeds heeft plaats gehad kunnen}, hun Teleshoor met Maertens Marlette, belWie helpt er ons om onze jongens <\
.
.
.
. steekkaarten afhalen op den Beyoorra-1 den alhier; Vanden Bauwede Raphaël. j
WUIy, zeevlsscher te Helst met Bliek mark.
:
j Wit speelt en geeft mat tn twee zetbn degelijk te steunen?
Magdalena, z. b. té Ramskapelle.
Over een afstand van 50 Km. over- dlngsdlonst.
(Assebroek met Dalle Elmyre, alhier.
Aan onze Korrespondenten

m
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