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LICHTEN

DECEMBER

uit aa;»

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 .

H O O G 

W A T E R
DECEMBER

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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VREDE OF AARDE
Misschien is er, sinds het begin van 

de wereld, nooit een oogenblik geweest, 
waarop er minder vrede op aarde was 
dan in deze dagen. WelHcht is er nooit 
een tijdperk geweest, waarin de verwe
zenlijking van de vredesgedachte verder 
af scheen en onbereikbaarder leek dan 
thans het geval is. Maar nog nooit is 
de wensch naar vrede zóó hevig en zóó 
universeel geweest als in dit afgelooptn 
jaar en als er iets is, waaruit wij ' jop 
kunnen en mogen putten, dan is het wel 
hieruit.

Want vrede op aarde, dat is niet een 
begrip, dat, over de hoofden van de 
menschen heen, ons willekeurig wordt 
gegeven of onthouden — vrede is een 
evenwichtstoestand in de harten \an de 
menschen zelf. Vrede dat is. Behalve di 
eikenning, dat er kwaad bestaat naast 
goed, de beheersching van het kwade 
door het goede. }Niet vaag, niet inyiiet 
algemeen, niet alsof het iets is, da/ons 
niet aangaat en dat wij gerust atfn an
deren kunnen overlaten. Neen,' in de 
eerste plaats in ons zelf moet die vrede 
gewonnen en gehandhaafd worden. Re- 
geeringen, van welke struktuur zij óok 
zijpïi, staan machteloos tegenover den 
wil van een heel volk. Onze geheele sa
menleving van hoog tot laag bestaat uit 
enkelingen. Ministers, ambtenaren, offi
cieren en soldaten, werkgevers en werk
nemers, zij zijn allemaal menschen. 
Menschen zooais U en ik, Menschen met 
goede opwellingen en verkeerde opwel- 
.. -igen. Menschen, die een voortdurenden 
strijd met zichzelf moeten voeren, om 
met zichzelf in vrede te kunnen leven. 
Menschen, die in zichzelf het verkeerde 
baas moeten kunnen blijven, om dien 
innerlijken vrede te kunnen handhaven. 
Uit een klein aantal menschen bestaat 
ieder gezin, uit enkele honderdtallen 
menschen bestaat een straat. Gehuchten, 
dorpen en steden, zij zijn niet anders 
dan een groep gewone menschen, die mei 
elkaar leven en die dan het beste kunnen 
doen door met elkaar in vrede te leven. 
Hoe grooter wij de groepen maken, hoe 
meer menschen er bij betrokken worden, 
maar dat verandert niets aan het feit,

dat het altijd de gewone menschen zijn. 
die de mogelijkheid tot vrede in zicluelf 
meedragen, die het. zelf in hun ma-.,ht 
hebben, om die mogelijkheid tot vrede 
te vernietigen of te doen groeien.

In vrede Jeven, met onszelf en met 
anderen, dat heeft betrekking op ELK 
van onze gedachten en daden, ook op 
kleinste, ook op schijnbaar onbelang
rijke handelingen. In vrede leven, dat 
beteekent: goed willen denken en goed 
willen handelen: dat beteekent: altijd 
?n oogenblikkelijk onze fouten en te
kortkomingen aan onszelf bekennen en 
steeds weer trachten het een volgende 
maal beter te doen.

Vo.oruitgang^ dat is de grootst moge- 
lijke zedelijke ën' geestelijke groei van 
liet grootste mogelijke aantal menschen; 
vooruitstrevende bepalingen, die alléén 
door wetten kunnen worden gehand- 
naafd, zijn daarom van weinig waarde.

Nr.et door andere wetten, niet door
iternationale overeenkomsten, niet door 

van hoogerhand gevoerde of vermeden 
oorlogen zullen we tot een betere wereld 
iunnen geraken. Maar wel, en uitslui

tend, door. ieder voor onszelf, aan onze 
eigen verbetering te werken.

Zeg niet, dat dit allemaal niets geeft. 
Wees niet moedeloos, omdat het op het 
oogenblik zoo moeilijk lijkt. Bedenk, dat 
de millioenen en milliarden, waarover 
iedere regeering in ieder land beschikt, 
zijn samengesteld uit millioenen kleine' 
en groote bijdragen, die iedere belas
tingbetaler opbrengt. Wat op financieel 
gebied mogelijk is, dat is op geestelijk 
gebied in veel sterkere mate mogelijk.

Liddell Hart schreef eens: «Men kan 
de meening zijn toegedaan, dat de we
reld een wildernis is. Maar zoodra men 
heeft ingezien, dat het voor alle betere 
menschen beter zou zijn, indien iedereen 
óp een fatsoenlijke wijze leefde en de 
gevoelens van anderen zooveel mogelijk 
ontzag, dan kan men niet anders doen, 
dan zelf die beginselen in practijk bren
gen en zelf handelen, alsof iedereen deze 
beginselen ware toegedaan».

Gaan we met deze gedachte Kerstdag 
1940 tegemoet !

P A L A C E
19-21 Adolf Buylstraat 19-21
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D E Z E  W E E K .

HET DRAMATISCH NOODLOT IN HET CIRCUSLEVEN :

De 3 Codona’s
Herinner U het meesterwerk der stomme 

filmkunst «Variété», met Emile Jannings

Hoe nieuws 
bekamen uit 

Engeland
De eenige weg welke wij vc-orloopig 

kennen om nieuws te bekomen van uit 
Engeland is deze langs Postbus 506 Lis- 
-sakwr-, Portugal.

Men schrijft in den brief aan het be
trokken familielid slechts het strict 
noodzakelijke, steekt er een internatio
nale postzegel van 3,50 fr. in, welke men 
op het postkantoor haalt en plakt op 
het omslag een zegel van 1,75 fr.

Op het omslag schrijft men den naam 
en voornaam van den persoon aan wien 
het schrijven in Engeland gericht iß en 
daaronder de woorden: «Postbox 506, 
Lissabon, Portugal».

Kent men het juiste adres van de in 
Engeland vertoevende persoon, dan 
schrijft men dit bovenaan en op de 
voorzijde van den brief welke men in 
het omslag steekt. Het adres dient zoo 
duidelijk mogelijk geschreven.

Zij die het niet kunnen, mogen zich 
altijd tot ons wenden. Wij zullen hen 
helpen. ______

Lichten aan en uit

W ij maken onze lezers er op attent, 
tïat in den linker bovenhoek van cns 

' blad het uur vermeld staat waarop zij 
hun lichten mogen aansteken of dooven. 
D it is wel te verstaan het wezenlijk uur 
volgens de /on. Daarbij dient twee uur 
gevoegd.

Op het oogenblik van het aansteken 
der lichten, dient de biindeering onmid- 
deilijk en stipt te geschieden.

Wie bezorgt er ons Inlichtingen over.. 

Wij hebben nieuws van....

Aan onze Aankondigers 
en Berichtgevers

Daar de omstandigheden ons ver
plichten nog vroeger van de pers te ko
men, zijn wij genoodzaakt onze aankon- 
(')' gers en berichtgevers te waarschu
wen, dat het laatste termijn voor hunne 
inzendingen DONDERDAG  M IDDAG  is.

Onze Zeelieden in Spanje
Wat maakt men onze jongens wijs ?

W aar bevinden zich Een Werker voor onze
onze

Visschersvaartuigen De door alle Oostendenaars welge
kende vriend Arsène Blondé vertoeft 
voor het oogenblik te Oostende en is voor 
enkele weken teruggekomen van La Ro
chelle, waar hij voor de Belgen, die de 
toelating hebbefr er de visscherij te be
oefenen, zeer veel goeds doet. Daarin 
wordt hij geholpen door Henri Ghys, die 
tijdens zijn afwezigheid, hem om zoo te 
zeggen vervangt.

Alle Oostendenaars weten wat Arsène 
Blondé was vóór den oorlog.

Wij die hem in deze moeilijke dagen 
! aan het werk zagen op onze reis, kunnen 
! slechts in bewondering staan voor den

m mi______a________ veteraan onzer visschers, die zonder veelfypfflZe O llu C  VlSSCOerS lawaai met ons steeds één gedachte voor
oogen heeft: ons visschersvolk dienen.

In ons volgend nummer zullen we de 
volledige lijst opgeven van al de Belgi
sche visschersvaartuigen, waarvan wij 
v/eten waar ze zijn vergaan of vertoeven.

Deze belangrijke lijst, waarvan de op
zoekingen met de meeste nauwkeurigheid 
werden gedaan naar aanleiding van onze 
reizen in Frankrijk en de talrijke in
lichtingen welke we verzamelden, zal 
voor talrijke personen een belangrijke 
aanwijzing zijn.

Visschers

in het 
Godtscfialcktehuis
In een vorig nummer hebben we de 

lijst opgegeven van de oude visschers 
welke in het Godtschalck tehuis vertoe
ven en thans naar het gesticht te Lede 
zijn overgebracht.

Van de Bestuurster, Mevrouw Rom- 
bouts, waarvan de opofferingsgeest geen 
grenzen kent, ontvingen we thans een 
schrijven dat de oudjes met veel genoe
gen nun visscherspensioentje ontvangen 
nebben. Verder meldt zij, dat het de 
oude zeebonken, welke we bijna alle
maal zeer goed kennen, zeer aangenaam 
zou zijn moesten we de gelegenheid heb
ben hen eens te fcesoek-ïn, w.w’ coor 
we tevens overtuigd zouden zijn hoe wel 
de oudjes daar ontvangen werden en in 
welk prachtig gesticht zij aldaar ver
blijven.

Indien ze van de zee niet genieten, 
hebben ze toch een groot park, waar ze 
rustig kunnen wandelen. Van niets heb
ben zij zich tot nu toe moeten onthou
den.

Dit alles kan ons en de familieleden 
en vrienden van onze ouJe visschers 
slechts verheugen.

Het mag echter gezegd dat ze in de 
persoon van Mevrouw Rombouts over 
een goede engelbewaarster beschikken.

De besommingen in de visscherij zijn 
groot en de 0.317 van Frans Viaene be- 
somde met 14 duizend liter mazout niet 
minder dan 394.000 fr.

Ook de 0.168 van Zonnekein en Maes, 
evenals de iN.62 van de gebroeders De- 
saever van Nieuwpoort, en de 0.263 van 
Jaak Viaene, hebben er prachtige reizen 
gemaakt.

Mocht zulks hier ook spoedig het ge
val zijn. dan zou er opnieuw meer leven, 
meer werk, meer tering en nering langs 
onze kust komen, waarvan onze bevol
king veel bate zou hebben.

MEKANIEKE TOUW -, GAREN

EN NETTENFABRIEKEN

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

Alle benood:gdheden voor 
Zeevaart, Zeev'sscherij en
—  Openbare Werken -—-

— Mazout « Purfina » — 
Diesel Motoren « Sulzer »

Wij hebben in onze vorige nummers 
reeds te kennen gegeven, dat «Het Vis
scherijblad» thans een actie op touw 
gezet heeft om onze zeelieden, die ten 
getalle van 94 in Spanje zitten te hun
keren om naar huis te komen, te steunen 
en die terugkomst te bespoedigen.

Thans ontvangen we uit Spanje een 
schrijven, dateerend van 1 en 3 Decem
ber, waaruit we afleiden dat men onze 
zeelièden niet wil laten vertrekken, voor
aleer men de zekerheid heeft, dat ze in 
België in vrijheid zullen gesteld worden!

Alsof men hier het tegenovergestelde 
had waargenomen.

Onze matrozen en visschers begrijpen 
daar natuurlijk geen knop van !

Men heeft hen thans ook wijs gemaakt 
dat al de Belgen welke na 28 Augustus 
in België terugkomen, naar Duitschland 
worden vervoerd.

Onze jongens, die zulks gelooven, mel
den ons dat zij hierop toch een uitzon
dering zouden moeten maken, gezien zij 
daar al den tijd geinterneerd waren en 
dus niet vóór dien datum in België kon
den zijn.

Onze jongens schrijven verder, dat /e 
hopen dat de manschappen niet zullen 
boeten voor de door hun oversten er op 
nagehouden willetjes in zake blijven of 
vertrekken.

Een der oversten wil hen niet laten 
vertrekken voor redens die geen steek 
houden en wij hebben den volledigen in
druk dat men onze jongens in Spanje 
met alle mogelijke middelen ter hand 
wil oeletten huiswaarts te keeren, zoo
ais men met zooveel duizenden in Fran
krijk gedaan heeft, toen ze wilden naar 
hun land terugkeeren.

Daarom hebben we beslist niets on
verlet te laten om de terugreis van die 
94 Vlaamsche zeelieden, die ver van hier 
naar hun huis, vrouw, kinderen en fa
milieleden verlangen, te bespoedigen 
met al de middelen in ons bereik.

De Hoogere Overheid stellen we daar
om in kennis van wat ons thans geschre
ven werd.

EEN SCHRIJVEN AAN DEN
SPAANSCHEN AMBASSADEUR

Hierna volgt een schrijven door «Het 
Visscherijblad» met den steun van Gou
verneur Bulckaert, het Zeewezen en an
dere invloedrijke personen, gestuurd aan 
den Spaanschen Ambassadeur, om ten 
spoedigste de terugkomst van onze jon
gens te kunnen bewerkstelligen. Ook bij 
het Belgisch Rood Kruis werden door ons 
thans hiervoor voetstappen aangewend. 
Dit schrijven luidt:

Excellentie,

Het is.U niet onbekend dat even vóór 
de kapitulatie van Frankrijk talrijke 
Vlaamsche visschers en zeelieden, in de 
zuidelijke havens van Frankrijk vertoe
vende, bevel kregen met hun vaa "tuigen 
naar Engeland over te varen.

Sommigen gehoorzaamden hieraan en 
anderen verkozen te Bilbao te gaan 
schuilen in afwachting dat weer klaarte 
in de toen voor hen troebele toestanden 
zou gebracht zijn.

Op 26 Juni deden niet minder dan 94 
Vlaamsche zeelieden de Spaansche kust 
aan, van waar ze er achteraf geinter
neerd werden en thans zich alle te 
Orduna, Viscaya, Spanje, bevinden.

Wekelijks bereiken ons brieven van 
deze ongelukkigen, die noch geld noch 
goed meer bezitten om zich behoorlijk 
te kunnen verzorgen.

Bijna allen zijn gehuwd en laten vrouw 
fe'jnderen en familieleden ook hier in 
onbeholpen toestand achter, waar ze 
anders samen hun brood zouden kunnen 
verdienen.

U weet met welke fierheid en openhar
tigheid nog onlangs talrijke Uwer 
Spaansche landgenooten en kinderen bij 
onze Vlaamsche zeelieden ten huize op
gevoed werden en U zult beter dan wie 
ok begrijpen, welk oneindig genoegen 

en levensvreugde Ued. thans in het huis
gezin van onze zeelieden zoudet brengen 
door te betrachten onze jongens ten 
spoedigste naar vrouw en kinderen of 
oude moeder en vader terug te brengen.

Uit een schrijven van 1 December zoo 
pas uit bovenstaand adres ontvangen, 
blijkt duidelijk hoe sommige oversten 
hen beletten hun land, vrouw en kinders 
te gaan vervoegen, onder voorwendsel 
te melden dat, al wie na 28 Augustus in 
België terugkomt, naar Duitschland zou 
gevoerd worden.

Daarom weze het ons toegelaten Ued. 
tusschenkomst in te roepen om de 
Spaansche overheid van de werkelijk
heid in te lichten en door haar het 
spoedig huiswaarts keeren van onze j 
landgenooten te bewerkstelligen.

Ued. zult hierdoor niet alleen een ; 
leuw bewijs geven van de genegenheid 

welke het Spaansche volk ons land toe
draagt, maar Ued. zult aldus eens te I 
meer bijdragen tot het geluk van zoo- !

el families van onze zeelieden thans ! 
in Spanje vertoevende.

Steeds tot alle verdere inlichtingen 1 
eid en een gunstig antwoord tegemoet ' 

ziend, aanvaard, Excellentie, de betui- • 
ging onzer erkentelijken dank en hoog
achting.

De Bestuurder,
P. Vandenberghe.

Mme DECRAECKE, BRUGGE.
,Neen-, beste lezeres, die oproep om de 

namen te kennen van de Belgen die in 
den vreemde vertoeven, is nog niet ge
daan. Wij stellen ons hiervoor in ver
binding met de bevoegde overheid.

Gij zult echter uw man Jozef De- 
craecke, die aan boord was van de 
0.340, eigenaar Remi Calcoen, zelf niet 
hooren. Stel U dus tevreden als ge 
moogt vernemen dat hij nog in leven is.

Wie ons ondertusschen nieuws kan 
bezorgen over Jozef Decraecke, zou ons 
groot genoegen doen. (26)

•**
Kan iemand ons melden waar de heer 

Broukxom Edouard en zijn vrouw zou
den vertoeven, die aan boord van de 
0.309 vertrokken naar Dieppe, waar het 
schip tijdens het bombardement verlo
ren ging?

Wij raden den inzender van deze 
vraag ook aan het Nr 21 van 27 Juli van 
ons blad te raadplegen, daar daarin een 
20-tal narreen van onbekende lijken voor
komen, wêlke in het schip gevonden 
werden. (27)

**
Uit Engeland ontvingen we deze week 

nieuws van Angèle Baroen, echtgenoote 
van Willy Lorrenzen, en ook van Frans 
Baroen en Irène Pauwels en kinderen, 
van den Opex, die volgens hun schrijven 
in goede gezondheid verkeeren. (28)

8 )B.30 «JEAN ANDRE».
is direct op Engeland gevaren, waar hij 
ili Juni vertoefde. Sedertdien hebben 
wij er geen nieuws meer van. (29) 

**♦
Kan iemand ons inlichtingen bezor- 

behoorende aan Pierre Vandenbroecke 
gen van 0.16 «Pierre Ferdinand», toe- 
en van Charles Hubrechtsen, van Bree 
dene-dorp, die er zich aan boord van 
bevond, toen het schip de haven van 
Oostende verliet met, een Fransche ha
ven als bestemming? (30) 

**
EDMOND GOVERS.

De SS.0.299 van de N. V. Motorvis- 
scherij, alsook de 0.296 van dezelfde 
reederi;'[! mét onderscheidenlijjk Jean 
Corneau en familie en Georges Govers 
met familie, zijn recht op Engeland ge
varen, waar ze op 11 Juni nog in Dart
mouth lagen. Alle vluchtelingen waren 
reeds van boord gegaan Allen verkeer
den toen in goede gezondheid.

Ook de 0.262 van de Oostendsche ree-

i rij, is op Engeland gevaren, nadat we 
het vaartuig, als we het goed voor heb
ben, te Le Havre op Woensdag 22 Mei 
hebben zien vertrekken, rond 14 uur in 
den namiddag.

We weten echter niet meer of de fa
milie Andries Haeckx er zich nog aan 
boord van bevond.

We lichten ons hieromtrent nader in 
bij kapitein Arsène Blondé.

Wie ons nadere inlichtingen kan be
zorgen, wordt verzocht het te doen. (31) 

V
STUDENTEN IN ENGELAND.

Men schrijft ons dat volgens uit En
geland ontvangen berichten, van de 
acht studenten welke er met loodsboot 
16 toekwamen en gevestigd werden bij 

'Madame Deknuyt, achteraf de student 
Lauwers Laurent, einde Augustus, de 
andere familieleden Lauwers is gaan 
vervoegen te Kensington. Van zijn an
dere makkers wordt niets vermeld. Zoo
dra nieuws, zal men ons hieromtrent in
lichten? (32) 

**
AAN VALERE PONJAERT, U IT  BLAN
KENBERGE.

De B.51 werd opgeëischt door de 
Fransche Marine te Le Havre op 20 Mei. 
Verder geen nieuws meer over het vaar
tuig gehoord.

Wie meer weet wordt verzocht ons in 
te lichten ! (33)

**
AAN DEN HEER LOUIS D IE R IC K X - 
ViSSCHERS, TE BLANKENBERGE.

In «Het Visscherijblad» van 3 Augus
tus verscheen het volgende: «De 0.324 
«Sonny Boy» zou op een mijn geloopen 
zijn met al zijn vluchtelingen aan 
boord».

Nadien wist men ons te vertellen dat 
het schip naar Engeland zou overgeva
ren zijn. Wij hebben echter niets meer 
van het schip gehoord of gezien, maar 
we zoeken verder. (34)

Â

AAN JAN VANDIERENDONCK, U IT
HEIST.

Over de H.27 kunnen wij u niet de 
minste inlichting bezorgen. Nergens vin
den wij in ons dossier het vaartuig ver- 
neld. Intusschen verliezen wij uw vraag 
aaar inlichtingen niet uit het oog. (35) 

***
Weet er iemand nieuws van de 0.235 

«De Rosa» en van Ernest Vercruysse, die 
er zich aan boord van bevond?

Deze inlichtingen worden gevraagd 
door zijn vrouw Irène Borret. (36)

De Visscherij opnieuw 
toegeSaten !

Een verheugende Maatregel
De Duitsche Marine Overheden bren- verlaten en vervoegen en zulks onder ge

gen ter kennis dat het onze visschers 
zal toegelaten worden hun bedrijf te her
nemen.

Zullen alleen toegelaten worden aan 
te monsteren, zij die als visschers van

leide van een Duitsch wachtschip.
De Duitsche Maritieme Overheden 

brengen de hiernavolgende bepalingen 
ter kennis van de zeevarende visschers: 

1) Er mag slechts van uit de havens
beroep op het Waterschoutsambt bekend I Zeebrugge, Oostende, Nieuwpoort, Duin-
staan.

Zullen mogen zee kiezen, alleen de 
vaartuigen die vóór 10 Mei 1940 als zee
schepen op het Waterschoutsambt inge
boekt waren. De jollen en roeibooten zijn 
dus niet toegelaten in zee te steken. 
Alles zal in het werk gesteld worden, 
opdat later voor deze vaartuigjes insge
lijks een bevredigende beslissing zal wor
den voorbehouden.

Al de visschers, zoowel schippers als 
motoristen en matrozen, die wenschen 
te monsteren, moeten zich op het Water
schoutsambt aanbieden. Zij zullen dra
ger zijn van : 1) Hun eenzelvigheids- 
kaart; 2) Hun zeemansboekje, zoo zij er 
een hebben; 3) Drie onlangs gemaakte 
foto’s.

Gepaste inlichtingen zullen dan door 
den dienst van het Waterschoutsambt 
aan eenieder gegeven worden.

Elk vaartuig moet aan boord hebben:
1) Een witte vlag, voorzien van de 

I aanvangsletter van de thuishaven, de 
letter «O» voor Oostende, «Z» voor Zee- 

j  brugge en «N» voor .Nieuwpoort. Deze 
; letters moeten minstens 60x30 cm. af- 
j meten.
I 2) Een Belgische vlag die onder de 
! witte vlag zal bijgezet worden vanaf het 
oogenblik van afvaart totdat het schip 

; terug in de haven zal gemeerd liggen.
! 3) Twee zwarte bollen of manden noo
dig voor signalen te geven.

4) Een in regel zijnde monsterrol.
I 5) De andere door de wet voorziene 
1 scheepspapieren.
; De zeilschepen mogen de haven slechts 
; verlaten, zoo zij door een motorsloep ge- 
; sleept worden. Zij zullen insgelijks ge- 
! sleept moeten worden om de haven aan 
i te doen. i

kerke, Grevelingen, Calais, Boulogne, 
Etaples, Le Crotoy en St. Valéry-sur- 
Somme gevischt worden.

2) Alle visschersvaartuigen, die in deze 
havens liggen, zijn onderworpen aan de 
bewaking, uitgeoefend door de Marine- 
Hafenueberachungsstellen.

3) De visscherij mag slechts bij dag 
en bij een zicht van minstens 8 Km. be
dreven worden.

4) Het is verboden andere personen, 
als deze aangemeld bij de «Hafenueber- 
wachungsstelle» aan boord te nemen.

5) De visscherij is toegelaten binnen 
de 3 mijl-zone, gerekend vanaf de iaag- 
waterlijn.

6) De visschersvaartuigen van een ha
ven mogen slechts dan de haven ver
laten, visschen en terug binnenloopen, 
wanneer ze begeleid worden door een 
Duitsch wachtschip. Gedurende het vis
schen moeten alle scheepjes zich binnen 
een kring van 1000 m. van het dienst
doende wachtschip ophouden. Bij niet 
naleven van deze bepaling, wordt dade
lijk van de wapens gebruik gemaakt.

7) Het uitvaren mag ten vroegste bij 
zonsopgang beginnen; het binnenloopen 
geschiedt één uur vóór zonsondergang.

8) Alle visschersvaartuigen moeten in 
zee, in top boven de nationale vlag, een 
witte vlag voeren, voorzien van de aan
vangsletter van de thuishaven. De let
ters moeten de volgende afmetingen 
hebben: 60x30 cm.

9) Het inschepen of aan boord hebben 
fan telefoon- of radiotoestel, is verboden.

10) Wanneer men van zin is uit te 
varen, moet dit ten laatste daags te 
voren aan de « Hafenueberwachungs- 
stelle» aangevraagd worden.

11) Overtreding of verwaarloozing van
Alle schepen moeten samen de haven ! deze verordeningen worden gestraft met
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Bewaring van Effecten — Verhuring van Brandkasten — 
Bewaring van kostbare waarden, onder omslag, in pakket

ten of verzegelde kisten.

visscherijverbod voor gansch de haven. 
De overtreders worden aan het daartoe 
bevoegde gerecht overgeleverd.

12' De visscherij wordt op eigen risisco 
bedreven.

13) Op grond van deze verordening 
kan het Duitsche Rijk niet aansprakelijk 
gesteld worden voor veroorzaakte of op- 
geloopen schade.

De diensten van den heer Waterschout 
Carlier kunnen steeds geraadpleegd 
worden en blijven steeds ter beschikking 
van de visschers.

AANVULLENDE ONDERRICHTINGEN

In aansluiting met de onderrichtingen 
hierboven aangehaald, werden door den 
heer Waterschout, thans nog hiernavol
gende onderrichtingen aan de visschers 
verstrekt :

1) Telkens U in zee zult willen steken 
zal het passen daags voordien en vóór 
16 u. U op mijn bureel te laten inschrij
ven.

2) Zoo U niet bij machte zijt op eigen 
kracht te varen en te visschen zal U ver
bod tot uitvaren worden opgelegd.

3) Bijzondere schikkingen zullen eerst
daags genomen worden om de kleine 
vaartuigen en roeibooten langsheen de 
kust te laten visschen.

4) Elk schip zal de volgende scheeps
papieren moeten aan boord hebben :

a) Bewijs van eigendom door de Stad 
of de Gemeente afgeleverd.

b) Bewijs van nationaliteit, door het 
Waterschoutsambt en mits eene fiscalt 
zegel van zes frank, uitgereikt.

c) Monsterrol.
d) Na de keuring, een bewijs van deug

delijkheid.
Verder wordt mij, door de Duitsche 

Overheden gevraagd U de volgende on
derrichtingen ter kennis te willen bren
gen; de hierna door het Duitsche wacht
schip vertoonde signalen beteekenen.

1) Blauwe vlag «P» beduidt in de ha
ven, dat de vaartuigen het Havenwacht- 
schip moeten vervoegen om in zee te 
steken. Wanneer deze vlag door het 
Duitsch schip in zee wordt bijgezet, be

doelt het dat alle schepen terug moe- 
;en binnenkomen.

2) Roode vlag «B» beduidt: net en 
anker overkappen en onmiddellijk de 
laven binnenloopen.

3) Vlag «O» beduidt dat de visschers
vaartuigen het Havenwachtschip zoo 
snel mogelijk moeten volgen, zoo dat 
schip varende is. Zoo het Duitsche 
wachtschip gestopt ligt, zal de letter 
«O» bedoelen: visschersschepen, blij;' be
ter te samen. „

4) Het onderscheidingswimpel of con- 
tra-sein (rood en wit) is het hoogste 
waarschuwingssein, voor het geval de 
vaartuigen op geen ander signaal rca- 
geeren. Het is ook de laatste waarschu
wing vóór het gebruik der wapenen en 
wordt bijvoegelijk gezet.

Moest een visschersvaartuig uit welke 
reden ook, onklaar komen, zal onmidüel- 
lljk door den schipper twee ondeieen 
staande zwarte bollen of manden op een 
afstand van minstens vijftig cm. tijge- 
zet worden.

Heistsche Visschers in 
Engeland

Van een vriend die in Spanje vertoeft, 
heeft iemand uit Heist een schrijven 
ontvangen, de bijnamen vermeldende 
van verschillende Heistsche en Zeebrug 
sche visschers die zich in Engeland be
vinden

Daar wij zelf hun familienamen niet 
kennen en wetende dat elkeen te Heist 
en te Zeebrugge de visschers bij hun bij
naam beter kent, zoo geven wij ze hier
na weer zooals ze ons opgegeven werden. 
De plaats waar ze in Engeland vertoe
ven, kan echter niet opgegeven worden.

Deze personen zijn:
Leopold Vantorre (Pol Mussche) en 

gansch zijn familie, waaronder zijn zoon 
Frans (Colus); Berten Mussche; Gerard 
Slekke; Louis De Paepe; Louis Blaas ; 
Jan de Zeilmaker; Sis van Kattens ; 
Pietje van Comejuts; Oscar Noppe, va
der en broers; Ko van Jan de Röstens 
met zijn ouden vader Jan; Piet Braems; 
Spiets en zijn zoon Jozef; Frans van 
Ratjes; Pol van Martekoos; Medard Dij- 
zers; Medard van ’t Zwins; Alfred en 
Gustaaf Van Waes; Fernand Cohier ; 
Edmond van Muhtens; Alfons en An- 
dries De Groote; Jerome David; André 
van Frans van de Zwartens; Jules de 
boer met zijn zoon Aimé Vantorre 
(zwakkens); Gustaaf De Vinck; Albert 
Claeys; alsook de Z.15 «Blanche Mar
guerite» van Demeester Jan en PieterWanneer een visscher eene mijn in ____ ________

de korre heelt, zal hij door aanhoudend en çje jj 49 «De Blauwvoet» van Petrus 
tluiten met den misthoorn, en lukRelen utterwulghe.

Rond de Uitbetaling der 
Visscherspensioenen

Maandag 1.1. had de uitbetaling van , t je pastekop» bii den beenhouwer halen

Ook vernemen we dat er verledende aandacht van het Duitsche wa:nt-
schip op zich trekken. week te Heist veel nieuws uit Engeland

De visscherij wordt zoowel op Zon- en iangS Spanje is toegekomen, alsook een 
feestdagen als op werkdagen toege- telegi'am

staan. . Hopen we voor al onze families dat
we spoedig langs Brussel-Radio de na

pen in tegenwoordigheid^ van mijnen men mogen kennen van al de Belgen die
Vóór het in zee steken zullen alle sche-!

van
dienst door de Duitsche Overheden na
gezien worden.

*#*

Hier dient terloops hulde gebracht aan 
het Beheer van het Zeewezen en aan de 
heeren Burgemeesters onzer kuststeden, 
die door gedurig aandringen in deze 
moeilijke omstandigheden er in gelukt 
zijn een resultaat te bereiken.

Aan Waterschout Carlier onze beste 
gelukwenschen voor de knappe wijze, 
waarmede hij de gegeven instructies in 
een recordtijd wist ten uitvoer te bren
gen.

Zoo moet het en zou het altijd moeten 
gaan: practisch en vlug.

VRIJE TRIBU UN

/ Onze Dienst voor 
Zeevisscherij

Mijnheer de Bestuurder,
’t Is mijn gewoonte niet dagbladarti

kels te schrijven, maar voor een keer 
kan ik het toch niet over mijn hart 
krijgen en ik hoop stellig, dat ge dit 
artikeltje zult overnemen. Dank bij 
voorbaat.

Toen ik over tijd langs den weg van 
uw vakblad de tijding las, melding ge
vend van het tot stand komen van den 
Dienst voor de Zeevisscherij, ter plaats 
zelf, zegde ik terstond' «Nu hebben ze 
het eens bij het goede eind en er zal 
dezen keer toch nuttig werk verricht 
worden voor onze visscherij in het alge
meen en voor de visschers in het bij
zonder». Nu ten minste zouden de groote 
Oomes met eigen oogen zien wat er hier 
mank loopt.

Ongelukkiglijk werd alles uiteenge
gooid door de gebeurtenissen van Mei, 
maar de Dienst voor Zeevisscherij kwam 
terug in het land en had nu slechts 
voor onze visschers te zorgen, die hier 
zoogezegd van Frankrijk zijn terugge
komen, er alles achterlatend wat ze be
zaten aan schip, tuig, tot zelfs huisraad 
en kleederen.

Hun eigen zaken beredderen in nor
male tijden kunnen onze kustvisschers 
niet of zeer moeilijk, laat varen in om
standigheden zooals deze jvelke we nu 
beleven. Wanneer ik dan ook verleden 
week «Het Visscherijblad» las en er ver
nam dat een zekere Mijnheer Sabbe uit 
Heist, met de medewerking van uw blad 
en de gemeentebesturen, er voor zou 
zorgen, dat al het achterwege gebleven 
tuig van onze visschers zou terugken^n, 
ewel, Mijnheer de Bestuurder, ik heb 
er bijna bij gevloekt en me a^vraagd 
wat onze Dienst voor de ’/ te visscherij 
dan gansche dagen zit te doen!! Was 
het deze dienst niet die daarvoor al lang 
had moeten zorgen? In plaats van alle
maal naar hier in zeven haasten terug 
van Frankrijk te komen, hadden ze be
ter gedaan van er ginder toch één afge
vaardigde te laten tot al onze vissche.s 
thuis waren en hun scheepjes en tuig 
opgespoord. Ga nu maar eens maarden 
nadien op zoek naar hetgeen nog over
blijft! Oprecht treurig voor deze scn.i- 
mele visschers, die altijd en steeds 
overal de zondebok zijn geweest.

Wanneer het er op aan komt met alle 
soort van reglementen voor den dag te 
komen zooals voor die fameuze mede- 
cijnkasten, die u een hoop geld kosten, j 
dan hoort ge wel van die pennelikkers 1 
en dan weten ze den schamelen visscher 
wel te vinden. Maar verkeerd loopt het 
uit, wanneer men dezelfde menschen uit 
den nood moet helpen, dan zwijgen ze 
gelijk de visschen of liever nog, ze zen
den hem naar de eene of andere poli
tieke bende, juist alsof zij er een percent 
aan verdienden !

Verscheidene eigenaars van kleine 
schepen weten officieel, dat hun schip 
door de bezettende macht in gebruik 
werd genomen en ze alzoo recht hebben 
op een bepaalde vergoeding welke ze nu 
best zouden kunnen gebruiken. De vraag 
is echter hoe en waar ze terecht moeten 
komen? Denkt gij, Mijnheer de Bestuur
der, dat de Dienst voor Zeevisscherij 
van Oostende daar al iets op gevonden 
heeit? En nochtans moet er wel een 
uitweg zijn, vermits de eigenaars van 
Nieuwpoort die in hetzelfde geval ver
keeren, regelmatig liun vergoeding krij
gen van de bezettende overheid.

Is er maar niemand bij machte, zelfs 
niet een officiëele instelling, om vooi 
onze visschers in de bres te springen ? 
Kunt gij, Mijnheer Vandenberghe, c-r 
niets voor doen, al ware het maar een 
duwtje, om den wagen aan het rollen 
te krijgen? Ge zoudt er vele gezinnen 
mee uit den nood helpen, menschen die 
nu van den steun moeten leven tegen 
wil en dank in, vroeger stoere werkers, 
sjouwers die nu onbeholpen betere tij
den moeten alwachten. Het zijn wellicht 
wel de diepst getroffenen onder de ar
beiders ! ! !

Een kaailooper.

NOTA DER REDACTIE 

Mijn beste kaailooper, we hebben in 
al die zaken al zooveel duwtjes gegeven, 
maar stuiten steeds op onwil en ware 
het niet dat men thans te Brussel vast
beraden aan het werk is gegaan om 
onze voorstellen van vroeger in praktijk 
te stellen, dan zouden we opnieuw ver
vallen in den gewonen sleur van weleer.

Wij zijn het eens met U, dat wat gij 
in uw schrijven vermeldt, het werk

had moeten zijn van een localen vis
scherijdienst, waarvan het personeel 
thans meer zijn tijd schijnt te verslijten 
in wandelen of met de aalmoezeniers 
van den arbeid vergaderingjes te beleg
gen, waarvan weinig practisch kan te
recht komen. De politiek moet buiten de 
visscherij gehouden worden.

Toen wij in Augustus tweemaal naeen 
op eigen kosten en risico een reis onder
namen naar al de Fransche havens, heb
ben we onmiddellijk daarna aan de be
voegde diensten verslag uitgebracht over 
onze bevindingen en wel in den zin door 
U aangewezen.

Voor wat de repatrieering van goede
ren betreft, wezen we toën de gemeente
besturen op wat kon gedaan worden en 
door de steden Brugge, Nieuwpoort, 
Blankenberge en Heist werd nuttig werk 
verricht, terwijl men te Oostende, op 
voorstel van menschen die altijd meenen 
alles best te kennen, een studiecommis
sie op vacantiereis zond naar ’t Zuiden 
van Frankrijk met als resultaat: veel 
geld verteerd, maar niets meegebracht.

Gebrek aan leiding, aan samenwer
king en organisatie waren oorzaak van 
het falen van nuttige gedachten, welke 
ve toen vooruitzetten.

HOOP OP BETERSCHAP

Thans staan we voor bijna onover
komelijke moeilijkheden, tengevolge van 
de korte dagen, de talrijke formaliteiten 
voor het bekomen van een pas, de lang
durige periode welke sedertdien verloo- 
pen is en waardoor de moeilijkheden om 
alles terug te vinden fel vergroot zijn

We hopen zeker volgende week te ver
trekken en noch Zon- noch Kerstdag 
zullen ons weerhouden om eens te meer 
een menschelijke daad te stellen.

Het Zeewezen te Brussel zelf, heeft er 
aan gehouden Inspecteur Eberhardt en 
den knappen waterschoutsagent Pockele 
met ons mee te zenden, waarna de laat
ste zich te St. Vaast zal vestigen om 
er voortaan de belangen van onze vis- 
schersbevolking zoo goed mogelijk te 
dienen

Dat kan ons slechts verheugen, want 
de huurgelden van de schipjes welke 
thans verhuurd zijn zullen we ook trach
ten te bekomen en naar ons land mee
brengen. Meer nog door het Zeewezen 
zal betracht worden de schipjes terug 
naar veilige thuishtven te brengen

Dit alles had inderdaad reeds maan
denlang het werk kunnen zijn van den 
Zeevisscherijdienst aan de Kust, maar 
dat is nu eenmaal zoo niet geweest en 
het .spijt ons alleen maar, dat er in een 
dag geen 48 uren zijn om ons toe te 
laten het grootste gedeelte aan de be
langen van onze bevolking te kunnen 
wijden, waar we thans noodzakelijker
wijze buiten dit alles toch ook onze eigen 
zaken niet r.rogen verwaar!' ( zen.

Schep echter moed, want nu hervor
mingen op til zijn, hopen we, dat er ook 
hier nog nuttige zullen verwezenlijkt 
worden

in Engeland of Ierland vertoeven. Het 
zou voor veel ouders, vrouwen en kinde
ren, mannen en jongelieden, een troost 
en verlichting zijn in plaats van de on
zekerheid over het lot der hunnen waarin 
ze nu leven.

Ondertusschen danken we den inzen
der van hierboven toegestuurde inlich
tingen, omdat hij veel Heistenaars en 
Zeebruggenaars zal plezier doen. 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

De Eerste Visch te 
Oostende

het visscherspensioentje plaats en zeg
gen we terstond, dat al wie maar te 
Oostende vertoefde en op een visscliers- 
pensioentje recht had, tegenwoordig 
was. Pas 48 uur voordien had de pers 
dit besluit afgekondigd.

Het v/as de eerste maal in zeven 
maanden dat we honderden bekende ge
zichten terug zagen, waarop veelal ar
moede en lijden te lezen stonden.

Het was de eerste maal in al dien 
tijd, dat we ons konden vergewissen v m  
hun werkelijken toestand, niettegen
staande valen zichtbaar tevreden waren 
thans ook hun pensioentje, hoe gering 
het ook is, op te mogen rapen.

Als er ten andere onder ons volk een 
categorie menschen is, welke te lijden 
heeft gehad en zonder werk is, dan stol
len we de visschers en hun families op 
de eerste plaats.

Het was dan ook met een diepr;f;vofct 1 
medelijden, dat we aan elkeen zijn karig' 
pensioentje overhandiigden. Vooi som
migen zou het -geen verbetering lijn, 
daar ze wettelijk in den Openbaren On-* 
derstand zouden afgetrokken worden, 
wat hen thans verschaft was gev’eest

Buiten deze categorie ongel ukkigen, 
zullen echter honderden anderen, die bij 
dochter of zoon of in gestichten woon
achtig zijn, niet minder gelukkig zijn 
geweest, want het gaf hen toch de ge
legenheid iets meer te doen, al was het 
maar een pijpje te rooken of een warme 
«baai» of «sjerpe» te breien voor den 
winter.

Na de betaling zagen we langs hier 
eenoud visschers vrouwtje een «schelle

en zagen we langs den anderen kant 
vlug een oude zeebonk met een versch 
gehaald pakje tabak (dat hij voorzeker 
al lang besproken had) een pijpje stop
pen, alsof de eeuwige vrede op aarde 
was teruggekeerd.

Arme visschers !
Steeds is ons hart, ons streven, ons 

verlangen de laatste dagen van uw leven 
gelukkig te zien doorbrengen, een droom 
geweest, want de hooge oomes te Brus
sel kennen ons stoere, wroetende vis- 
schersras niet.

Ze weten niet welk hard en moedig 
volk gij zijt; ze weten niet, dat gij in ’t 
putje van den winter tot aan de borst 
in ’t koude water loopt om wat garnaal 
te vangen; ze weten ook niet hoe gij 
in de hevigste koude, in de zwaarste 
stormen, de zee hebt getrotseerd om een 
karige bete broods en ze beseffen nog 
yeel minder dat gii, meer dan wie ook 
óp aarde, recht hebt op een rechtvaar
diger, gelukkiger en socialer bestaan.

Hopen we echter voor U dat er bin
nenkort hierin verbetering zal treden.

Thans weer is het aan al wie nog 
over een schipje beschikt, toegelaten te 
gaam visschen en dat heeft oneindig 
veel vreugde verwekt.

Wij zullen ondertusschen voor uw 
levensbestaan langs den weg van «Het 
Visscherijblad» en waar het in ons be
reik ligt, met al de bezieling ons eigen, 
verder strijden voor de verbetering van 
uw lot, voor de erkenning van een beter 
sociaal leven en voor het betrachten van 
rustiger en genietende oude dagen.

P. Vandenberghe.

Voor de 
Krijgsgevangenen in 

Duitschland
Zooals men weet heeft de Duitsche 

Overheid toelating verleend om Belgi
sche nieuwsbladen aan Belgische krijgs
gevangenen te zenden.

Wij raden dus onze talrijke lezers aan 
ons blad, na lezing, onder stevigen band 
en gefrankeerd met 0,35 fr., naar hun 
krijgsgevangenen te zenden.

Opeischingen
Oorlogsong-e vallen

Wilt U uwe rechten verdedigen en 
uitbetalingen bespoedigen, wendt U dan 
tot Hoofddienst ter Verdediging der Oor- 
logsgeteisterden, 114, Wetstraat, Brussel 

Afgevaardigde: S. VAN HEULE, Joé 
Englishstraat, 2. BRUGGE.

Inlichtingen en voorw aarden zonder 
verbintenis van Uwentwege, .’.11e dagen 
van 14 tot 18 uur, ’s Zaterdags uitge
zonderd.-

Notarieele & Kleine 
Aankondigingen

STUDIE VAN DE'N NOTARIS

Jean DEWYNTER
KERKSTRAAT, 43, TE OOSTENDE

Op Maandag 30 December 19-50, te 15
u in het lokaal Prins Boudewijn, St. 
Sebastiaanstraat, 22, te Oostende,

INSTEL M ET '/,%  PREMIE VAN EEN

Gerievig Woonhuis
Hospitaalstraat, 13, te Oostende. —  Op
pervlakte 75 m2.

Genot: onmiddellijk. Verhuurd zonder 
pacht.

Bezoek: Maandag en Donderdag van 
14 tot 16 u.

Alle nadere inlichtingen te bekomen 
ter studie van den verkoopendui no-- 
taris.

PARTICULIER verkoopt postzegelver- 
zameling. Bede opgave te doen welke 
zegels men verlangt met maximum 
prijs. Schrijven Bureel blad D. 105,

VERLOREN op 12 dezer ’s namiddags, 
zwartie vrouwenhandschoen iin de A. 
Buylstr. Terugbrengen bureel blad A. Z. 
tegen goede belooning.

MEN VRAAGT TE KOOPEN, burger
huizen, handels- en rapporthuizen. Z. w. 
Ag. SEYS, 21, Rogierlaan.

PLAATST ZEKER uw geld in bouw
gronden. Nog eenige okkasies. Ag. SEYS, 
Rogierlaan, 21.

GEVRAAGD: Handel in Oostende over 
te nemen.

Schrijven Bureel Blad nr. 72.

TE KOOP: een prachtige schrijfma
chine met universeel klavier. Voorwaar
den, schrijven bureel van ’t blad.

O o s t e n d s c h  N i e u w s
Gisteren Donderdag was het de eerste 

maal, dat een vijftal vaartuigjes van — ”
Oostende ter vischvangst togen. I

Toen het vier uur was, waren reeds tal apO THEEKD IEN ST  
van bekende figuren op den hoek van Zondag 22 December zal de apotheek 
de Visscherskaai en de SS. Petrus en Boonen, Nieuwóortsteenweg, Mariakerke- 
Paulusplaats verzameld en het is be- Oostende, den ganschen dag open zijn.

OPGELET I

Bij het ter perse gaan, vernemen wij 
dat er dezer dagen belangrijke wijzigin
gen zullen aangebracht worden aan de 
toelatingen afgeleverd door de Duitsche 
overheid om de sperzone te verlaten, 
deze om later dan 20 uur op straat te 
zijn, enz...

Dat de belanghebbenden dus opletten 
en de noodige maatregelen treffen om 
onaangename verrassingen te vermijden.

grijpelijk dat met belangstelling de eer
ste vangst tegemoet gezien werd.

Plaatsgebrek belet ons hierover breed
voerig uit te wijden.

De verkoop luidde:
0.82 b. van Carton Karel.

I kg. schar: 17 fr., aan Frans Cloet. 
8 kg. garnaal aan 14 fr.

0.67 b.
3 kg. schar: 46 fr.
3 kg. garnaal: 39 fr.

0.41 «Charles» van F. Vandenbrouck.
5 kg. schar: 86 fr.
15 kg. garnaal: 210 fr.
25 kg. garnaal: 400 fr.

0.110 van Vercruysse G.
II kg. schar: 195 fr.
26 kg. garnaal: 416 fr.
Er werd dus in totaal 20 kg. schar voor 

344 fr. en 77 kg. garnaal voor 1177 fr. 
verkocht, waarvan de firma Demeersman 
te Brussel, het leeuwenaandeel van mee
droeg.

We komen hierop nog terug.

SOEPUITDEELING
Men meldt ons dat voor het volk soep 

te verkrijgen is in het Hotel Continen
tal, iederen dag, tegen een kleine ver
goeding in dezelfde voorwaarden zooals 
dit vroeger geschiedde.

Deze soep moet persoonlijk afgehaald 
worden en wordt niet aan huis besteld.

Deze organisatie, die na den oorlog in 
leven werd geroepen, heeft hare werking 
niet onderbroken.

Burgerlijke Stand

NIEUWPOORT
BURGERLIJKE STAND

Overlijdens: Vandevelde Desideer, 69 j„ 
echtg. van Van den Abeele Elisa.

OPENBARE WERKEN
De wederopbouw van de verlaten van 

het Veurne-Ambacht werd in aanbeste
ding aan de firma Maur. en Jos. Braet 
toegezegd. De werken aan de nieuwe Pe- 
likaanbrug werden aan de firma Jer. 
Soetaert' toegewezen.

DE VOLKSSOEP
Maandag laatst had de eerste uitdee

ling plaats. Een zeer groot aantal waren 
ingeschreven, ook voor de tehuisbestel- 
ling, en volgens wij vernemen valt de 
soep in ieders smaak.

AANVAL
Romain Becuwe, wonende hoek Anker

en Arsenaalstraten, wilde zich te bed be
geven, toen plots een zwartgemaakte 
man van ongeveer 30 jaar, gewapend met 
een koord op hem toesprong. Na een 
korte vechtpartij en op het hulpgeroep 
vluchtte de dief.

ONGEVAL
De visscher Jul. Van den Abeele werd

Onze Brievenbus
I. G. SLEIDING E-BIJ-G ENT

Alles wat door U in de wijk achter
gelaten moest worden, kunt gij als oor
logsschade opgeven, daar gansch uwen 
inboedel als verloren dient beschouwd 
en gij er niets meer van zult terugzien.

Dien dus een vraag als oorlogsschade 
in voor meubels van een particulier ge
bouw.

ZAAK N.43 H. DEVOGHEL
Wij zullen bij het aandoen van Bou

logne het noodige doen om de gezegdens 
in uw kaartschrijven vermeld te onder
zoeken.

Wend U in elk geval ondertusschen 
tot den heer Waterschout uwer haven, 
om te vragen dat hij U in het bekomen 
van een bewijs van inbeslagname zou 
helpen.

op de baan van Nieuwpoort-Baden door j 
een fietser aangereden. Hij viel en be
kwam een diepe snede aan de hand. Hij 1 
werd ook aan het gezicht gewond.

ONZE BADINSTELLING
Volgens wij vernemen zal er in het 

kort overgegaan worden tot de aanbe
steding voor het bouwen van de nieuwe 
badinstelling. Deze instelling zal ge
bouwd worden in de hovingen van de 
stedelijke teekenschool in de Kokstraat. 
De ingang van de instelling is een mid
denpoort met uitneembare ramen. Dan 
volgt de voorzaal. Daarna links de bad
zaal der heeren en rechts deze der da
mes. De zalen, evenals de badhuisjes, 
zullen in gleiswerk zijn, de vloer in cera
miek. In elke badhal zijn er zes ligbaden 
en stortbaden. Ook 8 voetbaden. De ver
lichting gebeurt langs de zoldering die in 
haar geheel een koepellicht vormt. De 
verwarming zal door verwarmde lucht 
geschieden.

DE STADSWERKEN
Sedert Maandag liggen al de stads

werken stil. Alleen de werklieden die 
voor hun steun moeten verdienen, wer
ken voort.

BIJ ONZE VISSCHERS
In een bijeenkomst van ongeveer 45 

visschers, gaf de h. Berden, van Oos
tende, uitleg over de toelating tot vis- ! 
sehen en over de verordening van de 
Duitsche overheid betrekkelijk de zee
visscherij, waarvan we in ons blad ken
nis geven.
HET HANDELSREGISTER

Wij vernemen dat al de visschers-ree- 
ders zich vóór 1 Januari 1941 in het 
handelsregister moeten laten inschrij
ven. Alle inlichtingen daaromtrent zijn 
te bekomen bij Alphonse Dumon, Kaai
straat 3, Nieuwoort. !

GEBOORTEN
7 Dec. — Maria Hubrechsen van Gus

taaf en Regina Gansemans, Nieuwpoort- 
steenweg 132; Jan Braem van Pieter en 
Florica Hallemeersch, Londenstr. 1; Rita 
Cornells van Gustaaf en Joanna Tour- 
noy, Nieuwpoortstw. 369; Yvette Nieu
wenhuyse van Emiel en Paula Waelkens, 
woont te Steene.

9. — Etienne François van Fernand en 
Yvonne Deprez, Katharina Polderstr. 48; 
Jaak Samyn van Jozef en Maria De 
Vocht, Leffingestr. 70; Lydie Verdruye 
van Roger en Irma Jonckheere, J. Be- 
sagestr. 24; Alfred Dossaer van Harry en 
Maria Verdonck, Plakkerstr. 69.

11. — Jenny Pilaeys van Oscar en Ga- 
briella Vandecasteele, Zwaluwenstr. 39.

13. — Liliane Hollebeke van Gérard en 
Maria Verbiest, Paulusstr. 72; Gerrit 
L’Abbé van Bertram en Maria Coene- 
grachts, Wittenonnenstraat, 67 ; Anne 
Geedts van Jan en Maria Pype, Steen- 
bakkersstr. 93.
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DE GEDIPLOMEERDE VROEDVROUW

Irma LANOYE
gelast zich met verlossin

gen en verzorging ten huize.
Zich wenden: Moederhuis Mme Jong- 

bloet, Frère Orbanstraat 143, Oostende.

STERFGEVALLEN
6 Dec. — Hilaire Van Coillie, 10 j., 

woont te Steene.
7. — Ludwina Versyck, 80 j., wed. van 

Emiel Vercruyce, Ed. Cavellstr. 15.
8. — Virgina Desitter 90 j., wed. van 

Constant Barrat, Velodroomstr. 61; M a
rie Everaert, 87 j. echtg. van Hector Gof- 
fin, de Smet de Nayerlaan 42.

9. — Reine Delbaere 64 j., ongehuwd,
! Steenbakkersstr. 80; Clementina Goet
ghebeur, 89 j., wed. Henri Devos, Kerk-

I straat 47; Marine Knockaert, 40 j., ong.,
! woont te Breedene; Marie Ryckier, 85 j., _ 

I wed. van Charles Bidlot, Muscarstr. 36; Ï 
! Elodie Onraedt, 63 j., echtg. van Joseph ‘ 
Vandevyver, woont te Middelkerke; Em- 

I ma Ferier, 71 j., wed. van Carolus Kint, 
Capucienenstraat 14.

10. — August Vandenbulcke, 66 j„ 
echtg. van Idonie Steelant, woont te Lef- 
finge; Raymond Henderiks, 1 dag, woont 
te Middelkerke.

11. — Leon tine Robbelin, 52 j. echtg.
12. — Emiel Bruneel, 78 j., wed. van 

Nathalia Eyland en van Elodia Pierar, 
Ed. Cavellstraat 15.

DE LOONEN
De «index» bestaat niet meer. Werk

lieden en bedienden worden betaald vol
gens de geldende loonen van 10 Mei. 
Maar de kostende prijs van het leven 
ging met meer dan de helft de hoogte in. 
Het is vanzelfsprekend dat, al was het 
maar gedeeltelijk, de loonen zouden 
moeten aangepast worden.

EXPRESSBRIEVEN
In tegestelling met ons bericht van 

verleden week mogen e expressbrieven in 
de groote post, «Société Générale», in de 
Kapellestraat, enkel afgegeven worden 
tussehen 9.30 en 12 u. en tussehen 14 en 
10 u. Buiten die uren kunnen deze brie
ven afgegeven worden bij de telegraaf
diensten, Karei Janssenslaan 4.

U ITBETALIN G  DER 
VISSCHERSPENSIOENEN

Voor de maand Januari zullen de vis
scherspensioenen uitbetaald worden op 
Dinsdag 7 Januari, te 14 uur.

KEURING VAARTUIGEN
Heden Vrijdagmorgen heeft de keuring 

van de visschersvaartuigen plaats.

VERGAAN
0.241 «Providentia», van de gebroeders 

Vieren en voorzien met een motor Deutz 
van 240 PK., is op 27 Juli, tijdens de 
vischvangst in den grond geboord en met 
man en muis vergaan.

Aan boord bevonden zieh Dorten Vie
ren en zijn schoonbroer.

We hopen in ons volgend nummer de 
namen van de slachtoffers te kunnen be
kend maken.

W IN TER H ULP TE OOSTENDE
Feesten. — Er wordt nogmaals op ge

wezen dat geen enkel feest mag inge
richt worden ten bate van Winterhulp, 
zonder uitdrukkelijke toestemming van 
het Secretariaat.

Voor die feesten zal geen toelating ge
vraagd moeten worden aan de Duitsche 
overheid, daar het secretariaat zich 
daarmee belast. Aldus zal ook vermeden 
worden dat twee feesten zouden plaats 
hebben op denzelfden dag.

Giften. —  Het totaal der giften be
draagt tot heden 101.319,75 fr.

Het Bestuur bedankt de milde gevers 
en spoort*de achterblijvers dringend aan 
dit voorbeeld te volgen, want de nood is 
groot en de winter is aangebroken.

Verkoop van eereteekens. — Op 25 en 
26 December zullen ter plaatse eeretee
kens verkocht worden ten voordeele van 
Winterhulp. Dat eenieder een daad stelle 
en denke aan de duizenden die moeten 
geholpen worden in d.e Koningin der 
Badsteden die zoo zwaar getroffen werd.

En dat de gansche bevolking haar 
steun verleene en stort op postcheck
rekening Winterhulp Oostende 464.554.

Deze daad van solidariteit moet de 
eerste zijn die wij stellen op den weg 
van de economische en sociale herleving 

}van ons land.

« SIGNAAL »
Wie kan ons het eerste nummer van 

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

zoodat de nieuwe gemeenteraad slechts 
uit een 14-tal personen, het Schepencol
lege inbegrepen, zal bestaan.

Velen hebben gedacht dat als gevolg 
hiervan tot de aanstelling van een nieuw 
schepencollege zou overgegaan worden, 
daar de wet voorschrijft, dat de schepe
nen door den gemeenteraad gekozen 
moeten worden.

Daarvan zal dus voorloopig nog geen 
sprake zijn.

Door burgemeester Serruys werd op 
deze zitting een recfë gehouden, weike 
niet van belang ontbloot was en waar
van we hierna de voornaamste passages 
weergeven.

Na hem werd door den heer Dj serin» k 
namens de plaatsvervangers oe .'ankt. 
terwijl de heeren Feys, Vanhoutte en 
Vancaillie hun dank betuigden aan het 
Schepencollege en de uittredende ge
meenteraadsleden voor de geleverde 
prestaties. >

De heer Vancaillie voegde er aan tot, 
dat hij lïoopte dat de huidige gemeente
raad als voorbeeld voor den volgen
den gemeenteraad zou dienen, en dat 
men als leidmotief alleen de redding van 
de stad zou voor oogen hebben.

Burgemeester Henri Serruys nam dan 
zichtbaar ontroerd afscheid van hen, die 
hij zijn trouwe medewerkers genoemd 
had.

Daarmee eindigde een zitting, die voor 
de geschiedenis van Oostende een histo
rische beteekenis zal hebben.

KOLEN U ITDEEL ING W IN TER H ULP
De in nood verkeerenden, die wenschen 

in aanmerking te komen, mogen zich 
aanbieden van 10 tot 12 uur en van 14 
tot 16 uur in het lokaal, IJzerstraat 5, 
op volgende dagen:

Vrijdag 20 dezer: voor Aarts tot en 
met Casteleyn.

Zatérdag 21 dezer: voor Castelle tot 
en met Fontaine.

Maandag 23 dezer: voor Fontenelle tot 
en met Hoykamp.

Dinsdag 24 dezer: voor Hubaut tot en 
met Simpels.

Vrijdag 27 dezer: voor Simplor tot en 
met Vanhove.

Zaterdag 28 dezer: voor Vanhoverbeke 
enz...

BEKEjNDMAKING
ID ENTITE ITSKA AR TEN

Op verzoek der bezettende overheid, 
dienen de identiteitskaarten afgeleverd 
vóór 1 Januari 1937, nog vóór Nieuwjaar 
vernieuwd te worden.

Men wende zich tot het Bureau der 
Bevolking, Stockholmstraat, van 9.30 tot 
12.30 u. en van 14.30 tot 17.30 u. (’s Za
terdags van 9.30 tot 13 u.).

Cinema’s

Wendt U bij STERFGEVAL tot

August Verburgh
Aannemer van Begrafenissen 

OOSTSTRAAT, 36 — OOSTENDE

HUW ELIJKEN
10. —  Legge Charles, meubelmaker en 

Kimpe Augusta.
14. — De Schacht Alphonse dokwerker 

en Derycke Lydie, strijkster.
H UW ELIJKSAFKO NDIG ING EN

15. —  Deckmyn Albert, visscher, Vrij- 
havenstr. 8 en Neyts Jeanne, Schipper - 
straat 44; Renoult Emile, pelsenbewer- 
ker en Coucke Marcellina, Frère Orban
straat 175; Van Hyfte Raymond, bier
handelaar, Aartshertoginnestraat 18 en 
Kreuger Gilberte, Dr. Verhaeghestr. 126; 
Kellner Arthur, metaalbewerker en De- 
jonghe Angèle, Mariakerkelaan 21.

DE VISCHAFSLAGPLAATS
Naar we vernemen zal het huis, ge

legen SS. Petrus en Paulusplaats 20, niet 
meer als vischafslagplaats gebruikt wor
den, en van Maandag af zouden deze 
werkzaamheden plaats hebben in de 
«Car Ferry Garage», toebehoorende aan 
Albert Lanoye.

Dat zou een merkelijke verbetering 
zijn, in acht genomen dat er daar water 
en electriciteit voorhanden is, dat men 
volledig beschut is tegen regen en wind 
en koude.

Deze keus zal dan ook, in afwachting 
van een betere, algemeen goedgekeurd 
worden.

DE O N TB IN D IN G  VAN DEN 
GEMEENTERAAD

Zaterdag jl. kwam de Oostendsche ge
meenteraad te 11 uur bijeen, onder voor
zitterschap van den heer Serruys, burge
meester.

Een talrijk publiek was aanwezig om 
deze historische zitting bij te wonen, 
waaruit volgt dat alle plaatsvervangers 
en notabelen, die voorloopig in den ge
meenteraad zetelen, ontslag dienen te 
nemen en al de vroegere gemeente
raadsleden mogen terugkeeren, met uit
zondering van de Burgemeester en Sche
penen en de volksvertegenwoordigers, in 
wier vervanging voorloopig nochtans 
niet mag voorzien worden.

Hetzelfde geldt voor de gemeenteraads
leden, die voorloopig in Engeland of in 
den vreemde verblijven.

Ook tot de vervanging van deze heeren 
mag voorloopig niet overgegaan worden,

R I A L T O
1. Een dokumentair; 2. Ufa aktualitei- 

ten; 3. Hilde Krahl in «De Weg tot Isa
bel», dramatische liefderoman.

Kinderen toegelaten
R E X

1. Een dokumentair; 2. Ufa aktualitei- 
ten; 3. Gustave Fröhlich in «Moderne 
Hart», prettig liefdesavontuur.

Kinderen toegelaten
R I O

1. Een dokumentair; 2. Ufa aktualitei- 
ten; 3. Fernandel in «Raphael de Geken
merkte», lachsucces.

Kinderen toegelaten.
F O R U M

1. Een dokumentair; 2. Ufa aktualitei- 
ten; 3. Magda Schneider in «Haar Hu
zaar».

Kinderen toegelatt-i.
P A L A C E

1. Ufa aktualiteiten; 2. «De 3 Codona’s» 
een drama uit het circusleven.

W ILT  GE VERZORGD DRUKWERK?

Wend U dan tot de drukkerij van dit 

blad.

PRO FICIAT
^ De politieagenten Jaak Vandepitte en 
Gustaaf Holm werden ten voorloopigen 
titel tot brigadier bevorderd.

Mogen zij het weldra definitief zijn.

SCHATTEN GINGEN VERLOREN
Een inventaris werd onlangs opge

maakt over de verloren kunstvoorwerpen 
in den stadhuisbrand. Zonder eenige 
overdrijving mag gezegd worden, dat een 

millioen de prooi der vlammen werd. 
400 schilderijen (waarde 4 millioen), 150 
etsen en gravuren (60.000 fr.), 3 Ensor- 
schilderijen (verzekerd voor 45.000, 25.000
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L « HET VISSCHERIJBLAD »

Stoommachienen - Motoren - Stoomketels i

Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 

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

Aile mekanieke vermaktngcai en constructies 

Alle smids-, plaat-, koper ~ Cli À.JL nkv\ erk voor schepen 

Levering van alle Benoodigdheden 
Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz.
Tel. 7 i 741 en 72781 Postcheck 99136 Handels•■sistëT"95

en 25.000 fr.), de verzameling Van Ise- 
Ighem (511.000 fr.). Verder doeken van ZU IVE R IN G
Eduard Hamman, Verwée, Louis Dubois, De minderjarige Rachel De R..., die 

Van Oost e.a. wat al te licht van zeden was, werd ver-
't Is toch waarlijk jammer dat door oordeeld zich gedurende twee jaar ter 

Piet vorig College hiervoor niet de minste beschikking te houden van den Staat ;
•oorzorgsmaatregel getroffen werd!

SOEMOBILISEEREN VAN 
KRIJGSGEVANGENEN

d Alhoewel de sluitingsdatum op Woens- 
3äag 18 December bepaald werd om aan- 

JpXtp- te doen van een krijgsgevangen

zij werd dan ook overgebracht naar een 
speciale inrichting 

Er zullen er nog anderen volgen

HET CHARTERBOEK VAN OOSTENDE
Dit boek,, dat ook in den brand van de 

stadsbibliotheek vernield is geworden,
ttamilielid of kennis ten einde hun te- j was eigenlijk een register waarin al de 

gkeer te bespoedigen, vernemen wij j charters van Oostende afgeschreven wa
ren en in 1910 heeft advokaat Vlietinck 
den tekst er van volledig uitgegeven iri 
een boek getiteld: «Le Cartulaire d’Os- 
tende».

Sommigen hebben zich afgevraagd 
waarom het charterboek niet gefotogra
feerd werd, maar zooals men ziet was de 
tekst eigenlijk een afschrift van andere 
charters.

Het boek besloeg een 700-tal bladzijden 
van klein schrift van de 16e eeuw op 
perkament.

Enkele foto’s werden genomen die op 
het stadhuis in de collectie Van Iseghem 
berustten en met deze eveneens in de 
vlammen opgingen.

Bat nog dergelijke aanvragen zullen aan 
/»aard worden op het Stadhuis, Militie- 
■mreau.
§ Herinneren wij er aan, dat men bij de 

;*angifte het gevangennummer en de 
■talag moet vermelden.

. DE GEMEENTERAADSZAAL
jg De huidige gemeenteraadszaal in het 
pieuw Gerechtshof, heeft niet alleen een 

ilechte accoustiek, maar is daarenboven 
ilecht verlicht.
Van de vroegere gemeenteraadszaal 

ton op gebied van verlichting hetzelfde 
äzegd worden, iets waarmede men bij 

bouwen van ons nieuw stadhuis re
kening zal dienen te houden.

E N

E S S E N S

Gij die thans nog in weelde leeft en 
niets te kort hebt. denkt aan dezen welke 
thans honger en koude lijden en steunt 
« Winterhulp ».

Specialiteit van Vossen, Mantels 
en Pelsen op maat ■

ADOLF BUYLSTRAAT,

Herstellingen — 
Matige prijzen.

ZAT.

44, OOSTENDE

Veranderingen

WAT IS ER VAN GEWORDEN ?
In ons blad van 27 Juli 1.1. hadden wij 
; vraag gesteld wat er geworden was 
an het materiaal door de stad Oosten- 
le ingezonden en dat in de «Grand Ba
ar» te Antwerpen gediend had tot het 
»richten van de tentoonstelling «Toe- 
isme in eigen land».
Thans kunnen wij onze lezers mede- 
eelen dat verleden week alle materiaal 
i goede en ongeschonden toestand aan- 
ekomen is. Nochtans zouden er twee 
ïahoniehouten tafeltjes ontbreken.
J.Vog iets dat in orde gekomen is !

IT KRIJGSGEVANGENSCHAP TERUG
Onze bekende stadsgenoot Staf Van- 
embroeck, held van zoovele groote da- 
en in het gebied der sportwereld, is 
irleden week Donderdag uit krijgsge- 
angenschap uit Duitschland terugge
teerd.
Al zijn vrienden en kennissen zullen 
it met blijdschap vernemen.

NZE POLITIEAGENTEN
Uit de dagbladen hebben wij kunnen 
pmaken dat de politieagenten uit het 
mtwerpsche, voor hun nachtelijke toch- 
■n, gewapend zijn en derhalve een ka- 
ibijn dragen.
Ook onze politieagenten zouden zoo 
unnen uitgerust worden.

ERSTMIS
Zeer schuchter hebben enkele winke- 
ers het aangedurfd een Kerstmisat- 
losfoer te scheppen in hun etalages. 
Het is waarlijk jammer, dat dit zoo 
einig navolgers gekend heeft ! Onze 
;ad is bij gebrek aan groote magazijnen 
eds triestig genoeg! Nochtans wat ver
ering hier en daar, wat marentak en 
nlst, kost weinig en zal, zoowel groot 
Is klein, vreugde scheppen.

IENTITEITSKAARTEN
Het zal wel van geen belang ontbloot 
jn onze lezers er op te wijzen, dat alle 
ersonen boven de 15 jaar in het bezit 
loeten zijn van een identiteitskaart, die 
oor den bevoegden dienst, Bevolkings- 
uieau, Stadhuis, wordt afgeleverd.
Wie naar Oostende komt wonen ofwel 
nze stad verlaat, moet hiervan aangifte 
oen op bovenvermeld bureau, en wel 
nnen de 24 uur.

IJRANTSOENEN
In den laatsten tijd gaan er veel klach- 
n uit van personen die zwaar werk 
loeten verrichten en dan ook meenen 
cht te hebben op een bijrantsoen. Wan
eer deze zich dan aanbieden bij hun 
erste of werkgever, dan begrijpen zij 
eestal niet waarom zij er geen recht 
) hebben, alhoewel hun vraag ten volle 
trechtvaardigd is.
Hier dient er geantwoord, dat de eate
ries werklieden welke recht op bij- 
intsoen hebben, bepaald werden door 
n besluit elke verscheen iri het Bel- 
sch Staatsblad van 4 November.
Maar dat wil niet zeggen, dat er eerst- 
lags geen aanvulling zou kunnen ko- ' 
en, die een tevredenstelling op groote 
haal zou teweeg brengen.
En met onze rechthebbendien wen- 
hen wij dat dit zoo spoedig mogelijk 
oge geschieden.

RIJGSGEVANGENEN
Donderdagavond zijn een 50-tal Oos- 
ndenaars uit krijgsgevangenschap uit 
iiitschland in hun woning teruggekeerd. 
Velen hunner vrouw of moeder hadden 
eds de petitielijst op het Stadhuis, Mi- 
liebureau, onderteekend, opdat haar 
in of zoon zou terugkeeren. Overge- 
ikkig hebben zij dan ook de bevoegde 
ienst verzocht deze namen te willen 
:hrappen.

EKER HEI DSDI EINST
Na ons verzoekje van enkele weken 
eleden om de mogelijkheid in te zien 
politieagenten met een bijrantsoen te 

[denken voor hunne nachtelijke toch- j 
n, hebben enkele leden van de Z.H.D. | 
:n wensch uitgedrukt, dat deze maat-

ER ZAL WEER GEVISCHT WORDEN
Iedereen lekkerberkt naar een vischje 

en iedereen lekt zijn lippen af, als hij 
zijn eten voorbereidt volgens de « 101 
recepten van den meesterkok Pascal».

Dit boekje is bij al de dagbladhande
laars te verkrijgen en bij M. Devriendt, 
Ad. Buylstr. 33 en Kapellestr. 65.

'i Z IT T IN G  VAN DEN NIEUW EN  
GEMEENTERAAD

De Gemeenteraad met de oude nieuwe 
gemeenteraadsleden vergadert Dinsdag
namiddag te 14.30 uur in openbare zit
ting, met op de dagorde verschillende 
gewichtige punten.

HET AFGEBRANDE STADHUIS
De opruimingswerken van het oude 

Stadhuis vorderen snel. In de Kerkstraat 
werejen verleden week de muren wegge- 
haalci en zoo blijft er van het machtige 
gebouw alleen nog de toren recht. Deze 
zal echter ook aan het sloepingswerk 
moeten gelooven.

Nu veel kleine kinders koude en hon
ger iijden, is het aan hen die welstellend 
zijn, aan «WINTERHULP oude of niet 
meer gedragen kleedingsstukken te 
schenken.

KERSTDAG EN NIEUWJAAR
Binnen èen paar dagen 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.

KERST- EN N IEUW  JAAR V I EREN
Met het oog op de aanstaande feest

dagen, heeft de militaire bevelhebber in

HET OUD IJZER
dat men voor het Gerechtshof had op
gestapeld, afkomstig van geteisterde ge
bouwen, en dat in aanbesteding werd 
gebracht, vermindert geweldig in om
vang, Weldra zal er niets meer over
blijven en wij verhopen dan ook, dat 
men meteen die vuile muren zal afbre
ken, opdat het Gerechtshof tot zijn volle 
schoonheid zou komen.

BIJ OSTENDE-PLAGE
la de eerstkomende zitting van den 

gemeenteraad zullen de plaatsvervan
gers voor de uittredende leden: Van 
Gläbbeke, Edebau, Porta (beheerders; en 
Art (commissaris) van de N. M. Ostende» 
Pläge aangeduid worden.

HET STADSPERSONEEL
Van bevoegde personen mochten wij 

vernemen, dat nu al de gemobiliseerde 
stadsbezoldigden terug zijn, al het tijde
lijk aanvaarde personeel zou afgedankt 
worden. Er werd zelfs een rondschrijven 
aan de dienstoversten gericht om juiste 
cijfers te kennen.

Echter zouden deze die in Augustus 
1939 aanvaard werden, worden vervan
gen.

Tot op heden heeft men niets ver
nomen; tenzij dat. onlangs nog een per
soon aanvaard werd, wien de vertrou- 
wenspost van deurwaarder toegekend 
werd.

Men verwacht dan ook, zoowel bij de 
tijdeliik aanvaarde krachten (die nu 
tusschen hoop en vrees leven) en de 
werklooze kandidaten, dat het College 
van Burgemeester en Schepenen nu eens 
stelling zou nemen.

O PR UIM IN G
In de Vlaanderenstraat werd een aan

vang gemaakt met de opruiming van de 
huizen Amalfi en Destrooper.

Tevens werd het huis van den h. Piere, 
op de H. Serruyslaan, verder onttakeld.

EXAMENS IN DE STEDELIJKE  
MEISJESBEROEPSSCHOOL

Zoo pas zijn de examens welke in Juli 
moesten plaats hebben van de uittreden
de leerlingen, door de jury afgenomen.

De uitslagen luiden:
Algemeene vakken. —  Grootste onder

scheiding: Maeckelberghe Georgette, Sys 
Georgette, Vandenbouhede Georgette ; 
groote onderscheiding: Hamers Linda en 
Herrling Victoire.

Huishoudkunde. — Grootste onder
scheiding: Hamers Linda; groote onder
scheiding: Sys Georgette, Vandenbouhe
de Georgette, Maeckelberghe Georgette; 
onderscheiding: Herrling Victoire.

Snijkunst en Confectie. —  Groote on
derscheiding: Vandesompel Renée, Van- 
loocke Isabelle.

Hebben daarenboven met groote on

VOLKSTUIN
Door het Gemeentebestuur van Oos

tende werden tot op 6 DecemDer 1.1. 
reeds 310 lapjes grond in leen gegeven 
aan Oostendsche families.

VOOR DE KRIJGSGEVANGENEN
Bij hun aankomst in de Duitsche ver- 

zamelkampen, moesten de krijgsgevan
genen hun geld afgeven tegen ontvang
bewijs. Velen mochten bij hun vrijlating 
de afgegeven som terug ontvangen, en
kelen echter werden vergeten.

Thans vernemen we, dat in den loop 
vail de maand Januari de noodige onder
richtingen daartoe aan de bevoegde dien
sten zullen gegeven worden, opdat elkeen 
voldoening zou bekomen.

Einde goed, alles goed!

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

-vLLES N A A R  M A A T  •

öfsA uP aras |«
J M A D E L E 1 N - B U Y S

Ban.lagist — Masseerder

,-J>OL? BUYLSTR. 53, O O S T E N D E

Bvijeeft ziek ten huize 

gansch de Kuat. —

op aanvraag naai

TELEFOO N  73740

DE AUTOBUS OOSTENDE-BRUGGE
Een lezer maakte ons de opmerking, 

dat er te Brugge, op twee verschillende 
plaatsen, twee verschillende uurroosters 
uithangen voor den autobus Oostende- 
Brugge. Inderdaad, deze van de Groote 
Markt (voor het Memlinc Hotel) en deze 
van het oude station, verschillen maar 
ongeveer een half uur.

Zou de Maatschappij het noodige niet 
kunnen doen om de vergissingen die 
hieruit zouden kunnen voortspruiten, te 
keer te gaan.

Gij die gewoon zijt eiken dag een 
glaasje bier te gaan drinken, drinkt er 
nu een minder en stort de rest op post
check 46.45.54 van «Winterhulp».

België en Noord-Frankrijk het volgende derscheiding het examen van technische
leerares afgelegd: Meyer Louisette en 
Magerman Irène.

We kunnen de jury, het onderwijzend 
personeel en de leerlingen van deze 
school, die in de laatste jaren een schit
terende opgang kende, met de bekomen 
resultaten slechts gelukwerischen.

Reeds meermalen konden we vaststel
len en hadden we de gelegenheid na te 
gaan met welke handigheid,... enthou
siasme en vooral practischen zin de les
sen er gegeven worden eri het is werke
lijk jammer, dat het stadsbestuur er 
geen groote haast schijnt bij te hebben 
om de localen te ontruimen, waardoor 
de opgang van deze school, sneller, prac- 
tischer en in het belang van het alge
meene zou kunnen verzekerd worden.

bevel uitgevaardigd
Het algemeen sluitingsuur in den 

nacht van 24 op 25 December, in den 
nacht van 25 op 26 December en in den 
nacht van 31 December op 1 Januari 1941 
wordt vastgesteld  ̂op 1 uur; bestaande 
uitzonderingen blijven van kracht.

Het verkeer ivi.riiod voor de inwoners 
begint in den v.i^h; van 2l op 25 De
cember 1940 ie 1 u in oen nacht 
van 25 op 26 December te 1 u. 30; in den 
nacht van 31 December op 1 Januari te
1 u. 30; in den nacht van 1 Januari op
2 Januari 1941 te 0 u. 30.

Deze regeling geldt voor het geheele 
gebied van België en Noord-Frankrijk, 
inbegrepen de kuststreek.

VOOR W INTERHULP
Na de vriendenschieting bij Jules De- 

knock, de Smet de Naeyerlaan, waarbij 
een prachtige prijs door kunstsmid Ma- 
hieu Gérard geschonken werd, werd de 
som van 66 fr. bijeengeraapt en aan 
«Het Visscherijblad» overhandigd.

Wij hebben deze som onmiddellijk aan 
Winterhulp overgemaakt en hopen dat 
zulks nog veel volgers zal kennen.

DE DAGEN LENGEN
Zondag 15 December was het de kort

ste dag van het gansche jaar. Van nu 
af aan beginnen de dagen weer te lengen 
en gaan we met vol, blij gemoed de 
Lente tegen, die. hopen we, overal nieuw 
leven zal doen ontstaan.

Bandagen
Orthopædie
BREUKBANDEN

naar maat en vol
gens geval.

BUIKBANDEN  
voor hangbuik, 
zwangerschap, na 
operatie.

ORTHOPÆ DIE
APPARATEN  

voor ruggraat mis
vorming, beender
ziekte.

KUNSTBEÜNEN  
in licht metaal.

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

ONTVANGSTUREN 
ieder werkdag, 

van 9 tot 11 en van 
2 tot 6 uur.» 

cs®®®©®a®©®s®©a®oe®3f»9©e®®*®e®

VOOR ZWANGERE VROUWEN
Na de vierde maand zwangerschap, 

hebben de vrouwen recht op een aan
vullend rantsoen van 15 broodzegels en 
24 melkzegels.
Hiertoe is een doktergetuigschrift of van 
de vroedvrouw voldoende, dat slechts 

gel zou doorgevoerd worden en dat ook eenmaal dient voorgelegd te worden op 
ervan zouden genieten.

Naar ons inzien is deze vraag volkomen 
iwettigd.

ERSTE SNEEUW
Verleden week hebben wij gemeld dat 
leeuw gevallen was in de omstreken 
m Den Haan. Thans is onze stad ook 
et dit schilderachtig goedje bedacht 
iworden. In den nacht van Zaterdag

W ERKZAME AMBTENAARS
Dat de technische diensten van stad 

thans overlast worden, hoeft geen be
toog.

Hier wordt er niet veel tijd verspild 
en worden ook niet veel woorden den 
nek gekraakt, dank zij den h. ingenieur 
Vandewinckel, die weinig boft, maar 
thans eens te meer bewezen heeft, dat 
men op hem kan rekenen waar het noo
dig is.

Daarnevens hebben we den heer archi- 
tect-ingenieur Vancoillie, jong maar een 
flink werker, die niets ontziet en een 
uiterst practische administratieve me
thode er op nahoudt. Hierin wordt hij 
door den flinken Victor Jonckheere goed 
bijgestaan en dat mag wel eens de be
volking ter kennis gebracht, daar waar 
het verdiend is.

het bureau van Bevoorrading 
Heeft de geboorte plaats gehad, dan 

dient dezelfde bureau ervan op de hoog
te gesteld door een uittreksel uit de ge
boorteakte.

N IE T  AANKOMEN
Sommige menschen meenen, dat het 

oud ijzer welke voor het Gerechtshof 
opgestapeld ligt, daar maar is om door

Zondag zijn de eerste vlokjes neer- hen weggenomen en verkocht te worden.
ïdwarreld en hebben velden en weiden, 
iken en straten bedekt.
Maar hoe schoon het ook is, toch den
en wij aan de duizenden sukkelaars, 
ie op een klein kamertje zonder vuur, 
ig en nacht, moeten schuilen.
Moge Winterhulp hier spoedïg goed 
erk verrichten.

Wi.i begrijpen best den nood waarin 
de menschen, die alzoo handelen, ver
keeren, maar wegens het feit dat een 
buitensteedsche firma dit ijzer reeds op
gekocht heeft, mag dit niet weggenomen 
worden. Zij stellen zich ten andere bloot 

aan gerechterlijke vervolgingen, 
het is diefstal.

DAT HET SLECHT GAAT
Dàt het slecht gaat, zei Schele Mie ; 

ik heb het boekje gekocht van den 
Meesterkok Pascal « 101 Recepten », en 
daarmede maak ik alles klaar wat mijn 
harte lust.

Dit boekje kost 3,50 fr. en is te ver
krijgen bij al de dagbladhandelaars en 
bij M. Devriendt, Ad. Buylstr. 33 en K a
pellestraat 65.

DE SAMENSTELLING VAN DE 
V. G. O. PLOEG

Het is dus Zondag te 15 uur en niet 
te 14.30 u., dat de wedstrijd V. G. O.- 
Knokke A doorgaat.

De ploeg van het K.V.G.O. werd als 
volgt samengesteld: Ferier; Heyneman 
en d’Ëverlanghe; Van Houcke, Zwaene
poel- en Berten; Rotsaert, Verburgh, 
Vandenbussche, Schaecken en Hubrech
sen. >i s

VOOR DE B IB LIO THEEK
Mogen wij onze lezers er aan herin

neren dat alle boeken nog steeds met de 
grootste dankbaarheid aanvaard worden 
op de bibliotheek, want een bibliotheek 
kan nooit te veel boekdeelen bezitten.

Alle giften, hoe gering ook, worden 
met de meeste bereidwilligheid aange
nomen.

KRIJGSGEVANGEN STADSPERSONEEL
Nu dat het repatrieeringswerk in vol

len gang is, vernemen wij, dat op ver
zoek van den Heer Gouverneur, een 
speciale aanvraag bij de bevoegde over
heid zal ingediend worden ten einde de 
vrijlating van bedienden en werklieden, 
werkzaam aan stad, te bekomen.

OUD-STEDENSCHOOtt
Iedereen kent wellicht het oude kapel

letje aan de vischmarkt. Het schijnt dat 
dit mede zal afgebroken worden.

Modernisme brengt het vernielen van 
veel folkloristische dingen met zich.

S. D EVRIENDT AAN DE EER
In een Antwerpsch blad mocht het ons 

verheugen een paar afbeeldingen aan te 
treffen van twee kloeke beelden van on
zen talentvollen stadgenoot S. Devriendt.

De erkenning van zijn talent, mede 
door dit in ruimeren kring bekend te 

want maken, zal elkeen, en in de eerste plaats 
hem zelf, verheugen.

W IE IS ER HIER VERANTW OORDELIJK
De Boetstraffelijke Rechtbank van 

Brugge werd geroepen om uitspraak te 
doen in een zeer ingewikkelde zaak welke 
als volgt ineenzit: na een ernstig auto- 
ongeval in de Kerkstraat, in Maart 1939, 
was de betrokken auto van den heer L. 
zoodanig beschadigd, dat een herstel ter 
plaatse onmogelijk was en derhalve naar 
een garage diende gesleept te worden. 
De eigenaar L. gaf hiervoor de toelating 
aan den garagist V. G. Hij nam de sleu
tels weg van het stuur, sloot de deuren 
op slot en gaf de sleutels aan den ga
ragist. Nauwelijks had de garagist en
kele meters de kapotte auto geremor- 
queerd of daar ging de auto uit zijn 
richting (het stuur was nog steeds ge
blokkeerd) en duwde een groot uitstal
raam in

Wie is hier nu verantwoordelijk voor 
die gebroken ruit? De eigenaar of de 
garagist? De eigenaar die het stuur van 
zijn auto maar niet moest geblokkeerd 
hebben? De garagist, in ’t bezit zijnde 
van de sleutels, kon gemakkelijk het 
noodige gedaan hebben en het stuur 
vrijgemaakt hebben.

Over dit zeer ingewikkeld geval zal in 
den loop van de maand Januari uit
spraak gedaan worden.

Niet minder dan 3 advokaten waren 
er noodig die trachtten den rechters de 
onschuld van hun klient wijs te maken.

LEZERS
«Het Visscherijblad» heeft in de hui

dige omstandigheden bewezen, dat het 
I steeds op de bres is om uwe belangen te 
1 dienen, zonder er U een centiem ver- 
i goeding voor te vragen.
! Nu en dan hebt gij ook de gelegen
heid dit bind een wederdienst te be
wijzen, door er om het even welk druk
werk, zooals facturen, rouwbrieven, vi- 
sietkaarten, afficben, en alle ander 
drukwerk te bestellen, 

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

MUZIEKCONSERVATORIUM
Uitslagen van de openbare prijskam

pen :
Vlaamsche voordracht. — le accessiet: 

De Ceuter Jozef, Coucke Rita, De Boodt 
Marie-Thérèse, Rommelaere Flora.

Fransche voordracht. — le prijs met 
onderscheiding: Mouqué Christiane, D o  
ceuninck Marie-José.

2e prijs. Verhoest Nicole.
Ie accessiet: Eerebout Alice, Spege- 

laere Agnès, Rayée Renée.
Fransche tooneelspeelkunst. — 2e prijs 

met onderscheiding: Deceuninck Marie- 
José.

Ie accessiet: Spegelacre Agnès, Eera- 
bout Alice.

Ie melding: Verhoest Nicole.
Aan deze verdienstelijke elementen 

onze harteiijke gelukwenschen, daar er 
moed voor noodig is in de huidige f m- 
standigheden aan voordracht- en too
neelspeelkunst te doen.

COMM ISSIE VAN URBANISATIE
Geruchten hebben de ronde gedaan als 

zou de Commissie van Urbanisatie ver
vangen worden door de Commissie voor 
Stedenbouwkundigen Aanleg van Groot- 
Oostende.

Wijzen wij er op, dat deze twee com
missies niet samengesmolten werden 
maar beiden afzonderlijk zullen werken 
om de heropbouw van onze stad te ver 
zekeren.

Het gaat inderdaad niet op, dat afge
vaardigden van Steene of Breedene zich 
zouden kunnen uitlaten over het al dan 
niet verbreeden van de Kapellestraat, 
enz...

TRAGISCH ONGEVAL
De genaamde H. Breyne, woonachtig 

te Breedene, in het Pension Henri, K a
pellestraat, is het slachtoffer geworden 
van een verschrikkelijk ongeluk, waar
van niemand getuige was. Zijn lichaam 
werd inderdaad geheel uiteengereten op 
het strand gevonden, waar hij te voren 
gewandeld had.

Men veronderstelt dan ook dat de on
gelukkige een of ander aangespoeld oor
logswapen moet betrapt hebben, dat ont
plofte met het treurig resultaat.

IN HET «VERORDNUNGSBLATT»
Nr. 25 van 10 December bevat o.a. een 

besluit betreffende het goederenverkeer 
tusschen België en Italië over Duitsch
land en Zwitserland, een tweede bekend
making over de inrichting van een ver- 
rekeningsverkeer tusschen België en 
Duitschland en een nieuwe verrekenings- 
regeling tusschen België en Bulgarije.

WANNEER
zal die leelijke afsluitingsmuur rondom 
het Gerechtshof-Stadhuis verdwijnen ? i

Meri is er mede begonnen maar... wan
neer z^l men er aan voort doen ? I

GEPENSIONEERDE
STADSBEZOLDIGDEN
zullen voortaan niet meer vervangen 
woiden. Wil dit zeggen dat er te veel 
personeel is? Wij denken van ja !

Een gevolg van de vroegere vriendjes
politiek !

T IS N IE WOAR ZEKER !
’t Is nie woar zeker, dat er in Oos

tende zoo lekker te smullen is !
Ja ’t doet, zei Mille, en zoo goed als 

vóór den tiorlog, sèdert dat al de men
schen het boeüje van den Meesterkok 
Pascal met zijn 101 recepten koopen.

Dit is te verkrijgen bij al de dagblad
handelaars en bij M. Devriendt, Adolf 
Buylstr. 33 en Kapellestr. 65.

HET SCHEPENCOLLEGE
zooals het thans g’evormd is, dit is uit 
3 politieke mannen en 2 burgers, zou be
houden blijven tot aan het einde van 
dezen oorlog. Daarna zou dit «oorlogs- 
eollege» in blok zijn ontslag indienen.

Dit naar zekere geruchten welke wij 
deze week van bevoegde personen moch
ten vernemen.

N IE T  BEVESTIGDE GERUCHTEN
zeggen dat een drietal der vooraan
staande ambtenaars van het Stadsperso- 
aeel, welke door den Gemeenteraad af
gezet waren, thans door de Bestuurscom
missie te Brugge definitief zouden afge
zet zijn.

Afwachten is en blijft toch de bood- 
üchap, want na een gerechtelijke vrij
spraak ware dit ten zeerste te betreuren.

A F G E Z E T T E  STAOSWERKMAN  
féïRUG IN DIENST

Onlangs werd een stadswerkman, die 
den geheelen oorlog op zijn dienst mee
maakte, wegens zekere redens af gezet. 
Het schijnt dat de bevoegde overheid te 
Brugge, gezien de omstandigheden, be
sloten heeft de beslissing van den Ge
meenteraad te vernietigen en alzoo de 
terugaanvaarding van bedoelden werk
man te bewerkstelligen.

OP DE B IBLIO THEEK
Door den Heer Everaerts, stadsschei- 

kundige, werd de derde uitgave van de 
wereldvermaarde Winkler Prins Encyclo
pedie aan de stedelijke boekerij ge
schonken.

Nog een waardevermeerdering van 
onze nieuwe bibliotheek.

DE NIEUW E GEMEENTERAAD
Maandagnamiddag te 4 uur kwamen 

de leden welke van den nieuwen ge
meenteraad deelmaken, op uitnoodiging, 
bijeen in het kabinet van den Heer Bur
gemeester Serruys.

Het was een besloten vergadering 
waarop benevens de Heer Serruys de vol
gende leden tegenwoordig • waren : Van
houtte, Verlinde, Vollemaere, Feys, De- 
boos (liberalen),_ Van Caillie, Dehouck 
(katholieken), Blonde, Vandeile en Piek 
(socialisten). Mej. Tratsaert had niets 
van zich laten hooren, terwijl de heer 
Elleboudt verontschuldigd was, daar hij 
voorloopig nog niet mag zetelen.

De Burgemeester las hen het besluit 
voor welke hen toeliet terug te zetelen en 
trok tevens de aandacht van de ge
vluchte en teruggekeerde gemeente
raadsleden op de verordening welke van 
toepassing is op de personen die vóór 
hun vlucht voorzitter waren of een lei
dende rol speelden, ’t zij in de politieke 
of financieele wereld en die derhalve een 
aanvraag moeten indienen bij de hooge
re overheid om hun vroegere bedrijvig
heid te hervatten.

SCHIELIJK GESTORVEN
Zaterdag 14 dezer, is de genaamde 

Borgers Richard, dokwerker, die per fiets 
door het Maria Hendrikapark reed, rond 
i4 u. ter hoogte van het kasteeltje nabij 
de Stedelijke Werkhuizen, plotseling in
eengezakt. Toesnellende personen kon
den echter niets meer doen. De onge- 
iUkkige was plotseling gestorven ten ge
volge van een bloedopdrang, veroorzaakt 
door de koude.

Borgers w’oonde met zijn echtgenoote 
/erlinde op de Zandvoordesteenweg 132 
ut rfteene.

OE BEVOORRADING VAN ONS LAND
Een besluit is in het Staatsblad ver

sehenen welke een wijziging inhoudt 
van de besluitwet betreffende de maat- 
.’egelen voor het verzekeren van de be
voorrading van het land en voor het 
voorkomen en beteugelen van de mis
bruiken in den handel van sommige eet- 
af koopwaren.

Huiszoekingen zullen kunnen gedaan 
worden tusschen 7 en 19 uur in private 
woongelegenheden. Deze huiszoekingen 
moeten natuurlijk gedaan worden door 
den vrederechter ofwel naar gelang het 
geval door twee agenten samen.

/E E , VLEESCH, EIEREN
Sedert 12 December werd de benaming 

«Vee, Vleesch, Eieren» vervangen door 
«Vee, Vleesch en Bijproducten».

Langs den anderen kant wordt de be
naming «Zuivel, Vetten en Oliën» ge- 
A'ijzigd in «Zuivel, Vetten en Eieren».

TELLING
Op 1 Januari 1941 zal er een telling 

worden gehouden van de winterbe- 
saaiïngen (wintertarwe, rogge, spelt, 
nasteluin en wintergerst) en van de 
/o’gende dieren paarden, ezels, muil- 
jzels, muildieren, runderen, schapen, 
varkens, geiten, konijnen en hoenders 

Gemeentebeambten (politieagenten) 
sullen waarschijnlijk het noodige doen. 
-n andere gevallen zullen affiches uit
hangen.

/ERROND DER DIETSCHE MEISJES
Zooals onze lezers weten is dit ver

bond reeds tot een sterke groepeering 
opgegroeid.

Men kan zich bij dit verbond aan
sluiten met zich te wenden tot het bu
reel, Poststraat 10, tusschen 15 en 18 u.

TOT POLITIECOM M ISSARIS  
BENOEMD TE M IDDELKERKE

Onze stadsgenoot Ernest Feys, die sinds 
21 jaar in dienst is van de politie alhier 
an nu, den laatsten tijd, als secretaris 
optrad van den heer Hoofdcommissaris, 
werd vorige week door den Gemeente
raad van Middelkerke aangesteld als po
litiecommissaris van deze gemeente.

Hij zal in dienst treden van zoodra 
de aanstelling de noodige goedkeuring 
heeft ontvangen van de hoogere over
heid.

NOG STADSBEDIENDEN VOOR DE 
RECHTBANK

Maandag werden andermaal stads
ambtenaren geroepen om er te ver
schijnen voor de Boetstraffelijke Recht
bank te Brugge. Oostende was alleen 
vertegenwoordigd door Dechaene Albert, 
militieplichtige, die door onzen «ouden» 
gemeenteraad tot zes maanden schorsing 
met berooving van wedde veroordeeld 
werd.

Thans werd hij te Brugge met klank 
vrijgesproken.

Hieruit valt eens te meer op te mer-
Enkele kleine opmerkingen werden ge- ken dat naargelang men vriend of vijand 

maakt door de leden, waarop de Burge- van bepaalde ambtenaars was, men 
meester gepast antwoordde. Verder werd vroeger door den gemeenteraad gestraft
er over algemeene zaken gesproken.

Aangekondigd werd, dat de nieuw ge
vormde gemeenteraad nog vóór Sylves- 
terdag zou bijeenkomen.

Hierop werd afscheid genomen.
Mogen de oude politieke vitterijen 

eens en voor goed gedaan hebben, opdat 
nu eens werkelijk opbouwend werk zou 
kunnen verricht worden;

Wij zijn overtuigd, dat deze gemeente 
raadsleden, waartusschen uitstekende 
elementen zitten, nuttig werk zullen ver
richten.

EEN BEKEND V. G. SPELER TERUG
Onder de talrijke krijgsgevangenen 

welke deze week terug uit Duitschland 
gekeerd zijn, bevindt zich de gekende 
eerste klas speler van het V. G. Gust 
Vandenberghe. Jammer voor dezen huis
vader dat hij moest vernemen, dat zijn 
vrouw en kind in Engeland zitten.

Ja, Gusten, hopen we dat betere tij
den weldra zullen aanbreken.

OVERLIJDEN
Wij vernemen het overlijden van den 

Heer Joseph Liedts, gepensionneerd bu- 
reelhoofd op het Stadhuis.

Liedts was geboren op Steene op 27 
April 1874 en had den vollen leeftijd van 
66 jaar bereikt. Thans is hij Zondag 
laatst om 9 u. zachtjes ontslapen.

«Het Visscherijblad» biedt aan zijn 
echtgenoote Vermeulen Julia en zijn zoon 
Max Liedts, benevens aan de familiën 
Liedts en Vermeulen zijn innige deel
neming aan.

De begrafenis heeft Donderdag 19 de
zer in alle intimiteit plaats gehad.
HET IJKEN DER MATEN

In het Belgisch Staatsblad is een be
sluit verschenen, waarbij toegestaan 
wordt zekere afwijkingen te verleenen 
van de reglementaire bepalingen betref
fende maten, gewichten, weeg- en meet
toestellen. Andere grondstoffen of mo
delten zullen derhalve mogen gebruikt 
worden.

of beloond werd, zoodat we ons afvra
gen of een gemeenteraad nog nut van 
bestaan heeft...

EEN ONGEVALLETJE
Dinsdagnamiddag, rond 3.30 u„ ge

beurde er op de Nieuwpoortsteenweg, 
nabij het «Petit Paris», een ongeval dat 
erge gevolgen had kunnen hebben. Een 
motocyclist kwam in volle vaart afgere
den, maar geraakte door een of andere 
reden van zijn weg, reed het voetpad op 
en bleef staan tegen een lantaarnpaal. 
Hierbij werd een jonge man ten gronde 
geworpen, die bewusteloos in een café 
binnengedragen werd.

DE VACANTIES
Voor alle stadsscholen zullen de va- 

canties een aanvang nemen op Zatei - 
dag 21 December 1940 te 16 u. en duren 
tot Dinsdag 14 Januari 1941 te 9.30 u.

Men hoopt alzoo groote besparingen te 
doen.

AANBESTEDINGEN
Naar we vernemen zullen de aanbeste

dingen voor het drukwerk van de stads
diensten niet meer uitgeschreven worden 
voor een jaar, zooals dit tot nog toe de 
gewoonte was, maar enkel voor drie 
maanden. ’

Deze regel wordt gerechtvaardigd dooi
de onstandvastige prijzen van het papier.

IR E U R IG E  TOESTAND IN DE STEDE
LIJKE MEISJESBEROEPSSCHOOL

Zooals we reeds vroeger hebben ge
meld, mag deze school als een van de 
beste, zooniet de beste van het land ge
noemd worden.

Reeds geruimen tijd werd er aange- 
drongen en beloofd de lokalen door de 
stadsdiensten te ontruimen.

Op het stadhuis blijft het echter de 
slakkengang van vroeger.

Het is niet voldoende een Schepencol
lege te bezitten met goede gedachten 
bezield, men moet ook rekening houden 
met de bekrompen administratieve

J=

Basil/jaque
x ijt t  q & w u o u d ijk j

Nu bent U in de warme en vochtige at
mosfeer van het waschhuis, dan weer in 
de koude van buiten. Deze herhaalde 
temperatuursveranderingen zijn verwek
kers van rheumatiek en verkoudheden.

Daarom neemt een verstandige 
huisvrouw hacr voorzorgen en 
maakt steeds een tijdig gebruik 
der A s p i r i n e -  tabletten.

A s p i r i n e s
H E T  P R O D U C T  V A N  V E R T R O U W E N

Tube met 20 tabl.Fr.l 0.-, kleine verpakking,
Fr. 3,75 Beide verpakkingen dragen het 

» ßay&t « kruis als kenmerk van echtheid.
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kleingeestige menschen, die er de bü- 
reelen en goeden vooruitgang vergif- 
tigen.

Ze houden zich met allerlei kleine 
nietige persoonlijke zaken bezig, maar 
vergeten nuttige te verrichten.

Voeg daarbij dat ook de technische 
diensten door dezen slakkengang aller
lei vertragingen ondergaan en men zal 
begrijpen, dat het dringend noodzake
lijk is, ook hier radikale administra
tieve hervormingen door de politiek ver
rot, in te voeren.

VLAAMSCH VERBOND VAN DE 
KRO OSTRIJKE GEZINNEN

Provinciale Tombola. — De kostelooze 
tombola van ons Provinciaal Verbond 
gaat een waar succes tegemoet. De trek
king zal geschieden in den Stadsschouw
burg te Kortrijk op Zondag 9 Februari 
1941, onder voorzitterschap van den bur
gemeester. De prijzen zullen bestaan uit: 
eerste prijs een keukenstoof met oven, 
waarde 1.350 fr.: verder 300 dekens, 
kleerstoffen, beddelakens, pull-over’s en 
allerhande nuttige prijzen.

De leden, die hun lidkaart 1941 voor 
15 Januari betaald hebben, nemen met 
hun lidnuminer deel aan dezen tombola. 
De leden, die nog geen uitnoodiging ont
vangen hebben uit reden van woonstver- 
andering, worden vriendelijk verzocht 
zoohaast mogelijk hun lidkaart op het 
bureel te komen afhalen.

Sekretariaat: Ieperstraat 24a, le ver
diep. Zitdagen: den Donderdag van 14 
tot 16 uur; den Zondag van 10 tot 12 u.

Vermindering op de reizen. —  Het se
kretariaat werd belast, om dit jaar, de 
erkenningskaarten op te maken en af te 
leveren, die de rechthebbende leden in 
de gelegenheid zullen stellen de vermin- 
dring van 50 t.h op de reizen per buurt
spoorweg te verkrijgen. Deze kaarten 
zullen eventueel dienen voor de vermin
deringen op de reizen op het Belgisch 
spoor, den dag dat ze opnieuw zullen 
worden ingevoerd. Er dient namelijk op
gemerkt dat deze slechts tijdelijk ge
schorst zijn.

Alle inlichtingen en voorschriften wor
den de belanghebbende leden verstrekt 
op het sekretariaat.

Stadspersoneel - tijdelijke aanwerving. 
—  De Bond heeft aangedrongen bij het 
Stadsbestuur opdat, in geval een ge
deelte van de tijidelijke bedienden of 
werklieden zouden vervangen worden 
door een nieuwe reeks, ditmaal de voor
keur te willen verleenen aan de vaders 
of zoon,, van kroostrijke gezinnen.

W interhulp. —  Het Bestuur van het 
plaatselijk Verbond vestigt de aandacht 
van het Uitvoerend Komiteit van v»in- 
terhulp op de noodzakelijkheid bij het 
toekennen van steun of hulp, ’t zij in 
geld, ’t zij in goederen, vooral de ge- 
zinslasten in aanmerking te nemen.

Woningschade. —  Het sekretariaat is 
in het bezit van enkele adressen van 
aannemers, leden van den Bond, die de 
leden aanbevolen worden, in geval zij 
herstellingen van schade aan hun wo
ning te verrichten hebben.

Geef biü voorkeur werk aan vaders 
van groote gezinnen

VOETENVERZORGING — MASSAGEN 
FOOT COMFORT — SERVICE

{ n A u P a ra ^ 1
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,

VOOR DE OORLOGSWEEZEN 1940
- Het Nationaal Verbond van Burger
lijke Oorlogsinvalieden maakt de wedu
wen en voogden er attent op dat ze er 
alle belang bij hebben de bescherming 
in te roepen van het Nationaal Werk 
van Oorlogsweezen, dat laatstgenoemden 
zedelijk en stoffelijk bijstaat.

Voor nadere inlichtingen: Plaatselijk 
Secretariaat, Plantenstraat 82, Oostende. 
Bureel open van 5tot 7 u. Briefwisseling : 
zegel bijvoegen voor antwoord a.u.b

OP DE TRAMS
Ook de verduistering heeft de trams 

te pakken. De ontvangers sukkelen dan 
niet weinig wanneer zij de reizigers moe
ten bestellen. Speciale schermlampen 
werden derhalve geplaatst, die hen moe
ten toelaten wat klaar licht op hun geld 
en ticketten te hebben.

HET O NTRUIM EN VAN KINDEREN
Door somrnige menschen worden ge

ruchten rond gestrooid als zouden de 
kinderen van de kustzone ontruimd 
worden en naar Luik overgebracht.

We kunnen deze fantastische geruch
ten slechts logenstraffen en melden dat 
zij van allen grond ontbloot zijn.

HOEVEEL OOSTENDENAARS
zijn er thans nog als krijgsgevangene in 
Duitschland?

Volgens zekere bevoegde personen ons 
wisten mede te deelen, zouden er onge
veer 500 Oostendenaars nog afwezig zijn. 
Hieronder bevinden zich dan nog de be
roepsmilitairen.

8 UUR OF 20 UUR ?
Een aanplakbiljet was verleden week 

uitgehangen geworden, waarbij aan de 
inwoners medegedeeld werd dat zij na 
20 uur niet meer op straat mogen zijn. 
Men had evenwel gezet «na 8 uur is alle 
verkeer verboden». Dat gaf natuurlijk 
aanleiding tot zekere misverstanden.

Hieraan werd thans een einde gesteld, 
daar « 8 » door « 20 » vervangen werd.

Wij kunnen alleen dergelijke feiten 
betreuren, daar hierdoor de minder
waarde van sommige leidende stadhuis- 
bedienden in het openbaar daglicht ge
steld wordt.

N IE T  AANNEMELIJK
Een handelaar beklaagt zich er over 

dat hij Dinsdag 1.1. te 17 uur 10 van zin 
was ,zijn briefwisseling te posten in de 
postbus geplaatst aan «Petit Paris».

De laatste lichting wordt te 17 u. 30 
aangekondigd; deze was waarschijnlijk 
reeds gedaan, vermits de eerste lichting 
van 8.10 ’s morgens reeds opgegeven 
werd.

Om de zekerheid te hebben dat zijn 
briefwisseling nog denselfden dag zou 
gelicht worden, moest deze handelaar 
zich wenden tot het postkantoor in het 
centrum van de stad.

Wij rekenen er op dat het postbeheer 
onzer stad er voor zal zorgen dat de 
lichtingen op het vastgesteld uur zullen 
gedaan worden of dat ze regelmatigtr 
zullen aangekondigd worden.

ONZE KRIJGSGEVANGENEN
In de laatste dagen zijn duizenden Bel 

gische krijgsgevangenen uit Duitschland 
teruggekeerd. Onder hen bevonden zich 
een honderdtal Oostendenaars. Mochten 
ze weldra allen terug zijn.

Voor de Behoeftigen
Hoe kan men steun genieten!

Verschillende lezers hebben ons hier
omtrent inlichtingen gevraagd. We la
ten hierna een breedvoerigen uitleg 
daaromtrent geworden.

Het koninklijk besluit van 29 Juni 
1940 regelt deze kwestie. Het is wel Ver
staan dat dit koninklijk besluit niets 
gemeens heeft met het onlangs opge
richte werk van Winterhulp; de moda
liteiten om door bemiddeling van Win
terhulp steun te genieten zullen later 
worden bekend gemaakt.

W IE KAN STEUN G EN IETEN ?
Alle behoeftigen. Zij moeten daartoe 

een aanvraag doen aan de Commissie 
van Openbaren Onderstand van hun 
woonplaats, of, indien het vluchtelingen 
geldt, van hun verblijfplaats.

Ook menschen van vreemde nationali
teit, die regelmatig in de bevolkings
registers zijn ingeschreven, kunnen van 
dezen steun genieten.

De steunvragende moet de geschreven 
verklaring afleggen dat hij behoeftig is. 
Hij moet daartoe een formulier invul
len, formulier van den staat van behoef

tigheid genoemd, dat al de bronnen van 
inkomsten van hem en zijn gezin bevat.

Onderaan moet de aanvrager schrij
ven: «Ik verklaar op mijn eerewoord dat 
deze aangifte volledig en eerlijk is», en 
onderteekenen ; kan hij niet teekenen, 
dan moeten twee getuigen onderteeke
nen.

De aanvrager moet iedere verandering 
betrekkelijk zijn inkomsten onmiddel
lijk aangeven.
WELK IS HET BEDRAG VAN DEN 

STEUN ?
Voor gezinshoofden bedraagt hij van 

7 fr. tot 10 fr. per dag, naar gelang het 
aantal inwoners waarin de behoeftige 
woont; hoe grooter het aantal inwoners, 
hoe grooter steun.

Voor de echtgenoote-huismoeder : van
3.25 tot 4,25 fr. per dag.

Voor kinderen ten laste beneden 15 
jaar van 2 tot 2,50 fr. per dag.

Voor ieder bijkomend persoon : van
3.25 tot 4,25 fr. per dag.

Wanneer het gezinshoofd of een lid 
van het gezin zekere inkomsten hebben, 
hooger dan het. hierboven vastgesteld 
steungeld, dan hebben ze geen recht op 
steun. Zijn hun inkomsten minder dan 
de vastgestelde steunbedragen, dan 
heeft de behoeftige recht op het verschil 
tusschen het bedrag van zijn inkomsten 
en het bedrag van het vastgestelde 
steungeld.
W IE K R IJG T HET STEUNGELD VAN 

HET GEZIN IN HANDEN?
Het steungeld, dat per week wordt uit- 

tetaald. wordt aan het gezinshoofd uit
betaald, tenzij hij belet, ziek of onwaar
dig is; in dat geval wordt het steungeld 
aan de vrouw overhandigd.

Vischmijn te  
Antwerpen

Soorten zee- en zoetwatervisch, ver
kocht in de stedelijke vischmijn te Ant
werpen, in den loop der week van 2 tot 
7 December 1940 :

Belgische visch
Soorten Aantal Waarde

kg. Totaal Gemiddeld
per kg.

Spiering 454 10.012,—  22,05
Bliek 279,5 3.027,—  10,85
Bot 112 3.219,— 28,75
Prik 4,5 80,— 17,75

850 kg. 16.338,—  fr.
Deze vischsoorten werden verkocht : 

spiering : 8 kg. als 2e kwaliteit en 446 kg. 
als 2e-3e; bliek. 2«9,5 kg. als 3e kwaliteit; 
bot, 33,5 kg. als le-2e kwaliteit, 64,5 kg. 
als 2e-le kwaliteit en 14 kg. als 2e-3e; 
prik: 4,5 kg. als 2e-3e kwaliteit.

»#*

Soorten zee- en zoetwatervisch, door
gevoerd 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 2 tot 
7 December 1940:
Soorten Vreemde visch - Totaal
Forel 205 kg.
Sander 35 kg.

BIJZONDERE VER PLIC H TIN G  VAN DE
o n d e r s t e u n d e n

De ondersteunde, alsook al de leden 
van zijn gezin die tot werken bekwaam 
zijn, moeten op het gewestelijk bureau 
van den Nationalen Dienst voor Ar
beidsbemiddeling en Toezicht, als werk
zoekenden worden ingeschreven.

De echtgenoote-huishoudster, de kin
deren beneden de 15 jaar, de volledige 
werkonbekwamen, de vrouwen boven de 
60 jaar en de mannen boven de 65 jaar 
moeten niet ingeschreven.

De burgemeester kan alle tot werken 
bekwame personen gedurende twee da
gen van 8 uren of vier halve dagen van 
4 uren per week, belasten met de uitvoe
ring van werken zooals de opruiming 
van verkeerswegen, het schoonmaken 
van straten, dringend werk op de vel
den, enz.

WAT VERSTAAT MEN ONDER 
« GEZIN » ?

Het zijn al de personen die onder één
zelfde dak wonen, dat zij bloed- of aan
verwant zijn of niet. Al de inkomsten 
van de personen die in deze beteekenis 
het gezin uitmaken, (dus soms ook 
vreemden) komen in aanmerking tot het 
vaststeilen van den staat van bet'oefte.

W IE  IS UITGESLOTEN VAN DEN 
STEUN ?

1. De gezinnen waarvan één of meer 
leden bij stakingen of lock-outs gewik
keld zijn.

2. De gezinnen waarvan één of meer 
leden rondventen.

3. De gezinnen waarvan één of meer 
leden handel drijven.

4. De personen met een algemeen ge
kend wangedrag, of die zich aan den 
drank of het spel overleveren.

5. De gezinnen waarvan één of meer 
leden bezitters zijn van kapitalen die 
beschikbaar zijn of ten gelde kunnen 
gemaakt worden. Zij kunnen slechts 
steun genieten na hun bezit te hebben 
opgebruikt.

S P O R T

V O E T B A L

Aanbestedingen

W er

UITSLAGEN VAN ZONDAG 15 DECEM
BER 1940

KAMPIOENSCHAP DER 3 PROVINCIES 
F. C. Brugge — S. C. Charleroi 6—0 
La Gantoise —  Eendracht Aalst 1— 1

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

C. S. Brugge 
La Gantoise 
Eendracht Aalst 
F. C. Brugge 
O. C. Charleroi 
S. C. Charleroi

9
10

10

2 28 14 14 
2 17 13 12 
2 21 12 10 
1 25 21 9
0 21 23 8
1 17 43 3

I verplaatst het spel langs Vandenbus- AANGEKONDIGDE A AN BESTED INGEK 
i sehe die doorbreekt; Schaecken krijgt ! . .  V
I den bal toegespeeld, maar hij mist el- - JAN- —  Te 2 u., voor den h.
I lendig een zeker doelpunt, ’fc V. G. blijft ! ingr.-architect van Bruggen en 
! een poosje aandringen, tot Daring een | 27, Kooistraat, Brugge: herstellingswei' 
j hoekschop afdwingt, waarbij Vanden ’
! Broecke het leder uit een doelworstellng 
! te voorschijn kan halen en het buiten 
het bereik van Devos binnenjagen. Moe
dig speelt Oostende verder. De ploeg 
wordt echter gewijzigd, daar Van Houcke 
de plaats van Verburgh gaat innemen.
Even later zal deze speler Vandenbus- 
sche op de midvoorplaats vervangen.
Hoe dapper de «rood-gelen» ook aanval
len, niets zal baten, want Daring speelt 
verdedigend verder en zal tenslotte een 
gepaste overwinning in de wacht slepen.

PROVINCIALE AFDEELING

Reeks A

A. S. Oostende — F. C. Knokke (B) 10— 1 
D. C. Blankenberge — V. G. O. 1—0 
F. C. Brugge —- S. V. Blankenb. uitg. 
F. C. Knokke (A) — C. S. Brugge uitg.

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

240 kg.

Leveringen aan het 
Bezettingsleger

---■---

A. — U hebt leveringen hout gedaan 
aan het Duitsche leger. U vraagt of er 
op de rekeningen zegels moesten geplakt 
worden en sedert wanneer?

Antw. — Op 7 Augustus 1.1. heeft de 
militaire bevelhebber voor België en 
Noord-Frankrijk verordend dat, van. 15 
Augustus 1940 af «de waren die voor de 
Duitsche weermacht, voor de Duitsche 
diensten en instellingen bestemd zijn, 
onderworpen zijn aan rechten en tak
sen ».

Aldus zijn de overdrachts- en verdere 
taksen (factuurtaks, taks op de roerende 
verhuringen en op het vervoer, weelde- 
taks) verschuldigd, sedert 15-8-40, op alle 
levering van koopwaren of van werken 
aan de militaire of burgerlijke diensten 
der bezettende macht gedaan, en met 
des te meer reden aan de leverancier'' 
van deze diensten.

Uitzondering wordt gemaakt in voor
deel van bepaalde invoeren, alsook van 
verklaringen uit tolstapelhuizen, enz., 
van oorlogsbuit.

Wegens laattijdige kennisgeving van 
dezen maatregel heeft het Bestuur be
slist, dat er niet zal teruggekomen wor 
den op de sinds 15-8-40 gepleegde on
regelmatigheden voortvloeiende uit de 
niet naleving dezer onderrichting, iri 
zoover 't herstel van deze onregelmatig
heden er toe zou leiden op den beiang- 
hebbende een som te leggen die hij van 
de bezettende overheid zou moeten terug 
vorderen.

Nu is het een feit, dat de bezettende 
overheid veelal weigert thans nog eenige 
taks te betalen. Waar zulks het geval is, 
lij kit het verkieslijk geen taks toe te 
passen, op gevaar af voor den leverancier 
deze gansch te zijnen laste te zien neer
komen. Het is immers hoogst onwaar
schijnlijk, dat het Bestuur in zulk geval 
de taks van den leverancier zou durven 
eischen en weigeren dezelfde van de 
bezettende macht te vorderen. En heel 
zeker zou het Bestuur geen boete kunnen 
eischen

F. C. Knokke (A) 7 5
D. C. Blankenberge 8 5
A. S. Oostende 5 3
Cercle Brugge 4 3
F. C. Knokke CB) 8 2
S. V. Blankenberge 5 2
V. G. Oostende 5 1
Club Brugge 7 1

0 2 18 8 12 
3 0 17 8 10 

1 20 9 7
0 16 7
1 10 25 
1 10 26
2 12 8 
1 6 18

Beschouwingen

Zeer teleurgesteld hebben de weinige 
toeschouwers Zondag namiddag het 
speelveld van Daring verlaten en ze zul
len zich wellicht afgevraagd hebben, of 
het wel noodig was hun vrije uurtjes te 
gaan gunnen tot het bijwonen van «en 
wedstrijd, waaraan niet veel vleesch 
hing en waarvan het verloop zelfs een 
troosteloozen aanblik bood. Alle aanval
len werden zoo slordig opgebouwd, dat 
we het geen oogenblik betwijfelden >. 
hij

ken tot goed behoud van een deel der 
geteisterde gebouwen van de Rijksmi 
delbare Jongensschool te (Mieuwpoori 
Bestek zonder nr. (Ned.), ter inzage b. 
voorm. ambtenaar en op het Aanbesi 
dingskantoor, 16. Loxumstraat. Bruss'

UITSLAGEN

2 instede van 13 DEC. — Te 11 u., voo; 
den h. Verschoore, hoofdingr.-best. Vi 
Bruggen en Wegen, 69, Langestr 
Oostende: herbouwen van de Vê  
Ambuchtstuw in de achterhaven 
Nieuwpoort.

Casteleyn-Verdonck H. Gistel, 1.404.675 
fr. .46; Mij Citravo, Brussel, 1.999.621 fr.

Handelsberichten

Soc. Immobilière et hôtellière «Embasy» 
Soc. An. Ostende

Bilan op 31 Dec. 1939: 
ou stranden op een verdediging die Actief en passief: 3.752.C34 fr.

GEWESTELIJKE AFDEELING

Middelkerke
Reeks A 
Gistel 4— 0

R a n g s c h i k k i n g  
G. S. Middelkerke 5 4 0 1 32 5
E. G. Gistel 
A. S. Oostende 
S. K. Eernegem 
V. G. Oostende

A. S. Oostende 10

5 2 2 1 16 12
2 1 0 1 10 1
5 1 3 1 13 29
3 0 3 0 2 26

F. C. Knokke B 1

ALLERLEI
WAARDEN DIE MOESTEN

GEDEPONEERD WORDEN

Tengevolge een besluit moesten vreem
de waarden overgegeven en gedeponeerd 
worden.

Er werden ook papieren binnengedra
gen die het niet hoefden. Zij werden 
door de bankinstellingen toch aanvaard. '

Waarom ?
Kende men de draagwijdte van dit be

sluit niet? In elk geval de menschen die 
deze waarden deponeerden moeten nu, 
om ze terug te bekomen, 20 fr. betalen.

Wij begrijpen niet waarom. Het ging 
toch om een bevel. En waarom hebben 
de Banken deze waarden niet geweigerd 
die niet in aanmerking komen?

Ziehier de waarden die mogen afge
haald worden :

Auxilacs — Belgo Katanga — Cim — 
Coloniale de Belgique —  Cominière — 
Commerce Congo — Cie du Katanga — 
Crezeco —  Mobeko —  Mutuelle Finan
cière Belgo Arficaine (Finafra) — Sim- 
kat —  Société financière et commerciale 
Anversoise — Société Générale de Cul
ture — Mico — Somikin — Symaf — 
Texaf *— Unatra — Société Mobilière et 
Industr. Congolaise (Smic) —  Société 
Coloniale et Minière (colomines) — 
Mutuelle Belgo Coloniale.

VER M IN D ER IN G  OP DE REIZEN
De Bond van de Kroostrijke Gezinnen 

deelt mede dat hij met de Nationale 
Maatschappij der Buurtspoorwegen een 
akkoord heeft gesloten, inzake de afleve
ring van de kaarten aan de groote ge
zinnen om vermindering op de buurt
spoorwegen te hebben. Gebeurlijk zullen 
deze kaarten dienen voor het net der 
Belgische Spoorwegen. De belanghebben
den mogen zich wenden tot het hoofd
secretariaat: 125, Troonstraat, Brussel.

HANDELSEFFECTEN KUNNEN V/EER 
DOOR DE POST AANGEBODEN  

WORDEN
De postdienst van protesteerbare han

delseffecten zal hervat worden op 2 Ja
nuari 1941.

De op 30 December 1940 en later aan 
te bieden effecten mogen dus afgegeven 
worden voor inkasseering en gebeurlijjc 
protest.

Voor de op 30 en 31 December te kas- 
seeren effecten worden de belanghebben
den verzocht hun afgiften zooveel m'ivc- 
lijk te doen voor 21 dito, en bovenaan 
op de borderellen van afgifte, en van 
verzending den datum aan te duiden, 
waarop de aanbieding moet plaats heb
ben, zoowel voor de vervaldagen op zicht

betaalbare titels als voor de waarden 
met vasten vervaldag.

DE BELGISCH-LUXEMBURGSCHE  
DIENST VOOR TOERISME

De op 3 Februari 1931 opgerichte ver
eeniging zonder winstbejag « Belgisch- 
Luxemburgsche Dienst voor Toerisme » 
werd bij besluit van 30 November 1940 
ontbonden verklaard. De liquidator (en) 
zal of zullen later benoemd worden. Het 
overschot van het actief of het passief 
zal ten goede komen van den Staat.

FOTOREPORTAGES
«Het Verordnungsblatt» nr. 24 van 7 

December deelt een bekendmaking mede 
betreffende de toepassing van de inbe- 
slagnemingsverordening van 20 Mei 1940 
en verder een verordening betreffende 
de reorganisatie van de fotoreportage. 
Iedere fotoreporter moet thans lid zijn 
van den « Algemeenen Bond van Foto- 
reporters van de Belgische Dagbladpers». 
Alle foto’s, uitgezonderd fotografische 
sportreportages, moeten aan de Propa- 
ganda-afdeeling van den Militairen be
velhebber ter goedkeuring voorgelegd 
worden. De gepubliceered foto’s moeten 
den naam van den auteur vermelden.

DREIGENDE SANCTIES
De boeten gaande van 26 tot 500 fr. 

en de dwangmaatregelen, voorzien bij 
koninklijk besluit van 22 December 1938, 
zullen, overeenkomstig de bepalingen 
van het besluit van 9 Oktober 1940, 
vanaf 1 Januari 1941 worden toegepast 
ten laste van de onafhankelijke werkers, 
die verzuimd hebben zich bij een erken
de onderlinge kas voor gezinstoelagen 
aan te sluiten.

Worden onder andere bedoeld : alle 
werkgevers, de handelaars, ambachts
lieden, landbouwers —  met of zonder 
werkvolk —  de oude onafhankelijke wer
kers en bijzonder al wie in het Handels
register is ingeschreven of daartoe ver
plicht is.

HUW ELIJK VAN LEDEN  
DER RIJKSW ACHT

De leden van de Rijkswacht, die zich 
voornemen een huwelijk aan te gaan, 
moeten vooraf machtiging daartoe be
komen hebben van den Heer Secretaris- 
Generaal van het Ministerie van Bin- 
nenlandsche Zaken, zoo zij officier zijn, 
en van den korpsoverste zoo zij onder
officier of Rijkswachter zijn.

De ambtenaren van den burgerlijken 
stand zullen tot het huwelijk niet kun
nen overgaan indien geen stuk voorge
legd wordt waaruit blijkt, dat bedoelde j 

machtiging verleend werd.

Voor een geringe belangstelling stelt 
scheidsrechter Bultynck volgende ploe
gen in lijn:

A. S. Oostende: Pincket; Hinderyckx 
en Wets; Aspeslagh, Depauw en K. De
schacht; Hallemeersch, Dejonghe, Jans
sens, Lenaers en Dehaemers.

F. C. Knokke (B) : Rombouts; Teir- 
linck en D ’Hoore; Villé, Bout en Van 
Wonterghem; Desaedeleer, Soulimans, 
Sys, Fournier en Duwel.

Oostende wint den opgooi en leidt de 
eerste aanvallen, waarbij spoedig blijkt 
dat het veld uiterst glibberig ligt. Een 
eerste poging van Dehaemers gaat ne
vens. De druk der gastheeren blijft aan
houden en Rombouts krijgt alras de ge
legenheid zijn talenten ten toon te sprei
den. Na 11 minuten spel ontstaat een 
doelworsteling voor de Knoksche netten 
en Villé stelt er een einde aan met in 
eigen doel te verwerken. Oostende be
houdt de bovenhand, terwijl schuchtere 
tegenaanvallen der bezoekers niets op
leveren. Een kopstoot van Dc:oi.ghe 
vliegt nipt over, waarna Hallemeersch 
opnieuv; gepast voorzet; ditmaal k'nnt 
de bal bij den ongedekten Dehaemers 
terecht die niet aarzelt Rombouts voor 
de tweede maal het nakijken te geven. 
Pas is het spel hervat, of Lenaers ont
snapt en teekent onberispelijk een derde 
doelpunt aan. Met de 28e minuut spelen 
Hallemeersch en Dejonghe mooi samen 
en Janssens maakt er gebruik van om 
nummer vier te netten. Knokke wordt 
effenaf ingedrukt en de partij begint 
van haar waarde te verliezen, ha ;!0 mi
nuten gaat Janssens alleen door en zet 
buiten het bereik van Rombout-, binnen 
Knokke overschrijdt nog slechts a’ldr.-n 
de middenlijn en even vóór de rast 
zorgt Janssens voor nummer zej.

De tweede speelheift vangt aan ? vt 
Knokke ten aanval, waarbij de bezoekers 
een strafschop bekomen voor foul van 
Hinderyckx; Bout zet zich achter h?t 
leder en redt de eer zijner ploeg Vier 
minuten later, ’t zij na 8 minuten spel, 
breekt Janssens door de Knoksche ver
dediging en zorgt voor een 7-1 stand. 
De meerderheid van Oostende komt nu 
meer en meer tot uiting. Met de 15e 
minuut zet Depauw vooruit naar Lenaers 
die in een door Rombouts verlaten kooi 
binnenjaagt. Er wordt thans in één 
kamp gespeeld. Hallemeersch, na 33 mi
nuten spel, net een negende doelpunt. 
En wanneer Janssens 5 minuten vóór het 
einde gepast voorzet aan Dejonghe kan 
deze de reeks met een tiende en laatste 
doelpunt besluiten.

Beschouwingen

Deze partij had niet veel om het lijf, 
wegens de overgroote meerderheid van 
Oostende. De schotvaardigheid der voor
hoede van « rood-groen » daar gelaten, j 
zou men mogen verklaren, dat ze weinig I 
of geen mooi spel vertoonden en de aan- j 
vallen niet opgebouwd werden zooals | 
naar behooren. Daarenboven verkeken 
de schutters nog talrijke prachtkansen, 
door het feit dat er op het einde te per
soonlij  ̂ werd gespeeld en de wedstrijd 
hierdoor ook wel een weinig eentonig 
werd. Oostende heeft dus met klinkende 
cijfers zijn nederlaag te Knokke gewro
ken en het komt er nu nog slechts alleen 
op aan. insgelijks het eerste elftal van 
«blauw-wit» bij zijn bezoek naar Oos
tende van hetzelfde laken een broekske 
te passen. Alsdan zullen de mannen van 
Lenaers éen groote kans hebben nog de 
eerste plaats in te nemen, welke hen 
als best spelc-nde nloeg in deze reeks re
gelmatig toekomt.

D. C. Blankenberge 1 — V. G. Oostende 0

Voor een vijftigtal toeschouwers roept 
scheidsrechter Ghyoot volgende ploegen 
tusschen de kalklijnen:

D. C. Blankenberge: Van Houte; Tryp- 
steen en L. Konings; Bullinck, De Mey 
en Van Houtte; Van Mierop, R. Konings, 
Bil, Van Oost en Vanden Broecke.

V. G. Oostende: Devos; Heyneman en 
Mestdagh; Van Houcke, Zwaenepoel en 
Berten; Rotsaert, Verburgh, Vanden 
Bussche, Schaecken en Hubrechsen.

Een gedeelte van het speelveld ver- ' 
keert in een ellendigen toestand en de * 
spelers hebben veel moeite om hun even-1 
wicht op den hard bevroren grond te be- 
houden. Oostende heeft den opgooi ver-1 
loren en op een eersten aanval langs 
Van Oost moet Devos tusschenkomen. 
Stilaan verwerven de Oostendenaars de 
meerderheid, maar de voorhoede pingelt 
vóór den Blankenbergschen doelmond, 
waar Van Houte zelden moet tnsschen- 
komen. Op mooien aanval langs R jt- 
saert. lost Vanden Bussche een vlueht- 
schot, dat de dwarslat scheero 't V. O  
is thans de meerdere, doch er wordt zoo 
ellendig getreuzeld voor de netten, dat 
de achterhoede van Blankenberge steeds 
gemakkelijk kan wegwerken. En bij te
genaanvallen van Daring, valt het op 
dat de Oostendsche verdediging niet 
bijzonder secuur is, zoodat Devos dubbel 
op zijn hoede moet zijn. Na een periode 
van meerderheid voor de bezoekers, ge 
volgd door verdeeld spel, treedt de rust 
in met blanken stand.

Na het hervatten verwerft Daring on
middellijk een vrijen schop die niets op
levert. Op aanval langs Vanden Broecke, 
mist Mestdagh; Van Mierop staat schie- 
tensgereed, doch Heyneman kan op het 
nippertje in hoekschop redden. V. G.

nochtans ook van het beste gehalte niet 
was. Wij mogen het dadelijk bekennen 
dat we de Oostendsche ploeg zeiden zoo 
slecht hebben zien spelen; elementen 
als Berten bijv. kregen maar geen bal 

; te pakken en het backpaar Mestdagh- 
Heyneman speelde te veel op één lijn 
om er een stugge en taktisch ingrijpen 
de achterhoede van te kunnen maken. 
Zw'aenepoel en Van Houcke waren on
getwijfeld de beste V. G.-spelers, want 
de voorhoede heeft maar een armtieri- 
gen indruk gelaten, uitgezonderd Rot
saert die af en toe met een gevaarvollen 
aanval kwam aandraven. Neen, we kun
nen niet aannemen dat ’t V. G. verleden 
Zondag op zijn huidige waarde gepres
teerd heeft, want hun spelvertoon was 
werkelijk onder alles en indien op dezen 
weg wordt voortgegaan, vragen we ons 
af, waar het dezen Winter met «rood
geel» eindigen zal. Daring, van zijnen 
kant, liet ons ook al niets bijzonders 
zien. De ploeg speelt moedig, maar soms 
te hard en het is spijtig dat de match 
op het einde dreigde te ontaarden, wan
neer Raymond Konings te veel buiten de

Verlies: 9.983 fr.

«Het Volksbelang», N. V. Nieuwpoort
Baians op 31 Dec. 1939’

Actief en passief: 2.386.936 fr.
Winst: 10.606 fr. i

Beperkingen op 
liet Reizen naar, het 

VerbEâjfen liet 
Politieuur in 

het Kustgebied

De heer Gouverneur zond volgend 
schrijven aan de Gemeentebesturen:

« Ik heb de eer uw aandacht te vesti- i 
schreef ging loopen. Van Houtte, Tryp- gen op de volgende onderrichtingen van 
steen en Van Oost waren de beste thuis- de Feldkommandantur 578 V, te Brugge, 
spelers, maar in zijn geheel genomen, betreffende het reizen naar en het ver
kroop de gansche ploeg nooit boven het blijf, alsmede het politieuur in het kust-
middelmatige uit.

KALENDER DER W EDSTRIJDEN VOOR 
ZONDAG 22 DECEMBER 1940

KAMPIOENSCHAP DER 3 PROVINCIES

Eendracht Aalst — Club Brugge 
Cercle Brugge — O. C. Charleroi

PROVINCIALE AFDEELING

üccks ^
15.00 u.: V. G. O. — F. C. Knokke (A)
14.00 u.: S. V. Blankenberge —  A. S. O. 
F. C. Knokke (B) — F. C. Brugge
C. S. Brugge — D. C. Blankenberge

GEWESTELIJKE AFDEELING 

Reeks A.
14.00 u. : Gistel — A. S. Oostende 
14 00 u. : Eernegem — V. G. Oostende

VRIENDEfVWEDSTRIJD 
Middelkerke — Casino Kursaal Oostende

KALENDER DER W EDSTRIJDEN VOOR 
WOENSDAG 25 DECEMBER 1940

PROVINCIALE AFDEELING

Reeks A

14.00 u. : S. V. Blankenberge — V. G. O. 

GEWESTELIJKE AFDEELING

Reeks A

14.30 u. : V. G. O, —  G. S. Middelkerke

IN ENKELE LIJNEN

Een verheugend nieuws voor onze 
voetballiefhebbers: Verleden week mocht 
men den terugkeer in onze stad begroe
ten van enkele onzer locale voetbalklep- 
pers, t.t.z. Gust Vandenberghe, den flin
ken achterspeler, van ’t V. G.; D ’Ever- 
lange, een reservespeler van «rood-geel» 
en Julien Vandenbroucke, van A. S. O. 
Zoodat alleen nog Depooter als krijgs 
gevangene in Duitschland vertoeft, als
mede Bill Van Loo.

— Marcel Vandenbroucke, de ongeluk
kige speler van A.S.O., is verleden week 
ruggekeerd. Binnen een maand zal hij 
insgelijks uit Brussel naar Oostende te- 
echter naar de hoofdstad terugkeeren 
voor verdere behandeling.

—  Wij vernemen het huweli^c van 
Bill Dumon, den sympathieken leider 
van V. G.-Athletiek met Mejuffer Es- 
tella De Cock. De beste wenschen aller 
sportmannen vergezellen het jonge paar.

DE

BOKSEN

OPENINGSMEETING  
FLANDRIA B. C.

VAN

gebied.
Ten einde namelijk allen twijfel weg 

te nemen, ontstaan in gevolge de ophef
fing van de kustversperringslijn op 5 No- j 
vember 1940, wordt mij medegedeeld dat 
de volgende beperkingsmaatregelen, die 
totnogtoe in het kustgebied geldig wi 
ren, heringevoerd zijn en onmiddellij 
van kracht worden, terwijl andere tegei 
strijdige fevelen opgeheven zijn

1) Alle personen in het gevechtsgebiei 
moeten in het bezit zijn van hun iden
titeitskaart, afgeleverd door den burge
meester van hun woonplaats.

2) De in het gevechtsgebied wonen! 
pe'rsonen mogen, zonder een speciaal be
wijs van de bevoegde Kommandantur 
(Ortskommandantur of Standortkom-j 
mandantur) de .5 km. grenzen omheen 
hun woonplaats niet verlaten.

3) Het verlaten der woningen na 
uur is verboden.

4) De buiten het gevechtsgebied v. 
nende personen moeten ook voor ee: 
voorbijgaande reis naar het kustgeV», 
een schriftelijke toelating hebben v: 
de bevoegde Feldkommandantur, waar
onder hun woonplaats ressorteert,

De begrenzing van het hierboven ver
melde gevechtsgebied is dezelfde als' 
voor het kustgebied hetwelk een 10 Km.' 
diepe strook omvat met inbegrip der 
plaatsen Lapscheure, Oostkerke, Meet- 
kerke, Ettelgem, Westkerke, Gistel, Zeve- 
cote, Schore, Pervyze, Avekapelle, Egge-, 
waartskapelle, Bulskamp, Houtem. I

Het reizen naar het kustgebied is niet 
meer over bepaalde toegangswegen ge-i 
regeld. Nochtans heeft de bezettende 
overheid het bevel gegeven het reizen 
naar het kustgebied, alsmede het ver
blijf van burgers in de gansche kust
streek door versterkten patrouilledienst 
te bewaken.

/

ï
e-l

In ons jongste nummer meldden we 
dat Flandria B. C., onder de leiding van 
den wakkeren Oostendschen promotor 
Theo Vanhaverbeke, op Woensdag 25 
December <Kerstdag), in de zaal van het 
Sportpaleis (Rogierlaan 42), het boks- 
seizoen te Oostende opent.

Heden kunnen we den lezer het vol
ledig programma mededeelen en het 
_,pijt ons slechts deze mooie bijenkomst 
wegens plaatsgebrek niet uitvoerig te 
kunnen bespreken

De bijzonderste ontmoeting van den i 
namiddag heeft plaats tusschen de lo
cale hoop Oscar Everaert en den gewel
digen klopper uit Moeskroen, G. Dujar- 
din, die hier reeds te Oostende optrad 
tegen Karei Sys en er een goeden indruK 
liet. Diezelfde Du jardin overwon verder 
den Gentenaar Conradt, den Meenenaar 
Andre Kinsabelle en den Italiaan Tino 
Rolando, hetgeen van zijn goede eigen
schappen getuigt. Wat de Oostendenaar 
betreft, deze trad sedert maanden niet 
meer op, maar ijverde zich bijzonder 
ernstig in ’t vooruitzicht dezer gewich
tige ontmoeting, waarvan de uitslag 
misschien zal afhangen van het verder 
verloop zijner veelbelovende loopbaan. 
Everaert paart kunde aan punch, en al
leen is het te betreuren dat de jongen 
niet meer «incasseert», want alsdan zou 
hij wellicht een zeer goed bokser wor
den. Melden we echter c!at Everaert vol
gende mannen overwon: Kitling, Varra- 
waere, Van Acker, Tiger Tim Claridge, 
Tony Back, Dewitte, enz. Dus ook al een 
klein rekord dat begint te tellen en zijn 
jverwinningskansen op Dujardin even
wichtig maakt. Een felle strijd is tus
schen deze twee kleppers te verwachten, 
waarvan de uitslag moeilijk op voorhand 
kan voorspeld.

Jean Wolpe neemt het op tegen Van 
Outryve die gelijk sloeg met Van Dam, 
den kampioen van Holland, wat een 

(Zie vervolg onderaan vorige kolom>

gunstige referentie daarstelt en tevens< 
de moeilijkheid onderlijnt van de taal 
welke Wolpe te wachten staat En tocl 
zien we den localen fighter zegevieren

Taecke, de gekende liefhebber, doe 
zijn debuut als beroepsbokser tegen De 
coninck, een bokser die geweldig drooj 
slaat. Voor Taecke is dit een lastigi 
kamp voor een debuut in de beroeps 
klasse en de flinke liefhebber van vroe. 
ger zal het zeer hard hebben om de 
overwinning af te dwingen.

Zooals men ziet, kon Theo Vanhaver-, 
beke moeilijker een beter programmai 
onder de hui/dijge omstandigheden in- 
eengewerkt hebben, te meer daar vieil 
prachtige liefhebberskampen tusschen j 
Flandria B. C. en B. C. Moeskroen het a 
affiche volledigen. Bij deze liefhebbers 
wordt het heroptreden van den klopper 
Van Eenoo met belangstelling tegemoet 
gezien.

Aan volk zal het Woensdag namiddag1 
wellicht in het Sportpaleis niet ontbre
ken.

De prijzen der plaatsen zijn: ring 25 
fr.; eerste rang 20 fr.; tweede rang 15 
fr.; derde rang 10 fr.; volksplaatsen 
5 fr. ; werkloozen (op vertoon hunner 
kaart) 3 fr.

Locatiebureelen: Hotel Central, Wa
penplaats, en Café Conscience, Torhout- 
steenweg 57.

Hieronder het volledig programma:

Liefhebberskampen over 4x2 minuten 
W. Van Eenoo, 70 kg. (O.) tegen Braeye, 
70 kg. (M.); F. Hoorne, 67 kg. (O.) tegen 
Lupin, 67 kg. (M.); A. Naessens, 67 kg. 
(O.) tegen Juhany, 67 kg. (M.); O. Van
denberghe, 58 kg. tegen Vermander, 53 
kg. (M.).

Boksdemonstratie tusschen Karel Sys, 
zwaargewiichtkampioen van België en 
zijn leermeester Theo Vanhaverbeke

Beroepskampen over 10x2 minuten : 
Taecke, 72 kg. (O.) tegen Deconinck, 72 
kg. (M.); J. Wolpe, 57 kg. (O.) tegen 
Van Outryve, 67 kg. (M.); O. Everaert 
78 kg. (O.) tegen Dujardin, 78 kg. (M.)

Eerste wedstrijd om 14.30 u.

SCHIETEN

Zondag had in het lokaal Jules De- 
knock een vriendenschieting op de lig' 
gende pers plaats, elke begiftigd was 
met talrijke prijzen, waaronder vooral 
een inktstand in gesmeed ijzer, gescliun 
ken door onzen welgekenden kunstsmid 
en leeraar der stedelijke vakschool Ge
rard Mahieu, de aandacht trok.

Het was een zeer aangename namid
dag. waarvan elkeen zeer tevreden was.

Zondag 22 December heeft te 14.30 u. 
een groote kalkoensehieting plaats.

Aan schutters zal het niet ontbreken
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