
ACHTSTE JAARGANG. —  N r 19. PRIJS t 60 CEN TIEM EN ZATERDAG 6 JULI 1940.

LICHTEN

JULI

uit aan

1 M 3.33 19.59
2 D 3.34 19.59
3 W 3.35 19.59
4 D 3.36 19.58
5 V 3.36 19.58
6 z 3.37 19.57
7 z 3.38 19.57
8 M 3.39 19.56
9 D 3.40 19.56

10 W 3.41 19.55
11 D 3.42 19.54
12 V 3.43 19.53
13 Z 3.44 19.53
14 z 3.45 19.52
15 M 3.46 19.51
16 D 3.47 19.50
17 W 3.48 19.49
18 D 3.49 19.48
19 V 3.50 19.47
20 Z 3.52 19.45
21 z 3.53 19.44
22 M 3.54 19.43
23 D 3.56 19.42
24 W 3.57 19.41
25 D 3.58 19.39
26 V 4. 0 19.38
27 Z 4. 1 19.36
28 Z 4. 3 19.35
29 M 4. 4 19.34
30 D 4. 6 19.32
31 W 4. 7 19.31

Deze tabel geeft 
het wezenlijk uur 
volgens de zon.

H O O G

W A T

-WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL .

JULi

1 M tf.3o 21.08
2 D y.dô 22.02
b W 1U.J3 22.51
4 D 11.19 23.56
5 V 11.58 — .

6 Z 0.18 12.38
7 z 0.58 13.17
8 M 1.41 14.01
9 D 2.26 14.46

10 W 3.08 15.02
11 D 3.50 16.20
12 V 4.44 17.15
13 z 5.43 18.18
14 z 6.53 19.30
15 M 8.06 20.46
16 D 9.29 21.53
17 W 10.31 22.51
18 D 11.22 23.42
19 V — 12.05
20 Z 0.24 12.44
21 z 1.03 13.22
22 M 1.41 13.57
23 D 2.17 14.32
24 W 2.55 15.04
25 D 3.31 15.40
26 V 4.10 16.18
27 z 4.52 1 i . j J
23 z 5.43 1/,'j J
29 M 6.41 1‘J.Oii
30 D 7.53 2XVJ
31 W 9.C5 21.2a

De uurwerken
aan land toonen 
twee uur later.
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P. V A N D E N B E R G H E
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maanden, 15 fr.

A B O N N E M E N T E N  : 

Een jaar, 30 fr. ; 9 maanden, 25 fr. ; 6 

3 maanden, 10 fr. BUITENLAND : 50 fr.

De Verschijning van 
«Het Visscherijblad»

Daar, in het belang van onze visschers- 

bevolking en vaartuigen, het noodzake

lijk is, dat we ons vergewissen van wat 

er tijdens de bange dagen welke we heb

ben doorgemaakt, is gebeurd, zoo zal on

ze bestuurder, de h. Vandenberghe Pros

per, indien hij hiervoor de noodige toe

lating bekomt, trachten einde dezer week 

of begin volgende week, te vertrekken 

naar Frankrijk, om alle Fransche havens 

van het Noorden tot het Zuiden te be

zoeken en er alle inlichtingen in te win

nen, welke ons gemeentebestuur, de re

geering en ons volk kunnen nuttig zijn.

Deze belangrijke en gevaarlijke zen

ding zullen we daama in « Het Vissche

rijblad » in al haar bijzonderheden weer

geven.

Al wie inlichtingen wenscht, schrijve 

ons ten spoedigste aan het adres van 

den Nieuwpoortsteenweg, 44, Oostende.

ëxï = X = !X!

Hulde aan
HENRI

Burgemeester
SERRUYS

Als er iemand is, die de stad Oostende het werk, telkens telefonisch hulp in- 

van plundering en totale vernieling ge- roepend van Nieuwpoort, Brugge en 

red heeft, dan is het wel onze huidige 1 Wenduine, vanwaar dan ook verscheide-

burgemeester en al moest zijn nederig

heid er door gekrenkt worden, wij hou

der er aan zijn heldhaftige rol te laten 

kennen gedurende de veertien dagen van 

het bombardement door vliegtuigen, wel

ke onze stad van Woensdag 15 Mei tot 

Dinsdag 28 Mei onderging.

Het vroeger Schepencollege besloot 

den Vrijdag 17 Mei onze stad te verlaten 

en zelfs het pompiers- en politiekorps 

mee te nemen.

Al het mogelijke werd gedaan om ook 

aan de onderhoorigen een spoedige reis 

naar veiliger (gewaande) oorden te be

zorgen.

De vraag is of deze bezorgdheid voort

vloeit uit zuivere menschlievendheid of

wel om hierdoor zelf geen enkel verwijt 

meer te kunnen oploopen, vermits toch 

al het stadspersoneel dan zou wel ge

weest zijn.

wij^laten aan de geschiedschrijvers 

over, deze vraag later op te lossen.

Het gevolg van dezen algemeenen vlucht 

was in elk geval geweest, dat er noch 

politie, noch brandweer ter hulp zou ge

komen zijn om de geteisterde bewoners 

tegen plunderaars of tegen brandbom

men te beschermen.

Vernomen hebbende wat er gaande 

was en hoe reeds bevelen waren gegeven 

aan de pompiers en de politie om met 

vrouw en kind en wat bagage West

waarts te rijden, is de heer Serruys tus

schen gekomen om die vlucht te verbie

den en aan de agenten zoowel als aan 

de pompiers te bevelen op hun post te 

blijven.

Aan zijn wilskrachtig optreden is het 

te danken dat beide korpsen niet voltal

lig heentrokken en dat slechts een vijf

tal pompierschauffeurs heengingen met 

de auto’s, waarin de burgemeester en de 

schepenen met sommige familieleden of 

verdere aanverwante personen, naar 

Nantes trokken.

Die menschen hebben hun plicht ge

daan. Hen treft geen verwijt.

Pas was het Schepencollege den Zater

dagmorgen vertrokken, of het bombarde

ment begon en misschien hebben de 

vluchtenden den schok van de eerste 

bommen in hun auto gevoeld en zal dit 

hun reis nog hebben bespoedigd.

Den Zaterdagnamiddag deed de h. Ser

ruys al de dienstoversten bijeenkomen 

op het stadhuis om hen op hun plichten 

te wijzen en tevens aan te wakkeren ge

durende de lastige dagen die komen zou

den, de belangen van de stad te verde

digen.

Den Zondagnamiddag werden weer 

bommen geworpen en thans zou geen 

dag en nacht meer voorbijgaan zonder 

luchtbombardement.

Den Dinsdag 21 Mei vielen ’s avonds 

om 17.30 uur voor het eerst brandbom

men, en gansch de Kapellestraat met de 

Lijnbaanstraat brandde dien nacht op.

’s Nachts kwamen vliegers, terwijl het 

blusschingswerk aan den gang was, en 

de h. Serruys bleef onversaagd te mid

den van de brandende huizen en onder 

het mitrailleursvuur tot ’s morgens aan

ne korpsen in allerijl toesneldenecmfh 

men met pompen en brandspuiten, want 

het moet helaas gezegd worden : alhier 

was er veel van het materiaal defect of 

onbruikbaar.

En zeggen dat ons pompierskorps zoo

veel kostte aan de belastingbetalers. 

Maar het werd ook voornamelijk gebruikt 

om als chauffeur te dienen voor sommi

ge heeren schepenen.

De heer Serruys behoorde niet tot het 

wakkere korps van de luchtbescherming, 

dat nog een week vóór de vlucht van 

zijn oversten een parade hield met Bra

bançonne en portret van de groep, doch 

in de tragische uren welke Oostende be

leefde, heeft hij zich geen oogenblik te

gen het gevaar beschut, en hoe hij nooit 

gekwetst werd, is voor hen die hem al 

die dagen gezien en bewonderd hebben, 

nog altijd een vraag.

Toen de pompiers van Nieuwpoort en 

Wenduine doodaf vertrokken, nadat hun 

een noenmaal was aangeboden in het 

Hotel Patria, was de h. Serruys daar 

weer om hen namens de bevolking nog

maals te bedanken voor de verleende 

hulp.

In den verschrikkelijken nacht dien 

Oostende ooit beleefde, dien van Maan

dag 27 op Dinsdag 28 Mei, toen de biblio

theek en later het stadhuis opbrandde 

en de val van het torentje den brand 

mededeelde aan de huizen van den over

kant (City Bourse en Royon), zoodat 

gansch de Breidelstraat in de vlammen 

'opging, bleef de h. Serruys immer op 

straat en belette aldus, dat sommige 

vreesachtige menschen hun plicht zou

den vergeten hebben om ook in een on

derstand te kruipen met de burgerbevol

king.

We willen hierover niet verder aan

dringen, maar men zal ons genoeg be

grijpen.

Uit al wat we gezien en beleefd heb

ben, kunnen wij slechts het besluit trek

ken dat, zonder de toewijding en de on

versaagdheid van den h. Serruys, gansch 

de stad een vuurpoel zou geworden zijn, 

waarin alleen plunderaars hun gading 

vonden.

Zij die thans nog een huis bezitten, 

mogen dien man nimmer vergeten, want 

ze zijn hem hun gave en goed verschul

digd.

Met onze 
Visschersvloot naar 

Frankrijk 
of de Lijdensweg 

van millioenen 
Vluchtelingen

In ons volgend nummer hopen we een 

reeks artikels te beginnen van wat we 

als den lijdensweg van onze visschers

vloot mogen aanzien en wat er gebeurde 

tijdens de vele dagen welke als de be

droevendste uit de geschiedenis mogen 

genoemd worden.

We zullen achtereenvolgens er in op

sommen de voorbereidingen, welke ons 

vertrek voorafgingen, wat we op de we

gen te zien kregen, hoe in de haven van 

Dieppe talrijke Oostendenaars er het le

ven lieten bij de bombardementen welke 

er plaats hadden, hoe de verdere reis 

over de verschillende visschershavens 

van Frankrijk verliep en op welke wijze 

we er in gelukten talrijke Belgen te hel

pen aanpassen aan de ongelukkige toe

standen welke men toen kende.

In onze lange reis waren we vergezeld 

van den h. Aug. Aspeslagh, directeur 

van den Zee visscherijdienst te Oostende 

en den heer Arsène Blondé, aan wien tal

rijke Belgen en vooral Oostendenaars 

veel te danken hadden in de bange da 

gen welke we er sleten.

P. Vandenberghe.

Onze Maalbooten 
in Engeland

Overal wordt gevraagd waar onze 

maalbooten vertoeven.

Wij kunnen met stelligheid verklaren 

dat de Belgische maalbooten allemaal in 

Engeland vertoeven, de vluchtelingen 

daar aan wal werden gezet en tijdens 

de eerste dagen in kampen verzameld 

bleven, totdat ze over verschillende ge

westen van Engeland verspreid werden.

Op te m\rken vajt, dat alleen de 

« Prince Baudouin » langen tijd te Brest 

verbleef en enkele dagen vóór het inne

men van deze haven naar Engeland ver

trok.

In die omstandigheden is het wel mo

gelijk dat talrijke vluchtelingen, welke 

zich aan boord van dit vaartuig bevon

den, verder Frankrijk zijn ingetrokken 

in plaats van de reis over zee mee te 

maken.

Onze inlichtingen zijn gesteund op ge

gevens, brieven en telegrammen welke 

ons van uit Engeland toekwamen.

Terloops weze gezegd, dat de h. Ct An

dré Timmermans de leiding van het Zee

wezen in Engeland op zich heeft geno

men.

W ï J  h e b b e n  
n i e u w s  v a n _

Aan hen 
die inlichtingen 

wenschen te  
ontvangen of te  

geven

De Pensioenen 
van de Visscherskas

Van vele zijden wordt ons gevraagd, 

wanneer de pensioenen van de Visschers

kas opnieuw zullen uitbetaald worden.

Wij kunnen van nu af al zeggen, dat 

dit zal geschieden, zoodra met de Bank 

waar het geld voorhanden is, een rege

ling getroffen is om deze uitbetaling mo

gelijk te maken.

Ondertusschen zal het publiek langs 

den weg van de pers verwittigd worden.

Onze lange reis van het Noorden tot 

het Zuiden van Frankrijk, heeft ons van 

af Zondag 19 Mei tot op Vrijdag 28 Ju

ni, de gelegenheid gegeven, talrijke no

ta’s te nemen van de visschersvaartui

gen welke er vertoefden, de bombarde

menten en mijnontploffingen welke er 

plaats hadden en den langen lijdensweg 

welken duizenden visschersgezinnen 

meemaakten.

Van alle zijden worden ons inlichtin

gen gevraagd en met een zekere verwon

dering stellen we vast, hoeveel onwaar

heden de wereld ingezonden werden over 

het vergaan van vaartuigen of verdwij

nen van dierbare familieleden of vrien

den.

We hebben zelf op verscheidene plaat

sen op gelukkige wijze aan bombarde

menten en ongelukken ontsnapt ; overal 

hebben we samen met kapitein Arsène 

Blondé en den h. August Aspeslagh, di

recteur van den Zeevisscherijdienst te 

Oostende, de havens afgereisd en hulp 

verleend waar het mogelijk was. Deze 

twee heeren bevinden zich nog te La Ro

chelle.

Duizenden familieleden vertoeven nog 

in angst en in twijfel over het vergaan 

van geliefden.

Wij worden langs alle kanten over

stelpt met vragen.

Daarom verzoeken we elkeen, die 

inlichtingen wenscht, deze op papier te 

zetten en ons zoo nauwkeurig mogelijk 

op te geven met welk vaartuig en wan

neer men vertrok, welke baan of land 

men zinnens was aan te doen, enz...

We zullen ons best doen om elkeen te 

helpen en als deze mogelijkheid zich 

voordoet, dan vertrekken we heden Za

terdag of Zondag terug naar Frankrijk 

om er alle kusthavens van het Noorden 

tot het Zuiden af te reizen en overal de 

noodige inlichtingen in te winnen over 

alle vaartuigen welke er thans vertoeven.

« Het Visscherijblad » stelt zich verder 

KOSTELOOS TEN DIENSTE van alle 

menschen om hen met raad en daad bij 

te staan.

Men SCHRIJVE liefst in plaats van 

te komen, daar we overstelpt worden 

met vragen voor inlichtingen.

P. Vandenberghe.

Het nieuw 
Oostendsch 

Schepencollege
Onze geliefde stad heeft het pijnlijk- 

ste crisistijdperk van haar geschiedenis, 

doorworsteld !

Ze werd wreed gekwetst, ze vertoont 

diepe wonden, ze is de totale verwoesting 

nabij geweest. Haar bevolking heeft oo- 

genblikken gekend van weergalooze tra

gedie, van angst, verdriet, ellende, van 

de onbeschrijfelijkste en ongeloof lijkste 

moeilijkheden.

Te midden van deze ramp hadden vijf 

mannen het bestuur ln handen. Hun 

naam zal in de historie van Oostende, 

aan de sombere oorlogsdagen van Mei 

1940 verbonden blijven. Ze zijn, te mid

den van den vernielenden storm, kalm 

en manhaftig aan het roer gebleven, dat 

hun was toevertrouwd. En hun energieke 

houding tegenover het gevaar en de on

telbare moeilijkheden waaraan ze het 

hoofd te bieden hadden, was voor hun 

medeburgers een bron van moed, en ver

vult iedereen met bewondering en eer

bied.

In een ander artikel heeft ons blad 

zijn lezers reeds bekend gemaakt met 

onzen nieuwen Burgemeester, zoodat het 

hier overbodig zou zijn deze onverschrok

ken perrsoonlijkheid verder af te schil

deren.

Wij willen ons publiek evenwel ook 

bekend maken met de andere leden van 

ons kranig Schepencollege :

M. DEVRIENDT regeert de zaken van 

het openbaar onderwijs en de schoone 

kunsten. Zijn activiteit pleit ten volle 

voor zijn grenzelooze toewijding. Als 

Shepen van openbaar onderwijs zal hij 

ons onderwijs groote diensten bewijzen.

M. SMISSAERT bestuurt het zoo nete

lig en lastig vak der financiën en heeft 

bovendien de visshershaven in zijn be

voegdheid. Zijn helder doorzicht en de 

nauwgezetheid, waarmede hij alles af

werkt, mogen ons volle vertrouwen in

boezemen.

M. VAN COILLIE is als Schepen van de 

Ravitailleeiing een toonbeeld van on

onderbroken inspanning en voortduren

de bekommernis voor het belang zijner 

medeburgers. Een beter persoonlijkheid 

kon voor deze moeilijke taak niet gevon
den worden.

M. BOUDOLF staat aan het hoofd van 

den Burgerlijken Stand, de betwiste za

ken, de sociale werken, de eerediensten 

en de handelshaven. Hij heeft waarlijk 

de handen vol met de herinrichting zij

ner diensten, want dat het verbranden 

der documenten, speciaal die van den 

burgerstand, iemand voor lastige vraag

stukken stelt, valt niet moeilijk te be
grijpen.

Oostende staat vóór een nieuw leven, 

vóór een zware taak van heropbouw, op 

alle gebied. Maar dat de Oostendenaren 

het zich maar zeggen : « We staan onder 

beleid van mannen die hun proef heb

ben afgelegd en ons vertrouwen waardig 
zijn ! »

Bij het terug thuis komen hebben we 

vastgesteld, dat talrijke verkeerde in

lichtingen rondgestrooid worden over 

onze bevolknig en talrijke vaartuigen 

welke de stad en het land verlieten 

Hierna volgt een eerste lijst van in

lichtingen, welke door ons zoo nauwkeu

rig mogelijk werd opgemaakt, nadat we 

van het Noorden tot het Zuiden en wel tot 

La Rochelle, in bijna alle havens van 

Frankrijk verbleven en opnamen wat we 

konden.

Van uit verschillende streken van het 

land en ook van uit Engeland bereikten 

ons talrijke inlichtingen, waarvan we al

leen de officieele en als juist aanschouw

de, weergeven.

Onze lezers mogen er zich dus op steu

nen, daar we ze zelf ontvingen of meege

leefd hebben.

Het zou ons daarom aangenaam zijn, 

moest al wie verdere betrouwbare inlich

tingen bezit, zij ons die verschaffen, ten 

einde ons toe te laten elkeen te helpen en 

te steunen in de moeilijke tijden welke we 

thans beleven.

P. Vandenberghe.

Op onze doortocht van Duinkerke naar 

La Rochelle, tusschen 21 en 30 Mei, wer

den nog hiernavolgende visschersvaartui

gen opgemerkt :

Op Woensdag 22 Mei lagen te Honfleur 
0.318 — 0187 —  Z \ —  Z.W —  Z.26 —

Z.27 —  Z.29 — Z.53 — Z.72 —  H.5 — H.16 

—'H.23 — H.51 —  H.63 en H.64.

Vertrokken op 22 Mei uit Honfleur :
De 0168 —  0.153 —  0.214 — 0.223 

naar Brixham (Engeland).

De Z.15 en de H.56 vertrokken naar 

Penzance.

Te Ouistreham (Frankrijk) bevonden 

zich de H.78 en de H.80.

Een veertigtal visschersvaartuigen der 

havens Blankenberge, Zeebrugge, Heist 

en Oostende lagen in de haven van Fé- 

camp.

—  Op 20 Juni bevond zich de 0.38 

« Malvina-Marguerite », reeder Monroy 

Alfons, te Fécamp. Aan boord bevonden 

zich twee kinderen toebehoorende aan In onze rubriek «Met onze visschersvloot

het personeel aan boord op Vrijdag 20 

Juni te La Rochelle, van waar het vaar

tuig vertrok met bestemming Bordeaux 

of tengevolge van de snelle opeenvolging 

van de bezetting der havens : Engeland.

Aan boord bevonden zich verschillen

de ministers en waarschijnlijk Gouver

neur Baels.

. DE 0.88 « JOHN », van de reederij « Pê

cheries à Vapeur», waarvan de beman

ning en de vluchtelingen, er zich aan 

boord bevindend, afgezet werden in En

geland, waarschijnlijk te Dartmouth, 

ligt gezonken vóór Ramsgate. Dit ge

beurde tijdens het troepentransport dat 

tusschen Duinkerke en Engeland plaats 

had.

—  Tengevolge van den val van een 

brandend vliegtuig, zijn de vrouw, de 

oudste dochter en de schoonmoeder van 

reeder HENRI CALCOEN van de 0.276, te 

De Panne gedood, terwijl Calcoen een oo

genblik afwezig was. Terzelfdertijd wer

den nog 17 andere Oostendenaars die 

zich in het huis van Achiel Vanhove be

vonden, gedood, waaronder de vrouw 

van Achiel Vanhove en talrijke familie

leden van Maria Bonheur, wonende Pau- 

lusstraat, Oostende, waaronder Marie 

Bonheur zelf. Veel geld en goed gingen 

hierbij verloren.

— Voorbij St. Ló ls Mevrouw RAPHAEL 
HUYSSEUNE het hoofd gekloofd door 

een bom, terwijl ze met haar auto, waar

in haar man en drie kinderen zaten, op 

den weg was naar het Zuiden. Dit moet 

rond den 27n Mei gebeurd zijn, d-tar de 

familie Huysseune op Donderdag 23 Mei 

1940 door ons te Honfleur werd gezien, 

en daama naar St. Ló moet afgezakt 

zijn.

Raphaël Huysseune zelf, werd zwaai ge

kwetst. Wat er van de kinderen gewor

den is, weten we niet.

Lezers die ons juiste inlichtigen kun

nen verschaffen, worden verzocht het 
te doen.

DE 0.288 OP EEN MIJN GELOOPEN

den schipper van de 0.208 « Femina i, 

Salliau Pieter.

Schipper Salliau diende hiervan ver

wittigd te worden.

De 0.315 « Gabrielle-Marie », van den 

h. Hendrik Lambregt, vertoeft met zijn 

bemanning^ en vluchtelingen te Dart

mouth (Engeland). Dit-nieuwS werd ons 

schriftelijk van uit Engeland te La Ro- 

helle meegedeeld. Dit nieuws werd ons 

firma Valcke bevond zich aan boord.

—  CHARLES PIN CK ET vertoeft met 

zijn familie te Marsilly bij La Rochelle, 

waar hij was met de 0.345 « Irène-Ra- 

phaël », reeders Henri Ghys en Zonne- 

kein Louis, en zelfs op Donderdag 20, 

Vrijdag 21 en Maandag 24 Juni sen 

mooie vangst visch verkocht aan prijzen 

die tengevolge van den toestand, zeer 

laag waren.

HENRI GHYS en LOUIS ZONNEKEiN  
bevinden zich insgelijks met hun familie 

te La Rochelle.

De 0.303 «Ons Welzijn», schipper P. 

Vansteene, vertoeft in Engeland en was 

op 2 Juli op de visscherij in het Kanaal 

van Bristol.

LOODSBOOT No 13 bevond zich met

naar Frankrijk en de Lijdensweg van 

millioenen vluchtelingen » komen v. j 

hierop terug, daar dit vaartuig bij het 

uitvaren van de haven van Dieppe op 

Dinsdag 21 Mei 1940 op een magnetische 

mijn liep en met gansch de bemanning 

en een 40-tal vluchtelingen in splinters 

vergruizelde en niemand er het levend 

van af bracht.

René Lenaers, vrouw en kind, waren 

niet aan boord, maar zijn gezien op 

Fransch grondgebied, dicht bij Le Tou- 
quet.

Tot op heden weet men niets van hen.

DE SLEEPBOOT «ZEEH O N D » heeft 

162 vluchtelingen aan wal gezet te 

Brest. Vandaar ging het naar Lesneven 

Finisterre.

Of dit vaartuig achteraf naar Enge

land ovevaarde of ter plaats gezonken 

of vernield wérd, is ons nog niet officieel 
bekend.

DE VISSCHERSVAARTUIGEN VAN 
DE OOSTENDSCHE REEDERIJ zijn alle 

in veilige haven in Engeland, waar ze de 

vluchtelingen afgezet hebben.

DE SS.0.163, van diezelfde reederij,
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« HET VISSCHERIJBLAD » V

BANK VAN BRUSSEL
— NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP —

BIJHUIS OOSTENDE : 3, WAPEN PLAATS 

BUREEL: VISCHMIJN BESTUURSGEBOUW

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

ten of verzegelde kisten.

loop gehad had van een oorlogsvaartuig, 

het troepentransport te doen. Achteraf 

deed hij het toch met het gevolg, dat 

het vaartuig bij het opladen van troepen 

ie Duinkerke, zonk tengevolge van de 

voordien opgeloopen lek.

Het verhaal van den lijdensweg van 

Gusten Ponjaert hopen we in deze ko- 

ionnen eens te kunnen weergeven.

LOODSBOOT Nr 17 lag reeds gezon
ken vóór we Oostende verlieten op 20 
Mei, in de reede van Vlissingen. Geen en
kel menschenleven viel hierbij te betreu- 
ren.

WAREN OP WOENSDAG 19 JUNI NOG 
TE LA ROCHELLE, met bemanning en 
al de vluchtelingen aan boord welke daar 
of in de nabijgelegen dorpen woonden : 

DE SS.0.163, van de Oostendsche Ree
der! j.

DE 0.122 « Marie-Frans », met reeder 
Louis Viaene en familie.

DE 0.217 « André-Marcel », met reeder 
Karei Verleene en familie.

DE 0.236 « Henriette », met reeder 
Henri Laplasse.

DE 0.192 « H.B.L. », met reeder Rafael 
Nyville en familie.

DE 0.128 «Reine des Anges», met ree
der Felix Verleene en familie.

DE N.60 « Collie », van Rigaux Alfons, 
die zich nochtans niet aan boord bevond.

DE 0.326 « Costes en Bellontes », met 
reeder August Vileyn.

DE 0.360 en 0.306, van reeder Frans 
Huysseune. Deze vaartuigen waren op 
Dinsdag 18 Juni te Arcachon voor anker 
met een lading visch en zonden een te
legram om te vragen wat hen te doen 
stond.

Vandaar uit stevenden zij naar En
geland. Reeder Frans Huysseune is te 
De Panne gebleven.

DE 0.345 « Irène-Raphaël », met ree
ders Henri Ghys en Louis Zonnekein en 
familie.

DE 0.250 « Marie-Elisa », met reeder 
Jaak Viaene en familie.

DE 0.245 «Evolution», met reeder L. 
Verhaeghe, van Coxyde.

DE 0.263 «Elisa», van reeder Jaak 
Viaene te Oostende.

Al deze vaartuigen hadden bij hun 
aankomst vluchtelingen aan boord.

vertoeft echter te La Rochelle, waar al 

de aan boord vertoevende vluchtelingen 

afgezet werden en in de omgeving van 

La Rochelle woonachtig zijn.

DE TILBURYBOO TEN. — « Amethyst » 

en « Turquoise », die thans te Dieppe ge

zonken liggen.

De bemanning en de vluchtelingen, 

welke er zich aan boord van bevonden, 

werden overgebracht naar La Rochelle 

en woonden er vóór ons vertrek op 26 

Juni, op l’Ile de Ré, niet ver van La Ro

chelle.

DE LIFEBOOT «M IN IS T E R  BAELS»
ligt thans gezonken met voor- en ach

tersteven afgeslagen, in het dok van 

Dieppe. Zij die zich aan boord bevonden, 

waren vroeger reeds verder Frankrijk 

ingetrokken.

DE P.4 « Wilhelmina », toebehoorende 

aan Pyson Hendrik, wonende St. Jacob- 

straat, 27, Nieuwpoort, ligt verlaten 

maar drijvend in de haven van Boulo

gne.

GEZONKEN SCHEPEN TE DIEPPE
Op 25 Juni, dus amper enkele dagen 

geleden, lagen hiernavolgende schepen 

nog te Dieppe :

DE 0.253 « Bertha-René », van P. Ha

gers ligt gezonken in de monding van de 

haven van Dieppe, met zijn achtersteven 

weg.

DE 0.93 « Marie-Jozef », van Huys A„ 

in de Vaartstraat, 31, ligt gezonken in 

de monding van de haven, met zijn zijde 

weg.

LIG GEN THANS DRIJVEND EN VERLA
TEN IN DE KAAI VAN DIEPPE

DE 0.1 « Oscar », van L. De Vriendt, 

St. Franciscusstraat, 66.

DE 0.44 « Ernestine-Gabrielle », van 

Bouckenaere Victor.

DE 0.144 « Eugène-Gustaaf », van Al

fred Smissaert, wonende Schippersstr., 

5.

DE 0.21 « Belgica », toebehoorende 

aan de Wwe Vanhoucke E., St. Francis

cusstraat, 1.

LIG GEN DRIJVEND EN IN GOEDEN 
STAAT, MAAR VERLATEN IN HET DOK 

TE DIEPPE
DE 0.17 «Jean Bart», toebehoorende 

aan de Wwe Geselle Jan, Nieuwstr., 8.

DE 0.14 «De Vier Gebroeders», toebe

hoorende aan Albert Verbiest.

Op deze twee vaartuigen liggen veel 

steenen en vuiligheid, voortkomende van 

het bombardeeren der vaartuigen.

Albert Verbiest, zijn moeder en gansch 

de familie bevinden zich te La Rochelle, 

waar ze na dagen en nachten marchee- 

ren toekwamen, toen wij er ons reeds 

bevonden.

DE 0.182 « Jean-Marie », van J. Aspe- 

slagh, Cadzandstraat, 14.

DE 0.23 «Maria», toebehoorende aan 

Verschelde K„ St. Franciscusstraat, 15.

DE 0.55 « Espérance », toebehoorende 

aan de reederij Seghers.

DE 0.46 « Lidja-Gustaaf », toebehoo

rende aan Verburgh R., St. Paulusstr., 

19.

DE 0.29 « André-Adrienne », toebehoo

rende aan Germonpré K„ Ed. Hamman- 

straat, 35.

DE 0.87b « Marie-Isabelle », toebehoo

rende aan Dasseville Oscar, Vaartstr., 
31.

egraven op het kerkhof 
te  Dieppe

LIG GEN VERNIELD EN GEZONKEN IN  
DE HAVEN VAN DIEPPE

DE 0.309 « Indépendance », toebehoo

rende aan de reederij Seghers.

Op dit schip viel een bom, waardoor 

meer dan veertig menschen het leven 

verloren en waarvan enkele reeds op het 

kerkhof te Dieppe begraven liggen, zoo

als Mevrouw Gustaaf Velthof-Pottier, 

echtgenoote van den bestuurder onzer 

visschershaven ; de heer Emiel Smis

saert, broeder van onzen Schepen van Fi

nanciën ; de h. Fernand Dutrieu en tal

rijke anderen, waarover we in ons vol

gend nummer hopen meer te kunnen 
weergeven.

DE 0.237 « Nelly-Suzanne », toebehoo

rende aan Herman Vieren en waarvan 

de menschen op het oogenblik der bom

bardementen gevlucht waren.

DE 0.69 « Oscar-Richard », toebehoo

rende aan J. Bogaerts, Cirkelstraat, 27.

In ons verhaal over den lijdensweg 

van millioenen vluchtelingen, komen we 

hierop terug.

DE 0.289 « Paul-Thérèse », toebehoo

rende aan den h. A. Van Elslande, Frère 

Orbanstraat, 19 en A. Christiaen, Am- 

terdamstraat, 7, vertrok op Dinsdag 21 

Mei 1940 uit de haven van Boulogne met 

Engeland als bestemming.

Hetzelfde mag gezegd van de 0.275 
« Hélène », van Karel-Louis Walraeve, J. 

Besagestraat, 7 en 0.108 « Adriatic », toe

behoorende aan Christiaen Albert en 

Ach., Amsterdamstraat, 7.

Verdere inlichtingen omtrent deze 

vaartuigen ontbreken ons.

DE 0.277 « Madeleine-Henriette », ree
der Laplasse Theofiel, Romestraat, 45, 

lag op 18 Juni te Brest en is van daar

uit naar Engeland gevaren.

DE 0.210 «John», reeder Ponjaert 

August, wonende Langestraat, 86 en 

thans verblijvende aan boord van een 

visschersvaartuig te La Rochelle, is ge

zonken bij de haven van Duinkerke tij

dens het troepentransport.

De bemanning en de vluchtelingen

Gekende personen 
zich in Frankrijk 

bevindende

Dat vele Oostendenaars te Dieppe ge

durende ons drie dagen lang verblijf er 

het leven bij inschoten, hoeft geen be

toog en wellicht zullen van de opvaren

den en vluchtelingen op de 0.309, ten 

getalle van een zestigtal, hoogstens een 

twintigtal menschen overschieten.

Zij die begraven liggen op het kerkhof 

te Dieppe, werden ons als volgt opgege

ven :

1. Onbekend.

2. SMISSAERT EMIEL, geboren 31-10- 

1909.

3. MUSSCHE CLEMENT, geboren te 

Doel op 17-5-1900.

4. Een dame : onbekend.

5. Een dame : onbekend.

6. Een meisjes van 10 tot 12 jaar.

7. Een dame : onbekend.

8. Onbekend.

9. DUTRIEU FERNAND, geboren 31-5- 

1899.

10. MEVR. G. VELTHOF-POTTIER, ge

boren op 25-1-1896.

11. STEVENS ROSALIE, geboren te 

Merksem op 15-6-1904.

12. Onbekende dame, gestorven in den 

trein bij haar aankomst te Dieppe.

13. Een meisje van 10 tot 11 jaar.

14. MORRENS HENDRIK, 42 jaar, van 
Mechelen.

Op den bodem van het vaartuig ver

toefden verder nog een 20-tal lijken, 

waarvan de eenzelvigheid nog niet kon 
vastgesteld worden.

Op te merken valt, dat onder hen die 

zich aan boord bevonden, Mevrouw Fer

nand Dutrieu gekwetst werd aan het 

sleutelbeen en naar het hospitaal van 

Lorient werd overgebracht. Het zoontje 

van den heer Gustaaf Velthof, bestuur

der van onze visschershaven, werd insge

lijks gered en opgenomen bij menschen 

te Lorient, bij wie het verder verzorgd 

wordt.

Deze inlichtingen zijn officieel, daar 

we persoonlijk van den Belgischen con

sul te Lorient hieromtrent voor hulp in
geroepen werden.

Bij de vermisten vertoeft verder bijna 

gansch de familie Velthof, bestaande uit 

32 personen en waaronder de moeder

huwd was met den h. Smissaert, de 

vrouw en het kind van den h. René Velt

hof, broeder van den bestuurder der vis

schershaven.

Hoe schipper Arthur Lusyne (zoon), 

die zich in de achterkabien van het 

schip per mirakel wist te redden, 

zijn vrouw in zwangeren toestand en 

zijn zoontje oppikte, terwijl zijn meisje 

van elf jaar onder zijn oogen verdronk, 

terwijl hij nog een tweede kind redde, 

vertellen we in een ander nummer.

Intusschen bieden we aan de families 

van de vele slachtoffers, die er zich aan 

boord bevonden en in ’t bijzonder

\  Wie Bezorgt ons boeken 
voor onze Stadsbibliotheek ?

Men kan ons die verschaffen ofwel bezorgen aan den heer Carlo Loontiens, 

stadsarchivaris, 102, E. Beernaertstraat,of ook aan den heer Legier, gepension- 

neerd Athenaeumleeraar, Poststraat, 13.

Zware straffen aan het Stads
en Onderwijzend Personeel

Onze Drukkerij is 
gespaard gebleven

aan den eenvoudigen en verdienstelijken 
van den heer Velthof, zijn zuster die ge- Oostendenaar.

Dat in de huidige ongelukkige omstandig- 
aan heden door het administratief en onderwij- 

onzen vriend Gustaaf Velthof, bestuurder zend personeel fouten werden begaan, velen

onzer visschershaven, onze innige deel- hte ° f [en hun P°ft verlieten,
° anderen zooals het onderwijzend personeel,

neming in de smartelijke rouw welke welke geen dienst meer deed, van de ver- 
hem zoo zwaar komt te treffen, terwijl scbrikkingen welke we kenden, gebruik maak- 
hij hier zoo plichtsbeseffend zijn ambts- ten onl crSens in Frankrijk een veiliger (?)

vnlhraeht .schuilplaats te zoeken, hoeft geen betoog,
c.zigneaen voiDracni. j H en  alleen> op ENKEl e  UITZONDERIN-

Ook aan de gansche familie Lenaers GEN NA. den steen gooien, willen we niet, 
welke zich aan boord van de 0.288 «Nor- om(iat te veel psychologische factoren hier- 

. . . .  . . .  in een rol hebben gespeeld, welke zoo maar
mandie» bevond en er mee in de golven niet lÿ.htzinnig noch ln het’ voor. of het na

verdween, onze innige deelneming. t deel/van het betrokken personeel dienen
j aaffgewend, daar waar de chefs — en hier 
udedoelen we het Schepencollege — het orde- 
j woord en het voorbeeld tot weggaan gaven.

Wij herhalen dat in sommige gevallen, 
zooals dat van den kommandant van de 

I pompiers, zware straffen dienden toegepast, 
J maar dat andere veel te zwaar het personeel 
zullen treffen, waarvan nochtans vôôr den 

jden oorlog — het mag gezegd worden —
______ g ______  dat het flinke krachten waren.

Dat de straffen, waarvan we hierna de 
' lijst laten volgen, soms heel zwaar zullen 

Dat onze drukkerij thans weer in wer- ! schijnen en door velen zelfs als overdreven, 
king is kunnen treden en onze geachte ! zullen beschouwd worden, is reeds geble- 
. . . . . .  , , ken uit het feit, dat de bemoeiingen van
klienteel opnieuw spoedig zal kunnen hoger hand op komende verzachtingen
bediend worden, hebben we grootendeels schijnen te wijzen.
te danken aan den heer GEORGES LIN- ] Men moet nochtans aannemen, dat voor 
GIER, den bekenden kleermaker van de hen die weggingen, na verwittigd te zijn ge- 
, , ,  „ „ v .  1 j. j , , r i worden door het nieuwe Schepencollege, dat 
Alfons Pieterslaan, die gedurende de af-i ze voistrejct hun post niet mochten verlaten
wezigheid van onzen bestuurder, den h .1 en daarbij nog een halve maand salaris bij

betaald kregen voor de maand Juni, er 
geen aannemelijk excuus kan gevonden 
worden.

Moeilijk kan men aan het lager personeel 
zware straffen opleggen en verwijtsels toe - 
sturen, wanneer het voorbeeld van de chefs 
en in ’t bijzonder van den directeur van de 
burgerwacht, die bij hoog en bij laag be
weerde «zijn vel te zullen riskeeren», eens 
dat de noodzakelijkheid er van zich zou doen 
gevoelen.

Daarbij zijn we overtuigd, dat de gemeen-

Prosper Vandenberghe (die van het mi

nisterie van Verkeerswezen opdracht ge

kregen had de visschersvloot te volgen 

om de Gemeenschappelijke Kas voor Zee

visscherij ergens in Frankrijk in te rich

ten) voor de drukkerij gezorgd heeft, als 

ware het zijn eigendom geweest.

Daarvoor weze hier hulde gebracht

Bevonden zich op het oogenblik van 
ons vertrek uit La Rochelle, op Woens
dag 26 Juni 1940, in F rankrijk  :

LU ITEN AN T DE WISPELAERE, van de 
Marineschool, te Bordeaux.

WATERSCHOUT DE GHEYNST, van 
Antwerpen, met vrouw en kind, te Bor
deaux.

Lt. SPRINGUEL, van de Rijksm arine
school te Oostende, te La Rochelle. j

Z ijn  zoon was zooeven met een koop- , 
vaardijschip afgevaren. j

DE HEER AUGUST ASPESLAGH, di
recteur van den Zeevisscherijdienst te > 
Oostende, met zijn vrouw, dochter, 
kleindochter (Mme Verdonck) en zoon.

ARSENE BLONDE, van de Oostendsche 
Reederij, die ^r  nog een paar weken 
schikte te blijven met de SS.0.163, van 
dezelfde reederij.

NOTARIS DE WYNTER, van Oosten
de, met zijn familie, die op een kasteel 
enkele kilometer van La Rochelle ver
bleef.

JOHN BAUWENS met zijn familie, als
mede zijn zoon Raymond, welke te Ar
cachon verbleven.

WATERSCHOUT CARLIER, der haven 
van Oostende met vrouw, kinderen en 
schoonouders. Hij verbleef slechts een 
paar dagen te La Rochelle en vertrok 
naar Bordeaux.

Ct. LOZE, van de Staatszeevaartschool 
te Oostende, met zijn familie te La Ro
chelle.

Ct GRYEZ en zijn vrouw te La Rochel
le.

Ct LAUWEREINS, van de Staatspaket- 
booten, te La Rochelle.

HENRI GHYS, reeder, met familie, te 
La Rochelle.

JAAK VIAENE, reeder, met familie, te 
La Rochelle.

JAN DAVID, vischhandelaar en fami
lie, te La Rochelle.

FRANS CLOET, vischhandelaar en fa
milie, te La Rochelle.

PIERRE HUYSSEUNE, van Zeebrugge, 
met vrouw, te La Rochelle.

MAURICE PIERLOOT, van Heist, te 
La Rochelle.

M EVR OU W  VERMEULEN met schoon
moeder (vrouw van den hulpwater- 
schout), te Chatelaillon bij La Rochelle.

JULES DEKN OCK  met vrouw en kind 
en de familie CARLO BENS vertoefden 

I tot Vrijdag 21 Juni te Poitiers en zijn 
‘ dan Zuidelijker gegaan naar Bordeaux.
. HONORE SEYS te Dax bij Lourdes.

ARTHUR DE SMET, kolenhandelaar, 
Nieuwpoort Steenweg, te Dax.

FRANS VIAENE, reeder, met familie, 
te La Rochelle.

RAPHAEL VILEYN, reeder, met fami
lie, te La Rochelle.

ADVOKAAT VALCKE, met familie, te 
La Rochelle.

HEER PIERRE VALCKE, met familie, 
te La Rochelle.

Dr DELCROIX, van het Instituut Del- 
croix te Mariakerke, bevond zich met 
zijn vrouw te La Rochelle, waar hij 
reeds aan de visschers en veel 
Belgen, daar tegenwoordig, veel diensten 
bewees. Zijn materiaal, dat zich aan 
boord van de motorboot « Pastor Pype » 
bevond, werd veilig in Engeland binnen
gebracht met al de zieken en gekwetsten 
welke van het instituut getransporteerd 
werden.

DE HEER DESCAMPS, directeur van 
het Zeewezen, te Bordeaux.

DE HEER KRIER, idem.
GOUVERNEUR HENRI BAELS, die te 

Poitiers vertoefde en vandaar naar La 
Rochelle kwam op Dinsdag 17 Juni, om 
er te vertrekken naar Bordeaux of Enge
land.

LUCIEN DECROP met familie, verbleef 
te La Rochelle op het oogenblik dat wij 
naar Oostende terugkeerden op Woens
dag 18 Juni.

DE HEER BERTRAND, directeur van

F r o i d  I n d u s t r i e l  g

u s

REEDERIJKAAI, 36,

MODERNE 
FABRIEK

O O S T E N D E

TELEFOO N 72291

Handelsregister N r 9) 

Postcheckrek. 323890

Dagelijk *che Toortbr.ng.t : 250.009 kilos H O F LE V E R A N C IE R

i
t

§

$

t

t

1
m

Wie bezorgt e r ons 
inlichtingen over :

welke zich aan boord bevonden bii het,het Zeewezen, id. 

vertrek te Oostende, werden allen veilig B O ^ n ^ T ^ s t e ^ ^ S e v e ^ S  
aan wal gebracht in Engeland. August Poitiers.

Ponjaert zelf heeft enkele dagen in het j BERTO ELLEBOUDT, te La Rochelle, 
gevang gezeten om geweigerd te hebben * . WIÏjLEMS, controleur van den 

met zijn schip, dat aan den steven een Antwerpen (gep' loods)'

1. ISIDOOR BELr-AEME, met een vis

schersvaartuig vertrokken.

2. DE B.15, waarvan de vrouw van Mau

rice Content aan boord was.

3. DE 0.121 EN DE H.17, toeehoorende 

aan Jozef Arts, bijgenaamd den Ame

rikaander.

4 DE 0.324, toebehoorende aan Cloet 

Germain.

5. DE 0.310, van Hendryckx L. en Van

denberghe F. 

ö. MEVR. Wwe DUTRIEUE EN FAMILIE, 

wonende Renteniersstraat en vertrok

ken met de maalboot «Prince Bau
douin ».

7. JACKIE VAN HUYSSE, korporaal 53e 

Linie, le bataljon, gezien ergens in 

Frankrijk.

8. De FAMILIE BOGAERT J., van de Cir

kelstraat, 27, welke zich aan boord 

bevond van de 0.69, welke thans in de 

haven van Dieppe gezonken ligt.

9. DE 0.129 DECKM YN  GERARD en de 

0.9 DECKM YN ERNEST, die op Zater

dag 17 Mei Oostende verlieten met be

stemming een Fransche haven.

10. DE SS. CARGO «M ARIA  PIA », den 

17 April uit Antwerpen vertrokken. 

Aan boord bevond zich Degraeve Geor

ges. Inlichtingen zullen’ zeer welkom 
zijn.

11. OVER DE MILITAIRE GEVANGENEN 

van het 23e LINIEREGIMENT, met 

naam en voornaam.

12. DE 0241, schipper Isidoor Vieren, 

met de familie Vieren aan boord.

DE 0.228, schipper Jules Vieren.

DE 0.231, schipper Georges Gonzales. 

DE 0.239, met Jules Vande Woude aan 

boord, allen vertrokken uit Oostende op 

Zaterdag 18 Mei 1940, met bestemming 

Engelsche of Fransche havens.

13. DE 0.275, reeder Karel-Louis Walrae

ve, schipper André Verbanck.

14. HENRI LAMBREGT, uit De Panne 

vertrokken op Dinsdag 21 Mei met au

to in de richting van Frankrijk en als 

dood opgegeven.

15. JAN LAMBREGT, schipper van de 

0.237, alsmede FRANS VILEYN en 

vrouw, waarvan het vaartuig thans in 

de haven van Dieppe gezonken ligt na 

het bombardement van Dinsdag 21 Mei 
1940.

Naar eçn bewering van een bewaker 

der schepen, bevonden zich de beman

ning en de vluchtelingen niet aan 

boord op het oogenblik van de bombar

dementen.

16. HONORE BOEYDEN, van «Veritas» 

en familie, zich begevend naar Den 

Havre, den Woensdag 15 Mei 1940.

17. DE FAMILIE TRATSAERT en SAR- 

TORIS, vertrokken uit Oostende met 

de 0.304, schipper Jan Verhaeghe.

18. SCHIPPER LOUIS DECROP, die met 

de 0.249 op het oogenblik van het uit

breken van den oorlog in zee vertoef
de.

19. DE FAMILIE CARTON, Pension St. 

James, wonende K. Janssenslaan en 

vertrokken uit De Panne op Zondag 

19 Mei, in de richting van Duinkerke.

20. SLEEPBOOT « DE ZEELEEUW », aan 

boord waarvan -HELENE DECKM YN  
zich bevond.

21. DE 0.90 « D O X  », reeder Deckmyn 

Eduard.

DE 0.96 « Georgette-Lydie », reeder J. 

Deckmyn, wonende Cirkelstraat, 35. 

DE 0.56 « Mimosa », reeder Coopman 

F., Visscherskaai, 47.

DE 0.60 « PICCOLO », reeder ’t Jaeckx 

Robert, wonende Cirkelstraat, 22.

22. ALEX LEIRE, die met een der loods- 

booten vertrok naar Engeland of 
Frankrijk.

23. Over RICHARD MUS, matroos aan 

boord van de 0.138 « Simonne-Michel», 

reeder Verhaeghe Arthur, wonende Ed. 

Hammanstraat, 6.

Dit wordt gevraagd door Irma Van 

Acker, welke zich bevindt in Frankrijk 

bij Mlle Louise Grabob, te Lestelle 

Betharran, B. Pyrenëen.

24. FRANS BARBAIX, vertrokken uit 

Oostende met de 0.322 « Blauwvoet », 

reeder Dewulf J„ wonende Fortuinstr., 
22.

Dit wordt gevraagd door zijn vrouw die 

zich bevindt in Frankrijk, te Lestelle 

Betharram, bij Mlle Cabarrous, B. Py

renëen.

25. HOLLEMEESCH EMIEL, schipper aan 

boord van de 0.269 «Antoon Bergman», 

reeder Karei Walraeve. Dit wordt ge

vraagd door zijn vrouw die verblijft in 

Frankrijk, bij Charles Labes, place de 

l’Eglise, Lestelle Betharram, B. Pyre

nëen.

VICTOR RAU, matroos aan boord van 

de SS.0.164 « Jan Dewaele », van de 

Oostendsche Reederij. (Nota der Red. 

De SS.0.164 bevindt zich in Engeland) 

en over de bemanning van de LOODS

BOOT 17. Dit wordt gevraagd door ver

schillende familieleden van Rau Victor, 

die zich bevinden in Frankrijk met als 

adres : à la Chaumière, te Lestelle Be

tharran, B. Pyrenëen.

SOLDAAT M ARLY  ROBERT, 3e Linie
regiment, 14e Cie. J

teraad binnenkort en nadat het leven zijn 
normalen gang hernomen zal hebben, deze 
straffen zal willen herzien en tot een mi
nimum zal herleiden.

De gemeenteraad van Oostende vergader
de Vrijdag 28 en Zaterdag 29 Juni, telkens 
van 3 tot 8.30 uur. om de menigvuldige ge
vallen te onderzoeken van de leden van het 
stadspersoneel en van het onder wij zed per
soneel die de stad verlaten hebben tenge
volge van oorlogsfeiten.

In algemeenen regel werd dë schorsing 
voor onbepaalden tijd uitgesproken voor al
le afwezigen.

De anderen, diegenen die den oproep van 
het gemeentebestuur beantwoord hadden 
en zich aanboden, werden opvolgentlijk 
door den gemeenteraad onderhoord en 
konden daar ook hun verdediging voor
houden.

Al de beslissingen die genomen wer
den, moeten nu nog voorgelegd worden 
aan de Bestendige Afvaardiging en de 
bundels van al de betrokkene bedienden, 
werklieden, onderwijzers en onderwijze
ressen moeten gezonden worden naar 
den heer Procureur des Konings te Brus
sel.

Voegen wij hierbij dat de tuchtstraf
fen die volgens de bepalingen van de 
Hoogere Overheid dienden toegepast, al
le veel strenger zijn dan deze die toege
past werden.

Volgende tuchtstraffen werden door 
edn gemeenteraad uitgesproken :

IN HET ONDERWIJS

ER ZIJN 34 vrouwelijke leerkrachten 
die nunne school hebben verlaten.

12 zijn er tot nu toe nog niet terugge-, 
keerd.

20 nebben een verontschuldiging aan
geboden.

2 hebben geen verontschuldiging in
gediend.

ER ZIJN 6 mannelijke leerkrachten 
die hunne school verlaten hebben en die 
meer dan 45 jaar oud zijn.

4 daarvan hebben een verontschuldi
ging gezonden.

2 zijn nog niet terug, waarvan een te 
Assenede verbleef en een medisch ge
tuigschrift stuurde.

ER ZIJN 14 mannelijke leerkrachten 
die hunne school verlieten die van 35 
tot 45 jaar oud zijn.

11 hebben geen verontschuldiging ge
zonden en hebben zich tot nu toe niet 
aangemeld.

3 dienden een verontschuldiging in.
ER ZIJN 3 mannelijke leerkrachten

die hunne school verlieten en die min
der dan 35 jaar tellen. Geen enkel dien
de een verontschuldiging in.

2 kwamen niet terug.

VROU WELIJ KE  LEERKRACHTEN

School Maria-Hendrika. — Hubrechsen 
Alice, aiwezig, geschorst. —  Versyp-Sa- 
vonie Suzanne, gescnorst 2 maanden, 
met aitrek wedae.

Bewaarsectie Maria-Hendrika. ■— Car
don Bertha, geschorst 4 m. met aftrek 
wedde. —  Vercruysse-Vandenberghe Em
ma, afwezig, gescnorst.

school Marie-José, Schippersstraat, 48. 
Bewaarsectie. —- Cardon Rosalie, gesch.
4 maanden, met aftrek wedde.

School Pieters, Hazegras. — Van Vya- 
ne Yvonne, afwezig, geschorst.

Stedelijke Meisjesberoepsschool. —  De 
Keyser-Nierynck Jeanne, geschorst twee 
maanden, met aftrek wedde. —  Wilms 
Alfonsine, geschorst 4 maanden, met af
trek wedde. —  Vande Walle-Madeleyn 
Clothilde, zonder gevolg. —  De Cock- 
Baetsleer Clarisse, geschorst 2 maanden, 
met aftrek wedde. — Van Slambrouck 
Yvonne, afwezig, geschorst. —  Waeter- 
schoot Philomena, geschorst 4 maanden, 
met aftrek wedde. —  Seynaeve Simon 
(interim, geschorst 4 maanden, met af
trek wedde. —  Verlinden-Mouqué Lucie, 
(interim), geschorst.

School Vuurtoren. —  Decoster-Debrou- 
were Mariette, afwezig, geschorst.

School Vercamer, Northlaan. — De- 
cerf-Dorchain Victorine, afwezig, ge
schorst. —  Callant-Dorchain Georgine, 
afwezig, geschorst.

School Conscience. —  Descamps-Mar- 
chal Irma, geschorst 2 maanden, met 
aftrek wedde. —  Broux-De Tye Jenny, 
afwezig, geschorst. —  Quataert-Alle- 
meersch Irma, geschorst 2 maanden met 
aftrek wedde. —  Debacker-Peuteman J., 
geschorst 4 maanden, met aftrek wedde. 
—  Dekemel-Jonckheere Cec., (Moere), 
geschorst 4 maanden, met aftrek wedde.

School Kroonlaan. — Jonckheere-Reyn- 
ders Germ., geschorst 4 maanden, met 
aftrek wedde. — Tanghe-Colpé Yvonne, 
vermaning. — De Cock-Van Wynsberghe, 
geschorst 2 maanden, met aftrek wedde. 
— De Buf-Seynaeve Yvonne, afwezig, ge
schorst.

Bewaarschool Kroonlaan. — Desmet- 
üruyve Adrienne, geschorst 4 maanden, 
met aftrek wedde. —  Cordy-Fol Alber- 
tine, geschorst 2 maanden, met aftrek 
wedde. — Six-Eneman Augusta, geschorst 
4 maanden, met aftrek wedde.

School Maria-Hendrika. —  Dangosche- 
Vandeputte Hélène, geschorst 2 maan
den, met aftrek wedde.

Conservatorium. — Van Branteghem- 
de Selliers, afwezig, geshorst. — Lepeut 
Maria, nieuw onderzoek.

MANNELIJKE LEERKRACHTEN
DIENSTPLICHTIG OF NIET 

35 tot 45 JAAR

School Albert. —  Decerf Lucien, afwe
zig, geschorst. — De Cock Lucien, aftrek 
van dagen afwezigheid. — Groensteen 
Georges, geschorst 4 maanden, met af
trek van wedde.

School Van Neste. —  Caron Michel, af
wezig, geschorst. —  Patfoort Robert, af
wezig, geschorst.

School Leopold. —  Vandeputte Rafaël, 
afwezig, geschorst.

Schoolgroep Kroonlaan. —  Van Houtte 
Victor, afwezig, geschorst. —  Broux G., 
afwezig, geschorst. — Dekeersgieter O., 
afwezig, geschorst.

LEERKRACHTEN DIE MEER DAN 
45 JAAR TELLEN

School Albert. — Descamps Maurice, 
4 dagen aftrek.

School Leopold. —  Gillon Germain, ge
schorst 4 maanden, met aftrek van wed
de. —  De Groote Richard, afwezig, ge
schorst. — De Groote Rich., afwezig, ge- 
4 maanden, met aftrek van wedde. — De 
Keyser-Nierynck, afwezig, geschorst. — 
Maurau Hendrik, dagen afwezig niet be
taald.

DIENSTPLICHTIG 16-35 JAAR

School Meiboom. —  Van de Gehuchte 
Julien, afwezig, geschorst.

Stedelijk Muziekconservatorium. — 
Van Branteghem Lucien, afwezig, ge
schorst.

DIENSTPLICHTIG OF NIET 
35 TOT  45 JAAR

Visschersschool. —  Callant Arthur, af
wezig, geschorst.

Stedelijke Vakschool. —  Frankignoul 
Willy, afwezig, geschorst. — Vercruysse 
Gustaaf, afwezig, geschorst.

BEDIENDEN :

Mevr. Abicht, gemeentekas, afwezig, 
gesch. —  Fernand Baete, afwezig, gesch.
— Bernaerts Jan, opnemer van water- 
dienst, 2 maanden schorsing met aftrek 
van wedde. —  Berben André, klerk, id. — 
Brouckxon Camille, magazijnier, afwezig, 
gesch. — Brys Henri, klerk, dienstdoende 
technisch sekretaris van de Passieve 
Luchtbescherming, geschorst voor onbe
paalden tijd, voor verder onderzoek van 
zijn geval. — Chapel Charles, beiaardier, 
geschorst voor 2 maanden met verlies 
van wedde. — Corteil Eduard, bode, af
wezig, geschorst. —  Dechaene Alb., klerk, 
schorsing zes maanden met verlies van 
wedde. — Mevr. Alice Vanhee-David, ver
pleegster, zonder gevolg. — Desmet Ger., 
klerk, aftrek dagen afwezigheid. —  De- 
wuffel Albert, afwezig, gesch. —  Dhoedt 
Eugeen, id. —  Irma Hungs-Pintelon, ld.
—  Jan Laroye, id. —  Maeckelberghe G„ 
vischkeurder, 2 maanedn schorsing met 
verlies van wedde. —  Mollemans Robert, 
afwezig, gesch. — Nierynck Alfons, id. — 
Ocket Fernand, id. — Ocket Georges, id.
— Jeanne Ocket-Valkenburg, id. — Ocket 
Norbert, aftrek dagen afwezigheid. — 
Pinteion August, afwezig, gesch. — Trat
saert Eugène, id. —  Vandenbussche Fer
nand, id. —  Mevr. Vanpraet-Bourgeois, 
id. — Vercruysse Alice, id. — Vroome Al
bert, id. —  Zonnekein Louis, id. •— Cau- 
delier Fernand, toeziener, afwezig, ge
schorst. —  Devuyst Leon, hoofdtoezie
ner, id. —  Vandycke August, toeziener, 
id. —  Baels Pierre, politie, id. —  Ouvry 
Arthur, politie, id.

W ERKLIEDEN :

Balliee Henri, afwezig, geschorst. — 
Bouiller Gustave, id. —  Borrey Charles, 
id. —  Busschaert Karel, id. ■— Coutelle 
Maurice, id. —  Cuypers Robert, d. —  De
cerf Frans, id. —  Dekeyser Jeroom, id. — 
Dennekin Alois, id. —  Deprince Gustaaf, 
id. —  Dutrieue Marcel, id. —  Lust André, 
id. — Pieters Oscar, id. —  Sluyters René, 
id. — Hoornaert Frans, id. —  Soete Fer
nand, id. —  Thoon Oscar, id. —  Vanden- 
bouhede Leopold, id. —  Vanhoutte Am., 
id. — Vanhoutte Jozef, id. —  Verheyde 
Maurice, id. —  Verhuist Guillaume, id. - 
Vermeersch Victor, id. —  Decraene Au
gust, waterdienst, had militieverplichtin- 
gen, zonder gevolg. —  Delrue Alberic, 
sluisknecht, havendienst, aftrek dagen 
afwezigheid. — Desmet Mathieu, metser, 
verlichtingsdienst, 2 maanden schorsing, 
met aftrek van wedde. — Dufour August, 
werkman, zelfden dienst, id. — Janssens 
Lucien, gas- en electriciteitsdienst : een 
onderzoek wordt ingesteld daar hij de 
stad, naar :djn bewering, niet zou ver
laten hebocn — Lamste Gustaaf, vis 
s Tieishaven. slipway, schorsing i maan
den, met verlies van wedde. — Lamote 
Julien, smid, id. — Maertens August, 
aardewerker, gasdienst, aftrek dagen af
wezigheid. — Pylyser Emiel, fonteinier, 
waterdienst, id.

POMPIERS :

Borgers Charles, afwezig, geschorst. — 
Goethals Henri, .id. —  Lefèvre P., id. — 
Lesaffre Albert, id. —  Michiels Georges, 
men zal zijn terugkomst afwachten, al
vorens een beslissing te nemen, daar hij 
op bevel van het gewezen Schepencollege 
zou vertrokken zijn. —  Gillon Wilfried, 
zes maanden schorsing met aftrek van 
wedde.

Al die tuchtstraffen zullen toegepast 
worden naarmate de normale gang van 
de diensten dit zal toelaten. De meeste 
betrokkenen hebben hun dienst op 1 Juli 
mogen hervatten.
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Oostendseh Nieuws
NATIONALE KAS VOOR OORLOGSPEN- 
SIOENEN
BETALING VAN DE PENSIOENEN
Er wordt ter kennis gebracht van de 

gerechtigden van de hiernavermelde pen- 
iioenen van den oorlog 1914-1918 : in- 
validitetspensioenen, pensioenen van 
weduwen en weezen van militairen, pen
sioenen van ascendenten van militairen 
en pensioenen van burgerlijke slachtof
fers, dat hun een in den loop van de 
tweede helft van de maand Juli 1940 a f
korting overeenstemmend met één 
maand pensioen zal kunnen uitbetaald 
worden. Een nieuw bericht zal binnen
kort de wijze en de voorwaarden van be
taling opgeven.
Voorloopig is de betaling der renten 

mor frontstreepen en nationale orden 
geschorst.

NAT. VERBOND VAN BURGERLIJKE  
OORLOGSINVALIDEN, WEDUWEN EN 
RECHTHEBBENDEN. — AFDEELING  
OOSTENDE EN OM LIGGENDE
De leden worden verzocht zich bij den 

lecretaris, Maurau Henri, Plantenstraat, 
!2 te Oostende aan te bieden, voorzien 
ian hun pensioenkaart (gele kaart), ten 
fade een formulier in te vullen voor de 
litbetaling van het pensioen. Het bo- 
ituur is ter beschikking alle dagjn. van 
I7 uur af.

HUIS INGESTORT
Donderdagnamiddag is met geweldig 

[ekraak een huis ingestort, gelegen in 
Langestraat, nabij de Vlaanderen- 

traat. Het huis behoorde toe aan den h. 
eynaeve en was de achterkant en uit- 
;ang van de Cinema Forum.
Deze hoek beteekent nu een groot ge- 
aar voor de voorbijgangers, daar ver- 
iere instorting nog steeds mogelijk 
lijkt. Er staan nl. te veel geteisterde 
luren recht, die niet gestut zijn.

IAXIS __
Vele taximannen konden geen essen- 
evergunning krijgen en zagen zich dan 
ok genoodzaakt uiuis te blijven of een 
inder werk te zoeken.
Maar nu aoet zien net geval voor, dat 
p de standplaatsen betaald door Oos- 
endsche taxichauffeurs, de plaats in- 
[enomen wordt door taxis uit Breedene. 
Zou het Stadsbestuur deze ongezonde 
oncurrentie niet kunnen tegengaan ?

IETALINGSMIDDELEN
De wettige betalingsmiddelen in het 

iezette gebied zijn de volgende :
1. Het Belgisch geld.
2. De Reichskreditkassenscheine van 

iO pf., 1, 2, 5, 20 en 50 mark.
3. Het kleingeld 1, 2, 5 en 10 pf.
Alle ander Duitsch geld is ongeldig in

België en verboden te ontvangen of uit 
e geven.

In memoriam 
Emiel SMISSAERT
Reeds verscheidene dagen liep in Oos- 

ende het gerucht dat een visschersvaar- 

iuig te Dieppe door een vliegbom ge- 

iroffen werd en dat een twintigtal Oos- 

lendenaars hierbij het leven Heten. 

Namen werden genoemd, o.a. van Em. 

Imissaert, die met zijn vrouw en de 

irouw van den heer Gustaaf Velthof en 

'erdere familieleden op dit schip de reis 

laar Engeland wilden ondernemen.

Tot het laatste oogenblik hebben de 

ele. vrienden van de familie Smissaert 

a den heer Velthof gehoopt dat dit ge

acht zou tegengesproken worden, of al- 

Sians, dat de overdrijving er van zou 

rorden vastgesteld.

Helaas ! er kan thans niet meer ge- 

wijfeld worden. De 0.30^ werd op Dins- 

21 Mei in de haven* van Dieppe in 

ien grond geboord, en zij die zich aan 

toord bevonden, kwamen bijna allen om 

let leven, uitgenomen den schipper Ar

thur Lusyne, die zijn vrouw en twee van 

lijn drie kinderen redde.

De heer Emiel Smissaert is één van de 

telen, die uit plichtsbesef alleen om een 

lezin naar veiliger oorden te brengen, 

ten verre en gevaarlijke reis onderno

men heeft en aldus aan een droevig ein- 

ie kwam, ver van zijn huis en van zijn 

trienienkring.

De heer Smissaert maakt reeds een 

twintigtal jaren deel uit van het bestuur 

tan de Handelaarsvereeniging en van 

A. Of'*cieele Feestcc-nmLs ie, waarin hij 

vereeniging vertegenwoordigde. Ge

durende al die jaren heeft hij steeds blijk 

gejeven van een breeden geest, een over

tuigde, maar toch verdraagzame mee

ting, zoowel op godsdienstig als op taal

gebied.

Wij herkennen in hem een eerlijken 

ftrever voor het algemeen welzijn en den 

bloei van onze stad.

Aan zijn achtbare en vereerde moeder, 

aan den heer Schepen Henri Smissaert, 

:ijn broeder, met wien hij sinds jaren 

Hen oistelraad van de « Duineticalm t 

(Ormde, aan de familiën Smissaert en 

Mthof biedt « Het Visscherijblad » zijn 

hnig rouwbeklag aan.

HEROPBOUW
Naar wij vernemen werden bij een der 

grootste ondernemers der stad stappen 
gedaan vanwege de magazijnen « A l’In- 
novation » en de « Uniprix », om de win
kels terug op te bouwen en zoo gauw mo
gelijk in de behoeften van de bevolking 
te voorzien.

Dat is een optimisme dat we graag 
zien.

VOOR DE TAXIM AN NEN
De Burgemeester der Stad Oostende 

brengt ter kennis van de belanghebben
den dat zij, die vroeger reeds een ver
zoek indienden om ingeschreven te wor
den op de lijst der candidaten om in aan
merking te komen voor de bezetting van 
een gebeurlijk vrijkomende standplaats 
voor ataxe (huurauto), worden uitgenoo- 
digd een nieuwe vraag bij het Gemeente
bestuur in te dienen, met bijvoeging van 
het ontvangstbewijs van het eerste ver
zoek.

Voor de aanvragen ingediend na 10 Ju
li 1940, zal er geen rekening meer gehou
den worden van den datum van het eer
ste verzoek en zullen deze ingeschreven 
worden op de nieuwe lijst, volgens den 
datum van ontvangst van het laatste 
verzoek.

DE GROOTE KERK
Het dak van de groote kerk ls voor

loopig hersteld, in afwachting dat het 
leien dak volledig in orde zal kunnen ge
bracht worden.

Aangedrongen wordt opdat in de St. 
Jozefskerk een brandvenster van Ladon, 
dat ingeduwd werd, spoedig zou hersteld 
worden, daar het anders wel door ruk
winden heelemaal zou vernield geraken.

DE STEDELIJKE ZWEMSCHOOL
gelegen bij den Watertoren zal dit 

jaar, in de afwezigheid van den vroege- 
ren uitbater, h. Albert Lusyne, uitgebaat 
worden door M. Vergracht, mits den 
pachtpijs van 1525 fr. voor de drie loo- 
pende maanden Juli, Augustus en Sep
tember.

Expertisen voor 
OORLOGSSCHADE
Voor alle foto’s dienende tot het 

verkrijgoin van oorlogsschade 
wendt U to t den 

V A K F O T O G R A A F

MAURICE LAUWERS
20, LANGESTRAAT OOSTENDE

W at moet men 
doen in geval van 
Oorlogsschade ?

Uittreksel van het ministerieel om- 
zendschrijven van 18 Juni 1940 :

1. —  De geteisterde zal zelf, of door 
bemiddeling van een bevoegde derde 
persoon, een vaststeUing der geleden 
schade opmaken, zeer klaar de plaatsen, 
den aard en de omstandigheden aan
duiden. Hij zal de schade ramen aan 
den prijs van den dag, 1 Juni 1940 en 
alle noodige stukken bijvoegen.

2. —  Een exemplaar dier documenten 
M OET aan het Ministerie van Financiën 
Dienst voor Oorlogsschade, 43b, Zege-1 
straat, te Brussel St. Gillis, gezonden 
worden. Een dubbel moet aan het Ge
meentebestuur der Gemeente waar de 
schade zich voordeed, gezonden worden.

3. —  De geteisterden moeten zeer dui
delijk hun burgerlijken stand aandui
den, d.i. naam, voornaam, datum en 
plaats van geboorte, beroep en desgeval
lend den burg. stand van de echtgenoo- 
te.

4. — Zoodra de postdienst regelmatig 
zal fungeeren, zal een ontvangstbewijs 
door de'zorgen van het Ministerie ge
zonden worden.

5. —  Het begrip « oorlogsschade > mag 
voorloopig bepaald zijn als volgt :

alle materiale, rechtstreeksche en ze

, IN HET GERECHTSHOF
j wordt sedert Maandag gewerkt aan de 
inrientng van de centrale verwarming. 

I De aanbesteding had reeds een jaar ge
leden plaats en de offerte van M. Tho
mas Kyndt is thans, wegens de stijging 
van alle prijzen, heel voordeelig gewor
den voor de Stad. Ten andere, in het 
vooruitzicht van den Winter, werd het 
meer dan tijd dat met deze werken be
gonnen werd, wilde men niet dezen Win
ter in het stadhuis bevriezen.

Waren we in normale tijden, we zou
den zeggen dat sommige gloedvolle re
denaars daardoor wat meer tot kortbon
digheid zouden aangezet worden.

U IT  BANGE DAGEN
Dit belangrijk artikel moesten we we

gens plaatsgebrek tot volgende week 
verschuiven. We vezoeken onze lezers 
dus wat geduld te hebben, want belang
rijke mededeelingen zullen volgen.

STADSPERSONEEL
Naar wij vernemen, werd de tucht

straf uitgesproken tegen een aantal bu- 
reauchefs, waarbij deze afgezet werden 
uit hun functies, bij beslissing van den 
gemeenteraad op 29 Juni, thans omge
zet in een voorloopige schorsing.

Dit werd toegepast op : de hh. Becu, 
Vandecasteele, Van Praet, Goddyn, God- 
demaer, Pilaeis en Hungs.

PALMBOOMEN
In het Gerechtshof, op de eerste ver

dieping, werden drie prachtige palm- 
boomen geplaatst die het uitzicht waar
lijk paleisachtig maken.

MOOI GEBAAR
De h. John Everaert, wonende Heilig 

Hartlaan, heeft talrijke boekwerken aan 
den heer Carlo Loontiens geschonken 
voor de stadsbibliotheek.

Dit mooi gebaar diende wel vermeld.

OVERLIJDEN
Vrijdag is alhier na een langdurige 

ziekte, Mevrouw Elisabeth DUTRIEUE, 
echtgenoote van den h. Charles Missiaen, 
overleden.

Wij bieden aan den h. Charles Missiaen 
en zijn familie onze innige deelneming 
aan. .

VOOR DE GEBREKKIGEN
Het bestuur van de burgerlijke- ver

minkten van arbeid en vrede, afdeeling 
Brugge, heeft het genoegen aan de le
den van den bond te laten weten, dat 
het bestuur van het fonds der vermink
ten de mogelijkheid inziet op het einde 
dezer maand, het bedrag der verloopen 
trimester uit te betalen, zooniet met Oc
tober.

REDDING SDIENST
Onder het voorzitterschap van den h. 

H. Serruys, burgemeester, bijgestaan door 
den stadssecretaris b. M. Surmont, werd 
er vergaderd voor de herinrichting van 
den Reddingsdienst. Een afgevaardigde 
van de bezette overheid was tegenwoor
dig.

Waren aanwezig : hh. Dr Van Wynen- 
daele, hoofdpolitiecommissaris Seys, 
hoofdingenieur Vande Wlnckel, de kom- 
mandant van het pompierskorps h. Van 
Hecke en E. Devisscher.

De h. Burgemeester gaf uitleg over 
de samenkomst, waarna de h. E. De
visscher eefi verslag voolrlas van een 
vergadering gehouden met eenige vast
beraden mannen, die den eersten op
roep beantwoordden en die, in geval van 
nood, zich ten dienste stellen van de 
bevolking.

Reeds zijn er een dertigtal leden inge
schreven, getal welke onvoldoende is 
voor de stad.

Er wordt een oproep gedaan tot de 
bevolking zich in te schrijven, zoohaast 
mogelijk, op de volgende adressen :

Devisscher E., Christinastraat, 40. — 
Verbiest H., Kaaistraat, 41. — Boussy A., 
Kapellestraat, 31. —  Lingier G., Alfons 
Pieterslaan, 67. —  Broucke J„ Rogierl., 
43. —  Degraeve A„ Ed. De Cuyperstraat, 
7. —  Marques J., Koninginnelaan, 70. — 
Reilzen L., de Smet de Naeyerlaan, 82.
—  Vanden Bossche J., Wittenonnenstr., 
35. —  Depoorter M., Christinastraat, 12.
—  Klausing J., Romestraat, 55. —  Van
denberghe Oscar, Vingerlinckxstraat, 26, 
Opex.

PLAATSGEBREK
Daar wij ons voorgenomen hebben de 

Burgerlijke Stand in ons blad te laten 
verschijnen, sinds het uitbreken van den 
oorlog, zien wij ons genoodzaakt talrijke 
artikels uit te stellen tot de volgende 
week, o.a. : «Een Gesprek met Carlo 
Loontiens» en «Een Wandeling door
heen de Stad».

PO STLICH TIN G
De postbussen worden regelmatig 

tweemaal per dag gelicht en wel om 9.30 
en 16.30 u.

VAN ONDER HET PUIN
Woensdagvoormiddag werd bij de op- 

ruimingswerken aan de Van Iseghem- 
laan, tusschen de Capucienenstraat en 
de Louisastraat, het stoffelijk overschot 
van een Duitsch soldaat onder de pui- 
nen gehaald.

Het lijk dat in ver gevorderden staat 
van ontbinding verkeerde, werd onmid
dellijk ter aarde besteld.

ONDERSCHEIDING
Woensdagmorgen had op de koer van 

de pompierskazerne een intieme plech
tigheid plaats, waarbij de pompier Van- 
denhauweele Maurlce door Kommandant 
Van Hecke gefeliciteerd werd, om op ge
vaar van zijn eigen leven, een koffer ge
red te hebben inhoudende een waarde 
van 30.000 frank in het huis van den h. 
J. Oger. Het was de h. J. Oger zelf, die 
er bijzonder op gesteld was, opdat deze 
moedige jongen openbaar zou gelukge- 
wenscht worden.

Wij wisten wel dat er in ons Brand
weerkorps moedige mannen zitten.

OOSTENDE KERM IS
Maandag laatst was het Oostende 

Kermis. Het feest is onopgemerkt door
gegaan en overal waren de diensten, 
zoowel in privé als publiek, normaal.

DE MEISJESBEROEPSSCHOOL
Van af Maandag 8 Juli zullen de lessen 

opnieuw hevat worden voor de stedelijke 
Meisjes Beroepsschool.

Hiermee zullen thans alle scholen weer 
in werking zijn. Enkele stadsdiensten 
zouden derhalve verplicht zijn onderdak 
te zoeken in het nieuw Gerechtshof.

DE STADSTRAMS
Van af 1 Juli is de tramregeling op de 

stadslijnen 5 en 6 gewijzigd geworden. 
Thans geven de meeste trams geen aan
sluiting meer, wat natuurlijk door vele 
reizigers betreurd wordt.

De eerste afreizen hebben plaats te 
Maiakerke om 6.30, 6.48, 7.00 u. en de 
laatste 19.30, 19.48, 20.00 uur. Van de Ell- 
sabethlaan zijn de eerste om 6.30 en 6.45 
uur en de laatste om 20.00 uur.

Zoodoende is er om de twaalf minuten 
een tram beschikbaar.

VOETBAL — PROVINCIAAL BESTUUR
Zaterdag 6 Juli vergadert het Provin

ciaal Bestuur van West-Vlaanderen met 
het oog op de herneming van de voet
balsport in onze provincie, vanaf Sep
tember a.s.

Op Zondag 14 Juli heeft te Bruptre de 
aigemeene vergadering plaats van rie 
clubs van West-Vlaanderen.

Ook het bestuur van het K.V.”3.0 her
neemt zijn wekelijksche bestuursverga- 
dert. f'".

En zoo komt er leven in oni stadje.

DE MARKTEN
Onze markten werken weer normaal. 

Vooral op Donderdag is er een groote 
volkstoeloop. De botermarkt alleen wordt 
thans nog gehouden op het Wapenplein, 
terwijl een honderdtal kramers met 
groenten en andere waren, plaats hebben 
genomen op de Groentenmarkt en de 
aanpalende straten. De vleeschmarkt 
werkt ook normaal.

Alleen de vischmijn kan nog niet ge
bruikt worden. Wel zijn garnaal en 
enkele strandschullen in zeer geringe 
mate verkrijgbaar. Deze worden door 
middel van een sleepnet aan wal ge
bracht.

NAGELATEN M IL IT A IR E  VOORWER
PEN

Alle militaire voorwerpen, welke door 
burgers mochten gevonden worden, die
nen terstond overgemaakt aan de rijks
wacht, op de Alfons Pieterslaan. Hier
onder dient men te verstaan : unifor
men, schoenen, militair ondergoed en 
ander materieel dat aan ons leger toe
behoort.

Wat betreft niet ontplofte bommen en 
dergelijke, moet onmiddellijk de Belgi
sche Plaatsbevelhebber, Koninklijkestr., 
28 (hoek IJzerstraat verwittigd worden, 
die in samenwerking met den Duitschen 
Plaatskommandant, het gevaarlijke 
goedje zal weghalen.

De Families MISSIAEN-DU- 
TRIEUE verzoeken ons het over
lijden aan te kondigen van

Elisabeth

Mevrouw

M aria DUTRIEUE

stadsaangestelde in de Trinkhall 
Echtgenoote van

Mjinheer Karei Missiaen

geboren te Mariakerke den 11 De
cember 1896 en overleden te Oos
tende den 28 Juni 1940, voorzien 
van de HH. Sacramenten der Ster
venden.

De plechtige lijkdienst heeft 
plaats gehad op Dinsdag 2 Juli, te 
10 uur in de parochiale kerk van 
den H. Jozef.

Vrienden en kennissen, die bij 
vergetelheid geen doodsbericht 
zouden ontvangen hebben, worden 
vriendelijk verzocht de familie te 
willen verontschuldigen en dezelve 
als dusdanig te willen beschouwen. 
Trinkhall, Leopoldpark.

ONZE PARKEN
Onder de bevoegde leiding van den h. 

Verhuist, worden de stadsparken, die in 
den laatsten tijd eenigszins verwaarloosd 
werden, opgeknapt.

SCHILDERIJEN EN KOSTBAARHEDEN
Door het toedoen van Schepen De

vriendt en den h. Loontiens, werden al 
de schilderijen die nog konden gered 
worden uit den brand van het stadhuis, 
alsmede deze uit het museum Fort Na
poleon, met al de daarin tentoongestelde 
kostbaarheden in den kelder van het 
Gerechtshof ondergebracht.

VOOR W ERKGEVERS EN W ERKNE
MERS

Herinneren wij er aan dat in het Ho
tel Savoy, hoek Leopoldlaan en Konink- 
lijkestraat, een dienst voor arbeidsbe
middeling opgericht werd onder de lei
ding van den h. Major. De bureau’s zijn 
open iederen dag van 9 tot 12 uur en van 
14 tot 17 uur. ’s Zaterdags alleen tot ’s 
middags.

Alle werknemers en sters zijn er toe 
gehouden zich onverwijld te laten in
schrijven als werkaanvrager op de Offi
cieele Wdrkbeurs, ingericht op boven- 
vemeld adres. Zij die zich niet aanmel
den, zullen van alle ondersteuning uitge
sloten worden.

Cinema’s
RIALTO

Doorloopend van 3 tot 11 uur ; den 
Zondag van af 1.30 uur.

Laatste vertooning om 8.30 uur.
1. Alle Vlaamsche gesproken actuali

teiten in eerste visie.
2. Ann Sothem in een prettige kome

die : HET MEISJE ZIJNER DROOMEN.
3. Ann Shirley in : SLAVENJONGENS.

RIO-CINE
Doorloopend van 3 tot 11 uur. den Zon

dag van af 1.30 uur.
Laatste vertooning om 8.30 uur.
1. Marcel Witrich in DE STEM DER 

LIEFDE.
2. MENSHENJAGERS, fantastisch a- 

vontuur in de wUdemis.
Kinderen toegelaten.

• • • • 
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VOOR
UW VERVOER -  Afhaling en Bestelling

Odilon Verlinde
Tel. 71532 Privé 71159

II
ÎÎ

ROXY (gewezen Odéon
Doorloopend van 3 tot 

eme mawniuc, i eciivsueeiiscne en ze- 7(lnria„ i on
kere schade berokkend aan roerende en ZÄ ™

11 uur. Den

1 Hoeden Klakken
Specialiteit van al le s l ag  H E M D E N  -

HET HUIS

U. Jacqueloot
Hoek Wittenonnen- en Christinastraten  

BEVEELT ZIC H  AAN 
Kei magazijn is niet gesloten geweest

onroerende goederen door bombarde
menten, ontploffingen, vernietigingen 
door de strijdende legers gedaan (dus 
formeele uitsluiting van onrechtstreek- 
sche schade, gebrek aan aanwinsten, 
enz.). Voor wat de plundering betreft, 
mogen de geteisterden deze ook doen 
vaststellen en ramen, maar moeten ter- 
zelfdertijd aan het gerecht een klacht 
tegen onbekenden indienen.

6. —  De burgers die door diezelfde oor- 
logsfeiten gewond werden, moeten ook 
deze verwondingen doen vaststellen en 
een medisch getuigschrift er bij voegen. 
Deze documenten moeten ook aan het 
Ministerie van Financiën, Dienst voor 
Oorlogsschade, 43b, Zegestraat, Brussel 
St. Gilles, gezonden worden, en een dub
bel moet aan het gemeentebestuur van 
de gemeente waar de geteisterde woon
achtig is, gestuurd worden. In geval van 
overlijden, moeten rechthebbenden (we
duwen en weezen, enz.) dezelfde forma
liteiten vervullen en een overlijdensakte 
bijvoegen.

Laatste vertooning om 8.30 uur.
1. Alle Vlaamsch gesproken actualitei

ten in eerste visie.
2. Documentair en teekenfUm.
3. Grant Withers in « Gevangen in het 

struikgewas ».
Kinderen toegelaten.

CAMEO
Heropening. — Zaterdag 6, Zondag 7, 

Maandag 8 en Donderdag 11 Juli : 
Doorloopende vertooning van af 2 u., 

laatste vertooning om 8 uur.
Alfred Neugebauer, Thekla Ahrens in 

DE POSTILLON VAN LONGJUMEAU. — 
Een groote kluchtige eh gezongen ope
rette.

Daarbij : Kairo en de Nijl. —  Bezoek 
aan de invaliden.

Kinderen altijd toegelaten.

PALACE
Van Vrijdag 7 tot Donderdag 13 Juli: 
AVE MARIA, met de beroemde tenor 

Benjamino Gigli en Kate de Nagy.
Kinderen toegelaten.
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P E E NL  S
Thans is het oogenblik gekomen om 

uwe aankoopen van PE L S E N  te doen
DE PRIJZEN ZULLEN ONVERMIJDELIJK 

ONGELOOFLIJK STIJGEN 
KOOPT NU VOOR DEN WINTER REEDS BIJ

V A N  D E N B O S S C H E
35 WITTENONNENSTRAAT 35

( nevens de school )

VOOR DE BEHOEFTIGEN
In de overdekte Tennisbaan, naast de 

Stedelijke Vakschool, wordt thans aan 
de behoeftige personen der stad, door de 
stadsdiensten, steungeld uitbetaald : 35 
frank voor het gezinshoofd, 20 frank voor 
de vrouw en 10 frank per kind ten laste 
of ander familielid, per week. Telkens 
wordt voor 15 dagen uitbetaald.

TUT MIUOEKNACHT UP STRAAT
Dank zij de bemiddelingspoging van 

Burgemeester B. aerruys, mag inen in 
onze stau tot miuaernaeiiu op straat Dlij- 
ven. ue caie s moeten evenwel om 23 u. 
sluiten.

ün aaarmee is het leven in onze stad 
weer zeer normaal geworden.

RUKSTUiNBOUW SCHOOL
in ae gewestelijke rijkstulnbouwschool 

te Oostenae, gevestigd in de stedelijke 
vakscnooi, Koninginnelaan, zullen de les
sen nernomen worden voor het tweede 
studiejaar op Zonoag 'I Juli, te 9 uur.

Lesgever : C. Van Hocke. De samenge
stelde meststoffen, het mengen van 
meststoffen, de ontleding.

STEDELIJKE VAKSCHOOL VOOR M EIS
JES

Op Maandag 8 Juli, om 8.30 uur, hei 
nemen de lessen in de stedelijke vak
school voor meisjes in de Stockholm- 
straat. Gezien de uitbreiding der school, 
zullen de tneoretische cursussen gegeven 
worden in 5 kassen, voorloopig onderge
bracht in de muziekschool.

Een bij?zondere cursus voor volksliede
ren zal er ook ingericht worden, met de 
medewerking van het Conservatorium.

Ouders, vertrouwt uw meisjes aan het 
bevoegd onderwijzend personeel der ste
delijke vakschool. Zij zullen er tot be
kwame vrouwen opgeleid worden.

ZELFMOORD
Het grondgebied van Zandvoorde werd 

dezer dagen in rep en roer gesteld door 
een zelfmoord, die gepleegd werd door 
Maria Goemeyne, moeder van twee kin
deren, in den nacht van Zaterdag op 
Zondag, door in de vaart te springen.

De rijkswacht stelde een onderzoek in.
Maandag werd het lijk van de onge

lukkige opgevischt.

ZANDZAKJES
Door de militaire overheid is bevel ge

geven dat alle zakjes met zand gevuld, 
moeten weggenomen worden van het 
voetpad. Ook de banden papier op me
nig venster geplakt, moeten verdwijnen. 
De praktijk heeft trouwens bewezen, dat 
deze hoegenaamd geen nut hebben en 
de ruiten toch springen.

Daarenboven zal de stad een veel 
fraaier en aangenamer uitzicht hebben, 
wanneer dit alles zal verdwenen zijn.

VOETENVERZORGING -  
FOOT COMFORT —

MASSAGEN
SERVICE

ËHÏ ; v

ĵaAuParasfj«
G. M A D E L E I N  —  B U Y S

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

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

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

DE STADSBIBLIOTHEEK
Onze prachtige stadsbibliotheek is 

volledig uitgeorand. Geen enkel boeit, 
geen enkel senrnt, geen enkel archief 
werd gered. Twintig jaar aroeid van 
Dioiiotxiecaris Carlo Loontiens zijn hier- 
Dlj in de vlammen opgegaan. Maar 
Loontiens verliest nooit noop noch tijd, 
vermits hij thans weer met al zijn krach
ten een bioliotheek wil oprichten.

Hij doet hierbij een dringenden op
roep tot eenieder, die een boekenkas be
zit, enkele werken af te staan, opdat bin
nenkort, wanneer de lange Winter
avonden weer vóór de deur staan, onze 
stad opnieuw een bibliotheek zou bezit
ten en aan onze bevolking wat ver
strooiing zou kunnen brengen.

VOOR DE HOTELHOUDERS
Al de hotelhouders welke het inzicht 

hebben hun hotel terug te openen, moe
ten den Duitschen Plaatskommandant 
hiervan op de hoogte stellen. De eige
naars die hun instelling reeds hebben ge
opend, moeten aan den Plaatskomman
dant mededeelen over hoeveel kamers 
en bedden zij vrij beschikken.

DE REDDING SDIENST
Naar wij vernemen, zou de Passieve 

Luchtbescherming opnieuw worden in
gericht en wel onder leiding van Emiel 
Devisscher. Hopen wij dat thans nuttige 
lessen zullen getrokken worden uit het 
wedervaren van de P. L. B., tot nut van 
den huidigen Reddingsdienst.

IN DE HANDELSKAMER
De h. Kemp werd aangesteld om in de 

Handelskamer de leiding van een Coo- 
peratieve voor oorlogsgeteisterden op 
zich te nemen, die gesticht is.

Wij juichen dit initiatief van harte 
toe.

VAN ONDER HET PUIN
Men heeft thans onder het puin van 

het Hotel de Bourgogne, op het SS. Pe
trus- en Paulusplein, het stoffelijk over
schot van het 28-jarige dienstmeisje 
Duikers Isabelle gehaald, dat reeds in 
ver gevorderden staat van ontbinding 
verkeerde.

HET PASSIERSCHEIN
Alle verkeer in België en Nederland te 

voet en per fiets is geheel vrij. Dit geldt 
eveneens voor de gebruikers van motor
voertuigen die echter een toelating tot 
reizen moeten bezitten, dit wegens het 
benzinegebruik. Het spreekt van zelf dat 
alleen auto’s die voor het algemeen nut 
werken, in aanmerking komen.

HUW ELIJKEN
Wist U dat op 25 Mei in het oude stad

huis de „laatste twe* huwelijken werden 
afgesloten tusschen Denys Max en Wil- 
laert Judith en tusschen Muylle Frans 
en Vansteenkiste Louise ?

Anderzijds werd het eerste huwelijk 
in het nieuw Gerechtshof afgesloten op 
Dinsdag 4 Jiöü tusschen Thienpondt 
Gaspard en Florée Panesi. Mogen deze 
laatsten goed van handgifte zijn en een 
sitroom van gelukkige huwepjken de 
trappen van het Gerechtshof beklimmen, 
in het nieuw leven dat ons thans te 
wachten staat.

N IE T  ONTPLOFTE BOM
Op de K. Janssenslaan, nevens het

huis van den Consul van Frankrijk, in 
het midden van het trottoir, ligt, geheel 
onder den grond bedolven, een niet ont
plofte bom. Men kan er alleen de schroef 
die lichtjes uitsteekt, bemerken. Door de 
Stad werd een nadarafsluiting aange
bracht, in afwachting dat de militaire 
overheid het gevaarlijk goedje komt 
weghalen.

HET W ELGEKEND HUIS

Gentil MARES
21, KERKSTRAAT, 21 

laat zijn geacht kliënteel weten, dat zijn 
winkel en werkplaats voorloopig 

overgebracht zijn —  
HOEK C HRISTINA- en St. SEBASTIAAN- 

STRATEN
Prachtige keus van 

RIJWIELEN EN KINDERRIJTUIGEN

BEZOEK
Naar wij vernemen, heeft Burgemees- 

te H. Serruys het inzicht om een bezoek 
te brengen aan de stedeUjke Pompiers
kazerne en daar de pompiers te inspec- 
teeren

Naar verluidt zou dit bezoek op Zon
dag 14 Juli doorgaan.

HET BOCKWATER
is sedert Donderdag in onze stad. De 

radio had het reeds den Woensdagavond 
aangekondigd voor de steden Gent, 
Brugge en Oostende, maar alhier is het 
water nog niet gansch gezuiverd, en in 
de plaats van zwart en vuil te zijn, is 
het nu melkachtig door het kalk. Bin
nen enkele dagen echter zullen de ver
gaarbakken en leidingen gansch gezui
verd zijn.

TE ZEEBRUGGE
De kustvisohvangst herneemt te Zee

brugge, waar 47 schepen gebleven zijn op 
een totaal van 150.

SLECHTS ACHT TA X IS
zullen de toelating krijgen te rijden. 

Vroeger werden deze gegeven aan tien 
taxis, maar daar deze te veel aange
drongen hebben en te veel tijd verloren, 
is het getal nu verminderd op acht, daar 
de reglementen van langs om strenger 
worden. Te Brugge kregen zes taximan
nen de toelating. Door het Oostendseh 
stadsbestuur zal nog aangedrongen wor
den bij de bevoegde overheid, opdat 
meer toelatingen zouden mogen verleend 
worden.

BIJZONDERE COMM ISSIE VAN BEHEE- 
REN EN MARKTEN

Als lid van deze Commissie werd aan
gesteld de h. Georges Duyver, het on
langs nieuw aangesteld gemeenteraads
lid, dat bijzonder bevoegd is op gebied 
der markten.

OM AAN DE STAD TOE TE LATEN
de hoogst noodige herstellingen uit te 

voeren aan de openbare gebouwen, ker
ken, scholen, enz., werd door de Banque 
Générale de Belgique een opening van 
krediet van één millioen fr. toegestaan.

ONTSPORING
Een tram ontriggelde Dinsdagmorgen 

op de houten brug vóór de Yacht Club 
en hierdoor was het verkeer langs de 
duinen voor de electrische trams weer 
geschorst. De herstelling geschiedde ten 
spoedigste.

BiJ O.T.V. NOORDZEE
De tumlessen van de O. T. V. Noord

zee zullen weer aan de jeugd, meisjes en 
jongens, gegeven worden.

TREU RIG  GEVAL 
Een zeer treurig geval is dit van den 

musicus M. Devriendt, die tijdens een 
luchtbombardement op 24 Mei te Pope- 
ringe, zijn achtjarig zoontje verloor en 
drie andere leden van zijn familie zag 
gekwetst worden. Zijn schoonmoeder is 
drie dagen nadien aan de opgeloopen 
verwondingen overleden.
LESSEN

worden thans gegeven aan de hulp- 
pompiers door gediplomeerde pompiers, 
die hun examen aflegden voor officier- 
pompier. De Stad zal ook overgaan tot 
den aankoop van twee nieuwe pompen 
met de noodige darmen, daar de pom
pen die in bestelling waren te Gent, niet 
kunnen geleverd worden. De in aftocht 
zijnde Fransche troepen hebben ze mee
gevoerd naar hun moederland.
HET BOCKWATER  

werd Zondag onder druk gezet te Oos
tende, maar er deed zich een breuk voor 
in de leiding, dicht bij de « Bolle », op 
het Sas. Men moest vervangstukken doen 
komen uit Gent, zoodat het Donderdag 
werd vooraleer het alhier toekwam.

AAN DE SCHOOLKINDEREN  
zal het mogelijk zijn soep ’s middags 

te bekomen, mits de betaling van 5 fr. 
voor 14 rantsoenen. Het zou aan de ou
ders volstaan aan de kinderen de soep- 
kaart mede te geven.
DE MIDDELBARE SCHOLEN 

zullen dit jaar open blijven minstens 
tot 31 Juli en ten laatste tot 14 Oogst. 
Geen prijsuitdeeling met boeken zullen 
plaats hebben. Alleen een plechtigheid, 
waarop de uitslagen zullen bekend ge
maakt worden.
DE KLOKKEN  

van het stadhuis, die aan den voet 
van den toren liggen, hebben veel be
kijks, maar men h^élt-reeds opgemerkt 
dat er die bij zijn, door Slegers-Cau- 
sard in 1925 gegoten, ter vervanging van 
de klokken die in Februari 1918 werden 
weggenomen. De grootste klok schijnt 
den naam te dragen van Leopold, doch 
het opschrift is verder onleesbaar.

VAARTUIGEN VAN DE N.V. 
MOTORVISSCHERIJ

De vaartuigen van de N. V. Motorvis- 
scherij, en wel de 0.290, 0.291, 0.292, 
0.293, 0.295, 0.296 e298 .O.xxkucA.jcm 
0.293, 0.295, 0.296, 0.298 en 0.299 ver
toefden allemaal in Engeland, waar alle 
zich aan boord bevindenden afgezet wer
den in veilige haven.

DE 0.297 bleef lang te Brest liggen, 
zette er de vluchtelingen af en vertrok 
enkele dagen vóór de overgave van 
Frankrijk naar Engeland, waar het vaar
tuig veilig aanlandde.

VER D UISTERING  
Alle gebouwen moeten zóó verduisterd 

zijn, dat geen lichtschijnsel naar buiten 
dringt.

Lichtreclamen en etalages zijn uit te 
schakelen. De binnenverlichting der au- 
w s , autobussen, trams, enz., moeten vol
ledig verduisterd worden.

De schijnwerpers moeten nog slechts 
een spleet met licht doorlaten : van 5 
tot 8 cm. lang en 1,5 cm. breed.

Achter- en rémlichten moeten ver
duisterd blijven.

HEROPENING VAN SCHOLEN.
Vanaf Maandag 1 Juli zijn de volgen

de scholen opnieuw geopend : School 
Vercamer, Northiaan — Jongensschool

1



H E T  V I S S C H E R I J B L A D
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Conscience, Dr Verhaeghestraat ; Kin- 
aertuin, ötuiversstraat.

nenaneren wij er tevens aan dat de 
voigenae scnolen ook open zijn : fcjteae- 
hjü.e Vakscnooi, Muziekconservatorium, 
ïvieisjes- en Jongensschool in de lepel
straat, Astriascnooi op de Krooniaan.

uuüers moeten net als nun plient aan
zien nun Kinaeren naar de scnooi te zen- 
aen in plaats van ze op straat te laten 
verwilderen, waar alle mogelijke geva
ren op hen loeren.

V O O R  H E T  G E R E C H T S H O F
De weg die naar den hoofdingang van 

het Gerechtshof voert, ligt in zeer er- 
Darmelijken staat. De tijdsomstandighe
den hebben er scnuld aan, dat de noodi
ge voorziene werken niet konden uitge
voerd worden. Nochtans hebben de 
stadsdiensten onmiddellijk getracht de
zen toestand op te helfen, door de groo
te putten met steenafval gelijk te ma- 
Ken en daarna over de geheele lengte 
asch te strooien, zoodat alzoo een goed 
begaan- en berijdbare weg ontstaan is.

G R A T I S  G E E N  SO E P M E E R
Vanaf Maandag 8 Juli zal de kosteloo- 

ze uitdeeling van soep aan de behoefti- 
gen ophouden te bestaan. Het is inder
daad gebleken dat deze uitdeeling zeer 
zware onkosten en uitgaven met zich me
debrengt. Daarom werd door het Stads
bestuur besloten kaarten, recht gevende 
op 14 rantsoenen, te verkoopen aan 5 fr.

D E  S P A A R B O E K J E S
Naar we vernemen zou er binnenkort 

te Oostende in de post een winket ge
opend worden, waar de houders van 
spaarboekjes het recht zouden hebben 
ten hoogste 500 frank af te halen per 
maand. Wij betwijfelen niet of deze 
maatregel zal voor velen welkom zijn.

P A N IE K Z A A I E R S
dommige inenschen hebben er een op- 

reenc genoegen in valscne gerucnten te 
verspreiden. aoo werd o.m. oeze weeit 
verteld, dat Engelscne vliegers oriefjes 
hadden geworpen waarin te lezen stona 
dat aue oogsten van België zouden m  
Drand gestoKen worden, uok wordt be
weerd uat Oostende eerstdaags zou moe
ten ontruimd worden.

Men zei het ook van Duinkerke, en het 
bleek dat alleen zekere straten niet toe
gankelijk waren uit reden van voor
zorgsmaatregelen bij het opruimen van 
getroffen huizen.

IN  HET B A D P A L E IS
Vanaf 22 Juni is het Stedelijk Badpa- 

leis opnieuw toeganiselijk en wel voor 
ae burgers van 11 tot 13 u. en van 14 tot 
18 u. Voor de militairen, van 9 tot 11 u. 
en van 18 tot 21 u.

Zienier enkele prijzen : toegang met 
bad, 5 fr. ; zonder bad, 2.50 fr. Kinderen 
betalen halven prijs. Badkaarten kosten 
45 fr. en voor kinderen 20 fr. Badmantel 
en badkostuum betaalt men 2 fr. en 10 
fr. met waarborg. Badsandalen alleen 1 
fr. en 5 fr. met een waarborg, evenals 
voor een badmuts.

Zwemlessen worden er ook gegeven 
aan den prijs van 10 fr. per les.

D E  B E L A S T IN G E N
Daar de Belgische wetgeving geëerbie

digd wordt door de Duitsche Overheid, 
dienen de wetten op het zegel en de 
daarmee gelijkgestelde taksen te worden 
nageleefd zooals vroeger.

Alle belastingzegels kunnen bekomen 
worden in de Christinastraat, 113, waar 
de bureau’s normaal functionneeren .

B IJ  D E  G A S -  EN E L E C T R I C I T E I T S -  
M A A T S C H A P P IJ

Vele handelaars zitten op dit oogen
blik zonder geld. Bankrekening en post
check hebben hun geldelijke middelen 
goed vast. Het weinige waarover deze 
menschen nog beschikken, is voor hen 
broodnoodig om hun zaken in stand te 
houden. Zou er voor deze menschen geen 
uitstel van betaling der rekening van gas 
en electriciteit kunnen bestaan ?

Want bij nader onderzoek wordt deze 
vraag volledig verrechtvaardigd.

Wij hopen dan ook dat onze Gas- en 
Electriciteitsmaatschappij nota van 
zulke gevallen zal willen houden, dit in 
het belang van de gansche bevolking.

D E  P O S T
Ten gerieve van onze lezers deelen wij 

mede, dat de groote Post iederen dag 
geopend is van 9 tot 12 en van 14 tot 16 
uur.

Herinneren wij er tevens aan, dat de 
bussen tweemaal per dag gelicht worden 
en dat alleen open brieven en postkaar
ten en drukwerk aanvaard worden.

D E  S T A D S W E R K L IE D E N
die tijdens den oorlog genoodzaakt wa

ren tot het uitvoeren van overuren, zul
len deze eerstdaags zien uitbetaald wor
den. Naar men beweert, zullen die over
uren aan 125% uitbetaald worden, wat 
voor velen een aangename en welgeko
men verrassing zal zijn.

Wanneer is het de beurt aan de be
dienden, inzonderheid deçe van het Mi- 
litiebureau, waarvan sommige elementen 
dag en nacht op post waren, zelfs tij
dens de hevigste nachtelijke bombarde
menten ? ____

D E  K O E L I N S T A L L A T IE S
Werden de instellingen op het Sas- 

Slijkens door bombardementen een wei
nig beschadigd, deze zijn thans volledig 
hersteld, en de bewaringen gaan weer 
hun vollen gang.

D U I T S C H E  O P E I S C H IN G E N
Naar handelaars ons mededeelden, 

worden opeischingen door de Duitsche 
Overheid bijna onmiddellijk na levering 
uitbetaald. Dit geschiedde dezer dagen 
ook weer met een handelaar die een fraai 
sommetje moest ontvangen en reeds be
gon te wanhopen.

De Duitsche manier van opeischingen 
dient dus te loven.

IN  D E  K E L D E R S
van wijlen den h. Staessens bevond 

zich een zekere hoeveelheid kolen, cokes 
en brandhout. Gestadig kwamen men
schen die het wisten, zekere hoeveelhe
den stelen, alhoewel zij het niet van 
doen hadden. Het Stadsbestuur stelde 
daar een einde aan door de geheele hoe
veelheid op te eischen en deze ten dien
ste te stellen van de Volkssoep. Alzoo 
zijn eigenaar en behoeftigen tevreden.

D E  M I L I T I E V E R G O E D I N G
Een lezer vroeg ons of er geen moge

lijkheid bestond, om achterstallig mili- 
tiegeld te trekken. Er wordt thans wel 
geen vergoeding uitbetaald, maar niet 
iedereen kan naar de uitkeering van 
steun aan behoeftigen komen. En daar 
andere families deze militievergoeding 
op tijd en stond getrokken hebben, ware 
het toch maar billijk dat deze personen 
hun achterstel zouden uitbetaald wor
den.

Dit maken wij over aan den h. Sche
pen van Financiën voor onderzoek.

» ♦ ♦ ♦ ♦ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ i f  
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Burgerlijke Stand

N. V.
REEDERIJKAAI, OOSTEN DE<

Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en
—  Openbare Werken —

—  Mazlout « Purfina » —  
Diesel Motoren « Sulzer »

oRANUiit: MAN DE WERF
xict ueiue uoii. wOxut mians opgeVula 

m et aiiciici cuuiaaü. «an  uoor u o m m e u  

&otei£>uerue nuizun. ZiOü o o a  w eru  ei ve±- 

^ u e u  wfceK nooi en  strooi geworpen die 

tenterai m  D ia n a  w erutn  gestoben, 

«laar  wegens ue wuidncntirig geraakten 

ae naDijgeiegen w erven in urana  en 

moest ae nuip  der pompiers ïugeroepen 

woraen, die net vuur spoeaig Diuschten.

De pompiers zegden aat er gestaaig ko- 
geis uoor ae warmte ontploften, üie tus- 
ocnen aeze vuiligneid verspreid lagen.

j OHOURSTEENBRAND
Maanaagnamiaaag kwam een schoor

steen in orana van de woning van üen 
n. relix Gevaert, op de K. Janssenslaan, 
a9. In enkele minuten tijds was alle ge- 
/aar geweken.

JE PENSIOENEN
De personen die hun boekje hebben in

gediend voor het ouderdomspensioen, 
zullen door den h. Ontvanger aer Belas
tingen eerstdaags verwittigd worden, 
wanneer zij mogen komen om hun pen
sioentje te trekken.

Naar verluidt, wacht de ontvanger al- 
ïeen nog op de toelating van Hoogerhand 
om uit te betalen.

OVER DE URBANISATIECO M M ISSIE
De urbanisatiecommissie vergaderde 

gisteren Donderdag, om 17 uur, op het 
stadhuis, onder het voorzitterschap van 
Burgemeester Serruys.

Deze commissie is samengesteld uit de 
volgende leden : 

de h. Frans Devriendt, Schepen van 
Openbaar Onderwijs ;

de h. Henri Smissaert, Schepen van Fi
nanciën ; 

de h. Van Mierlo, ingenieur ; 
de hh. Pil, Daniels, Christiaens en 

Smis, architecten ;
de hh. James Ensor en Jan Declerck, 

kunstschilders ;
de h. Carlo Loontiens, lid van de Kon. 

Commissie voor Monumenten en Land
schappen, die tevens het secretariaat 
zal waarnemen.

DE VISSCHERSBIBLIO THEEK
die voor onze visschers zoo’n groot nut 

had, za blijven bestaan, doch voorloopig. 
een afdeeling worden van de stedelike 
boekerij, gezien deze totaal heringericht 
dient te worden en geen boeken meer 
bezit.

Zoodra de visschersbevolking en de 
vloot terug zullen zijn, zal de visschersbi- 
bliotheek als voorheen in werking tre
den.

Diesel-Deutz Scheepsmotoren

♦ VALCKE GEBR., N. V., COSTENDE ♦

GEBOORTEN
14 Mei. — Frans Vanbesien, van Pieter 

en iviagaaiena Baert s>t. rranciscusstr., 
vj. —  nrie neitoiaic, van Alter en £ys- 
1 a Aoraniowicz, woont te St. unies Brus
sel. —  Kene vanuennouweele, van uus- 
taaf en üiouia iviarenanat, woont te ivna- 
ueiü.er*.e.

ïo. — Ivan Bentein van Prosper en 
Germaine BrocK, L,eeuwerikenstr., al. ’— 
ü'reaay Van Acker, van Jozef en Emma 
uury, J. Besagestr., 3i. — Rosette Tan- 
laert, van jozer en Alice Kroothoep, 
woont te Steene. — Ruay Vanstechel- 
man, van Oscar en Johanna Geselle, St. 
Franciscusstr., 39. —  Guy Vreven, van 
Hubert en Marie Servais, Hennepstr., 8.
—  Rita Halewyck, van Raoul en Lizzy 
Van isegnem, woont te Breedene.

16 — August Yerburgh, van August en 
Philomena Vandekercunove, GerstBtr., 
40. — Maria Geleleens van Jeroom en 
Rosalia Hameninck, woont te Vlissingen. 
—■ Jeannine Dombrecht, van Raymond 
en Denise Viaene, woont te Schoten. — 
Freddy Deman van Frederik en Maria 
Vandertaelen, woont te Antwerpen.

17. — Roland Tanghe, van Robert op 
Antonia Bockhodt, Torhout stw„ 69. — 
Lisette Winne, van Gerard en Augusta 
Kempinck, woont te Steene.

18 —  Annie Durand van Leon en Ra
chel Delanghe, Gistelsche stw. —  Made
leine Mus van Julien en Maria Vander- 
wal, Schippersstr., 44. —  Jozef De Fraeye, 
van Julien en Magdalena Decoo, Spoor- 
wegstr., 5. — Georgette Cœlus, van Gus- 
taaf en Rachel Geryl Torhout stw., 378.

19. — Marcel Depoorter van Raymond, 
en Martha Allewind, Wittenonnenstr., 
37.

20. — Maria Claeys, van Gaston en Ma
deleine Buffel, woont te Loppem.

21. —  Robert Stubbe, van Kamiel en 
Margriet Gielis, Antwerpschestr., 7.

23. — Jacques en Florida Lingier van 
Frans en Melanie Hubrechtsen, Fr. Or- 
banstr., 221.

24. — Christiane Livet, van Alex en 
Sabine Schollaert, woont te Braine-le- 
Château. —  Gerda Henderyckx, van Jo
zef en Maria De Pauw, woont te Knokke.

26. — Solange Vandendaele, van Gas
ton en Agnès Maenhout, Vrijheidstr.,

149. — Maurice Malesys, van Marcel en 
Gabriella Cornelis, Werkzaamheidstr., 9.
— Secwieck Depoorter, van Albert en 
Margriet Laleman, woont te Zandvoorde.
— Annie Engelen, van Jozef en Maria 
Geyskens, woont te Donck.

27. — Lily Haeck, van Jozef en Mariet
te Van Buggenhoud, woont te St. Jans 
Molenbeek.

28. —  Marie-Thérèse Koten, van Ju- 
liaan en Adriana Hosdey, Bl. Kasteelstr., 
71. — Willy Van Blaere, van Ferdinand 
en Irma Labeke, Stockholmstr., 43.

29. —  Rooert Willems, van Marcel en 
Luaovica iuerhncKx, liennepstr., 25.

30. — Jeannine Goenye, van AiDert en 
Anna Gosseieez, bpaarzaamneiastr., 19.
—  nennet te nagneoaert, van oscar en 
Aoe iviestaagh, irrere oroanstr., l.

1 Juni. —  Annie i-'ouet, van Henri en 
Maria Massennove, JNieuwlanastr., 91.

ü. — in aaia uermonpré, van Gaston en 
Germana ue öchacnt,, Bangestr., 58.

3. —  i? neaa Borgoo, van jimiei en Go- 
deneve Costenooie, Voornavenl., 104. — 
Roger Scnreurs, van Leopold en Helena 
van Hune, Tornout stw., 173. — Eddy 
Goorecht, van ümiel en Agnès Doom, 
Nieuwpoort stw., 399.

4- —  Suzanne Vanden Buys, van Frans 
en Yvonne Beernaert, Mariakerkel., 55.

5. — Rosette Demey, van Félix en Ma
ria Gielis, Torhout stw., 29.

6. —  Henri Debusschere, van Maurits 
Maurice en Simonne Demeester, Jozef II 
en Irma Devriendt, Nieuwlandstr., 61.

7. — Jenny Knockaert, van Leo en 
Germana Roman, Leffingestr., 255.

8- —  Hendrika Roelants, van Gerard 
en Constantia Stolk, Rogierl., 44.

10. — Maria Beheyt, van Gustaaf en 
Denise Vanslembrouck, Metselaarsstr., 
28. — Kamiel Vanhee, van August en 
Eufrasie Mestdagh, woont te Gistel.

.11. —  Roland Despiegelaere, van Albert
en Joanna Dekeyser, Noord Eedestr., 7 .__
Huguette Vanbesien, van Charles en Hen
riette Dergoloo, Overvloedstr., 28.

15. —  Maria Cappon, van Hendrik en 
Blondina Dyserinck, Elisabethl., 349.

16. — Fernand Vandenbroucke, van 
Maurice en Simonne Demeester, Jozef II 
straat, 43b.

20. — Yolande Corveleyn, van Flori- 
mond en Yvonne Vanbesien, Nieuwp. stw. 
305. —  Maurits Marain, van Jan en Jo- 
zefina Truyaert, Vrijheidstr., 38.

21. — Werner Raeckelboom, van God
fried en Suzanna Van Strydonck, Tor
hout stw., 27.

22. —  Richard Comen, van René en 
Suzanne Devos, woont te De Panne.

23. —  Simonne Hoevermaet, van Char
les en Elza Durand, Weidestr., 12. —  Ro
ger Maeckelberghe, van Emiel en Simon
ne Adam, Cairostr., 3. — Erik Ampe, van 
Ahdor en Margriet Vansieleghem, Rome- 
straat, 27a.

26. Michel Muller, van Georges en 
Agnès Sabbe, Vrijheidstr., 31.

28. —  André Vervaeck, van Pieter en 
coster Ferdinandus, motorist en Deman 
Florrie.

18. —  Soetaert Edmundus, werkman en 
Deplancke Paula, z.b.

25. — Denys Maximilianus, werkman 
en Willaert Judith, z.b. —  Muylle Fran
cisco, werkman en Vansteenkiste Loui
se, z.b.

27. — Demeester Fernandus, haarkap- 
per en Delannoye Joanna, z.b.

4 Juni. — Thienpoftt Gaspard, meester 
kok en Panesie Flor.ie, z.b.

HUW ELIJK SA FKO ND IG IN G EN
2 Juni. —- Paulus Martin, ingenieur en 

Leclercq Marie.
9. — Lefevere August, wedr. van Van 

hee Gabriella, en Delacroix Yvonna. — 
Vandenberghe Maurits, werkman en 
Verfeylen Elisabeth.

16- —  Clybouw Alfons, en Vansteeger 
Adrienne.

23. —  Vanhumbeeck Pieter, apotheker
en Broux Simonne, P. Benoitstr., 47. __
Dutrieue Willy, haarkapper en Boehme 
Victoria, A. Pietersl., 45. —  Devriese Fer
dinandus, smid en Van Outryve Agnès, 
St. Franciscusstr., 43.

30 Juni. — Lauwereins Albert, werk
man, Fortuinstr., 8 en Decerf Marie, Dr 
Verhaeghestr., 23. —  Marlein Albert, 
werkman en Cuypers Yvonne. — Sweet- 
love Edgard, politieagent en Grootaert

B R E U K B A N D E N  - B U IK B A N D EN  
M A A G B A N D E N  

L E N D E N S C H O T B A N D E N

ALLES N A A R  M A A T  •

■f»AuPara®|«
G. M A D E L E I N - B U Y S

Bandagist —  Masseerder

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

Begeeft zich ten huize op aanvraag naar
gansch de Kust. T E L E F O O N  73740

Albertine Vande Kerckhove, woont te 
Mechelen.

HUW ELIJKEN

14 Mei. —  Denuwelaere Robert, haar
kapper en Van Damme Liydia, z.b. —  De- 
Anna. — Commeine Micnei, wever en 
V’anuerheere Augusta, huishoudster. 
Coileman Charles, dokwerker, wedr. van 
Theresia Wertyn en Wertyn Magdalena, 
wed. van Remi Despot.

STERFGEVALLEN

(Gewone)
29 Mei. —  Maria Desmet, 75 ., wed. 

van Frans Vyvey, Nieuwp. stw., 83. — 
Henri Maes, 89 j., wedr. van Moris, Con-

golaain vanmoerkerke, 40 j., echt.

van Antonia Desodt, Nieuwp. stw., 39. 
André Neuts, 80 j., gesch. van Maria Van 
Caillie, wedr. van Mathildis Blommaert, 
Veldstr., 22. —  Roger Monteny, 4 d„ Pr. 
Boudewijnstr., 10. .

31. — Dominique Connen, 58 j., echt, 
van Marguerite Senave, St. Paulusstr., 
65. —  Ida Opstaele, 71 j., wed. van Andre 
Zwaenepoel, Duivenhokstr., 75.

1 Juni. —  Petrus Rassaert, 44 j., echt, 
van Margareta Van Laere, Zwaluwenstr., 
159. — Eugeen D ’hyedt, 82 j., wedr. van 
Emerence Huwel, echt, van Leonia Car- 
pentier, Romestr., 43.

2. —  Emiel Easton, 40 j., ong„ Oester- 
bankstr., 2. —  Romanie Degroote, 86 j., 
wed. van Désiré Deschoolmeester, Pon- 
tonstr. —  Zelina Chapeau, 58 j., echt, 
•van Gustaaf Franquin, won. te Mont-s- 
Marchienne.

3. — Leander De Corte, 75 j., wedr. 
van Leonia Frans, Vaartbleekersstr., 16.

4. — Marie Botte, 52 j., echt, van Leo
pold Delcuve, won. te Chapelle-les-Hera- 
vemont. — Maria Vanhille, 75 j., echt, 
van Elodia Baroen, Cairostr., 70. —  Mau
rice Pynerouck, 28 j., ongeh., won. te 
Westkerke. —  Albert Mignot, 74 j., echt, 
van Stephanie Allard, won. te St. Lam- 
brechts-Woluwe. —  Marie Jonckheece, 9 
m„ Vooruitgangstr., 2. — Marie Ferier, 
80 j., wed. van Gustaaf Krelly, Veldstr., 
75. — Jacqueline Duyck, 8 j., wonende te 
Breedene.

5. — Jeannine Janssens, 1 m., Stuivers- 
straat, 265. —  Florent Comeis, 77 jaar, 
wedr. van Florence Franchoo, Pontonstr.

6. — Armand Tomalle, 63 j., echt, van 
Marie Geldhof, Oesterbankstr., 12. — 
Marcel Desmet, 38 j., echt, van Irena 
Verdonck, won. te Brussel. — François 
Van Doninck, 43 j., echt, van Bertha 
Jonckheere, Eendrachtstr., 23. —  Roger 
Hubrechsen, 9 m., Vrijhavenstr., 34. — 
Henri Jonckheere, 38 j., ong., Voorhaven- 
laan, 104.

7. —  Charles Simoens, 41 j., echt, van 
Joanna Coenye, Torhout stw., 247. — Ro
sette Pauwaert, 5 j., Congol., 91.

9. —  Augustus Lestabel, 65 j., echt, van 
Augusta François, Schapenstr., 37. — 
Ambroise Lemein, 85 j., wedr. van Caro
line Lesueur, Pontonstr.

10. —  Adèle Soeters, 69 j., wed. v. Leo
pold Roels, Pontonstr. — Eduard Mom- 
merency, 4 j„ Congol., 137. —  Leopold Du- 
fait, 49 j., ong., Torhout stw., 319. — Ar
thur Frémaux, 63 j., echt, van Philome
na Rabau, won. te De Panne.

11. — Richard Boutens, 77 j., echt, van 
Irma Reynaert, Amsterdamstr., 59. — 
Stephanie Declerck, 63 j., wed. van Leo 
Aneca, Korenstr., 10.

12. — Eugenia Loncke, 93 j., wed. van 
Othon Vertriest, H. Serruysl., 36.

13. —  Prosper Vanbesien, 58 j., echt. v. 
Alida Stangné, Aartshertogst.r„ 34. — 
Nicolaus Ballion, 74 j., echt, van Emma 
Brouckxon, Oesterbankstr., 25. —  Fer
nand Buwens, 27 j., ong., Gerststr., 86.

14. — Hendrik Ciuckens, 80 j., echt. v. 
Frima Devrendt, Torhout stw., 17.

16. — Alice Vanlerberghe, 57 j„ wed. 
van Carolus Van Ballenbergne, Toe- 
Komststr., 18.

17. —  Antoine Devriese, 2 m„ Oester
bankstr., 26. —  Jan Verpooten, 78 j„ wedr 
van Verstricht, woont te Ryckevorsel.

18. — Jan Devriese, 75 j., echt, van 
Louise Hoenraet, B’r. Orbanstr., 100. — 
Hélène Decock, 57 j., wed. van August 
Delafontaine, Schaafstr., 30. —  Gerard 
Bonte, 41 j., echt, van Rachel Vanhille, 
Duivenhokstr., 69. — Madeleine Mus, 1 
m., Schippersstr., 44. —  Isabelle Duikers, 
28 j., SS. Petrus en Pauluspl., 15.

19. — Maria Cappon, 3 d., Elisabethl., 
349. — Clothildis Regoudt, 79 j„ wed. v. 
Jacob Allaert, Cirkelstr., 10.

20. — Eulalie Bernard, 78 j., wed. van 
Charles Dumon, Metselaarsstr., 15.

21. — Alexander Debusschere, 80 j., 
echt, van Clementine Debbaut, Torhout 
stw., 197. — Frans Sys, 89 j., wedr. van 
Julia Saelens, Ed. Cavellstr., 15.

22. — Maurits Bonnet, 45 j., echt, van 
Maria Schoonjans, Sportstr., 5. —  Petrus 
Verstraete, 55 j., echt, van Maria Burke, 
Van isegheml., 108. — Philippina Muller, 
86 j., gescn. echt, van Heinrich Reich, 
î oststr., 19.

23. —  Hippoliet Wackenier, 71 j., echt, 
van Pruoentia Bracks, Cairostr., 65.

^4. — Bertna Cauvreur, 38 j., ongeh., 
Vrijheidstr., 36. —• Aimé Bourgoignie, 66 
j., wedr van Alice Missuwe, Cnristinastr., 
dû. — Frans Mares, 69 j., echt, van Ma
thilde Vansteenkiste, woont te Middel- 
kerke.

25. — Maurits Verstraete, 50 j., echt, 
van Maria Brys, D. Serruysl., 2. — Vir
ginia Rouzée, 83 j., echt. v. Leopold Ger- 
monprez, Spaarzaamheidstr., 2. — Gus
taaf Geselle, 74 j., wedr. van Damida 
Hinderson en van Philomena Jacobsen, 
Congolaan.

26. — Suzanne Baeteman, 1 j., H. Bor- 
gersstr., 37. — Zoë Van Cuyck, 80 j., wed. 
van Jules Lerminez, Hennepstr., 4.

27. —  Maria Vanbelle, 32 j., echt, van 
Pierre Bogaerts, St Petersburgstr., 73 — 
Evanst Bernard, 41 j., echt, van Stepha- 
ma Ryckewaert, woont te St. Pieterska- 
pelle.

28. —  Victor Duvivier, 57 j., echt, van 
Elisa Roussel, won. te Breedene __Elo
dia Rousseeuw, 73 j., wed. van Isidoor 
Marchand, Passchijnstr., 10. — Oscar 
Foppe, 50 j., gesch. van Adrienne Decaes- 
teker, Ieperstr., 66. — Elisa Dutrieue 43 
j., echt, van Chares Missiaen, Leopôld- 
park. — Anna Hooykamp, 81 j., klooster
zuster, Pontonstr.

Burgerlijke slachtoffers
24 Mei. — Gabri'elle Hostyn, 33 j., ong. 

Amsterdamstr., 62. — Victor Deprez 55 
j., ong Stuiversstr., 136. — Demeester 
Julius, 58 j., echt, van Euphrasia De 
Wulf, Dr Verhaeghestr., 40. —  Irena Cal- 
leeuw, 34 j., echt, van Georges De Buf 
Plantenstr., 16. — Paul De Buf, 4 j 16 
Plantenstr.

25. —  Louise Wullaert, 74 j., wed. van 
Richard Van Maele.

26. —  Camiel Janssens, 63 j., echt, van 
Octavie Tanghe, Maagdengang, 36.

27. —  Ferdinand Schillemans, won. te 
Mechelen. — Henri Clibouw, 54 j., Lijn- 
baanstr., 49. — Elodie Ramut, 57 j., echt, 
van Pieter Vanloo, Landbouwersstr., 23.
— Emiel Meurice, 58 j., St. Sebastiaan- 
straat, 36. — Frans De Beau, echt, van 
Alfonsine Huysseune, won. te Vlissingen.
—  Fernand Antheunis, 19 j„ ong., won. 
te Geeraardsbergen. — Jan Stok, rustend 
geneesheer, ong., won. te Antwerpen. —  
Elisa Catrysse, 40 j., echt, van Eugène
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Simons, E. Beernaertstr., 68. — Arthur 
Van Iseghem, 66 j., wedr. van Elodia 
Schellynck, echt van Judith Debbaut, 26, 
Maagdengang. —  Louis Seghers, 18 j.

28. — Helena Bervoet, 67 j., wed. van 
Denturck, Renteniersstr., 18. —  Jules 
Bierset, 32 j„ echt. van Jeannette Hau- 
let, won. te Wegner. — Henri Petit, geb. 
te Hurnai, den 9 Jan. 1891. — Alida Van- 
dierendonck, 53 j., ong., won. te St. Jans 
Molenbeek. —  Celina Vandierendonck, 
52 j„ id.

29. —  Rodolf Batta, 41 j., woont te 
Bisingen. — Leon Batta, 7 j., id. — Ida 
Chômé, 68 j., echt, van Arthur Frivet, 
won. te Montigny-lez-Tilleul. —  Irène 
Cappelle, 16 j., won. te Ardooie. — Maria 
Vannove, 72 j., wed. van Frans Gunst, 
won. te Steene. —  Georgette Deckmyn, 
12 j., won Leffingestr., 28. ■— Alfred Vaes- 
sen, 21 j., ong., won. te Antwerpen.

30. —  Eugène Simons, 49 j., wedr. van 
Elisa Catrysse, E. Beernaertstr., 68. — 
Gustave Bral, 28 j., echt, van Eliane Ver- 
dière, won. te Doornik.

1 Juni. — Maria Camerlynck, 19 j., 
ong., Amsterdamstr., 68.

4. — Silvie Gunst, 51 j., ong., won. te 
Steene.

5. — Eduard Bourgoignie, 58 j., echt, 
van Valère Desayer, St. Paulusstr., 8. — 
Gerard Vlietinck, 51 j., echt, van Maria 
Biesmans, St. Paulusstr., 6.'

6. — Lea Van Hoye, 1 j., won. te De 
Panne.

7. —  Leonie Houtappels, 78 j., echt, 
van Gobin.

Militairen
29 Mei. — Albert Janssens, 30 jaar, 

o O i u a a t ,  wonenae te Leest.
üo. —  Kene Driesseiis, 41 j., onderoffi

cier, ecnt. van biaorne uanneeis, ior- 
nout stw., 38.

zi. —  vanaken, soldaat, stamboeknum- 
mer 152/145/9. —  Armur Lawers, sola., 
muitiaan van 1929, stamDoeknr. 20/3689, 
won. te Deurne. —  Ouon Verdière, korpo
raal, ecnt. van Martha Carpreaux, won. 
te Antoing.

28. — Hector Parent, 33 j., soldaat, ge
scheiden van Marguerite Meirisonne, 
won. te Roubaixx. — Henri Leclercq, 32 j., 
sergeant, echt, van R. Follet, won. te 
Waasten. —■ Joseph Marchai, 26 j., sol
daat, stamboeknr. 257/4530, won. te Leo
poldsburg. —  Joannes Suykerbuyck, 35 j., 
echt, van Maria De Haase, won. te Ant
werpen. —  Adolf Byssack, 35 j., echt, van 
Germana Fabré, won. te Antwerpen. — 
Gaspard Verhuist, 33 j., ong., won. te 
Moorsele. —  Petrus Lemmens, 34 j., ong., 
soldaat, won. te Antwerpen.

2 Juni. —  Roger Conrardy, 32 j., sol
daat, echt, van Emilie Bonhiders, won. 
te Agimont.

4. — Emiel Wielemans, soldaat A. T.

Aangespoeide lijken
14 Juni. —  Dennis Dedit, Eng. soldaat, 

itamooejsnummer a5823 F.D.O. — Wil- 
ineü Ureen, 21 j., Eng. soluaat, stam- 
ooeKnummer 4ööuuö2, wonende te School 
Bul, Walton Wolds, i_.ougnlors Leus, En
geland. —  Eduard Wiiknigs, 21 j., stam- 
ooeknummer 935622, won. te Birmingham 
Banaii Beoth, 123 (Eng. sold.). — Jo- 
sepu Ferrier, i'A j., Fr. soldaat, stam- 
ooeknummer 1273, wonende te Issy-les- 
Moulineaux, rue Emile Zola, 13, (dep. 
Seine). — Onbekend matroos, die aan 
de hand alleen twee ringen droeg, waar
van een de initialen had, L.A. —  C. H. 
Nichtingale, Eng. sold., stamnr. 112409.
— C. E. Stammers, Eng. sold., stamnr. 
1061428. — L. Whelpdale, Eng. sold., 
stamnr. 2616066. — C. H. Crven, Eng. 
sold., stamnummer 66396 T. — Tomlin 
Eng. sold., stamnr. 1864164.

15. — Alfred John Lee, Eng. soldaat, 
stamnr 2301379, wonend te Kurot Green 
Blackhead.

16. —  A. W. Jolly, Eng. sold., stamnr 
70462 C. E. — Eduard Ellis, Eng. sold., 
stamnr 854326.

17. — John Kennedy, Eng. sold, bij 
het 22 medium attery royal artillerie, 
nr 843384, wonende te Durahan. J Cyril 
Atkin, Eng. korpor., stamnr 45593, won. 
te Portsmouth.

26. —  Gustaaf Baert, 34 j., echt, van 
Coleta Durinck, won. te Antwerpen. — 
Edmond Baert, 44 j., won. te Deurne.

LIJST DER SLACHTOFFERS  
BEGRAVEN TE OOSTENDE

A. —  Burgerlijke
Onbekende vrouw. — Van Loo Octa- 

via, Oostende. —  Nierynck Mathilde, 
Oostende. — Havermaet Elodie, Oosten
de. —  Schroyen Alfons en Margriet, Oos
tende. —  Rouzée Arthur, Oostende. — 
Missiaen Arthur, Oostende. — Rosseel 
Flavia, Harelbeke. — Van Vliet Frans, 
Oostende. — Verburgh Simon, Heist-a-Z.
— Berten Romain, id. •— Onbekende man
—  Deley Victorina. — Van Glabbeek Ma
rie. —  Onbekend. —  Degroot Julie, Heist- 
a-Z. — Verburgh Medard, id. —  Deprez

Victor, Oostende. — Vandenbrande Guil
laume. —  CoDbaert Pieter. — Ramaut 
niiodie. — Brouwier Robert. — Meurice 
Emiel, Oostende. —  Eyckemen. —  Cat- 
trysse Esther, Oostende. — Van Wyns- 
oerghe Filoména, Oostende. — Schinkel 
Arthur, Oostende. —  Van Iseghem Ar
thur, Oostende. —  Janssens Kamiel, 
Oostende. —  2 onbekende mannen. — 
ûebeau Jan, Breedene. —  Petit Henri, 
Doornik. —  De Buf Paul, Oostende. — 
Kirstein Mordka, Warschau. — Knaeps 
Willy, Turnhout. — Verbruggen Marie, 
Borgerhout. —  Roland Jozef. —  M. Acke
ren. —  Warm as Frans, Ganshoren. — 
Gunst Julia, Oostende. — Desmet Jozef, 
Schaerbeek. — Calleeuw Irène, Oostende.
— Seghers Lodewijk, Boom. — Vekemans 
Jan Alfons, Lommel. — Ghyssels Gus
taaf, Haute Ittre. — Louis Jean Fr., 
Brussel. —  Onbekend. — Benoy Jaak, 
geb. 3-11-21. —  Onbekende gevonden in 
de Dr Verhaeghestraat. —  Herben Jo- 
zef-Philippe. —  Depester Marc., Brussel
— Vandamme August, St Gillis Brussel.
— Depresseux Jean, Stemberg. —  De
meester Jules, Oostende. — Vrouw Alla- 
ry, Oostende. — Vanoirbeek Jozef, Genk.
— Onbekend. — Demistry Noël, Châteli- 
neau. — Onbekend. — Onbekende man.
— Cousinne Eugénie. —  Onbekende vr.
— Danloy René. — Vaessens Alfred, Kon- 
tich-Antwerpen. —  Onbekejnde jongen.
— Onbekend. — Cresens Frans, Diest. — 
Hostyn Gabrielle, Oostende. — Batta 
Rodolf en Leon, Buisingen. —  Chômé 
Ida, Monceau-s-S. —  Deckmyn Georgette, 
Oostende. —  Henry Augusta. — Capelle 
Irena M., Ardooie. — Nuyts Lucien. — 
Onbekende vrouw. — Simons Eugeen, 
Oostende. —  Wed. Deturck en dochter 
Helena, Oostende. — Verburgh Eduard, 
Heist-a-Zee. —  Vandierendonck Alida en 
Alina, Brussel. — Desmet Marie, Oosten
de. — Delattre Marie, Breedene. —  Bral 
Gustaaf, Doomik. — Dszy Antoine. — 
Debergh François. —  Botte Marie, Cha- 
pelle-le-Herainot. — Chapeau Zulma, 
Marchienne. — Pynebrouck Maurits. — 
Gersater Sara, Antwerpen. —  Linel Ar
mand, Brussel. — Bourgoignie Eduard, 
Oostende. —  Vlietinck Gerard, Oostende.
— Van Hoye Lea, De Panne. —  Camer- 
linck Marie-Louise, Oostende. —  Onbe
kend. — Boydens Gilbert, Oostende. — 
De Smet Marel, Brussel. — Kleiner Geor
ges.

B. —  M ilitairen
BELGEN. — Vermaelen Gaston. — 

üoiot jean. — Veroraecicen iNoroert, oil. 
ot'iieesneer. —  ue Bone Jean en zoon 
uean. Buybrecnt François. — Uoilenet 
je an, le Ara. Jagers. •— uoomans Mau
rice, kap. le at. 3e, komp. M.J..E. Avia
tion/ Al. —  onoekend. —  i_,ongevai René, 
aerg. iTR  289/12659 — RoDert Lucien. — 
ue Bruyn dieter, mil. 21, 2e Int. 197/ 
42166. -— Bulteei Roger. — Driessens Re
né, serg., Steene. — Hublet Raoul, offic. 
geneesneer. — Verhuist Gaspard, Moor
sele. —  Vandamme, mil. 1939 le DTCA.
— Claeys Jean. — Mottroulle. — Dubois 
Jean. — Mouton Georges. —  Boffin Pier
re. — Lambert Leon. —  Leeman Willem, 
le komp., 2e Int. K. — Saelen Ivan. — 
Valck Jan, 18-4-01, Antwerpen. — Cha- 
neux Alfons, —  Opdenacker René, Nico
las. —  Janssens Albert, 16-5-10, Leest. — 
Lievens August. — Genon J., 108-74164.
— Gooris Constant, korp. mil. 30, TTR 
Telegr. 289/3441. —  Suykerbuyck Jan, 
Antwerpen. —  Ryssack Adolf, Antwer
pen. Onbekende korporaal. — Onbe
kend. — Pollaere, Mechelen, 177/8965. — 
Choquet Louis-August}, 21-9-14, Binche.
— Bieset Jules, Wegnez. — Parent Hec
tor, Roubaix. —  Leclercq Henri, Waasten. 
Vanaken E., 154/14578. —  Lauwers Ar- 
thur-Jozef, 7-1-01, Deurne. —  Lemoine 
Ferdinand-Jozef, brig. 2e lane. — Lale- 
ment Alix-Jozef. — Graver E., 135/69461.
—  Poreau Angèle, verpleegster. — Mar
chai Joseph-Antoine, le jagers te paard.
— Frère Gustave, luit. 32e batl. GVCE.
— Conrardy Roger-Jean, Agimont. — 
Wielemans Emiel. — Heibaut Karl, 9-8- 
13, 3e art. 170/11051. —  Charlier Jean, 
17-12-14, 110/85644. —  Lemmens Petrus- 
Guillaume, Antwerpen.

FRANSCHEN. —  Le Goffe Jean. — 
Lozat Pierre.

ENGELSCHEN. — Mallyn Chade. — 
Fitzgerald Edward M. 5436614. — Her
bert George. —  Holder Donald. — Frith 
Frederick. — Perrier Joseph, 1928, nr. 
1273, Issy-les-Moulineaux, (Seine). —
D.V.R.E. Wilking, 835622 RA. —  Redi C.-
E., 958237 DC. LA. van de zeemarine. — 
Dinwoodie T.M., 1847694 Ce Royal Ing. 
Duwer Craven. •— Tomlin EHC., 1864164.
— Doo Stammer, 1061922/ 4 Div. ammu
nition. — L. W. Helpdale. — Nightinga
le C. E., 11240 H9. — Onbekend. — Lie 
Alfred John, 220137. — Ellis Edward, 
854326. —  A. W. Jolly, 70462. — Kennedy 
John, 16-11-14 nr 843384 RA. — *Atkin 
C.T., 45593 C. E. — Green W., 4860082 C. 
E.


