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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
18 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.

.WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL _

HOOG-

WATER
D E C E M B E R

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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De Uitbetaling der 
Visscherspensioenen
Op Maandag 16 December te 14 uur op  

liet Stadhuis te Oostende
kunnen van dezen maatregel niet genie
ten.

3. Zij die buiten stad wonen zullen 
hun pensioen ontvangen na het toestu
ren van een levensbewijs, kosteloos af 
te leveren door de gemeente waar zij 
woonachtig zijn.

4. De genothebbers die zich in om het 
even welk gesticht bevinden, zullen 50 
t.h. ontvangen van wat aan de gewone 
genothebbers uitgekeerd wordt.

Dit verslag werd na een korte gedach- 
tenwisseling in den schoot van den Be
heerraad aangenomen om onmiddellijk 
in uitvoering gebracht te worden.

Daarenboven werd beslist dat zij die 
thans nog over regelmatige inkomsten 
beschikken of niet in nood verkeeren, 
zooals reeders eigenaars van groote 
vaartuigen, zij die thans deel uitmaken 
van het stads- of staatspersoneel, enz. 
en dus hun regelmatige verdiensten heb
ben. van dit pensioen ingevolge de be
palingen van art. 13 uit te sluiten.

Om  de pers toe te laten het publiek 
in te lichten, werd beslist de bfetalingBvi<iiui De waterschout maakt nochtans be- 
voor de maand December te doen doof-' ^end, dat alleen de toelating tot uitva-

Zooals in ons vorig nummer gemeld, 
is de Beheerraad van de Voorzorgskas 
der Visscherij Zaterdag jl. op het Stad
huis te Oostende bijeengekomen, onder 
voorzitterschap van den heer Henri 
Smissaert, Schepen van de Visschers
haven.

In een onzer vorige nummers hebben 
we gemeld, dat de heer Vandenberghe, 
secretaris der Kas, door den Beheerraad 
gelast werd een onderzoek in te stellen 
naar den toestand van alle genotheb
bers, vooraleer door de commissie een 
definitief besluit zou worden genomen.

In een paar weken heeft de secretaris 
een omvangrijk en ernstig onderzoek 
ingesteld en na een kort en zakelijk 
onderhoud met voorzitter Smissaert, 
werd Zaterdag door hem aan den Be
heerraad verslag uitgebracht, waaruit 
bleek dat het vraagstuk van het uitbe
talen der visscherspensioenen talrijke 
moeilijk te voorziene gevolgen zou heb
ben, moest niet met voorzichtigheid te 
werk worden gegaan bij de uitbetaling 
der pensioenen aan de vroegere recht
hebbenden, de huidige omstandigheden 
en de nooden van ons volk niet uit het 
oog verliezend.

Uit het verslag van den heer Vanden
berghe, vernemen we, dat op 1 Mei 1940 
er van de Voorzorgskas 837 mannen en 
vrouwen en 89 kinderen steungelden ge
noten, ten beloope ongeveer van 55.000 
fr. per maand.

Uit het huidig onderzoek blijkt dat 
167 personen genieten van de Commissie 
van Openbaren Onderstand, 312 in den 
vreemde of buiten stad wonen en de 
rest. zijnde 358, op eigen middelen aan
gewezen is.

Daaruit spruit voort dat, moest de Be
heerraad van oordeel zijn dat aan hen 
welke van de Commissie van Openbaren 
Onderstand genieten, niets mag toege
kend worden, maandelijks een mindere 
uitgave van ongeveer 9.000 fr. zou ge
boekt worden, waar thans ongeveer 
veertig duizend fr. zal dienen uitbetaald 
tegen 55.000 fr. vóór den oorlog.

Deze wijze van uitbetalen zou talrijke 
administratieve moeilijkheden mede
brengen in verband met de controle 
welke zou dienen gedaan op hen die nu 
van de Commissie van Openbaren On
derstand genieten, zoowel in als buiten 
de stad. Daarenboven kan vastgesteld 
dat onder dezen welke niet van den 
Openbaren Onderstand genieten, er een 
categorie is welke niet in nood verkeert 
en een andere ten laste valt van zoon 
of dochter, zoodat hier ook kan gezegd
dat de minst zwaar getroffenen hun wij kunnen onze lezers thans reeds 1 ke 
pensioen zouden ontvangen, terwijl de mededeelen dat, dank zij de medewer- 1 
anderen voort op den Openbaren On- king van den heer Gouverneur der Pro

vincie West-Vlaanderen, het Bestuur 
van het Zeewezen en een paar andere 
personaliteiten, de werking om zoo spoe-

Onze Reis naar 
Frankrijk

Op het oogenblik van het ter pers 
gaan, kunnen we nog niet bepaald mel
den welken dag we zullen vertrekken, 
daar alleen nog gewacht wordt op het 
in regel brengen van de paspoorten.

De voorbereiding van deze reis ver
wekt niet alleen tal van moeilijkheden, 
maar vraagt veel zorg, opdat er aan het 
raderwerk niets zou haperen, waardoor 
veel tijd, moeite, benzine en geld zou 
verloren gaan.

gaan op Maandag 16 December, te 14 u„ 
op het Stadhuis te Oostende.

Aldus heeft de commissie, voorgezeten 
door Schepen Smissaert, nuttig en prac
tisch werk verricht.

Uitbetaling der Visscherspensioenen.
Den belanghebbenden wordt bekend 

gemaakt, dat er op Maandag 16 Decem
ber te 2 uur ’s namiddags in de beneden- 
halle van het stadhuis (nieuw gerechts
hof) op vertoon van de pensioen- en 
eenzelvigheidskaart, zal overgegaan wor
den tot de uitbetaling van de visschers
pensioenen.

Aan alle personen die zich niet per
soonlijk aanbieden, zal het pensioen ge
weigerd worden, tenware grondige rede
nen hen beletten.

Zij die buiten stad of in gestichten 
woonachtig zijn, zullen het pensioen toe
gestuurd worden na het toezenden van 
een levensbewijs van de gemeente waar 
zij woonachtig zijn.

De familieleden van in het buitenland 
vertoevende personen, kunnen in geen 
enkel geval voor dezen, van huidige 
maatregel genieten.

Zal de Visscherij 
herbeginnen I

Verschillende besprekingen met de 
Duitsche Hoogere Overheid laten ons toe 
te voorspellen, dat onze visschers bin
nenkort in een bepaalde zone zullen mo
gen gaan visschen, zooals het in Holland 
het geval is.

Talrijke bladen meldden, dat dit reeds 
is geschied. Wij moeten dit bericht ech
ter als voorbarig aanzien.

Wij willen echter onze visschers van 
nu af den raad geven, alles in het werk 
te stellen om hun vaartuig zeeklaar te 
maken.

Een Kerst- en 
Nieuwjaarnummer
Niettegenstaande de huidige moeilijke 

omstandigheden en de duurte van het 
papier, hoopt «Het. Visscherijblad» op 
27 December een Kerst- en Nieuwjaar
nummer uit te geven, waarbij onze lezers 
een verrassing te wachten zal staan.

«Het Visscherijblad» mag zich steeds 
in een groeiende oplage verheugen.

Daarom ook komt het er op aan opti
mistisch te blijven en onze lezers zake
lijke kost te lezen geven.

ren zal gegeven worden wanneer elke 
reeder ten opzichte van de verzekering 
tegen ongevallen voor de manschappen 
en hun vaartuig zal in regel zijn. Tevens 
zal elk vaartuig van zijn monsterrol moe
ten voorzien zijn.

Wij zullen onze lezers intijds van de 
genomen maatregelen inlichten.

Terloops herinneren wij er aan, dat 
de zetel van de Gemeenschappelijke Kas 
voor Zeevisscherij gelegen is in de Ren- 
teniersstraat 7, Oostende, en open is van 
10 tot. 12.30 u. ’s morgens.

Lichten aan en uit
W ij maken onze lezers er op attent, 

dat in den rechter bovenhoek van ons 
blad hei uur vermeld staat waarop zij 
hun lichten mogen aansteken of dooven. 
D it is wel te verstaan het wezenlijk uur 
volgens de zon. Daarbij dient twee uur 
gevoegd.

Op het oogenblik van het aansteken 
der lichten, dient de blindeering onmid
dellijk en stipt te geschieden.

Voor onze Zeelieden in Spanje

derstand zouden aangewezen blijven 
Door den heer Vandenberghe werd 

daarenboven opgemerkt, dat zij die
thans steun ontvangen van den Open- , dig mogelijk onze zeelieden uit Spanje
hfl.rpn O nH prstanri  h ip rvnnr ppn ctnlr H i p _  ~  ± ~  ____ ____________i __________baren Onderstand, hiervoor een stuk die
nen te teekenen waarin zij zich verbin
den, wanneer zij in de toekomst ver
diensten zullen hebben, de uitbetaalde 
steun terug te geven.

Als gevolg hiervan stelde zich de 
vraag: Wat zal dan de Visscherskas doen 
ten opzichte van hen welke zij thans 
niet heeft willen steunen, eens dat die 
menschen verplicht worden hun huidi
gen steun terug te geven? Tenslotte valt 
op te merken dat reeds een tachtigtal 
ouderlingen in gestichten vertoeven en 
vele anderen daarenboven ten laste val
len van familieleden.

Art. 13 van het reglement meldt dat 
het pensioen alleen kan ontnomen wor
den als de (iepensioeneerde het genot 
bezit van andere dan het gewoon ouder
domspensioen. Art. 15 spreekt daaren
boven van het verleenen van bijzondere 
vergoedingen in geval van groote ar
moede en gebrek, terwijl art. 14 de com
missie toelaat, in geval de financieele 
toestand van de Kas het niet meer zou 
toelaten, tijdelijk m aar in evenredigheid 
de pensioenen en hulpgelden te vermin
deren. De nijpende nood dwingt ons een 
dringende beslissing te nemen.

Verslaggever besloot met den Beheer
raad te verzoeken hiernavolgende rege- 
iing in overweging te nemen: 

Overwegende dat het bezit van de Kas 
in geld nog slechts 400.000 fr. bedraagt;

dat er geen inkomsten geboekt wor
den;

dat bovenvermeld bedrag slechts de 
uitbetaling toelaat voor den duur van 
ongeveer tien maanden;

dat niemand het einde van de huidige 
gebeurtenissen kan voorzien;

dat de Beheerraad nochtans door het 
reglement gebonden is;

B e s l u i t :

1. De pensioenen en hulpgelden van 
alle rechthebbenden vanaf 1 December 
uit te betalen, op vertoon van de pen
sioen- en eenzelvigheidskaart.

2. Zij die buiten het land verblijven

terug thuis te zien, snel opschiet
Mochten we ze met /Nieuwjaar reeds 

onder de hunnen teruggekeerd zien, dan 
zou ons blad zich eens te meer kunnen 
verheugen voor onze Vlaamsche zeelie
den nuttig en vooral menschlievend werk 
te hebben verricht.

Om  aan de vraag van talrijks Iczcrs 
te voldoen, geven we hierna nogmaals 
de lijst op van hen die thans in Spanje 
vertoeven.

Hun adres luidt: Cavartel de Infante- 
ria, Ordüna, Viscaya, Spanje.

Hier volgen hun namen:
Majoor Decarpenterie, Oostende; kapi- 

tein-kommadant Delstanche, Antwerpen; 
almoezenier Leclercq, Antwerpen; Mas- 
sart, Brasschaat; D ’Hauwer, Antwerpen; 
Graré, Antwerpen; Duchêne, Brussel; 
Jadot, Brussel; Seron, Tamines; Van 
Vaerenberg, Brussel; De Houwer Con
stant, Deurne; Henri Deudon, Bergen ; 
Leon Verburgh, Oo»tende; Arthur Moe- 
reels, Oostende; René Vandebroeck, Ant
werpen; Gaston Brixhe, Antwerpen ; 
Leon Gombert, Oostende; Gaston Ver- 
beeck, Oostende; Armand ’t Jackx, Oos
tende; Maximilien Lauwereins, Oosten
de; Robert Gerris, Antwerpen; Antoine 
Waterschoot, Oostende; Jozef Grossé, 
Oostende; Robert Willems, Oostende; 
Ernest Rascar, Eekeren; Marius Mon- 
teyne, Oostende; Jean Laureys, Oos
tende; Jean Bertrand, Brussel; Arthur ] 
Braem, Steene-Conterdam; Felix Ber- j 

guet, Chimay; Lucien Camus, Izel; Ar- j 
thur Cattoor, Oostende-Opex; Pierre j 

Cools, Brussel; Roland Cornille, Brussel; i 
Amile Dendal, Brussel; Fritz Diergarden,1 
Brussel; Jamain Victor, Oostende; La- j 

place Joseph, Oostende; Lenière Pierre, ! 
Oostende; Maes Marcel, Breedene; Mal- j 
degem Gerard, Oostende; Polfliet Geor
ges, Uitkerke; Rouzée Henri, Oostende; 
Simons Pierre, Herstal; Van Acker Al- ; 
bert, Oostende; Vercruysse Maurice, Oos
tende; Vercnocke Joseph, Oostende ; 
Adriaensens Maurice, Wijnegem; Allary 
Antoine, Oostende; Borgers Gustaaf, 
Oostende; Burke Gerard, Oostende; Bul-

Maurice, Heist; Busschop Charles, 
Blankenberge; Carmanne Armand, Ant
werpen; Callebaut Julien, Oostende ; 
Chaff art Julien, Oostende; Clauwaert 
Edward, Oostende; Gosseleez Louis, Oos
tende; De Graeve Victor, Heist; De 
Groote Henri, Antwerpen; De Groote 
Louis, Heist; De Nijs Emiel, Oostende; 
De Mulder Robert, Oostende-Opex; De 
Potter Fr., Oostende; De Witte Louis, 
Zeebrugge; Deveaux Arthur, Oostende; 
De Zutter August, Oostende; Everaert 
Prosper, Oostende-Opex; Hoste Albert, ; 
Oostende; Goorens Edward, Oostende ; I 
Goes Maurice, Oostende-Opex; Govaerts 
Arthur, Antwerpen; Lauwereins Victor, ' 
Oostende; Leclercq Jean, Brussel; Lu- 
syne Arthur, Oostende; Maes John, Ant
werpen; Marquette Jules, Lessnoer ; 
Massenhove Albert, Breedene; Nieuwen- 
huyze Jul., Oostende; Pyson Pierre, Oos
tende; Pauwaert Charles, Oostende; Pe- 
pinghaus Alfons, Angleur-Luik; Rykier 
Albert, Oostende; Tratsaert Maurice, 
Oostende; Smolders Frans, Oude-God ; 
Vanderkelen Jean, Genval; Vanderho- 
ven, Armand, Antwerpen; Van Eetvelde 
Leopold, Zeveneeken; Van Haverbeeke 
Willy, Oostende; Van Hondelghem Fer
nand, Oostende; Van Parijs Henry, Oos
tende; Van Wijnsberghe Marcel, Zee
brugge; Verbrakel Louis, Oostende; Ver- 
mael Pierre, -Heist;; Verhuist Louis, 
Antwerpen; Vertriest Medard, Deinze ; 
Weyns Edm., Ekeren-Antwerpen; Wils 
Henry, Rikzingen-Tongeren.

Hard Volk
Als wij goed zijn ingelicht, kon men 

verleden maand, in November dus, tus- 
schen De Panne en Braydune, nog kruiers 
tot boven hun lenden in ’t water zien 
gaan.

Mannen en vrouwen, gansch de fami
lie, en dat om eenige kilogr. garnaal te 
vangen.

Men huivert als men denkt aan de 
koude die de ledematen beklemt, wan
neer men in het kille water stapt; ver
beeldt u dan wat het moet zijn, wan
neer men door en door nat, in den guren 

1 wind, terug door de barre duinen naar 
huis moet!

Bewonderenswaardige harde wroeters, 
gij zeker verdient uw korste brood!

De Zeevisscherij in 
den Doolhof der 

wetten
Hieromtrent ontvingen we van een 

reeder een zeer belangrijk schrijven, 
welke we in ons volgend nummer zullen

handelen.
Het is,voor onze kust en groote ree

ders van het grootste belang.

Dure Visch in 
Engeland

Zeevisch is in Engeland zoo schaarsch 
geworden, dat voor de zeldzame aange
voerde vangsten fabelachtige prijzen be
taald worden. Onder de titel «Visch te
gen 30 shilling het stuk», publiceert de 
Daily Mail een verslag over de jongste 
vischveilingen te Fleetwood. Voor schol 
betaalde men per kist van circa 62 kg. 
19 pond sterling. Dit is, zoo doet het blad 
opmerken, bijna het vijfvoudige van den 
vredesprijs. Nog grooter is de prijsver- 
hooging voor de kleinste groote schollen, 
welke in vredestijd nooit meer dan 5 sh. 
per kist van 62 kg. opbrachten. Thans 
betaalt men hiervoor 8,5 pond sterling 
per kist. Hake (of mooie meiden) | 
brengt 10 pond sterling per kist op. | 
Eenige kisten van de groote variëteit be- ; 
vatten 7 ä 3 stuks, waarvan ieder dus ' 
op circa 1,10 pond sterling kwam te 
staan.

Wie bezorgt er ons Inlichtingen over.

Wij hebben nieuws van,
Wij kunnen onze lezers niet genoeg 

aanraden van deze op dit oogenblik zoo 
interessante rubriek kennis te nemen, 
of wanneer ze over de er in ter sprake 
gebrachte personen nieuws bezitten, het 
aan het bureel van ons blad, Nieuwpoort 
steenweg 44, Oostende, bekend te maken.

Zij zullen daardoor een zeer prijzens
waardige daad stellen, welke slechts ons 
volk kan ten goede komen.
AAN HEN DIE FAM ILIELEDEN IM 

E)NGELAND 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 ook 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.

Anderzijds melden we onze lezers dat 
we steeds onze opzoekingen voortzetten. 

**

PIERRE SIMON, MARINEKORPS.
Wij weten niet of de Pierre Simons in 

de lijst der te Spanje vertoevende Bel
gische zeelieden, dezelfde is als deze 
waarnaar in een brief gevraagd wordt.

Wat we zeker weten is dat loodsboot 4 
zich in Engeland bevindt en de beman
ning die aan boord was. waarschijnlijk 
ook.

Wie geeft ons hieromtrent bepaalder 
inlichtingen? ' i3)

M EKANIEKE  

EN
TOUW-, 

NETTENFABRIEKEN
GAREN-

REEDERIJKAAI, O O S T E N D E

Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en
—  Openbare Werken —

—  Maziout « Purfina » — 
Diesel Motoren « Sulzer »

Is Vischinvoer 
mogelijk I

Het is een feit dat, waar de andere 
landen en vooral Holland en Denemar
ken vóór den oorlog al het mogelijke 
deden om visch in België in te voeren, 
zij thans, nu wij visch noodig hebben 
en over onze vloot ter vischvangst niet 
beschikken, de uitvoer van visch naar 
België om zoo te zeggen totaal onmoge- 
lijk hebben gemaakt.

In ons nummer van 28 November 
meldden wij hoe Belgische visschers te 
La Rochelle mooie besommingen maak
ten en deden we uitschijnen hoe die 
visch alleen per auto naar België zou 
kunnen gevoerd worden.

Een lezer uit Mariakerke schrijft ons 
thans, dat hij met zijn nieuwen vracht
wagen vóór den oorlog 15 reizen ge
maakt heeft naar «Palavas», om levende 
paling te halen. Dit is ongeveer op 1100 
km. van Antwerpen « en nog brachten 
wij den paling levend op de markt », 
schrijft hij.

Hij geeft ons de verzekering dat hij 
zelfs twee maal in de week naar La 
Rochelle zou kunnen rijden om er den 
visch door Belgische vaartuigen aange
voerd te gaan halen, maar daarvoor 
moet hij een pas hebben en 400 liter 
benzine per reis.

Kan die lezer hetzelfde niet doen, ir.et 
aan zijn autovrachtwagen een verande
ring te doen en met de nieuwe brand
stof reizen doen? Tevens zou hij dienen 
na te gaan of de Franschen hem aan 
de grens met zijn visch naar België zou
den laten rijden.

Vooraf dient dit in ’t klare getrokken 
en dat is het onderzoeken waard.

De Visscherijdienst van het Zeewezen 
zou U hieromtrent wel kunnen inlichten.

HOORNAERT RICHARD AAN BOORD 
VAN DE 0.86.

Op 8 Mei verliet de 0.86 «Georges 
Eduard» van de reederij Pêcheries à Va
peur, de haven van Oostende naar de 
visscherij. Het vaartuig lag op 11 Juni 
in de haven van Dartmouth met de 
gansche bemanning aan boord.

Ons wordt thans gevraagd wat er van 
de bemanning en in ’t bijzonder van 
Hoornaert Richard, geworden is.

Wie kan ons hieromtrent inlichtingen 
bezorgen? (14)

A

FA M IL IE  VAN HOUCKE.
Het vaartuig 0.285 van de reederij 

Hendrik Lambregt, is van Caen op En
geland gevaren, waar het schip met 
gansch de bemanning toen veilig aange
komen is; althans volgens een schrijven 
welke toen in Frankrijk aan ons werd 
overgemaakt.

Schrijf om gebeurlijk nieuws langs 
Postbus 506, Lissabon, Portugal. (15) 

A
LEZER B.

De 0.331 «Pierre Marcel», toebehoo
rende aan Vanloocke Frans, ligt in 
Frankrijk in Port-en-Bessin. In welken 
staat het vaartuig verkeert, zullen we 
op onze reis trachten vast te stellen en 
het noodige doen

De 0.71, van Frans Pieters, ligt te 
Boulogne en de 0.197 «Polydore», toebe
hoorende aan de Wed. L. Pieters, zullen 
we te Fecamp op onze reis nagaan en 
doen verzorgen, opdat het in goeden 
staat zou blijven en wie weet komt er 
niet eens de gelukkige dag, dat het terug 
de visscherij zal kunnen bevaren. (16) 

A
STUDENTEN NAAR ENGELAND.

De acht studenten, waarvan sprake in 
ons vorig nummer, die met loodsboot 16 
vertrokken zijn en waarvan de namen 
luiden: Bekaert E., Bekaert H., Bonnel, 
Callier E., Deknuyt M., Deplancke R., 
Dillen J. en Lauwers L., zouden volgens 
een lezer ons meldt, te Folkestone op 
19 Mei aan wal zijn gezet door loods
boot 16 met de andere vluchtelingen 
welke zich aan boord bevonden.

Een uur nadien werden ze gehuisvest 
op hiernavolgend adres: Madame De 
Knuyt, 5 New Street Hill, Sundridge 
Park, Bromley Kent, London.

Op 23 Juni schreven ze van uit dit 
adres nog een brief. Zij stonden er on
der de bescherming van Mme De Knuyt. 

**

AAN LOUITJE VAN PEDE S.
Louitje, wij zullen ons best doen om ; 

nieuws van de 0.324 «Sonny Boy» te ver- j 
krijgen, al hebben we gehoord dat Ger- j 
main Cloet op Engeland gevaren is. De 
maatjes zullen verder tevreden zijn, dat | 
gij te Blankenberge het seizoen door-, 
brengt en in goede gezondheid zijt. Ook 1 
de rest zal wel beteren.

Wie kan ons bepaalde inlichtingen 
omtrent de 0.324 bezorgen? (21)

j

OP ONS BUREEL L IG T EEN BRIEF i 
VOOR :

L. Catellion, Nieuwstraat 41, Breedene.
Mce Van Eeghem, Prins Albertlaan 56, J 

Breedene. j

A  I

FRANS VANHOUCK, Muntstraat, Con
terdam, was tot vóór enkelen tijd nog 
aan boord van de 0.297. Of dit vaartuig 
thans de visscherij beoefent, weten we 
niet. (19) I

BELGISCHE STUDENTEN IN 
ENGELAND.

Tevens wordt ons door een lezer ge
meld, dat een 150-tal Belgische studen
ten zich te Glasgow zouden bevinden, 
waar ze aan de universiteit hun verdere 
opleiding zouden genieten, aldus luidt 
een brief welke ontvangen werd.

A
DE 0.187

De 0.187 «Amelie Mathilde», toebehoo
rende aan Louis Ghijs, is op 10 Juni van 
uit St. Vaast-la-Hougue uitgevaren met 
opdracht vervoer te doen naar Enge
land Het vaartuig ligt ergens nabij Le 
Havre gezonken tengevolge van het 
troepenvervoer. Van de Belgische beman
ning, toen aan boord, zou in Engeland 
geen spoor te vinden zijn.

Kan iemand ons inlichtingen bezorgen 
over Henri Florens, welke zich toen aan 
boord bevond en waarvan de vrouw nu 
te Oostende vertoeft, Franciscusstr. 43?

Preciese inlichtingen zouden zeer wel
kom zijn. (17) 

A
Wie kan inlichtingen verschaffen 

over: M. en Mevr. August Willems-De- 
vos?

Op 19 Mei ’s morgens is zeeloods Au
gust Willems met zijn vrouw per tandeia 
uit Oostende vertrokken met bestem
ming Boulogne. Loods Leire Alex ver
klaarde ons vroeger ze ontmoet te heb
ben in Boulogne Meer dan dit zijn we 
tot nog toe niet te weten gekomen. 08) 

A
Kan ons iemand bepaald juiste in

lichtingen verschaffen omtrent Mahieu 
Emma, Louis, Marceline en Hélène, Cir
kelstraat 10, waarvan de eerste gehuwd 
is met Pieters Jozef, wonende Koningin- 
nelaan 6, St. Idesbaldus?

Eenerzijds kreeg men nieuws van het 
Komiteit der Vluchtelingen, als zouden 
zij zich in het onbezette Frankrijk be
vinden en anderzijds kreeg men nieuws 
van het Roode Kruis als zuuden zij zich 
in Engeland bevinden.

Graag vernamen wij ook waarop het 
Roode Kruis zich steunt om te melden, 
dat bovenvermelde personen in Engeland 
vertoeven. Pieters zou wel doen dit te 
onderzoekert. (20)

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, 
zoodat onze abonnenten, die gedurende 
drie maanden van ons blad beroofd 
waren, gedeeltelijk zullen vergeld wor
den voor het verlies welke zij aldus, 
spijts ons, ondergingen.

Voor onze 
uitgeweken 

Zeelieden

Talrijke echtgenooten en moeders van 
uitgeweken zeelieden verzochten het 
groot Brusselsch blad «Le Soir» te willen 
aandringen bij Zender-Brussel, opdat in 
de programma’s een uitzending zou wor
den ingeschakeld bestemd voor al onze 
Belgische zeelieden die in Mei 1940 uit
weken en thans stormen, mijnen en alle 
andere gevaren trotseeren.

Deze uitzending zou dienen opgevat te 
worden in den zin als deze welke Zender- 
Brussel inrichtte voor de opsporing en 
het laten weten van nieuws aan vluch
telingen.

Een der lezers van «Le Soir» stelde 
volgende vorm van oproep voor: «Aan 
al onze uitgeweken zeelieden van het 
dierbaar vaderland, hun familie (de na
men volgen) is in goede gezondheid en 
stuurt hen de beste wenschen toe ».

Dat zou de belanghebbenden moed en 
vertrouwen inspreken en voor de afzen
ders een zekere troost beteekenen.

«Le Soir» voegde er aan toe dat ze 
onmiddellijk bij Zender-Brussel zou aan
dringen en verhoopte dat een gunstig ge
volg aan het verzoek van deze moeders, 
en vrouwen zou worden verleend.

Wij kunnen deze gedachte slechts bij
treden en hopen dat Zender-Brussel vol
doening zal geven.
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Kleine
Aankondigingen

Werkverschaffing en de Visscherij
Vrijdag 29 November 1.1. werd te Kor

trijk een belangrijke vergadering gehou
den in het Prov. Commissariaat voor ’s 
Lands Wederopbouw onder het voorzit
terschap van Prof. Ir. Reyntjes, techn. 
adviseur bij het Comm. Generaal, om 
na te gaan welke maatregelen kunnen 
getroffen worden om de werkloosheid op 
te slorpen.

De Stad Oostende werd vertegenwoor
digd door Heer Burgemeester Serruys, 
Ingenieur Van Coille, Heer Major, over
ste van den Dienst voor Werkverschaf
fing.

Heer Demeyere, prov. commissaris, 
deelde mede, dat dank aan de werking 
van zijn dienst, de werkloosheid van 
100.000 tot 48.000 eenheden gedaald is. 
Aan de hand van diagramma’s toont hij 
aan hoe de vermindering zich heeft 
voorgedaan in de verschillende gewesten 
van West-Vlaanderen. Deze gedeeltelijke 
opslorping der werkloosheid is verwezen
lijkt door het feit dat belangrijke toe
lagen werden uitgereikt aan de steden 
en gemeenten voor het uitvoeren van 
werken van algemeen nut.

Spreker wijst er op, dat het herstel 
van oorlogsschade, het aangaan van lee- 
ningen voor herstel moet aangeprezen 
worden om meer werklieden arbeid te 
verschaffen. Een omstandig programma 
werd opgemaakt voor het jaar 1941, voor 
openbare werken, doch het zal niet vol
staan, om de gewenschte uitslag te be
reiken, zoo de private eigenaars niet tot 
den wederopbouw van hun geteisterd 
goed overgaan.

Het woord werd verleend aan de ver
schillende afgevaardigden van de Duit
sche Overheid, die vingeraanwijzingen 
gaven om het beoogde doel na te streven. 
Zij leggen er den nadruk op, dat de ar
beiders moeten te werk gesteld worden 
in hun vak, en dat de voorkeur moet 
gegeven worden aan de hoofden van 
kroostrijke gezinnen.

De jonggezellen zullen te werk gezet 
worden in gewesten waar een tekort is 
aan arbeiders van hun vak.

Naarmate de werkloosheid zal dalen 
hoe meer wij zullen geraken aan de 
reeks beroepsarbeidloozen; er moet op 
een behendige manier voor gezorgd wor
den, bij deze lieden den lust tot arbei
den aan te wakkeren.

Aan de dienstoversten van de bureau 
voor Werkverschaffing worden wenken

gegeven bij het aanwerven van arbei

ders.

DE TOESTAND VAN OOSTENDE
Heer Burgemeester Serruys neemt als

dan het woord om den toestand van 
Oostende af te schilderen. Hij doet op
merken dat Oostende gelegen is in mi
litaire zone, en dat de eigenaars van be
schadigde huizen er niet voor te vinden 
,;ijn over te gaan tot den wederopbouw 
of het uitvoeren van bçlangrijke her
stellingswerken. Verder wijst hij er op 
dat de bouwmaterialen, zooals cement, 
plas, dakpannen, zink en hout niet altijd 
Voorhanden zijn, gemis aan vervoermid
delen, en besluit dat de werkloosheid 
/oor de bouwarbeiders in mindere mate 
;al kunnen opgelost worden dan in de 
mdere gemeenten der provincie.

VOOR ONZE VISSCHERS
De Burgemeester vervolgt met de aan

lacht te trekken op het lot van de vis- 
chers. Hij heeft uit goede bron verno- 
■ïen, dat in de dichte nabijheid van de 
■list, amper 4 à 5 kilometer, veel visch 
oorhanden is en dat in deze zone sprot 
;ou aanwezig zijn. Hij deelt mede dat 
ïij reeds meermalen aangedrongen heeft 
«pdat toelating zou gegeven worden, 
loch dat de zaak nog steeds in onder- 
■;oek is. Verder doet Heer Serruys op- 
iierken dat het sprotseizoen maar en- 
tele maanden duurt, eindigt in de maand 
februari, en dat een spoedige tusschen- 
comst noodzakelijk is, wil men een bron 
ran inkomsten voor Oostende bewerken.

De afgevaardigden van de Duitsche 
Militaire Overheid, welke hunne volledi
ge aandacht schonken aan deze uiteen
zetting, beloofden het noodige te doen 
bij den bevoegden legerdienst, en zich 
in te spannen om voldoening te kunnen 
geven.

Prof. Reyntjes en Heer Demeyere ver
zekeren dat zij op het gepaste oogenblik 
de Stad Oostende zullen bijstaan, opdat 
schooner dan weleer, de Koningin der 
Badsteden zou wederopgebouwd worden.

Na enkele gedachtenwisselingen van 
algemeen belang wordt de vergadering 
geheven.

Wij nemen hier de gelegenheid te baat 
om den Heer Burgemeester Serruys te 
bedanken voor zijn herhaald tusschen- 
komen ten voordeele van onze visschers.

Alleen daden tellen en dit kunnen we 
van hem meer en meer ondervinden.

INGEZONDEN

§iize Vâsscherijscholen
Verleden week zond «een lezer» zijn 

meening in, over het herinrichten van 
de visscherijscholen langs onze kust. Al
hoewel ik het volkomen eens ben, waar 
de lezer schrijft dat het onderwijs thans 
op nieuwe gronden moet worden ge
bouwd, en definitief van een nieuw en 
degelijk programma moet worden voor
zien ben ik, waar hij spreekt over de 
samensmelting van de scholen van Heist 
en Zeebrugge heélemaal van een ander 
gedacht. Die lezer schijnt inderdaad niet 
op de hoogte te zijn van den reëlen toe
stand te Heist en Zeebrugge. Dat de 
Zeebrugsche haven een schoone toe
komst tegemoet gaat moge reeds vol
voldoende blijken door de stijgende lijn 
in de statistieken over den verkoop in de 
mijn.

Maar wie levert de visschers en de 
visscherssloepen? Bekijk eens den Vis
scherij almanak 1940, en daarin vindt ge: 
te Heist 82 en te Zeebrugge 72 visschers- 
booten. Onder die 72 sloepen, die ge
merkt zijn met Z(eebrugge), soms half 
en half tegen den wil van de bezitters 
in, vinden we nog 26 Heistenaars.

Daaruit blijkt dat Heist een vloot be
zit van 108 tegen Zeebrugge 46 booten. 
Voegen we daarbij dat van die overblij
vende 46 booten, zoowat de halve be
manning ook Heistenaars zijn, dan kun
nen we besluiten dat beide visschersbe- 
volkingen zich verhouden als zes tegen 
één. Is dan Zeebrugge het belangrijkste 
visscherijcentrum?

Laten we nu even de bevolking van 
de bestaande visscherijscholen nagaan. 
In het bestuurlijk jaarverslag over de 
Zeevisscherij 1938 vind ik: schoolbevol
king Heist: 143 11. + 33 11. op den Ibis = 
176 toekomstige visschers ; Zeebrugge : 
54 11. + 4 11. op den Ibis = 58 toekom
stige visschers.

Heist telt na de vrije school te Oos
tende, het grootste aantal leerlingen.

En nu wordt er voorgesteld door «een 
lezer» om een zoo bloeiende school, in 
één pennestreep, weg te vagen. Zijn de’ 
uitslagen van de scheepsjongensexamens 
ieder jaar niet schitterend, heeren van 
de Jury? Bekomen niet ieder jaar 10 à 
12 leerlingen hun diploma van schipper 
voor de Jury te Oostende?

Of meent men met het verplaatsen 
van de school, de visschersbevolking met 
zacht geweld naar Zeebrugge te doen 
verhuizen? Alle pogingen in dien zin 
mislukten in het verleden en zullen ook 
in de toekomst schipbreuk lijden. De 
Heistsche visschers blijven te Heist. De 
duurbaarste herinneringen binden hen 
aan hun geboorteplaats. Vorig jaar nog 
bouwden in één straat, 5 jonggetrouwde 
stuurlieden zich hier een nieuw huis. 
Duidt dit op verhuizing? Wat zou er 
ten andere van onze nering geworden, 
zonder de visschersbevolking?

Ergo, waar zoo’n groot getal visschers 
woont, daar behoort ook de school te 
zijn. Dat er te Heist nog geen nieuw
gebouwde dagschool bestaat, daarvoor 
zullen wel bepaalde personen verant
woordelijk zijn. Maar wat niet is, kan 
komen. Een flinke goed ingerichte en 
didactisch wel voorziene dagschool voor 
visschers, ziedaar een van de grootste 
behoeften in onzen tijd.

Lezer B.

A A N  L E Z E R  B U I T  H E IS T

Het verwondert ons geenszins dat gij 
niet te vinden zijt voor de samensmel
ting van de scholen van Heist en Zee
brugge en dat vooral niet met Zeebrugge 
als centrum. Nochtans veronderstel een 
oogenblik dat zulks nu toch geschiedt, 
dat zou voor u geen gevaar bijbrengen, 
vermits de school van Zeebrugge over het 
vereischte personeel niet beschikt en gij 
wellicht daartoe de aangewezen persoon 
kunt wezen!

Als we in ons vorig artikel Zeebrugge 
aangewezen hebben tot centrum, heb
ben we ons daartoe niet gesteund op de 
bevolking van de 2 scholen. Op dat ge
bied heeft Heist de bovenhand en moe
ten wij er zelfs aan toevoegen, dat de 
Hoogere esturen gesubsidiëerd werd? 
met visscherscentrum en we zijn over
tuigd dat hieromtrent geen betwisting

i school van Zeebrugge op een veel lager 
peil staat dan deze van Heist. Voor zoo
veel ik er van af weet, beschikt Zeebrug- 
ge nu over een nieuw schoolgebouw, maar 

I het ontbreekt er aan geschoolde en ge- 
I diplomeerde leerkrachten, die minstens 
iets van onderwijs kennen! Ik stelde me 
reeds meermaals de vraag onder welke 

! voorwaarden deze school tot stand is ge- 
! komen en dan nog van meet af door 4e 
Hoogere Besturen gesubsidiëerd werd?

I Te Heist doet zich bijna het tegen
overgestelde voor; leerkrachten genoeg,

1 zelfs te over, maar geen behoorlijk ge- 
1 bouw en geen didactisch materiaail 
I In ons vorig schrijven hebben we Zee- 
! brugge als belangrijkste visscherijcen-
■ trum aangewezen, wat lezer B verwart 
I kan ontstaan. Wat Heist betreft, we 
1 staan hier voor het eigenaardige geval,
dat de Heistsche visschers verkiezen zich 
te Heist te vestigen, een heel eind weg 
van hun schepen dan wanneer een vis
scher er alle belang bij heeft, zoo dicht 
mogelijk bij de haven te verblijven waar 
het schip gemeerd ligt.

I Indien de visschers van Heist er nooit 
aan gehouden hebben zich te Zeebrugge 
te gaan vestigen, is dat in de eerste 
plaats te wijten aan het feit, dat Zee-

■ brugge vroeger een totaal verlaten oord 
i was, zonder bestrating, rioleering en an- 
• dere vereischten tot het bouwen van een
woning. In den laatsten tijd echter is 
daar verandering in gekomen en dank 
aan het stoere werken van Schepen 

1 Van Damme kan dat van Zeebrugge niet 
j meer gezegd. Van een anderen kant heb- 
I ben de meeste Heistsche visschers hun 
i eigen woning en gedurende het Zomer- 
j seizoen vinden ze hierin nog de kans tot 
verhuren of houden er een vischwinkel 
of iets dergelijks op na.

Van overplaatsing met zacht geweld, 
waarover lezer B het heeft, zoover dach
ten wij het nog niet gekomen en houden 
ons heelemaal buiten deze plaatselijke 
twisten, waarmede wij hoegenaamd geen 
uitstaans hebben; zulk gekonkel kan 
slechts den goeden gang van veel zaken 
in de war sturen. Alleen stellen we vast, 
dat Zeebrugge het visscherijcentrum van 
de Oostkust is en het toch dank is aan 
haar haveninstellingen en vischmijn, dat 
eeij zoo groot deel van de bevolking al
daar er den kost mee verdient.

Wat de centralisatie van het visscherij- 
onderwijs op den Oosthoek betreft, we 
blijven de meening toegedaan dat twee 
scholen overbodig zijn, een versnippering 
van de toelagen medesleurend en men 
ongetwijfeld nuttig werk zou tot stand 
brengen met er één degelijke school in 
te richten, in stede van er twee op na 
te houden, bij zooverre dat de eene in 
den weg tracht te loopen van de andere.

Verder zijn wij van oordeel dat een 
visscherijschool, die een technische 
school is, moet aangelegd zijn in het 
milieu zelf van het bedrijf, waar zooveel 
middelen aan de hand zijn om het on
derricht zoo practisch mogelijk te ma
ken, zondçr tijd te verspillen aan heen- 
en weerloopen.

We kunnen er ook nog aan toevoegen 
dat, door den zeldelijken steun en het 
beleid van een bestuur als dat van 
Brugge, een grootstad, de kans oneindig 
grooter is om een degelijke visscherij
school te geven wat ze noodig heeft. Van 
een gemeente met een beperkt inkomen 
als Heist kan onmogelijk zulk een steun 
worden verwacht.

Natuurlijk treden in al zulke zaken 
weeral de eigenbelangen op den voor
grond, dat is bijna onvermijdelijk. Elk 
houdt aan wat hij heeft en het is moei
lijk een eierkoek te bakken zonder eiers 
te breken. Maar vergeet niet dat de tij 
aan het kenteren is en we met den 
stroom mee moeten naar het algemeene 
best.

Daarom neme onze lezer B het niet 
kwalijk, wanneer we nogmaals herhalen, 
dat aan de Oostkust de twee scholen 
moeten versmolten worden tot één goede 
school en we met alle andere misbaksels 
geen vrede kunnen nemen.

Men heeft reeds te lang, veel te lang, 
aan dat oud been en persoonlijken na
ijver geknaagd, om er nog verder naar 
te luisteren.

M E N  V R A A G T  T E  K O O P E N ,  burger
huizen, handels- en rapporthuizen. Z. w. 
Ag. SEYS, 21, Rogierlaan._______________

P L A A T S T  Z E K E R  uw geld in bouw
gronden. Nog eenign okkasies. Ag. SEYS, 
Rogierlaan, 21.

G E V R A A G D :  Handel in Oostende over 
te nemen.

Schrijven Bureel Blad nr. 72.

T E  K O O P :  een prachtige schrijfma- 
r.hine met universeel klavier. Voorwaar
den, schrijven bureel van ’t blad.

« S I G N A A L »
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.

Jongelingen !
De in 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- 
Eijk verplicht zijn, zich aan een genees
kundig onderzoek te onderwerpen, het 
zii bij een geneesheer naar eigen ke:.ve, 
hetzij kosteloos bij de geneesheeron der 
Rijkswacht of in het Consult-*'' ntrt.m 
Praemilitia, Grauwwerkersstraat, 23. te 
Brugge, waar alle inlichtingen, monde
lings of schriftelijk, te i^kompn 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

Soorten zee- en zoetwatervisch, ver
kocht in de stedelijke vischmijn te Ant
werpen, in den loop der week van 25 tot 
30 November 1940:

Belgische visch
Soorten

Spiering
Bliek
Bot
Prik
Snoek

Aantal
kg.

962
851
14
4,5
1

Waarde 
Totaal Gemiddeld 

per kg
17.489,—
7.459,—

324,—
76,—
22,—

18,20
8,75

23,15
16,90
22,—

1.832,5 kg. 25.370,— fr.
Deze vischsoorten werden verkocht : 

spiering: 935,5 kg. als 2e kwaliteit en 
26,5 kg. als 2e-3e; bliek: 851 kg. als 3e 
kwaliteit; bot: 10,5 kg. als le-2e kwali
teit en 3,5 kg. als 2e; prik: 0,5 kg. als 
le kwaliteit en 4 kg. als 3e-le; snoek: 
1 kg. als 2e kwaliteit.

&
Soorten zee- en zoetwatervisch, uit- 

gevcerd op de stedelijke vischmarkt te 
Antwerpen, mits het betalen eener ver
goeding van 0,12 fr. per kg. netto ge
wicht, in den loop der week van 25 tot 

130 November 1940:
i Soorten Vreemde visch
\ Baars 25 kg.
I Brasem 234 kg.
! Sander 563 kg.
! Snoek 253 kg.
i Voorn 95 kg.

1.170 kg.

Prijs van de onderstaande vischsoor
ten verkocht op de vischmarkt te Ant
werpen op Vrijdag 6 December 1940: 

Spiering 30 fr. per kg.; bliek 15-16 ; 
bot 40-45; forel 40-42.

ALLERLEI
H U L P V E R L E E N I N G  A A N  B E R O E P S M I 
L IT A I R E N  EN D E  D O O R  H E T  L E G E R  
B E Z O L D IG D E  W E R K L I E D E N  OF H U N  

R E C H T H E B B E N D E N

Sommige gemeentebesturen hebben, 
bij wijze van hulpverleening aan hooger 
genoemde personen, vergoedingen toege
kend of kennen deze nog toe.

Deze proceduur mag niet meer worden 
toegepast.

De belanghebbenden moeten hun aan
vraag tot het verkrijgen van voorschot
ten op hun wedde rechtstreeks aan het 
Ministerie van Financiën, Regentlaan, 
52, te Brussel sturen.

De voorschotten worden door middel 
van een assignatie uitbetaald. De ge
meentebesturen moeten de gedane voor
schotten terugvorderen.

V O O R  D E  K R IJ G S G E V A N G E N E N  IN  
D U IT S C H L A N D

Onze lezers weten reeds dat de Duit
sche overheid de toelating verleend heeft 
om Belgische bladen aan Belgische 
krijgsgevangenen in Duitschland toe te 
sturen.

Wie verlangt er niet dat hun zoon of 
man wat nieuws verneemt uit zijn stad, 
waarnaar hij verhoopt oinnenkort terug 
te keeren?

U kunt zeif ons blad na lezing naar 
uw vader, zoon, broer of verloofde op
sturen, door het blad in een stevigen 
band te wikkelen, duidelijk zijn adres te 
vermelden en er een zegel van 0,35 fr. 
op te plakken.

VOOR D E T E R U G G E K E E R D E  K R I J G S 
G E V A N G E N E N

Onze uit Duitschland teruggekeerde 
krijgsgevangenen moeten in principe 
hun militaire uitrusting inleveren in de 
overdekte Tennis, Stedelijke Vakschool, 
Koninginnelaan.

Maar daar het hen dikwijls onmoge
lijk is zich onmiddellijk burgerkleeding 
aan te schaffen (weg af te leggen tus
schen de plaats der vrijlating en hun 
huis, vernieling van al hunne bezittin
gen, enz.), heeft de Heer Secretaris-Ge- 
neraal van het Ministerie van 3irmen- 
landsche Zaken de toelating verleend 
dat in dergelijke gevallen en tot zij bur- 
gerkleederen bekomen hebben, het uni
form mogen dragen, na verwijdering van 
de knoopen, graadonderscheidingsteeke- 
nen, enz. Het dragen van het militair 
hoofddeksel is in elk geval verboden

W A A R D E  D E R  G E D E E L T E L I J K E
B R O O D Z E G E L S  V O O R  D U IT S C H E  

M I L I T A I R E N

De aandacht wordt er op gevestigd, 
dat de gedeeltelijke broodzegels voor 
Duitsche militairen en burgers, slechts 
recht geven op 25 gram brood en niet 
op 125 gr., zooals sommigen tot dusver 
gemeend hebben. Het cijfer 1 op deze 
zegels aangebracht, duidt enkel de rang
orde der zegels aan.

P O L I T I E K E  W E G G E V O E R D E N

Herinneren wij er aan, dat alle klach
ten over de onzinnige en onwettige weg
voering van eerlijke burgers mogen in
gediend worden op het algemeen secre
tariaat, Schuttershofstraat, 5, Antwer
pen. Voor onze provincie is de heer R. 
Tollenaere kommissaris, terwijl een se
cretariaat gevestigd is te Brugge bij den 
heer A. Samyn, advokaat, Vlamingstraat.

O N D E R W IJ S  —  V O O R B E R E ID E N D E  
P R O E V E N  T O T  W E T T E L I J K E  A C A D E 
M IS C H E  E X A M E N S  —  B IJ Z O N D E R E  

Z I T T I J D  J A N U A R I  1941

Een bijzondere zittijd van de bekrach- 
tigingscommissie voor de proeven die tot 
wettelijke academische examens voorbe
reiden, zal op 11 Januari 1941 geopend 
worden. Worden toegelaten:

1) de leerlingen, wier getuigschrift van 
Grieksch-Latijnsche of wetenschappe

lijke humaniora, na 5 Augustus 1940 
neergelegd, geweigerd werd;

2) de examinandi die in den loop van 
den tweeden zittijd 1940 uitgesteld wer
den;

3) de examinandi die, om wettige re
denen, op dezen tweeden zittijd afwezig 
waren *

4) *dè leerlingen die er toe gemachtigd 
werden, na 5 October 1940, hun huma- 
nioragetuigschrift neer te leggen en die 
de bekrachtiging er van niet bekwamen.

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

PASSIEVE LUCHTBESCHERMING

De aandacht wordt opnieuw gevestigd 
op sommige overtredingen:

1) in veel herbergen zijn nog steeds 
geen maatregelen genomen om te ver
mijden dat, bij het in- en uitgaan der 
verbruikers, de straat vóór de herberg 
heelemaal verlicht wordt;

2) het is aan de voetgangers verboden 
gebruik te maken van niet verduisterde 
zaklampen;

3) de lichtverduistering moet beter 
nageleefd worden door de fietsers;

4) de parochiegeestelijkheid moet bij 
het uitoefenen van den eeredienst beter 
de voorschriften inzake lichtverduiste
ring, zoowel ’s morgens als ’s avonds, 
in acht te nemen.

OPEISCHING VAN ONBEWOONDE 
EIGENDOMMEN — KENNISGEVING  

AAN DE EIGENAARS

Klachten zijn ontstaan door het feit 
dat sommige onbewoonde eigendommen 
op bevel van de Bezettende Overhe!d op- 
geëischt worden door het gemeentebe
stuur, zonder voorafgaandelijke kennis
geving aan de eigenaars of hun verte
genwoordigers.

• Zulk optreden kan tot moeilijkheden 
aanleiding geven, die best kunnen voor
komen worden. Dit is bijzonder het ge
val voor bemeubelde woningen b.v. langs
heen de kust, waar kostbare voorwerpen 
berusten en niet moeten geleverd worden 
door den inkwartieringsplichtige.

I Het gemeentebestuur moet telkens, als 
1 het eenigszins mogelijk is, voorafgaan- 
1 delijk van de opeisching der onbe- 
1 woonde woningen kennis geven aan de 
eigenaars of hun vertegenwoordigers. 
Het is ook raadzaam dat het huis over
genomen wordt in de aanwezigheid van 
laatstgenoemden, ten einde latere be
twistingen nopens schade te vermijden.

Visscherijwetenswaardigheden

Boetstraffelijke 
Rechtbank van 

Brugge

D IE V E N  V E R O O R D E E L D

Emiel Destickere en Marie Hoenge- 
raat, uit Oostende, liepen een veroordee- 
ling op van 3 maanden en 700 fr. of een 
maand, met toepassing van de voor- 
waardelijkheid voor den eerste. Daarbij 
wordt Destickere nog verwezen tot een 
maand en 182 fr. of 8 dagen, wegens ver
duistering van een rijwiel; ook hier geldt 
de voorwaardelijkheid. Het ging, voor de 
twee beschuldigden, om een diefstal van 
kleederen en huisgerief.

A F T R U G G E L A R I J  V A N  L IK E U R E N

Jan T. en Bertha D., uit Oostende, 
hoorden zich veroordeelen tot ieder een 
maand gevangenisstraf en 350 fr. boete 
of vijftien dagen, wegens het aftrugge
len van likeuren, ter waarde van 1.000 fr.

Regen, 

verkoudheden ? 

Waarom, hen nog 

langer vreezen, nu

I
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t ROOS KRUIS
'  der APOTHEEK DEPOORÎERE St-Niklaas-Wooi

U  verdedigen en hoofdpijnen, hoest 
ÇD griep oogenblikkelijk stillen L

D U I T S C H E  R O B B E N V A N G S T  IN  
O O R L O G S T IJ D

De robbenvangst-expeditie van de 
Hamburgsche reederij « Nordmeer » is, 
met het vangstschip Sachsen, ondanks 
den oorlog, uitgevaren en keerde terug 
met 1500 robben.

O N B E V R E D IG E N D E  V A N G S T R E S U L T A -  
T E N  V A N  D E F IN S C H E  V IS S C H E R IJ

De tot nu toe bekende vangstresulta- 
ten van de Finsche visscherij worden 
door deskundigen onbevredigend ge
noemd. In vergelijking bij vorige jaren 
valt er een vermindering waar te nemen 
van circa 50 t.h. Dit is in de eerste 
plaats te wijten aan het feit, dat de 
beste vischgronden in het oostelijk ge
deelte van de Finsche Golf en bij Petsa- 
mo, alsmede die in het Ladoga-meer, in 
Russische handen zijn overgegaan. Als 
andere oorzaken worden nog genoemd, 
het gebrek aan brandstof en de buiten
gewone koude van vorigen winter .waar
door in eenige binnenzeeën een groot 
gedeelte van de visch gedood werd. Ook 
in eenige andere vischgronden, nl. in de 
Noordelijke IJszee, ondervindt de vis
scherij veel hinder. De zalmvangst al
leen heeft goede resultaten opgeleverd, 
zoodat export naar Duitschland en Zwe
den mogelijk is.

H O E  O U D  K U N N E N  H A R IN G E N  
W O R D E N  ?

Svend Rundström, een natuurvorscher 
uit Noorwegen, is, na jarenlang de jaar
ringen op de schubben der haringen te 
hebben nagegaan, tot de vaststelling ge
komen, dat deze visschen vijf en twintig 
jaar kunnen worden.

De groote vangsten der laatste jaren 
hebben deze statistiek zeer vergemakke
lijkt. 1904 was een vruchtbaar haring- 
jaar en er werd vastgesteld dat de enor
me scholen, in 1919 en 1920 gevangen, 
uit visschen van 15 à 16 jaar bestonden.

Daarna gaf het seizoen 1924 weer een 
geweldigen oogst en ditmaal waren ha
ringen van 20 jaar geen zeldzaamheid.

B U I T E N G E W O N E  V A N G S T R E S U L T A -  
T E N  V A N  D E N O O R S C H E  S A R D IN E N -  

V IS S C H E R IJ
Noorwegen is het eenige land, dat den 

brisling (de voor de sardinenvervaardi- ] 
ging gebruikte visch) in den ouderdom 
van één jaar en half, wanneer hij het 
vetste is en het best voor inmaak ge
schikt, kan vangen en verwerken. Dit 
jaar was er een rijke vangst, wat zeer 
gelegen komt, daar de brisling een te 
waardeeren vetreserve uitmaakt. Tot 
hiertoe werden 660.000 schepels brisling 
ingemaakt. j

V O O R D E E L I G E  H A R I N G V A N G S T  IN  
N O O R W E G E N  i

Bij Stjorna (Trondelag) zijn in den 
loop van twee dagen meer dan 8.000 kis- ! 
ten kleine export-haring gevangen. Hier- J 
voor bekwam men een prijs van 7 kronen 
per kist. In Stjorfjorden zijn nog ca. 
7.000 kisten «mussa» (ook een soort klei
ne haring) versperd; deze moeten echter 
aan de haringoliefabrieken verkocht wor
den tegen 5 kronen per 160 liters, daar 
de conservenfabrieken dit quantum nog 
niet konden afnemen. Deze hebben van 
deze waar reeds monsters ontvangen.

U I T S T E K E N D E  V A N G S T R E S U L T A T E N  
V A N  D E N O O R S C H E  H A R I N G 

V IS S C H E R IJ
Over de Noorsche haringvisscherij 

(vette en kleine haring) wordt uit Ber
gen gemeld, dat in de voorbije week bij 
Troms, waar de visch nog toegenomen 
was, allerlei soorten vette haringen met 
netten gevangen werden.

In Trondelag schijnt de visch te ver
anderen. De vangst bevat allengs min
der vette haring en meer en meer kleine 
haring. In den loop van de vorige week 
werd te Bjugn 10.375 hectoliter gevan
gen.

De Mossavisscherij in Hordaland laat 
zich zeer goed aanzien van Bömmelfjord 
tot Solsvik. Het meest heeft men in de 
buitenwateren gevischt, maar met poo- 
zen ging men ook tot ver in de Kors- 
fjord. De kwaliteit van de vangst is goed. 
De afmetingen van de visch schommelen 
tusschen 11 en 30 centimeters; de con
servenfabrieken beginnen dezer dagen 
met hun inkoopen. De prijs zal 3,35 kro
nen per schepel bedragen.

In totaal werden 1.338.000 hectoliters 
vette haringen en kleine haringen ge
vangen, tegen 584.000 hectoliters vorig 
jaar.

Het Noorsche Ministerie van Ravitail- 
leering heeft den export van gezouten 
vetten haring van deze herfstcampagne 
doen stopzetten. Op de vraag, of hier
door den verkoop van de jaarproductie 
zou beïnvloed worden, antwoordden de 
exporteurs, dat de vraag in het land zelf 
zoo groot is, dat het niet moeilijk zal 
vallen, de haring aan den man te bren
gen. Bovendien is ook de vraag naar 
gezouten vetten haring in kleinere ver
pakkingen tamelijk groot.

R E C O R D -O M Z E T  V A N  D E E N S C H E  
V IS S C H E R S

Vijftig visschersbooten, thuishoorend 
te Hundestel, hebben in dezen herfst 
reeds voor een half millioen kronen 
visch aangevoerd en verkocht, en hier
mede een record tot stand gebracht. 
Niet alleen bedraagt de vangst, naar de 
hoeveelheid gemeten, het drie- of vier
voudige van die in normale jaren, maar 
er zijn terzelfdertijd ook buitengewoon 
goede afzetmogelijkheden, zoowel in den 
export als op de binnenlandsche markt 
waar de prijzen met circa 100 t.h. ge
stegen zijn, zoodat de visscherij dit jaar 
zeer loonend is.

R I J K E  V A N G S T R E S U L T A T E N  V A N  D E  
D E E N S C H E  V IS S C H E R IJ

De herfstmaanden September, October 
en de eerste helft van November werden 
gekenmerkt in de Deensche visscherij 
door buitengewoon rijke vangsten. Zoo 
werden in den loop van de maand Oc
tober in de haven van Skagen 2,2 mil
lioen kg. visch aangevoerd, plus 2,5 mill 
kg. makreel ter waarde van 1,2 mill, kro
nen, alsmede tonijn en zalm ter waarde 
van bijna 200.000 kronen. Deze topcijfers 
werden sedert vele jaren niet meer be
reikt; tegenover 1939 beteekenen zij een 
vermeerdering met 33 t.h. De ongemeen 
voordeelige ontwikkeling der prijzen 
vooral voor den export, heeft er dan nog 
het hare toe bijgedragen om de verdien
sten der Deensche visschers tot zulk een 
hoog peil op te voeren.

Tengevolge van de schaarschte aan 
vloeibare brandstoffen kon de Deensche 
kottervloot niet in vollen omvang hare 
bedrijvigheid uitoefenen want in dit ge
val zouden de resultaten nog veel beter 
geweest zijn. Onderwijl hebben proefne
mingen met houtgas als brandstof voor 
scheepsmotoren goeden uitslag opgele
verd, zoodat een verregaande onafhan
kelijkheid ten opzichte van buitenland
sche benzine mag verwacht worden. Een 
Deensche werf heeft den lsten scheeps- 
generator op de markt gebracht, met de
welke een kotter van 14 ton, onder alle 
weersomstandigheden, een gelijkmatige 
snelheid kon behouden en men zelfs tot 
8 zeemijlen per uur ging. De verhouding 
tusschen vaart en brandstoffenverbruik 
is zio voordeelig berekend, dat deze 
nieuwigheid weldra algemeen toegepast 
zal worden.

V E E L  S P R O T  IN  N O O R W E G E N
De fabrieken van sprotconserven in de 

Oslofiord hebben het zeer druk. Daar 
de vangst overvloedig was, zullen de be
drijven nog eenige weken op gang kun
nen blijven. Het seizoen van de sprot- 
vangst is eigenlijk reeds voorbij, reden 
waarom de goede vangstresultaten hier 
zooveel tevredenheid verwekken.

S A R D IN E N V A N G S T  AA N  D E W ADDEN  
Z E E  B E G O N N E N

De kustvisschers van Zoutkamp (Gro
ningen) zijn weer begonnen met de sar 
dinenvangst. De wester- en de noorder 
wind brengen in dit jaargetijde de Sar
dinen in scholen naar de Waddenzee. 
De sardinen worden in Holland gerook: 
en in geconserveerden staat verbruil \ 
De prijzen zijn in het algemeen loonend 
voor de visscherij.

V E E L  K L E I N E  H A R I N G  AA N  DE 
Z W E E D S C H E  O O S T K U S T

In den jongsten tijd heeft men aan de 
Zweedsche oostkust ongemeen groote 
hoeveelheden kleine haring Oström- 
mung») gevangen. Hun verwerking stelt 
eenige problemen, daar men op zulk eer 
recordvangst niet voorbereid was. D 
vangst wordt met groote quantums door 
overheidsbesturen, alsmede door parti
culieren, handelaren en groote onderm 
mingen opgekocht. Men is nu doende 
deze visch, met het oog op de consump
tie tijdens den winter, in te zouten.

R E C O R D V A N G S T  V A N  EEN DEENSCHu  
K O T T E R

Na een afwezigheid van acht dagt:. 
liep onlangs een Deensche kotter, met 
35.000 pond schol aan boord, de haven 
van Esbjerg binnen, waar hij zijn lading 
voor 12.000 kronen aan den man bracht. 
Hiermede zijn alle Deensche vangst- 
records overtroffen. De reis heeft voor 
ieder der vier leden van de bemanning 
gemiddeld 3000 kronen opgebracht.

D E E N S C H E  V I S C H E X P O R T  NAAR  
I T A L I E

Sinds het begin van den oorlog is de 
Deensche vischuitvoer naar Italië gesta
dig toegenomen, zoodat men hiervoor 
thans heele treinen moet inleggen. Van 
het exportstation Hundested op Seeland 
gaan dagelijks 7000 kg. tonijn, schel
visch en schol naar Italie.

H E T  O P S LA A N  V A N  L E V E N D E  
K R E E F T E N

Ook dit jaar worden in Noorwegen le
vende Kreeften opgeslagen, om in der. 
besloten vischtijd levende kreeft op dc 
markt te kunnen brengen. De dieren 
v/orden vanzelfsprekend met gesloten 
scharen in kisten gezet, die dan door de 
douane verzegeld worden. Ilet is geble
ken, dat zij ook voedsel tot zich kunnen 
nemen, wanneer hun gevaarlijke scheren 
afgebonden zijn. In het kreeftenpark te 
Espevaer, in Ordaland, zijn 15.000, in 
Brandasund 12.000 stuks aldus opgesla- 
gen.

V E R G E M A K K E L I J K I N G  V A N  HET  
N O O R S C H  B E T A L IN G S V E R K E E R  MET 
H O L L A N D ,  B E L G IE  EN L U X E M B U R G

Met betrekking tot het betalingsver
keer tusschen Noorwegen, Holland, Bel- 
gie en Luxemburg, heeft de Rijkseom 
missaris voor de bezette gebieden ee •. 
verordening uitgevaardigd, waardoor de 
bepalingen over de behandeling van 
vijandelijk bezit van den 17 Augustus jl. 
aangevuld worden. Zoo zullen Neder
landsche, Belgische en Luzemburgsciie 
staatsburgers het vruchtgebruik van in 
Noorwegen berustend kapitaal kunnen 
genieten, en zal de afwikkeling van han
delszaken tusschen deze landen onder
ling vereenvoudigd worden.

V I J F  M I L L I O E N  K I L O  V IS C H  VOOR 
D U I T S C H L A N D

De onderhandelingen tusschen het 
verkoopkantoor van de visschers van 
Finnmark en die van Duitsche impor
teurs hebben tastbare resultaten opge
leverd. De districten Troms en Finn
mark zullen te zamen 5 millioen kgr. 
koolvisch en steenbolk naar Duitschland 
verzenden.

D E E N S C H E  V I S C H E X P O R T  V A N  V E R 
G U N N I N G  A F H A N K E L I J K

Bij ministerieele beschikking werd de 
uitvoer van alle soorten visch, met on
middellijke in voege treding, van ver
gunning afhankelijk gesteld. Op de? 
wijze wil men een nauwkeurige controle 
op den Deenschen vischexport verkrij
gen,

N I E U W E  S P A A N S C H E  T R E I L E R  VAN 
S T A P E L  G E L O O P E N

Te Gij on is een nieuwe treiler van 
stapel geloopen, welke tot dezelfde klas
se behoort als diegene, die op einde Oc
tober door dezelfde reederij in dienst 
gesteld werd In Januari a.s. zullen nog 
twee andere treilers van stapel loopen.

D E E N S C H E  V I S C H E X P O R T  M E T  33%  
G E S T E G E N

Dank zij de loonende prijzen, die op de 
exportmarkten voor alle soorten van 
visch verkregen werden, boekt de vis 
schershaven Skagen voor 1940 een toe
neming in de inkomsten van 33 %. De 
tijdelijke storing varx de vangstbedrij- 
vigheid door oorlogsfeiten wordt in groo
te mate goedgemaakt door rijke vang
sten en vlotte afzet. In de laatste 
maanden heeft men alleen reeds meer 
dan 2,5 millioen kg. makreel gevangen, 
die een netto-verdienste opbrachten van 
1,2 millioen kronen.

EEN D U IT S C H  R IJ K S B U R E A U  VOOR 
V IS C H

De Rijksminister voor Voeding en 
Landbouw heeft door de verordening 
vaji 18 November 1.1., strekkende tot de 
reglementeering van het vischbedrijf, 
een Rijksbureau voor Visch opgericht dat 
zijn zetel heeft te Berlijn. De goederen, 
welke onder het beheer van dit Rijks
bureau vallen, zullen door bijzondere 
bekendmaking bepaald worden.

Het Rijksbureau zal de bevoegdheden, 
voor wat zijn ressort betreft, overnemen 
uit de algemeene verordening betref
fende den handel. Het Rijksbureau ver
vult zijne taak als handelsafdeeling 
van het Verbond van het Duitsche 
Vischbedrijf.

O N D E R H A N D E L I N G E N  TU S S C H E N  
N O O R S C H E  V IS S C H E R S  EN CONSER

V E N F A B R IE K E N
In Drontheim werden de eerste on

derhandelingen tusschen de vertegen
woordigers van de visscherij en die van 
de conservenfabrieken, aangaande de 
prijzen voor de mossa, de visch die voor 
het vervaardigen van sardines in aan
merking komt, voor deze herfstcam
pagne, tot eten goed einde gebracht. 
Partijen hebben zich verstaan over een 
nieuwe prijsregeling, die aan de be
trokken organismen ter goedkeuring zal 
voorgelegd worden. De nieuwe prijs ligt 
circa 35 t h. boven dien, welke in de ak
koorden van vorig jaar vastgesteld was. 
Tot hiertoe rekent men met de expe
ditie van ongeveer 100.000 schepels. Dit 
is minder dan gewoonlijk. De mossa- 
vangst is in den laatsten tijd echter een 
weinig verbeterd, zoodat men de hoop 
koestert, dat de herfstvangst het resul
taat van den zomer zal goedmaken.



« H ET  VISSCHERIJBLAD »

SCHOOLGAANDE KINDEREN
Vanwege ouders van kleine Rinderen, 

die naar de Zusterschool op de A. Pie
terslaan gaan, werd geklaagd dat hunne 
kinderen te lang op straat voor een ge
sloten poort moeten blijven wachten. De 
kinderen beginnen dan te stomen op het 
voetpad en hoe spoedig is er niet een 
ungeluk gebeurd.

W ILT  GE VERZORGD DRUKWERK?
Wend U dan tot de drukkerij van dit 

blad.

AAN DE OOSTENDSCHE BOEKEN
LIEFHEBBERS

Het Stadsbestuur brengt ter kennis 
aan de bevolking dat in de stadsbiblio
theek, sinds haar heropening, ’t zij van
28 October tot en met 30 November, 795 
..-lederlandsche en 813 Fransche boeken 
werden uitgeleend, alsmede 132 Engel- 
,che en 14 Duitsche.

Niettegenstaande het voornoemd getal 
ïederlandsche werken in omloop, bevin- 
j.en er zich nog ruim 2000 in de boekerij, 
ter beschikking van onze liefhebbers van 
len Vlaamschen roman.

\AN DE BURGERLIJKE
ICHTGEKW ETSTEN VAN 1940
Het Nationaal Verbond van Burger

ij ke Oorlogsinvalieden raadt de licht
gekwetsten aan, hoe gering ook hun ver- 
vondingen zijn, een aanvraag in te stu- 
_en en dit om de volgende redenen:

Meermalen is het bij uw lotgenooten 
/an 1914-18 gebeurd, dat kleine verwon- 
iingen hun sdms na jaren of met de 
jaren meer ongemakken bezorgden of 
verwikkelingen meebrachten Maar toen 
was het te laat. Aanvragen konden niet 
meer ingediend worden en zij zaten met 
de miserie en de onkosten van de ver
pleging. Zulks kan ook met de lchtge- 
wonden in de toekomst gebeuren. fSTeemt 
daarom uw voorzorgen en dient ook een 
aanvraag in. Is er geen kwestie van uit- 
keering van vergoeding voor geneeskun
dige zorgen, tijdelijke werkonbekwaam
heid of als invalied, dat geeft niet. Het 
feit werd officieel vastgesteld en is zoo 
noodig in de toekomst het uitgangspunt.

Voor nadere inlichtingen: Plaatselijk 
secretariaat, Plantenstr a at 82, Oostende. 
Bureel open van 5 t.ot 7 uur.

Briefwisseling, zegel bijvoegen voor 
antwoord a.u.b.

SCHOOLSOEP
De ouders der schoolgaande kinderen 

worden dringend verzocht de noodige 
zegeltjes aan hunne kinderen mede te 
geven, ten einde ze in staat te stellen 
van de schoolsoep te kunnen genieten.

De volgende rantsoenzegels worden 
vereischt voor het tijdperk van 9 De
cember 1940 tot 6 Januari 1941: 1 zegel 
nr. 7; 1 zegel nr. 8; 8 zegels nr. 10; 1 ze
gel nr. 20.

De ouders die geen aardappelkaart be
zitten, dienen aan hun kinderen 2,5 kg. 
aardappelen mede te geven, deze zullen 
terugbetaald worden tegen 1 fr. het 
kilo.

Zou die kwestie van die zegeltjes niet 
anders kunnen opgelost worden?

EERLIJKE DAAD
Op Dinsdag 10 December heeft de ge

naamde Maertens Eduard, bode bij den 
Stedelijken Havendienst, in de gangen 
van het gerechtshof, een geldbeugel 
gevonden, inhoudende een geldsom van 
360 frank.

De eerlijke vinder verhaastte zich het 
verloren voorwerp, dat na onderzoek het 
eigendom bleek te zijn van de genaamde 
Moermans Yvonne, alhier woonachtig 
Goedheidstraat 59, te bestellen, en wel 
op zoo’n spoedige manier dat slechts een 
uur verloopen was tusschen het vindert 
en het teruggeven.

Wij wenschen den heer Maertens van 
harte geluk met deze eerlijke daad.

LEZERS
«Het Visscherijblad.» heeft in de hui

dige omstandigheden bewezen, dat het 
steeds op de bres is om uwe belangen te 
dienen, zonder er U een centiem ver
goeding voor te vragen.

Nu en dan hebt gij ook de gelegen
heid dit blad een wederdienst te be
wijzen, door er om het even welk druk
werk, zooals facturen, rouwbrieven, vi- 
sietkaarten, affichen, en . alle ander 
drukwerk te bestellen.

Met dit te doen zult gij goed gediend 
zijn en terzelfdertijd het blad dat uw 
belangen dient, werkdadig steunen.

Stoommachienen - Motoren - Stoomketels

Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 

Reederijkaai (rechtover de Slipways) en 33, Lijndraaiersstraat, 33 

Alle mekanieke vermakingen en constructies 

Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 

Levering van alle Benoodigdheden 
Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz. 

Tel. 71741 en 72781 Postcheck 99136 Handelsregister 95

APO THEEKDIENST
Zondag 15 December zal de apotheek 

Caenen, Witte Nonnestraat 59, den gan- 
schen dag open blijven.

KERSTDAG EN NIEUWJAAR
Binnen een paar weken hebben we 

deze traditioneele feestdagen aan de 
beurt.

Hebt gij er al aan gedacht uw visiet- 
kaartjes te laten drukken?

Wend U hiervoor tot de drukkerij van 
dit blad.

DISPENSARIUM VOOR T E R IN G 
LIJDERS TE OOSTENDE

Tot nader bericht zullen de kostelooze 
raadplegingen voortaan gehouden wor
den telkens te 16 uur in plaats van te
17 uur. Voor de mannen, den Donderdag 
en Zaterdag; voor de vrouwen en meis
jes, den Dinsdag en Zaterdag; voor de 
jongens, den Dinsdag.

SCHOOLSOEP
Iederen dag bekomt onze schoolgaan

de jeugd in de klassen, ’s vcormiddags 
een lekkere kop smakelijke en voedzame 
soep. Daarvoor moeten de jongens en 
meisjes telkens een teljoor, beker of 
kommetje alsmede een lepel meebren
gen, die ze ’s middags terug aan moeder 
teruggeven.

Zou er zoo iets niet kunnen uitgevon
den worden dat onze kleintjes die lepel 
en teljoor niet over en ’t weer zouden 
moeten dragen, m.a.w. zou men ze ter 
plaatse niet kunnen afwasschen? Men 
zou er desnoods onze meisjes, die later 
nette huisvrouwtjes zullen worden, mis
schien mee kunnen belasten?

B R E U K B A N D E N  - BU IKBA 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  •Specialiteit Yan Vossen, Mantels 
en Pelsen op maat ■

ADOLF BUYLSTRAAT, 44, OOSTENDE

Herstellingen — Veranderingen 
Matige prijzen.

Burgerlijke Stand

GEBOORTEN

Bandagen
Orthopædie
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.

Steun W interhulp
Wendt U bij STERFGEVAL tot

August Verburgh
Aannemer van Begrafenissen 

OOSTSTRAAT, 36 — OOSTENDE

HUW ELIJKEN

4. — Gilson Germain, onderw., geschei
den van Deturck Maria en De Bruyker 
Armandine, wed. Van Acker Robert.

7. — Vander Aerschot Jozef, kapper 
en Nieuwenhuyse Georgette, z.b.; Ca- 
trysse Julianus, electrieker en Jonck
heere Rosa, z.b.

HUW ELIJKSAFKO NDIG INGEN

Zeebroek Oscar, werkman, Ed. Cavell- 
straat 70 en Coutereel Simonne, Hospi- 
taalstraat 7; Dumon Willy, stadsbedien- 
de, Muscarstraat 40 en De Cock Estella, 
Karei van de Woestynestr. 11.

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

ONTVANGSTUREN 
ieder werkdag, 

van 9 tot 11 en van 
2 tot 6 uur.

D IG UE DE MER
Zooals bekend werd de Fransche tekst 

van alle locale straatnaamborden met 
zwarte verf overschilderd. Er is noch
tans een plaats, en wel aan het Pal v'.e 
Hotel, nabij den koersingang. waar de 
tweetaligheid nog zichtbaar is, en die 
waarschijnlijk vergeten werd.

ONS TRAM M ATERIAAL
Er werd opgemerkt dat de groote 

motricewagens van onze Trammaat- 
schappij niet meer gebruikt werden op 
de lijn van Oostende naar Knokke. Wij 
kunnen onze lezers mededeelen dat deze 
wagens gebruikt worden in het binnen
land en wel op de lijn Brussel-Londer- 
zeel. Van zoodra de toestand weer nor
maal wordt, komen deze rijtuigen terug 
naar de kust.

GIFTEN EN OM HALINGEN TOT OP 
11 DECEMBER 1940 staat niet alleen als uiterst pijnlijk bekend 

maar tevens ook als aandoening welke vaak 
op n’ kwaal uitloopt. Het volstaat dan ook 
niet een willekeurig pijnstillend middel aan 
te wenden. Het geneesmiddel Uwer keuze 
moet de in spieren en gewrichten opgesta
pelde schadelijke stoffen uitdrijven. Aspirine 
bewerkt dit en heft daarmede tevens de 

oorzaken zelf op, welke de pijn verwekten.

A * p i r i n e  t a s t  h a r t ,  m a a g ,  n o c h  n i e r e n  e a n



H E T  V I S S C H E R I J B L A D
■M». î ilmrmyaevwm*

Bestuurder van den Stedelijken Beplan- ' 
tingsdienst, het niet gemakkelijk zal 
hebben. Hij zal ons echter ailen wel . 
weten tevreden te stellen.

NIEUWPOORT
HUW ELIJK SA AN KO ND IG IN G

Wij vernemen dat de heer Dumon 
Willy, stadsbediende, in het huwelijk zal 
treden met. Mejuffer Decock EsteUa, re
gentes. Beiden zijn twee zeer sympa
thieke personen in onze stad en « IIet 
Visscherijblad » wenscht hen dan ook 
alle geluk en voorspoed toe.

DE ROEK EN U ITDEEL ING
Zooals men elders kan lezen, werden 

door onze stadsbibliotheek, onder de 
knappe leiding van stadsarchivaris C. 
Loontiens, voor de eerste maand ruim 
1754 boeken uitgedeeld.

Jammer is het nochtans te noemen 
dat de Fransche werken opnieuw üe bo
venhand halen op de Vlaamsche. Eet 
verschil is wel gering, doch het feit 
blijft. Wel kan men natuurlijk ai line
men dat er meer Fransche boeken ge
schonken werden dan Vlaamsche en dat 
derhalve de keus ook veel uitgebreider 
en het gehalte beter is, maar dit mag 
geen invloed uitoefenen.

In alle geval, onze beste gel.ikwen- 
schen aan stadsarchivaris Carlo Loon
tiens voor dezen prächtigen uitslag.

OPEISCHINGEN DOOR DE 
DUITSCHE OVERHEID

Er wordt aan herinnerd, dat er 
voortaan geen enkele opeisching meer, 
door de Duitsche Overheid gedaan, nog 
zal betaald worden, indien zij niet be
vestigd is door een regelmatigen op- 
eischingsbon, onderteekend en gestem
peld door de plaatselijke Kommandan
tur.

De rekeningen door de leveranciers in 
driedubbel exemplaar voor te leggen, 
moeten door de opeischende overheid 
voorzien worden van een vermelding, 
waarbij verklaard wordt dat de dienst 
of de levering wel degelijk is geschied.

In de toekomst zal geen enkele on
regelmatige opeisching nog aanleiding 
geven tot betaling vanwege de Belgische 
Overheden.

Dit geldt eveneens voor de opeisching 
van gebouwen.

EEN M O O IE  D AA D
De heeren Vanhakendoren Joseph en 

Pierre, onderscheidelijk eigenaar en be
stuurder der cinemas «Rialto», «Rex» en 
«Roxy», hebben van hun personeel be
komen, dat zij elke maand op hun loon 
een gedeelte afstaan voor «Winterhulp 
Oostende». De heer Vanhakendoren zal 
eveneens iedere maand een pourcentage 
op de ontvangsten storten.

Zoo een daad is mooi. verdient allen 
lof en dank. Mocht hij door velen nage
volgd worden.

Voor de maand November beloopt de 
gestorte som op 702 frank.

DE GEDIPLOMEERDE VROEDVROUW  
Irm a Lanoye gelast zich met verlossin
gen en verzorging ten huize.

Zich wenden: Moederhuis Mme Jong- 
bloet, Frère Orbanstraat 143, Oostende.

AAN BRANDWONDEN BEZWEKEN
i_,eontine Robbelin, geboren te Koeke- 

lare in 1887 en echtgenoote van Emiel 
Vandamme, wonende Torhoutsteenweg 
130, moeder van drie kinderen, is ten
gevolge van het ongeval haar den 3 De
cember 1940 overkomen, overleden.

Gooi dus nooit geen mazout in de 
kachel.

EXPRESSBRIEVEN
Zij die buiten de gewone posturen 

expressbrieven willen verzenden, mogen 
deze brieven posten in de bus van de 
groote post of in de kantoren van de 
telegraafdiensten, Karei Janssenslaan, 
en een zegel van 1,75 fr. voor express
kosten en 75 centiemen gewoon brief
port op plakken.

's Zondags mogen deze in de bus van 
de groote post, Kapellestraat, geworpen 
worden.

ST. NIKLAASFEEST V.O.S.
Zondag namiddag had in de Raadzaal 

van het Stadhuis het - St. jNiklaasfeest 
plaats, ingericht door V. Ó. S. Nieuw
poort. Om  2 uur was de zaal reeds prop- 
pensvol. St Niklaas werd door den heer 
Odiel Dekeyser, Voorzitter van V. O. S., 

; ontvangen. De kinderen zegden decla- 
i maties op en zongen liederen. Daarna 
werden geschenken uitgedeeld.

W INTERHULP
Op Donderdag 5 dezer werd een ver

gadering belegd in de Raadzaal van het 
Stadhuis door de afdeeling Nieuwpoort 
van « Winterhulp » voor de stedelijke 
maatschappijen De voorzitter, heer Fl. 
Gheeraert, bedankte de afgevaardigden 
der maatschappijen en gaf uitleg over 
een omzendbrief van den heer Gouver
neur, meldende dat elke maand een 
«Dag> voor Winterhulp zal ingericht 
worden, waarop een kenteeken zal wor
den te koop geboden. De eerste maal zou 
die dag uitgroeien tot 2 propaganda- 
weken, want er is bepaald dat, van 21 
December tot 6 Januari, niet alleen ken- 
teekens zullen verkocht worden, maar 
ook geldomhalingen gedaan, liederen en 
folkloristische dansen uitgevoerd, fees
ten ingericht, enz. Gezien het geringe 
aantal der afgevaardigden, hetgeen zeer 
waarschijnlijk te wijten was aan het on
geschikte uur, werd er beslist een tweede 
vergadering bijeen te roepen.

DE  VOLKSSOEP
Maandag a.s. 16 dezer zal de eerste 

bedeeling plaats hebben van de volks- 
soep en dit tusschen 11.30 en 12.30 u. 
en vervolgens dagelijks op hetzelfde uur. 
s Zondags uitgezonderd, daar er ’s Za
terdags een dubbel rantsoen zal uitge
deeld worden. Het gewoon rantsoen be
draagt 1/3 liter. De kostprijs ervan is 
vastgesteld op 5 fr. per 14 dagen. Wie de 
soep wil thuis besteld hebben, zal een 
opleg van 2 fr. per 14 dagen en per rant
soen betalen. Voor de groote gezinnen is 
er een vermindering voorzien.

I De ingeschrevenen voor de soepbedee- 
I ling moeten ook per 14 dagen de vol- 
gende rantsoenzegeis afleveren op het 
secretariaat: 1/2 nr. 8, 1 nr. 10, 3/10 nr. 
20. '

BEROEPSVEREENIGING VOOR HER
BERGIERS, HOTELIERS EN RESTAU- 
RATIEHOUDERS VAN NIEUW POORT  
EN OM LIGGENDE

t Zondag laatst had in de zaal «Nova», 
Groote Markt, de algemeene vergadering 
plaats dezer vereeniging. Talrijke leden 
waren opgekomen. In afwezigheid van 
den heer C. Gaelens, voorloopige voor
zitter, nam de heer A. Dumon, voorloopig 
schrijver, het woord, bedankte voor de 
talrijke opkomst en gaf uitleg over het 
ontstaan en de werking der vereeniging. 
Hij deed de redenen uitschijnen van de 
noodzakelijkheid een bestendig Bestuur 
te kiezen en daarom eerst over te gaan

De OostendscheTrams

VOETENVERZORGING  
FOOT COMFORT -

- MASSAGEN 
SERVICE

ajpAuPara
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, zooals : 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,

Cinema’s
R I A L T O

1. Een dokumentair; 2. Actualiteiten 
Ufa in le week; 3. Paul Horbiger en 
Maria Andergast in «Onsterfelijke Wal
sen», een film uit het leven van Johan 
Strauss.

Kinderen toegelaten

R E X
1. Een dokumentair; 2. Actualiteiten 

Ufa in le week; 3. Heinz Ruhmann in 
een lustige film: «Christiaan de Zonden - 
bok».

Kinderen toegelaten

R I O
1. Een dokumentair; 2. Actualiteiten 

Ufa in le week; 3. Harry Piel in een 
avonturenfilm: «De onmogelijke Heer 
PitU.

Kinderen toegelaten.
R O X Y

1. Een dokumentair; 2. Actualiteiten 
Ufa; 3. Georges Alepander en Lien De- 
yers in een lachsucces : «Mijn man is een 
Klepper».

F O R U M
1. Aktualiteiten Ufa in le week; 2. Een 

documentair; 3. Heinz Ruhmann in .»De 
Florentijnsche Hoed».

P A L A C E
1. Actualiteiten Ufa; 2. «Van Oor tot 

Oor», dokumentair over de telefoon; 3. 
«Men verdenkt Ursula», een groote film 
met Luli Hohenberg en Fritz Kampers.

werkelijkheid. Duizenden menschen zul
len dit jaar in hetzelfde geval verkeeren, 
maar zuilen van vroegere winsten niet 
hoeven te nemen, zooals de trammaat- 
schappij dat zou kunnen doen.

Wij blijven bij de gedachte, en met 
ons de gansche bevolking, dat het tram
verkeer te Oostende een wantoestand 
is, waaraan met wat goeden wil veel kan 
verbeterd.

Aan den Brugschen journalist in de 
toekomst wat onpartijdiger de zaken te 
onderzoeken en dan zal hij zijn roeping: 
ons volk dienen, waardig zijn.

P. Vandenberghe.

De gansche burgerbevolking van Oos
tende en de kust zal het met ons eens 
zijn te zeggen, dat de regeling van de 
tramdiensten niet alleen te wenschen 
overlaat, maar effenaf betreurenswaar
dig mag genoemd worden.

Sedert een maand geven we geregeld 
in ons blad daarvan de schoonste staal
tjes. Elkeen weet hoe moeilijk het ver
keer voor de bevolking thans reeds is, 
door de afschaffing van het autorijden, 
de moeilijkheden aan een velo te ge
raken en het verliezen van veel tijd in 
allerlei andere zaken, te wijten aan de 
omstandigheden zelf.

Dat op zoo’n oogenblik het regelmatig 
rijden van de trams, veel goed zou kuii- 
nen maken, laat geen twijfel over.

De weekbladen van de kust zwijgen 
hieromtrent over als een graf en alles 
laat veronderstellen, dat de journalis
ten, die thans ook moeilijker dan vroe
ger hun brood kunnen verdienen en het 
dus niet breed hebben, bang zijn de 
vrijgeleide waarop ze elk jaar recht heb
ben, te verliezen.

De correspondent van een Brugsch 
blad heeft in zijn nochtans nuttig week
blad gemeend de verdediging van de 
trammaatschappij op zich te moeten ne
men en is daarvoor bij den duivel zelf 
te biechte gegaan, waar men hem heeft 
kunnen wijsmaken, dat wij huidige cam
pagne voeren met het klaarblijkelijk doel 
de maatschappij te schaden en voor fa
miliebelangen!

Zalig zijn zij die arm van geest zijn, 
want, beste jongen, vooraleer van de 
trams te Oostende in dien zin te schrij
ven, kom er wonen en spreek er niet 
over wanneer ge maar een paar uur in 
een week te Oostende en voor de rest 
te Brugge vertoeft.

Wij herhalen dus, dat wij niet inzien 
hoe wij de trammaatschappij in haar 
belangen kunnen schaden, met te ver
klaren dat er veel te weinig trams loo
pen, dat de tram nochtans een zaak is 
van publiek belang en nut, dat er buiten 
het middaguur om, slechts drie of vier 
trams rond de stad rijden en dat de 
menschen dagelijks meer dan 20 minu
ten moeten wachten om een tram te 
hebben.,

Wat meer is, de tram heeft in het ver
leden groote winsten geboekt; ga naar 
de Koophandelskamer en zoek er de cij
fers van de winsten der opeenvolgende 
jaren eens op en dat zal alles zeggen, 
zoodat men thans zoo bang niet hoeft te 
zijn van een verlies, waar de tram aan 
de bevolking in deze droeve tijuen nut
tige diensten zou kunnen bewijzen.

Moest het nog waar zijn dat de trams 
leeg rijden, zooals gij maar al te fan
tastisch beweert, dan zou het nog de 
schuld zijn van de maatschappij, die de 
menschen verplicht, bij gebrek aan re
gelmatig rijden, te voet te gaan.

Wat het personeel betrelt, is het even
eens belachelijk de kaak een familie
kwestie te noemen. 2oo hoopt men het 
publiek van de eigenlijke wantoestanden 
af te wenden, want menschen met 25 tot 
35 jaar dienst, werken dagelijks geen 
o uur zooals gij beweert, maar amper 
14 dagen op een maand, aan een loon 
dat de 600 fr. niet te boven gaat, zoodat 
al die menschen den riem mogen toeha
len en noch van den Openbaren Onder
stand. noch van den dop kunnen ge
nieten.

Dat is de droeve werkelijkheid in een 
maatschappij die jaren lang mooie win
sten verwezenlijkt heeft en er thans nog 
tegen opziet, al was het nog zonder 
winst, maar om zijn volk aan het werk 
te houden en tot algemeen publiek nut 
te dienen, enkele verbeteringen aan te 
brengen welke toch, beken het met ons, 
hoogst noodzakelijk zijn.

Een besluit van de Secretarissen-Gene- 
raal meldt, dat de loonen niet mogen 
verminderd worden, maar hier heeft 
men ze van vijftig per 100 verminderd, 
al zijn de conducteurs en ontvangers al
lemaal aanzien als bedienden.

Dat er verlies geboekt werd tengevol
ge van vernietiging van materiaal door 
oorlogsschade, heeft niets te zien met de

(Zie vervolg onderaan vorige kolom)

tot het inschrijven van nieuwe leden. 17 
nieuwe leden werden ingeschreven.

Daarna werd het Bestuur gekozen, met 
I volgenden uitslag: Voorzitter: Dumon 
Alfons; ondervoor|it|ters : Dujardeyn 

I Maurice en Servais Louis; schrij ver- 
sehatbewaarder: Van Loocke Tryphon ; 
bestuursleden : Albrecht René, Blomme 
Odiel, Vileyn August, Demaecker Renon 
en De Meyere Charles.

De heer Dumon bedankte in naam van 
het gekozen bestuur en beloofde te doen 
al wat mogelijk is in het belang der 
vereenging, dit met den steun van al de 
leden. Daarna werd er bij stemming be
slist vanaf Zondag 15 December volgende 

i minimum verkoopprijzen toe te passen: 
bier klas 1: 2 fr.; bier klas 2: 1,25 fr.

De vereeniging telt op heden 67 leden. 
Nieuwe leden kunnen zich laten inschrij
ven. Kaaistraat 3, Nieuwpoort.

ONGELUK
Onze stadsgenoot Albrecht René, wo

nende café «Noordzee», Kaai, te Nieuw
poort, kwam over de brug van het 
Veurne Sas en werd tusschen de vracht
wagen van den h. Van Lerberghe van 
Pervyse en de borstleuning der brug ge
grepen. Het linker been werd op twee 
plaatsen gebroken en hij klaagde over 
inwndige pijnen. Na eerste verzorging 
ter plaatse door Dr. Van Damme, werd 
hij huiswaarts gebracht.

DE KOSTELOOZE PO K IN EN TIN G
I Door het stadsbestuur worden voor de 
kinderen tusschen de 3e en 8e levens
maand, kostelooze koepokinentingen in
gericht, iederen Woensdag tot 1 Januari 
van 3 tot 4 uur in het lokaal van «Kin
derwelzijn», Hoogstraat 2.

De ouders mogen ook hun kind op 
, eigen kosten door een vrije geneesheer 
laten inenten. Een getuigschrift in dub
bel moet opgemaakt worden en het af
schrift dient afgegeven op het stadsse- 
kretariaat.

ONZE TRAMS
VOOR WANNEER EEN W ACHTZAALTJE

Hier zooals trouwens langs heel de 
kust, wordt over het onregelmatig rijden 
van onze trams steenen uit den grond 
geklaagd. Maar dit is nog niet alles. Bij 
groote vertragingen moeten de reizigers 
een uur of soms veel langer, in regen en 
koude staan wachten. Het tramstation 
heeft ook zijn tol betaald aan den oor- 
logsgeesel en de wachtzaal werd getrof
fen, zoodat de reizigers thans maar in 
het gure weder, zonder de minste be
schutting moeten staan wachten.

Het stadsbestuur dient hier eens 
krachtdadig in te grijpen.

BURGERLIJKE STAND
Overlijden : Debusschere Florence, 

echtg. van Deeren Isidoor, 81 j.

G EM EENTERAADSZITTING
De raadsleden vergaderden onder voor

zitterschap van Burgemeester Dr. A. 
Van Damme.

Het verslag der vorige zitting wordt 
goedgekeurd. Mededeeling wordt gegeven 
van de samenstelling van het Komiteit 
voor «Winterhulp» en van het verslag 
over de werking van de Z.H.D.

Hierop wordt overgegaan tot de eigen
lijke dagorde.

De Gemeenteraad keurt met algemee
ne stemmen de prijzen goed voor de on- 
derhoudsdag in de gestichten afhan
gende van de Commissie van Openbaren 
Onderstand.

Lezing wordt gegeven van een schrij
ven van den heer Gouverneur betreffen- 

1 de de aanstelling van den voorzitter van 
j de Commissie van Openbaren Onder- 
; stand en over een besluit genomen door 
1 de Bestendige Deputatie, waarbij de h. 
Odiel Dekeyzer tot plaatsvervangend lid 
van de C.O.O. wordt aangesteld.

Goedkeuring wordt verleend (met 7 
stemmen tegen 2 onthoudingen) aan de 
wijzigingen aangebracht aan het regle
ment van inwendige orde van de C.O.O.

De Gemeenteraad keurt met algemee
ne stemmen enkele wijzigingen goed die 
aan de begrooting voor 1940 zijn aange
bracht. Aangezien de rekening voor het 
jaar 1939 nog niet aan het onderzoek 
van de Commissie van Financiën onder
worpen werd, beslist de raad dit punt 
van de dagorde te verdagen tot de vol
gende zitting.

De begrooting van de Kerkfabriek voor 
het dienstjaar 1941 wordt goedgekeurd 
met 8 stemmen tegen 1 onthouding.

De begrooting voor het dienstjaar 1941 
wordt goedgekeurd.

Algemeene goedkeuring wordt ver
leend aan het plan voor het oprichten 
van een badinstelling in den hof van de 
Stedelijke Teekenschool.

De Gemeenteraad hecht zijn goedkeu
ring aan den aankoop van een voorraad 
kolen die ter beschikking zal gesteld 
worden van de Bezettende Overheid.

Met algemeene stemmen wordt de pe
riodische verhooging van het stadsperso
neel, overeenkomstig het tarief vastge- 
-iteia in zitting van 5-7-35 goedgekeurd.

De vernieuwing van de gemeentebe- 
àüiuigen wordt algemeen aanvaard.

jj ceaelbelastingen: 100 opcentiemen 
op de grondbelasting; 100 opcentiemen 
jp bedrijfsbelastingen; 100 opcentiemen 
bij de belasting op roerende goederen; 
een bijzondere belasting ten laste der 
oezoldigden ten bedrage van 31 t.h.

Straatbelasting: 100 t.h. van de hoofd
som van de grondbelasting, van het be
last vastgoed voor de bebouwde eigen- 
aommen en 50 t.h. voor de niet bebouw- 

eigendommen.
Voor een termijn van 10 jaar, 40 op- 

^ntiemen op de provinciale belasting op 
de honden.

AAN HET W ERK
Sinds eenigen tijd is er veel verande

ring in ons stadje te bespeuren. De her
stelling van de O. L. Vrouwkerk, die 
aangenomen werd door de Gebroeders 
Goetinck van Brugge voor fr. 1.141.200, 
vordert snel. Het betonnen gebint van 
de drie hoofdbeuken van het Westen is 
klaar. Men is bezig met het middendak 
in gewelf te zetten en de rechterbeuk is 
reeds heelemaal met betonplaten, in 
asch gegoten, bekleed en gereed om met 
schaliën bedekt te worden. Het betonnen 
gebint van de sakristie is ook reeds 
klaar.

Het werk aan de halle schiet ook 
vlug op.

De bruggen, leidende naar de statie, 
naar Oostduinkerke en de Arkebrug zijn 
hersteld. De nieuwe Pelikaanbrug ligt 
op de oude fundamenten die bestonden 
vóór 1914.

De riolen, die erg beschadigd waren, 
worden hersteld. Dit werk is zeer drin
gend wil men de herhaling niet meer 
zien van het onderloopen der kelders.

De trottoirs, die ook op vele plaatsen 
erg beschadigd waren, worden vermaakt.

De puinen der huizen, die een gevaar 
leverden voor de voorbijgangers, werden 
neergehaald.

De W 3.gen werden ook in orde gebracht. 
De Engelsche soldaten, die op het 

grondgebied van Nieuwpoort begraven 
waren, werden ontgraafd en naar het 
stedelijk kerkhof overgebracht.

Aan het Veurne-Ambacht werd een 
ijzeren dam geslagen en het afbreken 
van de fundamenten vordert snel.

De Visscherijdienst in
een Politiek Lokaa

Rechtskundige Kroniek

In ons nummer van 22 November 1.1. 
maakten wij de opmerking dat de Vis
scherijdienst van Oostende in een poli
tiek lokaal ondergebracht is, waartegen 
door talrijke visschers terecht protest 
aangeteekend wordt.

Dit heeft vanwege den E. H, Chielens, 
bestuurder van «’t Zal wel Gaan», een 
recht van antwoord uitgelokt, welke we 
hierna met ons wederantwoord laten 
volgen :

Heer Bestuurder,
Reeds herhaalde malen noemt U onze 

inrichting politiek. Ik veroorloof mij 
hierbij te verklaren dat in heel de in
richting nooit aan politiek werd gedaan, 
noch in de school, noch in de visschers- 
gilde, noch in de boekerij, noch in de 
bureelen der ecorage, noch in het blad 
'welke de leden maandelijks ontvingen. 
Wij zijn godsdienstig en beoefenen de 
godsdienstige liefdadigheid zonder bij
bedoeling.

Het spijt ons ten zeerste dat U tot 
tweemaal toe den dienst voor zeevis
scherij om zijn lokaal lastig valt. Moest 
het een politiek lokaal zijn, zelfs dan 
zou er in deze omstandigheden nauwe
lijks een klacht kunnen geuit worden, 
omdat een dakloozen dienst een onder
komen zoekt. Vroeger stond zelfs een be
diende van de gemeenschappelijke kas 
voor zeevisscherij op een politieke lijst. 
Nooit werd eenige sanctie tegen hem 
getroffen. Nochtans hadden de visschers 
van een tegenstrijdige partij meer ver
moeden kunnen hebben benadeeld te 
worden van een dienst waar de bedien
den politiek zijn, dan van een dienst 
waarvan alleen maar de doode muren 
van het lokaal politiek zijn.

In de aangename verwachting, dat U, 
Heer Bestuurder, dit schrijven als recht
zetting in uw blad zult willen opnemen, 
teekenen wij met de vereischte hoog
achting.

W. Chielens.

ONS ANTWOORD
Het verwondert ons ten zeerste dat de 

E. H, Chielens, directeur en aalmoeze
nier van den arbeid, zich meent te moe- 
'ten mengen in een zaak, waarin hij 
noch vernoemd, noch bedoeld werd

Zijn onvoorzichtig schrijven, als zou 
gansch de inrichting met den bijnaam 
«Pastor Pypeschool», en waarin een café, 
een museum en thans ook de bureelen 
van den Zeevisscherijdienst, enz., inge
richt zijn, nooit aan politiek noch aan 
handel gedaan hebben, doet ons verwon- 

' derd opkijken.
I Om  zijn geheugen wat op te friaschen,
I zien we ons verplicht hem te melden,
1 dat de instelling, waarvan hij de eer 
heeft het bestuur in handen te hebben, 
alhoewel met stads- provincie- en staats
gelden opgericht, sedert haar opening 
een café uitbaat, politieke meetingen 
hield, handel drijft, een ecorage voor 
garnaalvisschers er op nahoudt waar bij 
den verkoop 2 per honderd geheven werd 
(zooals de andere ecoreurs het deden),

1 en nog meer zaken doet, zooals het op- 
I richten van een verzekering, enz...

Als dat vereenigbaar is met de uit- 
sluitelijke beoefening van den godsdienst 
en de godsdienstige liefdadigheid, dan 
spijt het ons ten zeerste te moeten be
treuren, dat wij, en met ons elk redelijk 
schepsel Gods, daarmee niet akkoord 
kunnen gaan, tenzij dezen welke de 
godsdienst steeds als een middel hebben 
aanzlen om zich te verrijken ten koste 
van ons immer zoo bitter benadeeld en 
uitgeperst visschersvolk.

Daarom geven we den E. H. Chielens 
den raad «Le Pays Réel» van Zondag jl, 
te lezen, waarin zijn rechten en plichten 
duidelijk omschreven staan.

In zijn nummer van Zondag 1 Decem
ber, schrijft «Volk en Staat» terecht, on
der de hoof ding : « Wat veranderen 
moet», hiernavolgende:

« Het is niet meer noodig dat er een 
Verbond is van werkgevers en een ander 
van kristen werkgevers. Allen zijn werk
gevers en met of zonder praedikaat, tot 
nu toe hebben zij in hun zaken niet veel 
verschil gezien. Trouwens, én voor de 
ekonomie én voor den godsdienst ware 
het in de toekomst best geen «firma»

Aanbestedingen
! "UITSLAGEN

26 NOV. — Te 11 u., in het cabinet 
van den h. Burgemeester (Nieuw Ge
rechtshof), Oostende, verkoop van oud 
zink, voortkomende van de geteisterde 
gebouwen.

Dewachter O., Steene, 1,56 fr. per kg.; 
Stappers Fr., id., 1,505 fr. ld.; Demeule- 
naere H„ Kortemark, 1,425 fr. per kg.

meer te willen vormen. De pogingen 
op dat gebied hebben reeds genoeg 
schade berokkend én aan de ekonomie 
én aan den godsdienst. »

Raker kon het niet gezegd!
Wat de Gem. Kas betreft, waarop gij 

zinspeelt, moeten wij U doen opmerken, 
dat dit geen Staatsinstelling is en de 
ambtenaars er van dus nog veel minder 
Staatsbedienden, wat een oneindig ver
schil is met deze van de inrichting welke 
gii bestuurt en waarvan de rekeningen, 
wélke ingebracht en betaald worden 
door het Ministerie van Zeewezen, 
best; eens zouden worden onderzocht, 
daar dan misschien aan het licht zou 
kunnen komen dat de gemeenschap hier 
nifct alleen de lasten van de school, 
maar nog van andere zaken, welke er 
niets gemeens mee hebben, zou kunnen 
hoeven te dragen, wat onrechtvaardig 
is, vooral waar het uitgaat van hen die 
alleen ae godsdienstige liefdadigheid 
soiider bijbedoeling beoefenen!!

Een vluchtig onderzoek der jaarreke
ningen zou ons zeker nog veel meer ver
tellen!

We voegen er aan toe, dat we steeds 
alle respect voor elke godsdienstige be
oefenaar hebben gehad en blijven heb
ben, maar dan niet op de wijze zooals 
ze door U in praktijk wordt gesteld.

’t Is dus best, E. H. Chielens, dat zij, 
die het opperste gezag vertegenwoordi
gen, in ’t vervolg de wijze woorden van 
«Le Pays Réel» en «Volk en Staat» over
wegen en in praktijk stellen.

Wat de Zeevisscherijdienst zelf be
treft, het is een Staatsinstelling, welke 
niet in een politiek lokaal thuis hoort, 
omdat er nog andere openbare gebou
wen voorhanden zijn, waar deze dienst 
zijn bureelen kan vestigen.

__________ _________P. Vandenberghe.

FISCALE VRIJSTELLINGEN OP 
GEStED VAN OORLOGSSCHADE

i A. —- lk ben gelast met groote her
stellingswerken op oorlogsschade. Mijn 
klient beweert dat de facturen dezer 
werken vrij zijn van takszegels. Wat it; 
er daarvan?

Antw. — Een eerste en belangrijk punt 
lu, dat er geen enkele vrijstelling op 
gebied van taksen werd verleend. Blijven 
derhalve verschuldigd: de overdrachts-, 
factuur- en weeldetaksen, de taksen op 
de werkaannemingen op het vervoer, op 
de verhuring van roerende goederen, 
enz., in zoover de overeenkomst vroeger 
zou belast geweest zijn.

Genieten vrijstelling van registratie
recht:

a) Akten, vonnissen en arresten be
treffende de uitvoering van de wetten 
op het herstel van oorlogsschade.

b) Minnelijke akten van leening en 
kredietopening aan geteisterden toege
staan tot herstel van geleden oorlogs
schade door de Nat. Mij voor Krediet 
aan de Nijverheid, door het Centraal 
bureau voor hypothecair Krediet of door 
het Nationaal Instituut voor Landbouw
krediet.

Worden van zegelrecht vrijgesteld:

a) Alle akten tot vaststelling of schat
ting van oorlogsschade. Aldus proces
verbaal van schatting, kadastrale uit
treksels en afschriften van verzekerings
polissen om aan die proces-verb. gehecht 
te worden.

b) De bovengenoemde akten van lee
ning of kredietopening.

De hypothecaire akten van leening of 
kredietopening.

De hypothecaire inschrijvingen geno
men tot waarborg van zelfde leeningen 
en kredtetopeningen zijn bovendien van 
hypotheekrecht vrijgesteld.

S P O R T

V O E T B A L

UITSLAGEN VAN ZONDAG 8 DECEM
BER 1940

I KAMPIOENSCHAP DER 3 PROVINCIES

S. C. Charleroi — La Gantoise 3—2 
E. Aalst — O. C. Charleroi 3— 0

R a n g s c h i k k i n g

C. S. Brugge 9 6 1 2 28 14 14
La Gantoise 9 5 3 1 16 12 11
E. Aalst 8 4 3 1 20 11 9
O. C. Charleroi 9 4 5 0 21 20 8
F. C. Brugge 8 3 4 1 19 21 7
S. C. Charleroi 9 1 7 1 17 37 3

PROVINCIALE AFDEELING 

Reeks A

V. G. Oostende — F. C. Brugge uitg. 
C. S. Brugge — A. S. Oostende uitg. 
F. C. Knokke fA) —  D. C. Blank. uitg. 
S. V. Blankenb. — F. C. Knokke (B) 0—3

R a n g s c h i k k i n g

F. C. Knokke (A) 7 5 0 2 18 8 12
D. c. Blankenberge 7 4 3 0 16 8 8
C. S. Brugge 4 3 1 0 16 7 6
A. s. Oostende 4 2 1 1 10 8 5
F. c. Knokke (B) 7 2 4 1 9 15 5
S. V. Blankenberge 8 2 5 1 10 26 5
V. G . Oostende 4 1 1 2 12 7 4
F. C. Brugge 7 1 5 1 6 18 3

GEWESTELIJKE AFDEELING 

Reeks A

E. G. Gistel — V. G. Oostende (ff.) 5—0 
A. S. Oostende — G. S. Middelkerke 1— 1

R a n g s c h i k k i n g

G. S. Middelkerke 4 3 0 1 28 5 7
E. G Gistel 4 2 1 1 16 8 5
A. S. Oostende 2 1 0 1 10 1 3
S. K. Eernegem 5 1 3 1 13 29 3
V. G. Oostende 3 0 3 0 2 26 0

VRIJE TRIBUUN

Aan
Inspecteur Lefèvre

W AT HEBT GE NU MISDREVEN!
W AT  HEBT GE NU MISDAAN?

Is het misschien omdat gij nog een 
van de eenigen zijt, die op onderwijs
gebied een woord kondet meepraten ? 
Een andere reden vind ik niet, want men 
zal nu toch niet beweren dat het gaat 
om die fameuze wedde van 848 fr. te 
besparen! En wij die dachten dat er aan 
dit postje een ferme gage verbonden 
was ! !

Maar alle spotternij opzij! Over eeni
gen tijd, ik herinner het me nog zoo 
goed, had ik een van die lastige droo- 
men, wie heeft er geene? De Inspecteurs 
en gansch het onderwijzend personeel 
van de visscherij scholen over gansch de 
kust, werden voor de vierschaar van het 
Bestuur van Zeewezen gedaagd. Dit was 
een herrie van belang toen we allemaal 
bij het afstappen van den trein te Brus
sel bijeenkwamen. Elk had er voor ge
zorgd zoo schoolmeesterachtig en zoo 
ceremoniëel mogelijk uitgedoscht te zijn, 
ten einde goeden indruk te maken. Al
leen de Bestuurder van de Staatsschool, 
tegelijk Inspecteur van de Visscherij- 
scholen, was nederig gebleven en stak in 
zijn marine-officiersuniforme, met ga
lons, knoppen en gouden degen.

Toen we allemaal voor den grooten 
Chef stonden, werden we in oogenschouw 
genomen en na veel palabers en vijven 
en zessen, werden al de schoolvossen, 
incluus Inspecteur Lefèvre, niettegen
staande hun pedagogische bagage en 
uiterlijke, onmeedoogend uit hun ambt 
ontslagen. Reden... bij gebrek aan ga
lons, knoppen en degen werden ze onbe
kwaam geoordeeld nog langer onderwijs 
te verstrekken in de visschersscholen ! 
Alleen de nederig gebleven officier bleef 
gespaard en zwaaide van dien dag af 
den schep ter wijd en zijd over gansch 
onze kust.

Dan schoot ik opeens wakker, van de 
miserie zeker, en nu pas moet ik er aan 
gelooven dat droomen niet altijd bedrog 
is! Spijtig dat het lot op Jonas, Inspec
teur Lefèvre, valt !

Zeehond.

VRIENDENWEDSTRIJD

V. G. Oostende 1 —  F. C. Brugge 7

Door scheidsrechter Gernaey worden 
volgende elftallen in lijn gesteld:

V. G. Oostende: Ferier; Heyneman en 
Mestdagh; Devinck, Van Houcke en 
Berten; Rotsaert, Mycke, Vanden Bus- 
sche, Schaecken en Hubrechsen.

F. C. Brugge: Carels; Herssens en 
Ricquier; Rooseboom, Blancke en Him- 
pe; Deblock, Carpels, Decaluwé, Naes- 
sens en Van Vyve.

Aan Club de opgooi, met hevig wind- 
voordeel De Bruggelingen zijn seffens 
de aanvallende partij en na enkele mi
nuten spel kan Naessens den stand ope
nen. Even later wijzen de bordjes 0-2, 
op schot van Carpels. Oostende tracht 
zich uit de klem los te wringen, doch 
hun sporadische aanvallen loopen spaak 
op een rotsvaste achterhoede. Brugge 
herneemt de leiding van het spel en na 
28 minuten doelt Carpels met hoofd
stoot een derde punt, op inzenden van 
Van Vyve. ’t V. G. heeft nog weinig in 
te brengen. Op doorbraak van Decaluwé 
verlaat Ferier zijn kooi, maar (Naessens 
die goed gevolgd heeft, krijgt den bal 
toegespeeld die in de netten verdwijnt. 
Brugge leidt aanval op aanval en met 
de 37e minuut doet Van Vyve een solo- 
ren welke hij met een mooi doelpunt 
besluit. Met wederzijdsche aanvallen 
treedt de rust in.

Na de koffie leidt Brugge andermaal 
de eerste aanvallen en wanneer de be
zoekers een strafschop te nemen krij
gen, schiet A. Herssens in de handen 
van den doelwachter. Oostende ver
plaatst het spel langs Rotsaert die een 
gevaarlijken aanval doet, waarbij Van 
den Bussche het achterstel zijner ploeg 
kan inkorten. Opgezweept door dezen 
bijval, blijven de localen de aanvallende 
partij, maar het achtertrio van Club is 
niet te vermurwen. Na 17 minuten ont
snapt Brugge en Carpels doelt onhoud
baar een zesde punt. De Oostendenaars 
spelen moedig verder, echter zonder 
baat, want met de 20e minuut schiet 
Decaluwé onder den te laat duikelenden 
Ferier nummer 7 binnen. Het overige der 
partij ziet ’t V. G. loffelijke pogingen 
doen om het achterstel te verminderen, 
doch de-schotvaardigheid is er niet en 
ten slotte winnen de Bruggelingen met 
hooge cijfers.

Beschouwingen

We mogen wel zeggen dat deze ont
moeting aan de verwachtingen heeft be
antwoord, want het werd een mooie en 
aangenaam om volgen partijtje voetbal 
tusschen beide ploegen, ofschoon deze 
der bezoekers, vooral gedurende de 
eerste speelhelft, sterk in de meerder
heid bleek te zijn. Tegen de hoogstaan
der techniek der bezoekers, had V. G. 
nu ook weinig in te brengen, juist omdat 
de Oostendenaars er niet in geslaagd

waren een behoorlijk elftal samen te 
stellen, dat met eenige kans op succes 
den tegenstrever kon tarten. Was de 
aanwezigheid van Rotsaert een prikkel 
voor de voorhoede, het ontbreken van 
Zwaenepoel beroofde den localen van 
een spil die door den moedigen Van 
Houcke niet te vervangen was. Ook de 
achterhoede van de gastheeren bracht 
er niet veel van terecht en miste zoowel 
positiespel als ontzettingsvermogen. Van 
Ferier ten slotte kunnen we alleen zijn 
grooten moed loven, maar de groote klas 
bezit hij nog niet om een Rau of Hu- 
waert van vroeger in de schaduw te stel
len.

Wat Club betreft, deze speelde niet 
met zijn sterkste ploeg, want spelers als 
keeper Herssens, Legon en andere Ver- 
syps ontbraken aan den oproep. Toch 
bleek de Brugsche samenstelling vaar
dig genoeg om de localen gemakkelijk 
onder de knie te houden.

Zondag a.s. doet ’t V. G. de verplaat
sing naar Daring Blankenberge, waar 
de strijd hardnekkig zal zijn. Moesten 
de Oostendenaars er kunnen in slagen 
iets van den inzet te veroveren, dan zou 

; dit reeds een heele prestatie zijn.

! A. S. Oostende 1 —  G. S. Middelkerke 1

Tusschen beide elftallen in Geweste
lijke Afdeeling groeide deze strijd uit 
tot een partij die wegens den feilen 
wind sterk te lijden had. Beide ploegen 
hadden een speelhelft voor zich, maar 
het is juist gedurende de periode van 
meerderheid dat ze een doelpunt tegen 
zich zagen aanteekenen. Vóór de rust 

! zorgde Janssens voor het openingspunt, 
! en tijdens de tweede speelhelft teekende 
! Dierendonck den gelijkmaker aan. Zon- 
■ d)er den wind zou het een prachtige 
1 partij geweest zijn, want Middelkerke 
heeft bewezen een flink ploegje te be
zitten dat met gerust gemoed de toe
komst mag inzien.

Dat veteraan Emest Meier terug van 
de partij was, blijkt uit onderstaande 
samenstellingen :

A. S. Oostende: Calemyn; Tanghe en 
Meier; De Boodt, Vandendriessche en 
Gilbert; Vantomme, Dehaemers. Jans
sens, Dejonghe en Vanderivière.

Middelkerke: De Boyaer; Titeca en 
Simoen: L&rzin Arthur, Deboutte en 
Van Hecke; Vandenhouweele, Larzm 
Albert, Dierendonck, Vanryckeghem en 
Opstaele.

KALENDER DER WEDSTRIJDEN VOOR 
ZONDAG 15 DECEMBER

KAMPIOENSCHAP DER 3 PROVINCIES

F. C. Brugge 
La Gantoise -

- S. C. Charleroi 
Eendracht Aalst

PROVINCIALE AFDEELIjNG 

Reeks A

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

GEWESTELIJKE AFDEELING 

Reeks A

G. S. Middelkerke — E. G. Gistel

VR IENDEN WEDSTRIJD 

F. C. Knokke — C. S. Brugge (I)

BOKSEN

DE BIJEENKOMST TE OOSTENDE 
OP WOENSDAG 25 DECEMBER

Hieronder laten we het volledig pro
gramma volgen van de openingsmeeting 
te Oostende, die op Woensdag 25 De
cember, te 14.30 uur, in de zaal van het 
Sportpaleis zal plaats hebben:

Liefhebberskampen over 4x2 minuten: 
Vandenberghe (Oostende) tegen Ver- 
mander (Moeskroen); A. Naessens (O.) 
tegen X. (M.); Hoorne (O.) tegen Lapin 
(M.) ; Vermote (O.) tegen Braye (M.).

Beroepskampen: Wolpe (Oostende) te
gen Van Outryve (Moeskroen); Taecke 
(O.) tegen Deconinck (M.); Everaert 
(O.) tegen Dujardin (M.).

De prijzen der plaatsen zijn vastge
steld als volgt: Ring 15 fr.; eerste rang 
10 fr.; volksplaatsen 5 fr.; werkloozen 
(op vertoon hunner stempelkaart) 3 fr.

HANDBOOGSCHIETEN
GROOTE KALKOENSCHIETING

Op Zondag 22 December heeft er bij 
Jules Deknock, de Smet de ftfaeyerlaai; 
19 (Hazegras) een monster kalkoen- 
schieting plaats, waaraan prachtige kal
koenen verbonden zijn. De prijzen lui 
den: een hoogvogel: een kalkoen; twee 
zijd vogels: elk een kalkoen; twee ital
ien : elk een kalkoen; 30 vogels van Ü 
fr. Inleg 17 fr. Gewone voorwaarden.

Aan schutters zal het dus niet ont
breken!


