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LICHTEN

DECEMBER

f

uit aan

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

10 D 7.33 15.37
i11 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 1-5.43
28 z 7.45 15.44
29 z 7.45 15.45
30 M 7.45 15.46
31 D 7.45 15.47

Deze tabel geeft
het wezenlijk uur 

... volgens de zon.
.WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL _

HOOG

WATER
DECEMBER

9 M
10 D

11 W
12 D
13 V
14 Z
15 Z
16 M
17 D
18 W
19 D
20 V
21 Z
22 Z
23 M
24 D
25 W
26 D
27 V
28 Z
29 Z
30 M
31 D

0.48
1.35
2.19 
3.01
3.57
4.46 
5.52 
6.48
7.58 
9.03 
9.55

10.38
11.17
11.51

0.07
0.42
1.19 
1.57 
2.38 
3.25 
4.16 
5.10 
6.15 
7.28 
8.40
9.47 

10.42 
11.34

0.39
1.22

13.11
13.56 
14.40 
15.23
16.09
17.02
18.03 
19.13 
20.18 
21.20
22.10
22.52 
23.32

12.26
12.59
13.37 
14.15 
14.54
15.38
16.30
17.30
18.39
19.56
21.03 
22.08
23.03
23.53 
12.07 
13.00 
13.42

De uurwerken 
aan land toonen 
twee uur later.
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De Zeevisscherij in den 
Doolhof der W etten
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Ons VisschersvoBk blijft den duts
Verleden week ontvingen wij onder

staand schrijven, waaruit de groote ver
legenheid blijkt waarin veel scheeps
eigenaars zich thans bevinden: 

Mijnheer de Directeur 
van «Het Visscherijblad»,

Ik heb mijn eigen al dikwijls afge
vraagd: hoe zal dat allemaal afloopen 
met al die schamele kleine eigenaars, die 
hun schipje verloren of gerampereeia 
hebben, en alzoo geheel hun bezit ver
liezen. zonder dat ze soms zelf juist we
ten hoe of waar het gebeurd is.

Sommige zijn verzekerd voor de ge
wone zeerampen, anderen zijn ook ver
zekerd tegen de oorlogsrampen, maar als 
men niet goed weet hoe het sciiip ver
loren geraakt of beschadigd is, w*e zal 

-er dan uitmaken van waar de vergoeding 
zal komen?

Iemand had mij gezeid dat dit alle
maal te lezen staat in het tweede han
delswetboek, en ik heb dat eens willen 
lezen, uit nieuwsgierigheid, ja Mijnheer, 
stel U eens in mijn geval, zoudt gij ook 
niet nieuwsgierig en ongerust zijn?

Onze Almanak
In dit blad hebben we niet willen ten 

achter blijven en ook dit jaar een muur- 
kalender aan onze lezers ten geschenke 
gegeven.

In plaats van de Hoogwatergetijen, 
hebben we het nuttig geoordeeld, in ver
band met de lichtdemping, er het aan
steken en uitdooven der lichten in aan 
te brengen.

Dit is wel te verstaan het wezenlijk 
uur volgens de zon.

DAARBIJ DIENT TWEE UUR G E
VOEGD.

Alle lezers worden verzocht deze ka
lender op een gemakkelijk zichtbare

Uitbetaling der 
Visscherspen- 

sioenen voor Januari

Ik heb zoo een handelswetboek in han- t mi) den zot hield, maar die jongen
__ Unn»*n ’+■ 117 0 P in  _____________ : » 11- j nden gekregen, maar och Heere, ’t was in 

’t Fransch, en de persoon die het mij 
geleend had, ik,weet niet van waar hij 
het zelf gehaald heeft, denkt dat dit niet 
bestaat in ’t Vlaamsch, hij had in elk 
geval nog nooit geen Vlaamschen gezien.

Ik zat daar nu eigenlijk niet veel mee 
in, want mijn zoon heeft school gedaan 
en kan nog al goed weg met zijn fransch, 
hij zal hij dat wel vertalen, dacht ik 
in mijn eigen, dat het voor mij klaar 
en duidelijk is.

Maar ge zijt er wel mee, hij heeft het 
vertaald, maar daar is geen duivel of 
lucifer die daar kan wijs uit worden.

Ik weet wel, Mijnheer de Directeur, 
wat gij zult zeggen: «Schoemaker, blijf 
bij uw leest, en laat de rechtszaken aan 
de mannen van ’t gerecht».

Al goed en wel, Mijnheer, maar ’t zijn 
mijn centen die erin zitten; ik en de 
andere kleine en groote reeders gaan bij 
slot van rekening toch zeker de gebroken 
potten mogen betalen, en misschien nog 
een paar centen erbij voor den advokaat.

Zoudt gij, die al zooveel voor de vis
schers gedaan hebt, nu toch eens niet 
kunnen zeggen in uw gazet wat dat er 
ons te doen staat om ons recht te be
komen?

Luistert, Mijnheer, wat mijn zoon in 
dat Handelswetboek gevonden heeft, en 
zeg mij hoe dat alles moet aaneenge
knoopt worden.

Dat wetboek is vooreerst een samen
raapsel van nieuwe, en vooral van oude 
wetten van de jaren 1879 (ik was nog niet 
geboren), 1902, 1908 en 1911; het bestaat 
uit 10 deelen waarin er slechts nu en 
dan, zoo in ’t voorbijgaan, van de vis
scherij gesproken wordt. Het is al koop
vaardij dat de klokke slaat.

In artikel 1 wordt er gezeid dat die 
wet gemaakt is voor schepen die de zee 
bevaren en die ten minste 25 ton meten. 
Of het nu bruto of netto ton is, staat 
er niet bij, maar dat maakt toch een 
groot verschil. Is het bruto, dan vallen 
er veel visschers vaartuigjes buiten die 
wet, en als het netto is, dan vallen bijna 
al de kustvisschers er buiten!

In titel X  van het Handelswetboek 
staat er wel, zoe zegt mijn zoon, dat de 
booten (of welk verschil is er tusschen 
«navires» en «bateaux»?) die in de te rr i
toriale waters visschen, ook onder die 
scheepvaartwet vallen, en wat verder 
staat er, dat alle vaartuigjes van min 
dan 25 ton, die gewoonlijk in zee vis
schen, gelijk gesteld zijn met de schepen 
en de booten.

Als ge dat nu allemaal t’hoope legt, 
zoudt ge moeten besluiten dat al de 
vaartuigen, klein en groot, die in zee 
visschen. aan diezelfde wet onderworpen 
zijn; maar als het wezenlijk zoo is, 
waarom dat dan niet met den eersten 
keer klaar en duidelijk gezeid, in plaats 
van rond den pot te draaien. Wie maakt 
er toch die wetten?

In artikel 2 staat er, dat de vaartuigen 
moeten aanzien worden als roerende 
goederen, maar dat het toch niet vol
staat een schip in zijn bezit te hebben, 
om aanzien te worden als den eigenaar, 
gelijk dat het wel ’t geval is met stoelen 
en tafels.

Een vaartuig is dus een meubel, en 
geen meubel, en toch een meubel. Knoopt 
dat nu aaneen.

’t Is zeker daarom dat de visschers 
geen geld kunnen krijgen van de Oor- 
logschade om de avarij te vermaken die 
hun schip door den oorlog geleden 
heeft, maar als ’t waar is wat ik over 
eenige dagen heb hooren vertellen, zal 
onze bakker wel geld krijgen, aan zeer 
kleinen interest, niet alleen om het dak 
van zijn huis te vermaken, maar ook 
om een nieuwen trog en ander gerief te 
koopen, dat ook door dezelfde bom be
schadigd was, tot zijn broodkarre in- 
kluus. Dat zijn toch zeker ook wel meu
bels?

Zie, Mijnheer de Directeur, ik ben niet 
jaloersch van dien bakker, die vent

zweert op zijn eerste communiezieltje, 
dat hij het precies in ’t Vlaamsch zegt 
gelijk dat het in ’t Fransch gedrukt

Er staat daar een artikel 201 in, zegt 
hij, dat zegt dat, als de verzekeraar het 
oorlogsgevaar verzekert, hij moet in
staan voor alle schade of verlies veroor
zaakt door den oorlog, door den blocus, 
door het tegenhouden op bevel, door na- 
deelige behandelingen door gelijk welk 
goevernement en door alle oorlogstegen- 
komsten

Art. 202 zou daar bijvoegen dat, als 
de verzekeraar het oorlogsgevaar niet 
dekt, de polis dan vervalt, van zoohaast 
de réis door den oorlog veranderd wordt, 
maar dat het schip toch gedekt b lijft 
totdat het eene haven bereikt heeft.

En art. 203 zegt, dat zoo er op die reis 
een ongeluk voorvalt, dit ongeluk moet 
aanzien worden als veroorzaakt door den 
oorlog, ten ware het tegendeel kon be
wezen worden.

’T  en is nog niet al, er is dan nog een 
artikel 204 volgens hetwelk de verzeke
raar die het oorlogsgevaar alleen dekt, 
het gewoon risico van den anderen ver
zekeraar voor zijn rekening moet ne
men van zoohaast de polis voor gewoon 
gevaar vervallen is.

Zie, Mijnheer de Directeur, ge zult het 
misschien niet gelooven, maar ge kent 
gij zeker advokaten genoeg, vraag het 
eens aan een van die mannen, maar een 
serieusen zulle, en als mijn zoon dat 
Fransch wetboek slecht vertaald heeft, 
dan zal ik hem een smering geven die 
naar den rook niet zal smaken.

Maar, moest hij nu eens goed vertaald 
hebben, wat moet er dan gedaan worden, 
hoe zullen wij dan ons recht bekomen?

Mijnheer de Directeur, gij kent ons, 
gij weet dat wii eerlijke, brave men
schen zijn; steek ons toch een handje 
toe. Er zijn er veel in mijn geval en we 
zullen er ü  altemaal dankbaar voor zijn.

Een goeden dag van

werkt ook hard voor zijn dagelijksch 
brood, en ’t is maar recht dat hij ge
holpen wordt om te kunnen voortleven, 
maar waarom in God’s naam is de scha
mele visscher daar weer buiten, wat 
hebben wij arme wroeters toch misdaan, 
om zoo maar altijd bastaard gemaakt 
te worden?

’t Was met den anderen/oorlog precies 
’t zelfde, iedereen wierd geholpen door ' aarden muur te hangen.
de oorlogschade, en ’t is maar twee jaar 1 
later dat de visschers het overschot van 
den pot gekregen hebben. Men had ons 
toen ook vergeten in de wet van de oor
logschade, zeiden de mannen van t 
stadhuis, en ’t is nu weer van 't zelfde 
laken een broek.

Hoe is dat toch mogelijk?
Maar 't schoonste van al, in dat Han

delswetboek voor de zeevaart, is het 
kapittel over de verzekering. Als ge die 
Fransche wet hoort vertalen in goe 
Vlaamsch, ge zoudt er van omver val
len. Ik heb meer dan eens op ’t punt ge
weest van mijn zoon een lap langs zijn 
ooren te geven, omdat ik meende dat hij

Bijrantsoenen 
voor onze Visschers

Onze Zeelieden in Spanje
VOOR EEN SPOEDIGE TERUGKEEP..— DE VOO RZITTER VAN DEN VLAAM

SCHEN SCHEEPVAARTBOND VER TRO KK EN  —  TREU RIG  NIEUWS.

Zooals onze lezers weten, heeft « Het 
Visscherijblad» een krachtdadige aktie 

Er wordt ter kennis gebracht van de j op touw gezet om den terugkeer van on
belanghebbenden, dat de uitbetaling van 1 ze zeelieden uit Spanje te bewerkstelli- 
het pensioengeld voor de maand Januari I gen. Door ons werd bij verscheidene 
1941 door de Voorzorgskas der Visscherij overheden en invloedrijke middens aan
zal plaats hebben op DINSDAG 14 JA- gedrongen en voetstappen aangewend. 
NUARI 1941 te 14 uur, in de beneden- Niets wordt onverlet gelaten om den 
zaal van het Stadhuis (Gerechtshof) te terugkeer van onze zeelieden in nood, te 
Oostende. j bewerkstelligen, omdat we daardoor

De Bevoorradingsdienst zou een goed 
werk doen met aan onze visschers, die 
het bedrijf uitoefenen, insgelijks bij
rantsoenen toe te kennen, zooals er ver
leend worden aan sommige reeksen van 
arbeiders.

Dit zal tengevolge gewettigd zijn als 
men in acht neemt welk zwaar werk i 
onze visschers moeten verrichten in ! 
somtijds zeer ongunstige omstandighe- I 
den. j

Het zou slechts een kleine vergelding i 
zijn voor hen die hun leven wagen voor I 
eigen bestaan en zelfs in de bevoorra- ! 
ding voorzien —  al is het maar in ge- ' 
ringe mate — van ons volk.

De uitbetaling heeft bijgevolg niet 
plaats op 7 Januari 1941.

De pensioengerechtigden die niet te 
Oostende wonen, worden verzocht een 
levensbewijs af te halen bij het Gemeen
tebestuur van de plaats waar ze verblij
ven. Dit levensbewijs, dat kosteloos zal 
afgeleverd worden, moet gestuurd wor
den naar de Voorzorgskas der Visscherij, 
Rentenierstraat, 7, Oostende. Men ge
lieve er op te letten dat het levensbewijs 
het adres vermeldt van den pensioen- 
aan vrager.

Het Bestuur.

□e Verduisterings- 
maatregelen

Lichten aan en uit

W ij maken onze lezers er op attent, 
dat in den linker bovenhoek van ens 
blad het uur vermeld staat waarop zij 
hun lichten mogen aansteken of dooven. 
D it is wel te verstaan het wezenlijk uur 
volgens de zon. Daarbij dient twee uur 
gevoegd.

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

Nota van de Redactie
Zooals onze titel meldt, zijn de wet

teksten dóórgaans een echten doolhof, 
waar alleen een rechtsgeleerde zÿn weg 
kan vinden.

Vooral in zeevaartzaken is de recht
spraak zeer moeilijk en ingewikkeld. De 
toepassing van de wet op de zoo talrijke 
als ongewone gevallen, die zich geduren
de den oorlog hebben voorgedaan en nog 
kunnen voordoen, zal zeker tot heel wat 
betwistingen aanleiding geven.

Toen de jongste Belgische officieele 
regeling in voorbereiding was, in zake 
verzekering van visschersvaartuigen te
gen oorlogsschade, heeft «Het Visscherij
blad» er op gewezen, dat het hier wel 
de moeite waard zou geweest zijn, de 
vakmannen van den Hoogen Raad van 
de Zeevisscherij te raadplegen, om iets 
praktisch tot stand te brengen.

Dat is niet gedaan geweest. Waarom 
weten wij niet, maar wat wij wel weten, 
’t is dat die besluiten passen op de zee
visscherij als een politiemuts op een 
peerdekop, en dat er zich moeilijkheden 
zonder einde zullen voordoen bij de re
geling.

Willen onze eigenaars van visschers
vaartuigen alweer de slachtoffers van 
gansch de geschiedenis niet worden, dan 
staat er hun maar een weg open, 't is 
van een puik advokaat aan te stellen 
om hunne belangen te verdedigen, niet 
den eersten, den besten advokaat, maar 
een man van groote ondervinding en 
gezag.

Dat kan één visscher alleen niet, maar 
zoo zij allen samenwerken, zonder on
derscheid van katholiek of liberaal of 
socialist, dan, m aar dan alleen, is er 
voor hen eene uitkomst mogelijk.

Wij willen we! trachten ze te helpen, 
maar alleen op voorwaarde, dat er vol 
vertrouwen en zonder achterdocht worde 
samengewerkt. Gij zit toch allen in de
zelfde boot, zooals het spreekwoord zegt.

Aan onze Aankondigers 
en Berichtgevers

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

Onze correspondenten worden verzocht 
ter gelegenheid van Nieuwjaar, zoo 
spoedig mogelijk hun kopij in te sturen.

Hoe nieuws 
bekomen u it  

Engeland

MEER NAUW GEZETHEID  
GEWENSCHT

Er wordt nogmaals aangedrongen op
dat voortaan met nog meer nauwgezet
heid dan dit totnogtoe het geval was, 
de voorgeschreven verduisteringsmaat- 
regelen zouden worden toegepast. Er 
wordt nog steeds met te veel lichtzinnig
heid omgesprongen op dit gebied. De
genen, die zich niet in voldoende mate 
aan de op dit gebied geldende voorschrif
ten houden, begaan niet alleen een 
onver antw^oordeli j ke onvoorzichtigheid 
maar stellen zich tevens bloot aan stren
ge straffen, die onverbiddelijk zullen 
worden opgelegd aan de overtreders.

Vooral drankgelegenheden en handels
zaken moeten zich in acht nemen. Zij 
loopen bij overtreding gevaar, onmid
dellijk gesloten te worden, zooals dit 
vóór een paar dagen nog het geval wras 
met een drankhuis in een Brusselsche 
voorstad, waarvan de lokaalhouder tot 
driemaal toe gewaarschuwd was.

De eenige weg welke wij voorloopig 
kennen om nieuws te bekomen van uit 
Engeland is deze langs Postbus 506 Lis
sabon, 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 is 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.

M EK AN IEKE TOUW-, 
EN NETTENFABRIEKEN

GAREN-

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

Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en 

Openbare Werken —

—  Mazlout « Purfina » —  
Diesel Motoren « Sulzer »

Vooraleer in Zee 
te gaan

In verband met de toelating om in 
zee te gaan, werden deze week door den 
heer Carlier, waterschout der haven van 
de kust. aanvullende onderrichtingen 
gestuurd, waarvan we hierna de voor
naamste bepalingen laten volgen.

De eigenaars van booten en vaartui
gen worden verzocht deze onderrichtin
gen stipt te willen naleven om de over
heid niet te verplichten hen soms op de 
laatste oogenblikken te beletten uit te 
gaan visschen

1. Alle vaartuigen, hoe klein ook, die 
de zeevisscherij bedrijven, moeten op het 
waterschoutsambt worden ingeschreven.

2. Voor hen die in normale omstan
digheden geen monsterrol wordt opge
maakt, dient een lijst van de aan boord 
zijnde manschappen opgesteld.

Een afschrift dezer lijst zal aan eiken 
schipper worden uitgereikt.

3. De opvarenden dezer booten moeten 
allen bij de Gemeenschappelijke Kas 
voor Zeevisscherij verzekerd zijn tegen 
gewoon- en oorlogsrisico.

4. Zij moeten ook bij de V.O.Z.O.R., 
mits een billijke premie, voor hun vaar
tuig verzekerd zijn.

5. De kleine booten, voor dewelke geen 
monsterrol wordt opgemaakt, zullen ge
nummerd worden voor het distrikt Zee
brugge vanaf 700, Nieuwpoort vanaf 850.

Op de manschapslijst wordt de vol
ledige eenzelvigheid van elkeen vermeld. 

AAN DE REEDERS EN SCHIPPERS  
Door den heer waiterschout Carlier, 

w'erd aan de belanghebbenden hierna- 
volgenden omzendbrief gestuurd : 

Mijnheer,
Ik heb de eer U te laten weten dat 

Uwe verplichtingen tegenover de G e
meenschappelijke Kas voor de Zee vis
scherij, alsook tegenover de Onderlinge 
Verzekering tegen Oorlogsrisico, steeds 
van kracht blijven.

Diensvolgens verzoek ik U onverwijld 
Uwe verschuldigde bijdragen aan deze 
twee organismen te willen veulïenen, 
zoo gij geen hindernis in het uitoefenen 
van Uwe werkzaamheden wenscht op te 
loopen.

Tot richtsnoer laat ik U weten dat de 
bureelen der Gemeenschappelijke Kas 
voor de Zeevisscherij gevestigd zijn te 
Oostende, 7, Renteniersstraat, en toe
gankelijk zijn voor het publiek vanaf 
9.30 u. ’s morgens tot 12.30 u. Deze der 
Onderlinge Verzekering tegen Oorlogs
risico bevinden zich: 139, Christina- 
straat te Oostende.

overtuigd zijn nieuwe vreugde in talrijke 
huisgezinnen te zullen verwekken

Als bestuurslid van den Vlaamschen 
Scheepvaartbond, hebben we gemeend de 
zaak ook langs dien weg te moeten tiach 
ten te bewerkstelligen en zoo hebben we 
ook aangedrongen bij den voorzitter, 
Walter Baels, die verschillende malen in 
Spanje verbleef en ons verleden week 
heeft laten weten dat hij, om gevolg te 
kunnen geven aan het mooi in itiatief, 
eens te meer door « Het Visscherijblad » 
genomen, zijn visa gevraagd en bekomen 
heeft om zich naar het Zuiden te bege
ven en er te gaan onderhandelen met 
den gevolmachtigden m inister van Gene
raal Franco, met wien h ij tijdens den 
burgeroorlog menigmaal onderhandelde.

Zaterdag 21 of Zondag 22 December, 
hoopte-hij voor onze Vlaamsche „ongyns 
ten beste te kunnen spreken met de 
Spaansche overheden.

, Zoodra hij terugkeert, zal hij « Ket 
I Visscherijblad » over de gedane voet
stappen inlichten.

i Wij hebben er aan gehouden dit be
langrijk nieuws in ons blad mede te dee
len, omdat het* bij ons allen de hoop doet 
ontstaan, dat er spoedig een resultaat 
kan bereikt worden, daar waar tot op he
den niemand zich om deze zeelieden be
kommerd heeft.

NIEUW S U IT  SPANJE
Uit een schrijven van 1 December door 

een matroos aan familieleden te Oosten
de gericht, vernemen we nog het volgen
de :

« Wij liggen hier in een kazerne van 
de soldaten en mogen dikwijls op onzen 
buik trommelen, ten ware men kan wer
ken en wat kan koopen of verkoopen.

Het is hier ook al gerantsoeneerd en 
als men hier tabak krijgt, is het een mi
rakel.

Er is hier al dikwijls sprake geweest, 
dat we naar huis zullen mogen gaan, 
maar het blijft duren, en ze vinden al
lerlei uitvluchtsels, zoodat we er niet veel 
meer aan gelooven. 'Nu spreekt men van 
Nieuwjaar ! Moesten we hier werken, ’t 
zou zoo lang niet duren, maar we zitten 
alle dagen op een kamer of wandelen in 
de bergen.

Wij krijgen hier vijf peseta’s, dat is 
25 frank. Tweemaal schrijven en een 
brood koopen, en ’t is op.

Toen we naar Spanje moesten vluch
ten, had men ons beloofd dat we in 14 

! dagen, hoogstens één maand, thuis zou- 
' den zijn, en ’t is nu al zes maanden en 
wij zitten hier nog. Opdat de brieven ze
kerder zouden toekomen, schrijf per 
« recommandé ». Het is zekerder en ze 
komen beter door.

Thans vernemen wij, dat wij vrij zijn 
om naar België te komen, maar het zou 
onze major zijn, die het belet. Wij heb
ben naar de overheid te Brussel een 
smeekbrief geschreven, en we zouden 
het al vroeger gedaan hebben, maar on
ze officieren hadden ons zooveel be
loofd.

Thans hebben we gevraagd, dat men 
ons aan de grens zou zetten, en dat we 
dan verder ons plan zouden trekken.

Als gij echter kunt, doet in België de 
noodige voetstappen om ons hier toch 
weg te krijgen. »

Een ander schrijven 8 December van 
loods A. ’t Jaeckx, meldt ons dat zij op 
1 December met den majoor in Bilbao 
een onderhoud hadden, waar hun oogen 
zijn opengegaan, daar zij nog niets ge
daan hadden.

Het wachten beu zijnde, k,ijn we op 7 
December met drieën te Bilbao gt’ .eest, 
waar we een onderhoud nadden met den 
Belgischen consul die zijn hulp be
loofde. Aldus hoopten de manschappen 
vóór 1 Januari terug te zijn.

Hopen we met- hen hetzeifde en zoo 
zal de reis van den heer Walter Baels, 
voorzitter van den Vlaamschen Scheep
vaartbond, er veel kunnen toe bijdragen 
om deze terugkomst te bespoedigen.

TREU RIG  NIEUW S

Ondertusschen is ons het treurig 
nieuws bereikt van het overlijden te Bil
bao, van den zeeloods Leon Verburgh, 
van Oostende, gehuwd en vader van twee 
kinderen, wonende Metsersstraat, Oos
tende. Aalmoezenier S. Leclef, van het 
Marinekorps, die zeer veel voor onze 
jongens doet, heeft in datum van 5 De
cember aan Z. E. Heer pastoor van de 
kerk van het H. Hart, een schrijven ge
richt, waaruit we hiernavolgend droevig 
nieuws lezen ;

« Mijn brief brengt U een droevig 
nieuws en gelast U met een zeer delikate 
en pijnlijke taak Het plots overlijden 
van een onzer braafste onderofficieren 
van het Marinekorps : Leon Verburgh, 
die in het militair hospitaal van Bilbao 
op Vrijdag 29 November om 8 u. ’s mor-

(Zie vervolg bladzijde 3)

Wie bezorgt er ons Inlichtingen over• • • •

Wij hebben nieuws van.
Va?i alle deelen uit ons land komen 

ons allerlei vragen voor inlichtingen toe 
in verband met de Belgische visschers
vaartuigen.

Wij verzoeken de inzenders van deze 
vragen in het vervolg TWEE FRANK  
AAN ZEGELS er bij te voegen, daar de 
kosten van terug schrijven en vooral het 
doen van opzoekingen soms hoog op- 
loopen.

VALERE PONJAERT, Blankenberge.
Wij zullen trachten Le Havre te be

reiken, zooals ten andere voorzien en 
we zullen ook trachten als uw schip er 
nog ligt, het tuig mee te brengen.

Als het mogelijk is, zullen we een be
wijs van opeisching trachten te verkrij
gen, maar in een andere kolom zult U 
bemerken, dat het U misschien moge
lijk zou zijn uw schipje terug te krijgen 
om er mede te gaan visschen.

Zoudt gij langs de binnenwateren 
kunnen terugkeeren?

Doe dan uw vraag aan den water
schout; hij zal u kunnen inlichten.

Wij doen ondertusschen voor u wat 
mogelijk is en vertrekken met inspec
teur Eberhardt om te trachten nuttig 
werk te verrichten voor u allen, opdat 
gij weldra uw brood zoudet xunnen ver
dienen.

Wanneer ik kan kom ik u te Blanken
berge opzoeken, maar u zult met mij 
begrijpen, dat ik dagelijks zeer veel volk 
heb, welke op mijn hulp en steun rekent 
en dat alleen neemt zeer veel tijd in 
beslag. Heb dank voor het abonne- 

A

Brouksom Edouard, over wien er in 
ons vorig nummer inlichtingen gevraagd 
werden, was te Dieppe aan boord van 
de 0.309 met zijn vrouw. Brouksom is 
gered met zijn dochter en schoonzoon, 
terwijl zijn vrouw er in gebleven en ge
dood is. De volgende dag is Brouksom 
met de 0100 van P. Barbaix naar Enge
land overgevaren. Nestor Rau was insge

lijks aan boord van dit vaartuig met 
zijn zoon naar Engeland gevaren, terwijl 
zijn vrouw met twee dochters en een 
klein kind ook beneden in het ruim van 
de 0.309 omgekomen zijn 

**
FA M IL IE  HENRI DECLERCK,

Wij ontvingen van Postbox 506 Lissa
bon, van de familie Vanwelssenaers en 
José, voor bovenstaand persoon een 
schrijven van 30-10-40, op het adres van 
de Nijverheidstraat 38.-

Wij verzoeken de belanghebbende fa
milie zich op ons bureel hiervoor aan te 
bieden.

***

0.324 «Sonny Boy», toebehoorende aan 
Cloet Germain, is in Engeland goed aan
gekomen te Dartmouth.

Aan boord ervan bevonden zich Frans 
Pietjfers, Louis Deswelgh, Gaston Van- 
denbussche, van Oostende, en nog tal
rijke andere personen.

Dit wordt ons gemeld door Borgoo Ca- 
miel, De Ridderstraat, 1, Opex, die van 
Fngeland langs Frankrijk is terugge
keerd.

PROSPER EVERAERT —  DE Z.50.
Uw vaartuig vertoefde op 15 Juni te 

St. Vaast la Hougue, waar waterschout 
Depoorter ons meldde, dat het door de 
Fransche marine genomen werd om 
troepentransport te doen.

Uw vaartuig ligt in alle geval in Le 
Havre niet, waar we op zoek zijn ge
weest. Ofwel vertoeft het in Engeland 
en daar hebben we geen nieuws over, 
ofwel is het tijdens het troepentrans
port, zooals zooveel anderen, vergaan.

Wij zoeken voort en lichten U in 
langs den weg van ons blad, zoodra dit 
mogelijk is.

Wij zullen op onze reis te Le Havre 
nog eens inlichtingen nemen. (41)

(Zie vervolg bladzijde 3)



« HET VISSCHERIJBLAD »

De Sociale Wetgeving in
Visscherij

de

Bij het herverschijnen van «Het Vis
scherijblad» werd er op gewezen dat wij 
de door de bijzondere omstandigheclep. 
opgedrongen kalmte in ons visscherij- 
toedrijf zouden te baat nemen om som
mige aangelegenheden in de sociale 
wetgeving toepasselijk op dit bedrijf en 
welke een herziening vergen, nader te 
bespreken, naar aanleiding van de op
gedane ondervinding en met het a> el 
enkele bescheiden vingerwijzingen te 
geven aan de Hoogere Overheid en de 
betrokken besturen, welke zouden kun
nen gelast worden met de herziening der 
sociale wetgeving in de visscherij.

In dit kader vangen wij aan met de 
bespreking der wet van ^0 Decembel 
1929 op de vergoeding der schade voort
spruitende uit arbeidsongevallen ovér- 
komen aan zeelieden.

HISTO RISCH OVERZICHT

Tot vóór 1 Juli 1930, datum van het 
invoege treden der wet van 30 Decembel 
1929, waren de leden der bemanning van 
visschersvaartuigen niet onderworpen 
aan de alg. wet op de vergoeding der ar
beidsongevallen. Dit wegens bijzondere 
rechtskundige beschouwingen, onder an
dere het aandeel dier leden in de winst. 
Deze rechtskundige beschouwingen wa
ren naar ons inzien niet onaanvecht
baar; ze werden zelfs reeds in het Inter
nationaal Congres van de Zeevisscherij, 
dat in 1907 te Antwerpen gehouden werd, 
bevochten en weerlegd door den Heer 
Baels

Slechts 27 jaar na het afkondigen der 
wetgeving op de vergoeding der schade 
vcortspruitende uit arbeidsongevallen 
overkomen in de landelijke nijverheden, 
kwam een bijzondere wet toepasselijk 
op de zeevaartondernemingen tot stand 
en dan nog met al de gebreken, welke 
aan een wet die de visscherij aanbe
langt, gewoonlijk verbonden zijn.

Voorheen moest de schadeloosstelling 
bij arbeidsongevallen overko ner. aan ie 
bemanning van visschersvaartuigen ge
schieden overeenkomstig de bepalingen 
van het gemeen recht. Deze gemeen
rechtelijke regelen worden vastgesteld 
in artikelen 1.382 en volgende van het 
Burgerlijk Wetboek.

Het slachtoffer van een ongeval moest 
krachtens deze bijzondere bepalingen 
het bewijs leveren, dat er een fout van 
den werkgever aanwezig is, dat er 
daarenboven schade werd aangebracht 
en dat er een oorzakelijk verband be 
staat tusschen de fojit en  de schade.

De moeilijkheden die. de zeeman 
moest ondervinden bij het leveren van 
het bewijs, hadden voor gevolg, dat de 
meeste arbeidsongevallen, hen overko
men, zonder vergoeding bleven. Daaren
boven kan evenmin vergoeding worden 
bekomen, wanneer het ongeval geacht 
werd aan de overmacht, aan een onbe
kende oorzaak of aan de fout van het 
slachtoffer zelf te moeten worden toe
geschreven.

Het staat buiten twijfel dat de meeste 
zware ongevallen in de visscherij te wij
ten zijn aan de overmacht of aan een 
onbekende oorzaak. Wij hoeven slechts 
te wijzen op het vergaan van visschers
vaartuigen, dat den dood der beman
ning met zich sleept zonder dat de om
standigheden kunnen met zekerheid be
paald worden; ook is er dikwijls over
macht in het spel.

Onze visscherijbevolking was bijge
volg bijna uitsluitend op de openbare 
liefdadigheid aangewezen, alhoewel som
mige officieele instellingen getracht heb
ben de nooden in de mate van hunne 
beperkte middelen te lenigen. Wij ver
noemen hier o.a. de Voorzorgskas der 
Visscherij te Oostende.

Anderzijds, sloten enkele groote reede-

Nieuwjaar post

De Vischerij in Holland ALLERLEI

riien bewust van hun verantwoordelijk
heid’ vrijwillige verzekeringsovereen
komsten af met het oog de door hen te 
werk gestelde zeelieden tegen het onge
vallenrisico te dekken. Dergelijke geval
len kwamen echter slechts zelden voor.

De bijzondere wet van 30 December 
1929 breidde de voordeelen van de wet 
on d2 arbeidsongevallen uit op onze zee
lieden. Elke zeevaartonderneming is er 
aan onderworpen. De vergoeding sou bij
gevolg met meer geschieden overeenkom
stig üe beschikkingen van het gemeen 
recht, maar het beginsel wordt aanvaard 
van het beroepsrisico*. Overeenkomstig 
dit princiep worden de arbeidsongevallen 
beschouwd als onvermijdelijk verbonden 
aan het bedrijf. In elk geval is er ver
goeding verschuldigd, wie ook schuld 
heeft aan het ongeval: werkgever, .sla<* t_ 
offer overmacht of toeval, tenzij htt 
opzettelijk door het slachtoffer teweeg
gebracht werd. , . .

Krachtens het stelsel der w et ls ^  
vergoeding der schade slechts gedeelte- 
iijk of forfaitair. Het slachtoffer moet 
zelf een gedeelte der scha.de dragen. In 
de plaats van de volledige 
stelling gesteund op een moeilijk te le
veren bewijs der fout van den werkgever, 
vvordt thans een forfaitaire schadeloos- 
stelling aanvaard, gesteuna op het

r°w y  meenen echter dat sommige be
palingen der wet van 30 Kecemoer ..-29

° lwTjkkomerf daarom hierop in een vol

gende bijdrage terug.

C. W.

Tengevolge van de traagheid in het 
postvereer, kunnen we slechte de be
richten uit Holland met een week ver
traging geven, zoodat dit toch reeds iets

is.

DE KUSTVISE Z'. 
KLEINE V.

URIJ LEVERDE
rasTEssr o p

De kustvisscherij, die 

wel zee kiezen, doch zijn^nieWn^staat

Onbekende 
Slachtoffers van den 

Oorlog

Vaak kunnen de schepen nog 
iezen, doch zijn niet m  staat

ongestoord te visschen.
nprkt de korte dag den vL*chtijd

ä 'ä - ä 's

ver bekend, wijting nog nimmer neeit 
opgebracht. Tong en a n d e r e fijn e v is c  

soorten kwamen met aan de markt.
Buiten de kleine kustvisscherij heeft 

de Nederlandsche zeevisscherij weinig

b'De® toc^nog door eenige «ederijen on-

vangene zijn°opSnïIetruitgel00pen Eén 

IchU. wist in een reis van zeven dagen 
in totaal twee kisten aan te voeren, ter
wijl al de andere schepen zonder ^a^st 
naar hun thuishaven zijn teruggekeerd. 
De tijd voor de haringvisscherij blijkt, 
gelijk ook verwacht werd, «op» te zij .

De vischaanvoer te IJmuiden was ver

leden week heel gering. Behalve een 
aantal kleine vangsten van open booten,
werden eenige consignatiezendmgen 

Noordzee- en binnenvisch verhandeld. 

Visch-import vond niet plaats.
De Verzending van mosselen en oesters

nog melding van het mogelijke ook voor 
onze kleine visscherij, niet onbelangrijke 
feit, dat het in Denemarken gelukt is 
met houtgasgeneratoren voor visschers- 
schepen positieve resultaten te bereiken. 
Een der Deensche werven heeft een 
houtgasgenerator op de markt gebracht, 
waarmede in 14 tons kotters onder alle 
weersomstandigheden een gelijkmatige 
vaart wordt bereikt van 8 mijl. De ver
houding tusschen brandstofverbruik en 
snelheid is — blijkens dit bericht zoo 
gunstig, dat men aldaar spoedig op 
groote schaal de schepen van houtgas
generatoren zal voorzien. 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

Om zich naar Frankrijk 
te begeven

«o>-

BELGISCHE B INNENVAART- 
GENTRALE

Men weet dat, om zich naar het Dé- 
parternent du Nord en dit van het Pas 
de Calais te begeven, de identiteitskaart 
volstaat. Ivlaar voor de overige gedeelten 
van Frankrijk moet men in het bezit zijn 
van een pas, dat afgeleverd wordt door 
de « Passierscheinstelle », Marsveld, te 

Brussel.
Voor het oogenblik worden de toela

tingen slechts in kleine mate gegeven en 
nog wel slechts voor reizen met een be
langrijk ekonomisch doel. De aanvragen 
moeten tijdig ingediend worden, daar een 
tijdspanne van drie tot vier weken noo
dig is om voldoening te krijgen. Personen 
die wenschen familieleden, kinderen, zie
ken of grijsaards naar België over te 
brengen, moeten zich wenden tot de des
betreffende diensten van het Roode 
Kruis, dat het noodige zal doen.

Maatregelen met het oog op h u n  
identificatie

In het Staatsblad zal eerlang de vol
\ worden bekend gemaakt

door het Ministerie van Binnenlandsche 
Z a k e n  betreffende de identificatie van

nïSSrrooflogsgebeunenisaen  van 

1940 werden talrijke Belgen zoowel mi 
litairen als burgers, in Frankrijk gedood

Door de Fransche overheden wordt 
thans aktief gewerkt aan de identificatie 
hqi- slachtoffers en er tevens naar ge 
streefd hun een behoorlijke rustplaats

^HeTis^echter te vreezen, dat onder de 
dooden. die niet onmiddellijk werden 
herkend er velen zijn, die geen enke 
identificatiebewijs droegen T.enJ ™ ? f  
deze onbekenden desondanks teidenti 
fic’eeren, heeft het Ministerie van Bin
nenlandsche Zaken en Volksgezondheid 
aan het Belgische Roode Kruis opdracht 
gegeven, ovlr deze personen een zoo 
groot mogelijk aantal inlichtingen

I«adit1 "verband worden alle personen, 
die een familielid opzoeken, dat zou ge
dood zijn in Frankrijk of waarvan zij 
veronderstellen dat het overleden is ver
zocht aan het Roode Kruis Louizalaan, 
135, Brussel, alle gewenschte ïnlichtin 
gen te laten toekomen, die de identifi
catie van onbekende slachtoffers kun
nen vergemakkelijken.

De inlichtingen zullen verstrekt wor
den door middel van signalementformu- 
lieren waarvan het model bij alle ge
meentebesturen berust (dienst voor de 
bevolking of burgerlijke stand) ; deze 
formulieren moeten bij het Belgische 
Roode Kruis (afdeeling sterfgevallen) 
135 Louizalaan, Brussel, ofwel bij de 
plaatselike afdeeling van het Roode 
Kruis worden ingezonden.

o-nat voort Blijkens de gepubliceerde In een w00rd, wordt de toelating 
ciifers heeft de oesterzending in Novem- , slechts gegeven als een kollektief belang 
ber van dit jaar (1.753.679 stuks) die van met de reis gemoeid is. 
dezelfde maand van het vorige jaar | vandaar de talrijke formaliteiten wel- 
?1 714 323 stuks) met 39.356 stuks over- . ke thans te vervullen zijn vooraleer de 
troffen. De verzending vond hoofdzake huidige reis, waartoe de heer Vanden- 
lijk plaats naar Nederland, Duitschland j ^erghe Prosper voor de belangen 
en België onze visschers besloten heeft, kan

Op deze plaats maken wij tenslotte gevangen worden.

De Rechten 
voor de Burgerlijke
Oorlogsslachtoffers

Kantteekeningen bij de Besluitwet van
20 September 1940

W IE IS B U R G E R L IJK  OORLOOS-  ^ ^ e ^ u i t ^
SLACHTOFFER  ? kontrakt, dan zal het pensioen van bur-

hPkwamen spoed die dient gerlijk oorlogsslachtoffer verminder

geloofd6 hebben de betrokken overheden wordeni bedrag.Rondere nadruk

sedert de rampzalige gê e^ ^ ^ dS om de op dat om de ontvankelijkheid van de 
Mei jl. alles in ’t werk gesteld om de op, aat on verkrijgen men deze m0et

Ä Ä Ä ' Ä  je wet toes

g r a u l e  Slachtoffers, Zeeestraat 43b.

den oorlog van 1940 voortvloeiende bur- Brussel. ^  van zeif dat men de aan- 

gerlijke oorlogspensioenen. . . vraag moet laten vergezeld gaan van de

Dek « S  van de rechten 1 noodig™ bewijsstukken door de pleegvor- 

defburgerlijke slachtoffers;of hun recht- ; men ^ r e is c h t ^  ^  ^  slacht0„ er of
hebbenden. Door burgerlijk bepaalt men ! eventueelen rechthebbende

die personen welke, geen „rï®®1 , Steeds^noet voorgelegd worden: uittrek

Verlangt gij dat uw wenschen snel en 
zeker ter bestemming toekomen, gelieve 
dan uw naamkaartjes aan het winket af 
te geven vanaf heden, behoorlijk gefran
keerd en na ze verzameld te hebben in 
afzonderlijke pakken bevattende:

het 1ste, de naamkaartjes voor het 
postkan ton;

het 2e, de andere naamkaartjes voor 
het binnenland;

het 3e, de naamkaartjes voor het bui
tenland.

UITTREKSEL UIT DE TARIEVEN
Prentkaarten, Kerstmis- of Nieuwjaar- 
JcüciTteTi *

a) Zonder ander geschrift dan naam, 
adres, handteekening en datum van ver
zending: binnenland en G. H. Luxem
burg 10 c.; buitenland 35 c.

b) Met daarenboven een beleefdheids
formule uitgedrukt in ten hoogste vijf 
woorden: binnenland en Gr. H. Luxem
burg 30 c.; buitenland 35 c.

c) Met gelijk welke geschreven mede- 
deelingen: 1) bloot: binnenland en G. H. 
Luxemburg 40 c.; buitenland 1 fr.; 2) on
der open omslag' of onder band: binnen
land en G. H. Luxemburg 75 c.; Neder
land 1,50 fr.; andere landen 1,75 fr.

Opgelet! De bloot verzonden kaarten 
met bestemming naar ’t buitenland moe
ten volstrekt op de adreszijde gefran
keerd worden.
Naamkaartjes:

Zonder mededeelingen: binnenland en 
G. H. Luxemburg 10 c.; buitenland 35 c.

Met beleefdheidsformule uitgedrukt in 
ten hoogste vijf woorden: binnenland en 
G. H. Luxemburg 30 c.; buitenland 35 c.

Met gelijk welke mededeelingen: bin
nenland en G. H. Luxemburg 50 c.; Ne
derland 1,50 fr.; andere landen 1,75 fr.

Tijdens de Nieuwjaarperiode is het in 
het belang van het publiek, geen naam
kaartjes te gebruiken voor hun dringen
de mededeelingen, zelfs wanneer zij met 
dezelfde taks als die voor de brieven ge
frankeerd zijn.

De Pensioenen van 
Visschers

De m aatchappelijke zetel der Belgische 
Binnenvaartcentrale, welk organisme op
gericht werd bij besluit van 20 Septem
ber 1940, werd op 17 December 1940 over
gebracht naar het volgend adres. Lange 
jCoepooitDtraat, 2, te Antwerpen.

HET VER PLICH T RIJBEW IJS VOOR DE 
BESTUURDERS VAN 
MOTORVOERTUIGEN

F.: achtens een besluit van 1 December 

11. (Staatsblad van 7 Dec.) «m ag 
af oen later te bepalen datum —  me 
mand een motorvoertuig besturen, tenz j 
hit houder "is van een door den Dienst 
v"’i het Wegverkeer afgeleverd rijbewijs, 
wlfamin het model zal vastgestewor- 
d°n bij beslissing van den Secr^ n s  
Generaal van het Ministerie van Open-

bTenWsomevan 50 fr. zal gestort worden 
bii den ontvanger der belastingen. 
b Op formulieren, die bij ^ t  gemeente
bestuur te verkrijgen zijn, vult de auto 
bestuurder een verklaring in, waaibij hij 
bevestigt te voldoen aan de ouderdoms-
en bekwaamheidsvoorwaarden, voorzien

bii art 8 en 11 van het Algemeen Ver
keersreglement. Deze en andere ge 
wenschte stukken moet hij dan aan den 
burgemeester zijner woonpiaats afgeven. 
De burgemeester mag desgevallend we 
geren de aanvraag verder over te maken, 
maar dan moet hij den betrokkene, bin
nen de 15 dagen, per aangeteekenden 
brief hiervan verwittigen en de beweeg
redenen der w'eigering meedeelen. Desge
vallend kan bij den arrondissementscom
missaris in beroep voorzien worden.

Het rijbewijs is streng persoonlijk. H  
k a n  wegens misdrijf ontnomen worden.

Alwie zonder u/bewijs een motorvoer
tuig bestuurt, vordt ges traf u met gevan
genisstraf en/of geldboeten van 500 tot

De datum van de inwerkingtreding van 
dit besluit zal 'ater wo-den bekend ge
maakt door den Secretaris-Generaal van 

het Ministerie van Openoare Werken.

LEURHANDEL

Wij brengen ter kennis aan de leur- 
handelaars der provincie West-Vlaande
ren dat zij hun aanvraag tot vernieuwing 
van 1 tot 31 Januari 1941 moeten in-

dl<De61handelaars die enkel op de open
bare markt hun waren verkoopen, kun
nen niettegenstaande zo ingeschreven 
zijn in ’t handels .’egister, ook een leur- 
kaart bekomen, maar alleen aiiet de mel
ding «Op  de openbare maiktei. », anders 
worden de leurhandelaars van rechts
wege van het handelsregister geschrapt.

BERICHT AAN DE FA M ILIES DER
ONBEKENDEN

De families der militairen, welke sinds 
den oorlog geen nieuws mochten ontvan
gen worden verzocht zich tot een der 
plaatselijke -afdeelingen van het Roode 
Kruis van België te wenden.

In elk dier afdeelingen bestaat een 
lijst der militairen van dewelke men de 
familie opzoekt, die het Roode Kruis niet 
heeft kunnen bereiken bij gebrek aan 
voldoende inlichtingen.

Het is van het grootste belang dat de 
persoon, die om inlichtingen verzoekt, 
in bezit zij van de volledige aanduidin
gen van burgerlijken stand, en zoo mo- 
geiijk van het sramnummer van den 
opgezochten soldaat.

voedingsafval is niet nieuw en werd ook 
in België, tenminste gedeeltelijk, opge
lost. Inderdaad werden reeds vóór den 
oorlog maandelijks 500.000 kgr. keuken
afval benuttigd en verdeeld. Dit geldt 
echter meestendeels voor afval voortko
mende van kazernen, kloosters, hospita
len en spijshuizen.

Dit afval, dat voornamelijk bestond uit 
aardappelschillen, kruimels en beende
ren, werd bestemd voor voeding van vee, 
varkens en ge ve gelte.

Deze nieuwe dienst heeft in de eerste 
plaats als doel d :n particulier het belang 
van deze nieuws onderneming te doen 
inzien en hem er het nut van doen te 
begrijpen, en vervolgens als taak de re
cuperatie en de verdeeling van alle voed- 
selafvallen, die als veevoeder verwend 
kunnen worden.

Belanghebbenden worden verzocht zich 
uitsluitend met den dienst voor Voedsel- 
afval, aan bovenvermeld adres, in ver
binding te stellen.

or

De dienst voor Pers en Propaganda van 
de Nationale Landbouw- en Voedings- 
corporatie vraagt de belanghebbenden 
nota te willen nemen van zijn nieuw 
adres : Koninklijke straat 230, Brussel.

De Hoofdgroepeering «Vee, Vleesch en 
Eieren» van de Nationale Landbouw- en 
Voedingscorporatie vraagt de belangheb
benden nota te willen nemen van haar 
nieuw adres: Komediantenstraat 22, te 
Brussel.

Rechtskundige Kroniek

J

Zooals voorheen zullen alle vragen, 
van rechtskundigen aard, in de rubriek 
«Rechterlijke Kroniek» beantwoord wor
den. Het zal volstaan hiervoor 7,50 fr. 
aan onze redactie te laten geworden, zij 
door storting op ons bureau of op post
checkrekening 1070.98, zij door toezen
ding van dit bedrag in postzegels, samen 
met het schrijven waarin de inlichtingen 
worden gevraagd.

EEN LEGENDE

Door sommige dag- en weekbladen 
wordt gemeld dat de eenen thans wel ge
nieten va nde Visscherskas en de ande
ren niet omdat deze laatsten geen nood

^ M e r f  stelt de vraag wat er dan zal ge
worden van de door hen gestorte gelden.

Wij moeten hier doen opmerken dat 
voor het pensioen door de Visscherskas 
verleend sedert den oorlog 1914-18 nooit 
geen enkel visscher een storting hoefde te 
doen en gedaan heeft. Zij dienen alleen
te storten of te laten afhouden voor hun ^  __________

ouderdomspensioen. I men*"geen aktiviteitswedde meer ont-
Inderdaad , het inkomen van de Vis- t kan men zijn rechten op het pen-

scherskas bestaat niet uit een storting ■
door het personeel gedaan, maar bestaau 
in de afhouding van 0,70 fr. per lOO lr.

van het leger, verwondingen, ziekten of 
gebrekkelij kneden hebben opgeloopen 
voortspruitende uit een oorlogsfeit en 
hierdoor werkonbekwaamheid ondergaat 

of heeft ondergaan.
Er dient echter op gewezen dat het 

nadeel een persoon berokkend een recht- 
streeksch gevolg moet zijn van een oor
logsfeit, waaronder men verstaat, een 
bombardement, ontploffingen, geweer
vuur en militaire maatregelen door de 
overheid getroffen. Immers, telkens oor
logsgeweld een land heeft geteisterd, val
len er ook nog slachtoffers van eigen on- 
voorzichtgiheid te betreuren, van men
schen die, zonder van eenige overheid 
daartoe bevel gekregen te hebben oor
logstuig aanraken en behandelen. Bij 
dergelijke ongevallen kan men geen 
rechten op pensioen laten gelden.

In strijd met wat vroeger het gevo.1 
was, is thans ook bepaald geworden dat 
een rechthebbende het toegekende inva
liditeitspensioen niet mag kumuleeren 
met een aktiviteitswedde, zoo hij tot het 
personeel behoort van den Staat, de pro
vinciën, gemeenten, regieën of andere 
instellingen welke geheel of gedeeltelijk 
door den Staat gewaarborgd worden Ge
niet men de aktiviteitswedde, dan belet 
dit toch niet de aanvraag om pensioen 
te laten onderzoeken, immers zoohaast

sëï uit geboorteakte; een getuigschrift 
van nationaliteit, goed gedrag en zeden, 
een getuigschrift waarbij den oorsprong 
en den lard der verwonding worden 
aangeduid, gestaafd door den genees
heer die de eerste zorgen toediende, in 
geval van overlijden van het slachtoffer 
zullen de rechthebbenden een uittreksel 
uit de overlijdensakte voorleggen met 
het bewijs van de gemeenteoverheid, de 
echtheid van het oorlogsfeit getuigend. 

Het slachtoffer zal daarnaast bij de

AANNEMINGSPRIJZEN 

OORLOGSTOESTAND

L. — Ik gaf mijn accoord in Januari 
1940 voor het bezetten (plakken) van 
een gebouw. Het werk werd stilgelegd 
bij het uitbreken van den oorlog. De 
eigenaar stelt het afwerken van het ge
bouw uit tot na den winter. Mijn ac
coord voor levering van mijn materiaal 
verviel op 27 Mei 1.1.

1) Is die leverancier verplicht te le
veren tegen denzelfden prijs als vroeger 
overeengekomen?

2) Zoo niet kan ik verplicht worden 
zonder prijsverhooging hetzelfde werk 
te doen? __

Antwoord. —  1) l5é oorlog dient aan
gezien te worden als een onvoorzienbaar 
feit, waardoor de oorspronkelijke over
eenkomst een zwaarder onvoorziene last 
voor de contracteerende partijen heeft 
ondergaan. Dienvolgens heeft de leve
rancier het recht, indien door den oor
log en de gevolgen ervan, de prijzen 
verhoogd zijn, hetgeen waarschijnlijk 
het geval is, de verbreking aan te vra
gen van de door hem aangegane ver- 

MATIONALE LANDBOUW- EN bintenis tegen de oude voorwaarden.
VO EDING SCO RPO R ATIE1 2) Hetzelfde voor u: gij hebt het recht

! de verbreking aan te vragen van de 
Bij de Nationale Landbouw- en Voe- { overeenkomst vóór den oorlog gesloten, 

dingscorporatie werd een Dienst voor om reden van onvoorzienbare last die 
Recuperatie van Voedingsafval opge- gjj niet zoudt aangenomen hebben, hadt 
richt, waarvan de kantoren gevestigd gij den nieuwen naoorlogschen toestand 
zijn: Brialmontstraat 23, Brussel. i kunnen voorzien,

riet probleem van de benuttiging van

bruto-opbrengst bij den verkoop van 
visch ter vischmijn van Oostende.

Daar ook de visschers varen op een 
procent van de bruto-opbrengst zoo 
worden zij betaald op voet van de bruto- 
opbrengst van de vangst en ondergaan 
zij dus geen enkele afhouding voor het 
visscherspensioen.

Wij hebben er aan gehouden dit te 
melden om een oude legende, welke zelfs 
door de dag- en weekbladen uitgestrooid 
wordt, den kop in te drukken.

De reglementen van de Visscherskas 
voorzien dat slechts hulpbehoevenden 
dienen uitbetaald en dat zal, dank zij 
een nauwkeurig en onpartijdig onder
zoek van den toestand van eiken genot- 
hebber, dan ook stipt toegepast worden.

In de huidige omstandigheden zal nie
mand dit de commissie kunnen ten kwa
de duiden.

.̂oen laten gelden.

DE RECHTHEBBENDEN

N a a :i  het burgerlijk slachtoffer zelf 
kunnen volgende rechthebbenden van de 
overleden burgerlijke slachtoffers aan

spraak m aken op de voorziene verge e 

dingen :
1) de echtgenoot; ...........
2) de wettige en natuurlijke kinderen,

3) de kleinkinderen;

4) de ascendenten;
5) de broeders of zusters.

net, o*»— ---  — - i^i ae onmogelijkheid gesteld enkele bij
aanvraag een bewijs van de gemeente- zonaerheden te verstrekken nopens de

De Verdwijning van de N.4
De laatste gebeurtenissen hebben ons dag nog is uitgevaren, namelijk op Dins- 

...........  — dag 7 Mei, doch de schipper van N.41

overheid voegen dat zijn beroep aan 
duidt en eventueel een uittreksel uit de 
geboorteakte en het levensbewijs der 
kinderen beneden de achttien jaar.

Ieder rechthebbende (weduwnaar ook, 
weduwe echter niet) moet bewijzen dat 
het slachtoffer kostwinner was.

De weduwe of weduwnaar die rechten 
op pensioen doet gelden moet bewijzen 
dat de echtgenooten noch wettelijk noch 
van tafel en bed gescheiden waren.

Het wettig kind zal een uittreksel van 
de huwelijksakte van de oudfrs bijvoe- 

gen.
Het onwettig kind, dat een vergoeding 

eischt, zal een uittreksel uit de erken
ning van zijn onwettigen vader voorleg- 

gen.
Kleinkinderen moeten dezelfde stuk

ken voorleggen als de kinderen.
Vrouwelijke ascendenten (moeder oi 

grootmoeder) zullen, wanneer hun echt
genoot gestorven is, de overlijdensakte 
bij de andere voegen.

De personen die de ouders vervangen 
en vergoeding eischen, zullen bij de 
stukken welke elke aanvraag moeten 
vergezellen, al de bewijsstukken voegen, 
waaruit blijkt dat het kind dat opgeno
men en opgevoed werd, de kostwinner 
was of moest worden.

De eerste aanvraag moet, om uitslui
ting te voorkomen, ingediend worden 
vóór 31 Maart 1941. Indien het oorlogs
feit of het overlijden zich voordoet na

Regen, 

verkoudheden ? 

W aarom , hen nog 

langer vreezen, nu

$oed<M  » ?

missrat©

tipt  OPM AKEN VAN HET DOSSIER dien datum, moet de aanvraag binnen 
nüi drie maanden geschieden. Men heeft

der APOTHEEK DEPOORÏEKE St-Niklaas-Wae* 

U  verdedigen en hoofdpijnen. hoest 

en grlep oogenblikkelijk sciilen 1_

8 poedert '
25 i . «0 b.
In alle apotheken • ol recht, 
»treek» oao bovenverm eld 
adret Aa.. ■

GEBRUIK ZE EENS U ZULT NO.GI

De weduwe moet kunnen bewijzen dat 
het overlijden van haar echtgenoot uit
sluitend te wijten is aan de gevolgen van 
den oorlog. Is het oorlogsfeit slechts 
hoofdzakelijk oorzaak van het overlijden, 
dan zal de weduwe slechts een bedrag 
uitgekeerd worden, in verhouding tot de 
vroeger reeds bestaande invaliditeit.

De weduwnaar kan, wegens het over
lijden van zijn echtgenoote, slechts aan
spraak maken op een toelage wanneer 
hij bewijst dat de echtgenoote zijn steun

was. , . ,
Den wettige en natuurlijke kinderen 

wordt de vergoeding onvoorwaardelijk 
uitgekeerd tot zij den leeftijd van 18 jaar 
hebben bereikt.

De kleinkinderen kunnen tot hun 18e 
jaar hun rechten laten gelden, indien zij 
bewijzen dat het slachtoffer hun kost
winner was.

De ascendenten (bloedverwanten m 
opgaande linie) moeten om de uitkee
ring van vergoedingen te bekomen, be 
wijzen dat het slachtoffer hun kostwin 
ner was. Dit is ook het geval voor de 
broeders en zusters, die echter alleen 
tot hun zestiende jaar de uitkeering kun
nen bekomen.

Tenslotte blijven nog die personen, 
welke een andermans kind hebben on
derhouden en grootgebracht. Zij nemen 
de plaats in van de ouders en kunnen 
dezelfde rechten laten gelden als de
Q oppn H pn tpn

Wanneer het slachtoffer of zijn recht
hebbende, om reden van hetzelfde oor-

er natuurlijk alle voordeel bij, de aan 
vraag met een zoo volledig mogelijk 
dossier te vergezellen, dat het onderzoek 
van den Staatskommissaris moet verge
makkelijken.

Het slachtoffer, eventueel de recht
hebbende, wordt minstens acht dagen 
vooraf verwittigd van zijn oproeping 
voor de kommissie van len aanleg. Te
gen de beslissing van deze kommissie 
kan beroep aangeteekend, door een ge
motiveerd schrijven, aangeteekend ge
stuurd aan den Bestuurder van den 
Dienst der Burgerlijke Oorlogsslachtof
fers, binnen de vijftien dagen van den 
dag volgend op den datum waarop de 
beslissing van de kommissie van len 
aanleg is beteekend geworden. De be
slissing van de beroepskommissie is on
herroepelijk

Voegen wij hier nog aan toe dat het 
slachtoffer in geval van verergering van 
zijn toestand, een nieuwe aanvraag kan 
indienen vergezeld van een uitgebreid 
medisch verslag.

Zooals men kan vaststellen, zijn de 
rechten van de burgerlijke slachtoffers 
van den oorlog 1940, bijna dezelfde als 
deze van de burgerlijke slachtoffers van 
den oorlog 1914-1918. Daar er toch en
kele wijzigingen zijn, hftiben wij het 
nuttig geacht de slachtoffers aan hun 
rechten te herinneren en op de noodige 
formaliteiten te wijzen die het onder
zoek tot een goed einde kunnen leiden.

H.

verdwijning in zee, met man en muis 
van het visschersvaartuig N.4 «St. Jean».

Dit visschersvaartuig is den 7 Mei jl. 
uit de haven van Nieuwpoort vertrokken 
ui Noordelijke richting. Het bedreef ge
woonlijk de visscherij aan de « Binnen
diepte », dit is in de wateren rond de 
Middelkerke Bank en de Kwinte Bank en 
bleef gewoonlijk slechts één dag in zee. 
De N.4 zou dus normaal op Woensdag 
8 Mei zijn visch te Nieuwpoort moeten 
verkocht hebben. Het had geen proviand 
aan boord;, zoodat het slechts korten 
tijd in zee kon zijn.

KENMERKEN VAN HET VAARTUIG

De N.4 is een houten visschersvaartuig 
gebouwd in Le Havre in 1925, meteiiüe 
volgens een meetbrief te Oostende afge
leverd op 21 Maart 1939, 15 Ton 87/100 
bruto en 4 Ton 52/100 netto, voorzien 
van een Deutz Motor van 55 P.K. Het 
vaartuig behoorde toe aan Depotter 
iaouis sedert den 9 Januari 1928 en was 
bemand doör vier opvarenden.

BEM ANNING VAN HET VAA RTU IG  N.4

De bemanning van het vaartuig N.4 
was samengesteld uit :

Dep&lcr Louis-Henri, geboren te Kok- 
sijde op 24 Juli 1898, wonende Schipstr., 
10, Nieuwpoort, schipper-eigenaar.

Depotter Robert-Marcel, geboren te 
Oostduinkerke op 9 April 1923, zoon van 
den schipper-eigenaar. Hij vaarde in 
hoedanigneid van matroos.

Depotter Marcei-Robert, geboren te 
Nieuwpoort op ,5 Juli 1925, zoon va*., den 
schipper, en jongen aan boord.

Bratknian Frans, geboren te Ooo^n- 
d>: op 9 Maart 1920, wonende Willem De 
roolaan, 60, te Nieuwpoort, motorist.

ONDERZOEK NOPENS DE 
VER D W IJN IN G

De heer Waterschout te Nieuw,-o.irt 
verzekerde zich vooraf, of het vaartuig 
N.4 in geen andere haven van Belgie 
lag. Dit onderzoek bleef zonder goed ge
volg.. , . ,

Vervolgens werden verscheidene vis
schers onderhoord, welke wellicht na
dere inlichtingen hadden kunnen ver
strekken nopens het lot van de N.4.

PAAP JAN, schipper eigenaar van het 
visschersvaartuig N.41, verklaarde het 
volgende :

« Op Maandag 6 Mei ben ik uitgevaren. 
Wij zijn geloopen tot de Noordeinde 
van Middelkerke Bank. Ik was er rond 
17.30 u. en vischte van Oosten de boei. 
Wij hebben daar drie dagen gevischt 
tusschen de Noorderboei van Middelker
ke Bank en de peiling Oostende in het 
Zuiden van ons. Verscheidene visschers
vaartuigen van Nieuwpoort, waaronder 
de N.4, waren aan het visschen aan 
Middelkerke Bank op Maandag rond 17 
uur, beWesten van de Bank. Na Maan
dag heb ik de N.4 niet meer gezien. » 

De aandacht van Paap Jan werd ge-

oevestigt, dat hij nadien geen wrakstuk
ken van het verdwenen vaartuig heeft 
ontwaard.

DEPOTTER MARCEL, schipper-eige
naar van het visschersvaartuig N.38, 
verklaarde onder meer : « Ik ben den 6n 
Mei uit Nieuwpoort gevaren ter bestem
ming van de vischgronden in de Kwinte. 
Wij hebben daar gevischt tot Dinçdag 7x 
Mei, rond 19.30 u. Alles was normaal; t 
den Maandagnamiddag zagen wij een 
duikboot, doen die nam geen notitie van 
ons. De nationaliteit van de duikboot 
kon niet vastgesteld worden. Rond 19.30 
uur zette ik koers naar Nieuwpoort. 
Rond 20.30 u. heb ik mijn broeder ge
zien, juist buiten de Kwinte Bank met 
zijn korre uit, en alles scheen normaal, 
ik heb hem niet gesproken, doch hem 
goed herkend. Hij was zinnens te vis- . 
sehen tot Woensdagmorgen om binnen 
te zijn rond 7.30 u. voor den verkoop. 
Woensdag, te 10.45 u., zijn-we weer ver
trokken naar dezelfde visscherij. Rond 
12.la u. zijn we opnieuw beginnen vis
schen en ik deed aan mijn bemanning 
opmerken, dat de visch waarschijnlijk 
weg was, aaar Louis waarschijnlijk een 
anderen vischgrond verkozen had. We 
hebben gevischt tot Donderdag 9 Mei. 
Geheel dien tijd hebben we geen spoor 
gezien van de N.4 Als ik binnenkwam te 
ïNieuwpoort, werd mij gevraagd of ik 
Louis gezien had, doch ik moest ontken
nend antwoorden. »

SCHOOLAERT GERARD, eigenaar van 
net visschersvaartuig N.35, die terzelf- 
dertijd in zee was als de N.4 en dezelfde 
vischgronden bezocht, verklaarde niets 
ontwaard te hebben van het verdwenen 
vaartuig.

VERMOTE CAMIEL, schipper van de 
N.59, verklaarde het volgende :

«Op Maandag hebben wij de N.4 ge
zien beWesten van ons en nadien niet 
meer. Gedurende den nacht, hebben wij 
drie bennetjes zien drijven naar het mo
del, dat door Depotter Louis gebruikt 
werd. Ik kan natuurlijk niet zeggen, of 
ze werkelijk van hem waren. Die bennen 
hebben wij bijgevolg gezien denzelfdea 
nacht, dat wij de N.4 gezien heboen. Wij 
hadden de N.4 gezien rond 13 uur en de 
bennen rond 4 uur ’s morgens, dit in den 
nacht van Maandag op Dinsdag. ï

Het onderhoor van Vermote Camiel 
werd gedaan naar aanleiding van de ge
ruchten welke rondliepen aangaande het 
'’inden van bennen van de N.4 NA het 
laatste vertrek van dit vaartuig. Uit het 
onderhoor blijkt dus, dat deze bennen 
gezien werden vóór het laatste vertrek 
van het verdwenen vaart i;g.

Alle verdere opzoekingen, die gedaan 
werden door den heer Waterschout der 
haven van Nieuwpoort nopens het lot 
van de N.4 en zijn bemanning, brachten 
geen nadere inlichtingen op. Den 13 Mei 
1940 ging de Waterschout over tot het 
opmaken van de akten van verdwijning 
in zee der vier leden van de bemanning 
van N.4.

Wat is er dus van de N.4 en ziin be
vestigd op het feit, dat de N.4 na Maan-manning geworden ?
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Vervolg van bladz. 1

Wie bezorgt er ons Inlichtingen over....
Wij hebben nieuws van....
EM IEL VAN DIERENDONCK —  Z.3. GEORGES HEMELAERS, Turnhout.

I Het spijt ons U te moeten melden, dat 
Wij begrijpen heel goed uwen treuri- Wjj geen vermiste soldaten opzoeken.

gen toestand. Wij oezitten evenals U, 
eenter geen enkele inlichting omtrent 
de Z.3 « Irma Germaine », waarop uwe 
twee zoons Petrus VandierenaoncK, 
jaar, Gustaat Vandierendonck en 
meaemaat Julien Piog bij hun vertrek 
uit F'eramp, op bevel van de Fransche 
overneld, vertoefden.

Wij willen echter graag onze lezers vra
gen of niemand weet waar vertoeft : He- 
melaers Constant, 26 jaar, soldaat mi- 

20 j trailleur 3e Linie, 8e Cie, 2e Bataillon, 
oe 1 heropgeroepene van de klasse 1937. Zijn 

1 laatste verblijf was : Hulphospitaal 
! (Feestpaleis Casino te Gent). Op 18 Mei 
is hij gezien geweest door zijn broeder,

Wie van onze lezers hieromtrent be- ; welke ook op de vlucht was, op den Hos- 
paaiae inlichtingen heeit, wordt ver- i pitaaltrein te Roeselare, met bestem

ming voor Frankrijk 
Wat Postbox 506 Lissabon betreft, c’aar 

Weet gij ook op welk aöras iw visch- | kunt gij zelf naar schrijven en de onder
tuig in Fecamp ligt? Hebt gij aan ae '*J

zoent ons deze te willen overmaxen. 
Wij zoeken ondertusschen voort.

'lichting volgen welke wij U opgeven. De
ze postbox neemt brieven aan voor henvisschers van uwe gemeente, die méé

gaan op reis, gevraagd het mee te bren
gen?

Wat uwe kleederen en gerief te Bor
deaux betreft, op welk actres hebt gij 
aie achtergelaten? iVa onze reis, langs 
ne Fransche kusthavens tot Cherbourg, 
zullen we U trachten te helpen, dat gij 
ook  ait terugkrijgt, maar J  zult met DE MAALBQOT «PRINSES A STR ID »

die in Engeland vertoeven, maar vertoeft 
hij er ?

Dat is de kwestie. Gij verliest er echter 
niets bij met eens te schrijven. Wij, van 
onzen kant, doen ons best om U te hel
pen. H4;

ons begrijpen, dat wij overlast worden 
met vragen en slechts één zaak tegelijk 
kunnen tot een goed einde brengen.

Gij meldt ons voor uw schip nog geen 
enkele vergoeding te hebben ontvangen, 
maar hebt gij van de Fransche marine 
een opeischingsbon? Indien ja, maak die 
spoeaig over aan den waterschout en 
geef hem schriftelijk de toelating die 
zaak bij de aanstaande reis van den h. 
inspecteur Eberhardt met ons te onder
zoeken. Wij zullen hem vergezellen en 
het Zeewezen zal zeker voor U doen wat 
het kan. (42)

Gebroeders POPULIER, Blankenberge.
Wij antwoorden U deze week nog, 

want gij hebt ook geteekend zooals zoo
veel ongelukkigen, zonder te weten hoe 
ingewikkeld die zaken zijn, bijzonderlijk 
als men met een schurk te doen heeft.

is inderdaad den 16n Mei naar Enge
land afgevaren, waar het vaartuig veilig 
is aangekomen en zijn passagiers afgezet 
heeft. Waar Oscar Borrey zich in Enge
land bevindt, weten we echter niet.

Tracht dus te schrijven langs Postbox 
506 Lissabon (Portugal), in den zin door 
ons in ons blad aangeduid.

GERARD N IE R IN C K  en ALFONS M E -  
RYNCK die matroos waren aan heerd 
van de loodsbooten, vertoeven in Enge
land bij Gerard Deckmyn en zijn fami
lie, aldus luidt een schrijven van 27 
Oktober 1940 zooeven langs Postbox 506 
Lissabon ontvangen door den heer Ro
bert Cuypers, schoonzoon van Gerard 
Deckmyn, wonende Leffingestraat, 80 
Oostende.

**

DE PRESIDENT FRANCQUI.
Wij-zoeken over dit tankschip, toebe-

Wij lichten U in wat U te doen staat, hoorende aan de maatschappij « Pur- 
. . A ^ (43)fina», verder nieuws op.

Vervolg van bladzijde :

Onze Zeelieden in Spanje
gens gestorven is.

Ik heb gedacht dat niemand beter 
dan U het nieuws aan zijn ongelukkige 
eentgenoote en kinderen zou kunnen 
aankondigen.

» Een brief is zoo brutaal, en ik vrees 
dat zij het nieuws door anderen zou 
vernemen. Sedert eenige weken was het 
hart van Leon minder goed en zijn ge
moedstoestand was niet al te best. De 
laatste dagen had hij in de kazerne van 
urciüna een koude opgedaan en op Don
derdag 28 November achtte de dokter het 
beter nem naar het hospitaal van Bilbao 
te zenden, waar hij betere verzorging en 
meer warmte zou vinden.

» Hij kwam er rond 16 uur aan en 
werd onmiddellijk onderzocht. Een bron
chite met hartverzwakking werd vastge
steld. Hij had nogal veel koorts. Hij 
aronk een bol warme melk en kreeg een 
inspuiting van kamferolie. De dokter 
voorzag een normalen gang en een gene
zing na eenige dagen, ’s Nachts, rond 3 
uur, had de zuster hem nog een tas melk 
gegeven en alles was goed. Tweemaal nog 
rond den morgen was Leon nog opge
staan. Toen rond 8 uur, de zuster met het 
ontbijt kwam, zag zij Leon zoo kalm 
slapen, dat zij er bij ging.

» Zij nam zijn pols... hij klopte niet 
meer, maar het lichaam was nog warm. 
Leon was eenige oogenblikkon voordien 
gestorven tengevolge van een hartaan- 
doening. De laatste sakramenïen werden 
hem toegediend.

» Ik vernam het nieuws per telegram, 
rond 14 uur te Madrid, waar ik vertoefde 
om het terug naar huis gaan van onze 
matrozen te bekomen.

» Ik nam onmiddellijk den trein naar 
Bilbao, waar ik na 12 uren reis ’s 
nachts, ’s anderendaags rond 8 uur toe
kwam. Alle maatregelen werden geno
men voor den dienst en teraardebestel
ling, die hier in Spanje na 24 uren moe
ten geschieden.

» Door den majoor werd voor .’.0 jaar 
c-en vergunning gehuurd op het kerknof, 
en op Zondag 1 December brachten wij 

.onzen braven Leon ter aarde.

’s Anderendaags las ik een plechtige 
mis in de hoofdkerk, waar officieren en 
onderofficieren aanwezig waren. Op 
Dinsdag 3 December had, te 10 uur, in 
de kerk van Ordüna een plechtige dienst 
plaats, waar het heele korps en de 
Spaansche overheden op tegenwoordig 
waren. Ik heb al de voorwerpen die hij 
bezat, zorgvuldig bijeengebracht tn be
waar ze, tot ik ze zelf aan Mevrouw Ver
burgh zal mogen brengen.

U verstaat, Z. E. H. Pastoor, dat dit

Bandagen
Orthopædie

BREUKBANDEN
naar m aat en vol
gens geval.

BUIKBANDEN
voor hangbuik, 

zwangerschap, na  
operatie.

ORTHO PÆ DIE
APPARATEN

voor ruggraat mis
vorming, beender

ziekte.

•KUNSTBEENEN
in licht metaal.

afsterven van Lèon Verburgh, hier als 
een donderslag viel.

» Ik kende hem speciaal goed. daar ik 
met hem heel de reis in Engeland- Frank 
rijk-Spanje gedaan had. Ik had voor hem 
veel genegenheid, alsook eerbied voor 
zijn moed en waardigheid. Leon v. as 
hier een voorbeeld op alle punten ■ n ik 
aanschouwde hem als een der beste on
zer onderofficieren.

» Hoe dikwijls wij samen gedurende 
die lange uren van dienst aan boord, van 
zijn vrouw en kinderen spraken, hoeft 
niet gezegd »

Tot daar dit droevig schrijven. Meer 
kunnen wij er niet aan toevoegen.

’t Geeft trouw weer wie Leon Verburgh 
was en «Het Visscherijblad», dat enkele 
maanden geleden zoo gelukkig was ge
weest Mevrouw Verburgh in het opzoe
ken van haar man te kunnen helpen, 
biedt aan de diep beproefde weduwe, de 
kinderen en de familie, zijn innige deel
neming aan in den zwaren rouw welke 
hen komt te treffen.

Wie weet hoevelen van onze, zoo dik
wijls miskende en moedige zeelieden, er 
ook niet meer zullen terugkeeren naar 
vrouw en kinderen, ouders en familie
leden.

Werken we echter moedig voort en 
laten we ondertusschen niets onverlet 
om ons volk, onze visschers en zeelieden 
te helpen en te steunen.

EEN PLECHTIG E DIENST

Dinsdag 31 December heeft te 10 uur, 
in de kerk van het H. Hart te Oostende, 
een plechtige lijkdienst plaats voor den 
overleden zeeman, waarop elkeen wordt 
uitgenoodigd.

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

Ö N T V A N G S T U R E N  »: ieder werkdag, van

9 tot 11 en van 2 tot 6 uur

jaar loopen.
Goedgekeurd.

ALGEMEEN PO LITIER EG LEM EN T  
STEDELIJKE REGLEMENTEN

Er mag overgegaan worden tot de co
dificatie van de politiereglementen onzer 
stad.

MEDEDEELING
De heer Burgemeester deelt mede dat 

thans 360 aanvragen gedaan werden 
voor een stukje grond bij het « Werk 
van .den Akker ».

De heer Vanhoutte brengt hulde aan 
het werk van den heer Verhuist.

G EH EIM E Z IT T IN G
— De toe te passen tuchtstraf voor een 

Politiekommissaris wordt uitgesteld.
— De werkman Corveleyn Leonard, der 

Gas- en Electrici^teitsdiensten, die af
gezet was, wordt terug in dienst geno
men.

— De Bezoldigingsverhooging van het
personeel wordt goedgekeurd.

— Mevr. Knockaert, bestuurster der 
Stedelijke Meisjesberoepschool wordt op 
pensioen gesteld.

—  De Heer Louis Vermeulen, leeraar 
in de Vakschool, wordt gepensionneerd.

—  De weddeverhoogingen volgens het 
barema in de Vakschool, Meisjesberoep
school, Visschersschool en Muziekcon
servatorium worden algemeen goedge
keurd.

De Gemeenteraad had de stadsbedien- 
de Albert Dechaene voor 6 maanden ge
schorst. De provinciale commissie heeft 
deze schorsing op twee maanden terug
gebracht.

Medegedeeld wordt, dat de Schepenen 
Van Glabbeke, Vroome en Edebau, defi- 
finitief door de provinciale commissie 
afgezet werden, evenals de hh. Nauwe- 
laerts, Ct. van de pompiers, Hungs, be
stuurder van den Gasdienst en Sylvain 
Van Praet, bureeloverste.

Wat men ook over ons denke, maar 
wij kunnen deze laatste beslissing niet 
goedkeuren, omdat ze niet verdiend is.

Als afgevaardigden van de stad om in 
Ostende-Plage te zetelen zullen in de 
plaats van de heeren Porta en Edebau 
twee andere gemeenteraadsleden aange
duid worden, waarvan de kandidatuur 
in volgende zitting zal voorgesteld wor
den.

Gemeenteraad van 
Oostende

De gemeenteraad samengesteld uit le
den die voor den oorlog zetelden, kwam 
Dinsdag namiddag bijeen te 14 uur 30 
onder het voorzitterschap van den h. 
Serruys.

Men bemerkt op de Schepenbank hh. 
Vancoillie en Boudolf, die bijgevolg het 
ambt van Schepen, hun tijdens de oor
logsgebeurtenissen toegekend, blijven 
waarnemen.

Zijn verontschuldigd de hh. Vanhou- 
cke en Vollemaere.

De heer Burgemeester doet beroep op 
de samenwerking van alle leden in het 
hooger stadsbelang.

DE AANGEVOERDE VISCH  
U ITSLU ITE N D  VOOR DE OOSTEND

SCHE BEVOLKING ?
De h. Verlinde. — Bij~ordèmotie be

dankt den heer Burgemeester voor de 
voetstappen die door hem aangewend 
werden teneinde de toelating van de 
bezettende overheid te bekomen om de 
visscherij van uit onze haven uit te oe
fenen. Deze voetstappen hebuen een gün
stigen uitslag opgeleverd. De heer Ver
linde vraagt dat de door Costendsche 
visschers aangevoerde visch niet naar 
het Binnenland zou verzonden worden, 
maar uitsluitend ten goede zou komen 
van de Oostendsche l.evolking. Er kan 
een systeem van vischverdeeling ir ge
richt worden, zooals het tijdens den oor
log van 14-18 het geval geweest is.

De heer Burgemeester verklaart dat

n ie u w p o o r t !
BURGERLIJKE STAND

Overlijdens: Reynders Ludovica, wed. 
van Jonckheere Carolus, 69 jaar; Dob- 
belaere Bertha, 71 jaar.

W IN TER H ULP

Tentoonstelling van de werken der 
Nieuwpoortsche kunstschilders, in de 
zaal van het gebouw «L’Espérance», in 
de Hoogstraat:

Op Zondag 22 tot en met 27 Decem
ber: Staf Buffel;

Op Zondag 26 tot en met 3 Januari: 
E. Fryns.

Op Zondag 5 tot 10 Januari: E. Olle- 
vier.

Op Zondag 12 tot 17 Januari: H. Vrees-
vyek.

Toegangsuren dagelijks van 10.30 tot 
12 u. en van 14 tot 16.30 u. Ingangsprijs: 
1 fr. per persoon; 1,50 fr. per familie.

TEN BATE VAN W INTERHULP

Op Zondag 29 December 1940 in de 
feestzaal der E. Z. Arme Klaren: Ope- 
retje, ballet, declamatie, zang, muziek, 
dans. enz.

Prijzen der plaatsen 4 en 3 fr. Deuren 
open om 14 u. Gordijn om 14.30 u. stipt.

Kaarten te bekomen bij den heer K. 
Markey, 32, Marktstraat.

ONGEVAL

L. V. van Slijpe, werd door zijn kar

W aar vertoeven onze 
Visschersvaartuigen I

Zooals we in ons vorig nummer ge
meld hebben, zullen we in ons nummer 
van heden de lijst opgeven van al de 
visschersvaartuigen onzer kust, waarvan 
we weten, wat er mee gebeurd is of waar 
ze liggen.

De nummers welke er niet in opge
geven zijn, zijn deze waarvan we geen 
inlichtingen bezitten of waarvan de in
lichtingen te vaag zijn om vermeld te 
worden.

Deze inlichtingen hebben we kunnen 
verzamelen naar aanleiding van de do
cumenten welke wij ontvingen en onze 
reizen in Frankrijk.

Mochten er peronen meenen er moge
lijke fouten in te vinden, dan worden 
ze verzocht dit ons te melden en ons 
tevens te schrijven waarop zij zich steu-

aen en waar ze die inlichtingen vandaan 
gehaald hebben.

Wij zijn overtuigd dat de hieronder 
weergegeven lijst, de MEEST N AU W 
KEURIGE is welke er op het oogenblik 

( bestaat.

! Nadruk is dan ook verboden. 
i Anderzijds zullen we op onze aan
staande reis trachten na te gaan in wel
ken toestand onze Belgische visschers
vaartuigen zich bevinden en er bij onze 
terugkomst verslag over uitbrengen

De lijst der visschersvaartuigen van 
Heist - Zeebrugge, Blankenberge en 
Nieuwpoort zullen we in ons volgend 
nummer weergeven, daar plaatsgebrek 
ons verplicht het zoo te doen.

NAAM 
van het vaartuig

EIGENAAR

DE VISCHAANVOER TE NIEUW POORT

het Schepencollege zich reeds met deze o verreden en in het St. Janshospitaal 
kwestie heeft beziggehouden en zinnens verzorgd. Daarna werd hij naar een kli- 
was de visch bestemd voor steden in niek te Oostende overgebracht, 
het binnenland tot een zeker percent te ! 
beperken. Intusschentijd werd door de
Hoogere Overheid er op gewezen, dat * at ; Maandag laatst hernam de zeevis- 
de verdeeling betreft, dit eene zaak is scherij. Het schip N.5 verkocht als volgt' 
die door de stad niet mag geregeld v.or- > gg ĵ g garnaai aan 13,80 fr. de kg., aan 

Zekere personen zullen door de j  j;ng. Huysseune; ongeveer 70 kg. schul- 
Hoogere Overheid worden aangeduid om [ ien voor 725 fr. aan Frans Huysseune; 
de vischverdeeling te doen en die plaat-1 een kleine hoeveelheid buts voor 145 fr. 
sen te bevoorraden waar er het r.ieests ( aan Fr. Huysseune; 8 kg. sprot voor 88 
nood is. Er werd aangedrongen opdat 1 jp aan Engel Huysseune.
Oostende insgelijks een ruim aandeel zou ! Dinsdag vaarden drie schepen uit. De 
hebben van den visch die aantjevoerd ' verkoop was als volgt: 
wordt. De beslissing is nog niet gekend. | jst.6 (Frans Portier): buts 260 fr. aan 

De heer Burgemeester hoopt dat de Engel Huysseune; schuilen 265 fr. aan 
aanvoer, die thans gering is, weldra zal ' q . Van Elverdingne; schuilen 265 fr. aan 
toenemen. Men moet aannemen dat men 1 Fr. Huysseune; garnaal 34 kg. aan 15,80 
zich in een ongunstig jaargetijde voor de 1 +>. de kg. aan G. Van Elverdinghe.
kustvisscherij bevindt.

De heer Piek wijst er op dat het voor 
visscherij aangelegenheden raadzaam is 
steeds het advies in te winnen van den 
heer Arseen Blondé, die onder alle op
zichten in deze kwestie een zeer groote 
bevoegdheid is.

De heer Burgemeester verklaart, dat 
de heer Blondé reeds geraadpleegd werd 
en dat dit in de toekomst steeds het ge
val zal zijn daar waar er sprake is van 
visscherijaangelegenheden.

De heer Feys wijst op de laatste lucht
aanvallen die onze stad eens te meer 
erg beschadigden. Hij stelt voor dat het 
stadsbestuur door tusschenkomst van 
den heer ambassadeur van Amerika te 
Brussel, bij de Engelsche Overheid zou 
aandringen om onze stad in de toekomst 
te sparen.

De heer Burgemeester brengt hulde 
aan het pompieskorps en den zekerheids- 
hulpdienst die tijdens de laatste lucht- 'een Kooperskaart. 
aanvallen bewezen hebben volledig op 
de hoogte te zijn van hun zware taak.
De bevolking heeft in verscheidene brie
ven insgelijks haar dank betuigd en een 
gift van 500 fr. werd zelf gedaan door 
c-en inwoner van onze stad voor den ze- 
kerheidshulpdienst. Dit bedrag zal voor 
« Winterhulp » gestort worden.

De heer Burgemeester verklaart ver
der dat hij de door den heer Feys ge
vraagde voetstappen zal aanwenden, op
dat onze stad in de toekomst zou worden 
gespaard.

De heer Feys vraagt dat er een schuil
plaats zou worden aangelegd in het Bur
gerlijk hospitaal.

De heer Burgemeester deelt mede dat 
er met den bouw van twee schuilplaat
sen aldaar begonnen is. Het is echter 
zeer moeilijk het vereischte materiaal te 
bekomen. Er zal gezorgd worden voor 
het plaatsen van pompen voor uet uit
doven van branden want altoewel ons 
pompierkorps nooit lang op zich laat 
wachten past het, dat onmiddellijke 
maatregelen tot bestrijding van brand 
kunnen genomen worden.

De. heer Elleboudt brengt hulde aan 
de werking van het College van Burge
meester en Schepenen en verklaart dat 
alle leden er zullen naar streven in de 
toekomst slechts het hooger stadsbelang 
te behartigen.

VERGUKNING OPEX — REGELING  
DER ONTEIGING EN.

De heer Schepen van Financiën stelt 
aan den Raad voor sommige intresten 
ten beloope van 17.444.25 fr. uit te be
talen voor rekening van Opex die aan 
hare verplichtingen niet voldoet. De 
stad is hiervoor in laatste instantie ver
antwoordelijk.

De heer Daems dringt aan dat alle 
dergelijke betalingen op den vervaldag 
zouden gedaan worden.

De hh. Vancaillie en Piek vragen dat 
alle schuldeischers op gelijken voet zou-

|N.5 (Jos. Verbanck) : garnaal 130 kg. 
aan 17,90 fr. de kg. aan E. Huysseune; 
kleine hoeveelheid gullen en sprot 105 
lr. aan E Huysseune; schuilen 570 fr. 
aan G. Van Elverdinghe, 1800 fr. aan Fr. 
Huysseune. 100 fr. aan Fr. Huysseune. 
buts 890 fr. aan Fr. Huysseune.

N.16 (Germain Puis) : garnaal 73 kg. 
aan 18,30 fr. aan E. Huysseune; schuilen 
1010 fr. aan E. Huysseune, 515 fr. aan 
G. Van Elverdinghe; buts 510 fr. aan Fr. 
Huysseune.

De verkoop had plaats in de herberg 
«De Oude Vischmijn» bij P. Vanhoutte.

Vanaf Donderdag 26 December zal de 
verkoop geschieden in de autobergplaats 
van den heer Maurice Viaene, 6, Sint 
Jacobstraat.

Het afslagen zal geschieden iederen 
morgen om 10 uur.

Vanaf 15 Januari e.k. zullen de koo
pers verplicht zijn drager te zijn van

KUSTVESSCHERIJCENTRALE  
VAN NIEUW POORT

Op 18 December werd te Nieuwpoort 
de Samenwerkende Maatschappij «Kust
visscherij centrale van Nieuwpoort» ge
sticht.

Het Bestuur werd als volgt samenge
steld :

Voorzitter: Maurice Legein; bestuurs
leden: Desaever Georges, Coulier Henri, 
Ryssen August, Legein Jacobus; sekre- 
taris: Dumon Alphonse; bestuurlijke 
raadgever: Mr. Berden; technisch raad
gever: Legein August. Als juridisch 
raadgever werd de heer Advokaat Sabbe 
voorgesteld.

DE ALGEMEENE VERGADERING VAN 
DE KUSTVISSCHERIJCENTRALE

In de raadzaal van net stadhuis te 
Nieuwpoort ging de eerste algemeene 
vergadering aoor van de Kustvlsscherij- 
centrale, waarop een 30-tal visschers- 
reeders aanwezig waren.

Na een korte toespraak van visscher 
Maurice Legein, voorzitter van de Kor- 
poratie, werd het woord verleend aan 
oen heer Berden, bestuurlijke raadgever 
van de plaatselijke Visscherijcentrale.

Spreker deed op klare en treffende 
wijze uitschijnen, hoe hoogst noodig 
het was, tot de stichting van de Vis- 
scherscentrale over te gaan, om alle 
misbruiken trachten uit te schakelen en 
onze visschers een menschwaardig be
staan te verzekeren.

De tijd is nabij, vervolgde spreker, dat 
iedereen, zoowel reeder als visscher en 
vischhandelaar, alsook al de aanver
wante bedrijven, bij de Korporatie ver
plichtend zullen moeten aansluiten.

Nieuwpoort (als zich geen onverwach
te verwikkelingen voordoen, vervolgde de 
woordvoerder, schijnt wel op het huidige 
oogenblik aangewezen, door zijn natuur
lijke zeehaven en nog over een 25-tal

den gesteld worden. Het past immers ^otoi beschikkende waarvan reeds een 
sommigen te betalen en misschien an- ! 12~tal *>evaardig werden gebracht, om 
dere uit te sluiten. doeltreffend werk te verrichten ten bate

De hh. Burgemeester en Schepen van 
Financiën verklaren dat er uitgezien

[ van de bevoorrading van onze bevolking. 
I Wat is nu het eerste werk van de Kor-

wordt naar een oplossing om de zaak | Bprden eat riP wjizp raad£,P
Opex in den kortst mogelijken tijd vol- ! neer ^ l rüen 5  , T j e  ra^dg®‘ 
ledig af te handelen. Hiervoor is reeds feB. Gemeentelijke Leeningsfonds
in onderhandeling getreden met Opex ; -1 Stadsbestuur aan te vragen, om 
zelf. Uitbetaling werd anderzijds gedaan f ,J. rtgegoeQ ^îsschers te heipen
naarmate de aanvragen welke binnen-> 5 vaart brengen en de her
gekomen zijn en naarmate de stad feite- stellmSen van nun booten, 
lijk verplicht werd de betaling te doen. 1 HiJ gaf verder een duidelijke uiteen- 

Men merkt op dat er hier slechts spra- zetting in verband der leeningaanvra-
ke is van uitbetaling van intresten, zon
der dat de hoofdsom betaald wordt en 
dit slechts aan enkele schuldeischers. 
De uitbetaling van deze intresten wordt 
aangenomen.

BEG RO OTING 1940. — AANVULLENDE  
EN BIJVOEGLIJKE KRiHDIE r£N

De voorstellen van den h. Schepen 
van Financiën worden algemeen goed
gekeurd.

BEGROOTING 1941 AANVULLENDE  
EN BIJVOEGLIJKE KREDIETEN

i
met algemeene stemmen goedgekeurd.

COMMISSIE VAN OPENBAREN 
ONDERSTAND — AANVULLENDE EN 

BIJVOEGLIJKE KREDIETEN

De voorstellen van de commissie wor
den door den Raad goedgekeurd.

De heer Piek dringt aan opdat er meer 
tijd zou gegund worden voor het onder
zoeken der voorstellen van het College, 
op de commissiezitting.

De gemeenteraadszitting volgt te vlug

DRUKW ERKEN EN BUREEL- 
BEHOEFTEN —  LASTENBOEK

Het ontwerp van lastenboek wordt 
goedgekeurd. De levering van drukwerk 
en bureelbehoeften zal toegekend wor
den voor een tijdstip van drie maanden 
De aanbesteding voor het drukken van 
het gemeenteblad zal echter over een 

(Vervolg vorige kolom)

gen en de terugbetaling van het ge
leende kapitaal. Door de Visscherijcen
trale zal kontrole uitgeoefend worden 
op de leveringen van scheepsbenoodig- 
heden en over den verkoop van de vang
sten. Te lang reeds waren de visschers 
den speelbal van bonden, vischhande- 
laars en makelaars die « hun » prijzen 
wisten op te dringen. De visschers die 
thans door alle gevaren heen, de visch 
moeten aanbrengen, hebben zeker re'*,ht 
prijzen te eischen die hun een mensch
waardig bestaan zal verzekeren. Daar
voor dient dan ook een Visschershaven- 
kommissie in het leven geroepen, om de 
gebeurlijke geschillen die zouden ont
staan tusschen reeders. visschers, hau- 
delaars en bij het stadsbestuur, te kun
nen regelen.

Ten slotte steunde spreker nogmaals 
op de Sociale en Fiskale verplichtingen 
door de visschers te kwijten.

Om  onze visschers dan ook van alle 
kommer en moeilijkheden te ontlasten, 
zal de Korporatie al de opgelegde ver
plichtingen zelf voldoen, daarvoor zal 
dan een zekere provisie opgehouden 
worden om deze schulden te vereffenen.

De heer Berden besloot zijn spreek
beurt met een oproep tot orde, tucht 
en goeden wil onder de visschers en al
zoo door algemeene samenwerking de 
Vlaamsche Visscherij te verheffen tot 
een der schoonste parels van het Vla;; iri
sche land.

Na de vergadering werden nog een 25 
nieuwe leden ingeschreven.
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0.128
0.129
0.132
0.133
0.139
0.140
0.144
0.153

Oscar Devriendt L.
Theresia uassevine u-ebrs.
Madeleine uevnendt Henri
Germaine-Alf ons «-'laeyssens Lievm

Vict.-Marguerite
Noé
José Adr.-Rachel 
Raymond Mee 
Gilberte 
De 4 Gebrs.
De 3 Gebrs.
Ferdinand
Jean Bart
Gust. Lucienne
Norbert
De Zee ♦
Belgica
Julien Hélène
Maria
Jenny
Koning Albert 
Liliane

De 7 Kinderen 
Augusta 
André Adrienne 
Georgette-Sim. 
Camille Raym. 
Frans Emma 
Malvina Marg. 
Achiel
François Hélène 
Charles 
Raymonda 
Ernestine Gabr. 
Lydia Gustaaf 
Euphrasia

Maria René 
Roland Charles 
Polydoor Pieters 
Espérance 
Mimosa 
Piccolo 
St. Pierre 
Emile Louis 
Bruin visch 
Rosa
Oscar Richard 
Charlotte 
Jozef Marie 
Duch. de Brab. 
Annie 
Raymond 
Prince de Liège 
Europa 
Marcelle
Georges Edouard
Gaby
John

Mor.ony Ev'monc 
ueckffiyn Ernest 
Salnau Emiel 
ü verae.rt Camiei 
Crekiaie Gaston 
Verbiest Albert 
Major G.
V.denbrouck Pierre 
Wed. Geselle 
Verciuysse Louis 
Eerebout Jozef 
Aalmoezeniers 
Wed. Vanboucke 
Eve r aer t J. 
Verscneide K. 
Dequlck H.
Lambregt H.
Morphy Edmond

Vandewalle K.
Van Wuipen Augusta 
Germonpré K. 
Verbiest Laurent 
Schramme Prosper 
Everaert F.
Monroy AJfons 
Everaert E.
De Brock F. 
Vandenbrouck F 
Logghe Henri 
Bouckenaere V. 
Verbürg R 
Lauwereins P.

Rassaert Ed.
Verbiest H.
Gebrs. Pieters 
Am. Seghers 
Coopman F.
’t Jaeckx R. 
Vantournhout E. 
Devriendt Pierre 
Reederij Kon. Albert 
Germonnre M. 
Bogaert, J.
Verbiest Louis 
1 eere A.
Pêcheries à Vapeur 
Pêcheries a Vapeur 
Pêcheries à Vapeur 
Pêcheries à Vapeur 
Salliau E.
Pêcheries a Vapeur 
Pêcheries a Vapeur 
Pêcheries à Vapeur 
Pêcheries à Vapeur

Freddy Pêcheries à Vapeur
Dox Deckmyn Ed.
Auguste Marie Desmit A.
Gr. v. Vlaanderen Pêcheries à Vapeur 
Marie Jozef Huys Alb.
Petite Bertha Hagers P.

André Liliane 
Georgette Lydie 
Jacqueline 
Marie Louis 
Rachel Marie-J. 
Adriatic 
Boy Vie
Het Vliegmachien 
Bertha Lina

Pharailde 
Gabriella 
Charlotte 
Marie Frans 
Victorine 
De H. Familie 
Reine des Anges 
Amanda 
Cristoffel Col. 
Irène Robert 
Yvonne Deckmyn 
Jeannine Georg. 
Eugène Gustaaf 
Pr. Boudewijn

Daems L.
Deckmyn J. 
Pêcheries à Vapeur 
Pêcheries à Vapeur 
Barbaix P. 
Christiaen Gebrs. 
Viaene A. 
Vercruysse G. 
Blondé M.

Vercruysse Fr. 
Vileyn G.
Arts J.
Viaene L.
Everaert A.
Boels Gebrs. 
Verleene Felix 
Deckmyn Gerard 
Bacquart C.
Van Hoorne A. 
Deckmyn F. 
Calcoen R. 
Smissaert Alfred 
Zonnekein en Maes

0.158 Ed. Anseele 
0.159 Transport 
0.160 Nautilüs 
0.162 Hélène Julien 
0.163 Christ Mahlmann 
0.164 Jan Dewaele 
0.166 Bonne Espérance 
0.168 Jozef Marcel 
0.173 Oscar Auguste 
0.178 Ibis I 
0.179 Ibis II 
0.182 Jean Marie 
0.187 Amelie Mathilde

0.190 Louis 
0.191 Angèle Emile

0.192 H. B. L.
0.193 Antonie Willy

0.196 
0.197 
0.198 
0.200 
0.204 
0.206 
0.208 
0.210 
0.211 
0.212 
0.214 
0.217 
0.223 
0.227 
0.235 
0.236 
0.237 
0  238 
O 240

0.241
0.243
0.245
0.248
0.249
0.250
0.253
0.256
0.262
0.263
0.265
0.266
0.269

Irène Robert 
Polydore 
Suzanne 
Jonge Jan 
Madeleine Hub. 
Renilde 
Femina 
John
Général Léman 
Maria Ludovica 
Roger Blonde 
André Marcel 
Roger Jeannine 
Cor Jesu 
Guido Gezelle 
Henriette 
Nelly Suzanne 
Hoop van Zegen 
Marie Antoinette

Oost. Reederij 
Oost. Reederij 
Oost. Reederij 
Roose J.
Oost. Reederij 
Oost. Reederij 
Vieren Herman 
Zonnekein en Maes 
Hosten en Vileyn 
Ibis 
Ibis
Aspeslagh J.
Ghys Gebrs.

Demeulemeester Ed. 
Velghe E.

Nyville R.
Blonde O. *

Lambrecht L.
Wwe Pieters L. 
Coulier en Vileyn 
Troost Jan 
Cloet Henri 
Desmit Julien 
Salliau Pieter 
Ponjaert August 
Geryl Isidoor 
Geryl Is.
Blonde Pieter 
Verleene Karel 
Calcoen Engel 
Christiaen Gebrs 
Geryl Prosper 
Laplace Henri 
Vieren Herman 
Lycke Karel 
S. A. d’Armement

Providentie Gebrs Vieren 
Gabrielle Denise Cogghe Arthur 
Evolution Verhaege en Vandamn
Petit Pierre Wwe Steen 
Marg. Simonne Decrop L.
Marie Elisa Viaene Jaak 
Bertha René Hagers P.
Mce André Degrauwe Jules 
E. v. Vlaanderen • ' >st. Reederij 
Elise Viaene Jaak
Victoire Roger Antierens J.
Hektor Frans Ci.ustiaen H.
St. J. Berckmans Wahaeve K.

W AAR HET VAARTUIG 
ZICH BEVINDT

te Dieppe gehuurd, 
te Dieppe gehuurd, 
in Engeland, 
gezonken te Oostende

te Oostende gehuurd, 
te Oostende opgebrand, 
in Engeland, 
in Engeland, 
te Oostende, 
in Engeland, 
in Engeland, 
in Engeland, 
gehuurd te Dieppe, 
gehuurd te Oostende, 
in Engeland, 
opgebrand te Oostende, 
gehuurd te Dieppe, 
te Oostende, 
gehuurd te Dieppe, 
te Ouistreham. 
in Engeland.
uitgebrand en gezonken in het 

tijdok te Oostende.

in Engeland, 
te Oostende, 
te Dieppe gelicht, 
te Dieppe gezonken, 
in Engeland, 
beschadigd te Oostende, 
in Engeland, 
te Oostende beschadigd 

gezonken nabij Ouistreham (Fr.), 
te Oostende.
gestrand nabij Cabourg. 
gezonken te Dieppe, 
gehuurd te Dieppe, 
laatst gezien te Fécamp en verder 

zonder nieuws, 
in Engeland, 
gezonken te Oostende, 
in Engeland, 
te Dieppe beschadigd, 
in Engeland, 
in Engeland, 
in Engeland, 
in Engeland, 
verhuurd te Oostende, 
verhuurd te Dieppe, 
in Engeland, 
te Oostende, 
te Oostende, 
in Engeland, 
in Engeland, 
in Engeland, 
in Engeland, 
in Engeland, 
in Engeland, 
in Engeland, 
in Engeland.
gezonken voor Ramsgate tijdens 

het troepentransport, 
beschadigd handelsdok Oostende, 
in Engeland, 
in Engeland, 
in Engeland.
ligt te Dieppe beschadigd, 
lag te Dieppe op 7-6-40. Verder 

zonder nieuws, 
in Engeland, 
in Engeland, 
verhuurd te Oostende, 
in Engeland, 
in Engeland, 
in Engeland, 
verhuurd te Oostende, 
te Oostende.
in Engeland, na eerst op de Gi

ronde gelegen te hebben, 
in Engeland, 
in Engeland, 
in Engeland.
te La Rochelle verhuurd, 
te Oostende.
te San Sebastiaan (Spanje), 
te La Rochelle, 
in Engeland, 
in Engeland, 
te Oostende, 
in Engeland, 
te Bilbao (Spanje), 
te Dieppe beschadigd, 
werd te Cherbourg door de Fran

sche marine opgeëischt en ver
der zonder nieuws, 

in Engeland, 
in Engeland, 
in Engeland, 
in Engeland.
verhuurd te La Rochelle, 
in Engeland.
verkocht aan Frankrijk in Mei ’40 
te La Rochelle, 
in Engeland, 
in Engeland, 
in Engeland, 
verhuurd te Dieppe, 
gestrand ten W. van St. Valery en 

Caux. 
in Engeland.
vertrokken naar Engeland, maar 

geen verder nieuws, 
te La Rochelle.
laatst gezien te Fécamp op 23 Mei, 

maar zonder verder nieuws, 
te Cherbourg, 
verhuurd te Fécamp. 
te Oostende, 
in Engeland, 
in Engeland, 
in Engeland, 
in Engeland.
gezonken te St. Vaast la Hougue. 
in Engeland, 
in Engeland, 
in Engeland, 
te La Rochelle, 
in Engeland, 
in Engeland, 
in Engeland, 
te La Rochelle, 
gezonken te Dieppe, 
verhuurd te Oostende, 
werd door de Fransche Marine te 

Cherbourg gepakt en men is 
verder zonder nieuws, 

vergaan op 27 Juli. 
in Engeland, 
te La Rochelle, 
gezonken te Oostende, 
in Engeland, 
te La Rochelle, 
ligt te Dieppe beschadigd, 
in Engeland, 
in Engeland, 
te La Rochelle, 
in Engeland, 
in Engeland, 
in Engeland.

(VERVOLG TOEKOMENDE W EEK)
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BANK VAN BRUSSEL
— NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP —
BIJHLIS OOSTENDE : 3, W AFENPLAATS 
BUEEEL: VISCHMIJN BESTUURSGEBOUW 

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

ten of verzegelde kisten.______________________

O o s t e n d s c h  N i e u w s
WANNEER ZAL MEN
eens de straatweg van de Alfons Pie- 
terslaan vermaken; op zekere plaatsen 
zijn er putten in den weg, voornamelijk 
tegenaan de tramriggels, die zonder eeni- 
ge overdrijving 10 cm. diep zijn.

Nu men spreekt van de oplossing der 
werkloosheid, zou men best doen hier 
een oaar straatleggers aan het werk te 
.stellen. Iedere automobilist weet, hoe 
gevaarlijk een dergelijke weg is, daar het 
slipgevaar hierdoor merkelijk verhoogd 
wordt.

ONZE W iNKELS
Al onze winkels hebben, voor de laat

ste Kerstweek, mooie etalages aangelegd 
die allen in een mooi wmterkader ston
den. In menige winkel stond een flink 
opgesmukten Kerstboom en de verlich
ting, nu met de algeheele verduistering, 
kwam nooit zoo prachtig tot Uiting. Die 
menschen, echte optimisten in den wa
ren zin van het woord, verdienen een 
eerediploma.

VOORDRACHT
Op den 19-12-40 hield de dichter Ka

rel Jonckheere een voordracht in de 
Pompierskazerne over zijn reis per car
go naar Cuba. Deze leerrijke voordracht 
werd met veel aandacht door de man
schappen gevolgd. Karel Jonckheere zal 
binnenkort een tweede voordracht hou
den over zijn verblijf in Mexico.

B IBLIO THEEK
Bij de Pompiers werd een Bibliotheek 

opgericht die nu reeds bij de vijfhonderd 
Nederlandsche, Fransche, Duitsche en 
Engelsche boeken telt. De Pompiers die 
verwoede lezers zijn, doen een oproep bij 
het publiek voor aanvulling van hun 
Bibliotheek en danken de milde schen
kers van boeken bij voorbaat. Boeken 
kunnen altijd afgegeven worden in de 
Kazerne Velodroomstraat, 13.

Wij stellen de vraag waarom in stads
dienst dergelijke bibliotheek er op na 
gehouden wordt wanneer de stadsbiblio
theek dank zij een nuttige maatregel in 
de leeslust van onze pompiers zal kunnen 
voorzien. Zoo zou de pompiersbiblio- 
theek geen nuttige boeken aan de bevol
king onttrekken, daar waar zulks thans 
wel het geval is.

PRAKTISCHE SCHOOL
Op 21 December waren een 150-tal 

leerlingen der stadsscholen in de Pom
pierskazerne aanwezig om een demon
stratie bij te wonen met nieuwe blusch- 
toestellen « Rodeo ». Zij mochten zich 
oefenen bij het springen in het spring- 
zeil en het dalen langs dén koperen 
daalmast. Of ze er gaarne bij waren. Zij 
werden door den Bevelhebber uitgenoo- 
digd een opstel in te zenden over hun 
bezoek in de Kazerne. Het beste opstel 
zal geprimeerd worden.

BLUSSCHEN
VAN BRANDBOMMEN

De Brandweer herinnert er nogmaals 
aan, dat het volstrekt noodig is op iedere 
verdieping zand te plaatsen en de zolders 
zooveel mogelijk te ontruimen.

eggsmasKmaraBrag
P E L S E N

E S S E N S
Specialiteit van Vossen, Mantels 
en Pelsen op maat ■

A.JOLF BUYLSTRAAT, 44, OOSTENDE

Herstellingen — Veranderingen 
Matige prijzen.

ROOD K RUIS OOSTENDE
Na de bange dagen, beleefd door de 

bevolking gedurende de maand Mei, 
werd op 7 Juni door een tak van de 
Oostendsche afdeeling overgegaan tot 
het uitdeelen van volle melk aan kin
ders beneden 2 jaar, zieken en zwangere 
vrouwen der geteisterde families.

In de afgeloopen 6 maanden werden 
36639 1. volle melk uitgedeeld

Nu «Winterhulp» in wording is, zijn 
we, vooraleer de taak door de nieuwe or
ganisatie voortgezet wordt, een Larte- 
lijk woordje van dank verschuldigd.

Dank aan het hoofdbestuur van het 
Rood Kruis te Brussel, die, door zijn gel- 
delijken steun, ons heeft geholpen om 
het begonnen werk tot een goed einde 
te brengen.

VOOR DE VISSCHERS
Zooais bekend gelukken onze arme 

visschers er in nu en dan eens een 
poosje visch te vangen door haken op 
het strand te leggen.

Nochtans kunnen deze moedige men
schen ’s nachts niet op straat wegens 
de verordening.

Personen, welke evenwel een toelating 
bezitten, vonden er genoegen in deze 
visch weg te nemen en die menschen te 
Berooven.

Het spreekt vanzelf dat de schuldigen 
hiervoor streng zullen gestraft worden.

HET HOOFD BREKEN
Zijn hoofd breken is een ongeluk dat 

kan vermeden worden, als men direct 
een extra Vulpen koopt bij M  I'evriendt, 
Internationale Boekhandel, Oostende.

IN T IE M  FEESTJE
In het café «Rozenhof», Spaarzaam- 

heidstraat, had met Kerstdag een intiem 
feestje plaats, waarop een omhaling ge
daan werd, welke de som van 110 fr. op
bracht. Deze som werd achteraf aan 
<Het Visscherijblad» overhandigd en zal 
gestort worden aan Winterhulp.

ZWAAR ONGEVAL
Op Kerstmis heeft zich rond 5 ure 

’s avonds op het strand te Mariakerke 
een ijselijk ongeluk voorgedaan, dat den 
dood gekost heeft aan 3 mannen.

Hun namen luiden : Pieters Leon, 18 
jaar; Pieters Camiel, 13 jaar beiden wo
nende Raversydestraat 60, Oostende en 
Ryheul Maurice van Steene.

Deze 3 slachtoffers hadden het name
lijk gemunt op aanspoelend oorlogsma
teriaal met het doel de koperen stukken 
ervan te verwijderen en alzoo nog een 
bete broods te verdienen.

Jammer genoeg is een van deze oor
logstuigen ontploft, en wel met zoo’n 
hevigheid, dat de drie kameraden op 
slag gedood werden.

Onder hen bevindt zich de genaamde 
Ryheul Maurice.

Het onderzoek wordt geleid door com
missaris Goethals.

HET VERKEER OP NIEUWJAAR
Het verkeersverbod voor de inwoners 

in den nacht van 31 December op 1 Ja- 
auari en van 1 op 2 Januari 1941 blijft 
vastgesteld op 0.30 uur.

DE S.E.O. EN CHOCOLADE
Een lezer deelt ons mede dat er in de 

Coo een bekende soort chocolade te ver
krijgen was, en dat hij, niettegenstaande 
er geen zegeltjes voor dit product van 
doen zijn. met het geld in zijn hand 
geen chocolade kon verkrijgen. Hij moest 
deel uitmaken van een gezin van min
stens 4 personen.

Wij twijfelen niet aan de oprechtheid 
van deze klacht, maar we geven onze 
schrijver den raad zich tot het bestuur 
van de S.E.O. te wenden, die hem wel 
te woord zal staan.

HEVIGE BOTSING
Zaterdag avond, omstreeks " 30 ure, 

had een hevige botsing plaats tusschen 
de auto van M. i iadijs en de vracht
wagen van Tjoenk. De auto van M. Pla
dijs werd verbriizelfL maar het machi
netje Rheinmetall dat in de auto stond 
was ongedeerd. M. Pladijs had dit 
prachtmachinetje eventjes gü-omt voor 
zijn zoon’s nieuwjaargeschenk bij M. 
Devriendt, Ad. Buyistraat 33.

OVERLIJDEN
Zaterdag jl. werd de oud-visscher 

Eduard Vandendriessche ten grave ge
dragen. Een plechtige dienst had te 9.30 
ure plaats.

Warden Vandendriessche heeft in zijn 
visschersleven een onzer knapste kapi
teins van zijn tijd geweest.

Het is slechts tengevolge van een 
zwaar ongeval op de visscherij opge- 
loopen, dat hij het destijds moest op
geven

Wij bieden aan zijn vrouw en de fa
milie onze innige deelneming aan.

GEBOORTE
Wij vernemen de gelukkige geboorte 

van Jean Henri Qvick, zoon van den 
heer Julien Qvick en Henriette Dierick.

De heer Qvick is, zooais men weet, se
dert meer dan 20 jaar de ziel van de 
werkhuizen «Industrielle des Pêcheries» 
en geniet in visscherijmiddens de alge
meene sympathie.

Moeder en zoon stellen het opperbest. 
Wij bieden aan den heer en Mevrouw 

Qviek-Dierick onze beste gelukwenschen 
aan.

Dr. JNG. MELSHEIMER
die als Stadtkommissaris fungeerde, 
beeft onze stad verlaten en werd nu 
overgeplaatst naar het Fransche stadje 
Nancy, nabij de Luxemburgsche grens.

AAN DE BURGERLIJKE OORLOGS
SLACHTOFFERS VAN 1940

Voor enkelen tijd maakten we de bur
gerlijke oorlogsslachtoffers er attent op 
dat het onvoldoende was enkel een me
disch getuigschrift in te dienen of een 
aangifte te doen bij een openbare in
stelling. Enkelen hebben pas nu ant
woord gekregen en hebben kunnen vast
stellen dat ze tal van documenten in te 
dienen hebben. Zulks bevestigt onze me- 
dedeelingen en de betrouwbaarheid on
zer inlichtingen, Steeds blijven we de 
belanghebbenden voor alles belangloos 
ten dienste; Plaatselijk Secretariaat : 
riantenstraat. 82 te Oostende. Bureel 
van 5 tot 7 uur. Briefwisseling: zegel 
bijvoegen voor antwoord a.u.b.

EEN SCHUILPLAATS
zal ingericht worden in de Conscience
school, gezien bij dag daar 293 leeflin- 
gen de leergangen volgen.
GEBOORTE 

We vernemen de geboorte van d en 
kleinen Gerrit L ’abbé, zoontje van Heer 
en Mevrouw B. L ’abbé-Coenegrachts.

Het kindje kwam ter wereld en twee 
dagen later kwam de vader uit krijgs
gevangenschap terug. Moeder en kind 
stellen het allerbest.

Wij bieden onze beste gelukwenschen 
aàn de gelukkige ouders en grootouders. 
DE DAGEN LENGEN  

Een van onze medewerkers schreef 
verleden week, dat de dagen reeds aan 
het lengen waren sedert 15 December. 
Hij was blijkbaar wat al te optemist, 
want in feite was hij een week te vroeg.

Onze lezers zullen deze kleine fout wel 
opgemerkt hebben en onzpn wat al te 
optimistischen medewerker verontschul
digen.

HIER VOLGEN
de namen van de drie kleintjes, welke 
in den nacht van 21 op 22 December in 
het hospitaal, ten gevolge van brand
wonden om het leven kwamen:

De Rycker Monique, geboren te Oos
tende op 5-11-39, woonde in de Oost- 
straat 60. De vader zit ergens in Enge
land. terwijl de moeder alhier geheel 
alleen blijft.

Lacoere Yvonne, alhier geboren op 16- 
8-40, dochter van Josephine Lacoere, 
Dwarsstraat 5.

Het derde slachtoffertje is Martinsen 
Rosette, geboren te Oostende op 20-2-34. 
De vader was pas uit krijgsgevangen
schap uit Duitschland teruggekeerd. De 
ouders woonden St. Franciscusstraat 40.

LEZERS
«Het Visscherijblad» heeft in de hui

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

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

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

Mevrouw Weduwe Jules BRUYN- 
OCGHE, geboren Maria DE 
VULDER;

Benevens de familiën BRUYN- 
OOGHE, DE VULDER, HAEGE- 
MAN en DI7SLIER; 
melden met diepe droefheid het 
afsterven van

MIJNHEER

Jules Bruynooghe
Echtgenoot van 

Mevrouw Maria DE VULDER

geboren te Gent, den 13 Mei Î8S9 
en overleden te St. Niklaas, den 
23 December 1940, na een kort
stondige ziekte.

De lijkdienst, gevolgd door de 
teraardebestelling op het gemeen
tekerkhof (Brugsche Poort), had 
plaats op Donderdag 26 December 
1940, te 10 uur in de Augustinus- 
kerk.

Zijn talrijke vrienden worden 
verzocht dit bericht als kennisge
ving te willen aanzien.

Gent, Pharaildeplaats G.

Mevrouw Weduwe Isidoor NAES- 
SENS en kinderen;

Benevens de familiën NAESSENS, 
REYNDERS, LOW YCK , MYNY: 
melden met diepe droefheid het 
afsterven van

MIJNHEER

Isidoor Naessens
in leven Motorist 

Echtenoot van 
Mevrouw Lucie REYNDERS

geboren te Oostende, den 4 Octo
ber 1905 en er na een langdurige 
ziekte overleden in het Burgerlijk 
Hospitaal den 24 December 1940.

De plechtige lijkdienst, gevolgd 
door ae begraving, heeft plaats op 
Zaterdag 28 December 1940, te 9 u. 
in de parochiale kerk van O. L. V. 
Hazegras.

Vergadering Burgerlijk Hospi
taal, te 8.30 ure.

Dit rouwbericht dient als uit- 
noodiging.

Oostende, 26 December 1940. 
Sterrestraat, 38.

MANDARINNETJES
Met Kerstmis kon men de eerste lek

kere mandarinnetjes van het jaar in de 
winkels zien liggen. Was de prijs ervan 
begrijpelijkerwijze hoog, toch vormden 
zij een aangenaam geschenk en met het 
feest van Kerstmis versierden zij dan 
ook menigen disch,

OP HET STADHUIS
Op Donderdag 2e Kerstdag waren alle 

diensten van het stadhuis verzekerd en 
kon men er naar genoegen bediend wor
den. Ook op 2e Nieuwjaarsdag zal dit 
zoo zijn.

WEGENS DE OORLOGS
OMSTANDIGHEDEN
waren de verloven langen tijd geschorst. 
Voor de laatste maand van het jaar, 
v/aren zij echter open, zoodat de ver
loven als het ware bestormd werden.

Het gevolg ervan was een algemeene 
ontreddering der diensten!... Gelukkig 
maar dat Nieuwjaar voor de deur st.at 
eri hieraan een einde komt.

WEES NU EENS VERSTANDIG
Het is onbetwistbaar dat er nog men

schen te vinden zijn, die aan hc-t geven 
van een boek weinig of geen belang 
hechten. Maar verstandige n.enschen 
beseffen dat een boek geven als ge
schenk steeds genoegen doet, en dat ze 
geen betere keus vinden, dan bij i\’. De
vriendt, Ad. Buyistraat, 33, Oostende

Burgerlijke Stand

GEBOORTEN

DE MEISJESBEROEPSSCHOOL
Nu dat de vacanties in vollen gang 

zijn, zou men er misschien gebruik van 
kunnen maken om de noodige klasloka
len, weike tot op heden toe nog steeds 
bezet zijn door zekere diensten als «Ra
vitailleering», Regies, Markten, Openba
re Werken, enz., leeg te maken, opdat 
de Meisjesberoepsschool over de noodige 
klaslokalen zou kunnen beschikken en 
het onderwijs in de geschikte omstan
digheden zou kunnen gegeven worden.

In het Gerechtshof moet er wel ergens 
plaats zijn voor deze bureau.

Aan opleiding van onze vrouwelijke 
jeugd zou de overheid meer aandacht 
moeten schenken.

16 Dec. — Marcel Van Maele van Ri
chard en Yvonne Hallemeersch, Aarts- 
hertoginnestr., 22 — Marie-José Lauwers 
van Eduard en Augusta Blomme, 23, 
Molenaarstraat —  André Blondeel van 
Lucien en Elisa Germonpré, Eendracht- 
straat, 52.

17. —  Raymond Vanmallegem van Lu
cien en Joanna Smet, Duivenhokstraat,

18. —  Norbert Sweetlove van Edgard 
en Anna Grootaert, Metselaarstraat, 14

DE GEDIPLOMEERDE VROEDVROUW

Irm a LANOYE
gelast zich met verlossin

gen en verzorging ten huize.
Zich wenden; Moederhuis Mme Jong

bloet, Frère Orbanstraat 143, Oostende.

STERFGEVALLEN

14 Dec. — Gustave Lams, 74 j. echtg. 
van Renilde Goes, Stuiverstraat, 25. — 
Richard Borgers, 40 j„ echtg. van Maria 
Verlinüc, woont te Steene.

15. —  Joseph Liedts, 66 j., echtg. van 
Julia Vermeulen, Torhoutstwg., 104.

16. — Alois Verleye, 51 j„ echtg. van 
Marie Labyt, Spaarzaamheidstraat, 4
— Paula Osaer, 5 md. Schippersstr. 32

18. —  Carolus Seys, 70 j. Wdr. van 
Margriet Boedt van Hortense Geyssens 
Wonende te Snaeskerke.

19. —  Eugenie Coenye, 55 j„ echtg. 
van Richard Duvivier, Plakkerstr. 56. — 
Albert Ferdinande, 69 j., ong. Pontonstr.

20. — Jean Vanhoucke, 2 md., Water- 
werkstraat, 14. — Charles Sanders, 94 j„ 
ong. jNieuwpoortstwg., 104.

21. — Monique De Rycke, 1 j„ Oost- 
straat, 60.

Wendt U bij STERFGEVAL tot

August Verburgh
Aannemer van Begrafenissen 

OOSTSTRAAT, 36 — OOSTENDE

HUW ELIJKEN
21 Dec. — Dumon Willy, stadsbedien- 

de met De Cock Estella, regentes. — 
Zeebroek Oskar, werkman met Coûte- 
reel Simonne, z.b. —  Benthein Jacob, 
drukker met Deschachte Jeanne z.b. — 
Maes Frans, fotograaf met De Letter 
Alice z.b.

H UW ELIJK SA FKO ND IG IN G EN
22 Dec. — Popeler Gerard, handelaar 

met Gyselen Georgette z.b. — Capitaine 
Fernand ond. off., Nijverheidstr. 85 met 
Van Hee Irène, Elisabethlaan, 346 •— 
Van Ghelewe Albert, schrijnwerker met 
Rogiers Anna, Werkzaamheidstr. 107. — 
Maes Joannes, beeldhouwer, Peter Be- 
noitstraat, 60 met Defer Simonne, naai
ster, Romestraat, 33.

KABELS
VAN HET BEZETTINGSLEGER

Wij hebben ergens gelezen dat het 
Stadsbestuur volledig verantwoordelijk 
is voor alle wegwijzers, richtingwijzers, 
gespannen draden enz. en dat het bijge
volg moet zorgen voor de goede instand
houding.

In de Dr Verhaeghestraat, bv. ligt er 
sedert weken een elektrische kabel op 
het trottoir, deze is nl, tengevolge van 
hevige rukwinden doorgebroken. Door 
het feit dat die kabel laag tegen den 
grond hangt, kunneen menschen ,vooral 
tijdens de duisternis erover struikelen en 
zich ernstig bezeeren. Het opnieuw span
nen van den kabel zou dan ook alle on
gemakken uit den weg ruimen.

OE QUARTIERSCHEINE
Spijts alle tendenzieuse geruchten ver

spreid door zekere pers, kunnen wij me- 
dedeelen, dat er regelmatig wordt over
gegaan tot de uitbetaling ervan. De voor
schotten welke van het Ministerie van 
Financiën ontvangen werden, worden 
dan ook goed aangesproken.

Iedereen op dezelfden dag uitbetalen 
is natuurlijk onmogelijk, maar er wordt 
standvastig doorgewerkt onder de goede 
leiding van dienstoverste Dumon, opdat 
iedereen tevreden zou zijn. Zekere Quar
tierscheine worden nog niet aangenomen 
omdat men aanvullende onderrichtingen 
van Brussel verwacht, wat een dezer da
gen zal geschieden.

Geschiedt de manier van uitkeering 
niet naar den wensch van zekere perso
nen, dan is ons gemeentebestuur hiervan 
niet verantwoordelijk maar wel het M i
nisterie van Financiën die dergelijke be
velen oplegt.

VLAAMSCH VERBOND VAN DE 
K KU USTKIJKE G tZ IN N tN  

Vermindering op de Buurtspoorwegen.
Het doet ons genoegen de leaen te Kun
nen mededeelen dat het verbond aan
vaard heeft om dit jaar de erKennings- 
kaarten op te masen en af te leveren 
aan ae reentnebbenaen, die de be
zitters in de gelegenheid zullen steller, 
de verminaermg van oü t.h. op ae rei
zen per buurtspoorweg te verkrijgen. De
ze kaarten zunen eventueel dienen voor 
ae verminderingen op het Belgisch spoor 
den dag aat ze opnieuw zullen worden 
ingevoerd. -,

Begunstigde gezinnen : 1) Belgische
oi Jjuxemburgscne JNationaliteit. 2) Ten 
minste vier niet gehuwde kinderen heb
ben geboren na 31 December 1919, weze 
dus minder aan 21 jaar.

Vereiscnte stukKen : 1) Trouwboekje 
of uittreksel uit de bevolkingsregister 
(samenstelling van het gezin). 2) Niet 
gebruikte fotos van de belanghebbenden 
ouder dan 3 jaar.

lnschrijvingsrecht : 5 frank onmid- 
. dellijk te vereffenen, behoudens het ge- 
! val van behoeftigheid) door het gemeen- 
; tebestuur vast te stellen.

De huidige verminderingskaarten, die 
dit jaar vervallen moeten medegebracht 
worden en ingeleverd. Het sekretariaat 
is ter beschikking van de aanvragers : 
Den Donderdag van 14 tot - 16.30 uur. 
Den Zondag van 10 tot 12 uur Ieperstr. 
24a le verdiep.

KERSTFEEST
ONZER STADSSCHOLEN

De scholen Maria-Hendrika en de Al
bertschool waren zinnens op Maandag
23 December een Groot Kerstfeest te ge
ven. De beschadiging van de school, Vrij
dag 11. hebben er anders over beslist.

De moedige inrichters hebben echter 
het bijltje er niet bij neergelegd on rich
ten hetzelfde aangekondigde feest in c*p 
Maandag 30 December te 15 uur in de 
zaal « Oud Oostende », Ieperstraat waar 
de leerlingen en de ouders kosteloos toe
gang zullen krijgen.

Dit prachtfeest zal ongetwijfeld een 
volle zaal lokken.

AFSCHEID
We vernemen de benoeming van den 

heer Jean de Necker, sedert jaren jour
nalist te Oostende, tot commissaris van 
de bevoorradingsdienst te Luik.

Hiermede doet onze achtbare kon- 
frater afstand van het vaak onaangena
me journalistenleven. We wenschen den 
heer de Neckere, die steeds een f.tire 
en rechtzinnige konfrater is geweest in 
zijn nieuwe loopbaan veel sukses.

IN DE STEDELIJKE  
MEISJESBEROEPSSCHOOL

Vorige week hebben we de uitslagen 
weergegeven van de examens per vak. 
Thans zijn we in staat de totale it-,11- 
gen te vermelden.

Deze luiden :
2e jaa r
Meier Louisette 83 t.h.; Mageman Irè

ne 80 t.h.
3e Leerjaar
Grootste onderscheiding
Hamers Linda 88 t.h.
Groote onderscheiding
Sys Georgette 83,8 t.h.; Vandenbouhe- 

de Georgette 81,1 t.h. ; Maeckelberghe 
Georgette 80,7 t.h.

Met onderscheiding 
Herrling Victoire 74,50 th.
4e Leerjaar. —  Eindexamen. 
Vandesompel Renée 80 t.h.; Van Looi- 

ke Isabelle 79 t.h.; Borrey Augusta 7j t. 
h

Aan al deze knappe leerlingen onze 
beste gelukwenschen.

Rechtbanken
STRAF VAN EEN PLUNDERAAR  
G EW IJZIG D

Florent Naudts, die te Brugge veroor
deeld werd wegens plundering tot zes
tien maanden, hoorde zijn straf in be
roep terugbrengen op twaalf maanden 
gevangenisstraf 
VUILTO NG EN OPGEPAST 

Iedereen zal zich herinneren hoe de 
h. Schepen Frans Devriendt bij het begin 
van den oorlog door de Fransche mili
taire overheid voor een paar dagen werd 
aangehouden, aanhouding die hier veel 
ophef maakte.

Van deze gelegenheid maakte de ge
naamde Georgette Ch. gebruik om in 
zijn magazijn een heel kabaal op touw 
te zetten en smadende woorden aan het 
adres van Mr. Devriendt te richten (er 
zijn altijd menschen die van een anders 
ongeluk profiteeren !)

Deze zaak kreèg deze week haar be
slag voor de correctionneele * echt bank 
te Brugge, waar vrouw Ch. veroordeeld 
werd wegens smaad tot éen maand ge
vang of 100 frs. boete voorwaardelijk.

De h. Devriendt, die zich bij monde 
van Mter Six aangesteld had als bur
gerlijke partij, verkreeg de door hem 
gevraagde symbolische frank schadever
goeding en verschillende inlasschingen 
van het vonnis in de bladen. 
ONTUCHTHUIS  

Het echtpaar D ’H-V., uitbaters van 
het café « Ali-Baba » op het Hazegras. 
stond terecht als verdacht een ontucht- 
huis te hebben open gehouden.

De rechtbank veroordeelde ieder der 
betichten tot 8 dagen of 26 frs. boete.

Tijdens de zitting kwam één der ge
tuigen een vroegere dienster uit de in
richting verklaringen afleggen, die zoo 
tegenstrijdig waren met haar vroegere 
veklaring aan den politiekominissaris, I 
dat de H  Procureur des Konings haar I 
cnmiddellijk liet opsluiten onder betich
ting van valschen eed.

Cinema’s
R I A L T O

1. Een dokumentair, 2. Ufa aktuali
teiten in le weêk; 3. Heinz Rhumann in 
«Groote Prijs verrassing».
R E X

1. Een dokumentair; 2. Ufa aktuali
teiten; 3. Emil Jannings in «Traumu- 
lus».
R I O

1. Een dokumentair; 2. Ufa aktuali
teiten in le week: 3. «De Twee Kleuters», 
ft O X  Y

1. Een dokumentair; 2. Ufa aktuali
teiten; 3. Theo Lingen en Lien Haid in 
«Wie laatst kust».
F O R U M

Marika Rokk in « Hallo Janine ». 
P A L A C E

1) Aktaliteiten Ufa.
2) Toute une vie (Ein leben lang) met 

Paula Wessely

BIJ HET STADSPERSONEEL
wil .het maar niet meer lukken. Het 
eene schandaal na het andere komt aan 
het licht. Wij spreken hier niet over deze 
die vluchten, en alzoo gestraft werden, 
maar wel over anderen. Wie zit er al niet 
buiten, wie niet in de gevangenis (of zou 
er moeten inkomen) wie pleegde niet 
zelfmoord, en welke feiten werden in het 
strikte geheim beslist ? Thans komt de 
havendienst aan de beurt ? Wie volgt.

Is dat nu niet jammer ? Zooais we 
reeds schreven heeft het vroeger regiem 
alles verrot.,

DE DERBY
Zondag aanstaande te 15 uur hebben 

we ae aeroy op net V. G. terrein. De 'v. G.-ploeg zaï een groot versterking 
ne boen in de aanwezigheid van Lauwe- 
res en Vanaenberghe.

De ploeg zal als volgt optreden :
Ruysschaert; Vandenberghe en Lau- 

Weres; Vanhoucke, Zwaenepoel en Ber
ten; Kotsaert, Dassevllle, Vandenbussche 
Mycke en Hubrechtsen.

Gezien het eirtal van A.S.O. ook in 
prachtform verkeert, mogen we ons aan 
een scnoonen match verwachten.

Wie zal winnen ? Wij gelooven dat een 
match nul hier het eindresultaat zal 
zijn. Laten we hopen dat de beste winne 
en dat we zooais gewoonlijk een spor- 
tieven weastrija te zien krijgen.

HUT VRIEST
Wanneer het vriest en zelfs wanneer 

men het mag verwachten, ziet men onze 
oevoegde stadsdiensten overgaan tot het 
strooien van zout op alle stukken van 
ons water- electriscn- en rioolnet, ten
einde de bevriezing van deze stukken te
gen te gaan. Ook ae tramdiensten strooi
en er op de wissels der sporen, hierbij 
kunnen zware ongeiukKen vermedsn wor
den.

VERGADERING /
VAN HET VERDI\NASO 
GEWEST OOSTENDE

Op Zondag 22 December had er in het 
' lokaal « Oud Oostende » een gewest- 
;vergadering plaats van het Verdinaso 
gewest Oostende.

De zaal was volledig- bezet.
Gewestleider Dr. De Poo na de aan- 

iwezigen verwelkomt te hebben, wees in 
fhet Dijzonder op de werking van de 
plaatselijke afdeeling van het Verdina- 
so. Er blijkt dat alle vertakkingen van 
dit verbond, onder bekwame leid' ag, 
thans regelmatig werken. De gevallen 
makkers werden, op verzoek van den 
gewestleider, herdacht. •

Na Dr. De Roo kwam de gouwleider 
Juul Declercq aan het woord. Hij zette 
de werking en het doel van het Verdi- 
naso uiteen. Hij deed beroep opdat elk
een zich onverwijld bij het vcroond z^u 
aansluiten.

Het was een geslaagde propasanda- 
vergadering.

DE AFGËZETTE W ERKMAN
der Gas- en Eiectriciteitsdiensten die 
luidens een beslissing van de Besten
dige Deputatie terug m  dienst moet ge
nomen worden, heeft heel wat stof op
gejaagd in zekere kringen. Men spreekt 
er maar over « hetzekliek » en « bar- 
baarSche wreedheden » zooais men maar 
over vriesweer of regen zou spreken.

Verstandige menschen zullen zich 
hieraan niet storen, maar zich gelukkig 
achten dat er nog menschen zijn wier 
geest niet vol vriendjespolitiek zit.
UP HET STADHUIS  
waar men gedacht had op de le verdie
ping, aan een soort van comptoir, de 
rantsoenzegeltjes uit te reiken, deelt 
men nu de « scheins » uit voor personen 
welke onze stad wenschen te verlaten. 
Zoo zal de persoon gelast met de uit- 
deeling, meer vrijheid kennen en den 
dienst rapper doen werken.

ENKELE MANNEN 
VAN 16 TO T 35 JAAR
welke naar Frankrijk trokken, en na hun 
terugkomst zich lieten onderzoeken in 
het consui't,centrum Prae-Mili'tia, moe
ten thans voor een aanvullend onderzoek 
naar Brugge gaan. Zouden deze perso-

.i geen vrijgeleide op den trein kun
nen bekomen juist zooais dit het geval 
was voor de jongelieden, die de troep 
noesten vervoegen.

Notarieele & Kleine 
Aankondigingen

STUDIE VAN DEN NOTARIS

Jean DEWYNTER
KERKSTRAAT, 43, TE OOSTENDE

Op Maandag 30 December 1940, te 15
u. in het lokaal Prins Boudewijn, St.
Sebastiaanstraat 22, te Oostende,

INSTEL M ET % %  PREMIË 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 verkoopenden no
taris.

GEVONDEN in Café Larnot, Petit 
Paris, Oostende: 1) een paiernoster uit 
wit metaal; 2) een tros skvitels.

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.

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

« 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.

EN HET ATHENEUM
Verschillende onzer talentvolle leer

aars van de Fransche afdeelingen wer
den naar het Waalsche gedeelte van ons 
land overgeplaatst daar de volledige 
vervlaamsching van ons Atheneum door
gevoerd wordt.

Onder de personen die ons alzoo ver
lieten noemt men de hh. Limage (Fran
sche taal) en Gillet (Wiskunde).

IN DE CONSCIENCESCHOOL
zal er thans, naar een lokaal blad me 
dedeelt, ook een schuilplaats gebouwd 
worden. Dit is ten volle gerechtvaardigd 
wanneer men weet dat minstens 300 
kinderen er iedere dag de lessen volgen.

FIER ALS ’NEN PAUW
Men kan fier als ’nen pauw wezen, ais 

men met een Vulpen in den zak loopt 
en als zij gekocht is geweest bij M. De
vriendt, Internationale Boekhandel, Oos
tende.

HET ZEEWETENSCHAPPELIJK  
IN S T ITU U T

Na dezen oorlog zou inen er aan den
ken opnieuw een Zeewetenschappelijk 
Instituut in onze stad op te richten. De 
kosten zouden ongeveer op i millioen 
moeten beraamd worden en ieder jaar 3 
tot 400 duzend frank onkosten vergen. 
Gezien het nationaal belang zou de aat 
het grootste gedeelte van de kosten cp 
zich nemen.

Met het materiaal van dit instituut 
zijn thans veel geheimzinnige dingen ge
beurd, waarover we het in een onzer vol
gende nummers zullen hebben

ALS MEN HONGER HEEFT
Heeft U reeds opgemerkt, beste lezer, 

dat er voor een zeker restaurant op de 
Van Iseghemlaan, niet ver van de Ste
delijke Schouwburg, rond 5 uur 's na
middags altijd een groote z vorm mus- 
schen als op iets zit te wachten '.

Wel de musschen weten dat de 
eigenaar van het restaurant rond dat 
uur zijn keukenafval op het trottoir 
werpt ! w’ant wie nu eehmaal honger 
heeft, moet toch iets doen o:n zijn buik 
te vullen En dan is het een plezier die 
hongerige musschen te zien scharrelen 
naar een brokje eten !

BRIEVEN NAAR FRANKRIJK
Spijts zekere aankondigingen in de 

groote bladen als zouden de postbetrek- 
kjngen met bezet en onbezet Frankrijk 
hersteld zijn, blijkt dit op niets te be
rusten. De personen die brieven verzon
den, hebben ze ongeopend teruggekregen 
met vermelding, dat de doorgang nog 
niet toegelaten was. Dit komt echter 
binnenkort in orde.

OPEISCHINGSBONS
Nog talrijke personen bevinden zich fn 

het bezit van opeischlngsbons van het 
Belgisch leger. Zouden de bevoegde d'en- 
sten op het stadhuis hetzij bij middel 
van de weekbladen of met aaplakbiljet- 
ten, de bevolking niet kunnen inlichten* 
wat er hen te doen staat om deze re
quisites te vergelden, want wij zijn er
van overtuigd, dat iedereen geld nu bes£~ 
kan gebruiken

Gevallen van griep ziet men noch slechts hier en daar. 
M aar vaak zijn dit de voorboden eener epidemie I

Daarom dubbel opgepast, zelfs voor de geringste ver
koudheid en aanstonds met het juiste middel ingrijpen; 
de Aspirine tabletten.

Aspirine heeft reeds sedert tientallen jaren, speciaal irr 
tijden van griep, haar afdoendheid bewezen en is dan 
ook voor ieder onontbeerlijk.

A s p i r i n e
HET P R O D U C T V A N  V E R T R O U W E N l
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KALENDER der LICHTEN aan en uit
JANUARI

1 W  BESNIJDENIS .........
2 D  H. Adalardus, abt .....
3 V H. Genoveva, m ........
4 Z H. Pharaïldis, m ........
5 Z H. Telesphorus, p. fr
6 M DRIEKONINGEN ...'..
7 D H. Melania, m ...........
8 W  H. Gudula, m ..........
9 D  H. Marcellinus, bis. ...

10 V H. Agatho, p ...............

11 Z H. Hyginus, p ............
12 Z H. Arcadius, mart. ...
13 M H. Veronica ......  sp
14 D H. Hilarius, biss......
15 W  H. Paulus, kluiz........
16 D H. Marcellus, p .........
17 V H. Antonius, abt .....
18 Z H. Petrus Stoel te R.
19 Z H. Canutus, koning.
20 M  H. Sebastianus, m.
21 D H. Agnes, m. m ........
22 W  H. Vincentius .........
23 D H. Raymundus v. P. ...
24 V H. Thimotheus, bis. ...
25 Z Bekeering H. Paulus ..
26 Z H. l*olycarpus ...........
27 M  H. Joannes Chrys. ,<g>
28 D.H. Julianus, biss......
29 W  H. Franciscus v. Sal.
30 D H. Martina, m. m. ...
31 V H. Petrus Nolascus ...

FEBRUARI M AART APRIL

L i c h t e n  
uit aan

L i c h t e n  
uit aan

1
s
s

L i c 
uit

h t e n  ; 
aan ,

7.45 15.47 1 Z H. Ignatius, bis. m. 7.20 16.33 ; 1 Z H. Aubinus, b............ 6.28 17.23
7.45 15.48 2 Z O. L. V. L IC H TM IS 7.18 16.35 Ï  2

Z H. Simplicius, paus ... 6.26 17.25 (
7.45 15.49 > 3 M  H. Blasius, b. m. 7.17 16.37 ; 3 M  H. Cunegonda, keiz. ... 6.24 17.26
7.45 15.50 S 4 D H. Andreas, biss. ff 7.15 16.39 4 D H. Casimirus, kon. ... 6.22 17.28 f
7.44 15.52 < 5 W  H. Agatha, m. m. .. 7.14 16.40 5 W  H. Theophilus, Q. T. 6.20 17.30
7.44 15.53 < 6 D H. Dorothea, m. .. 7.12 16.42 6 D H. Coleta, m ........  0' 6.18 17.32
7.44 15.54 1 7 V H. Romualdus. abt 7.10 16.44 7 V H. Thomas van Aq. ... 6.16 17.33
7.43 15.56 > 8 Z H. Joannes de M., b. ... 7.09 16.46 ) 8 Z H. Joannes de Deo ... 6.13 17.35
7.43 15.57 9 Z SEPTUAGESIMA 7.07 16.48 < 9 Z H. Francisca ............... 6.11 17.36
7.42 15.58 ■> 10 M H. Scholastica. m. 7.05 16.49 . 10 M HH. 40 mart. v. S. ... 6.09 17.38
7.42 15.59 ] 11 D H. Adolphus, biss. 7.03 16.51 S 11. D H. Vindicianus,, biss. 6.07 17.40
7.41 16.01 > 12 W  H. Eulalia, m ........ m 7.02 16.53 > 12 W  H. Greorius, p......... 6.05 17.41
7.41 16.02 !> 13 D H. Euphrosyne, m. 7.00 16.55 ; i3 D H. Euphrasia, m. ® 6.02 17.43
7.40 16.03 ;! 14 V H Valentinus, m. .. 6.58 16.57 : i4 V H. Mathilde, kon. .... 6.00 17.44
7.39 16.04 <; 15 Z H. Faustinus ......... 6.56 16.58 :; 15 Z H. Longinus, sold. ... 5.58 17.46

7.38
7.37

16.06 ; 
16.08 <

6.54
6.52

17.00
17.02

16 Z H. Eiisebia ................... 5.56 17.48
17 M H. Theodulus, m. ; 17 M H. Gertrudis, ab........ 5.54 17.50

7.37 16.10 i' 18 D H. Simeon, biss. ... K 6.50 17.04 : 18 D H. Gabriël, aartsengel 5.51 17.51
7.36 16.11 19 W  H. Bonifatius, biss. 6.49 17.06 < 19 W  H. Jozef ................... 5.49 17.53
7.35 16.13 20 D H. Eleutherius, bis. 6.47 17.07 \ 20 D H. Wulfram, biss, f) 5.47 17.55
7.34 16.15 21 V G. Z. Pepinus ..... 6.45 17.09 ; 21 V H. Bened'ictus, abt ... 5.45 17.56

7.33 16.16 22 Z H. Petrus' St. .te A. 6.43 17.11 22 Z H. Basilius, m ............ 5.42 17.58
7.31 16.18 23 Z H. Petrus Damianus 6.41 17.13 ; 23 Z H. Victorianus, m. ... 5.40 17.59
7.30 16.20 24 M H. Matthias, apost. 6.39 17.14 24 M  H. Agapetus, biss. ... 5.38 18.01
7.29 16.21 25 D H. Walburgis, m. . 6.37 17.16 25 D O. L. V. BOODSCHAP 5.36 18.03
7.29 16.23 26 W  ASCHWOENSDAG 6.35 17.18 5 26 W  H. Ludgerus, biss. ... 5.33 18.04
7.27 16.24 27 D H. Honorina ......... 6.33 17.19 27 D H. Rupertus, biss. 5.31 18.06
7.25
7.24
7.22
7.21

16.26 
16.28 
16.30 
16.32 \

28 V H. Oswald, biss. ... 6.30 17.21 28
29
30
31

V H. Sixtus III. paus ... 
Z H. Secondus, mart. ... 
Z PASSIEZONDAG
M  H. Benjamin, mart. ..

5.2S
5.27
5.24
5.22

18.08
18.09
18.11
18.12

L i c h t e n
uit aan

1 D H. Hugo, biss. .. . 5.20 18.14
2 W  H. Franciscus, v. P. 5.18 18.16
3 D H. Richardus, biss. 5.16 18.17
4 V H. Isidoor v. Sev. 5.13 18.19
5 Z H. Vincentius Ferr. € 5.11 18.21
6 z PALMZONDAG 5.09 18.22
7 M H. Albertus, kluiz. 5.07 18.24
8 D H. Perpetuus, biss. 5.05 18.26
9 W  H. Waldetrudis, ab. 5.03 18.27

10 D H. Macharius, biss. 5.00 1.8.29
11 V GOEDE VRIJDAG 4.58 18.30
12 Z H. Julius I, paus 4.56 18.32
13 Z PASCHEN 4.54 18.34
14 M H. Justinus ...... 4.52 18.35
15 D H. Anastasia ........ 4.50 18.37
16 W H. Draon, kluiz. 4.48 18.38
17 D H. Anicetus, paus 4.45 18.40
18 V H. Ursmarus, biss. 1 4.43 18.42
19 z H. Leo IX, paus 4.41 18.43
20 z H. Agnes, m. 439 18.45
21 M H. Anselmus, aartsb. 4.37 18.47
22 D H. Soter en Cajus 4.35 18.48
23 W  H. Georgius, mart. 4.33 18.50
24 D H. Fidelis v. Sigm. 4.31 18.51
25 V H. Marcus, evang. 4.29 18.53
26 Z H. Cletus, paus ... 4.27 18.55
27 z H. Antimus, biss. 4.25 18.57
28 M H. Vitalus, mart. 4.23 18.58
29 D H. Petrus v. Milan 4.21 18.59
30 W H. Catharina, m. 4.20 19.01

MEI

1 D  H. Philippus, ap.........
2 V H. Athanasius, biss. ...
3 Z Kruisvinding .............
4 Z H. Monica, m.......... @r
5 M  H. Pius V, paus ......
6 D  H. Joan. v. d. L.-P. ...
7 W  H. Stanislaus, bis. ...
8 D  Verseh. v. H. Michaël
9 V H. Gregorius v. N. ...

10 Z H. Antohius, aartsb. .
11 Z H. Francisons v. H. (f>
12 M  H. Nerius, mart...... "
13 D  H. Servatius, biss. ..
14 W  H. Paschalis, mart. ..
15 D  H. Dymphna, m. m
16 V  H. Joannes Nepom. ..
17 Z H. Paschalis Baylon .
18 Z H. Venantius, mar.
19 M  H. Petrus Celest. K.
20 D  H. Bernardinus K . ...
21 W  H. Valens K ...............
22 D  O. H. H E M ELV A A R T
23 V  H. Gubertus .............
24 Z H. Vincent van L. ...
25 Z H. Gregor. V II, p.
26 M  H. Philippus Neri. @
27 D  H. Jan I, paus ..........
28 W  H. Germanius. biss. ...
29 D  H. Maximus, biss......
30 V  H. Ferdinandus, k. ...
31 Z H. Angela, m .............

L i c h t e n
uit aan
4.18 19.03
4.16 19.04
4.14 19.06
4.12 19.07
4.09 19.10
4.05 19.13
4.07 19.12
4.04 19.15
4.02 19.17
3.59 19.20
4.00 19.18
3.57 19.21
3.56 19.23
3.54 19.24
3.53 19.26
3.52 19.27
3.49 19.30
3.50 19.28
3.47 19.31
3.46 19.32
3.45 19.34
3.44 19.35
3.43 19.36
3.40 19.39
3.41 19.38
3.39 19.40
3.38 19.41
3.37 19.42
3.37 19.44
3.36 19.45
3.36 19.45

Bandagen 
Orthopædie

BREUKBANDEN
naar maat en vol
gens geval.

BUIKBANDEN
voor hangbuik, 
zwangerschap, na 
operatie.

ORTHOPÆ DIE
APPARATEN

voor ruggraat mfs- 
vorming, beender
ziekte.

KUNSTBECNEN
in licht metaal.

-1
7, H. SERRUYSLAAN  

O O S T E N D E

ONTVANGSTUREN : ieder werkdag, van 

» tot 11 en van 2 tot 6 uur ■

JUNI
L i c h t e n
uit aan

1 Z PINKSTEREN 3.35 19.46
2 M  H. Erasmus, mart, ff 3.34 19.47
3 D H. Clotilda, koningin 3.33 19.48
4 W’ H. Francise. C. Q. T. 3.33 19.49
5 D H. Bonifatius, aartsb. 3.32 19.50
6 V H. Norbertus, biss. ... 3.31 19.51
7 Z H. Robertus, abt 3.31 19.52
8 z H. D R IEVU LD IG H E ID 3.30 19.52
9 M H. Felicianus, m. @ 3.30 19.53

10 D H. Margarita; kon. 3.30 19.54
11 W H. Barnabas, abt 3.29 19.55
12 D H. SACRAMENTSDAG 3.29 •19.55
13 V H. Antonius v. Pad. ... 3.29 19.56
14 Z H. Basilius, aartsb. ... 3.29 19.57
15 Z H. Guido, mart. 3.28 19.57
16 M H. Franciscus R. ■» 3.28 19.58
17 D H. Alena, m. en m. ... 3.28 19.58
18 W H. Marcus, mart. 3.28 19.59
19 D H. Juliana de Falc. ... 3.28 19.59
20 V H. Silverius. p. m ...... 3.28 19.59
21 Z H. Aloysius v. Gonz. ... 3.29 19.'59
22 Z H. Paulinus, biss....... 3.29 20.00
23 M. H. Maria v. Oignies. 3.29 20.00
24 D Geb. H. Joan, de D. a, 3.29 20.00
25 W H. Gulielmus, abt .... 3.30 20.00
26 D HH. Joann. en Paul. 3.30 20.00
27 V H. Ladislas, kon. 3.30 20.00
28 Z H. Leo II, paus ......... 3.31 20.00
29 Z HH, Petrus en Paulus 3.31 20.00
30 M  H. Adilia, maagd 3.32 20.00

ME HU HEN 

van

0 0  S T  El i  D E

SCHRIJF- en REKENM ACHIENEN  

vindt II óveral,
maar...

R h e i n m e t a l l
vindt U bij

- Fr. DEVRIENDT -
I N T E R N A T I O N A L E

B O E K H A N D E L

Adolf Buylstraat, 33 - OOSTENDE

*
W AARBORG en KWALITEIT 

is de leuze van dit Huis.

JULI
L i c h t e n
uit aan

1 D H. Rumoldus, biss. ... 3.33 19.59
2 W  O.L.V. Visitatie ... ff 3.33 19.59
3 D H. Eulogus, mart. .... 3.34 19.59
4 V H. Theodoor, biss. ... 3.35 19.58
5 Z H. Petrus van Lux. ... 3.35 19.58
6 z H. Godelieve, mart. ... 33.6 19.58
7 M H. Willebadusi biss... 3.37 19.57
8 D H. Elisabeth, kon. » 3.38 19.57
9 W  HH. Mart. v. Gork. ... 3.39 19.56

10 D De 7 Gebr. Martel. ... 3.40 19.55
11 V H. Pius I, paus ......... 3.4.1 19.54
12 Z H. Joannes G., abt ... 3.42 19.53
13 Z H. Anacletus, paus ... 3.43 19.52
14 M H. Bonaventura. biss. 3.44 19.52
15 D H. Henricus, keizer ... 3.45 19.51
16 W  O.L.V. v. Karmelb. a 3.46 19.50
17 D H. Alexius, bel........... 3.48 19.49
18 V H. Camillus de Lell. 3.49 19.48
19 Z H. Vincent, à Paulo ... 3.50 19.47
20 Z H. Hiëronym. Aem. ... 3.51 19.46
21 M H. Praxedis, m .......... 3.52 19.44
22 D H. Maria Magdalena 3.54 19.43
23 W H. Appolinaris, biss. 3.55 19.42
24 D H. Christina, m. ... © 3.56 19.41
25 V H. Jakobus, ap.......... 3.58 19.39
26 z H. Anna, M. O.L.V. ... 3.59 19.38
27 z H. Pantaleon, mar. ... 4.00 19.37
28 M  H. Vitor, mart........... 4.02 19.35
29 D H. Martha, maagd ... 4.03 19.34
30 W  H. Abdon, mart. 4.05 19.32
31 :D H. Ignatius v. Loy. g 4.06 19.31

V O O R  U W E

SCHEEPSHERSTELLINGEN

en NIEUWBOUW

W ENDT U TOT DE W ERK HU IZEN

Beliard-Crighton &

C°
S. A.

OOSTENDE

AUGUSTUS
L i c h t e n
uit aan

1 V H. Petrus’ Banden ... 4.08 19.29
2 Z H. Alphonsus v. L. ... 4.09 19.27
3 Z Vind. H. Stephanus ... 4.10 19.26
4 M  H. Dominicus, bel. ... 4.12 19.24
5 D O.L.V. ter Sneeuw ... 4.13 19.22
6 W  Gedaante v. O.H.J.C. 4.15 19.21
7 D H. Donatus, biss. (g> 4.16 19.19
8 V H. Cyrianus, mart. . 4.18 19.17
9 Z H. Romanus. mart. ... 4.20 19.15

10 Z H. Laurentius, mart. 4.21 19.14
11 M  H. Gery, biss............ 4.22 19.12
12 D H. Clara, maagd .....  4.24 19.10
13 W  H. Hippolytus, m. ... 4.25 19.08
14 D H. Eusebius, m.........  4.27 19.06
15 V O. L. V. HEMELV. $  4.29 19.04
16 Z H. Rochus ..............  4.30 19.02
17 Z H. Liberatus, abt .... 4.31 19.00
18 M  H. Helena, keizerin ... 4.33 18.58
19 D H. Ludovicus, biss. ... 4.35 18.56
20 W  H. Bernardus, biss. ... 4.36 18.54
21 D H. Joanna Franc...... 4.38 18.52
22 V H. Timotheus, m. © 4.39 18.50
23 Z H. Philippus Ben. 4.41 18.48
24 Z H. Bartholom., ap. . 4.42 18.46
25 M H. Ludovicus, k.v.Fr. 4.44 18.44
26 D H. Zephyrinus, p. m. 4.45 18.42
27 W  H. Jozef Cal............. 4.47 18.40
28 D  H. Augustinus, biss... 4.49 18.38
29 V Onth. H. Joan. d. D. g  4.50 18.36
30 Z H. Rosa van Lima .. 4.52 18.34
31 Z H. Raymundus Non.. 4.53 18.32

VOOR U W  PELSEN
S P E C I A L I T E I T  VAN t;
VOSSEN — MANTELS EN PELSEN 
OP MAAT

SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER
L i c h t e n
uit aan

1 M  H. Egidius, abt 4.55 18.29
2 D H. Stephanus, kon. 4.56 18.27
3 W  H. Remaclus, biss. 4.58 18.25
4 D H. Rosalia, m. 4.59 18.23
5 V H. Laurentius Just. ® 5.01 18.21
6 Z H. Donatius, mart. 5.03 18.18
7 Z H. Regina, maagd 5.04 18.16
8 M  O.L.V. GEBOORTE 5.06 18.14
9 D H. Gorgonius, mart. 5.07 18.12

10 W  H. Nicolaas v. Toi. 5.09 18.10
11 D H. Protus, mart. 5.10 18.07
12 V H. Guido v. Anderl. 5.12 18.05
13 Z H. Amatus, biss. ... 1 5.13 18.03
14 Z Kruisverheffing 5.15 18.01
15 M  H. Nicodemus, m. 5.17 17.58
16 D H. Cornelius, mart. 5.18 17.56
17 W  H. Lamb., biss., Q. t ' 5.20 17.54
18 D H. Jozef van C. 5.21 17.51
19 V H. Januarius, mart. 5.23 17.49
20 Z H. Eustachius, mart. .. 5.25 17.47
21 Z H. Mattheus, ap. © ; 5.26 17.45
22 M  H. Mauritius ......... 5.28 17.42
23 D H. Thecla, m. m. 5.29 17.40
24 W  O.L.V. Vrijk. d. Slav. 5.31 17.38
25 D H. Firminius, biss. 5.32 17.36
26 V H. Cyprianus, mart. 5.34 17.33
27 Z H. Damianus, mart. :(gr 5.35 17.31
28 Z H. Wenceslaus, m. 5.37 17.29
29 M H. Michaël, aarts. 5.38 17.27
30 D H. Hiëronymus, k. 5.40 17.25

t»2<

W ENDT  U TOT HET HUIS

HESSENS
44, ADOLF BUYLSTRAAT

O O S T E N D E

L i c 
uit

1 W  H. Bavo ................... 5.42
2 D H. Leoearius, biss. ... 5.43
3 V H. Gerardus, abt .....  5.45
4 Z H. Franciscus v. Ass. 5.46
5 Z H. Placidus, m art. $  5.48
6 M  H. Bruno, bel............ 5.50
7 D H. Marcus, paus .....  5.51
8 W  H. Brigitta, wed. .....  5.53
9 D H. Dionysius, mart. ... 5.55

10 V H. Franciscus Borg. ... 5.56
11 Z H. Gummarus, bel. ... 5.58
12 Z H. Wilfridus, biss. 5.59
13 M  H. Eduardus, kon....^ 6.01
14 D H. Callistus, p. m. ... 6.03
15 W H .  Teresia, maagd ... 6.04
16 D H. Mummolinus, b. ... 6.06
17 V H. Hedwigis, wed........ 6.08
18 Z H. Lucas, evang........  6.09
19 Z H. Petrus v. Alcant. 6.11
20 M  H. Joannes v. Kenti © 6.13
21 D H. Ursula, mart........  6.14
22 W  H. Mellonus, biss........ 6.16
23 D H. Severinus .... .......  6.18
24 V H. Eyergistus, biss. ... 6.20
25 Z H. Crispien, mart........ 6.21
26 Z H. Everistus, p. m. ... 6.23
27 M  H. Frumens ..........g  6.25
28 D H. Simon, ap........... 6.27
29 W  H. Ermelindis, m. ... 6.28
30 D H. Foillan, mart........  6.30
31 V H. Quintinus, mart. ... 6.32

h te n 
aan 
17.22 
17.20 
17.18 
17.16 
17.13 
17.11 
17.09 
17.07 
17.05 
17.02 
17.00 
16.58 
16.56 
16.54 
16.52 
16.50 
16.48 
16.46 
16.43 
16.41 
16.39 
16.37 
16.35 
16.33 
16.32 
16.30 
16.28 
16.26 
16.24 
16.22 
16.20

L i c h t e n
uit aan

1 Z ALLERHEILIGEN .. 6.33 16.19
2 Z Allerzielen ............. 6.35 16.17
3 M  H. Hubertus, biss: 6.37 16.15
4 D  H. Carolus Borr. ... m 6.38 16.13
5 W  H. Zacharius ..... 6.40 16.12
6 D H. Winocus, abt .. 6.42 16.10
7 V H. Willibrordus, biss. 6.44 16.08
8 Z H. Godfriedus, biss. 6.45 16.07
9 Z Wijd. Aartsk. te R. 6.47 16.05

■10 M  H. Andreas Avellin. 6.49 16.04
11 D H. Martinus, biss. 6.50 16.02
12 W  H. Livinus, biss. ... i 6.52 16.01
13 D H. Stanislas Kostka 6.54 15.59
14 V H. Serapion, mart. 6.55 15.58
15 Z H. Leopoldus, bei. ... 6.57 15.57
16 Z H. Edmundus, aarts. 6.59 15.55
17 M  H. Gregorius, thaum. 7.01 15.54
18 D Wijd. v. B. P. en P. 7.02 15.53
19 W  H. Elisabeth, hert. 7.04 15.52
20 D H. Felix van Valois 7.05 15.51
21 V Maria’s Opdracht ... 7.07 15.49
22 Z H. Cecilia, m. m. ... 7.09 15.48
23 Z H. Clemens 1, paus 7.10 15.47
24 M  H. Joannes v. 't Kr. 7.12 15.46
25 D H. Catharina, m. & 7.14 15.45
26 W  H. Sylvester ........ 7.15 15.44
27 D H. Acharius, biss. . 7.16 15.44
28 V H. Rufinus, m. 7.18 15.43
29 Z H. Saturninus, m . 7.19 15.42
30 Z Advent 7.20 15.41

EEN ADVERTEN TIE  in

L i c 
uit

1 M  H. Eligius, biss........  7.22
2 D H. Bibiana, m. m. ... 7.23
3 W  H. Franciscus-Xav. @  7.25
4 D  H. Barbara, mart. ... 7.26
5 V H. Sabbas, abt .....  7.27
6 Z H. Nicolaas, biss........ ...7.28

7 Z H. Ambrosius, biss. ... 7.30
8 M  ONB. ONTVANGENIS 7.31
9 D  H. Leocadia, m ........... ...7.32

10 W  H.Melchiades, p. m. ... 7.33
11 D H. Damasus, paus 7.34
12 V H. Valerianus, abt ... 7.35
13 Z H. Lucia, maagd ..... ... 7.36
14 Z H. Nicasius, biss.......... ....7.37
15 M H. Adon, aartsb........ ... 7.38
16 D H. Eusebius, biss. .... 7.39
17 W  H. Begga, w. Q. T. 7.39
18 D H. Gratianus .... . © 7.40
19 V H. INemesius, mart. ... 7.41
20 Z H. Philogon, biss...........7.42
21 Z H. Thomas, ap........... ....7.43
22 M  H. Hungerus, biss. ... 7.43
23 D H. Victoria, m. m. ... 7.44
24 W  H. Lucianus ............ ....7.44
25 D KERSTMIS ......... (g , 7.44
26 V H. Stephan., 1' m. ... 7.44
27 Z H. Joannes, ap. en ev. 7.45
28 Z HH. Onn. Kinderen 7.45
29 M  H. Thomas v. Cant. 7.45
30 D H. Sabinus. biss, m .........7.45
31 W  H. Sylvester, paus ... 7.45

jag»*?

h te n 
aan 
15.41 
15.40 
•15.40
15.39
15.39
15.38
15.38
15.38
15.38
15.37
15.37
15.37
15.37
15.37
15.37
15.37
15.38
15.38
15.38
15.39
15.39
15.40
15.40
15.41
15.41
15.42
15.42
15.43 
15.41
15.45
15.46
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Visscherijwetenswaardigheden

DUITSCHLAND AFNBMER VAN 
NOORSCHE VERSCHE VISCH

Tussehen de Noorsche omzet-coopera- 
;ies voor versehe visch en de Noorsche 
ixporteurs aan den eenen kant en de 
vertegenwoordigers van Duitsche aan- 
coop-syndicaten anderzijds, is, naar uit 
ïergen gemeld wordt, een akKoord ge
iloten voor den uitvoer van versehe 
Noorsche viscn. Director Salvesen van de 
Ugemeene visscherij-directie deelt mede 
lat dit akkoord een reorganisatie van de 
seheel'e Noorsche vischvangst tot gevolg 
:al hebben, daar Duitschland groote 
ïoeveelheden van de beste kwaliteit zal 
linemen.

Hiermede is ook de kwestie van de mo- 
lerniseering der Noorsche visschersvloot 
veer op het voorplan getreden. Boven- 
iien vereischt het nieuwe akkoord een 
verstrekkende uitbreiding van de kwali- 
;eits-controle en de oprichting van nieu- 
ve koelhuizen in meerdere havens.

IAPANSCH-RUSSISCHE VISSCHERIJ.
ONDERHANDELINGEN

De Japansche gezant te Moskou heeft 
n de laatste veertien dagen twee maal 
;en bezoek gebracht aan Molotow, den 
Russischen commissaris van buitenland- 
iche zaken en één maal aan diens 
Plaatsvervanger Losowski. Naar het 
■chijnt zou net hier gaan om bespre- 
cingen betreffende de Japansch-Russi- 
iche visscherij-conventie, welke in de 
aatste jaren telkens voor den duurtijd 
van één jaar gesloten werd, en waarvan 
ie laatste op 31 dezer afloopt.

ZWEDEN W IL  OOK VISCHOLIE  
PRODUCEEREN

Te Karlshamm zou een fabriek opge
richt worden, waar men olie wil winnen 
lit visch .Men zou aanvankelijk begin- 
ïen met de productie van haringolie. 
/oor de oprichting der fabriek beschikt 
nen over 500.000 kronen. Door bijzon- 
lere procédés wil men, buiten eetbaar 
vet ook vitaminenrijk krachtvoeder en 
;iwitstoffen produceeren. In een filiaal 
:ou dan nog glycerine en stearine g2- 
j/onnen worden voor de fabricage van 
>eep en andere waschmiddelen.

3E DEENSCHE SCHELVISCHVANGST

Het schelvischseizoen werd over een 
;iental dagen ingezet, toen 50 kotters, 
net tezamen 70.000 kg.” visch aan boord, 
ie haven van Esbjerg binnenliepen. Som- 
nige visschers voerden 6.000 kg. aan, 
vruent van slechts enkele dagen vangst, 
«velke circa 8.000 kronen opbrachten.

UITBREID ING  VAN EEN DEENSCHE 
VISSCHER IJHAVEN

Ee_n crediet van 500.000 kronen zal aan- 
fewend worden voor de vergrootings- 
iverken in de visschershaven Thyboreon, 
ian de Noordzee-kust van Jutland. Wel- 
icht staan deze werken in verband met 
iet voornemen om een moderne indus- 
;rie voor den vischinmaak en het ver
kerken van vischvleesch aan de west- 
cust van Jutland op te richten.

DE O LIEVO O R ZIEN IN G  VAN DE 
4GOKSUHE IN D USTRIE VAN VISCH- 

CONSERVEN
De olievoorziening is op het oogenblik 

iet grootste probleem waarmede de 
Moorsche industrie van vischconserven 
,e worstelen heeft. Reeds sedert gerui- 
nen tijd werden proeven genomen met 
ie vervaardiging van een bruikbare 
;afelolie uit het vet van vßch. Thans 
s men er in geslaagd een soort van olie 
;e winnen, die zoowel kan dienen als 
iafeloiie als voor het inleggen van visth. 
det voornaamste bestandaeel van hare 
samenstelling is haringolie. De nieuwe 
me is volledig reuk- en smaakloos. Zij 
sou evenwaardig zijn aan de vroeger ge- 
mporteerde olijfolie.

/E R S R U IK  VAN K LIPVISC H  IN NOOR
WEGEN VERDRIEVO UDIG D

In de laatste veertien dagen is men 
Overgegaan tot het opnemen van de 
roorraaen aan klipviscn. Hierbij kwam 
/ast te staan, dat. na uitvoering van alle 
.evermgscontracten, nog 5 à 6 millioen 
ïg. klipvisch voor het inlandsch ver- 
DruiK overbiijven. In normale jaren be- 
iroeg de Noorsche consumptie van klip- 
viscn 2 mill. kg. Dit jaar zou het wel 
i a ö mill. kg. zijn, terwijl de prijzen 
lauwelijks gestegen zijn.

ViSCHAFVAL ALS CHEMISCHE  
GRONDSTOF

De moeilijkheden in het betrekken van 
mitenlandsche drogistwaren en medica- 
nenten kunnen voor de Deensche vis- 
icnerij een bijkomende verdienste be- 
ieeKenen, door den afzet van tot hiertoe 
veronachtzaamde afvalproducten of aie 
lis waardeloos beschouwd werden. In 
ïen laatsten tijd heeft men in verschil- 
LuUü iNoordzet-navens de vangst ter 
taüu genomen van reusachtige hoevjeel- 
leden inktvisch en zeekwal voor de 
jnarmaceutische industrie. Het groote 
cwantum vischlever, dat op de visch- 
inarkten voorkomt, viindt nu ook een 
oonenden afzet voor de vervaardiging 
van levertraan.

REORGANISATIE VAN DE TURKSCHE  
VISSCHERIJ

De Turksche Groote Nationale Verga
dering zal zich in den loop van hare 
eerstvolgende bijeenkomst bezig te hou
den hebben met een door de Regeering 
uitgewerkt wetsontwerp, dat betrekking 
heeft op de zeevisscherij en waarin een 
plan vervat is voor het opdrijven van 
deze industrie.

Er zouden nieuwe, op moderne leest 
geschoeide, visscherij cooperaties in het 
leven geroepen worden. Bovendien wil 
men te Istamboel en te Izmir groote 
vischmarkthallen oprichten.

U IT B R E ID IN G  VAN DE NOORSCHE 
VISSCHERIJ

De in den jongsten tijd in Noorwegen 
door de Visscherij-vakschool gevoerde 
onderhandelingen, alsmede de met het 
buitenland gesloten hande.lsakkoorden, 
hebben de 'Noorsche visscherij een nieu
wen aanloop gegeven. Om  te kunnen be
antwoorden aan den verhoogden e>.u;>rt 
?n aan het toegenomen verbruik in het 
binnenland ziet de Noorsche visscherij 
zich verplicht een reorganisatie door te 
voeren. Met dit doel zal vooral de huidige 
kwaliteitscontrole en den weg, die de 
controle van de bewerking van den ver
sehen visch bij de bereiding van de 
filets genomen werd, verder uitgediept 
worden. Dit vereischt echter de oprich
ting van nieuwe ijskelders en koelhuizen. 
De dezer dagen te Oslo tot een goed 
einde gebrachte onderhandelingen heb
ben geleid tot het contracteeren van 
groote hoeveelheden visch voor den ko
menden herfst en in den winter. Dc 
huidige prijzen zullen voorloopig in 
voege blijven, echter onder voorwaarde, 
dat ze, bij een eventueele verhooging 
van de bedrijfskosten en die van levens
onderhoud voor de visschers, binnen de 
3 maanden aangepast worden.

N AR VIK , OVERI.ADINGSHAVEN VOOR 
VISCH

De onderhandelingen betreffende

Oorlogsproblemen van 
de Noorsche 

Conservenindustrie

De oorlogstoestand in Europa heeft het 
Centraal Laboratorium van de Noorsche 
conservenfabrieken te Stavanger voor 
nieuwe problemen gesteld. Als eerste 
was daar het vinden van een geschikt 
materiaal, dat het dure en moeilijk te 
verkrijgen vertind blik kon vervangen.

Op dit gebied heeft men nu reeds 
eenige ervaring opgedaan Het aluminium 
is een uitstekend emballage-materiaal, 
maar er moest eerst een methode gevon
den worden, om het bestand te maken 
tegen de invreting van zuren. Thans 
wordt, na het uitwalsen, het aluminium- 
blik langs electrolytischen weg geoxy- 
deerd, waardoor het met een zeer dunne 
isoleerende laag overdekt wordt en al
dus zuur echt is Zoo hiermede het 
vraagstuk van zijn benutting opgelost 
is, dan blijft erv,intussehen nog dit van 
het geweldige quantum, dat de Noorsche 
conservenindustrie noodig heeft, en hier
voor is de eigen aluminiumproductie in 
lange niet toereikend.

Tijdens den wereldoorlog heeft men 
conserven in busjes van smidsplaatijzer 
op de markt gebracht. Dit metaal is ech
ter niet duurzaam. Het moet integendeel 
verlakt worden. Er is evenwel een mer
kelijk verschil van kwaliteit tussehen het 
smidsplaatijzer van toen en dit van nu. 
Bovendien wordt verlakt smidsplaatijzer 
thans ook in het land zelf vervaardigd 
(in het Norsk Blikkvalsverk), hoewel 
slechts in beperkten omvang Conserven 
in dergelijke busjes ingelegd kunnen nu 
meerdere jaren bewaard blijve.

Het andere gestelde probleem was dit 
van de onberispelijke vervaardiging van 
groote conserven. Hier gaat het niet 
meer om visch, maar wel om vleesch 
met ingrediënten, zgn. middagsconser- 
ven. Bij het bereiden van groote con
serven blijken de bij kleinere emballages 
gebruikte sterilisatie-methodes ontoerei- 

: kend, daar een veel hoogere graad van 
I verwarming vereischt is, opdat de kiem

de ' doodende werking tot in het binnenste
functie die Narvik zou vervullen in de !van pakking doordringe. Een al te 
vischvoorziening van Zuid-Noorwegen groote warmte vernietigt echter de kost- 
hebhen, dezer dagen, tot een resultaat bare voedingbestanddeelen, zoodat hier 
geleid. De langs den zeeweg naar Narvik i ®en dient gevonden, die de bestaan- 
gevoerde visch zal voortaan van hieruit de nadeelen volledig uitschakelt. In hun

1 geheel genomen zijn de grootere embal
lages onder vele opzichten zeer gemak
kelijk en goedkooper dan de kleinere.

Op het oogenblik houdt het Labora
torium zich bezig met de bereiding van 
een soort geconcentreerde vischspijs, de 
zgn. Cornfish. Dit voedingsmiddel zou, 

! onder een samengespersten vorm, een 
groote voedingswaarde bezitten. Hier val- 

j len echter nog vele elementen nader te 
onderzoeken; vooreerst de smaak, ver
volgens de duurzaamheid na het openen 
van de bus, alsmede het uitzicht oiz..

verder naar het zuiden verzonden wor
den. Men schat, dat er dagelijks meer 
dan 200 ton visch langs {Narvik zullen 
gaan, en wel hoofdzakelijk versch gevan
gen, echter ook filets en bevroren visch. 
Op het oogenblik worden er reeds leve
ringscontracten opgemaakt.

ZWEEDSCHE FABRIEK VOOR DE VER
VAA R D IG IN G  VAN H A R IN G O LIE

De olieslagerij van Karlshamm, pro
vincie Bleking, Zuid-Zweden, gaat een
hardings-installatie inrichten, die een zoodat men hier nog niet uit het stadium

-BRIEK VAN V IS C H FILE T  
KAMM ERFEST ?

IN

‘ Op het oogenblik wordt in verschil- 
enae plaatsen van Noord-Noorwegen de 
>prichting overwogen van filetfabrieken, 
sooals er reeds een bestaat in Dront- 
ieim. Deskundigen meenen, dat ook 
ïammerfest een geschikte piaats zou 
iijn voor een dergelijke industrie; bo
vendien denkt men ook fabrieken op te 
richten in Honningsvaag en in Vardö. 
Serstgenoemde stad wordt zelfs de ideale 
ilaats genoemd, omdat aldaar zoowel de 
vinter- als de lokaal-visscherij gecon- 
:entreerd kon worden.

In Hammerfest zouden de plannen zoo. 
ver gerijpt zijn. dat men reeds naar een 
seschikt perceel uitziet voor een tijde- 
ijke installatie voor het aanstaande 
winterseizoen. Hier zouden 180 man vast 
verk kunnen vinden.

3E NOORSCHE KABELJAUWVANGST

De Noorsche kabeljauwvangst is voor 
lit jaar ten einde. Het resultaat be- 
Iroeg: 161.000 tonnen, tegen 214.000 ton- 
ien vorig jaar De vangst is evenwel 
jrooter dan die van alle andere jaren 
iedert 1931. Er werd een recordquantum 
evende of ijsgekoelde visch geëxpor- 
ieerd. Er werden 28 000 tonnen klipvisch 
;n 12.000 ton versehe visch verwerkt. 
Men schat den voorraad klipvisch op 
:irca 40.000 tonnen. Het binnenlandsch 
verbruik wordt op 10.000 tonnen ge
raamd, wat meer is dan normaal. Daar 
Denemarken, Zweden en Finland goede 
klanten zijn voor de Noorsche klipvisch 
en Duitschland een groote afnemer ge
worden is, zijn de exportvooruitzichten 
goed, vooral, omdat de uitvoer naar de 
oude afzetgebieden, als Spanje, Portugal 
en Italië, weer mogelijk geworden is. 
Voor het overige treft men alle toebe
reidselen voor den export van versehe 
visch in het a.s. winterseizoen, dat alle 
voorgaande records waarschijnlijk ach
ter zich zal laten.

capaciteit zal hebben van 50 ton per dag. 
De kosten worden op 1.5 mill, kronen 
geraamd. In deze fabriek werden sedert 
jaren reeds proeven genomen, voor het 
vervaardigen van olie uit haring en an
dere visschen. Na. de harding wordt deze 
olie neutraal van smaak en kan zij als 
eetbaar vet gebruikt worden. De extrac
tie van deze olie geeft als bijproduct een 
vitaminenrijk krachtvoeder en een prima 
eiwitvoeder. De nieuwe fabriek bij Karls
hamm zal later een verdeelings-instai- 
latie en een voor de afscheiding krijgen. 
In de eerste zullen o.m. de belangrijke 
bijproducten glycerine en stearine (pa
raffine) uit de olie getrokken worden, 
alvorens deze aan de zeepindustrie ge
leverd wordt. De nieuwe installaties zijn 
zoowel berekend op de normale vredes- 
behoeften, als op die, welke door den 
oorlog ontstaan.

REORGANISATIE VAN DE NOORSCHE 
VISSCHERIJ

De leiding van het Noorsche Vissche- 
rijverbond is dezer dagen te Drontheim 
bijeengekomen en heeft er een reeks on
derwerpen behandeld, die voor de vis
scherij van groot belang zijn.

De visschers vragen, dat hun de noo
dige middelen ter beschikking zouden 
gesteld worden voor de vangst, het 
transport en de verwerking van visch, j 
alsmede olie, kolen, zout. blik-emballage i 
en wat nog meer voor de instandhouding 
van het bedrijf onontbeerlijk is. De ver
koop van vischtuig zou gecontroleerd 
moeten worden. Ook de prijzen zouden 
onder controle moeten staan, zoodat 
olie, vischtuig, vaten, zout, enz., goed- ! 
koop konden aangeschaft worden.

De verkooporganisatie van de vis
schers dient in de gelegenheid gesteld 
de prijzen van visch en haring derwijze 
vast te stellen, dat het bedrijf loonend , 
wordi en den visschers een mensch- 
waardig bestaan verzekerd is. In de toe
komst zou de bereiding en de versche
ping van de visch zoo dicht mogelijk bij 
de vangstplaatsen dienen te geschieden.

N IEUW  KOELHUIS IN DE LOFOTEN
. . .  I

Svolver, de grootste visscherijhaven 
van de Lofoten, zal een nieuw koelhuis 
krijgen. De oude inrichting, de kleinste 
van heel het land, was reeds van het 
begin af overbelast. Ook bezaten de Lo
foten tot nu toe geen raffinaderij voor 
kabeljauwtraan en haringolie. De nieuwe 
installatie, die zoo groot zal zijn als het 
grootste koelhuis van Drontheim, is van 
groote beteekenis voor geheel Noord-

van de proefnemingen gekomen is.
Daarentegen is de vraag, of levertraan 

dan wel olijf-olie zou gebruikt worden, 
reeds in bevestigenden zin beantwoord. 
Traan verhoogt de voedende waarde van 
de kleinevisch-conserven en verleent ze 
een uitstekenden smaak, die evenwel 
weinig afsnijdt. Aldus ingelegde conser
ven dienen echter onmiddellijk na het 
openen der bus genut te worden. Haring
olie daarentegen geeft een zachten, 
«neutralen» smaak, met behoud van de 
voedingswaarde. De procédé’s van raffi- 
neering zijn echter reeds zoo ver ont
wikkeld, dat zich hier geen moeilijkhe
den meer voordoen.

De vervanging van de suiker door 
glucose (druivensuiker) in de vruchten- 
conserven behoort ook tot het onderzoe- 
kingsveid van het Laboratorium. Ten
slotte houdt deze instelling zich ook bezig 
met uitgebreide onderzoekingen over het 
vitaminen-gehalte van Noorsche vruch
ten, opdat een volledige vervanging van 
de dure zuidervruchten mogelij zou 
worden.

M W e e M m t t M N M e t M M M M «

Opeischingen
Oorlogsongevallen

---■---

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 voorwaarden zonder 
verbintenis van Uv/entwege, .’.lie dagen 
van 14 tot 18 uur, ’s Zaterdags uitge
zonderd.

geslorpt kan worden, werden reeds onder 
oogen genomen. Men spreekt van rooke
rijen en van marineering; zoo wil men 
gemarineerde Zwitsersche zoetwater- 
visch op de markt brengen. De meest 
voorkomende visch is de meerzalm, 
waarvan er jaarlijks 540,000 kg. (27 t.h. 
van de totale vangst) gevangen wordt. 
Dan komt de gewone forel met 290.000 
kg. (14,5 t.h.). Op de derde plaats staat 
de baars, met 275.000 kg. (13,8 t.h.). De 
regenboogforel, die bijna uitsluitend 
door de vischteelers geproduceerd wordt 
levert jaarlijks 210.000 kg. op (10,5 t.h.). 
Snoek wordt betrekkelijk weinig gevan
gen: 95.000 kg. (4,7 t.h.). Opvallend wei
nig meerforellen komen in de statistiek

Hieuwe Regeling inzake 
Huurovereenkomst

Aanbestedingen

AANGEKONDIGDE AANBESTEDINGEN

Vóór enkelen tijd is in het Staatsblad wegens verwondingen of ziekten tenge- 
een besluit verschenen met uitzonde- volge van de oorlogsgebeurtenissen op- 
ringsbepalingen van tijdelijken aard in- geloopen, een merkelijke en bestendige
zake huurovereenkomsten.

Ten behoeve van onze lezers en als 
gevolg aan de vele vragen welke ons 
werden toegezonden, geven wij hierna, 
onder vorm van vraag en antwoord, de 
bijzonderste bepalingen van dit besluit.

Welk gevolg heeft d it nieuw besluit of 
welk is de hoofdbepaling?

Vanaf den datum van invoege treden 
van dit besluit, zegge den dag van haar 
afkondiging of 25 September 1940, kun
nen de huurovereenkomsten, afgesloten 
vóór 10 Mei 1940, welke ook het gebruik 
of de bestemming van de verhuurde 
goederen weze, en niettegenstaande elke 
andere tegenstrijdige bepaling vastge
steld vóór 10 Mei, het voorwerp uitma
ken van aanvragen om pachtverminde- 
ring of pachtverbreking.

i vermindering zijner arbeidsbekwaamheid

Bij wie moeten 
diend worden?

dese aanvragen inge-

De aanvragen moeten ingediend wor
den bij den Vrederechter van de plaats 
waar het onroerend goed gelegen is.

Wie mag een aanvraag indienen?

De huurder die, om reden van econo- 
mischen aard of ten gevolge van feiten 
voortspruitende uit den oorlog, niet 
meer in staat is de algeheele huur te 
betalen mag een aanvraag indienen.

Mag de vermindering met terugwer
kende kracht aangevraagd worden?

Ja. De vermindering mag aangevraagd 
worden op 1 September 1939 of een la
teren datum.

Wie bepaalt de terugwerkende kracht 
en wie stelt den duur van de verminde
ring vast?

De Vrederechter.

Hoelang kan de vermindering toege
staan worden?

In alle geval niet langer dan het hui
dig besluit van kracht blijft.

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

SOETAERT J., Oostende, 896.479,69 fr.; 
M. en J. Braet en R. Verheye, Nieuw
poort, 902.618.58; De Groote A. en Cat- 
trysse H„ Oostende, 906.535,59.

De Wederopbouw 
van Oostende

Hoelang
kracht?

b lijft huidig besluit van

ver-

Tot 30 Juni 1941. Het kan echter tel
kens van 6 maand verlengd worden in
dien het niet ingetrokken wordt voor 
den eersten dag van de 6e maand.

W at wordt er gedaan met de achter
stallige pachtgelden?

De Vrederechter kan uitstel verleenen.

Kan de verhuurder van zekere 
plichtingen ontslagen worden?

Ja. De Vrederechter kan hem ontslaan 
van zijn verplichtingen die niet in even
redigheid zijn met den verminderden 
huurprijs.

Mag de vermindering met terugwer
kende kracht ook van toepassing zijn op 
de maanden waarvoor de pacht reeds 
betaald werd?

Neen, voor zoover die betalingen niet 
onder voorbehoud zijn geschied.

Wanneer mag pachtverbreking aange
vraagd worden?

Wanneer de huurder oordeelt dat, om 
dezelfde redenen aangehaald voor de 
pachtvermindering, hij zelfs na het be
komen van een pachtvermindering, niet 
meer in staat zal zijn zijn verplichtingen 
na te komen, kan de Vrederechter, op 
zijn aanvraag, pachtverbreking uitspre
ken.

Kan de verhuurder 
aanvragen?

pachtverbreking

Noorwegen. Zij zal er zeker veel toe bij-, nS' vo”
dragen, de Lofotenvisscherij, die tot 
hiertoe niet winstgevend was en op 
Staatssteun teren moest, voor de vis
schers en het land weer loonend te ma

ken.

M IN IM U M P R IJZE N  VOOR LEVENDE 
VISCH IN NOORWEGEN

Het Noorsche Visscherssyndicaat «Nor- 
ges Levendefikslag» heeft besloten drie 
zgn. prijsdistrlcten af te bakenen. Het 
eerste strekt zich uit van Moere en 
Romsdal tot in het zuiden, waar het 
ophoudt bij Soernamsen in de provincie 
Noord-Trondelag; het tweede gaat van 
hier tot Vandve en Aasvaer in Nordland; 
het derde van de Solvaer-eilanden tot 
Statt, in het kanton Meloy, provincie 
Nordland.

Terzelf dertijd werden voor deze dis
tricten minimumprijzen voor ie vende 
visch vastgesteld, en wel 35,31 voor het 
eerste en 29 öre voor de beide andere 
districten. Dit is van toepassing op 
visch tot een gewicht van 4 kg. Wegen 
zij zwaarder, dan kunnen zij per stuk 
verkocht worden, en de 4 kg.-grens geldt 
als basis voor de berekening van den 
prijs.

DE ZW ITSERSCHE VISSCHERIJ

De afzet van de Zwitsersche Vissche- 
rijproducten ondervindt thans groote 
moeilijkheden, daar vóór den oorlog 
jaarlijks ca. 400.000 kg. zoetwatervisch 
naar het buitenland werd geëxporteerd 
en dit nu nagenoeg onmogelijk gewor
den is. Men ziet dan ook naar middelen 
uit om de visch zoo goed mogelijk te 
benutten in het binnenland. Een betere 
marktregeling en inmaak van visch, die 
niet onmiddellijk door het verbruik op-

(Zie vervolg onderaan volgende kolom)

een waarde van 150.000 Zfr. (3 t.h.). De 
rest wordt verdeeld over vlagzalm, rood- 
forel, zeelt en karper.

CELLOFAAN U IT  ZEEGRAS

Sinds lang worden in Japan zekere 
wiersoorten tot weefsels verwerkt. In 
Noorwegen werd het wier tot hiertoe 
slechts als kunstmest benut. Men ver
neemt thans uit Drontheim, dat aldaar 
nieuwe proefnemingen genomen werden 
voor de industrieele benutting van het 
zeegras. Tot hiertoe hebben zij geleid 
tot de fabricage van kunstmestvezels, 
cellofaan en gelatine.

Ja. Wanneer er een pachtvermindering 
werd toegestaan van meer dan 50 t.h. 
voor een periode van meer dan 6 maand.

Deze pachtvermindering moet 60 t.h. 
overtreffen wanneer de huurprijs van 
het onroerend eigendom niet meer daa 
900 fr. per jaar overtreft en niet-^meer 
dan 600 fr. per jaar voor een gedeelte 
van onroerend eigendom.

Zijn er schikkingen voorzien voor ge
sneuvelden of gekwetsten?

Ja. Wanneer de huurder overleden is 
tengevolge van oorlogsfeiten, kan de 
pachtverbreking uitgesproken worden in
dien zijn erfgenamen of zijn echtge- 
noote die bij hem samenwoonde, bewij
zen niet meer in de mogelijkheid te ver
keeren de pacht te betalen of het ge
bruik niet meer hebben van het gehuur
de goed bestemd, door den huurder.

De pachtverbreking kan uitgesproken 
worden op het verzoek van den huurder 
indien deze het bewijs levert dat hij,

3 JAN. — Te 2 u., voor den h. Ladon, 
ingr.-architect van Bruggen en Wegen, 
27, Hooistraat, Brugge: herstellingswt-i- 
ken tot goed behoud van een deel der 
geteisterde gebouwen van de Rijksmid
delbare Jongensschool te (NieuwP'',-'rl'- 
Bestek zonder nr. (Ned.), ter inzage bij 

heeft ondergaan, zoodat hij verhinderd voorin, ambtenaar en op het Aanbeste- 
is het beroep uit te oefenen met het oog 1 dingskantoor, 16. Loxumstraat, Brussel, 
waarop hij de huurovereenkomst had 1
gesloten. j UITSLAGEN

Wie stelt de modaliteiten vast?

De Vrederechter.

En wanneer er door de eene of andere 
partij werken zouden uitgevoerd zijn in 
het onroerend goed?

De vrederechter stelt het bedrag vast 
van de vergoeding welke door een van 
beide partijen moet worden betaald.

Zijn er schikkingen voorzien voor de 
onderhuurders?

Ja, een vonnis waarbij de huurverbre- 
king wordt toegestaan heeft enkel uit
werking ten aanzien van de onderver
huurders indien deze laatste in de zaak 
werden opgeroepen. De rechter kan hen 
uitstel verleenen of hen een vergoeding 
toekennen, of zelfs uitstel en tevens een 
vergoeding.

En indien de onderhuurders in de zaak 
niet opgeroepen werden?

In dit geval kunnen de onderhuurders 
indien de onderverhuring was toege
staan of geduld, tegen dezelfde voor
waarden de woongelegenheid blijven be
trekken als rechtstreeksche huurders 
van den eigenaar.

Kan de onderhuurder een verminde
ring of een huurverbreking aanvragen 
aan de hoofdhuurder?

Ja. In dit geval kan de hoofdhuurder 
de verhuurder in de zaak oproepen.

Is er iets voorzien voor zonder ge
schrift gesloten huurovereenkomsten?

Ja. Deze worden verlengd tot 31 De
cember 1940 mits de huurder zijn ver
plichtingen tegenover den verhuurder 
nakomt.

Kan die verlenging echter niet ontno
men worden? En door wien?

Deze kan enkel bij een beschikking 
van den rechter en op grond van bijzon
der gewichtige redenen ontnomen wor
den.

Kan in een van voormelde gevallen 
vermindering of vrijstelling van belas
ting worden verleend?

Ja. Indien het verschil tussehen den 
aanslag van het kadastraal inkomen en 
het netto werkelijk inkomen ten minste 
Iö t.h. van het kadastraal inkomen be
reikt.

ALGEMEENE BEPALINGEN

Bestaat er nog onderscheid tussehen 
gemobiliseerde en niet gemobiliseerde 
huurders?

Neen. Deze categorieën, welke voorzien 
waren door de wet van 22 Maart 1940, 
zijn afgeschaft. Alleen zal de rechter 
nog rekening houden met de tegenwoor
digheid onder de wapens van den huur
der of van den verhuurder.

Verleent de vrederechter vermindering 
van pacht bij om het even welke ver
mindering van inkomsten?

Neen. De huurder is gehouden het 
risico van 15 t.h. vermindering van zijn 
inkomen op zich te kunnen nemen.

In dien gedachtengang zou de huurder 
bv. geen aanspraak kunnen maken op 
een vermindering van 25 t.h. op de 
pachtprijs omdat zijn inkomsten van 25 
t.h. zijn gedaald. Hij zal slechts een 
pachtvermindering kunnen krijgen van 
25 - 15 - 10 t.h.

Op initiatief van Heer Ir. De Meyere, 
provinciaal commissaris voor ’s Lands 
Wederopbouw, werd overgegaan tot de 
voorbereiding van de stichting van een 
Comité voor stedenbouwkundigen aanleg 
voor Groot-Oostende.

De toetreding van de aanpalende ge
meenten Breedene, Zandvoorde, Middel- 
Kerke, Steene, bij het Comité werd ge
vraagd. Iedere gemeente zou een af
vaardiging benoemen van twee personen, 
den die het gemeentebestuur vertegen
woordigt, terwijl de andere een technie- 
ner zou wezen.

De gemeente Breedene, het belang in
ziende aangesloten te zijn bij dergelijk 
comité, heeft zijn toetreding gestuurd, 
dn zal vertegenwoordigd worden door de 
heeren A. Zwaenepoel, burgemeester, en 
O. Decuyper, aannemer van Openbare 
Werken.

*##

Ten einde de wederopbouw van de ge
teisterde badplaatsen langs de kust te 
verzekeren, werd heer Ir. Ryckeboer aan
gesteld als Regionaal Commissaris voor 
de Kust. Uit goede bron hebben wij ver
nomen dat gezien Oostende de meest be
schadigde badstad is, de heer Ryckeboer 
zich te Oostende zal komen vestigen'.

*#*

Heer Schepens, civiel ingenieur te 
Brugge, werd aan den technischen 
Dienst, Afdeeling Gebouwen, van Oos
tende toegevoegd. Deze afdeeling telt nu 
4 ingenieurs, 2 architecten, een bureau- 
chef teekenaar, een teekenaar en drie 
bedienden voor het administratief ge
deelte.

Wij durven verhopen dat wij in af- 
zienbaren tijd iets zullen vernemen van 
de grootsche plannen en studies, die 
door dit studiebureau ontworpen worden. 

»**

Ingevolge het onderhoud dat heer Ser
ruys, burgemeester en heer Van Coillie, 
stadsingenieur, hadden te Brussel, met 
heer R. Verwilghen, chef van den Urba- 
nisatiedienst bij Commissariaat-Gene- 
raal, zal een afgevaardigde van dezen 
dienst een bezoek brengen aan onze 
stad, om een beter denkbeeld te vormen 
van haren toestand.

De bespreking zou voornamelijk gaan 
over de Kapellestraat, Wapenplaats en 
Groenseimarkt.

*#*

In een vorig nummer hebben wij aan- 
gekondigd, dat een ideeënwedstrijd zou 
uitgeschreven worden voor het uitzicht 
der Wapenplaats en aanpalende straten.

In de architectenkringen heeft dit 
nieuws veel belangstelling verwekt. Een 
tiental architecten van buiten de stad, 
hebben reeds naar inlichtingen en pro
gramma gevraagd.

Het programma ligt ter studie, en het 
zal maar op het einde der maand Ja
nuari verschijnen, daar zekere specia
listen moeten geraadpleegd worden, en 
o.m. heer A. Van der Velde, letterkundige 
en Pater Boonen voor wat tooneel en 
massaspelen betreft, de heer E. Devlie- 
gher voor wat accoustiek en muziekuit
voeringen aangaat.

Reorganisatie en Uitbreiding 
van, de Deensche Visscherij

De stijgende behoefte van Europa aan 
levensmiddelen heeft voor de Deensche 
producten, sinds het uitbreken van den 
oorlog, steeds grootere afzetmogelijkhe
den geboden De topvoortbrengst van de 
Deensche visscherij in het vangst jaar 
1939-1940 heeft voor deze branche uit 
de voedingsnijverheid bij de exporteurs 
nieuwe belangstelling gewekt. Men heeft 
nu het voornemen de visscherij te re- 
organiseeren, teneinde hierdoor een ze-

Het W edervaren van de H.80

118 M ILL IA R D  LEI VOOR DE 
MEENSCHE VISSCHERIJ

ROE-

De directie voor de Roemeensche han- 
delsvisscherij werd gemachtigd, langs 
het Ministerie van Landbouw om en met 
toestemming van den Minister van Fi
nanciën, een leening in loopende reke
ning aan te gaan tot een bedrag van 
118 milliard lei, met een* looptijd van 
5 jaren en een rente van 5 t.h. Deze zal 
aangewend worden voor subsidies aan 
visschers voor den aankoop van booten 
en vischtuig.

EIW ITVO ED ER  U IT  VISCHAFVAL

De «Algea»-fabriek, te Christiansund, 
heeft dezer dagen hare proefnemingen 
over de aanwending van vischafval en 
van ingewanden beëindigd. Zij zou er 
in geslaagd zijn, een voeder te fabricee- 
ren, dat 98,5 t.h. verteerbaar eiwit be
vat, en dus van een buitengewone be
teekenis zou zijn voor de voorziening van 
het land met krachtvoeder. De lioofd- 
kwestie blijft echter de organisatie van 
den aanvoer van deze grondstof, die tot 
hiertoe steeds ongebruikt in zee gewor
pen werd.

Gerard Derudder, motorist van de 
H.80, die te La Rochelle vertoefde, 
vertelde ons zijn avonturen, zooals ze 
hierna neergepend werden :

Toen de oorlog uitbrak, was ik reeds 
vijf weken ter vischvangst. Wij wilden 
seffens naar België terugkomen, doch 
geraakten niet verder dan Dieppe ; dit 
was ongeveer op 16 Mei. Daar is de ree
der met zijn familie aangekomen en wij 
zijn vertrokken naar St. Vaast la Hou
gue, waar wij onze vrouw en kinderen 
aan wal moesten zetten. Op bevel van 
de Franschen moesten wij naar Le Ha
vre varen om munitie en allerhande 
oorlogsmateriaal te halen. Toen de be
manning deze lading zag, verliet ze het 
schip. Alleen ik, Gerard Derudder, ben 
aan boord gebleven. Toen moest ik met 
zeven Fransche marinen vertrekken 
naar Dover, vergezeld van nog tien an
dere vaartuigen uit Oostende en Heist, 
s Anderendaags zijn wij vertrokken 
naar Duinkerke, waar wij de haven bin
nengevaren zijn rond 11 uur ’s avonds 
in volle bombardement. Daar hebben we 
150 soldaten naar Dover moeten over
brengen om den anderen dag terug te 
keeren naar Duinkerke met eten voor 
de troepen. Dan hebben wij nogmaals 
120 soldaten en overheden, de laatste 
die er nog verbleven, naar den overkant 
moeten brengen, terwijl Duinkerke af
grijselijk was om aan te zien : alles 
stond in brand en overal lagen soldaten 
doodgesmeten. Het was haast onmoge
lijk in en uit de haven te varen, daar 
er zooveel schepen gezonken lagen en 
ook veel lijken op het water dreven. Er 
werd zelfs een torepdoboot getroffen, 
met aan boord 3.000 soldaten. Hetgeen 
ik daar doorstaan heb, is onbeschrijf
lijk. Van Dover hebben wij koers gezet 
naar Cherbourg en vandaar naar St. 
Vaast. Daar is Louis Devoogt bij mij aan

boord gekomen. Samen zijn wij op bevel 
van de Fransche overheid terug naar 
Cherbourg moeten varen ; van daar naai 
Le Havre, vergezeld van acht Fransche 
marinen om de laatste troepen af te 
halen. In Le Havre was het al hetzelf
de als in Duinkerke. Wij zijn er ’s mor
gens aangekomen en hebben er moeten 
blijven liggen tot den volgenden dag, 
terwijl er maar aldoor gebombardeerd 
werd. We kregen er order 130 Fransche 
soldaten naar Ouistreham te vervoeren. 
Daar moesten we drie dagen blijven lig
gen : ons schip moest geladen worden 
met munitie, die naar Cherbourg moest 
overgebracht wo rden. Te Cherbourg 
aangekomen, moesten we vlug de lading 
lossen, vermits d aar ook alles vernield 
werd.

Nogmaals moesten wij 50 soldaten, 8 
marienen en 2 officieren aan boord ne
men en varen naar Brest. Te Brest was 
het onmogelijk de haven binnen te va
ren, vermits de b ommen ook daar over
al vernieling sti'chtten. W e waren ver
plicht naar h.et eiland Ouessant te va
ren, waar we dan ook overnacht heb
ben. Nog enkele officieren en onderof
ficieren kwamen aan boord en van daar 
ging het naar Camac. Hun militaire 
kleederen wierpen ze over boord en ver
wisselden sie voo.r een burgerpak, om 
in Camac gemakkelijker te kunnen 
vluchten.

Louis Devoogt en ik zijn zoo vlug mo
gelijk gevlucht mot het schip naar Le- 
paluis, op het eiland Belle Ile. Daar wa
ren we ook niet ge:rust. De Polen, die op 
het eiland verbleven, wilden, onder be
dreiging van den revolver, ons vaartuig 
ontnemon. Toen zajren we plots de kans 
om te vluchten en vaarden met de H.80 
naar L a  Rochelle, waar het vaartuig 
nog vertoeft.

kere compensatie te bekomen voor het 
verlies in den uitvoer van landbouwpro
ducten.

De plannen van een der Deensche 
maatschappijen voorzien den bouw van 
een vloot zeewaardige kotters van 60 à 
80 ton, alsmede dien van verscheidene 
treilers, wier thuishaven Hirtshals zou 
zijn, aan de westkust van Jutland. Hier 
zouden ook nieuwe vischverwerkende fa
brieken en koelhuizen opgericht worden, 
om aldus een nieuw centrum voor de 
Deensche visscherij-industrie te schep
pen ,dat de voorziening van de binnen- 
en buitenlandsche markten in vischcon
serven vischvleesch en pekelvisch op 
groote schaal zou verzekeren Bovendien 
wil men vischmeel- en vischoliefabrie- 
ken voor de benutting van den afval 
oprichten.

Sinds het begin van den oorlog zijn 
de omstandigheden gunstig voor den 
export. De overvloedige vangsten kon- 
ien doorloopend aan goede prijzen af- 
iezet worden. De belangrijke Noordzee- 
ïiaven Thyboroen had in 1939 een omzet 
van 5,3 millioen kg. visch, ter waarde 
van 3,2 millioen kronen. De visscherij in 
.iet gebied van Skagen bracht een vier
voudige hoeveelheid haring en sprot op 
tegenover 1939. Esbjerg alleen had aan 
bot en schol een vangst van 4,7 millioen 
kgr. tegen 2,1 millioen kg. in 1938. De 
opbrengst van de Deensche visscherij is 
dit jaar, ondanks het mijnengevaar en 
de langdurige ijsgang in de havens, nog 
gestegen om topcijfers te bereiken.

Voor schol, schelvisch, kabeljauw, ha
ring en tonijn was Duitschland de groote 
afnemer. Ondanks het reusachtige aan
bod aan licht bederfelijke visch, werden 
de prijzen er geenszins door beinvloed, 
en kon het zelfs komen op de Duitsch- 
landmarkt ,tot een aanpassing der prij
zen aan de steeds stijgende onkosten. 
Hiermede zal Denemarken wel schade
loos gesteld zijn voor het verlies van 
zijn voornaamste afzetgebied, Engeland. 
Ook Italië en Zwitserland hebben hun 
aankoopen van Deensche visch nog ver
hoogd, zoodat beide landen een druk 
ruilverkeer onderhouden met Denemar
ken. Het bewerken van nieuwe markten 
gaat intusschen nog met zekere moei
lijkheden gepaard, en ook de vroegere 
leveringen naar Zweden en Noorwegen 
en de Nederlanden kunnen op het oogen
blik nog niet hervat worden. Men zou 
deze afzetgebieden echter niet willen 
verliezen, daar men voor na den oorlog 
op een verminderde Duitsche behoefte 
aan visch van buitenlandsche reederijen 
moet rekenen.
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Onze
V isschersvaartuigen |
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S P O R T
Kunnen de V.G.-boys Zondag met een . Trofee der Sport verdienste vooi 1?'40>, 

j.sterk elftal tegen A.S.O. uitkomen en ' zou worden toegekend aan Mej. '̂ernan-

V O E T B A L
TE OOSTENDE

De bemanning van de volgende vaar
tuigen werd aangemonsterd en zal even- 
tuëel de kustvisscherij uitoefenen:
1. Open booten:

0.3 «Médard», eigenaar Fontaine Me
dard; 0.8 «Léon-Albert», eigenaar De- 
swelgh Leon; 0.13 «Hawar», eigenaar 
Sobry Fernand; 0.33 « Denisse-Jacque
line», eigenaar Lenaers Charles; 0.35 
«Irène», eigenaar Provost Robert; 0.45 
«Maria», eigenaar Margory Jan; 0.48 
«Ginette», eigenaar Deweerdt Henri ; 
0.50 «Leon», eigenaar Locquet Joseph; 
0.51 «Mady», eigenaar Huisseune Aug.; 
0.54 «Maurice», eigenaar Acken Adolf ; 
0.59 «Odo», eigenaar Tibbe Carolus; 0.61 
«Irma», eigenaar Deley Philibert; 0.64 
«Bijou», eigenaar Demon Victor; 0.67 
«Annie», eigenaar Makelberge Robert ; 
0.70 «Bertha», eigenaar Daems Philiep: 
0.72 «René», eigenaar Hagers Polydoor; 
0.76 «Willy», eigenaar Martin Gustaaf; 
0.77 (Locekie», eigenaar M. Ostin; 0.82 ; 
«Gilberte», eigenaar Carton Karel; 0.99 
«Lydie», eigenaar Carton Jan; 0.103 ! 
«Alma», eigenaar Brysse Albert; 0.104 
«André», eigenaar Dubois Henri; 0.129 
«Marcel-Nelly», eigenaar Depaepe Leon 1
2. Gedekte motorvaartuigen: | 

0.28 «Augusta», 10-12 P.K., eigenaar
Vanwulpen Augusta; 0.41 «Charles», 25 | 
P.K., eigenaar Vandenbrouck Ferd.; 0.79 
«Joseph-Marie», 25 P.K., eigenaar Peere 
August; 0.110 «Vliegmachien», 30 P .K , 
eigenaar Vercruysse Gust:; 0.133 «Irène- 
Robert», 25 P K., eigenaar Vanhoorne 
Alf.

TE NIEUWPOORT

UITSLAGEN VAN ZONDAG 22 DECEM
BER 1940

KAMPIOENSCHAP DER 3 PROVINCIES

C. S. Brugge — O. 
Eendracht Aalst —

C. Charleroi 
F. C. Brugge

0— 1
4— 3

R a n g s c h i k k i n g
C. S. Brugge 10 6 2 2 28 15 14
Eendracht Aalst 10 5 3 2 25 15 12
La Gantoise 10 5 3 2 17 13 12
O. C. Charleroi 10 5 5 0 22 23 10
F. C. Brugge 10 4 5 1 28 25 9
S. C. Charleroi 10 1 8 1 17 43 8

PROVINCIALE AFDEELING 
Reeks A

V. G. Oostende —  F. C. Knokke A 1— 5
S. V. Blankenb. — A. S. Oostende 0— 5
F. C. Knokke B — F. C. Brugge 2— 0
C. S. Brugge — D. C. Blankenb. uitg.

R a n g s c h i k k i n g
x' . c. Knokke A 8 6 0 2 24 9 14
D. c. Blankenberge 8 5 3 0 17 8 10

A. s. Oostende 3 4 1 1 25 9 9
F. c. Knokke B 9 OO 5 1 12 25 7
c ’. s. Brugge 4 OO 1 0 16 7 6

s. V. Blankenberge 9 2 6 1 10 31 5

V. G. Oostende 0 1 3 2 13 14 4

F. C. Brugge 8 1 6 1 6 20 3

GEWESTELIJKE AFDEELING 
Reeks A

Eernegem — V. G. Oostende (ff.) 5—0 
E. G. Gistel — A. S. Oostende 4— 3

Reeks A
G. S. Middelkerke 5 4 0 1 32 5 9
E. G. Gistel 6 3 2 1 20 15 7
S. K. Eernegem 6 2 3 1 18 29 ö
A. S. Oostende 3 1 1 1 13 5 3
V. G. Oostende 4 0 4 0 2 31 0

den Broucke de «rood-groenê» trui mocht 
aantrekken. Twes fraaie doelpunten 
kwamen langs zijn zijde. Is zulks zeer 
wel voor dezen verkleefden A.S.O.-man 
met weemoed moeten we evenwel vast
stellen hoe het er tegenwoordig in onze 
clubs toegaat. Voor een kleinigheid is 
Pier of Jan op zijnen kop gestuikt en 
verwenscht zijn cluo en trawanten naar 
alle duivels. Immers, heden is er toch 
niets te verdienen en spelen voor zijn 
plezier, daarvoor moet men veel goeden 
wil bezitten. Zoo redeneeren deze ele
menten, maar ze denken geen oogenblik 
aan het groote leed dat ze hiermede hun 
club berokkenen. Juist in deze benarde 
tijden is het noodig dat iedereen een
drachtig en met geestdrift schouder aan 
schouder in de rangen sta, ten bate van 
de club wiens kleuren ze beweren lief te 
hebben. Alle rechtgeaarde sportmannen 
zullen met ons ten zeerste wenschen dat 
dergelijke toestanden spoedig mogen op

wordt er met dezelfde geestdrift als ver- 
■ leden Woensdag opgetreden, dan blijft 
' de uitslag van dezen wedstrijd zeer on- 
zeker

IN GEWESTELIJKE AFDEELING 
In deze afdeeling boekte Middelkerke 

een nieuwe' gemakkelijke overwinning 
tegen V. G., niettegenstaande Vanden
berghe en Lauweres als backs optraden.

A. S. wist duchtig weerwraak te ne
men op Gistel die de «rood-groenen» 
verleden Zondag met 4-3 geklopt hadden.

BOKSEN

DE M EETING VAN FLANDRIA B. C.

Een prachtig en onverhoopt sukses 
was de bekroning van de wakkere en on
vermoeibare pogingen van inrichter Th. 
Vanhaverbeke. De bijeenkomst van 
Woensdagnamiddag ging door vóór een 
zeer groote belangstelling.

Uitgezonderd de kamp Everaert-Ver-

de Caroen, wier verbazende loopbaan als 
zwemster voldoende is bekend.

Bij afloop der zitting werd besloten, 
dat de plechtige uitreiking der beloonin- 
gen, begin 1941, zou plaats vinden ten 
stadhuize van Brussel.

Zoodoende zal de Koninklijke Zwem- 
bond voor een iaar de trofee in bewaring 
ontvangen, terwijl Mej. Fernande Ca
roen, de plaquette met afbeelding in 
relief van het kunststuk, zal ten ge
schenke krijgen.

Vischmijn te  
Antwerpen

! Soorten zee- en zoetwatervisch, ver- 
koent in de stedelijke vischmijn te Ant
werpen, in den loop der week van 9 tot 
14 December 1940:

Belgische visch
Soorten 

Spiering

Invoer van Visch

_____1 Bliek
Bot 
Prik 
Zalm

(U ITG EZO NDERD HOSSELEN)

Aantal Waarde
kg. Totaal Gemiddeld

per kg.
523,5 15.427,— 29,50
290 4.680,—  16,15
132,5 4.933,— 37,25

0,5 17,—  34,—
0,5 39,— 78,—

Zij wien het toegelaten is gebeur lijk 
visch in te voeren, worden er aan herin
nerd, dat ze hiernavolgende niet mogen 
uit het oog verliezen.

1. De aanvragen voor vergunningen
__o . , ... . moeten worden ingediend op de daartoe

Van den wedstrijd zelf zullen we wei- halve de toejuichingen van het publiek bestemde formulieren, welke door de
uit. Ook de demonstratie tusschen Karei

houden en dat onze spelers een beetje ' staen (wegens overgroobe meerderheid 
meer clubliefde in de toekomst zullen ! van den Oostendenaar), waren alle wed- 
aan den dag leggen. ! strijden zeer boeiend en lokten ze der-

nige beschouwingen ten beste geven, 
want het loont werkelijk de moeite niet 
veel nutteloöze inkt er aan te verspillen. 
Gedurende de eerste spéelhelft werden 
de Oostendenaars ingedrukt, maar ze 
namen na de rust terdege hun weer
wraak om tenslotte gemakkelijk, maar 
met gevleide cijfers te winnen. Aldus 
blijven de mannen van Lenaers in het 
spoor van Knokke A loopen en er valt 
nog niet te wanhopen dat vroeg of laat 
de eerste plaats bezet worde.

GEWESTELIJKE AFDEELING

De volgende vaartuigen zijn in deze 
haven overgebleven en zullen eventueel 
de visscherij, mits toelating van de Hoo
gere Overheid, kunnen uitoefenen: (

N.l (ex. N.54): Ryssen A. en J., Willem ^  s’chaecken en Hubrechsen 
De Roolaan 79, Nieuwpoort. 1

V. G. Oostende 1 — F. C. Knokke A 5
Door scheidsrechter Annicart worden 

te 15 uur volgende elftallen opgesteld: 
V. G. Oostende: Ferier; Heyneman en 

D ’Everlange; Devynck, Zwaenepoel en 
Berten; Gosselin. Van Houcke, Dasse-

Sys en Theo Vanhaverbeke viel ten 
zeerste in den smaak van het publiek.

De uitslagen van deze bijeenkomst 
luiden :

Liefhebberskampen over 4x2 min.:
VERMANDER (58 kgr.) Moeskroen, 

wint met de punten op Vandenberghe 
158 kg.) Oostende.

NAESSENS (67 kg.) Oostende zet Ju- 
hany (67 kg.) Moeskroen k.o. in de 4e 
ronde.

HOORNE (67 kg.) Oostende wint met
de punten op Vervaecke (67 kg.) Moes- i j^gevuld worden en dienen onder meer

^ ^ hot nnmmor Trom Vï ü<- tnllnviof mnorAn

N.2 (ex. N.2): Vyaene August, Kok- 
straat, 44, Nieuwpoort.

N.3 (ex N.3) : Braeckman Albert, Hoog
straat 29, Nieuwpoort.

N.4 (ex. N.24) : Vandenabeele G. en A„ 
Fochstraat 23, Nieuwpoort.

N.5 (ex. N.52) : Verbanck Alex, en J., 
Schipstraat 11, Nieuwpoort.

N .6 (ex N.6) : Poittier Frans, Schip
straat 17, Nieuwpoort.

N.7 (ex. N.31): Legein Maurits, Pieter 
Braecklaan 16, Nieuwpoort.

N .8 (ex. N.8) : Blondeel Marcel, Albert- 
straat 17, Nieuwpoort.

N.9 (ex. N.9) : Coulier A., Poincaré- 
straat 17, Nieuwpoort.

N.10 (ex. N.23) : Vandenabeele R. en A., 
Hoogstraat 91, Nieuwpoort.

N.ll (ex. N.ll): Vermoote Fr. en Th., 
Nieuwpoortsteenweg 43, Nieuwpoort.

N.12 (ex. N.12) : Legein Jacobus, Ha
venstraat 4, Nieuwpoort.

N.14 (ex. N.14) : Vandenabeele Julien, 
Poincaréstraat 32, Nieuwpoort.

N.15 (ex. P.9) : Jungbluth R„ Coxyde- 
steenweg 34, De Panne.

N.16 (ex. N.32) : Pius Germain, Hoog
straat 43, Nieuwpoort.

N.17 (ex N.33) : Braeckman Julien, W. 
De Roolaan 16, Nieuwpoort.

N.18 (ex. N.18) : Weerbrouck Leopold 
en Coulier Pieter, Yperstraat 33, Nieuw
poort.

N.20 (ex. N.21): Asaert René, Hoog
straat 29, Nieuwpoort.

N.21 (ex. O.D.l): Legein Louis, Oost- 
park 3, Oostduinkerke.

N.22 (ex. O.D.IO): Coulier Hendrik, 
Trapstraat 3, Oostduinkerke.

N.23 (ex. O.D.6) : Goderis Rochus, Re- 
collettenstraat 36, Nieuwpoort.

N.24 (ex. N.34) : Coulier Rochus, Kerk
straat 11, Coxyde.

N.27 (ex. N.27) : Puystiens Julien, Cop- 
pieterstraat 38, Nieuwpoort.

F. C. Knokke A: Van Houtte; Baes 
en Rombout; Van Hecke, Dujardin en 
Van Wonterghem; De Vulder, Taver- 
nier, Storms, Bolle en Pyck.

Ofschoon Oostende den opgooi wint, 
zijn de bezoekers seffens de aanvallende 
partij en Storms kan dadelijk het ope- 
ningspunt netten. V. G. verplaatst het 
spel en dwingt een paar hoekschoppen 
af, zonder gevolg. Op inzenden van Gos
selin, schiet Dasseville hard op doel, 
doch Van Houtte redt prachtig. Oos
tende is de meerdere, maar op tegen
aanval, begaat Devynck een fout en 
Knokke bekomt strafschop, door Storms 
over de doellat gestuurd. De bezoekers 
blijven nu aandringen en op samenspel 
tusschen De Vulder en Tavernier, kan 
de ongedekte Bolle onhoudbaar een 
tweede doelpunt netten. Oostende ver
staat het zoo niet en nestelt zich in het 
kamp van Knokke. Doch intusschen is 
Tavernier er in geslaagd een derde maal 
Ferier te verschalken, ’t V. G. valt ver
woed aan, zonder er echter in te slagen 
de sterke verdediging van Knokke aan 
het wankelen te brengen.

Na de rust ontsnapt Hubrechsen langs

kroen.
VAN EENOO (70 kg.) Oostende dwingt 

Lampe (70 kg.) Moeskroen tot opgave 
in de eerste ronde.

Beroepskampen over 10x2 minuten:
TAECKE (70 kg.) Oostende en DE 

CONINCK (70 kg.) Moeskroen slaan 
match nul.

WOLPE (76 kg.) Oostende wint met 
de punten op Van Outryve (76 kg.) 
Moeskroen.

EVERAERT (78 kg.) Oostende slaat 
Verstaen (78 kg.) Moeskroen k.o. in de 
tweede ronde.

Reeks A

A. S. trok met goeden moed naar Gis
tel, ofschoon een speler in de rangen 
ontbrak en F. Vermeire een dubbel kar
weitje op zijn schouders laadde: dit van 
afgevaardigde en doelwachter. De jon
gen heeft zijn best gedaan, maar kon 
niet beletten dat de Godelievemannen 
met 4-3 aan de winnende hand bleven.
Aan de rust wezen de bordjes 2-0 voor 
Gistel, daarna werd het 2-1, 4-1 en ten
slotte 4-3.

Oostende stelde volgend elftal op:
Vermeire; Roose en Degryse; Van 

Tomme, De Boodt en Van Huysse; De
schacht F., Vandendriessche, Debie, De
schacht J. en Vanderivière.

VRIENDENWEDSTRIJD

G. S. Middelkerke 5 —  Casino Kursaal 1
Te Middelkerke werden de mannen 

van Vandermeersch op gevoelige wijze 
door Gold Star overwonnen. Al is de zege 
van de flink spelende ploeg van Middel
kerke ten zeerste verdiend, van een an
deren kant kunnen de «blauw-witten» __ 4 _  _______ _____ _____________
als verschooning doen gelden dat het j der hoofdstad, ten eindé over te gaan 
terrein een echte ijsbaan was, waarop tot de toekenning van de trofee voor 
de spelers moeilijk hun evenwicht kon- 1940.
den behouden. Aan de rust had Middel- | m . Van de Meulebroeck was omringd 
kerke met 4-0 de leiding in handen langs van ^e hh. Graaf de Baillet Latour, Vic- 
Boydens en Van Hooren. j.'Ja de rust tor Boin, Jan Olieslagers, Fernand Van 
ging Lauweres in de voorlijn spelen en den Heuvel en Alfred Verdijck. 
deze speler lukte een tegenpunt, maar m . Alban Collignon, algemeene sekre-,

was we-

ZWEMMEN
---■---

MEJUFFER FERNANDE  
laureate van de «Nationale 

Sportverdienste» voor

CAROEN 
Trofee der 
1940

947 kg. 25.096,— fr.
Deze vischsoorten werden verkocht : 

spiering: 459 kg. als 2e kwaliteit en 64,5 
Kg. als 2e-3e; bliek: 290 kg. als 3e kwa- 

I liteit; bot: 67 kg. als le-2e kwaliteit en 
1 65,5 kg. als 2e-le; prik: 0,5 kg. als 3e 
Kwaliteit; zalm: 0,5 kg. als 2e kwaliteit.

Soorten zee- en zoetwatervisch, door- 
gevoerd op de stedelijke vischmarkt te 
iintwerpen, mits het betalen eener ver
goeding van 0,12 fr. per kg. netto ge
wicht, in den loop der weeK van 9 tot 
14 Dec. 1940: niets doorgevoerd.

I Prijs van de onderstaande vischsoor
ten, verkocht op de vischmarkt te Ant
werpen op Vrijdag 20 December 1940 : 

Spiering 30-32 fr per kg.; sprot 40; 
bliek 22; bot 45; mosselen 1,50; kreukels 
4,50 per L

De Vischaanvoer te 
Oostende

Zooals het te begrijpen valt, is de 
vischaanvoer te Oostende zoo onbedui
dend, dat er van een regeling voor het 
vervoer naar het binnenland, althans 
nog geen sprake kan zijn, daar de aan
voer zelf nog niet voldoende is om een 
kamionlading van duizend kg. te ver
zekeren.

Deze toestand is alleen te wijten aan 
het feit, dat zelfs geen enkel vaartuig 
van middelmatige en groote paarde- 
kracht in de haven vertoeft, daar bijna 

eenigen tijd de ingediende aanvragen'de Sansche Oostendsche vloot is uitge- 
voor beslissing aan de bevoegde instan-varen-

ties moeten worden voorgelegd, welke Wat aan de markt komt zijn enkel 
over het al of niet toekennen der ver- garnaalvisschersvaartuigen. 
gunningen beslist. Daardoor ontstaat een Te Nieuwpoort en Zeebrugge is de toe- 
zekere vertraging in het opzenden der stand op dat gebied beter te noemen, al 
machtigingen en worden de belangheb- kan van e?n eigenlijke visscherij en de 
benden aangeraden hun aanvraag zoo organisatie ervan vooralsnog niet ge-

Centrale Dienst voor Contingenten en 
Vergunningen ter beschikking van de 
belanghebbenden worden gesteld. Zij 
kunnen alleen verkregen worden door 
storting van 0,25 fr. per stuk op post
checkrekening Nr. 355.40 (verkoop van 
formulieren) van den Centralen Dienst 
voor Contingenten enVergunningen,Wet
straat 69, te Brussel. Deze dienst zorgt 
verder voor toezending.

2. De formulieren moeten behoorlijk 
volgens de er op voorziene aanwijzingen

het nummer van het toltarief, waaron
der de prodeuten in kwestie te rang
schikken zijn, te vermelden.

3. Elke aanvraag moet vergezeld gaan 
van een ongestempelde fiskale zegel van 
10 frank.

Bij de eerste aanvraag, doch bij die 
alleen, moet een op gezegeld papier uit
geschreven verbintenis van een model 
dat men U opstuurt, gevoegd worden.

Verder wordt er op gewezen, dat sinds

De juryleden van de Nationale Trofee 
der Sportverdienste vergaderden Don
derdag 19 December, ten stadhuize van 
Brussel, onder voorzitterschap van den 
h. Van de Meulebroeck, burgemeester

Boydens kon de zege met een vijfde 
doelpunt volledig maken.

Volgende elftallen stonden in lijn: 
Middelkerke: De Boysere; Titeca en 

Simoen: Van Hecke, De Boutte <-n Lar-

ziin lijn, Dasseville neemt over en zet _____
gepast voor aan Schaecken die de gele- Dierendonck en \ andenhouweele. 
genheid te baat neemt om Van Houtte 1 Ç. S. Casino-Kursaal. Van Loo, Van- 
het nakijken te geven. Het spel vordert dekerekhove en Lauweres Vollemaere, 
meer verdeeld. Om  de beurt missen Hu- | \ anstechelman en crlibert, Rotaaert,

taris-verslaggever van de jury, 
gens ziekte afwezig.

Na kennis genomen te hebben van de 
verscheidene prestaties waarover moest 
worden uitspraak gedaan, besloot de

f̂.ni Opstaele, Van^ïfooren,.^JBoydens. jury met eenparigheid van stemmen dat
de titel van «Laureate van de Nationale

brechsen en Storms een prachtkans. Met 
' de 22e minuut doelt Storms nummer 4. 
, ’fc V. G. is nu bepaald de meerdere, doch 
de voorhoede knoeit geweldig vóór het 
doel en het is tenslotte Knokke die even 

! vóór het einde een vijfde doelpunt kan 
aanteekenen.

Beschouwingen 
} Voor een gelegenheid dat ’t V. G. hier 
kreeg, zijn werkelijke waarde te betoo- 

! nen, heeft het deerlijk gefaald en de 
eindcijfers zeggen meer dan genoeg hoe 
er door de «rood-gelen» te werk werd 

! gegaan. Over het algemeen waren de 
! Oostendenaars de aanvallende partij, 
maar er werd ellendig gepingeld vóór 
den doelmond, terwijl Dasseville streng 

! bewaakt werd. Van een anderen kant 
toonde de locale ahterhoede zich weinig 
secuur en vooral D ’Everlange die zijn 

i lieroptreden deed, bracht er niets van 
1 in huis. Ons dunkens had de knaap be- 
I slist beter gedaan nog enkele wedstrij- 
I den af te wachten, daar hij Zondag vol- 
j komen niet ingespeeld was. Wat Knokke 

Z.2 (ex. H.52): Savels Petrus, Oude- i betreft, deze ploeg weet waar de muit
van den tegenstrever zich wel werkelijk 
bevindt en bij iederen aanval werd er 
krachtig op doel geschoten. Een fraaie 
overwinning is dan ook de bekroning

Soyez, Verburgh, Scharlaeken en Delrue.

UITSLAGEN VAN WOENSDAG 25 DE
CEMBER 1940

PROVINCIALE AFDEELING

Reeks A 
A. S. O. — F. C. Knokke A 
S. V. Blankenberge — V. G. O.

uitg.
3— 4

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

spoedig riiogelijk in te dienen, opdat de 
gewenschte vergunningen reeds, voor 
zoover zulks gaat, in hun bezit zouden 
kunnen zijn tegen het aankomen der 
lading.

Dit zijn de onderrichtingen, zooals ze 
door den Centralen Dienst voor Contin
genten en Vergunningen aan de betrok
kenen toegestuurd worden, wanneer de
zen dienst om inlichtingen gevraagd 
wordt.

Wij zien echter voor den invoer van 
visch practisch niet in, hoe deze formu
lieren vooraf reeds kunnen ingevuld wor
den, daar men in de huidige omstandig
heden vooraf de soort visch welke men 
invoert, niet kan bepalen en het afhangt 
van het buitenland zelf.

Onze lezers weten ten andere dat het 
voor het oogenblik niet mogelijk is visch 
uit Nederland en Denemarken in te voe
ren, daar zulks door de regeeringen van 
die landen practisch onmogelijk is ge
maakt.

sproken worden.
Vanaf volgende week zullen we voor 

de drie havens trachten een prijsnotee- 
ring weer te geven, voor zoover ciit na
tuurlijk mogelijk zal zijn.

OPBRENGST VISCHVERKOOP  
OOSTENDE 

Zaterdag 21 December 1940.
0.82 b: 35 fr.; 0.41: 91 fr.; 0.64b: 434 

fr.; 0.110. 37,50 fr.
Slechts enkele kg. schar werden aan

gevoerd.
Garnalen van 13 tot 15 fr. de kgr. 

Zondag 22 December 1940.
0.82 b: 285 fr.; 0.64 b. 400 fr.; 0.8 b: 

13 fr.; 0.51 b: 14,90 fr.; 0.48 b: 98 fr • 
0.41: 951 fr.; 0.3 b: 56,70 fr.
Maandag 23 December 1940.

0.82 b: 60 fr.; 0.3 b: 90 fr.; 0.35 b: 
50 fr.; O  45 b: 44 fr.; 0.64 b: 84 fr.; 0.110 
195 fr.

Garnalen van 10 tot 15 fr. de kgr.
Dinsdag 24, Woensdag 25 en Donder

dag 26, zijn de booten niet uitgevaren; 
dtrs geen verkoop.

TE ZEEBRUGGE
Met het oog op de mogelijke terug 

inbedrijfstelling der visschersvaartuigen 
langs de Oostkust, werden de volgende 
nummers toegekend aan de vaartuigen 
die nog overblijven:

Z.l (ex. H.l): Neyts Alfons, Conscien- 
cestraat, 9, Heist.

St.
kerkstraat, 18, Heist.

Z.3 (ex. H.20) : Couwijzer Bernard 
Antoniusstraat, 7, Heist.

Z.4 (ex. H.25) : Vantorre Louis, Onder- 
wijsstraat, 18, Heist.

Z.5 (ex. H.31): Gheselle Karel, Leo
pold II laan, Heist.

Z .6 (ex. H.39) : Utterwulghe Petrus, 
Baderstraat, 23, Heist.

Z.7 (ex. H.59) : Savels Leon, Onderwijs- 
straat, 57, Heist

geweest van hun na te volgen initiatief.

S. V. Blankenberge 0 — A. S. Oostende 5

Scheidsrechter Van Severen roept vol
gende ploegen op:

S. V. Blankenberge: Monte; Pettens 
en Maertens; Vanhove, Vermoortel en

z T ( e x . ’ Z^33)T Verrecas Adolf, Kalva-  ̂Roenen; Horseele, De Corte, Desmeat

C. Knokke A 8 6 0 2 24 9 14
C. Blankenberge 8 5 3 0 17 8 10

S. Oostende 6 4 1 1 25 9 s
S. Brugge 4 3 1 0 16 7 6

c. Knokke B 9 3 5 1 12 25 ”
G Oostende 7 2 3 2 17 17 6
V. Blankenberge 10 2 7 1 13 35 5
c. Brugge 1 6 1 6 2Ü 3

GEWESTELIJKE AFDEELING 

V. G. Oostende — G. S. Middelkerke 1— 5
A. S. Oostende — E. G. Gistel 

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

3— 0

S.
G.
S.
K.
G.

Middelkerke 
Gistel 

Oostende 
Eernegem 
Oostende

37 6 
20 18 
16 5 
18 29 
3 36

11 ! 
7 I 
5 i 
0 ; 
0 !

/ Marie-Joséplaats 
Oostende )Station Kaai ...

j Station Stad) ...
' Voorhaven .......

Blauwe Sluis ..........................
Strooien H a a n ......................
Snaaskerke-Brug ....................
Gistel.....................................
Roksem .................................
Jabbeke .................................
Varsenare ................................
Sint-Andries........... ............

( Oostendsche Poort 
Groote Markt ... 

f Albert Plaats ... . 
Aansluiting naar Gent ..........

UURTABEL
Autobussen Oostende-Brugge

7.30

7.35
7.38
7.44
7.59

8.25

8.30
8.33
8.39
8.54

9.15

9.20
9.23
9.19
9.44

10.00 12.00 13.00 14.00 16.00 16.45 17.30 18.15

10.05 12.05 13.05 14.05 16.05 16.50 17.35 18.20
10.08 11.08 14.08 16.08 16.53 17.38
10.14 12.14 14.14 16.14 16.59 17.44
10.29 12.29 14.29 16.29 17.14 17.59

Brugge
8.10
8.14
8.15

9.05
9.09
9.10

9.55
Z.59

10.00
10.30

10.40
10.44
10.45

12.40
12.44
12.45

13.15
13.22
13.30
13.42
13.51
13.55

14.00

14.40
14.44
14.45

riebergstraat, 60, Brugge.
Z.9 (ex. Z.38) : Vanwijnsberghe Kamiel, ■ 

Heiststraat, 248, Zeebrugge, open boot.
Z.10 (ex. Z.52) : S. A. d’Armement, Van 

Ryswijcklaan, 138, Antwerpen.
Z.ll (ex. B.l): Soete' Albert, West-! 

straat, 141, Blankenberge.
Z.12 (ex. B.ll): Debode Emiel, Breidel- 

straat, 11, Blankenberge.
Z.13 (ex. B.16) : Goes Frans, Serg. de 

Bruynestraat, 46, Blankenberge.
Z.14 (ex. B. 21): Marannes Louis, Park

straat, 56, Blankenberge.
Z.15 (ex. B.32) : De Ryker Leon, Guido 

Gezellestraat, 40, Blankenberge.
Z.16 (ex. B.41) : Popelier L. en A., J. de 

Meyerstraat, 55, Blankenberge.
Z.17 (ex. B.46) : Vanheetvelde August, 

S. de Bruynestraat, 29, Blankenberge.
)Z.18 (ex. B.ll): Vanwulpen Oscar, 

IJzerstraat, 59, Blankenberge, open boot.
Z 19 (ex. B.27) : Vansteghe Alfons, IJ

zerstraat, Blankenberge, open boot.
Z.20 (ex. B.45) : Deconinck Fl., J. De- 

meyerstraat, 21, Blankenberge.
Z.21 (ex. B.12) : Reingoudt Jos., Park

straat, 51, Blankenberge.

S. V. Blankenberge 3 — V. G. Oostende 4 .

Voor een dungezaaid publiek stelt h. j 
Bil op:

S.V. Blankenberge: Monte; Blommaert j 
en Pettens; Maertens, Vermoortel, Van 
Hove; Horseele, Decorte, Desmedt, De-1 
prest en Ballegeer 1

V. G. Oostende : Devos ; Heyneman en 1 
D ’Everlange.: Vogelaere, Zwaenepoel en 
verten; Lemmens, Vandenbusscne. Van 
_. ,acke en Hubrechsen.

Oostende stelt dus slechts 10 man op. 
Blankenberge leidt de eerste aanvallen

Dsprest en Ballegeer.
A. S. Oostende: Pincket; Hinderyckx' 

en Wets; Meier, Aspeslagh en Lenaers,
Hallemeersch, Dehaemers, Janssens, De 
jonghe en L. Vanden Broucke. j

Met verbazing zal de lezer opmerken 
dat veteraan Louis Vandenbroucke hier . en op talen van Vogelaere, schiet De- 
van de partü is. maar daar hebben we ! prest ht. openingspunt binnen, ’t V. G. 
het verder over in onze beschouwingen 1 verplaatst het spel en op inzenden van 

Blankenberge wint den opgooi en ! Hubrechsen herneemt Van Houcke in ü, 
leidt de eerste aanvallen. De Oostend- \ vlucht en de ploegen staan gelijk. Of- 
sche verdediging, en vooral Hinderyckx. 
zijn echter moeilijk te passeeren en de 
«roodwitten» kunnen moeilijk Pincket

VOETENVERZORGING -  
FOOT COMFORT —

Œ

Bf»AuParai
MASSAGEN

SERVICE

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,

komen verontrusten. Aan de overzijde 
tracht Janssens door te breken, doch hij 
wordt door Pettens in zijn vaart ge- 

1 stuit. De partij is weinig aangenaam om 
volgen en de slechte toestand van het 

1 speelveld heeft er schuld aan dat weinig 
balkontrool kan uitgeoefend worden. 
A. S. wordt ingedrukt, doch Blanken
berge mist schotvaardigheid. Na 35 mi- 

! nuten spel breekt Janssens door en nr. 
i 1 zit bij Monte binnen. Verder houdt 
! Oostende’s achterhoede stand tot aan 
I ue rust.

Na het draaien ziet men verdeeld spel. 
Daarop komen de Oostendenaars in de 
meerderheid .en Janssens teekent een 
tweede doelpunt aan. Wederzijdsche 
aanvallen leveren verder niets op. Van 
Hove, gekwetst, verlaat het speelveld, 
zal terugkeeren, maar dan voor goed 
het tooneel verlaten, hetgeen S. V. B. 
noopt zijn ploeg te wijzigen. Oostende 
is nu bestendig de meerdere en op in
zenden van Vanden Broucke kan De
haemers den weg tot de netten vinden.

Î  Janssens wil het daarbij niet laten en 
I vooraleer het einde ingetreden is, zorgt 
I deze speler voor twee nieuwe doelpun
ten.

; Beschouwingen
Deze ontmoeting had weinig vleesch 

om het lijf en de geringe menigte was 
tevreden dat ze na de 90 reglementaire 
minuten terug bij den kachel mochten 
gaan zitten. Het vertoonde spel was 
niets bijzonders, al draagt de hard be
vroren grond in de eerste plaats de

Aansluiting van Gent .............
Albert Plaats ........

Brugge' Groote Markt .......
{ Oostendsche Poort

Sint-Andries ..............................
Varsenare .................................
Jabbeke .....................................
Roksem .....................................
Gistel.........................................
Snaaskerke-Brug ......................
Strooien H a a n ..........................
Blauwe Sluis ............................

Voorhaven..........
Station Stad ......
Station Kaai ......
Marie-Joséplaats .

Brugge-Oostende
8.06 10.20 13.20

7.30 8.15 9.10 10.00 11.00 13.00 14.00
8.16 9.11 10.01 11.01 13.01 14.01

7.35
7.39
7.48
8.00
8.08
8.15

8.20 9.15 10.05 11.05 13.05 14.05

16.40
16.44
16.45

16.00
16.01
16.05

17.25
17.29
17.30

16.45
16.46 
16.50

18.10
18.14
18.15 
18.30

17.20
17.30
17.31 
17.35

Oostende
8.25

8.31 9.26 10.16 11.16 13.16 14.16 16.16 17.01 17.46
8.46 9.41 10.31 11.31 13.31 14.31 16.31 17.16 18.01
8.52 9.47 10.37 11.37 13.37 14.37 16.37 17.22 18.07
8.55 9.50 10.40 11.40 13.40 14.40 16.40 17.25 18.10

9.00 9.55 10.45 11.45 13.45 14.40 16.45 17.30 18.15

18.30
18.37
18.45
18.57
19.06
19.10

19.15

18.15

18.20
18.24
18.33
18.45
18.53
19.00

19.15

Deze dienst geschiedt enkel op de weekdagen.

Stockine heel nroteetor Dr fichnll’s , schuld dat er minderwaardig spel ver- 
Poeders Badzouten. Foot-Comfnrt.-Actv’ I loond werd C. Depauw ontbrak aan den

oproep, zulks zonder zijn club verwit
tigd te hebben, zoodat de veteraan Van

schoon onze stadsgenooten in de meer- 
aerneid zijn, zal Deprest een tweede 
doelpunt netten, wanneer Heyneman op 
den rug van Decorte ontzet. Rust komt 
met een gevleiden 2-1 stand voor Blan
kenberge.

Na de rust wil het bij «rood-geel» niet 
vlotten en wanneer Devos onvoldoende 
een schot van Decorte houdt, doelt De
prest voor de derde maal. ’t V. G. spoelt 
moedig verder en daar Blankea’ip'ge 
teekens van vermoeienis geeft, zullen cie 
bezoekers gedurig ten aanval zijn en de 
localen letterlijk overrompelen. De doel
punten volgen zich dan ook regelmatig 
op en woraen alle op mooie wijze aan
gebracht en aangeteekend. Het tweede, 
wanneer Van Houcke doorzet aan Hu
brechsen en deze met scnuin schot Mon
te het nakijken geeft. De gelijkmaker 
door Vandenbusscne die zien behendig 
aoor de verdediging werkt en het laatste 
op prachtcombinatie tusschen Hubrech
sen en Van Houcke, waarbij deze laatste 
Monte geen schijn van kans laat.

Beschouwingen
Laat ons kort wezen met onze be

schouwingen. Valt het te betreuren dat 
V.G.O. slechts 10 spelers kon opstellen, 
van een anderen kant moeten we deze 
tien moedige leeuwen van harte felici- 
teeren voor het verworven resultaat dat 
duidelijk aantoont wat echte clubliefde 
vermag. Weliswaar was de tegenstrever 
niet bepaald sterk te noemen, doch het 
gold hier toch een verplaatsing en met 
tien tegen elf is steeds een zware han
dicap waarmede rekening dient gehou
den. ’t V. G. heeft ten volle de mooie 
zege verdiend, eerstens dank volharding | 
spijts tegenslag en tweedens omdat het 
een veel vlotter spel vertoonde dan de j 
localen die werkelijk leelijk in ’t sukkel-1 
straatje aangeland zijn.

Trams Oostende-Het Zoute en terug
OOSTE N DE  —  H E T  Z O U T E : ' t

Hieronder de vertrekuren der doorrijdende treinen.

Voor de tusschenhalten gelieve men de aanplakbieven in de tramhuisjes te raadplegen.
6.49
8.18

(1) 8.00
9.25

Oostende (Marie-Joséplaats) ...............
Het Zoute .............................................

De tram van 6.49 vertrekt op de Vandersweepplaats

H ET  ZOU TE  —  O O STE N D E  : * W
Het Zoute .............................................
Oostende (Marie-Joséplaats) ...............

6.18 (1) 
7.58

7.50
9.15

9.19
10.49

9.25
10.55

(2 ) 10.57
12.22

12.09
13.39

(2) 13.50
15.20

15.20 (2) 
16.45 >

16.52
18.22

10.58
12.28

(2 ) 12.32 - ^ 3  (2) 
14.02 15rl8

15.20
16.50

16.53
18.18

(2 )

18.20
20.00

18.22
19.51

Deze trams doen ook oponthoud teBreedene.

(1) Rijdt alleen op werkdagen. (2) Reisgoed.

Trams Oostende-De Panne en terug
O OSTEN DE  —  DE PANNE :

Hieronder de vertrekuren der doorrijdende treinen.

Voor die tusschenhalten gelieve men de aanplakbrieven in de tramhuisjes te raadplegen.

Oostende (Vandersweepplaats) ....... 6.15 (1) 7.55 9.20 (2) 10.55 12.25 (2) 14.00 15.25 (2) 16.55 18.25
7.45 9.16 10.41 12.16 15.21 16.46 18.16 18.43 19.55

DE PANNE —  O O STE N D E  :
6.20 (1) 7.59 9.24 10.49 (2) 12.24 13.54 (2) 15.29 16.54 (2) 18.25

Oostende (Vandersweepplaats) ....... 7.50 9.20 10.45 12.10 13.45 15.15 16.50 18.15 19.55

(1) Rijdt alleen op werkdagen. — (2) Reisgoed.

Treinen Oostende-Brussel en terug
L D L L D

Oostende Kaai .. 6.17 7.30 15.15 17.00 17.30
Brugge ............ 6.53 7.50 15.50 17.36 17.50
Gent St-Pieters ... 8.13 8.35 17.00 19.15 18.35
Brussel Noord ... 10.26 — 19.26 — 7 —

Brussel Zuid ... — 9.32 — — 19.32
L . Lokaal trein — D  : Direkt

L L D L D
Brussel Zuid — 7.40 — — 17.40

Brussel Noord . — — 6.10 16.10 —
Gent St-Pieters .. 6.02 8.32 8.20 17.40 18.32

Brugge ............. 7.12 9.25 10.01 19.32 19.16

Oostende Kaai ... 7.46 9.46 10.37 20.08 29.30

L . Lokaal trein — D  : Direkt

Treinen Oostende-leper 
en terug

Oostende-leper :
Oostende Stad .......  7.36
Torhout ...................  8.22
Kortemark................ 8.55
leper ........................  9.54

leper-Oostende :
leper ........................  —
Kortemark ................ 6.00
Torhout .................... 6.09
Oostende Stad .......  7.00

16.00
16.46
17.03
17.54

7.20
8.13
8.23
9.39

18.50 
19.41
13.51

15.57
16.41
17.04
18.08


