
ACHTSTE JAARGANG — N r 26. PRIJS : 60 CENTIEMEN
VRIJDAG 6 DECEMBER 1940.

LICHTEN

DECEMBER

uit aan

1 Z 7.22 15.41
2 M 7.24 15.40
3 D 7.25 15.39
4 W 7.26 15.39
5 D 7.27 15.39
6 V 7.29 15.38
7 z 7.30 15.38
8 z 7.31 15.38
9 M 7.32 15.38

10 D 7.33 15.37
11 W 7.34 15.37
12 D 7.35 15.37
13 V 7.36 15.37
14 z 7.37 15.37
15 z 7.38 15.37
16 M 7.38 15.38
17 D 7.39 15.38
13 W 7.40 15.38
19 D 7.41 15.39
20 V 7.41 15.39
21 Z 7.42 15.39
22 z 7.43 15.40
23 M 7.43 15.40
24 D 7.44 15.41
25 W 7.44 15.42
26 D 7.44 15.42
27 V 7.45 15.43
28 z 7.45 15.44
29 z 7.45 15.45
30 M 7.45 15.46
31 D 7.45 15.47

Deze tabel geeft
het wezenlijk uur 
volgens de zon.

H O O G 

W ATER
DECEMBER

-WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL _

1 Z 0.48 13.11
2 M 1.35 13.56
3 D 2.19 14.40
4 W 3.01 15.23
5 D 3.57 16.09
6 V 4.46 17.02
7 Z 5.52 18.03
8 z 6.48 19.13
9 M 7.58 20.18

10 D 9.03 21.20
11 W 9.55 22.10
12 D 10.38 22.52
13 V 11.17 23.32
14 Z 11.51 __
15 z 0.07 12.26
16 M 0.42 12.59
17 D 1.19 13.37
18 W 1.57 14.15
19 D 2.38 14.54
20 V 3.25 15.38
21 z 4.16 16.30
22 z 5.10 17.30
23 M 6.15 18.39
24 D 7.28 19.56
25 W 8.40 21.03
26 D 9.47 22.08
27 V 10.42 23.03
28 z 11.34 23.53
29 z — 12.07
30 M 0.39 13.00
31 D 1.22 13.42

De uurwerken
aan land toonen 
twee uur later.
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Ing. L. de Raet en 
de Zeevisscherij

Wij ontvangen den 
langwekkenden brief:

volgenden be- ' Waar hij namelijk met veel ingeno- 
I menheid spreekt over het werk der 
«Ibis», zegt hij o.a.:

« En wat natuurlijk zou zijn bij alle 
» andere volkeren maar bij ons, helaas! 
» wel treft omdat het zoo dikwijls an- 
» ders is: gansch het werk draagt een 
» zuiver Vlaamsch karakter. Zooals ka- 
» pitein Bultinck, de ijverige secretaris eii 
» leider van het werk, het pleegt te her- 
» halen, onze visschers moeten door en 
» door Vlaamsch blijven, want het 'ge- 
» bruiken van een vreemde taal kan 
» slechts één gevolg hebben, dat is het 
» indringen van vreemden, »

Maar de kennis en de liefde van de 
volkstaal moet, volgens de Raet,. hiet 
alleen bij de ondergeschikten gevonden 
worden; hij zegt immers wat verder in 
zijn boek:

« Terwijl in andere landen de gedach 
» ten van hoog naar laag dringen, gelijk1 
» het zonnelicht tot den bodem van een 
» rivier om daar het minste plantje te 
» beschijnen ,blijft hier alle licht aller- 
» wege steken.

» Waar geen liefde voor de taal is, 
» is ook geen liefde voor het volk dat 
» die taal spreekt, en geen neiging om, 
» het zieleleven van dat volk te bestu- 
» deeren en te veredelen.

» De veronachtzaming der taal heeft 
» het Vlaamsche volk schatten gekost.
» Er gebeurt in Vlaamsch-België een 
» schromelijke verspilling aan sociale 
» energie, die verloren gaat of schade- 
» lijk werkt, terwijl ze verbazend veel 
» zou opleveren, werd ze maar goed ge- 
» leid. »

En luistert dan naar de volgende 
woorden, over dertig jaar geschreven, en 
die thans, bij den ingang der nieuwe 
tijden, nog klinken als een vermanende 
roepstem :

« Men ging inzien, dat de sociale 
» ethiek eischen stelt, dat het ontstaan 
» van zedelijke sociale toestanden eerst 
» en vooral afhangt van den stand der 
» huishouding en de verhouding van 

mensch tot mensch — dat ook op eco-

Voor hen die naar
Frankrijk Uitweken

Wie bezorgt er ons Inlichtingen over. 

Wij hebben nieuws van....

Heer Hoofdopsteller,

Al wie belang stelt in onze zeevissche
rij, zal met oprecht genoegen de her- 
verschijning van uw blad begroet heb
ben.

Nu ons visscherijbedrijf, dat er in de 
laatste jaren weer bovenop geraakt 
was en de ongeveer 15 millioen kgr. 
yreemde visch die door de contingen- 
teeringsmaatregelen buiten het land 
gehouden werden, ruimschoots door 
eigen vangst vergoed heeft, eene ge
weldige bloedlating onderstaat, zal een 
flink visscherijblad uiterst nuttig zijn, 
al was het maar om de samenhoorig- 
heid tusschen de voortbrengers te pre
diken en aldus de geleidëlijke herop
leving onzer zeevisscherij te bevorderen.

In uw nr. van 23 November heb ik niet 
zonder aandoening de pieteitvolle her
innering aan wijlen Ing. Lodewijk de 
Raet gelezen.

Het speet me nochtans dat het artikel 
zoo bondig was en dat er niet voor uw 
lezers eenige breede uittreksels ten 
beste gegeven werden van het merk
waardige standaardwerk door Ing. de 
Raet in het licht gegeven, onder den 
dubbelen veelzeggenden titel : « Over 
Vlaamsche Volkskracht » — Vlaande- 
ren’s economische ontwikkeling.

Ik heb voor mijne persoonlijke vol
doening opnieuw het lijvig boek (bijna 
500 blz.) ter hand genomen, dat dertig 
jaar geleden een zoo geweldigen indruk 
in Vlaanderen heeft verwekt, en aan de 
Vlaamschvoelenden den weg heeft aan
gewezen die naar de wezenlijke ont
voogding van ons volk moet leiden.

Het uitgebreid Hoofdstuk VI «De Zee- 
visscherij» heeft vooral mijne aandacht 
weerhouden, en nu begrijp ik best waar
om uw blad geen uittreksels van de 
Raet’s werk gegeven heeft. Het steekt 
zóó vol met feiten en grondige bemer
kingen, dat het moeilijk is eene keus te 
doen: men moet het hoofdstuk in zijn »nomisch gebied voor het individu de 
geheel lezen en wij raden het aan allen » plicht bestaat niet egoistisch slechts 
aan die zich het boek kunnen aan- » zijn eigen belang te zoeken, maar ook 
schaffen. ; » iets over te hebben voor het welzijn

Het loont waarlijk de moeite, want » van de gemeenschap, voor de stoffe- 
ofschoon het werk de toestanden van » lijke en geestelijke verheffing zijner 
1905-1912 weerspiegelt, behelst het, be- » medemenschen. » 
nevens beschouwingen van economisch- 1 Als ik U iets vragen mag, Heer Hoofd- 
historischen aard, veel diepzinnige be- opsteller, laat aan uw lezers weten waar 
merkingen van blijvend belang. zij het werk van de Raet te Oostende

De studie, op onweerlegbare gegevens kunnen vinden, ge zult hun een dienst 
en cijfers gesteund, in sobere en duide- bewijzen.
lijke taal geschreven, verraadt niette- 1 Hoogachtend,
min bij den schrijver een hartstochte- ! X.
lijke liefde voor zijn volk en eene leven- 1 Nota der Red. — Onze lezers kunnen 
dige belangstelling voor al wat zijne dit werk vragen bij den Internationalen 
welvaart en veredeling kan bevorderen. Boekhandel Devriendt.

Terughalen van Materialen, Kleedingsstukken en
Huisgerief

BELANGRIJKE REIS MET DE M ED EW ER KING  VAN «HET VISSCHERIJBLAD»

In ons vorig nummer meldden we hoe sten den goeden raad niet te wachten,

Abonnenten 1941
ONS BLAD KOSTELOOS 

GEEN PRIJSVERHOOGING
Alle personen, welke voor het jaar 1941 

een abonnement op « Het Visscherij
blad » willen nemen, krijgen ons blad 
vanaf heden tot einde van dit jaa r kos
teloos.

Het volstaat ten bureele, Nieuwpoort
steenweg 44, op postcheckrekening Nr. 
1070.98 of ten postkantore, het bedrag 
van dertig frank te storten, om ons blad 
tot einde van volgend jaar te ontvangen.

Anderzijds hebben wij besloten ons 
VAKBLAD niet van prijs te verhoogen, I 
zoodat onze abonnenten, die gedurende 
drie maanden van ons blad beroofd 
waren, gedeeltelijk zullen vergeld wor
den voor het verlies welke zij aldus, 1 
spijts ons, ondergingen.______ i

De Visscherspensioenen
Heden Zaterdag vergadert de Vis- 

scherskas om een beslissing te nemen 
in zake het nog tijdelijk toekennen van 
de visscherspensioenen.

Wij berichten de bevolking dat het 
nutteloos is hiervoor op het bureel der 
Kas aan te dringen, daar ze tijdig en 
wel volgende week van de beslissing van 
den Beheerraad zullen in kennis gesteld 
worden.

Ongevailenverzeke •m Waarschuwing

der Visschers

Vereenigingen 
onder de

- -  , VHW

Bescherming van 
W interhulp

mis-

veel burgers, reeders en visschers; welke 
naar Frankrijk uitweken, veel kleeding- 
stukken, goederen en materiaal achter
gelaten hebbeh, waardoor velen thans' 
in een hächelijken toestand verkeeren.

Wat men ook deed om er in het bezit 
van te komen, niets hielp totdat onlangs 
te Brussel een «Identificeerings- en Ver- 
effeningsdienst van Belgische Goederen 
in Frankrijk», Wetstraat 13, tot stand 
kwam.

Wij hebben gedacht wel te doen, voor
aleer ons uit te spreken, ons nader in 
te lichten over de in gang zijnde wer
king, omdat we maar al te goed de prac- 
tische waarde hebben leeren kennen van 
de soortgelijke pogingen door sommige 
heeren vroeger op touw gezet, zoowel 
hier te lande als in Frankrijk, waar men 
er een zaakje van maakte en vele kleine 
sukkelaars 1500 tot zelfs 2500 ir. hoef
den te betälen pm thuis te geraken, een 
deel van have en goed nog achterlatend.

Geen werking kon echter beter op zijn 
tijd komen en karï';imë'er*1voldi.enins 
schenken dan deze, Van het oogenblik 
dat ze practisch ingericht en met een 
maximum van snelheid uitgevoerd 
wordt.

En dat zal ook thans het geval zijn ! 
Daarvoor heeft de heer Octaaf Sabbe, 

van Heist, willen zorgen, want om iets 
dergelijks op touw te zetten, moet men 
niet alleen de zaak kennen, maar meet 
men kunnen organiseeren, veel beloo- 
pen, kosten maken, lijsten samenstellen, 
enz...

En dit alles is niet gemakkelijk !
Dat heeft Octaaf Sabbe echter uitste

kend begrepen.

DE M EDEW ERKING VAN «H E T  
VISSCHERIJBLAD »

«Het Visscherijblad, werd thans ver
zocht zijn medewerking hieraan te ver- 
leenen en het heeft gemeend zich hier
aan niet te mogen onttrekken om ons 
vroeger begonnen werk, toen we vaar
tuigen en vluchtelingen hielpen opzoe
ken, tot een goed einde te leiden.

We zullen dus den heer Sabbe en 
meteen het O.I.L., zooals men het te 
Brussel noemt, helpen steunen.

WAT ZAL ER GEDAAN WORDEjN ?
Einde volgende week, als de passen in 

regel zijn, zal de heer O. Sabbe in een 
grooten autocar naar Frankrijk vertrek
ken met de heer Vermout, statieoverste 
te Nieuwpoort, en enkele visSchers.

Wij zullen hen in een privaat auto 
vergezellen met een paar menschen die 
hun vrouw te Dieppe verloren hebben 
en indien mogelijk met de heeren inspec
teur Eberhardt en waterschoutsagent 
Pockele van het Zeewezen.

Deze laatste zou te St. Vaast blijven 
om er voortaan de belangen van onze 
visschersreeders te behartigen.

Ook dit is uitstekend werk, waarvoor 
we het Zeewezen bedanken.

De kosten van de reis van den heer 
Sabbe met zijn autocar zullen groote
lijks gedekt worden door de gemeente
besturen van Brugge, Heist en Nieuw
poort, terwijl thans ook de steun van 
het Oostendsch gemeentebestuur werd 
gevraagd.

EEN REIS VOOR DE VISSCH£KS- 
BEVOLKING

Deze reis zal uitsluitend gedaan wor
den met het oog op de repatrieering van 
het reisgoed, de waarden en goederen 
onzer visschers.

Zij zal gaan tot aan Cherbourg, langs 
Kales, Boulogne, Berck-Plage, Dieppe, 
Fécamp, Le Havre, Honfleur, Lisieux, 
Caen, Ouistreham, Valognes, St. Vaast

en wel om de volgende reden: Dank zij 
de knapheid van den heer O. Sabbe, 
heeft deze thans van verschillende ge
meentebesturen en andere beheeren toe
lagen weten te bekomen, om de kosten 
te bëstrijden. Al deze sommen komen in 
mindering van hetgeen anders door de 
visschers alleen zou te betalen zijn en 
zoo komt het dat wij van nu af reeds 
gemachtigd zijn te verklaren, dat de 
betrokkenen bij deze eerste reis voor hun 
deel niet meer zullen te betalen hebben 
dan hoogstens 150 à 200 frank, waar an
ders een paar duizend frank zou noodig 
geweest zijn! Niets laat echter voorzien 
dat voor volgende reizen, waar minder 
menschen zullen in vrage komen, de Be
sturen nog zullen geneigd zijn tusschen 
beiden te komen; verre van daar! Het 
wachtwoord weze dus: maak van de ge
legenheid gebruik, want ze zal zich mis
schien zoo rap niet meer voordoen!

Alles is feitelijk gereed en er wordt, 
om te kunnen vertrekken, alleen nog 
gewacht op de formaliteiten der Duit
sche pasbureelen. Maar de ijverige kust- 
vertegenwoordiger Sabbe heeft daar 
reeds de verzekering gekregen dat er 
met bijzondere spoed aan zijn verzoek 
zal voldoening gegeven worden. Men is 
deze onderneming overigens zeer toege
negen, omdat zij in een zekeren zin vol
komen in het kader der werking van 
«Winterhulp» voor de in nood verkeeren- 
ie menschen valt.

Wij laten hier de lijst volgen van die
genen die alreeds ingeschreven zijn, om 
bij de reis tot Cherbourg bediend te 
worden. Uit haar omvang blijkt ten 
overvloede de belangrijkheid der onder
nomen taak en het dringende nut ervan.

Uit Oostende: Verbanck Leopold, Hil
lebrandt Achiel, Tahon Arthur, Raekel- 
boom Antoine, Tahon Maurice, Dewulf 
Gustaaf, Jooris Henri, Vangheluwe Pol, 
Hagers Henri, Vanderstraeten Arthur, 
Devriendt Louis, Dasseville Emiel, Ver
biest Albert, Geselle Robert, Vanhoucke 
Harry, Verscheide Charles, Dequick Hen
ri, Maertens Julien, Germonpré Charles, 
Verbiest Laurent, De Brock Frans, Beu- 
ckenaere Victor, Verburgh Richard, Ger
monpré Marcel, Dasseville Oscar, Huys 
Albert, Hagens Polydoor (zoon), Haegens 
Polydoor (vader), Smissaert Alfred, . 
Heinderson Gustaaf.

Uit Heist: Falleyn Romain, Van Die- ,

In deze rubriek zullen we alle vragen 
opnemen en beantwoorden, volgens de 
inlichtingen welke we bezitten of ont
vangen.

We doen een dringenden oproep tot 
onze lezers, die Inlichtingen mochten 
bezitten over de personen waarvan in 
deze rubriek gewag wordt gemaakt, ze 
aan ons te willen overmaken, omdat ze 
niet voor ons, maar voor de zoovelen, 
die nog in het duister tasten over het 
lot van dierbare familieleden, van on
schatbaar belang kunnen zijn.

Anderzijds hebben we ons thans in 
betrekking gesteld met de konsulairé 
overheid om de mogelijkheid te onder

ben een lijst te bekomen van al de 
Belgen welke in Engeland of Ierland 
vertoeven en dus mogelijks nog in leven 
zijn.

Wij zullen ten andere niets onverlet 
laten om onze medemenschen hier te 
lande, in hun pogingen familieleden te
rug te vinden, te helpen.

AAN INHEN DIE FAM ILIELEDEN  
EINGELAND HEBBEN

Daar wij hieromtrent weinig of geen 
inlichtingen bezitten, zoo raden wij al 
onze lezers aan te schrijven naar Post
box 506 Lissabon, Portugal.

Benevens dit adres dient de naam op
gegeven van den persoon welke men 
zoekt.

Wij raden onze lezers aan in hun 
brieven slechts het strict noodzakelijke 
te vermelden, omdat het er in hoofd
zaak op aan komt te weten of familie
leden in leven zijn en waar ze vertoeven. 

.**
0.282 —  LEZER BRESKENS.

De 0.282 «Adronie-Camiel» is bij de 
afvaart uit Oostende naar Engeland ge
varen en Hendrik Jannis Erasmus en

Verzekering der 
Visschersvaartuigen

zijn vrouw Yvonne Pommelin, laatst 
woonachtig Congolaan, Oostende, ver
toefden aan boord.

Lezers die omtrent deze personen na
dere inlichtingen hebben, worden ver
zocht ze ons kenbaar te maken. (1)

Â
STUDENTEN NAAR ENGELAND ?

Als gevolg van het bevel van de re
geering, vertrokken op 19 Mei acht Oos
tendsche studenten met loodsboot 16, 
zijnde: Bekaert E., Bekaert H., Bonne!, 
Callier E., Deknuyt M., Deplancke R., 
Dillen J. en Lauwers L.

Kan iemand ons melden, waar loods
boot 16 die jongens zou afgezet hebben, 
ofwel of zij meegenomen werden? (2)

V
ALICE VAN ROOSE.

Gij vraagt ons of het voor de Belgi
sche overheid niet mogelijk zou zijn om 
de Belgische visschers uit Engeland 
naar huis te laten komen, vermits de 
Fransche zeelieden naar Frankrijk zijn 
mogen terugkeeren.

Dit is geen slecht idee, want ook wij 
hebben daaraan gedacht.

Wij maken uwen wensch aan de be
voegde instanties over.

Wij nemen nota van het feit dat uw 
man met veel visschers in Newlyn ver
toeft. Zoudt gij ons de lijst dezer vis
schers niet kunnen laten kennen? (3) 

A
Bezit er iemand nieuws over: 
Telesphore Laneres, zoon van Oscar 

Laneres en Alice Van Loocke, gehuwd 
met Germaine Robaert, heeft op 19 Mei 
Oostende verlaten en werd den 24 Mei 
nog te Lorient gezien. Hij was soldaat 
van de klasse 1935 van hec 23e Lir.ie- 
regiment.

Weet niemand waar hij v -rblijtt? (4)
V

LEON DE CORTE, HEIST.
Reeder Leopold Vantorre is met de 

Z.5, Z.34 en H.34 naar Engeland over
gevaren. Schrijf naar Postbox 506 Lis
sabon. Moesten wij andere inlichtingen 
ontvangen, dan vermelden wij het. (5)

0.350 DEROO ALBERT.
Dit vaartuig vertoefde op 21 Mei te 

Terugkomend op ons artikel van 23 i Dieppe, waar we met den reeder een 
November 1.1., wenschen wij de aandacht gesprek hadden. Denzelfden dag nog is 
der visschersreeders te vestigen op het hij met zijn vaartuig naar Engeland ge
feit dat van 10 Mei 1.1. af, al de booten varen, waar hij in veilige haven aan
verzekerd bleven mits latere aanpassing kwam. (6) 
der premiën en in de mate dat het V 
oorlogsrisico voor rekening van de Loodsboot 16, wielke nog gansch de 
V.O.Z.O.R. valt burgerlijke bevolking aan boord had, is 

Buiten de jaarlijksche bijdrage van op het kritiek oogenblik terug naar En- 
1/8 o/oo (12,5 centiemen per 1000 fr.) geland gevaren met alleen matroos Ha-

vpnHrmpk t pnn Dpruvnere André Cou- ! zullen er dan ook speciale nog te bepalen gers van het marinekorps aan boord, 
wvï-er Wed Eue Mestdach Louis De- ! premiën verschuldigd zijn voor reizen Op 24 Juni verliet dit vaartuig Bayonne 
munter Hector?" DesmMt Van ^^ter?n-! en/of oponthoud in . de haven voor de met vluchtelingen naar Engeland, 
donck Leon, Demunter Leon, Desmedt j periode vanaf 10 Mei 1.1.
Jozef, Wed. Depaepe, Wed. Desmidt-De- I

Wie hieromtrent meer weet, 
verzocht het ons te melden.

wordt
(7)

tegen eventueele 
bruiken

H j n ( i  «J a h  ' Sommige weldadigheidsvereenigingen en Cherbourg.
■ • • • S  ®  9  zouden zich kunnen ten onrechte er op | De terugreis gaat over Rouen, Arras

----■---- 'beroepen, dat zij onder de bescherming en Rijsel.
De toelating werd op sommige plaat- van Winterhulp staan om een oproep tot Deze tocht wordt ondernomen met een

machtigen car. Hierin zullen bij de te-sen van onze kust verleend om de vis- de publieke liefdadigheid te richten.
scherij op kleinen afstand van onze kust Ten einde dit eventueel misbruik te-1 rugreis alle kleedingstukken en andere
uit te oefenen bij middel van booten gen te gaan, wijzen wij er op dat de ' kostbare voorwerpen medegebracht vor-
welke noch door zeilen noch door een vereenigingen, die beweren onder de be- ' den, terwijl van nu reeds vier spoorweg-
motor worden voortbewogen. scherming van Winterhulp te staan, op wagens besteld zijn, om het overige goed

Uit een onderzoek blijkt, dat de wet straf van rechtsvervolging, in het b«?zit te vervoeren. Dit was noodig daar er
van 30 December 1929 op de vergoeding moeten zijn van een toelating verleend velen zijn die gansch hun huishouden Square Albert, Heist-aan-zee of op het

munetr, De Groote Jozef, Rys Arthur, 
Rys Napoleon, Govaert-Rys, Dewaele Re
né, Bulcke René, Cattoor Jozef, Cou- 
wyzer Marguerite, Van Dierendonck Re
né, Couwyzer Henri, Couwyzer Arthur, 
Saveis Alfons, Couwyzer-Vandenberghe 
Lia, Vlietinck Louis, Latrouwe Petrus.

Uit Zeebrugge: De Paepe Leon, La- 
seure Jozef, Moens -Albert, Dobbels Ar
thur, Demunter Anselmus, Serlet René, 
Wed. Serie Pieter, Serie Jules, Cattoor 
Henri, Mercier Camiel, Van Wynsberghe- 
De Greve Petrus.

Uit Blankenberge: Ponjaert August.
Uit Nieuwpoort: Vanhoutte Pol, Dec- 

trie Cyr., Schoolaert Henri, Schoolaert- 
Calcoen, Bulteel-Decrop, Hennaert M a
deleine, Decrop Henri, Vermout Jozef, 
Deley Jos., Vandecasteele Albertine, Van 
Hove Henri, Vanneuville Rochus, Cal- 
coene August, Desaever Gebroeders, 
Beyen Hyppoliet, Maes Frans, Popieule- 
Ghys, Vandenabeele Maurice, Decoster 
Gilbert, Beschuit-Neudt, Ureel-Cloet, 
Vermote Kamiel, Schallier-Verryk, Ver- 
coutter Raphael, Verstappe Victor, Mev. 
Braem.

Uit De Panne: Géril Prosper, Desae
ver Gebroeders.

Wij besluiten dus:
Wie zich nog niet liet inschrijven en 

goed, materiaal of vaartuig mocht lig
gen hebben in een bepaalde plaats 
langsheen den doortocht, raden wij ten 
zeerste aan zich onmiddellijk schriftelijk  
aan te melden bij den heer Oct. Sabbe,

M EK AN IEKE TOUW-, GAREN
EN NETTENFABRIEKEN

N. V.
REEDERIJKAAI, O O S T E N D E

Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en
— Openbare Werken —

—  Maz.’O'ut « Purfina » — 
Diesel Motoren « Sulzer »

Voor onze Zeelieden 
in Spanje

der schade voortspruitende uit arbeids- door den Heer P. Heymans, V' orritter en al hun meubels medenamen. Om  ze-
ongevallen overkomen aan zeelieden, van Winterhulp, gevestigd te Brussel, ker te zijn, dat de wagens ditmaal niet
niet toepasselijk is op de bemanning 46, Regentlaan. ; meer achterwege blijven, zullen ze ge-
van deze vaartuigen welke thans de Het is wel verstaan, dat de bestaande 1 convoyeerd worden en wel in de beste
kustvisscherij zouden mogen uitoefenen, betrouwbare instellingen, zooals dege- voorwaarden. Een bedreven vakman, de

Art. 2 § 4 van voormelde wet bepaalt nen welke de Gemeentebesturen zelf tot heer Vermout, stationchef van Nieuw-
immers: «Worden beschouwd als vis- stand hebben gebracht, alsmede de vrije poort, heeft zich daartoe met de meeste
schers alle personen, welke ook de vorm instellingen als de schoolsoep, de can- bereidwilligheid laten overhalen,
en het bedrag van hunne bezoldiging tines, enz., er toe dienen uitgenoodigd j We kunnen er hem slechts om geluk
wezen, die deel uitmaken van de be- hun werkzaamheden voort te zetten, tot- wenschen.
manning van Belgische visschersvaar- dat zij onder de bescherming van Win-1 Een tweede en misschien nog andere
tuigen met zeilen of met mechanische terhulp kunnen geplaatst worden. ; reizen zullen nog volgen als de nooaza- 
stuwkracht ». | Nochtans mogen de bedoelde instel- kelijkheid ervan bewezen is, namelijk

Wij meenen dat, gezien de huidige lingen geen beroep op de liefdadigheid naar Bordeaux en La Rochelle, waar
omstandigheden, de wet van 30 Decem- doen, bij wijze van collecten, enz., tenzij ook nog veel Belgisch goed is gebleven,
ber 1929, insgelijks tot de bemanning van hun daartoe toelating werd verleend I Wij hadden reeds vernomen dat er
do in werking gestelde vaartuigen zou door het Hoofd van het Departement ' visschers waren die zegden : « Wij zullen 
moeten uitgebreid worden. : van Binnenlandsche Zaken en Volksge- ' eerst eens zien hoe deze eerste reis af- 

Daarom vestigen we hierop de aan-! zondheid, overeenkomstig artikel 1 van l°°Pt. alvorens ook voor ons tuig te la-
dacht van de bevoegde instanties. het besluit van 22 October 1940. ten uitzien ». Wij geven aan deze laat-

bureel van «Het Visscherijblad».
Men dient op te geven: Naam en juist 

adres, het nummer van het vaartuig 
waarmede men vertrok, de plaats waar 
men denkt dat het vaartuig of de goe
deren zich thans bevinden, een zoo vol
ledige lijst mogelijk van het achterge
laten goed. Men voege daarbij (indien 
men er bezit) afschrift van inbeslagne- 
mingspapieren en een briefje van tw in 
tig  frank voor verplicht zegelrecht.

Wie zich uiterlijk  tegen Woensdag 
niet laat inschrijven, zal voor de reis 
niet meer in aanmerking komen !

VOOR DE ANDERE BEVOLKING
Andere menschen, die gelijk waar in 

Frankrijk goederen achtergelaten heb-

(Zie vervolg onderaan volgende kolom)

Verleden week meldden we hoe nog 
een 80-tal visschers en zeelieden ge- 
interneerd waren in Spanje en er in een 
ongelukkigen toestand verkeeren, daar 
velen noch geld noch goed bezitten.

Thans heeft «Het Visscherijblad», met 
den steun van den heer Gouverneur der 
provincie West-Vlaanderen, een werking 
op touw gezet om te bekomen, dat ook 
deze jongens ten spoedigste naar huis 
zouden mogen terugkeeren.

Ook bij de Spaansche ambassade en 
invloedrijke personen worden hiervoor 
voetstappen aangewend, zoodat we ho
pen zoo spoedig mogelijk een resultaat 
te bereiken.

Wij lichten onze lezers intijds over het 
bekomen resultaat in.

ben, kunnen zich eveneens vanaf heden 
op ditzelfde adres aanmelden. Ook aan 
hen zal voldoening geschonken worden 
door tusschenkomst van het «Identifi
ceerings- en Liquideeringsambt van Bel
gische Goederen in Frankrijk», Wetstr. 
13, Brussel, welke 2 t.h. rekent als ver
goeding op de waarde van de goederen.

Wij komen hierop terug.

P. Vandenberghe.

POUPAERT FERNAND.
Inderdaad, de 0.25 bevond zich te 

Dartmouth met elkeen veilig aan boord, 
alsook de familie Beniest. Wat er se
dertdien met de vluchtelingen gebeurd 
ia, weten we nietl Schrijf dus naar 
Postbox 506 Lissabon en wie weet? (8)

V
Men vraagt ons wat er geworden is 

van Floree Maurice, machinist aan 
boord van de 0.309, welke te Dieppe 
vertoefde en er tijdens het bombarde
ment zonk;

Zijn vrouw Fernanda De Prince, 1,70 
m., donkei'bruin haari, een trouw- en 
gouden ring aan hebbende met steen
tjes, een panen zwarte blouse met bleek
blauwe kraag en bleekblauwe knoopen; 
zij is 30 jaar oud;

Het kind, Florée Elvire, 3 1/2 jaar, 
blond van haar en zilveren oorringen, 
alsook een zilveren ringetje met het 
hoofd van O. L. Vr. er in.

Antwoord. — In ons nummer van 27 
Juli hebben we gemeld dat Florée Mee 
te Dieppe begraven ligt onder het num
mer 3988. De droeve werkelijkheid ver
plicht ons ook te melden dat zijn vrouw 
en kind er ook begraven liggen, maar 
niet meer konden herkend worden, zoen 
wij op onze reis opzoekingen deden. (9,> 

A
CORNAND ADOLF, AALST.

Weet U niet mët welk schip mijne 
echtgenoote Florentine Desomer en mijn 
dochtertje vertrokken zijn met haar ou
ders, wonende Ooststraat 56? (10) 

A
0.137 met aan boord de fam ilie Mau

rice Viaene en Cuypers Gustaaf, is naar 
Engeland vertrokken.

Schrijven Postbox 506 Lissabon. (11) 
A

Yvonne Jacqmain, te Colleigne com
mune de Bourran par Aiguillon - Lot et 
Garonne (Frankrijk), vraagt inlichtin
gen over haar vader Camiel en haar 
verloofde Pierre Mackelberghe, die woont 
Franciscusstraat 27, Oostende. Haor va
der woont Schaprijkreekstraat 18, Cor, 
terdam. Zij meldt ons al verschillende 
brieven verzonden te hebbeh, maar Vier
op nog geen antwoord ontvangen te her
ben.

(Vervolgt volgende week).



« HET VISSCHERIJBLAD »

BANK VAN BRUSSEL
— NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP — 
JB1JHU1S OOSTENDE : 3, WAPENPLAATS 
BUREEL: VISCHMIJN BESTUURSGEBOUW 

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

ten of verzegelde kisten.

Visscherijwetenswaardigheden

GUNSTIG E O N TW IK K E LIN G  VAN DE
OEENSCHE VISSCHERIJ

Het jaarverslag, dat de President van 
het Deensche Visscherijverbond dezer 
dagen op het congres van de Deensche 
Vischindustrie en van de Vischexporteurs 
te Kopenhagen uitbracht, legt den na
druk op de buitengewoon gunstige ont
wikkeling van de Deensche visscherij.

Dit vooral, sinds April jl., van welk 
tijdstip af Duitschland de eenige groote 
afnemer van de Deensche visch gewor
den is. Hieraan is het te danken, dat 
de geweldige vangsten van de zomer
maanden vlot en aan de hoogste prijzen 
konden afgezet worden. Ondanks de oor
spronkelijk vastgestelde prijzen, kon 
men nog verhoogingen bewerkstelligen. 
Voor het overige is de beteekenis van 
een stabiele Duitsche markt voor licht 
bederfelijke waren als visch, van on
schatbare waarde voor Denemarken ge
worden.

GROOTE KLIPVISCHVOORRADEN IN 
NOORWEGEN

Te oordeelen naar de groote klipvisch- 
reserves, blijkt de Noorsche voedselvoor
ziening goed beveiligd. De voorraden uit 
vroegere vangsten bedragen 10 à 15.000 
ton. Bij wijze van ondersteuning van 
den export heeft de Regeering deze 
voorraden overgenomen. De nieuwe 
vangstcijfers mogen op 28.000 ton ge
raamd worden. De Staat heeft de ver
plichting aangegaan zijn voorraden aan 
het buitenland te verkoopen, vóór er 
met den export van den nieuwen visch 
begonnen wordt.

Duitschland heeft reeds 4.000 ton ge
kocht. De resteerende vischvoorraden 
hoopt men te kunnen verkoopen aan 
oude klanten als Spanje, Portugal en 
Italië, alsmede aan andere dichterbij ge
legen landen.

EEN N IEU W  KOELHUIS IN BERGEN
Er werd besloten in Bergen een tweede 

koelhuis te bouwen waarvoor men een 
uitgave van een half millioen kronen 
voorziet. Het zal vier verdiepingen tel
len. De vries-capaciteit per dag zal 8 à 
900 kisten visch of 25 à 30 ton ijs be
dragen. Bovendien zal het gebouw op
slagruimte bevatten voor 12 à 15.000 kis
ten visch en voor 1 millioen ton ijs. Met 
den bouw zal eerlang aangevat worden 
en de ingebruikstelling wordt voor Maart 
van het volgende jaar verwacht.

h e t  in  g o e d e n  s t a a t  b e w a r e n
VAN VERSCHE VISCH

Een reederij uit Hamburg deed een 
merkwaardige stap voorwaarts op het 
gebied der bewaring van versehe visch 
Zij kwam namelijk tot de gedachte haar 
visschersvaartuigen te begeleiden door 
een groot schip.

Slechts weinigen tijd nadat de visch 
buitgemaakt is, wordt de visch aan 
boord van het begeleidend vaartuig ge
bracht, waar zij met behulp van bij
zondere machines aan een eerste be
werking wordt onderworpen. De koppen 
worden afgedaan, gegut, eventueel van 
de graten ontdaan en verpakt in een 
bijzondere verpakking welke lucht- en 
waterdicht is.

De aldus bereide visch wordt in koel
kelders geplaatst, welke zich aan boord 
bevinden. De afval, alsook de vischsoor- 
ten welke niet voor het verbruik ge
schikt zijn, worden insgelijks aan boord 
door bijzondere machines tot vischmeel 
verwerkt.

Aldus worden dagelijks 150 ton ver
sehe visch in vischfilets omgezet.

Het vaartuig heeft een tonnemaat van 
1500 ton.

Wanneer het schip terug te Hamburg 
landt, wordt de visch dadelijk in koel
kelders ondergebracht en vervolgens m 
koelwagens naar het binnenland ver
zonden, waar zij aan den verbruiker 
door tusschenkomst van de groothande
laars wordt afgezet.

Op deze wijze is het mogelijk visch in 
een uitstekende hoedanigheid te bewa
ren, zonder dat de verkoopprijs een noe- 
menswaardige verhooging ondergaat.

EIG ENAARDIGE STRAF VOOR VISCH- 
DIEVIJN

Om aan vischdieven de goesting te be
nemen nog ooit visch te stelen, gaf een 
rechter te Wilwood (New Jersey) bevel 
aan den gevangenisbe waker aan twee 
vischdieven gedurende zes maanden uit
sluitend visch te eten te geven.

Of hij in zijn doel zal gelukt zijn, is 
een andere zaak.

75 JAAR GELEDEN KWAM DE EERSTE 
STOOMTRAWLER IN DE VAART

Dit jaar is het 75 jaar geleden, dat 
het eerste vaartuig door mekanische 
stuwkracht voortbewogen, in, de vaart 
kwam. De eerste stoomtrawler' werd in 
het .jaar 1865 in Frankrijk voor reke
ning van een Franschen reeder gebouwd.

Daarna werden door machine voo t- 
bewogen visschersvaartuigen in Amerika

DE BEPERK(NG VAN DEN UITVOER  
VAN VOLLEN HARING IN NOORWE

GEN
E P. Oslo. —  De nieuwe maatregelen 

ten opzichte van den uitvoer van vollen 
haring, verbieden de uitvoer van haring 
van 5 tot 14 stukken in het kilo. Mogen 
slechts worden uitgevoerd haring waar
van 14 tot 25 stuks Ln een kilo voor
komen.

PROEF MET GASVOORBRENGERS
A/IN b o o r d  v a n  n o o r s c h e

VISSCHERSVAARTUIGEN
E P. Oslo. — Men wacht met groote 

belangstelling op den uitslag der proe
ven welke thans gedaan worden in het 
olielaboratorium van de Hoogere Tech
nische School te Drontheim. Men doet 
daar zeer grondige proeven om gas- 
voorbrengers te werk te stellen aan 
boord van visschersvaartuigen. Dit werk 
met tweetak of viertak motoren nam 
reeds verscheidene maanden in beslag. 
De wetenschappelijke proeven worden 
gedaan met de medewerking en den 
steun van het bestuur van het Zeewe
zen en van het officieel bureau der gas- 
voorbrengers. Sommige bekomen uitsla
gen werden reeds in volle zee nagegaan.

DE DEENSCHE VISSCHERSVLOOT  
ZAL OVER DE VEREISCHTE BRAND

STOF KUNNEN BESCHIKKEN
E. P. Kopenhagen. — Het Deensch 

Ministerie voor Handel deelt mede dat 
de Deensche Visschersvloot over 1.500 
Ton brandstof zal kunnen beschikken 
voor de maanden JMovember en Decem
ber. De vereischten van de visschers
vloot bedragen in normalen tijd 1800 T. 
brandstof voor hetzelfde tijdstip; de be
drijvigheid van de Deensche visschers
vloot is bijgevolg bijna normaal verze
kerd.

DE EERSTE REEKS VAN ELEC TR I
SCHE RIJW IELEN W ORDT IN NOOR

WEGEN VERVAARDIGD
E. P. — De eerste honderd electrische 

rijwielen ontworpen door Ingenieur Ha
gen worden thans in Noorwegen ver
vaardigd. Hiervan werden reeds 60 op 
voorhand verkocht. De prijs bedraagt 
1980 kronen per rijwiel, voorzien met een 
ladingtoestel. Deze rijwielen zullen in 
Zweden iets goedkooper aan den man 
gebracht worden.
DE EERSTE HARINGVANGSTEN IN 

HOLLAND
E. P. Amsterdam. —  Voor de eerste 

maal in den loop van 1940 verkocht men 
op de vischmarkt van IJmuiden een 
kleine hoeveelheid haring, welke daar
omtrent 1.000 kg. bedroeg. De hoedanig
heid was uitstekend en de prijzen zeer 
hoog. De visscher bekwam 800 gulden, 
wat overeenstemt met een gemiddelden 
prijs van 60 tot 70 cent per kilo.

In 1938 bedroeg de totale aanvoer van 
haring niet minder dan 20 millioen kg. 
en de prijs bedroeg niet meer dan 10 
tot 18 cents per kilo.

Er wordt een verdere aanvoer van ha
ring verwacht.

WONDERBARE HARINGVANGSTEN IN 
.NOORWEGEN

De haringvisscherij langs de West
kust van Noorwegen nam gedurende den 
laatsten tijd een geweldige uitbreiding. 
1.500 tot 1.600 visschers zijn dag en 
nacht bezig hun netten te bergen ; 
sommige plaatsen zijn zelfs door de 
visschersvaartuigen zeer moeilijk te be
reiken, tengevolge van de groote hoe
veelheden haring er tegenwoordig. De 
afzetmogelijkheden zijn zeer gunstig. 
Een algemeen overzicht van den aan
voer werd nog niet verstrekt.

IN RUSLAND WORDEN VAART UiGEN  
HERSTELD BIJ M IDDEL VA,N 

GEWAPEND BETON
Een bijeenkomst, die thans te Lenin

grad gehouden wordt, houdt zich bezig 
met het vraagstuk der herstelling van 
stalen vaartuigen door middel van ge
wapend beton. De herstellingen kunnen 
gedaan worden zonder dat de vaartui
gen in een droogdok moeten gebracht 
worden. Te Astrachan werden bij voor
beeld dergelijke herstellingen reeds uit
gevoerd aan tankers. Een der aldus her
stelde vaartuigen werd sedv.'t vers-’i:ei- 
dene maanden terug \n de vaart ge
bracht en men stelde geen er kei gebrek 
in de herstelling vast.

GEMIS AAN IJS TE ISTANBUL
De Grieksche zeilvisschersvaartuigen 

met hulpmotor, die opnieuw regelmatig 
de haven van Istanbul bezoeken om zich 
te voorzien van een lading visch be
stemd voor Griekenland .brachten na
tuurlijk bij iedere reis andere koopwa
ren ter uitwisseling mede (bijzonderlijk 
glas, acide chlorique en bijtende soda). 
Nu echter moesten deze visschersvaar
tuigen zelf het ijs meebrengen ter be
waring van de visch tijdens de terug
reis. Het ijs was namelijk zóó duur te 
Istanbul, dat het de prijs van de visch 
aanzienlijk deed stijgen en het vervoer

Kleine
Aankondigingen

--- H ----

TE KOOP: FORD 1938, 12 P.K., ver
bruik 10,5 liters, uitmuntenden staat, bij 
Mr. Thoné, 2, West-Gistelhof, Brugge.

PLAATST ZEKER uw geld in bouw
gronden, Ag. Seys, 21, Rogierlaam, Oos
tende.

2 NIEUW E FEUX CONTINUS te ver
koopen. Z. W . 21, Rogierlaan, Oostende.

JUFFROUW  vraagt plaats, kennis van 
bureelwerk, op de hoogte van dactylo, 
Vlaamsche en Fransche taal. Schrijven 
A.D., 40, Van Iseghemlaan, Oostende, 
bureel blad S. A.

KAMERS TE HUUR, water, gas, elec., 
gel. Prinsenlaan 27. Z. bevr. O. Van- 
steenkiste, Leffingestr. 70 (hoek Prin
senlaan), Oostende.

MEN VRAAGT TE KOOPEN handels- 
huizen of rapporthuizen, met Fr. appart. 
Ag. Seys, 21, Rogierlaan, Oostende.

De Visschers van 
Godtschalck

Aanbestedingen
— ■ —

13 DEC. — Te 11 u„ voor den h. Ver- 
schoore, Oostende: herbouwen van de 
Veurne-Ambachtstuw in de achterhaven 
te Nieuwpoort.

13 DEC. —  Te 11 u„ voor den h. Ver- 
schoore, Oostende: herstellen der Peli- 
kaanbrug over het kanaal van Nieuw
poort naar Duinkerke.

13 DEC. — Te 11 u. ten stadhuize te 
Blankenberge, bouwen van een afdak in 
het waterkasteel. Stukken ter inzage of 
te koop, prijs 15 fr. op het stadssecreta- 
riaat. Aanget. inschrljv. 11 Dec.________

Verschillende onzer lezers vragen ons 
waar de oude visschers van het Godt
schalck tehuis vertoeven.

Wij kunnen hun melden dat hierna
volgende visschers van dit eertijds zoo 
gelukkig en aangenaam ingericht gezin, 
wonen in het gesticht te Lede bij Aalst.

Deze zijn: A. Lambersyn met vrouw; 
A. Morau met vrouw; P. Gonsales met 
vrouw; L.. Deridder met vr.; E. Steenkis- 
te met vrouw; H. Hubrechtsen met vr.; 
M. Dewaele; V. Declerck; O. Candaele; 
J. Regaert; C. Vanwynsberghe; L. Mar- 
tinsen; F Hubrouck; H. Vandenbon; A. 
Seurynck; J. Goetgebeur; E. Hautelet; 
A Kroothout; F. Hollemersch; E. Pie
ters; C. Titelon; C. Vannacker; G. Wie- 
som; P. Vandenabeele; E. Termote; A. 
Besiere.

Buiten het pijpje tabak dat aan som
migen thans wel eens ontbreekt, ver-

Jongelingen !
De Ln Mei 1.1. op bevel van de Regee

ring naar Frankrijk uitgeweken jonge 
lieden en mannen (van 16 tot 35 jaar) 
worden eraan herinnerd, dat ze wette
lijk  verplicht zijn, zich aan een genees
kundig onderzoek te onderwerpen, het 
zij bij een geneesheer naar eigen ke.’z«?, 
hetzij kosteloos bij de geneesheeren der 
Rijkswacht of in het Consult -O ntrum 
Praemilitia, Grauwwerkersstraat, 23. te 
Brugge, waar alle inlichtingen, monde
lings of schriftelijk, te t »komen zijn.

Toegankelijk ieder week cp Dinsdag, 
Donderdag en Zaterdag, van 8 tot 10 u.

Prof. Dr. Sebrechts, 
Bevelhebber van het 

3e Gebied (W.-Vl.)

Vischmijn te  
Antwerpen

briefje schreven.
Hopen we dat we ze per gelegenheid , 

allen zullen terugzien.

Soorten zee- en zoetwatervisch, ver
kocht in de stedelijke vischmijn te Ant
werpen, in den loop der week van 18 tot
23 November 1940:

Belgische visch
Soorten Aantal waarde

kg. Totaal Gemiddeld
per kg.

Spiering 915,5 15.051,-- 16,45
Garnaal 23 80,-- 3,50
Krab 7 31,- 4,45
Bliek 103,5 1.166,- 11,25
Bot 25,5 414,- 16,20
Paling 2 61.- 30,50
Prik 9 133,- 14,80

VRIJE TRIBUUN

Het
Visscherijonderwijs

Het visscherijonderwijs is altijd het 
verloren vierendeel, de asschepoester, 
geweest in het Bestuur van het Zee
wezen.

Voor 1927 bestond er niet eens een 
inspectiedienst. Maar toen ging de Vis- 
scherijdienst over naar het Ministerie 
van Landbouw en Minister Baels richtte 
een inspectiedienst in en benoemde zijn 
secretaris Dr. Lefèvre tot inspecteur, na 
een studiereis in de visscherijscholen 
van ) •federland.

Op voorstel van Dr. Lefèvre zelf, die 
het aanzag als een post van toewijding, 
werd de jaarlijksche vergoeding bepaald 
op 1000 fr., waarin de inspecteur nog 
zelfs al zijn reiskosten begreep voor zijn 
inspectiereizen langsheen de kust, van 
je Panne tot Heist.
Maar in 1931 ging de Dienst voor Zee

visscherij terug naar het Zeewezen en 
toen begon een strijd tusschen de in
spectie en de verfranschte en Vlaamsch- 
onkundige bureelratterij met haar mate- 
looze pretentie, haar onkunde en onbe
grip. Aan het hoofd van den Dienst 
stond als Directeur een Vlaamsch-on- 
kundige Brusselsche advokaat, die ook 
fungeert als Rijkscommissaris voor 
Fransch-onkundige visschers. Aan het 
hoofd van de jury voor leerlingen-schip- 
pers en schippers ter visscherij staat 
een Vlaamsch-onkundig marineofficier, 
gewezen bevelhebber van het visscherij- 
wachtschip Zinnia en die ook zetelt in 
den Onderzoeksraad voor Vlaamsche 
visschers.

Reeds sedert 8 jaar wordt vergadering 
op vergadering, ontwerp op ontwerp ge
maakt, voor een statuut voor onze vis
scherijscholen, dat met wat goeden wil 
en kennis van zaken op 3 of 4 vergade
ringen had kunnen klaar zijn.

Op een algemeene vergadering van den 
Hoogen Raad voor Zeevisscherij beet Dr. 
Lefèvre den Directeur-Generaal toe : 
«Laat uw ontwerp eerst door een taal
kundige nazien, want het krioelt van de 
taalkemels!»

Na 8 jaar is men nog maar halfwege 
met de besprekingen en de taalkemels 
grazen er nog altijd even welig!!!

Maar

Personenauto’s met 
meer dan 14 P. K.

ALLE VERKEER VOORTAAN  
VERBODEN

Zooals gemeld is in het Staatsblad 
van Zondag een besluit verschenen hou
dende rijverbod in verband met som
mige motorvoertuigen.

Dit besluit luidt als volgt:
Artikel 1. — Is verboden het verkeer
a) met personenauto’s welke door era 

motor van meer dan 14 P.K. (2.5 c;lir| 
derinhoud) worden aangedreven:

b) met motorrijwielen van meer clan 
500 cm3 cylinderinhoud.

Art. 2. — Vallen niet onder de toepas
sing der bepaling, de autobussen en 
autocars welke voor gemeenschappelijk 
personenvervoer worden gebruikt.

Art. 3. —  De verkeersvergunningen, 
welke thans voor de bij artikel 1 ver
melde rijtuigen worden gebezigd, moe 
ten onmiddellijk terugbezorgd worden 
aan de autoriteit die ze heeft uit gereikt.

Art. 4. — Dit besluit treedt op 1 De
cember 1940 in werking.

Op dien datum vervalt het besluit van 
. Oktober 1940, nr. 6, houdende rijverbod 
.oor sommige personenauto’s.

ALLERLEI

1.085,5 16.936,—
N. B. — Deze vischsoorten werden ver

kocht: spiering 424,5 kg. als 2e kwaliteit, 
354 kg. als 2e-3e kwaliteit, en 337 kg. als 

Veraoedina voor het verlies 3e-2e; garnaal 23 kg. als 3e kwaliteit ; 
y . y  krab 7 kg. als 3e kwaliteit; bliek 13 kg.van goederen der Zeelieden ajs 3e-2e kwaliteit, en 90,5 kg. ais 3e;

v. ij bot 5,5 kg. als le-2e kwaliteit, 5 kg. als 
De vraag werd ons langs verscheidene 2e-le kwaliteit en 15 Kg. als 3e; paling 

zijden gesteld of een lid van de beman-  ̂ kg. als le kwaliteit; prik 9 kg. als 3e 
ning van een visschersvaartuig vergoe- kwaliteit 
ding kan eischen voor het verlies van 
zijn goed, tengevolge van een oozlogs- 
feit, namelijk het bombardeeren van 

vaartuig, dat nadien uitgebrand 
en gezonken is.

Wij meenen dat op deze vraag beves
tigend kan geantwoord worden.

Artikel 44 van de wet houdende de 
regeling van de arbeidsovereenkomst 
wegens scheepsdienst, bepaalt immers:

« Het verlies of de vernieling van de j 
goederen der zeelieden, tengevolge van 
schipbreuk, brand aan boord of andere 
onvoorziene voorvallen of overmacht, 
komt ten laste van den reeder. »

Deze bepaling is van algemeene toe
passing en kan niet alleenlijk ingeroe
pen worden door de zeelieden welke aan 
een zeevaartramp ontsnapt zijn, ze moet 
insgelijks toegepast worden wanneer de 
zeelieden omgekomen zijn in een zee
vaartramp.

In dit laatste geval kunnen de wettige 
erfgenamen aanspraak maken op de 
vergoeding voor het verlies van goede
ren.

Er werd destijds nog geen beslissing 
genomen om in zekere mate de schat- 

iig van die vergoeding te omschrijven, 
uioewel dit reeds ter sprake werd ge

bracht.

Belgische Vreemde Totaal
visch visch

Witte kabeljauw
groot — 15 kg. 15 kg.

Knorhaan — 154 kg. 154 kg.
Pladijs middel — 57 kg. 57 kg.
Wijting klein — 340 kg. 340 kg.
Brasem — 98 kg. 98 kg.
Paling 10 kg. — 10 kg.
Sander — 350 kg. 350 kg.
Voorn — 245 kg. 245 kg.

kg. 10 1.259 kg. 1.269 kg.

BELGISCHE SCHATKISTBILJETTEN
De op de Nederlandsche markt uitge

geven Belgische schatkistbiljetten wor
den voor een nieuwen termijn van drie 
maand verlengd, d. i. tot 28 Februari 
1941; de andere voorwaarden van de 
leening, zoowel wat de rente als wat de 
aflossing betreft, worden gehandhaafd,

LICHTAFSCHERM ING
In het Belgisch Staatsblad is een be

sluit verschenen waarbij bepaald wordt 
dat alle schijnwerpers van niet op rails 
loopende voertuigen moeten afgeschermd 
worden door middel van een ondoor
schijnende kap, voorzien van een hori
zontale spleet en een stijve ondoorzicht- 

nu °er geen Minister meer is ’ bare klep, zoodat een enkel naar voren 
en de bureelen oppermachtig zijn, heeft uitstralende niet-verblindend licht ver-

Prijs van de onderstaande vischsoor
ten, verkocht op de vischmarkt te Ant
werpen op Vrijdag 29 November 1940: 

Spiering 22-25 fr. per kg.; blik 10-12; 
bot 30; brasem 17; prik 25; sander 28- 
30; snoek 25-28; voorn 16.

men dien lästigen inspecteur, met zijn 
jaarwedde van 848 fr. (tot dat cijfer zijn 
reeds de 1000 fr. geslonken) aan den dijk 
gezet.

Dit schrijven luidt:
« Diensvolgens, en gevolg gevend aan 

een schrijven van den Secretaris-Gene- 
raal, heb ik de eer U mede te deelen dat 
er in de toekomst geen beroep meer zal 
gedaan worden op uwe medewerking. »

Op die «elegante» manier wordt op het 
Zeewezen een inspecteur na 13 jaar toe
wijding afgedankt!!

Wat dat toezicht betreft, welke zal 
gedaan worden door den Dienst van 
Zeevisscherij, we moeten volgaarne er
kennen dat de heer Aspeslagh een 
model-ambtenaar is, maar hij zal het 
ons niet kwalijk nemen als we hem alle 
bevoegdheid ontkennen in zake onder
wijs.

Elk het zijne: aan een ambtenaar het 
bureelwerk, aan een man met 30 jaar 
ervaring op onderwijsgebied het onder
wijs.

Alleen in de bureelen te Brussel zijn 
ze alwetend.

Hoe lang zal de verfranschte Brussf.l- 
sche bureelratterij de plak blijven 
zwaaien en degenen mogen afmaken die 
tegen haar den vinger durven opsteken?

Zeerob.

Rechtskundige Kroniek
Wij verzoeken onze lezers hun vragen huurder recht op vermindering van huur

zoo bondig en zoo klaar mogelijk te stel-

De Visscherij op de 
Wester-Scheldeln 1940

de diepzeevisscherij met Duitsche stoom- 
visschersvaartuigen.

DE HERNEM ING VAN HET R EIZIG ER S 
VERKEER TUSSCHEN ITA LIE  EN 

FRA NK RIJK
E. P. Rome. — Ten einde de herne

ming van het reizigersverkeer met 
Frankrijk in de hand te werken, staat 
het Italiaansch Deviezen Instituut de 
noodige fondsen toe aan de reizigers. 
De verwisseling geschiedt aan 38,3 lires 
voor 100 Fransche franks.

GUNSTIG E UITSLAGBN VAN DE 
HARINGVISSCHERIJ IN NOORWEGEN

E. P. Oslo. —  Er blijkt uit het jaar
verslag van de Noorsche maatschappij 
voor den verkoop van haring, dat er ge
durende het seizoen 1939-1940: 4,37 mil- 
lioen hectoliters haring aangevoerd 
werd tegen 4,30 millioen hectoliters ge
durende het vorig seizoen. De waarde 
dezer vangsten bedroeg in 1939-1940 : 
28,5 millioen kronen. De oorlog bracht 
een zekere onderbreking en moeilijkhe
den teweg voor de maatschappij; onder 
andere was het zeer moeilijk aan de 
visschers het loon uit te betalen dat 
hun toekwam.

Tegen alle verwachtingen in konden 
nochtans alle verhandelingen normaal 
plaats hebben. Ingevolge de inlichtingen 
verstrekt door de Noorsche maatschap
pij is er nog slechts 26.000 kronen te 
betalen op de talrijke millioenen welke 
haar verschuldigd waren door de ver
scheidene koopers.

Het verslag merkt op dat de uitvoer 
zeer gunstig was. 540:000 hectoliters ha
ring werd naar Duitschland en het pro
tectoraat verzonden.

is van bijzonder belang voor Turkije, 
want het feit ijs te moeten invoeren 
beperkt de mogelijkheid voor de Griek
sche vaartuigen van andere koopwaar 
aan te voeren.

Oorlogsschade
Ingevolge de nieuwe onderrichtingen 

van den H. Secretaris-Generaal bij het 
Ministerie van Financiën, hebben wij de 
eer de geteisterden te verzoeken de vol
gende schikkingen te willen in acht ne
men:

A. Schade aan personen (licham elijke  
schade) 1940

De burgerlijke slachtoffers of hunne 
rechthebbenden moeten vóór 31 Maart 
1941, bij aanbevolen brief, hun aanvra
gen sturen aan het Ministerie van Fi
nanciën, Dienst der burgerlijke oorlogs
slachtoffers, 43b, Zegestraat, Brussel. In 
geval van overlijden of een nieuw oor- 
logsfeit na dien datum, hebben de be
trokkenen zelf of de rechthebbenden een 
termijn van drie maandien (stipt in 
acht te nemen) vanaf den datum van 
dit overlijden of van dit nieuw oorlogs- 
feit om een aanvraag in te dienen On
der die voorwaarden is het zenden van 
een dubbel aan het Stadsbestuur niet 
meer gewenscht.

B. Schade aan goederen
Eerlang zullen nauwkeurige onder

richtingen gegeven worden door het 
Commissariaat-Generaal voor ’s Lands 
Wederopbouw. De geteisterden die nog 
geen aangifte indienden op grond der 
vroegere onderrichtingen dienen der-

Uit de inlichtingen, welke ons ver
strekt werden blijkt dat in den loop van 
dit jaar de volgende vaartuigen de vis
scherij op de Westerschelde uitgeoefend 
hebben :
BOUCHAUTE (Prov. Oost-Vlaanderen) : 

Bou. 7 «De Jonge Ernest», motor van 
20 P.K., toebehoorende aan Plog Ernest.

Bou. 8 « De Zeemeeuw », motor van 
20 P.K., toebehoorende aan Teirlinck 
Emiel.

Bou. 19 «Lisa», motor van 18 P.K., toe
behoorende aan Geirnaert Prosper. 
ANTWERPEN:

A. 28 «Franciscus», motor van 8 P.K., 
toebehoorende aan Meyers Jan.

A. 2 «Petrus», motor van 20 P.K., toe
behoorende aan Rammeloo Frans. 
KIELDRECHT (Prov. O.-Vlaanderen) : 

K. 1 «De Drie Gebroeders», motor van 
26 P.K., toebehoorende aan Praet Alb.

K. 2 «Sylvia», motor van 15 P.K., toe
behoorende aan Praet Richard.

K. 3 «Stephanie», motor van 20 P.K., 
toebehoorende aan Praet Petrus.

K. 5 «Jonge Marie», zeilboot toebehoo
rende aan Serie Atiriaan.
ZANDVLIET (Provincie Antwerpen):

Z.V. 1 «Leopold», motor van 10 P.K., 
eigenaar De Dooy Benedictus.

Z.V. 3 «Negen Gezusters», motor van 
10 P.K., eigenaar Schroeyers Alfons.

Z.V. 5 «Fide-Des», motor van 20 P.K., 
eigenaars Schroeyers Gebroeders 

Slechts een dertigtal visschers konden 
te werk gesteld worden, en dan nog 
slechts met onderbreking.

De volgende vaartuigen hebben niet 
gevaren gedurende dit jaar:

Bou. 2 «De Jonge Gerarda», eigenaar 
Schatteman Gust.

Bou. 18 «De Drie Gebroeders», eigenaar 
Buyck Joris 

K. 4, eigenaar Collignon Emiel. 
Werden in den loop van het jaar stil

gelegd:
Bou. 19 «Lisa», eigenaar Geirnaert Pr., 

sedert het begin van Juni 1940.
A. 28 «Franciscus», eigenaar Meyers 

Jan, sedert den 14 November 1940.
K. 1 «De Drie Gebroeders», eigenaar 

Praet Albert, sedert den 10 Mei 1940.
K. 3 «Stephanie», eigenaar Praet Pe

trus sedert den 10 Mei 1940.
K. 5 «Jonge Marie», eigenaar Serie 

Adriaan, sedert den 15 October 1940.
Z.V. 1 «Leopold», eigenaar De Dooy B., 

sedert den 30 September 1940.
Z.V. 3 «Negen Gezusters», eigenaar 

Schroeyers A., sedert den 15 September 
1940.

De volgende vaartuigen werden in den 
loop van het jaar verkocht:

K. 5 «Jonge Marie», door Adriaan 
Serie aan Jean Dufour, Antweren.

Bou. 18 «De Drie Gebroeders», ver
kocht door Joris Buyck aan Adriaan Se
rie uit Kieldrecht.

A. 2 «Petrus», verkocht door Ramme
loo Frans aan Rammeloo Julien en 
Theophiel vaart uit Doel (O.-Vl.). 

Vergaan in den loop van het jaar:

len.
*#*

Vraag. — Ik ben 23 jaar en wil trou
wen. Mijn ouders zijn echter tegen het 
huwelijk gekant en bedreigen mij dat ze 
het huwelijk zullen beletten. Kunnen zij 
dat doen, in acht genomen dat ik meer
derjarig ben?

Antwoord. — Daar gij meerderjarig 
zijt, hebt gij, strict gesproken de toe
stemming van uw ouders niet noodig.

Nochtans, bij gebrek aan toestemming, 
dient gij aan uw ouders kennis te geven 
van het voorgenomen huwelijk en hun 
meening er over te vragen, door een zoo
genaamde « eerüiedige akte » ; daartoe 
dient gij U tot een notaris te wenden.

Een maand na de beteekening van 
deze akte, kan het huwelijk doorgaan.

Uw ouders kunnen zich echter tegen 
het voorgenomen huwelijk verzetten 
door U, binnen de veertien dagen na het 
ontvangen van de eerbiedige akte, te 
dagvaarden voor de burgerlijke recht
bank en te vragen dat het huwelijk tot 
aan uw 25 jaar zal uitgesteld zijn. Het 
is slechts wanneer er zeer ernstige en 
gegronde redenen daartoe bestaan, dat 
de rechtbank de vraag der ouders zal 
inwilligen.

#**

Vraag: Ik leef gescheiden van mijn

en indien hij niet betaalt, kan ik hem 
dan doen verhuizen?

Antw. — Al deze geschillen dienen be
slecht te worden door den vrederechter 
van uw kanton. Roep dus den huurder 
in minnelijke schikking voor den vrede
rechter, die zal moeten oordeelen of de 
toestand van den huurder een verminde
ring rechtvaardigt of niet.

Zoo er geen accoord kan getroffen 
worden, moet de vrederechter vonnis uit
spreken.

Na vonnis kan de huurder, in geval hij 
aan het vonnis niet voldoet, buitenge- 
dreven worden.

BETALEH VAN HUISPACHT
P. S. — Mijnheer, zoudt U mij kunnen 

inlichtingen geven hoe ik zou moeten 
handelen met het huis van mijne kin
deren; hunne meubelen zijn nog immer 
in hun huis en sinds Mei zijn zij ver
trokken, en natuurlijk is er geen pacht 
betaald geweest. Is de wet voor de kust 
ook de volgende als men van Oktober 
1940 50 t.h. voor de huispacht betaalt, de 
eigenaar later geen vervolging kan in
spannen voor de tekort betaalde maan
den.

Antw. — Best ware, overeen te komen 
met eigenaar, betrekkelijk een pachtver- 
mindering van ten minste 50 t.h.

Zoo de eigenaar niet akkoord is, zoudt
-- „ —  --  -----  gij hem vour den vrederechter moeten

man en heb voor het oogenblik geen in- | roepen en een aanzienlijke pachtver- ...... .................n...................
komsten. Kan ik onderhousdgeld vragen mindering vragen, die U zekerlijk zal maat van 50.000 ton verloren, 
aan mijn man en wat moet ik daarvoor toegestaan worden.

kregen wordt, dat zichtbaar is op een 
afstand van niet minder dan 100 m. en 
van niet meer dan 500 m.

Eenzelfde maatregel wordt getroffen 
voor de niet in de lantaarnen der weg- of 
kruisingsschijnwerpers geplaatste stand- 
lichten, de roode lichten aan den ach
terkant der voertuigen en de zijlichten 
der aanhangwagens.

DE VERKEERSSIGNALEN EN 
W EGW IJZERS

Men zal wel algemeen opgemerkt heb
ben, dat de verkeerssignalen zich vroeger 
op een hoogte van een anderhalve meter 
boven den grond bevonden. Dat was een 
hinder, vooral voor de automobilisten, 
die acrobatetoeren moesten doen om de 
wegwijzers te lezen.

Thans werden zij lager tegen den 
grond aangebracht en zijn alzoo ook be
ter zichtbaar over nacht.

BURGERLIJKE OORLOGS
SLACHTOFFERS

De burgerlijke oorlogsslachtoffers 1940 
of hun rechthebbenden moeten daarvan 
aangifte doen, per aangeteekend schrij 
ven, bij het Ministerie van Financiën, 
Dienst der burgerlijke oorlogsslachtof
fers, Zegestraat 43b, Brussel. Alle aan
vragen moeten, op straf van forclusie, 
in gediend worden vóór 31 Maart 1941.

ONDERWIJS —  BIJZONDERE ZITTIJD  
JANUARI 1941

Een bijzondere zittijd van de aan- 
vaardingscommissie voor het rijpheids- 
examen en de voorbereidende proef, zal 
op 13 Januari 1941 geopend worden.

Worden toegelaten:
1) tot het rijpheidsexamen : degenen 

die om wettige redenen op den tweeden 
zittijd 1940 afwezig waren

2) tot de voorbereidende proef: a) de 
leerlingen wier getuigschrift na 5 Aug. 
1940 voorgelegd, geweigerd werd; b) de 
examinandi, die in den loop van den 
tweeden zittijd 1940 uitgesteld werden; 
c> de examinandi, die om wettige rede
nen op den tweeden zittijd afwezig wa 
ren; d) de leerlingen die er toe werden 
gemachtigd hun getuigschrift na 5 Oc
tober 1940 voor te leggen en die de aan
vaarding er niet van verkregen hebben,

De inschrijvingen worden door den 
afgevaardigde van het Ministerie van 
Openbaar Onderwijs, op het Provinciaal 
Bestuur te Brugge (bureel nr. 12) aan
genomen van 15 tot 24 December a.s 
tusschen 10 en 12 uur.

HERSTEL VAN FRANSCHE HAVENS
In Frankrijk voorziet men de stichting 

van een fonds van 420 millioen frank 
voor den heropbouw der havens.

GEBREK AAN TONNEMAAT
Wegens gebrek aan tonnemaat iu 

Portugal, werden de visschersscheptn 
met motor en stoom, bij ministerieel be
sluit verplicht dienst te doen als cargo

VERLOREN SCHEPEN
Finland heeft gedurende den oorlog 

22 schepen, met een gezamenlijke tonne-

halve te wachten op di nieuwe ~ ins truc- Jan,' d w /e e r a ï n v f r in f m e ^ L ^ l e e “ 8
boot op 14 November 1940.

doen?
Antwoord: De echtgenooten zijn el

kaar onderhoud verschuldigd. Gij kunt 
dus eischen dat een deel van de inkom
sten van uw man (indien hij er heeft) 
aan u zal ten goede komen.

Gij moet u daartoe tot de griffie van 
het vredegerecht wenden.

Uw man kan aanbod doen van u dit 
onderhoud bij hem te verschaffen. In- ! 
dien gij in dit geval weigert bij hem te J  
gaan samenwonen, zult gij niets beko
men, tenzij gewichtige redenen deze sa
menwoning onmogelijk maken.

FISCALE VRIJSTELLING EN IN ZAKE  
OORLOGSSCHADE

Art. 18 van het besluit van 30 Augus
tus 1.1., houdende zekere fiscale vrijstel
lingen in zake oorlogsschade, wordt bij 
besluit van 31 October 1.1. (Staatsblad 
van 9 November) door volgende beschik
kingen vervangen:

« Art. 18. — Worden van zegelrecht 
vrijgesteld, alle akten die de vaststelling 
of schatting van oorlogsschade tot voor
werp hebben; de minnelijke akten be
treffende leeningen en kredietopenlngen 
toegekend aan de geteisterden om hun 
toe te laten de schade te herstellen die 
zij geleden hebben ingevolge oorlogsfei
ten, wanneer deze leeningen en krediet
openlngen worden toegestaan, volgens 
de voorzieningen der ter zake geldende 
wettelijke beschikkingen, door een in 
deze beschikkingen bedoelde krediet
instelling; de akten betreffende leenin
gen en voorschotten welke aan deze in
stellingen worden toegestaan voor de 
financeering van hun verrichtingen met 
de geteisterden.

» Deze akten maken bovenaan mel
ding van hun bestemming en mogen tot 
geen andere doeleinde worden aange
wend. »

HUUR KW ESTIE
B. V. D. — Tot hoever heeft mijn

J /t d t,
Zonder twijfel! Want U voelt zich moe en afgemat, U 
hebt hoofdpijn, pijn in den rug en in de ledematen, 
daarbij ook nog koorts, allemaal voorteekenen welke 
de griep aankondigen.

Natuurlijk moet U dan aanstonds bedrust nemen en 
een dokter raadplegen. Maar voor alles is het van be
lang A spirine tabletten te nemen die de koorts aan
stonds doen dalen en alle verder gevaar verdrijven.

A s p i r i n e
HET PRODUCT VAN VERTROUWEN!
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Oostendsch Nieuws
APOTHEEKDIENST

Zondag 8 December zal de apotheek 
Beuselinck, Nieuwpoortsteenweg 2, den 
ganschen dag open blijven.

WANTOESTAND MET DE AUTOBUS
Dat de autobusdienst veel werk heeft, 

valt te begrijpen; dat die dienst ook 
zeer onregelmatig werkt is ook een feit.

Maandagmorgen is o.m. de autobus, 
welke om 8.25 uur aan de Marie-José- 
plaats moest vertrekken, er slechts te 
9 uur vertrokken en kwam in plaats van 
te 9.10 uur te 10 uur te Brugge aan.

In de autobus waren niet minder dan 
68 menschen ingestapt, waar er slechts 
normaal 28 zitplaatsen en 14 staanplaat
sen beschikbaar zijn. Dus waren er 26 
personen te veel en we vragen ons te
recht af wat de trammaatschappij zou 
doen, moest zich hier een zwaar ongeluk 
voordoen.

Mogen we aan de stedelijke en spoor- 
wegoverheid vragen de mogelijkheid van 
het inlasschen van een trein rond 8.30 
ure te onderzoeken?

Dit was vroeger het geval en deze trein 
bewees in elk geval aan het publiek 
groote diensten.

«VOLK EN BODEM»
«Volk en Bodem» is het orgaan van de 

Landbouwkorporatie, of liever, zooals het 
als ondertitel aangeduid staat «van de 
Nationale Boeren-Korporatie».

Het eerste nummer kwam zoo pas 'Mn 
de pers op 16 bladzijden.

Het bevat inleidende bijdragen, o.m.: 
«Vroeger en Nu», door korporatieleider 
Piet Meuwissen; «De Corporatie is er», 
door sekretaris-generaal De Winter. Ver
der bevat het lezenswaardige bijdragen 
over de bietenkampagne in Hageland en 
Haspengouw, over de Marktordening, 
den akkerbouw, de kunstmeststof ten e.a.

DE OUDE GEMEENTERAADSLEDEN  
TERUG ?

In de stad hoorde men in den laatsten 
tijd herhaaldelijk als zouden de gemeen
teraadsleden, die weggegaan zijn en in 
Mei jl. de overgroote massa van het volk 
hebben vervoegd, terug hun plaats in 
den gemeenteraad mogen nemen.

Dit bericht is inderdaad juist.
Uit een schrijven van den secretaris

generaal van het Ministerie van Binnen- 
landsche Zaken, gericht aan den heer 
Gouverneur Bulckaert, in datum van 30 
September 1.1., halen wij hiernavolgende 
passage:

« ...Hieruit volgt, dat de gemeente
raadsleden, die wegens de oorlogsge
beurtenissen hun gemeente verlaten heb
ben, hun functie mogen hervatten zon
der dat zij eenige toestemming moeten 
aanvragen. »

HET NATIONAAL VERBOND VAN 
BURGERLIJKE OORLOGSINVALIDEN
oordeelt het nuttig te laten weten wie 
zooal een aanvraag om vergoeding mag 
indienen:

1) deze die lichamelijke letsels beko
men hebben;

2) de weduwe die haar man verloren 
heeft. De weduwnaar mag ook zijn aan
vraag doen, zoo het bewezen is dat het 
slachtoffer zijn eenige steun was;

3) de wettige of natuurlijke kinderen 
onder de 18 jaar van het o/erledene 
slachtoffer;

4) de kleinkinderen onder de 38 jaar, 
waarvan het slachtoffer do steun w,*s,

5) de opklimmende geslachtslijn (va
der, moeder, grootmoeder, grootvader)

VERDINASO OOSTENDE
Op Zondag 22 December, te 15 uur, 

gaat in de zaal «Oud Oostende», Ieper
straat 22, een vergadering door van het 
Verdinaso, gewest Oostende.

De heer Juul Declercq, gouwleider van 
het Verdinaso, zal er het woord voeren. 
Belanghebbenden worden uitgenoodigd 
en kunnen bij leden of op het gewest- 
sekretariaat, Poststraat 10 (van 16 tot 
19 uur) de kaarten aanvragen.

OS JE NU EEN KEER GOAT PEINZEN
Os je nu een keer goat peinzen dat er 

menschen zijn die met hun kluiten in
zitten. Jef, is dat gepermitteerd, als er 
zulke schoone schrijfmachinetjes Rhein- 
metall te vinden zijn bij M. Devriendt, 
Ad. Buylstraat 33?

I
IN DE ST. VINCENTIUSSCHOOL  
TE ANTWERPEN

Volgens een bericht verschenen in een 
Antwerpsch blad, zouden er wollen de
kens, afkomstig uit een van onze groote 
hotels van de Albert I Promenade, in 

1 de St. Vincentiusschool, tijdelijk inge- 
j  richt als hospitaal, aldaar achtergela
ten geweest zijn. Het blad stelt dan ook 
de vraag, de mogelijkheid in te zien deze 
dekens aan Winterhulp te zien afdragen.

Maar wat denkt de eigenaar van deze 
dekens daarvan?

DE TW EETALIGE K W IJTSC H RIFTEN
af geleverd door de Water-, Gas- en 
Electriciteitsdiensten, mogen nog tot 31 
December gebruikt worden. Van dan af 
zullen ook deze eentalig zijn.

DE FIETSEN WORDEN UITBETAALD
Naar wij van bevoegde zijde verne

men, zullen de personen die in Augustus 
1939’ hun fiets opgeëischt zagen, eerst
daags betaald worden. Al zijn het maar 
kleine bedragen, toch zal dit in menig 
huisgezin, vooral nu Kerstdag en Nieuw
jaar voor de deur staan, vreugde vol be
groet worden.

P E L S E N

V O O R  O N Z E  W E R K L I E D E N
In Mei 1.1. werden talrijke werklieden 

opgeëischt door de ministeries voor het 
Jti laden en lossen van koffers. Deze week 
^  moest een groot gedeelte op het Stad

huis komen om er een verklaring te on- 
derteekenen, alsdat zij toenmaals geen

E
£l h  ■ £1 bewijsstukken voor het geleverd werk

S  A  E  N  A  ontvangen hebben.
I Het wordt hoog tijd dat men die men
schen eens uitbetaalt voor hu ngedane 

Specialiteit van Vossen, Mantels mnPite
en Pelsen op maat B  moeite. TltA/, EMT

P L A A T S E N  V A N  P O L I T I E A G E N T  
A D O L F  B U Y L S T R A A T ,  44, O O S T E N D E  Naar wij vernemen, zouden er 350

. . aanvragen toegekomen zijn voor de 20
Herstellingen -  Veranderingen aanvrage * atsen van politieagent.
Matige prijzen. , ^“aar ^ en zegt zullen er drle schiftingen

zijn: 1) deze die niet voldoen aan de 
gestélde voorwaarden zooals lichaams- 

grootte, ouderdom; 2) een proef van 
H E T  B L O E M E N U U R W E R K  ° t n 3) het schriftelijk examen. Wie

In een franschtalig Brusselsch blad, zal overblijven, zal een klepper
verscheen deze week een uiterst belang- tenminste als men de vriendjes er
rijke maar korte beschrijving van het J. ’h.litpn houden, want er wordt reeds 
bloemenuurwerk, dat de trots uitmaakt Eefluisterd '
van ons Leopoldpark. 1ë Wii zl1n ' echter overtuigd dat hoofd-

cömmissaris Seys en de heer Burgemees- 
OP D E  R E C H T E R K A N T  « ter erzullen voor zorgen, dat zulks on-

Wie ’s avonds naar huis keert is soms „logeliik WOrdt, daar het vertrouwen 
verwonderd hoe zekere fietsers er maar , . pubhek in het verleden te veel 
niet aan denken de uiterste rechter kant “  h lkt werd 
van de straat te houden. Daarbij rijden ,verscnalKl w
velen zonder licht, wat ten strengste is T W E E  S O O R T E N  J O U R N A L IS T E N ,  
verboden. Het zal niet te verwonderen I Tijdens de laatste gemeenteraadszit- 
zijn, wanneer doodelijke ongelukken ting, werd door een lid van den Raad, 
eerstdaags zullen te betreuren vallen. ! de stille opmerking gemaakt dat er 
Denkt er aan wielrijders: rijdt met ge-‘twee soorten van journalisten bestaan, 
dempt voorlicht, ziet dat uw achterlicht Deze die van een zeker lid van het Sche
in orde is en rijdt rechts! pencollege alle stukken en inlichtingen

bekomen reeds vóór den aanvang van 
de zitting, en anderen die ze maar kun- 

atau nen bekomen door een speciale^aanvraag 

beginnen met het inrichten van een of bij den Heer Burgemees iaten
ander feestje, ’t zij muziek of tooneel, JOude gewoonten z^n. kwaad .... '
waar alle Oostendenaars eens naartoe) Het ware wenschelijk da - k : ", 
zouden kunnen gaan, bv. den Zondag- ( kleine, maar beteekenis /oil .l. 
namiddag? niet meer zouden voordoen.

Het wordt hoog tijd dat er gedacht! B U r e a u X  
wordt aan de inrichting van ontspan- “ f  Stadtkommissar Dr. Ing.

ning. Oostende, zwaar geteisterd, wordt ^ ^ e i m e r  zouden verdwijnen en alle

plaatselijke bevoegdheid zou weer in

WAARHEEN ?
Wie zal er eigenlijk eens in onze stad

GEMEENTERAAD

een triestige stad.
Wie begint er het eerst?

VOOR ONZE KRIJGSGEVANGENEN
In talrijke gemeenten van het land , 

zien wij dat de gemeentebesturen zich j 
ijverig bemoeien om hun talrijke stads- ! 
genooten krijgsgevangen in Duitschland, 
te doen naar huis komen. Zou ons ge
meentebestuur ook niet zoo’n dergelijke 
actie op touw kunnen zetten, maar dan 
niet zooals enkele maanden geleden om 
gevluchte stadsgenooten uit Frankrijk te 
gaan halen en een plezierreisje doen 
naar Duitschland, ditmaal om eens te 
zien wat er te doen is, zooals het destijds 
ging naar Frankrijk.

Hoeveel Oostendenaars zitten er nu 
nog in Duitschland. Het ware zeer inte
ressant deze cijfers te mogen kennen.

DE PALEN OP DE TRO TTO IRS
Naar aanleiding van ons artikeltje van 

verleden week om de talrijke hindernis
sen zooals palen wegwijzers enz., met 
witte verf te schilderen, opdat deze ’s

handen komen van den Heer Ortskom
mandant. Deze regeling zou van deze 
week af beginnen.

Maandagnamiddag kwam de Oostend
sche gemeenteraad in openbare zitting 
bijeen om er te beraadslagen over de 
stadsbegrooting voor het jaar 1941. Bij 
den aanvang is niemand vanwege het 
publiek opgekomen. Ruim een half uur 
later komt de gekende Oostendsche per
sonage M. Vroome binnen en zal dan 
ook de eenige toehoorder zijn en blijven 
van deze zitting. Op de persbankjes be
merken wij H. Raick, die ook eens komt 
luisteren

Het is ruim kwart voor drie wanneer 
deurwaarder Kamiel de deur opent, en 
pas heeft de H. Voorzitter, Burgemeester 
Serruys, de zitting voor geopend ver
klaard of de H. Deboos vraagt het woord.

De H. Deboos. — Ik heb verleden week 
onze openbare schuilplaatsen bezocht en 
het verheugt mij te moeten hebben con- 
stateeren dat zij goed verlicht, gereinigd, 
verlucht en ontsmet waren, overal 
brandde een ommantelde kachel -en was 
er brandstof aanwezig. Ik betuig dan 
00R openbaar mijn dank aan den Heer 
Burgemeester; zijn er nu nog sommige 
openbare schuilplaatsen die niet in orde 
mochten zijn, ik ben ervan overtuigd 
dat hiertoe het bevel reeds is gegeven 
om ook deze in orde te brengen.

De Heer Burgemeester. —  Ik dank u, 
M. Deboos.

De H. Pilaeis. — Ik ben volkomen ak
koord met M. Deboos, maar ik zou wil
len vragen of men in de openbare schuil
plaatsen, gelegen in de scholen, geen 
bevel zou kunnen uitvaardigen, waarbij 
aan de schuilzoekers verplicht wordt in 
de schuilplaatsen te blijven en niet dooi 
de klaslokalen te slenteren om er aller
lei schoolgerief van onze schoolgaande 
jeugd weg te nemen, zooals dit maar 
reeds al te dikwijls voorgevallen is.

De Heer Vanhoutte. — Alle onderstan
den, welke te Mariakerke langs de 
Northlaan werden opgericht, zijn inge
stort en totaal onbruikbaar. De kinders 
spelen er en moest er zich een van die 
dagen een ongeval voordoen, de stad zou 
hiervoor zelfs nog moeten tusschenko 
men. Ik vraag dan ook dat er onver
wijld maatregelen zouden getroffen wor
den opdat dergelijke ongelukken niet 
zouden gebeuren, ofwel de onderstanden 
in orde zouden gebracht worden. Dit
zelfde geldt voor deze van het oud kerk

hof. _  .
De Heer Burgemeester. — De tran 

chees werden gedeeltelijk afgebroken 
door de bezettende overheid, maar van 
zoodra wij dat geweten hebben, werden 
de noodige stappen aangewend om dit 
te doen stoppen. Het is echter zeer 
moeilijk deze onderstanden te onderhou 
den, wegens de weersomstandigheden.

Wat betreft de vraag van den Heer 
Pilaeis, moet ik doen opmerken dat in 
iedere abri een reglement uithangt. Wij 
zouden deze nochtans misschien kunnen 
aanvullen in dien zin. Ik dank u, M. De
boos, maar ik weet, alles is niet perfect. 
Toch wordt er standvastig doorgewerkt. 
Het is wel een moeilijke taak, maar met 
de medewerking van de Z. H. D. zal alles 
wel in orde komen. Terloops kan ik doen 
opmerken, dat alle hulpposten goed in 
gericht werden en dat Oostende als voor
beeld voor andere steden mag dienen.

Hierop vangt men aan met het eenig 
punt van de dagorde en de Heer Burge
meester verleent het woord aan den 
Heer Schepen Smissaert.

Onze Schepen van Financiën geeft 
eerst en vooral lezing van de hieronder- 
staande begrooting die sluit als volgt, 
in gewone ontvangsten met 24.404.506,2/ 
in gewone uitgaven met 65.669.944,7o

Bandagen
Orthopædie

waarvan het slachtoffer de steun was of avonds zichtbaar zouden zijn, schrijft

moest worden;
6) de broeders en zusters van min dan 

18 jaar en waarvan het slachtoffer de 
steun was.

Nadere inlichtingen bij het ; laatselijk 
secretariaat: Plantenstr. 82, te Oosten
de. Bureel: 5 tot 7 u. Briefwisseling: ze
gel voor antwoord a.u.b.

STEDELIJKE VAKSCHOOL 
A F D E E L IN G  HOTELBEDRIJF)

Dtf Stedelijke Hotelschool is onderge
bracht in het hotel «Prince Albert», 
673, Steenweg op Nieuwpoort, Oostende.

De lessen zullen aanvangen op 10 De
cember a.s. om 9.30 u.

Inlichtingen te bekomen op het bureel 
van den bestuurder, 76, Koninginnelaan, 
Oostende. Spreekuren: alle dagen van 
10 tot 12 en van 14 tot 16 u.

In andere steden en gemeenten der 
kust kunnen ook inlichtingen verkregen 
worden bij het plaatselijk secretariaat

1 den Bond der Hoteliers der Kust.
J

N.V.I. OOSTENDE
N.V.I. Oostende noodigt de gewonde 

en zieke strijders van den veldtocht 
1940, alsmede de invalieden van den 
vredestijd uit, haar rangen te vervoegen.

Het Secretariaat staat gansch belang
loos te hunner beschikking om hen over 
hunne rechten in te lichten en desnoods 
te verdedigen.

Het bestuur van N.V.I. Oostende noo
digt tevens de makkers uit hun lokaal, 
22 St, Sebasciaansttraat, Oostende, nu 
en dan te bezoeken. De Secretaris, mak
ker L. Billiau, zetelt eiken Zondag van 
10 tot 12, alsmede ’s Dindags, ’s Woen- 
dags en ’s Vrijdags van 5 tot 6 u.

M UZIEKCONSERVATORIUM  VAN OOS- 
TE|NDE — OPENBARE PRIJSKAMPEN

De openbare prijskampen van Vlaam
sche en Fransche Voordracht en Tooneel 
zullen plaats hebben op het Stadhuis 
(Gerechtshof) op Donderdag 12 Decem
ber a.s. De Fransche Voordracht zal 
plaats hebben ’s morgens te 10.30 u„ de 
Vlaamsche Voordracht ’s namiddags te 
2.30 u. en de Fransche Tooneelspeel- 
kunst te 3 uur.

EEN OOSTENDSCHE KUNSTENAAR  
OPNIEUW  AAN DE EER

Wij vernemen dat het lied «Deemste
ring», gecomponeerd door onzen knap
pen stadsgenoot L. Van Branteghem, op 
tekst van Alice Nahon, thans bekroond 
werd in den jaarlijkschen wedstrijd in
gericht door het Comité van het Wil
lemsfonds, ter bevordering van den Ne- 
derlandschen zang.

Dit lied zal door bedoeld Comité vol
gend jaar uitgegeven worden.

Wij wenschen den verdienstelijken 
Oostendenaar met zijn werk geluk en

ons een lezer dat ook de vuilnisbaken, 
die sommige al te naarstige huismoeders 
’s morgens vroeg op straat zetten, ofwel 
ook van dezen maatregel zouden genie
ten, ofwel eerst bij ochtendklaarte zou
den dienen buiten gezet te worden.

Wij gaan akkoord met de laatste rege
ling, want de vuilniswagens komen toch 
maar wanneer het reeds lang dag is. 
Sommige menschen zetten hun vuilbak
ken buiten den avond te voren, opdat 
zij dan ’s morgens lang in hun bed kun
nen blijven liggen. Dat zou dienen ver
boden te worden.

VOOR W IN TER H ULP
Aan alle leden van het Stadspersoneel 

werd er deze week een brief gericht om 
hen uit te noodigen aan het bestuur de 
toelating te willen verleenen elke maand 
een minime som van hun netto-loon te 
mogen afhouden, gaande van 17 tot 45 
fr., ten bate van Winterhulp.

Wij zijn overtuigd dat het stadsper
soneel hierop zal ingaan, daar waar zoo
veel andere bedienden hetzelfde zouden 
willen kunnen doen.

DE KOEIEN H ISTO RIE
Over enkelen tijd hebben wij de ge

schiedenis verteld van een koeiendiefstal 
ten nadeele van zekeren Matthys.

Nader hebben wij vernomen, dat de 
genaamde Muller aangehouden werd on
der beschuldiging de dader te zijn van 
de aangehaalde feiten. Muller loochent 
echter alles en heeft dan ook beroep 
aangeteekend tegen het aanhoudings
mandaat dat tegen hem was uitgevaar
digd.

De beslissing berust thans bij den 
Procureur-Generaal van het Gentsche 
Beroepshof.

« SIGNAAL »
Wie kan ons het eerste nummer van 

het veertiendaagsche geïllustreerd tijd
schrift «Signaal» bezorgen? Om het even 
in welke taal? Aanbiedingen bureel blad 
C. D.

T IS EEN MISSE
’t Is een misse te denken dat een 

draagbare schrijf machinetje Rheinme- 
tall niet sterk is. ’t Is niet te verslijten 
en ’t is te koop bij M. Devriendt, Ad. 
Buylstraat 33.

SCH IELIJK  GESTORVEN
Vrijdag morgen rond 10 u., kwam de 

locale gendarme in het winkeltje van 
de genaamde Sarah Jakar, wed. Jozef 
Rubin, gelegen Ooststraat 32, hoek der 
Kerkstraat, een onderzoek instellen, toen 
de uitbaatster plotseling ineenzakte. Bij- 
gehaalde hulp vremocht niets meer. De 
ongelukkige was 64 jaar oud en laat een

BREUKBANDEN
naar maat en vol
gens geval.

BUIKBANDEN  
voor hangbuik, 
zwangerschap, na 
operatie.

ORTHOPÆ DIE
APPARATEN  

voor ruggraat mis
vorming, beender
ziekte.

KUNSTBEENEN  
in licht metaal.

7, H. SERRUYSLAAN  
O O S T E N D E

ONTVANGSTUREN 
ieder werkdag, 

van 9 tot 11 en van 
2 tot 6 uur.

De Heer Burgemeester. — Wij doen 
al wat we kunnen om een zoo streng 
mogelijke controle op het stadspersoneel 
uit te oefenen. Het is wel een zeer moei
lijke taak, maar ik betwijfel niet of wij 
zullen er in gelukken.

Over de uitvoering van werken is het 
Schepencollege van uw advies om deze 
aan het privaat initiatief over te laten. 
Maar daar alle werk zoo spoedig moge- 
liik moet uitgevoerd worden, was dit 
voor ons onmogelijk zulks in aanbeste
ding te brengen. .

Voor de betalingen staan wij niet ten 
achter, maar gij bedoelt hier deze voor 
het bezettingsleger. Daarvoor moeten 
wii onderrichtingen van Brussel ontvan
gen die deze volgens een bepaald sys
teem zal moeten regelen.

De Heer Schepen Smissaert geeft dan 
nog enkele bijzonderheden over de uit
betaling van werken uitgevoerd voor het 
bezettingsleger, alsmede over de quar
tierscheine en wijdt uit over al de be
slommeringen die het Schepencollege te 
dragen heeft om de talrijke belangheb
benden voldoening te kunneno seven.

De Heer Vanhoutte. — Mag ik den 
Heer Dyserinck doen opmerken dat ik. 
vroeger reeds zelf heb  aangedrongen bij 

den Heer Burgem eester omtrent die 
aanbestedingen. Ik heb dan ook met 

klem gevraagd dat deze J eelaal^
worden per vak: voor de metselaars 
timmermans, plafonneerders enz., en dat 
deze niet zouden worden toegestaan aan 
de groote entrepreneurs die toch naar 
de kleintjes moeten komen voor de

^De^Hee^ Dyserinck. — Maar dat brengt

^ o T ^ e f  Vanhoutte. -  Maar ’t gaat 
toch voor de «grooten».

De Heer Burgemeester. — De moge 
liikheid bestaat om zekere speciale vak
ken aan te duiden; ik heb het ten an
dere vroeger reeds Ä>o gedaan.

De Heer Vanhoutte. — t Is om_ U te 
doen opmerken, Mijnheer de Burge
meester, dat de groote bazen de klem- 
ties verachten; nochtans is 
spreekwoord: schoenmaker blijft bij uw 
leest, toepasselijk. (Alle leden knikken 
instemmend toe, en geven Thuurtje over
schot van gelijk). Dat kan eens gebeu
ren, vooral in groote entreprises, maar 
dat mag niet algemeen zijn.

De Heer Burgemeester. —  Wat de Jd 
Dyserinck daar zegt over de tijdelijke 
bedienden is juist. Er zal een zeker 
roulement komen, zooals ditdezer da
gen van toepassing zal worden in 
bureau van Bevoorrading.

En eindelijk kan de Heer Secretaris 
beginnen met het opnoemen van alle 
punten van het ontwerp van begroo
ting, om tot de stemming te kunnen 
overgaan. Buiten een kleine vraag van 
den Heer Vervaecke over de Bibliothe
ken, verloopt deze opsomming in alle 
kalmte. Op het einde hoort men nog den 
Heer Van Caillie over de Opex en de 
boeking in de begrooting.

De openbare zitting wordt eventjes ge
schorst om de wedden en loonen te be
spreken en om kwart voor vier wordt 
de stemming gehouden. ,

Voor het eerst sedert jaren woidt de 
begrooting met algemeenheid van stem

men aanvaard!
Het is 15.50 u. en de gemeenteraads

zitting van Maandag 2 December 1940 
behoort tot het verleden.

én een tekort van 41.265.438,46
in buitengewone ontvangsten 3.023.169^46 
in buitengewone uitgaven 2.841.742,,4

en een overschot van 181.426,7*.
in algem. ontvangsten met 27.427.675,73 
in algemeene uitgaven met 68.511.687,47

en een algemeen tekort van 41.084.011,74 
Vooraleer de bespreking punt per punt 

aan te vangen, leest de Schepen een 
ellenlang, maar zeer uitgebreid en ge
documenteerd verslag voor, waarin er 
ook sprake is van de sperzone, om 8 ure 
kennen, zooals' de sperzone, om 3 ure 
thuis zijn, 15.000 menschen schuilen s 
nachts in de openbare schuilplaatsen, 
een vijfde van de totale bevolking is nog 
niet terug thuis, honderden verlaten ’s 
avonds de stad om in den buiten te 
slapen, 600 beschadigde huizen, enz 

Hij acht zich ook gelukkig met de be
grooting klaar te komen, gezien het feit 
dat alle rekeningbescheiden door den 
biand vernield werden. Verleden jaar 
was de begrooting 2 1/2 maand later 

Niemand luistert echter, de Heer Se
cretaris vertelt grapjes aan Schepen 
Boudolf, de linkerzijde (!) houdt een 
conferentie en de rechterzijde blijft niet 
ten achter; Alois brengt intusschen en
kele aschbakjes binnen en dat geeft wat
afleiding. , ,. .,

Dat verdiende de merkwaardige uit
eenzetting van onzen Schepen met.

I Meerdere punten verdienen nochtans 
> onze volle belangstelling o.a. wanneer 

D EM O B ILISATIE  ! hij zegt dat voor de regeling van de
Naar het schijnt zullen op bevel van Belgische opeischingen Oostende den 

het Ministerie van Landbouw te Brussel, voorrang zal krijgen, 
door den Heer Gouverneur te Brugge, j Het spijt hem ook geen groot bedrag 
stappen worden gedaan om onze land- J van honderdduizenden franks te kunnen 
bouwers welke krijgsgevangen zijn in storten voor Winterhulp en tot slot 
Duitschland, zoo spoedig mogelijk te la- ( brengt hij hulde aan de onvermoeibare 
ten naar huis komen. j werking van Burgemeester Serruys.

Door onze boeren zal dit nieuws m et1 (Handgeklap en bravo’s op alle ban 
veel vreugde onthaald worden. ! ken.)

Burgemeester Serruys bedankt spreker 
voor zijn welgemeende woorden en

KRIJGSGEVANGENEN t h u i s
Zaterdag 1.1. zijn andermaal een loOO 

kriigsgevangenen uit Duitschland terug- 
gekeerd. Ditmaal waren er slechts een 
10-tal Oostendenaars tusschen.

DE TRAMS
Sedert Maandag werd de uurrooster 

van de stadstrams gewijzigd. Het spijt 
ons waarlijk dat wij het woordje «ver-

EERHERSTEL GEVRAAGD
In ons vorig nummer meldden we. hoe 

de schouwburgbewaarder de heeren 
Burgemeester en conducteur Suete bij 
den brand van het stadhuis, weigerde in 
den schouwburg te laten en zien daaren- 
ooven op een allesbehalve beleefde wijze 
gedroeg. Wij meldden ook hoe hij het
zelfde deed Woensdag met een Scheoen 
en deze nog beter behandeld werd! ‘ 

Thans vernemen we dat de knappe 
ploeg, welke gansch den dag en naeht 
werkte, eerherstel gevraagd heeft tegen
over dezen oneerbiedigen bediende, die 
zich in de laatste jaren veel te veel ver
oorloofd heeft.

Het Schepencollege zou wel decn hier 
krachtdadig op te treden, want de han
delingen van sommige bedienden, die 
denken dat ze mogen d jen als vroeger 
verwekken opspraak en ondermi inen het 
gezag.

EEN WELDOENER
Wie met de talrijke huiswaarts ge

keerde krijgsgevangenen spreekt, boort 
alras dat er een zekere Oostendenaar 
was, die zich buitengewoon kameraad
schappelijk en tegemoetkomend heeft 
gedragen in krijgsgevangenschap. Deze 
Oostendenaar is een zekere Henri Pol
let, uit de Nieuwlandstraat.

Na al hetgeen wij gehoord hebben 
over zijn daden, kunnen v/ij niets an
ders doen dan deze jongen harteiijk fe- 
liciteeren voor zijn prachtig gedrag.

HET ROOD-KRUIS
Naar we in een locaal blad lezen, zou 

het Belgische Roode Kruis voor de laat
ste 7 maanden een som van 70.000 fr. 
aan onze stad geschonken hebben om 
verdeeld te worden aan onze behoefti- 
gen„ Er $s inderdaad hier veel mooi 
werk te verrichten voor alle liefdadige 
personen. Jammer dat vanaf Januari a s. 
wij de maandelijksche 10.000 fr. van het 
Rood-Kruis zullen moeten missen.

VOOR W INTERHULP
Zooals voorzien voor het gansche land, 

zal er ook in onze stad, van 20 December 
tot 6 Januari, een monsteromhaling van 
kleedingsstukken plaats hebben.

Wij komen hierop terug.

INSCHRIJVINGEN IN HET 
HANDELSREGISTER

De Handelskamer van het Arrondisse
ment Oostende vestigt de aandacht der 
handelaars op de noodzakelijkheid zich 
vóór 31 December in orde te stellen met 
hunne inschrijvingen.

Zij kunnen de bestempeling hunner 
voorafgaande verklaring onmiddellijk, 
dus met de minste onkosten, ter plaatse 
bekomen, daar de Handelskamer, 1, Van- 
dersweepplaats, door de overheden daar
toe bevoegd is verklaard.

Men verlieze niet uit het oog, dat 
naam en inschrijvingsnummer op win
kelraam, papier, facturen en vervoer
middels dienen aangebracht.
AUTOBUS IN DE GRACHT 

De autobus welke Maandag te 8.25 u. 
uit Oostende moest vertrekken, is niet 
vertrokken daar hij tengevolge van den 
mist, met van Brugge naar Oostende te 
lomen, in de gracht is gereden.

Er waren gelukkig geen dooden te be
treuren.

GEEN SANT IN EIGEN LAND
Naar aanleiding van ons laatste ar

tikel vernemen we thans dat de Kring 
van Kultuurvereenigingen zich beperkt 
heeft tot enkele schrijvers, omdat de 
academische zitting te lang zou geduurd 
hebben.

In een eerstvolgende zitting komen 
andere Oostendenaars aan de beurt. 

Goed zoo!

TENTOONSTELLING
Omtrent een tentoonstelling voor het 

geteisterd Oostende in te richten te 
Brussel schreef een onzer corresponden
ten als zou dit te wijten zijn bij gebrek 
aan belangstelling van hoogerhand.

Dit schijnt niet het geval te zijn. 
Inderdaad, men heeft aan het expo- 

sitie-ontwerp verzaakt omdat het onmo
gelijk blijkt over de plannen van heiop- 
bouw der stad in de eerstvolgende maan
den te beschikken.

Het is dus alleen aan een geval van 
overmacht te wijten, dat van de deel
name der stad moet worden afgezien.

IN DEN GEMEENTERAAD
Wanneer zullen de raadsleden eens 1 hoopt met hem dat Oostende weldra op- 

beschikking krijgen over een kapstok nieuw de stad van weelde en genot zal 
om er hun hoeden en overjassen te kun
nen aanhangen? Zoo zouden de stoelen 
bestemd voor de pers en het publiek niet 
vol gehangen worden met kleederen!

OORLOGSSCHADE
In ons nummer van verleden week, 

meldden we dat de militairen, die hun 
reisgoed tijdens de oorlogsdagen achter
gelaten hadden, daarvan aangifte moes
ten doen bij het Ministerie van Finan
ciën, alsook aan het Provinciaal en aan 
het Stadsbestuur.

Volgens een nieuw rondschrijven van 
het Ministerie van Financiën, dient men 
nu, evenals voor de roerende en onroe
rende goederen welke door oorlogsfeiten 
beschadigd werden, te wachten op nieu
we instructies van den heer Commissa- 
ris-Generaal voor ’s Lands Wederop
bouw, welke eerlang zullen verschijnen.

zijn overtuigd dat het veel bijval zal ge- dochter en een zoon na. Deze laatste is 
nieten. nog krijgsgevangen in Duitschland.

B R E U K B A N D E N  - B U IK B A N D EN  
M A A G B A N D E N  
L E N D E N S C H O T B A N D E N  

ALLES N A A R  M A A T  •

■S"AuParafi|s!
G. M A D E L E Î N - B U Y S

Bandagist —  Masseerder

A D O L F  BUYLSTR . 53, O O S T E N D E

Begeeft zich ten huize op aanvraag naar 
(runsrh de Kust. —

De Heer Feys. —  De taks op de re
clame werd gebaseerd zooals deze be
stond op 1-1-1940. Nochtans werden de 
handelaars in Mei 1.1. verplicht hun re 
clame van de muren te verwijderen, ^ou 
het niet mogelijk zijn deze taks te ver
minderen, daar het toch niet gaat aat 
men moet betalen voor iets dat er niet 
meer is. Zou er hier een collectieve aan
vraag om vermindering moeten inge
diend worden?

Schepen Smissaert. — Dat is voor 
1940! En wij zijn bezig met de begroo
ting voor 1941. Men kan natuurlijk die 
collectieve aanvraag richten tot het 
Schepencollege; wij zullen dan dit geval 
onderzoeken om een mogelijke vermin
dering toe te staan.

De Heer Burgemeester. — Zooals voor 
do essencepompen en terrassen.

(De H. Raick komt binnen...)
De Heer Dyserinck. — Mag ik vragen 

een strengere controle uit te oefenen op 
het stadspersoneel, dat er meer gelet 
worde op zekere elementen die een kwar
tier te vroeg hun werk verlaten, die zak
jes brandhout meenemen, die te veel 
Cigaretten rollen enz. Er zou moeten ge
let worden op de bekwaamheid van ze
kere bedienden, en hen geen hooge pos
ten toevertrouwen omdat zij de jaren 
dienst hebben en niet de bekwaamheid.

Ik zou ook graag willen zien dat de 
tijdelijke bedienden ontslagen worden 
en vervangen worden door andere. In 
Brugge gebeurt dit om de twee maan
den, zoo komt iedereen aan de beurt.

Verder dat de stad meer spoed zou 
zetten bij haar betalingen voor werken

BURGEMEESTER SERRUYS NAAii 
BRUSSEL

Burgemeester Serruys is Woensdag 
naar Brussel afgereisd om er voor de 
stad zeer belangrijke besprekingen te

beterd» in plaats van «gewijzigd» niet 
konden zetten, want de Heer bestuur
der der Trammaatschappij zoekt nog 
immer om de menschen «voldoening» te 
kunnen geven zonder ze echter te vin
den ! Toch meenen wij dat het er niet 
beter zal om gaan als een tram 2 mi
nuten later vertrekt of aankomt. Wat de 
roenschen en ook wij verlangen, is dat 
er m e e r  trams rijden. Moest de nu be
staande regeling eenvoudig verdubbeld 
worden, het zou al een heelen stap be- 
teekenen. Maar... dat is er nog niet.

Integendeel door het feit dat er geen voeren, 
trams zijn, neemt het volk er ook geen j ^ij weten dat hij ten andere niets 
en gaat de gewoonte van «trammetje onverlet laat om in den huidigen on-

aangenamen toestand verbetering te 
brengen, spijts de moeilijkheden welke 
een gebrekkige administratie van vroe
ger hebben meegebracht.

Wij kunnen dus niet beter doen dan 
de handelingen van het huidig Schepen
college veel krediet te verleenen, al mag 
gezonde kritiek niet geweerd worden.

GIFTEN
Den Heer Stadsontvanger werd de 

som van 1.002,50 fr. overhandigd, als 
bedrag van de opbrengst van de Tom
bola die gehouden werd tijdens liet St. 
Elooifeest, gevierd door de Stedelijke 
Vakschool in het «Café Baudouin», St. 
Sebastiaanstraat op 2 December 1940.

Deze som is bestemd voor het welk 
«Winterhulp».

DE V O O R ZIC H TIG H EID
Dinsdag is de genaamde Coutereel 

Hélène in het Hospitaal gestorven als 
gevolg van opgeloopen brandwonden.

De ongelukkige had in de woning van 
de Torhoutsteenweg 130, een stoof wil
len aansteken met mazout met het jam
merlijke gevolg dat deze ontplofte. Alle 
bij gehaalde hulp mocht echter niet ba
ten. Het slachtoffer was amper 40 jaar 
oud en laat 2 kinders na. Zij woonde 
in de Duivenhokstraat 19.

rijden» er stilaan uit!
Hetzelfde voor wat de abonnementen 

betreft We kennen vele menschen die 
deze praktisch niet kunnen gebruiken, 
omdat zij rapper te voet thuis zijn dan
met den tram.

Graag zagen we hier onzen Burge
meester krachtdadig ingrijpen, want 
het is een echt schandelijke toestand 
voor hen die geabonneerd zijn en voor 
al wie vroeger per auto reed. '.onder het 
ander publiek er bij te rekenen!

Burgerlijke Stand
GEBOORTEN

24 Nov. __ Willy Vanheste v. Lucien
en Maria Claeys, Kairostr. 59; Eric Dos- 
saer van Antoon en Albertine Verhuist,
Hofstraat 14.

27 .  Hubert Hellinckx van Antoon en
Sidonia Sweetlove, Am sterdam str. 62.

28. — Louis Dedrie van Albert en Ra
chel Wouters, Amsterdamstr. 54.

30 — Roger Lycke van Marcel en Ma
ria Vercnocke, Christinastr. 97.

STERFGEVALLEN
24 Nov. —  Herman Coppieters, 68 j., 

echtg. van Ernestine Burms, Nieuwpoort
steenweg 187.

25 _  Joseph Simon, 61 j., echtg. van
Agnes Mollet, Kaaistraat 39.

26.   Charles Senave, 86 j., wed. van
Hermania Decoster, echtg. van Elisa
beth Riessauw, Romestraat 4.

27.  Virginia Vandenberghe, wed. v.
Felix Lams, Torhoutsteenweg 366.

28.   Philibert Mombert, 4 maanden,
Schipperstraat 31; Roger Goes, 6 jaar, 

Voorhavenlaan 129.
29. — Sarah Yakar, 64 j., wed. van 

Joseph Rubin, Ooststraat 32.

Wendt U bij STERFGEVAL tot

August Verburgh
Aannemer van Begrafenisssn 

OOSTSTRAAT, 36 — OOSTENDE

HUW ELIJKEN
30 Nov. —  Laforce Julius, werkman, 

Mariakerkelaan 21 en Debaets Elisabeth, 
Mariakerkelaan 31; Ingelbrecht Odo, 
velomaker, Christinastraat 122 en Lam- 
bersy Victoire, Kaaistraat 44; Byloo Me
dard, loodgieter, Torhoutsteenweg 246 en 
Degroote Yvonna, Nieuwpoortstw. 755.

HUW ELIJKSAFKO NDIG ING EN
De Lee Dionysius, kleermaker en Du-uitgevoerd voor de stad. Zou het ook . ---- — — ---,

TE LE F O O N  73740 ! niet mogelijk zijn meer werken door pri- moulin Margareta; Clerbout Frans, oe- 
vate personen te laten uitvoeren! j diende en Lammaing Renée.

DE VRIJKAARTEN
Naar het schijnt zouden de vrijkaar

ten af geleverd door de locale Tram
maatschappij voor het jaar 1940, geldig 
blijven tot het einde van 1941, dit om 
belangrijke onkosten te vermijden.

VAN DE M IL IT A IR E  SCHOOL
Ten behoeve van de leerlingen der 

Koninklijke Militaire School, die wen
schen een hooger onderwijs te volgen, 
is in het Staatsblad van 30 November 
1940 een besluit verschenen waarin de 
voorwaarden om de universitaire studiën 
te volgen, uiteengezet worden.

DE KINDERVERG OEDING
Een lid van het Stadspersoneel vraagt 

ons wanneer hij de kindervergoeding, 
waarop hij recht heeft als stadsambte
naar, zal mogen ontvangen. Hij beweert 
deze vergoeding voor de maanden April, 
Mei en Juni, slechts in Oktober te heb
ben ontvangen, en sedertdien niets meer.

Dat is niet alleen het geval voor het 
stadspersoneel, maar voor velen. Nog 
wat geduld is dus de boodschap.

W ATERDIENST
Nu het winterseizoen in aantocht is, 

manen wij de Abonnenten van den Wa- 
terdienst aan, de volgende reglementaire 
voorzorgsmaatre^iv-m te nemen:

1) de water’ae ter, alsmede de buizen, 
die aan bevneziag zijn blootgesteld, 
hiertegen te vrijwaren. Dit kan geschie
den door inpakking met stroo ofwel 
door bekleeding met hout, opgevuld met



H E T  V I S S C H E R I J B L A D
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stroo, hooi zaagmeel of werk, of nog met 
om ’t even welke stof die doeltreffend 
tegen bevriezing beschut.

2) gedurende de vorstperiode zelf: ei
ken avond, nadat alle verbruik werd 
stopgezet, de veiligheidskraan vóór den 
meter geplaatst te sluiten. Daarenboven 
dienen de buizen van de binnenleiding 
geledigd, door het openen van één of 
meer dienstkranen.

Terloops maken wij er U attent op, 
dat alle kosten van herstelling, zoo van 
den meter als van de binnenleidingen, 
die uit oorzaak van bevriezing defect 
zijn geraakt, door de abonnenten zelf 
moeten worden afgedragen.
MEER BELEEFDHEID A.U.B.

Mannen van de Vrijwillige Reddings
dienst, welke eiken avond ronde doen 
op het H. Hart, werden in de Steenbak- 
ersstraat uitgescholden toen zij de in
woners verzochten beter het licht te 
dempen.

Vergeet a.u.b. niet dat dit zoo wel voor 
eigen veiligheid als voor dat van anderen 
is, en wees tevreden dat men u daarvan 
komt verwittigen.

DE OUDE PARAPLU
Ziet gij nog menschen loopen, met 

oude paraplus? Waarom zijn er dan nog 
menschen die schrijven met een oude 
versleten pen, als er zulke schoone 
schrijfmachinetjes Rheinmetall 1941 te 
verkrijgen zijn' bij M. Devriendt, Adi. 
Buylstr. 33?

OVERLIJDEN
Wij vernamen Woensdag het overlij

den van den Heer Maes Frans in den 
mooien ouderdom van 87 jaar. De over
ledene was de grootvader van twee zeer 
bekende Oostendsche artisten: archi
tect Julien Maes en beeldhouwer Jan 
Maes.

Het Visscherijblad biedt zijn innige 
deelneming aan de getroffen familie aan. 
DE EERSTE SNEEUW

In de nacht op Donderdag is aan onze 
kust, tusschen Den Haan en Wenduine, ! 
de eerste sneeuw gevallen.
V.O.S.

De Vlaamsche oudstrijders houden el- 1 
ken Dinsdag en Vrijdag, van 19 tot 20 u., 
een zitdag. Deze wordt gehouden in het 
lokaal «Ibis», Vindictivelaan, 8.
DE MOORD IN DE D UITEN

Onze lezers herinneren zich nog allen 
zeer goed de moord op Marguerite 
Cheyns, gepleegd enkele jaren geleden 
in dë duinen van Mariakerke. Dit drama 
was met een sluier omgeven, want al
hoewel de marconist Octaaf Wyffels, 
beschuldigd werd en derhalve ook 10 
jaar gevangenisstraf opliep, toch be
weerde men dat de ware moordenaar on
gestraft rondloopt. Wyffels heeft altijd , 
zijn onschuld staande gehouden en ! 
vraagt dat men zoo spoedig mogelijk ; 
het proces zou willen herzien. Deze week j 
nog heeft hij aan een persvertegenwoor- j 

diger verklaard, goede hoop te hebben; j 

nieuwe feiten zouden bekend zijn ge- j 
worden. Trouwens zijn advokaten en de 
oudstrijders 1914-18 stellen alles in de 
weer om zijn onschuld te bewijzen. En 
die moet uitkomen, beweerde Wyffels, 
al moesten de kraaien het uitbrengen, j

Cinema’s
R I A L T O

1. Een dokumentair; 2. Üfa aktuali
teiten in le week; 3. Emile Janings in 
een dramatieke film: «De Zwarte Wal- 
visch».
R E X

1. Een dokumentair; 2. Ufa aktuali
teiten in le week; 3. Gusti Wolf en Lizzi 
Holzschhuch in een muzikale film : 
«Falstaff in Weenen».
R I O

1. Een dokumentair; 2. Ufa aktuali
teiten in le week; 3. Harry Piel in een 
avonturenfilm : « Omwenteling in de 
Wildernis ».
P A L A C E

1. Aktualiteiten Ufa; 2. «De Ooievaar», 
dokumentair; 3. «Liefdesavontuur», lus
tige komedie met Olga Tschechowa en 
Paul Klinger.
R O X Y

1. Een dokumentair; 2. Ufa aktuali
teiten; 3. Sabine Peters en Wera Engels 
in een liefdeavontuur: «Jacqueline».

Rechtbanken S P O R T

De Stad Oostende daagt ex-schepen Vroome voor de
Rechtbank

V O E T B A L

Nieuwpoort

VOETENVERZORGING  
FOOT COMFORT

- MASSAGEN 
SERVICE

sfp A uP ara^ jp
G. M A D E L E I N  — B U Y S

Voetverzorger (Pédicure)
(Hoek Marie-Josépl. en M adridstraat)

Ontvangst dagelijks van 2 tot 5 u. 
en op afspraak, telefoon 73.740)

N.B. — Alles wat verpleging en benoo
digdheden aangaat van zieke of pijn
lijke voeten, zooais : Elastieke kousen, 
Zokjes, Omniped, Steunzolen, Schuim- 
zolen, Foot Bed, Hiel kussens, Réduc
teurs, Zinopads, Proma’s, Corma’s, Pe- 
difix, Isolcor, Correcteur Dr Roberts, ! 
Stocking heel protector Dr Scholl’s, 
Poeders, Badzouten, Foot-Comfort-Acty,

WINTERHULP
Men heeft over het algemeen een ver

keerd begrip over de beteekenis van ! 
Winterhulp. Men meent dat het iets 
nieuws is en dat het afgekeken is van j 
anderen. Ze vergeten dat sedert ver- j 
scheidene jaren onze wakkere studenten 
iederen Winter een inzameling deden j 
van geld, oude en afgedragen kleeding- 
stukken en giften in natura.

Het eenig verschil tusschen vorige ja- , 
ren en nu is, dat het officieel en op 
grooter schaal ingericht wordt en uitge- 1 
breid over gansch het land, dit ten ge- j 
volge van de benarde tijdsomstandig- ; 
heden welke wij beleven..

Naar de opvattingen van haar Voor
zitter, Prof. Ing. Heymans, mag Winter- 1 
hulp niet als een liefdadigheidswerk 
worden beschouwd, maar als de uitdruk
king en de bevestiging van een socialen 
plicht en van een daad van solidariteit. ]

Dat zullen ook onze stadsgenooten be- ! 
grijpen en ze zullen niet een penning, 
maar een ruim deel storten van wat ze ' 
redelijk kunnen missen.

Geen enkele stad in gansch het land 
heeft meer hulp noodig dan Oostende, 
omdat geen enkele stad zoo geteisterd 
werd en nog voortdurend geteisterd 
wordt. Daarom zullen ook in een geest 
van werkelijke solidariteit de andere ste
den van West-Vlaanderen waar het in
komen grooter is en de nood kleiner, 
hun overschot aan Oostende overdragen 
door tusschenkomst van het Provinciaal 
Comité.

Maar eerst en vooral moeten de wel
stellende Oostendenaars zelf het voor
beeld geven van solidariteit, willen ze 
later kunnen beroep doen op de solida
riteit van anderen. Daarom niet ge
wacht tot morgen, maar stort dadelijk 
bij den Stadsontvanger, penningmeester; 
van Winterhulp, of op de postcheck van ' 
het Provinciaal Comité van West-Vlaan- ! 
deren 22.262. i

Geen cent van het geld wordt besteed 1 
voor personeel en wat de 25 t.h. voor 
het Hoofdcomité betreft, worden aan-. 
koopen gedaan, zooais kolen, kleederen ’ 
en zoo meer, die verdeeld worden volgens 
de noodwendigheden van gansch het 
land. I

OPGEPAST
Het Bestuur van Winterhulp vestigt er 

de aandacht op dat het ten strengste 
verboden is feesten, tombola’s of om het 
even wat in te richten of geldomhalin- 
gen te doen onder welken vorm ook, ten 
voordeele van Winterhulp zonder voor- 
afgaandelijke toelating van het Secre
tariaat. Er zijn straffen voorzien voor 
de overtredingen, dit om alle misbruiken 
te vermijden.

EEN VOORBEELD
Op de scheepswerven der firma Se- 

ghers werd een bericht uitgehangen, 
waarbij gewezen wordt op het feit dat 
zij het geluk hebben hun dagelijksch 
brood te verdienen, waar zooveel ande
ren in nood verkeeren. Daarenboven 
wordt gewezen op het voorbeeld door on
zen Koning gegeven.

Als gevolg hiervan heeft het werkend 
personeel zijn steun toegezegd.

Mocht dit voorbeeld in al de andere 
werkhuizen, waar regelmatig gewerkt 
wordt, gevolgd worden.

BURGERLIJKE STAND
Huwelijken: Roggeman Justin met 

Verbanck Marguerite; Vanhoutte Geor
ges met Vandenabeele Yvonne.

Overlijdens: Vanhoutte Alois, echtg. v. 
Denys Zulma, 60 j.; Verkuylen Jan, echt. 
van Maeren Esther, 68 j.
ST. NIKLAASFEEST V.O.S.

Op Zondag 8 December, te 2 u., op het 
Stadhuis, wordt St. Niklaas in de Raad
zaal ontvangen.

Deklamaties en liederen zullen door 
de kinderen voorgedragen worden. Uit- 
deeling van geschenken.
Dü KUSTZONE

Er wordt er aan herinnerd dat voor 
al vie zich buiten de 5 Km. van zijn 
woonstede wil begeven, passen vereischt 
zijn die moeten geteekend zijn door den 
Burgemeester en door den Heer Orts
kommandant. De aanvragen moeten in
gediend worden in de Raadzaal van het ; 
Stadhuis van 14 tot 16 u. 
uil BEROEPSVEREENIGING  
der Herbergiers, Hoteliers en Restaura- ! 
tiehouders van Nieuwpoort en omlig
gende, aangesloten bij de Landelijke 
Federatie van Brussel, vergadert Zondag 
a.s. om 3 ure zeer stipt in de zaal Nova, | 
Groote Markt te Nieuwpoort. j
HUT POSTKANTOOR

Het Postkantoor is open van 9 tot
12.30 u. en van 13.30 tot 16.30 u. 
W INTERHULP

De eerste daad door Winterhulp ge
steld is de Volkssoep aan de geteisterde 
en noodlijdende stadsgenooten. 1

De personen die daarvoor wenschen 
in aanmerking te komen, gelieven zich 
te laten inschrijven voor 9 December a.s. 
van 10 tot 11.30 u. en van 2 tot 4 u. in 
het Moederhuis, Langestraat, dat aan- 1 
geduid is als lokaal van Winterhulp. Ze 
worden verzocht hun trouwboekje en 
rantsoenkaarten mee te brengen.

Het Comité doet een allerdringend- 
sten oproep op alle medeburgers, die nog 
over kleedingstukken beschikken, die 
hun niet onmisbaar zijn, deze in zinde- , 
iijken staat in te leveren op den Dins
dag. Donderdag of Zaterdag van 10 tot
11.30 u. en van 2 tot 4 u. en in ’t zelfde, 
lokaal als hierboven aangeduid. Het Co
mité gelast zich verder met de noodige 
schifting en herstellingen der kleeding
stukken, schoeisels en dekens, om deze 
aan de noodlijdenden uit te deelen.

Alle geldelijke bijdragen of giften in 
natura zullen met dank aanvaard wor
den aan de onderstaande adressen:
Fl. Gheeraert, 51, Duinkerkestr., voor
zitter; D. Gesquière, 25, Onze Lieve 
Vrouwestraat, sekretaris; J. Filliaert, 7, 
Kokstraat, schatbewaarder.
BERICHT

De Burgemeester der stad Nieuwpoort 
maakt bekend dat de afgevaardigde van 
den heer Ir L. Ryckeboer (Provinciaal1 
Commissariaat voor ’s Lands Herop
bouw) eiken Vrijdag een ontvangstdag 
zal houden ten gerieve van alle geteis
terden welke inlichtingen wenschen te. 
bekomen omtrent leeningaanvragen tot 
herstel van private goederen.

De ontvangstdag wordt gehouden el- ] 
ken Vrijdag van 9.30 tot 12 uur, ten 
stadhuize, te Nieuwpoort.
DE KUNSTENAARSGILDE VAN DEN 
W ESTHOEK

De Kunstenaarsgilde hield Zondag 1.1. 
terug een druk bijgewoonde vergade
ring.

Door Mevr. Verzele werd bij de Letter
kundigen een beroerende en tevens een 
medeslepende causerie gehouden met als 
onderwerp «Hoe ik dichteres werd».

Mevr. Verzele mocht een dapper ap
plaus in ontvangst nemen.

Hierop kwam de E. H. Lambrechts aan 
het woord. De voordrachthouder sprak 
voor de beide Kamers over de Beinvloe- 
ding van Letterkunde en plastische 
kunst en vice-versa.

Na deze spreekbeurt werd overgegaan 
tot het verkiezen van den leider van 
het Kunstenaarsgild van den Westhoek. 
Met algemeenheid van stemmen werd de
E. H. Lambrechts als leider gekozen.

Op tweeden Kerstdag zal waarschijn
lijk een matinée gegeven worden met de 
zee als hoofdmotief. De volgende verga
dering gaat door in den loop van de 
maand Januari.

plichtingen, die samen vertrokken zijn 
uit Oostende op denzelfden dag, na de
zelfde instructies te hebben ontvangen 
van het toenmalig schepencollege, en 
rond hetzelfde tijdstip zijn terugge
keerd, de eene niet werd gestraft (het
geen heel juist was), en de ander zes 
maanden schorsing opliep en voor de 
boetstraffelijke rechtbank werd verzon
den!

Het zijn dergelijke toestanden die in 
den geest van de menschen het denk
beeld van twee maten en twee gewichten 
doen ontstaan.

Zooiets gaat een beetje te veel lijken 
op dorpspolitiek en dat is onwaardig 
voor een stad als Oostende.

Het is niet met de dagbladcorrespon
denten te gaan vragen het stilzwijgen 
over deze zaak te bewaren zooais een 
gemeenteraadslid in de laatste zitting 
suggereerde, dat de sociale rechtvaardig
heid zal gediend worden.

Ver van ons te beweren dat het ge
meentebestuur wetens en willens on
rechtvaardige beslissingen heeft geno
men; we kennen te goed de hoogere 
moreele waarde en het stipte plichts
besef van onze gemeentelijke leiders om 
dit maar ook één oogenblik te veronder
stellen, maar uit bovenstaande blijkt, 
ons inziens, dat ons gemeentebestuur, 
hoe verdienstelijk het tot hiertoe in deze 
moeilijke periode ook heeft opgetreden, 
niet onfeilbaar was.

De zoo lichtzinnig geschorste of afge
zette bedienden hebben het geluk dat de 
beslissingen van het gemeentebestuur 
dienen bekrachtigd door den Heer Gou
verneur a.i. op advies van een commissie 
voorgezeten door een bekwaam magis
traat, en dat deze hooggeplaatste per
sonen en rechtsgeleerden de hun voor
gelegde zaken met de noodige tact en 
bevoegdheid zullen weten te beoordeelen.

W. S.

Woensdag hadden voor de Burgerlijke 
Rechtbank te Brugge, voörgezeten door 
Rechter Soenen de pleidooien plaats in 
zake het proces ingespannen door de 
Stad Oostende tegen ex-schepen Vroome.

Advokaat Vandemale, namens de Stad 
Oostende, herhaalt de feiten welke aan
leiding gegeven hebben tot een eisch tot 
vergoeding vanwege de stad. M. Vroome 
vluchtte met stadsmateriaal, begeleid 
door een chauffeur in dienst van de 
stad. Er wordt gevraagd dat de schade 
hierdoor ontstaan, zou worden hersteld 
door M. Vroome. Hij wijst er op dat de 
tegenpartij wil besluiten dat de eisch 
niet ontvankelijk is daar de gemeente
raad die het geding inleidde niet regel
matig is samengesteld en bijgevolg geen 
proces kan inspannen. De heer Vande
male vestigt de aandacht van de Recht
bank op de omstandigheden welke aan
leiding gegeven hebben tot de samen
stelling van den huidigen gemeenteraad. 
Er werd beroep gedaan op mannen van 
goeden wil; op het standpunt van de 
gemeentewet is de samenstelling niet re
gelmatig, maar de wet kan dergelijk 
geval niet voorzien. De bestendige De
putatie heeft sommige beslissingen van 
den gemeenteraad goedgekeurd, waaruit 
men moet afleiden dat deze regelmatig 
is samengesteld. (

Nog een beschouwing over ! 
het gevlucht Stadspersoneel

--- ■----
We wenschen nog eens op deze kwestie 

terug te komen, vooral wegens den oph-.f 
die ze hier ter stede verwekt heeft en 
ook wegens de perplexiteit waarin ze de 
geesten van onze brave medeburgers 
heeft gelaten. .

Het is zeker een laakbare, zelfs een 
laffe daad, als verantwoordelijk hoofd 
die te zorgen heeft voor de moreele en 
stoffelijke belangen van de ingezetenen, 
deze aan hun lot over te laten en er 
op een critiek oogenblik van onder te 
trekken.

Het is echter niet de taak van een 
journalist, zijn medemenschen die hij 
van schuld verdenkt, te veroordeelen; 
de rechtbank alleen bezit die macht. 
Maar wat een rechtzinnig journalist wel 
doen mag, is zijn blad openzetten voor 
de openbare opinie teneinde er een spie
gel van te maken van de meening van 
de meerderheid zijner lezers.

Nu heeft juist de kwestie der ge
vluchte stadsbezoldigden de openbare 
opinie in hevige beroering gebracht, en 
wel om uiteenloopende redenen.

We hebben er steeds aan gehouden 
ronduit, en in volle vrijheid onze mee
ning te uiten en hetgeen ons in geweten 
onrechtvaardig voorkwam, te criticeeren, 
en niets zal ons beletten op dezen weg 
Verder te gaan.

TUCHTSTRAFFEN EN VRIJSPRAKEN !
We zijn ten volle accoord dat burge

meesters en schepenen, al ware het 
maar om zedelijke redenen, hun open
baar ambt niet mochten verlaten. Maar j 
de gevallen van de talrije ondergeschik
ten die nadien insgelijks, om uiteenloo
pende redenen, de stad hebben verlaten, 
dienden, de omstandigheden in acht ge- | 
nomen met een tactvolle voorzichtigheid 
behandeld.

Een groot getal van deze gevluchte \ 
beämbten, waaronder ook hen de vis-; 
scherijhaven aanbelangend, werden bij 
hun terugkeer door het nieuw gemeente- j 
bestuur gestraft met tuchtstraffen,1 
gaande van min of meer langdurige ■ 
schorsing tot definitieve afzetting uit j 
hun ambt.

De meeste van deze door het gemeen-1 
tebestuur zoo hard getroffen beambten 
werden echter door de correctionneele 
rechtbank te Brugge met klank vrijge
sproken!

En de gewone mensch geraakt er niet 
meer wijs uit...

Het schijnt wel, wanneer we rechtzin
nig deze tegenstrijdigheid nagaan, dat 
ze te wijten is vooral aan het feit dat 
het onderzoek in deze zaken door het 
gemeentebestuur niet steeds met de 
noodige nauwkeurigheid werd gedaan 
en deze zaken met een al te snel tempo 
werden afgehandeld. \

Immers, hoe kan men anders uitleg
gen dat ambtenaren met ontegenspreke- ’ 
lijke militaire verplichtingen, die moes- 1 
ten vertrekken (zooniet waren ze vaan- 
delvluchtig) voor maanden werden ge-1 
schorst; dat andere, die door de Belgi- j 
sche militaire overheid verplicht werden ' 
te vertrekken, werden af gezet; dat nog 
andere die heengingen met de toelating 
of op het bevel van hun toenmalige 
overheid, werden geschorst of afgesteld!

Zoo kwamen ook onderwijzeressen op 
het bankje, die tijdens de hevigste bom
bardementen niet langer dan drie of 
vier dagen buiten de stad, te Oudenburg 
of Gistel, hadden verbleven en die daar
voor door het vrijgevige stadsbestuur! 
met twee of drie maanden schorsing 
werden begiftigd! (De postverlating be
stond zelfs niet voor deze personen, im
mers de scholen waren gesloten).

Moesten de feiten zich enkel bij bo
venstaande resumeeren, we zouden er 
ons kunnen toe bepalen te gissen dat 
misschien het gemeentebestuur niet de 
noodige rechtskundige bevoegdheid be- 
zat om de wet van 5 Maart 1935 betrek- i 
kelijk het verlaten van de openbare 
posten, te interpreteeren; of dat het 
misschien te overhaastig heeft willen 
toepassing maken van de princiepen der 
«nieuwe orde». Hebben de op post ge
bleven schepenen en gemeenteraadsle
den misschien gemeend zichzelf als hel
den en «Übermenschen» te moeten aan
zien en door hun groote superioriteit het 
recht te hebben verkregen hun momen
teel minder begunstigde evenmenschen 
moreel en materieel te knakken?

Nochtans, zoo we den verdediger mo
gen gelooven die voor de rechtbank te 
Brugge na een merkwaardig pleidooi de 
vrijspraak van 27 onderwijzeressen be- ' 
kwam, dan zouden verschillende van 
onze tegenwoordige stadsbeheerders 
eveneens tijdens die bange dagen van 
Mei oogenblikken van zwakheid hebben 
gekend, momenten waarop ze zich ge
reed hielden insgelijks te vertrekken, 
hetgeen hun slechts bij toeval niet ge
lukte...

Deze moeten dan wel goed den ge
moedstoestand begrijpen van diegenen 1 
die er toen nog wel in slaagden heen te 
gaan, te land of te water...

ER IS MEER I
Het is echter gebleken dat op verre , 

na niet al de gevluchten door de ge- | 
meentelijke vierschaar werden gestraft. 
Velen werden nooit lastig gevallen.

Men zal antwoorden dat deze perso
nen misschien een geldige reden hadden 
om weg te gaan. Goed, dat is best mo- j 
gelijk, maar wat zal het stadsbestuur 
antwoorden indien wij beweren — met 
de bewijzen in de hand — dat van twee ! 
beambten, wier geval identisch hetzelfde , 
is, beiden met dezelfde militaire ver- j

(Zie vervolg onderaan vorige kolom.)

De heer Vandemale stelt vervolgens 
de kwestie van de scheiding der mach
ten. De Rechtbank mag niet oordeelen 
of een gemeenteraad al of niet regel
matig is samengesteld en bijgevolg pro
cessen kan inspannen. De bestendige 
Deputatie, het Ministerie van Binnen- 
landsche Zaken ,enz., zijn hier alleen 
bevoegd om te oordeelen of iets onregel
matigs in de samenstelling van den Raad 
voorkomt. Hij besluit met aan de Recht
bank te vragen de eisch der Stad ont
vankelijk te verklaren.

De heer Advokaat Verougstraete neemt 
de verdediging waar van M. Vroome. 
Hij verklaart dat de eisch tot vergoeding 
niet ontvankelijk is. De gemeenteraad is 
niet regelmatig samengesteld. Hij bevat 
thans 7 regelmatig gekozen gemeente
raadsleden, 9 plaatsvervangende ge
meenteraadsleden welke geen recht heb
ben te zetelen vermits de titularissen 
aan hun mandaat niet hebben verzaakt 
en 9 particuliere personen, waarvan er 
twee thans hun ontslag hebben inge
diend. Het schepencollege, dat door de
zen zoogezegden gemeenteraad aange
steld werd, heeft insgelijks geen macht, 
het bevat twee leden welke niet het man
daat van gemeenteraadslid hebben. De 
heer Advokaat stelt de vraag of bij
voorbeeld de akten opgesteld door den 
schepen van den Burgerstand in de toe
komst niet zullen kunnen betwist en de 
nietigheid er van ingeroepen worden, 
vermits hij niet regelmatig is aange
steld. Pleiter meent verder dat het goed 
was tijdelijk eenige personen bij de ge
bleven gemeenteraadsleden te voegen om 
in de dringende zaken te voorzien, al
hoewel er nog zeven leden voorhanden 
waren die wel het bestuur der stad, 
waarvan de bevolking toen ongeveer
5.000 inwoners bedroeg, konden waar
nemen. De gemeenteraad, toen gevormd, 
mag geen bestendig karakter hebben. 
Het proces tegen M. Vroome, dat in Au
gustus 1.1. werd ingeleid kan niet als een 
dringende aangelegenheid beschouwd 
worden. Er zijn thans 23 leden van den 
gemeenteraad, welke alleen wettelijk sa
mengesteld werd, terug in de stad. Zij 
hebben volstrekt het recht hun mandaat 
verder uit te oefenen en moeten daar
voor geen toelating aan gelijk wie vragen. 
Alleen Burgemeester en Schepenen mo
gen hun ambt als zoodanig niet terug 
waarnemen, zonder een voorafgaande- 
lijke toelating. Men moet trouwens aan
nemen dat enkele leden door bijzondere 
verplichtingen niet bij machte waren 
hun mandaat te vervullen. Men is bijge
volg in staat een gemeenteraad regel
matig samen te stellen om desnoods een 
actie regelmatig in te leiden. Wat de 
scheiding der machten betreft,, wordt 
aan de Rechtbank niet gevraagd te be
slissen of de samenstelling van den ge
meenteraad regelmatig is en hierover 
een vonnis uit te spreken, maar enkel 
na te gaan of de eisch al of niet ont
vankelijk is.

Pleiter blijft bij zijn standpunt dat de 
eisch der stad Oostende niet kan in acht 
genomen worden, omdat ze niet regel
matig gedaan werd door daartoe onbe
voegde personen.

De Rechtbank zal bijgevolg te oor
deelen hebben of de eisch der Stad Oos
tende tegenover ex-schepen Vroome re
gelmatig is en bijgevolg kan in acht ge
nomen worden.

Zoo de Rechtbank bevestigend ant
woordt, moet de kwestie der schadever
goeding nadien besproken worden. Wij 
zien bijgevolg nog het einde dezer zaak 
niet in het verschiet.

De Rechtbank zal op 18 December a.s. 
haar eerste vonnis verleenen.

UITSLAGEN VAN ZONDAG 1 
BER 1940

DECEM-

PROVINCIALE AFDEELIjNG

Reeks ^
F. C. Knokke (B) — y. G. Oostende 1— 1
F. C. Brugge — F. C. Knokke (A) 1— 1 
S. V. Blankenb. — D. C. Blankenb. 0— 3

R a n g s c h i k k i n g
F. C. Knokke 7 5 0 2 18 8 12

Boetstraffelijke Rechtbank 
van Brugge

ONTUCHT
Enkele maanden geleden werd de café

houder Almondo, goed gekend te Oos
tende, in vervolging gesteld, beschuldigd 
van minderjarige meisjes aangehitst te 
hebben tot ontucht.

Deze zaak verliep Dinsdag 'an ver
leden week voor de Boetstraffelijke 
Rechtbank te Brugge en werd met ge
sloten deuren afgehandeld.

Almondo kreeg tenslotte 3 maanden 
gevang en vijf jaar beroovinjj van zi.’n 
burgerrechten, waardoor hij dus g> en 
café meer mag houden.

VRIJSPRAAK
Vandebouhede Leop., in stadsdienst, 

verliet gedurende de maand Mei zijn 
post, gehoor gevende aan den oproep van 
de Regeering waardoor alle weerbare 
mannen aangezet werden het land te 
verlaten.

Ingenieur Vandewinckel werd als ge
tuige gedagvaard.

/Ma pleidooi wordt de betichte vrijge
sproken.

U ITGEW EKEN AMBTENAARS
Verleden week Maandag heeft de 

Rechtbank uitspraak gedaan in eene 
zaak van vervolgingen ingespannen te
gen een reeks beambten afhangende van 
het stadsbestuur van Oostende en die 
in Mei 1.1. de vlucht hadden genomen 
naar Frankrijk.

Hiernavolgende veroordeelingen wer- 
'en uitgesproken:

Vandevoorde Fernand» bediende, 350 
fr. boete of 15 dagen gevang; Ocket E., 
bediende, 350 fr.; Vroome Albert, idj., 
350 fr. of 15 dagen; Baete Ferdinand, 
opsteller, 350 fr. of 15 dagen; Neyrinck 
Alfons, opnemer van den Water dienst, 
182 fr. of 8 dagen; Berber André, id., 
182 fr. of 8 dagen; Beernaert Jan, id., 
140 fr. of 3 dagen (voorw. i jaar) ; Brock 
Irène, bediende, 182 fr. of 8 dagen; Vr-r- 
cruysse Alice, id., 350 fr. of 15 dagen; 
Goddemare Alberic, id., bij uitstek 1 m. 
gevang; Goddyn Eduard, id., bij verstek 
1 maand gevang; Pilaeys René, id., bij 
verstek 1 maand.

ilN BEROEP
Onze lezers herinneren zich wellicht 

nog de aanhouding van den grafmaker 
Florent Naudts uit de Stuiverstraat, on
der beschuldiging allerlei voorwerpen te 
hebben ontvreemd. Men sprak van radio
toestellen, naaimachines enz. Naudts 
werd derhalve dan ook door de Brug- 
sche Rechtbank tot 4 maanden gevan
genisstraf veroordeeld.

Naar wij vernemen heeft belangheb
bende beroep aangeteekend en wacht 
thans in de gevangenis van Gent de her
ziening van zijn straf af.

STR A FVERM IN DERING
De Boetstraffelijke Rechtbank van 

Brugge had destijds Celina V., Pieter 
M. en Germaine M., moeder, vader en 
dochter, onderscheidelijk veroordeeld 
tot 2 jaar, 8 maand en 8 maand, voor
waardelijk 3 jaar, wegens het plunderen 
van huizen in de Kapellestraat in Mei 
1 .l.Hiertegen werd beroep aangeteekend. 
Het Hof van Beroep wijzigde hun straf
fen en wel respectievelijk 10 maanden 
en 350 fr., 4 maanden en 5 maanden (al
leen voorwaardelijk voor deze laatste).

D. C. Blankenberge 7 4 3 0 1 6 8 8  
! Cercle Brugge 4 3 1 0 16 7 6
A. S. Oostende 4 2 1 1 10 8 5
S. V. Blankenberge 7 2 4 1 10 23 5
V. G. Oostende 4 1 1 2 12 7 4
F C. Knokke (B) 6 1 4 1 6 15 3
F. C. Brugge 7 1 5 1 8 18 3

GEWESTELIJKE AFDEELING 

Reeks A
V. G. Oostende —  A. S. Oostende uitg. 
S. K. Eernegem — E. G. Gistel 0—8

R a n g s c h i k k i n g
G. S. Middelkerke 3 3 0 0 27 4 6
E. G. Gistel 3 1 1 1 11 8 3 
S. K. Eernegem 5 1 3 1 13 29 3 
A. S. Oostende 1 0 1 0 9 0 2
V. G. Oostende 2 0 2 0 2 21 0

VRIENDENWEDSTRIJD 

A. S. Oostende — Casino-Kursaal 1—0

F. C. Knokke (B) 1 — V. G. Oostende 1

Op een glibberig en bevroren speelveld 
stetl scheidsrechter Decaluwé even voor
15 u. volgende samenstellingen in ’t ge
lid:

I F. C. Knokke (B) : Rombaut; Dhoore 
en Teirlinck; Styns, Bout, en Van Won- 
terghem; Fournier, Soliman, Villé, Du- 
wel en Sys.

i V. G. Oostende: Ferier; Hi\;ieman en 
Verburgh; P. Mycke, Zwaenepoel en 
Berten; Gosselin, E. Mycke, Vandenbus- 
sche, Schaecken en Hubrechsen.

I Zwaenepoel wint den opgooi en on
middellijk moet Ferier ingrijpen om een 
hard schot van Soliman onschadelijk 
te maken, ’t V. G. dringt zijn spelwijze 
op en dwingt twee opeenvolgende hoek
schoppen af, die weggewerkt worden. 
Over het algemeen is het spel onsamen
hangend. Oostende is meest de aanval
lende partij, zonder succes. Op tegen
aanval van Knokke, redt Ferier gepast 

i voor den aanstormenden Fournier. Aan 
de overzijde moet Rombaut ingrijpen op 
pogtag van Schaecken. Verdeeld spel 
volgt. Nadat Hubrechsen boven de lat 
stuurde, krfijgt Vandenbussche na 30 
minuten spel het leder toegespeeld en 
vooraleer Rombaut kon tusschenkomen, 
zit het leder in de netten van Knokke. 
Oostende is nu sprekend de meerdere, 
maar het eindschot faalt. De doelwach
ter redt een mooi schot van Schaecken. 
Twee hoekschoppen voor de «roodgelen» 
en één voor Knokke blijven onbenuttigd 
en met 1-0 in ’t voordeel onzer stadsge
nooten treedt de rust in.

(Na het draaien dwingen de localen on
middellijk een hoekschop af, waarop 
een poging van Schaecken door Rombaut 
onschadelijk gemaakt wordt. Op afloop 
van Gosselin vliegt het leder boven de 
lat. Het spel heeft niets om het lijf en 
is het bekijken niet waard. Op gevaar
lijken aanval van Knokke komt het eind
schot op den staak terecht. Na 31 min. 
spel doelt Soliman via de paal den ge
lijkmaker voor Knokke. Deze laatste, 
fel aangemoedigd, is de aanvallende 
partij. Op ontsnapping van t V. G. schiit 
Schaecken op de staak. De wedstrijd 

i verloopt verder in de algemeene onver
schilligheid en eindigt met een juiste 

. puntenverdeeling.

Beschouwingen

Na de schitterende verrichting door 
j t V. G. vorigen Zondag tegen S. V.
! Blankenberge geleverd, komt deze uit
slag te Knokke wel eenigszins verras
send voor. De afwezigen zullen er zeker 
niets bij verloren hebben. Over hft al
gemeen had ’t V. G. het beste — of 
liever het minst slechtste - - van het 
spel in handen, maar de •■roodgelen» 
speelden zulke ellendige partij d<tt ze 
niet meer dan een gelijk spel verdien
den. De proef met Verburgh ils achter
speler kunnen wij niet langer aanraden. 
Verburgh zou misschien nuttiger werk 
als kanthalf verrichten, maar om als 
achterspeler behoorlijk figuur te slaan, 
mist de jongen de noodige ervaring en 
taktiek. Bij ’t V. G. kroop geen enkele 
speler boven het middelmatige uit en 
bij Knokke is dat insgelijks het geval. 
Knokke liet niet den minsten indruk en 
het is wel spijtig te moeten aanstippen 
dat ’t V. G. tegen dergelijk elftal de 
zege niet kon afdwingen.

Zondag spelen de «roodgelen» tegen
F. C. Brugge, die met zijn eerste elftal 
opkomt. Deze wedstrijd belooft een groo
ten volkstoeloop aan te lokken, daar de 
jongste uitslagen van Club bewezen heb
ben dat de Bruggelingen voor den oogen
blik flink op dreef zijn. ’t V. G. zou on
getwijfeld best handelen op zijn hoede 
te wezen en zijn sterkst mogelijke sa
menstelling in lijn te brengen. Daar een 
volledige ploeg der localen evenwel te 
voorzien is, raden we onze voetballief
hebbers aan, deze spannende ontmoe
ting te gaan bijwonen.

de localen blijft aanhouden, kunnen ze 
hun meerderheid niet in doelpunten 
omzetten, want tusschen de palen speelt 
Van Loo een voortreffelijke partij en 
houdt alle ballen er uit. Dank aan hem 
zal de 1-0 stand in ’t voordeel der rood
groenen behouden blijven.

Beschouwingen

De aangekondigde wedstrijd A. S. O.-
D. C. Blankenberge kon verleden Zondag 
niet doorgaan. Volgens een vroeger be
staand akkoord, zou het P. C. den datum 
van 1 December aan de derby te Blan
kenberge toegestaan hebben, zoodat A.S. 
noodeloos tot rusten gedoemd was. In 
plaats van de inrichtende club bijtijds 
te verwittigen, meent Brugge goed te 
handelen met A.S.O. hiervan slechts op 
het einde der week — ’t zij den Zaterdag
— op de hoogte te brengen, zoodat de 
roodgroenen niet meer in de gelegen
heid waren het publiek bijtijds te ver
wittigen dait de wedstrijd1 verschoven 
was. In allerijl werd een vriendenwed- 
strijd met Kursaal afgesloten, ten einde 
de sportmannen die naar het A.S.O.-veld 
zouden oprukken, niet heelemaal teleur 
te stellen. Toch waren er veel misnoeg
den en dit begrijpen we. Wij kunnen de 
handelwijze van de heeren van het P. C. 
van West-Vlaanderen moeilijk uitleggen 
en nog minder er onze goedkeuring aan 
hechten.

Vóór enkele weken was V. G. O. het 
slachtoffer van dergelijke handeling en 
thans is het de beurt aan A.S.O. om het
zelfde lot te ondergaan. Mogen wij ons 
af vragen wie er hier voor den aap ge
houden wordt? Te Brugge weet men zoo 
goed als wij, hoe moeilijk het tegen
woordig voor de Oostendsche ploegen is 
om op het einde van het seizoen toe te 
komen en hun schouwtje te doen rooken. 
De belangstelling is heden niet bijster 
groot en met dergelijke feiten zooais 
verleden Zondag, valt het ongelukkig te 
vreezen dat Jan Publiek er dezen winter 
voor goed het bijltje zal bij nederleggen.

Het is de hoop aller voetballiefhebbers 
dat zulke handelwijze in ’t vervolg niet 
meer zal voorvallen.

KALENDER VOOR ZONDAG 8 DECEM
BER 1940

PROVINCIALE AFDEELING 

Reeks A
14.30 u. V. G. O. — F. C. Brugge
15.00 u. C. S. Brugge — A. S. O.
F. C. Knokke A — D. C. Blankenberge
S. V. Blankenberge — F. C. Knokke B

GEWESTELIJKE AFDEELING 
Reeks A

10 u. A. S. O. — G. S. Middelkerke 
14 u. E. G. Gistel — V. G. O.

A. S. Oostende 1 C. S. C. Kursaal 0

Scheidsrechter Quintens stelt volgende 
elftallen in lijn:

A. S. Oostende: Pincket; Hinderyckx 
en Wets; Aspeslagh, C. Depauw en K. 
Deschacht; De Bie, Lenaers, Janssens, 
Vandendriessche en Vanderivière.

C. S. Casino-Kursaal: Van Loo; Tan- 
ghe en Delrue; Billiau, Vanstechelman 
en Destickere; Vollemaere, Soyez, De- 
haemers, charlaeken en Corveleyn.

Kursaal wint den opgooi en leidt de 
eerste aanvallen, doch het backpa,ar van 
A. S. stuurt alles terug. A. S. verplaatst 
het spel en Janssens kogelt rakelings 
naast den paal. C. Depauw beproeft het 
op zijn beurt, maar de duikelende Van 
Loo verwerkt in hoekschop. Geleidelijk 
dringen de «roodgroenen» hun spjl\vi.ize 
op en een schuin schot van De Bie 
scheert de dwarslat. Met de 15e minuut 
lost Janssens van ver een boogschot fiat 
Van Loo verrast, zoodat A. S. de leuiing 
heeft. De thuisspelers blijven de aan
vallende partij en Van Loo onderscheidt 
zich op enkele schuivers van Janssens. 
Na een 20-tal minuten spel wringt Kur
saal zich uit de klem los, maar de scho
ten van Corveleyn of Scharlaeken zijn 
te zwak om Pincket te kunnen veront
rusten. Verdeeld spel volgt. Op door
braak van Soyez, redt Pincket prachtig. 
De rust treedt in met 1-0.

Lenaers en Aspeslagh verwisselen van 
plaats na de rust. Om  de beurt verwer
ven beide ploegen de meerderheid, maar 
de verdedigingen behouden gemakkeJijk 
de bovenhand. Vandendriessche mist 2 
maal een reuzenkans. A. S. betoont ver
der een lichte meerderheid, maar alle 
spelverband is zoek en de aanvallen loo- 
pen derhalve spaak. Wanneer Vanden
driessche mooi doorbreekt, jaagt hij op 
den doelwachter. Ofschoon de druk van

In enkele Lijnen
— Verleden Zondag was Silveer Maes 

van de partij te Brussel met Scherens 
als ploegmaat. Alhoewel het voor den 
sympathieken Gistelnaar geen overwin
ning werd, leverde hij een bevredigende 
prestatie.

— Frans Depauw, de gekende back 
van A. S. O., is verleden Zaterdag uit 
krijgsgevangenschap uit Duitschland te
ruggekeerd. Geen wonder dat Frans er 
gaarne bij is en binnen afzienbaren tijd 
opnieuw in ’t gelid zal staan. Enkel ont
breken nog bij A.S.O. : Julien Vanden- 
broucke en Depooter, wier terugkomst 
met vreugde zal begroet worden.

—  Voor de ontmoeting C. S. Brugge- 
A.S.O. wordt door «rood-groen» volgende 
opstelling aangekondigd : Pincket; Hin
deryckx en Wets; Aspeslagh, C. Depauw 
en K. Deschacht; Dehaemers, Martens, 
Janssens, Lenaers en Deweert.

Met vreugde wordt het heroptreden 
begroet van Louitje Martens, terwijl 
men met verrassing de aanwezigheid 
aanstipt van Gilbert Dehaemers.

Met dergelijke ploeg kunnen de Oos
tendenaars moeilijk verliezen.

—= Voor enkele weken werd het Tor
nooi van de Oostendsche Sportkring be
twist en de finale zag V.G.O. en C. S. 
Casino-Kursaal in strijd. Met een 3-3 
uitslag werd het einde gefloten, waarop 
de C.S.C.K. niet meer wilde voortspelen, 
zoodat alles liet vermoeden dat V. G. 
den beker Duthoit zou winnen. Wij ver
nemen thans dat de uitgeloofde beker 
Zondag a.s. aan de «roodgelen» zal over
handigd worden, te 11 uur, in het Hotel 
Piccadilly, in aanwezigheid der afge
vaardigden onzer Oostendsche sport
clubs.

i  — De wedstrijd V.G.O.-F. C. Brugge 
gaat niet door voor het. Provinciaal 
Kampioenschap van West-Vlaanderen 

j  en dient alleen als een vriendenwed- 
strijd beschouwd. Op 15 December zal 
Knokke (A) op dezelfde manier uitko
men tegen de eerste ploeg van C. S.

I Brugge. A.S.O. komt later aan de beurt
1 met Club en Cercle en de data dezer 
i ontmoetingen zullen we den lezer op 
' tijd en stond mededeelen. 
j  — Voor 25 December a.s. heeft Theo 
; Vanhaverbeke een boksmeeting in het 
Sportpaleis te Oostende ontworpen. 
Evenwel diende op denzelfden dag 
A.S.O.-F. C. Knokke (A) betwist, maar 
om niet te schaden aan de belangen van 
den sympathieken Theo, heeft het be
stuur van «roodgroen» een schrijven ge
richt tot Knokke, voor het uitstellen 
dezer ontmoeting. Een gevaar dat we 
als rechtzinnige sportmannen t ai teli ;; 
toejuichen.

MARCEL VANDENBROUCKE NAAR 
BRUSSEL

Het is den lezer reeds bekend dat Mar
cel Vandenbroucke, een der beste en 
fairste spelers van A.S.O., gedurende den 

j oorlog erg gewond werd, bij zooverre dat 
de ongelukkige jongen een voet moest 

j afgezet worden. Tot verleden week Dins
dag verbleef hij in het hospitaal der 

; Zusters van Liefde te Brugge, van waar 
hij naar Brussel komt overgebracht te 
worden. Zijn verblijf in de hoofdstad zal 
waarschijnlijk ongeveer een maand du
ren en dan zal de terugreis naar Oos
tende aangevat worden. Spijts Marcel 
Vandenbroucke voor de voetbalsport ver
loren is ,zal hij bij onze sportmannen 
een steeds graag geziene figuur blijven.

EEN BIJEENKOMST TE OOSTENDE
Aan de hand van een schrijven van 

Theo Vanhaverbeke, den sympathieken 
Oostendschen inrichter, vernemen wij 
dat de opening van het winterseizoen in 
onze stad thans bepaald vastgesteld is 
op Woensdag 25 December (Kerstdag), 
te 15 uur ’s namiddags in het Sport
paleis. Als beroepswedstrijden prijken op 
het programma: Everaert (Oostende) te
gen Verstaen (Moeskroen); Wolpe (Oos
tende) tegen Van Outryve (Moeskroen) ; 
Taecke (Oostende), tegen Dujardin 
(Moeskroen).

Verder, vier wedstrijden voor liefheb
bers tusschen Oostende en Moeskroen.

Op tijd en stond komen wij op dit 
programma terug.

TE VEURNE
Veurne B. C. zet het winterseizoen in 

op Zondag 8 December, te 14 uur in de 
zaal van het «Vlaamsch Huis» met drie 
beroepskampen Veurne-Brussel.

Van plaatselijke zijde zullen optreden: 
Descheemacker, terug bij Veurne B. C. 
ingelijfd, Dufour en Van Loo, die zijn 
debuut in de beroepsklasse doet.


