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LICHTEN

JULI

i Ult aan

1 M 3.33 iy.&y
2 U 3.34 îy.oy
â W 3.30 îy.oy
4 D 3.36 îy.Dô
5 V 3.36 iy.5a
ü Z 3.37 19.57
7 z 3.38 1 a.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 3.4d 19.4y
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.

HOOG

WATER

.WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL _

JULI

1 M 8.36 21.08
2 D y.3d 22.02
3 W 10.33 22.51
4 D 11.19 23.56
5 V 11.58 — .

6 Z o.ia 12.38
7 z 0.58 13.17
3 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 <.U3
28 z 5.43 17.53
29 M 6.41 19.06
30 D 7.53 2U.19
31 W 9.05 21.28

De uurwerken
aan land toonen 
twee uur later.
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BINNENLAND 

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.

W aar sommige loodsbooten 
en talrijke visschersvaartui

gen zich bevinden
Hiernavolgende inlichtingen werden 

ons toegestuurd (en zeer juist bevonden) 
door den n. J. Koelandts, die deel uic- 
maakt van de tweede Eskadrille Mari- 
neüorps, oat op Woensdag 22 Mei de ha
ven van zeebrugge verliet.

Wij danKen den knappen inzender van 
dit verslag ten zeerste, omdat hij hier
mede honuerden menschen groote dien
sten zal bewijzen en onze taaK in het 
beantwooiden van talrijke brieven veel 
zal verlichten.

Het versiag luidt :
Het Marinekorps voornamelijk be

staande uit net ile Escadrille, vertroK 
uit Zeebrugge op 22 Mei met volgence 
schepen :

Z.25, Z.8, H.75, de sleepers « Baron De- 
maere » en « Graaf Visaert ».

Veilige aankomst in de Downs. 
Bekende personen aan boord van de 

Z.25 :
Meester Verburgh, Oostende ; Jan R.ie- 

landts, id. ; Edw. Ciauwaert, id. , M i  ar. 
Tratsaert, id. ; Maur. Maes, Nieuwpoort; 
jviad. Vanecke, Oostenae , Oeorens », Lon
ge Waraen), id. ; Tnus C.ittoor, id. ; 
ttoo. u-ezelle, id. ; Nelson Versuui-ke, id. 

Aiui boord van de Z.8 :
Meester Max iiauwereins, Oostende ; 

Meester Debra, id ; Eylandt, id. ; Flori- 
mun-d Poppe, id. ; Fons Jacqueloot, id ; 
±J.'i2itl Cenei, id. ; Pros. Everaert, id. ; 
üi.toor Allary, id. ; Frans Burke, id ; 
ijUiu jiant Craré, id. 

x' a i boord van de H.75 :
Miel Denis, Oostende ; Charl. Meyers, 

id. ; Jet Hagers, id. ; Vict. Lauwereins, 
id.

Aan boord van de sleepers « Baron 
Demaere » en « Graaf Visaert » : alleen 
bekend : Meester Ryckx, Oostende ; Ver- 
brugghe, Oostende.

—  m  de Downs zijn ons tegemoet ge
komen, op 23 Mei, de patrouillebooten 
5 en 6, de 0317 en de 2 speedbooten.

Alles veilig aan boord.
—  De boot 6 is vertrokken uit de 

Downs op 24 Mei met Belgische soldaten, 
overgenomen van de H.75, naar FranKrijk 
met veilige aankomst.

— Bekende personen aan boord van 
boot 5 op 24 Mei :

Adjudant Degezelle, Oostende ; Meester 
Blonoeel, Oostende ; Robert Require, id.; 
nulpmachinist Jan Declerck, Vanacker, 
Charl. Barbé, Jules Chaffaert.

—  Vertrokken uit de Downs naar 
Dartmouth (Engeland), op 25 Mei, de 
booten : Z.8, Z.25, 0317, H.75, boot 5 en 
de 2 speedbootjes.

Alles veilig. Aankomst op 26 Mei in 
Dartmouth.

Verblijf in Engeland van 26 Mei tot 
11 Juni.

— Hebben zich bij ons gevoegd in 
Dartmouth (Engeland) : de loods 16 en 
boot 4, de sleepers «Graaf isaert» en «Ba
ron Demaere ».

De bemanning van loods 16 is gedeel
telijk in Engeland ontscheept en een 
deel van het Marinekorps heeft er 
plaats op genomen.

— Volgende mannen van het Zeewe
zen zijn op loods 16 gebleven : de schip
per, de bootsman, de drie machinisten, 
de nettoyeur en nog twee leden van de 
bemanning.

— Volgende mannen van de Marine 
hebben op loods 16 plaats genomen :

Nelson Verknocke, Oostende ; Med. 
Vanecke, id. ; Maur. Maes, Nieuwpoort ; 
Baziel Ceriel, Oostende ; Rob. Gezelle, 
id. ; Ch. Meyers, id. ; Jan Roelandts, 
id. ; Jef Hagers, id. ; Fl. Poppe, Id. 
Fons Jacqueloot, id. ; Eylandt, id. ; Ad. 
Devriendt, id. ; Luitenant Gonzé ; 1ste 
chef Horckmans, Antwerpen, 20, Oude- 
vaartstraat (kan aan belanghebbenden 
inlichtingen bezorgen) ; Adjudant Pee-: 
reboom, Meester Van Male, Meester Hu
waert.

— De vluchtelingen van loods 16 zijn 
afgezet in Engeland.

— Bekende mannen op boot 4 : 
Verbrakel, Oostende ; Potter, stoker,

id. ; Louis Gosselies, id. ; Jef Vercnocke, 
id.

Schepen gezien in Dartmouth (Enge
land) tusschen 26 Mei en 11 Juni :

0.4 « Madeleine », schipper Devriendt 
Hendrik.

0.10 « José-Adrienne-Rachel », schip
per Salliau Emiel.

0.19 «Norbert», schipper Eerebout 
Jozef.

038 « Malvina-Marguerite », reeder 
Monroy Alfons.

0.53 « Polydoor Pieters », schipper M. 
Bailleul, Pieters R. en A.

0.56 « Mimosa », reeder Coopman Fr. 
0.60 « Piccolo », reeder ’t Jaeckx Rob. 
0.64 « Emile-Louis », schipper De

vriendt Pierre.
0.68 « Rosa », schipper Germonpré M. 
0.69 « Oscar-Richard », reeders Bo- 

gaert J. en A.
0.84 « Europa », schipper Salliau Ed. 
0.86 Georges-Edouard », van de Ree

derij « Pêcheries à Vapeur », met de 
gansche bemanning aan boord.

De vluchtelingen werden er afgezet.
0.88 « John », van de Reederij « Pê

cheries à Vapeur, idem.

SS.0.192 «Graaf van Viaanderen», 
iaem.

O.yö « Georgette-Lydie », schipper J. 
Deckmyn.

0.27 «De Zeven Kinderen», schipper 
K. Vandewalle.

0.113 « Pharaïlde », schipper F. Ver- 
cruysse.

0.129 « Amanda-Augustine », schipper 
Deckmyn Gerard.

0.162 « Hélène-Julien », schipper Roo- 

se J.
0.182 «Jean-Marie», schipper Aspe

slagh J.
0.272 «Marie-Robert», schipper Mae- 

sen J.
0.291, 0.292, 0.295 en 0297, van de 

reöfderij « N. V. Motorvisscherij », meti 
de bemanning.

De 0.310 « De Zeemeeuw », reeders L. 
Hendryckx en Vanden Berghe F.

—  Tusschen 30 Mei en 2 Juni is H.75 
vergaan, gedurende de overtocht van 
Dartmouth naar Frankrijk om soldaten 
te halen.

De bemanning, grootendeels ont
scheept te Dartmouth, bestond slechts 
uit enkele leden en werd gered 
loods 13.

— Ailary, van Oostende, die meege
gaan was met de H.75, bevond zich se
dertdien op loods 13.

— Zijn vertrokken uit Dartmouth 
(Engeland), op 13 Juni naar Lorient 
(Frankrijk), het konvooi bestaande uit 
Z.8, Z.25, 0.317, booten 4 en 5, sleepers

Baron Demaeer » en « Graaf Visaert », 
speedbootjes 1 en 2.

Allen met veilige aankomst op 15 Juni 
in Lorient.

— Bij het vertrek uit Dartmouth wer
den overgeplaatst op boot 5 :

Matrozen Edw. Clauwaert en Maurice 
Tratsaert.

Op de boot 4 : Goorens (Lange War
den), Thus Cattoor, Miel Denis, Victor 
Lauwereins.

Op 18 Juni, vertrek uit Lorient naar de 
Gironde voor Bordeaux.

Het konvooi bestond alsdan uit : loods 
16, booten 4 en 5, 0.317, Z.25 en Z.8. De 
sleepers « Baron Demaere » en « Graaf 
Visaert » werden achtergelaten te Lo
rient en de bemanning, waaronder Mees
ter Ryckx en matroos Verbrugghe, over
genomen op de booten 4 en 5.

Veilige aankomst en voor anker aan 
de Gironde op 20 Juni.

Hebben zich bij ons konvooi gevoegd : 
Loods 13 en 1 en de boot 6.

Het volledig konvooi voor de Gironde 
bestond dus uit de booten 4, 5, 6, loods 
1, 13, 16, 0.317, Z.25 en Z.8.

Tusschen 20 en 23 Juni hebben ver
schillende booten het konvooi verlaten 
om levensmiddelen te halen in Frank
rijk, en-daaronder waren loods 1, 13, 16,

Sedertdien hebben wij de andere 
schepen uit het oog verloren.

— Alle manschappen van het Marine
korps welke aan boord van de 16 waren, 
hebben het schip te Bayonne verlaten 
op 2 i Juni om huiswaarts te keeren, 
waarvan sommigen reeds thuis aange
komen zijn.

— ■ Jef Hagers, uit Oostende, is aan 
boord gebleven, samen met de reeds 
voornoemde mannen van het Zeewezen, 1 
schipper, bootsman, 3 motoristen, 1 net
toyeur en 2 andere leden der bemanning, 
Luitenant Gonze.

De loods 16 is op 24 Juni vertrokken 
uit Bayonne met vluchtelingen.

Zeer waarschijnlijk naar Engeland 
terug.

— Van de overige schepen van het 
konvooi heb ik sedertdien nog enkel 
vernomen, dat verschillende nog in 
Frankrijk aangelegd hebben en het ls 
?NJET uitgesloten dat er ook in Spanje 
of Portugal aangelegd hebben en nadien 
naar Engeland teruggestevend zijn.

In elk geval was het genoemde kon
vooi dat voor anker lag aan de Gironde, 
op 23 Juni, absoluut veilig met alle 
hierboven opgenoemde manschappen.

Dit was het nieuws dat in ons vorig 
nummer moest verschenen hebben en 
dat we reeds kenden op het oogenblik 
van ons vertrek naar Frankrijk.

Wij verzoeken onze lezers het verder 
verslag van onze reis en de bevindingen 
welke er in voorkomen, te willen nagaan.

Lezers van 
‘Het Visscherijblad,

Enkele kleingeestige menschen hebben 
van onze afwezigheid naar Frankrijk, 
om talrijke van uw familieleden op te 
zoeken, hen aan te sporen naar huis te 
komen en velen aldus gelukkig te ma
ken, gebruik gemaakt om de verdwijning 
en de schorsing van ons blad aan te 
kondigen.

Het is springlevender dan ooit te voor
schijn gekomen met veel en geruststel
lend nieuws.

Dank zij den steun en de kostbare 
hulp van de Duitsche Overheid, gelukten 
we er in vele vaartuigen en familieleden 
terug te vinden en zullen we voort ijve
ren om hen, die zich van Hen niet kon
den laten hooren, op te sporsn^en terug 
tot U te brengen. -~ï ■>

Daarmede zal ons blad eens te meer 
nuttig werk verricht hebben.

Heden geven we een bijzondere uitgave 
van « Het Visscherijblad » uit en vanaf 
Zaterdag zal ons blad opnieuw regelma-

Naar Frankrijk
Een lastige reis van
3.200 km langs de Fransche kust — Fransche onwil — Duitsche 
medehulp — De terugkeer van de Belgen uit het onbezet ge
bied zal bespoedigd worden

Vrijdagavond laat, zijn we na een 10 
dagen lange vermoeiende reis, uit Frank
rijk teruggekeerd.

Deze reis, welke vooral rijk aan sen
satie en bevindingen was, gaf ons eens 
te meer een staaltje vari den Franschen 
onwil, zoowel in het bezette als onbezette 
gebied en van de hatelijkheid waarmede 
velen hunner zich deden kenmerken.

Heden ontbreekt ons de tijd om hier
over breedvoerig uit te wijden. Wij ho
pen het een volgende maal te kunnen 
doen, omdat te veel zaken onder onze 
oogen zijn gebeurd, welke zóo maar niet 
onaangeklaagd dienen voorbij te gaan.

Anderzijds dient met genoegen vast
gesteld, hoe we in onze moeilijke taaktig met alle nuttige inlichtingen te ver _ __ __ _

krijgen zijn in alle boekwinkels, bij alle f overal door de’ Duitsche Overheid een 
dagbladverkoopers en voor alle abonnen- hulpvaardige hand werden toegestoken 
ten. en hoe daardoor vele Belgen ingelicht

____  « Het Visscherijblad » zal, zijn onpar- werden over hun tehuis, hun vrouw, kin-
door tijdigheid getrouw, voorts onze bevolking deren en familieleden.

steunen en voorlichten over al wat zij | Het was met een begrijpelijke ontroe- 
dient in acht te nemen in de periode van dat we na de verschijning van «Het 
heropbouw welke we doormaken. _  . - -

Het komt er thans meer dan ooit op 
aan, door samenwerking en gepaste voor
lichting, nuttig werk te verrichten en 
ons blad zal zijn taak naar behooren we
ten te blijven vervullen.

Wij zijn daarenboven overtuigd, dat 
ons volk ons hierin met raad en daad 
zal steunen door ons blad regelmatig .te 
lezen, er in te adverteeren en het aan 
vrienden aan te bevelen.

P. Vandenberghe.

ËHï

De Prijs van ons blad

Visscherijblad» van Zaterdag 6 Juli 
vastgesteld hadden, hoe duizenden men
schen nog in het onzekere tastten over 
het weg- of zonder nieuws blijven van 
hen, die nauw ter harte liggen en het 
hoeft dan ook niemand te verwonderen, 
dat we in drie dagen tijd niet minder 
dan een duizendtal brieven te lezen kre
gen, waaruit wel duidelijk gebleken is, 
welke voorname en vooral menschlieven- 
de rol we te vervullen hadden in het op
zoeken en te trachten naar huis brengen 
van nieuws van zoovele duizenden men
schen, die sedert maanden op den dool 
zijn ergens in Frankrijk of Engeland, 
zonder dat zij weten wat er geworden is 
van hun familieleden.

Ons vertrek, dat op Zondag 7 Juli 
reeds moest plaats gehad hebben, diende 
voor enkele dagen uitgesteld, omdat de 
belangrijkheid en veelvuldigheid van de 
inlichtingen welke we moesten inwin
nen, ons daartoe genoopt hebben en we 
anderzijds toen te Brussel en te 
Brugge de zaak van de repatrieering van 
duizenden vluchtelingen en onze talrij
ke visschersfamilies hebben willen be
spreken.

Want voor hen die per auto rijden, is 
het misschien niet moeilijk, mits over 
de noodige benzine te beschikken, hun 
land terug aan te doen, omdat de Duit
sche overheid hen hier zeer behulpzaam 
in is. Voor al die menschen, die 
het met een visschersvaartuig over zee 
waagden, stelt de vraag zich geheel an
ders.
/ Wetende dat er ongeveer een 400 vaar

tuigen onze havens verlieten en aanne- 
Daar we van alle zijden overstelpt mende, dat aan boord van elk vaartuig 

worden met vragen voor inlichtingen en ' zich gemiddeld 40 menschen bevonden,

De groote kosten welke we gemaakt 
hebben om al de inlichtingen welke in 
ons blad van heden en Zaterdag aan
staande voorkomen, op te zoeken, hebben 
ons genoodzaakt den prijs op

EEN FRANK
te stellen.

Vanaf volgende week zal de prijs te
rug op 60 centiemen gebracht worden.

=  K = = >:= ÊXÊ = K§

Brieven aanfamilie- 
leden of vrienden

De heer Frits L. Poppe, bureelhoofd 
Loodswezen, deelt ons mede dat, in te
genstrijd met alle in omloop zijnde ge
ruchten, alle personen die Oostende ver
laten hebben op Zaterdag 18 Mei 11. aan 
boord van de Staatsloodsbooten, in vei
lige haven geland zijn.

Een lijst van de personen, die van 26 
tot 31 Mei uit St. Malo per trein naar 
de zuidelijke Departementen van Frank
rijk werden overgebracht, is uitgehan
gen ten kantore van het Loodswezen 
(verdieping), Zeadijk. Alle verdere in
lichtingen kunnen aldaar overigens ver
kregen worden. De h. F.-L. Poppe houdt 
er zich ter beschikking van de belang
stellenden.

Het zal heel zeker velen onzer lezers 
eenoëgen doen. het bovenstaande te 
vernemen.

het meenemen van brieven, is het ons 
niet mogelijk elkeen naar behooren te 
voldoen, zonder behoorlijke inrichting 
van onzen inlichtingsdienst.

Daarom verzoeken we alle personen, 
die inlichtingen wenschen te ontvangen 
of mee te geven, deze aan het adres van 
« Het Visscherijblad », Nieuwpoortsteen
weg, 44, Oostende op te sturen.

Alle brieven moeten vanaf heden ver
gezeld zijn van v ijf frank in geld of 
postzegels, daar het opzoeken van deze 
inlichtingen en de moeilijkheden welke 
er mee gepaard gaan, van ons blad zeer 
veel kosten vergen, welke we in de hui
dige omstandigheden niet kunnen dra
gen.

Wij zijn overtuigd dat elkeen de nood
zakelijkheid van het nemen van dezen 
maatregel zal willen begrijpen, omdat 
het er voor allen op aankomt, gerustge
steld te worden en nieuws van lievelin
gen en familieleden te ontvangen.

Vragen voor inlich
tingen of het mee
nemen van brieven

Al wie brieven meegeeft voor familie
leden of vrienden, wordt verzocht deze 
open te laten en er een behoorlijk adres 
op te vermelden, om onze opzoekingen te 
vergemakkelijken en dus de bestellingen 
te bespoedigen.

XË ÊJti

Het Visscherijblad
verschijnt ZATERDAG opnieuw en zal 

vervolgens ELKE W EEK zooals naar 

gewoonte besteld worden.

wat ver van overdreven is, dan is het 
niet te verwonderen, wanneer we zeggen, 
dat minstens 16.000 menschen die langs 
de zee op visschersvaartuigen onze ha
vens verlieten, te lande zullen moeten 
terugkeeren.

En dan spreken we nog niet van hen 
die met de maalbooten, loodsbooten en 
de talrijke andere Staatsvaartuigen of 
Tilbury’s uitvaarden.

Ook hier mag het getal menschen op 
tien duizend geschat worden.

Ongetwijfeld zal een vierde dezer 
vluchtelingen zich in Engeland bevin
den, maar dan zullen er nog 15 duizend 
menschen, welke langs de zee huis en 
goed op zoo’n treurige en onbegrijpelijke 
wijze verlieten, terug naar de kust die
nen gebracht.

Dergelijke taak is voorwaar niet ge
makkelijk, want elkeen denkt bij dit al
les in de eerste plaats aan de zijnen.

De Belgische Dienst voor repatriee
ring welke onlangs te Brussel werd in
gericht en waarvan we de werking 
van nabij konden gadeslaan, is niets an
ders dan een groote naam, maar waar
van althans nog weinig te verwachten 
is.

En hier dient gezegd, dat de «Natio
naal Socialistische Vereeniging voor 
Volkswelvaart » (N.S.V.) al heel wat ver
der daarmee gevorderd is en zich uiterst 
verdienstelijk heeft gemaakt door dui
zenden en duizenden vluchtelingen op 
de meest practische en confortabeie wij
ze terug te brengen.

HET DOEL VAN ONZE REIS

Onze reis, welke niet van groote ge
varen ontbloot was, ging tot in het Zui
den van Frankrijk, langs de talrijke ha- 
ens van het Nauw van Kales en den 

Atlantischen Oceaan.
Zij had ook nog voor doel :
1° na te gaan welke Belgische vis

schersvaartuigen nog in Fransche ha
vens liggen ;

2° waar de bemanning en al de vluch
telingen, welke zich aan boord bevon
den, thans te vinden zijn ;

kleine lieden welke over geen vervoers- 
miaueiexi oeschiKken, terug naar Beigie 
te Kiuinen brengen ;

V  na te gaan hoeveel slachtoffers er 
gevallen zijn en aan de naoestaanuen 
de noodige nulp te Kunnen verieeuen 
welKe nen door de wet op de arbeidson
gevallen voor zeelieden van 30 Decem- 
oer ly^y verzeKerd is.

VVij wisten dat üe gansche kustbevol
king met ongeduld den uitslag van ons 
onuerzoeK aiwacntte en daarom hebuen 
we er den meesten spoed bijgezet, wel 
in acnt nemende, mets aan net toeval 
over te laten en aue oevindingen zoo 
nauwkeurig mogelijjs op te nemen.

Van ’£ morgens vroeg tot ’s ivonds 
laat waren we op de baan. Had een klei
ne oi:g< steidheiü, tengevolge van du te 
groote vermoeienis en den Franschen on- 
vil. ons geen kostbaren tijd of n voi- 

iiti/.* n dan zouden we weit', -ut nog ti.ur 
’nil ntmgen hebben iuiu.en medebi en
gen van ten land, waar bijna alle Helgen 
zo-1 : onderscheid, veel geieatt. en ver- 
aidèstn moeten heboen -."ija lier», a.jn w.u 
we in elk geval niets goeds te leeren 
nebben

DE R£lS

Donderdagmorgen 11 Juli, de dag der 
Gulden Sporen, vertrokken we te 9 uur 
uit Oostende, vergezeld van Ct Miroir, 
van de CocKerilibooten ; reeder Frans 
Huysseune, Georges Crabeele, ingenieur 
van de « Ostend Stores » en nog twee 
andere personen, welke ons gevraagd 
hadden de reis tot in Bordeaux te mogen 
meedoen. Een er van was als Belgische 
soldaat gedemobiliseerd en woonde niet 
ver van Bordaux op een pachthoeve, ter
wijl de tweede zijn vrouw, schoonmoeder 
en kinderen rond Royan, op 60 km. van 
La Rochelle, zou gaan opzoeken.

Te De Panne laden we reeder Frans 
Huysseune op en werden we een laatste 
maal begroet door den ouden, maar 
steeds flink gebleven Désiré Decrop, die 
ons de beste groeten overmaakte voor 
zijn zoon Lucien, te Arcachon vertoeven
de.

Onder weg zien we langs alle kanten 
een ontzaggelijk materiaal, door de 
Franschen en Engelschen achtergelaten.

Te 10.20 u. passeeren we de grens bij 
Wormhout, vanwaar we vlug te Hesdin 
het middagmaal gebruiken, dat bestaat 
uit brood en boter van huis meegebracht 
en een beefsteak bij een beenhouwer al
daar gekocht.

Veel kost het vleesch hier niet en met 
16 fr. Fransch geld voor 1 kg. zijn we 
er tot onze groote verwondering van af.

Wat anders is het, wanneer we in een 
« Hotel-Restaurant », waar ze geen eten 
meer gaven, dit vleesch laten bakken en 
we daarvoor, en twee flesschen goede ta- 
felwijn, 75 frank hoeven te betalen. Hier 
hebben ze ons beet gehad, zegt de eene 
spontaan tegen den andere. Het zal niet 
meer gebeuren. We zullen hun vooraf 
prijs vragen, want voor de Belgen dur
ven ze er met het groot mes door gaan.

Het is 13.45 u., wanneer we het af
trappen naar Abbeville en achtereenvol
gens Blangy en Neufchatel passeeren, 
om te 16 u. even te Rouen uit te blazen, 
de koffie te drinken en het koopvaardij-

bekomen en dan verder doorrijden naar 
Cholet en rond 11.55 u. een klein dorpje, 
« Les Mottes », aandoen, waar we 12 
Belgen bezoeken, die er enkele weken te
voren met een kamion moesten achter
gelaten worden en er zich in een ellen- 
digen toestand bevinden.

Vuiler dorp hebben we ooit gezien ! 
Onze onverwachte verschijning verwekt 
een niet te beschrijven vreugde. Tranen 
biggelen langs de wangen.

We vertellen wat over ons geliefkoosd 
landje, over Oostende, en beloven, dat 
binnen enkele dagen een kamion hen 
reeds zal afhalen.

Nieuwe moed is ingeblazen ; opnieuw 
is er hoop naar huis te kunnen terug
keeren en uit een ellendige hoop vuilig
heid te kunnen ontsnappen, en weg zijn 
we, want... we hebben aan dit bezoek 
een uur van onzen kostbaren tijd ver
speeld, maar... vreugde en hoop in de 
harten teruggebracht.

De personen welke op de verlaten hoe
ve te «Les Mottes» (Vendée) achterge- 
blevn waren, zijn :

M. en M w  Charles Verduyn, Muscar- 
straat, 22, Oostende ; Mevrouw Larsen en 
haar zoon Femand, Rietstraat, 19, Oos
tende ; Weduwe Depoorter, Gerststraat, 
20, Oostende ; Juffrouw Aline Depoorter, 
Gerststraat, 20, Oostende ; Weduwe 
Loontiens, Steenbakkersstraat, 99, Oos
tende ; Juffrouw Loontiens, Steenbak
kersstraat, 99, Oostende ; M. en Mevr. 
Désiré Vanhee, en kind Suzanne, Ieper- 
straat, 62, Oostende ; Raymond Remaut, 
van het Hotel Meeus te Oostende.

TE LA ROCHELLE
Het is 13.30 uur, wanneer we te La 

Rochelle aankomen en er onmiddellijk 
de villa van den vriend Arsène Blondé 
opzoeken, waar we allen tot 
een noenmaal op zijn Belgisch uitge- 
noodigd zijn en er ten minste ook een 
lekkere kom soep, door hem zelf voor
bereid, te verorberen krijgen. Dadelijk 
vernemen we, dat twee dagen tevoren, 
de gansche dienst van het Zeewezen 
mt hun families met een trein de stad 
verlaten hebben.

We kunnen het slechts spijtig vinden, 
dat niet één ambtenaar achtergebleven 
is, want talrijke visschersfamilies en 
visschersvaartuigen vertoeven er nog en 
kunnen best de raadgevingen en inlich
tingen van een waterschout gebruiken.

Inderdaad, wanneer de waterschouten 
vóór de bezetting meenen de visscherij- 
vloot te hebben moeten volgen om hen 
behulpzaam te zijn, dan moeten zij deze 
en andere Belgische koopvaardijschepen 
of om het even dewelke, niet in plan la
ten op het oogenblik dat ze de kans 
schoon zien naar huis terug te keeren 
en de menschen daar aan hun lot over 
laten. Voor de repatrieering van ons 
volk was hier nuttig werk te verrichten.

Ten minste één ambtenaar van ons 
Zeewezen had het als zijn plicht moeten 
aanzien, daar onder de bezetting zijn 
taak in ’t belang van alle Belgen voort 
te zetten, want ze weten maar al te 
wel, dat ze van de Franschen in dat op
zicht niet veel zullen hoeven te ver
wachten.

Hetzelfde mag terloops gezegd worden 
van de talrijke personen, met en zonder

we de reis voortzetten, enkele brieven 
afgeven welke de menschen overgeluk
kig maken, en langs schoone wegen en 
bij een licht bewolkten hemel gaat het 
tegen een gemiddelde van 65 km. per 
uur berg op berg af naar Broglie, waar 
vlak vóór ons een kamion de huizen in
rijdt en we voor de eerste maal aan een 
ernstig ongeluk ontsnappen.

Alençon wordt te 20 u. vliegensvlug 
doorgereden en te 20.45 uur zijn we te 
Le Mans, waar we afstappen in het Ho
tel de la Calandre, terwijl het thans 
hard regent en we met een zekere voldoe
ning, tegen onze verwachtingen in, een 
uitstekend avondmaal kunnen gebruiken. 
De hongerige magen laten het zich wel 
lusten en als het 10 uur is, gaat elkeen 
ter ruste, want morgen namiddag zullen 
we trachten La Rochelle te bereiken.

Inderdaad, vandaag heben we 483 km. 
afgelegd, talrijke vragen van lezers on
derzocht. brieven besteld en aldus ver
schillende gelukkigen gemaakt.

Overal wordt er gevraagd, hoe het er 
in België toe gaat en ons antwoord luidt 
spontaan : « Kom ten spoedigste te
rug ! »

VRIJDAG 12 JULI
Te 6.15 uur zijn we uit de veeren en 

te 7 uur stipt zijn we de baan op en 
ontmoetten we reeds hier en daar vluch- 

I telingen, die per rijtuig naar huis terug- 
I keeren.
I We rijden achtereenvolgens voorbij 
I La Fléche, Angers, waar we gemakkelijk 

3° alles in het werk te stellen om die met onze napieren veertig liter benzine

schip « SS. Liége », dat aldaar gezonken 7?, „ f “ ’ , rUIluer
lio-t tp hekiikpn Het is 17 n wnnnppr gouden strepen (al naar gelang de om
ligt, te bekijken. Het is 17 u„ wanneer standigheden), die zich te Bordeaux be

vonden en er alle zonder onderscheid de 
plaat gepoetst waren, zoodra de gelegen
heid hen gunstig voorkwam, terwijl zij 
talrijke Belgen nog diensten konden be
wijzen in afwachting dat elkeen of toch 
ten minste het grootste gedeelte, terug 
rfaar huis was gekeerd. We komen hier
op later terug, daar ten andere ook veel 
dient gezegd over de Belgische consuls, 
die er zoo voortreffelijk behulpzaam 
hadden kunnen zijn, maar bijna allen 
een treurigen indruk nalieten.

Het hoeft dan ook niet te verwonde
ren, dat velen gelukkig waren de Duit- 
schers te zien binnentreden.

Om bij onze reis te blijven, volstaat 
het te zeggen, dat de vrienden Blondé 
en Henri Ghys zich gelastten de talrijke 
brieven welke we mede hadden, uit te 
deelen, zoodat ze opnieuw honderden 
Belgen gelukkig maakten.

Zeggen we terloops ook, dat de Belgen 
te La Rochelle een kleine kolonie had
den gevormd, velen er reeds werk had
den gevonden,verschillende vaartuigen er 
reeds gaan visschen hadden en nog an
dere zich uit hun neteligen toestand 
trachtten op te werken.

VAN DE CONTERDAM

bevonden zich op dat oogenblik te 
Bourran par Aiguillon (Lot et Garonne) ;

ZONNEKEIN Julien met familie.
HALEW YCK  Marguerite en kind.

(zie vervolg p«a



* « HET VISSCHERIJBLAD »

BANK VAN BRUSSEL
— NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

BIJHUIS OOSTENDE : 3, WAPENPLAATS 

BUREEL: VISCHMIJN BESTUURSGEBOUW

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

ten of verzegelde kisten.

Branden en Bombardementen 
in onze Stad gedurende de 

X Oorlogsdagen
HULDE VOOR HELDENMOED

Nu de droevige oorlogsdagen eenigs

zins achter den rug zijn en het normale 

leven zich opnieuw veropenbaard heeft, 

kunnen wij, zonder daarom een siddering 

door het lichaam te kunnen onderdruk

ken, een kijkje werpen op hetgeen in de 

schrikwekkende oorlogsdagen in onze 

badstad gebeurde aan branden en bom

bardementen.

Onze eerste gedachten gaan naar de

zen die geteisterd werden of die er het 

leven bij inschoten of familieleden zagen 

heengaan.

Maar onze gedachten gaan ook naar 

die personen, die door zelfopoffering en 

zelfverloochening hun diensten en hun 

leven ter beschikking stelden van hen die 

getroffen werden. En wij noemen : de po

litie, het Roode-Kruis, de vluchtelingen- 

dienst, alleenstaande leden van de 

Luchtbescherming, maar vooral aan het 

Brandweerkorps dat onder de leiding 

van den nieuwen bevelhebber, Georges 

Vanhecke, wonderen verricht heeft om 

de stad van een gewissen ondergang te 

redden.

Aan al deze personen richt «Het Vis

scherijblad» zijn oprechten dank en 

brengt hulde aan hen die hun leven 

verloren in den dienst voor het redden 

van een evennaaste. Hun namen zullen 

voor eeuwig in de geschiedenis van Oos

tende met gouden letters aangeteekend 

staan, en tot voorbeeld dienen van het 

nageslacht.

DE EERSTE BOMBARDEMENTEN

Ging er sedert Vrijdag 10 Mei, bijna 

geen dag voorbij zonder dat het sirenen- 

gehuil over de daken der stad scheerde, 

en de onmiddellijke nabijheid van vlieg

tuigen aankondigde', toch bleven wij ge

spaard van bombardementen, bij zoover, 

dat onze bevolking het zelfs niet meer 

noodig vond de schuilplaatsen en kelders 

op te zoeken, zoo gerust scheen men.

Nochtans op Woensdag 15 Mei, rond

9 uur ’s avonds, hoorde men plotseling 

een viertal zware ontploffingen, niet 

voorafgegaan door sirenengehuil, noch 

vliegtuigmotorengeronk. Eerst na de ont

ploffing hoorde men motorengeronk. De 

bevolking zocht in allerhaast de kelders 

en schuilplaatsen op, hortend en stoo- 

tend, verward, niet goed wetend hoe men 

ze bereiken kon, kortom gebrek aan oefe

ning. De zeer nabije toekomst zou ons 

echter wel deze wegen leeren kennen, 

met de beste en meest geschikte plaats

jes. Spoedig was het bekend dat bommen 

of zeemijnen gevallen waren tegen het 

pas voltooide gebouw van de London- 

Oostende-Istamboel lijn, en op de ste

delijke werkhuizen. Daar men in de boo

men stukken van een parachute vond, 

werd de meening dat het zeemijnen wa

ren, algemeen aangenomen. Onze pom

piers, spoedig ter plaatse, moesten on- 

verrichterzake terugkeeren.

TWEEDE KALME PERIODE

En door den stroom van vluchtelingen 

die immer grooter en grooter werd, waar

aan zich deze van onze stad vervoegden, 

kwam er geen kalmte in de stad, spijts 

verdere bombardementen uitbleven. 

Nochtans de tijdingen die men hier te 

hooren kreeg, waren te weinig goed, om 

optimist te zijn. Op Zaterdag 18 Mei 

moest de brandweer voor de eerste maal 

optreden : brandbommen hadden prooi 

gevonden in de nummers 24 en 37 van 

de Visscherskaai, alsmede Langestraat 

76 en Capucienenstraat 28.

Deze branden konden voor het mee- 

rendeel spoedig bestred,ijn worden en 

verdere uitbreiding aldus vrijwaren.

DE GROOTE BRAND
Dinsdag 21 Mei is wel de meest memo

rabele dag in de droevige oorlogsdagen 

van 1940. Deze dag wordt gekenmerkt 

door de groote hevige branden, die het 

centrum van de stad in enkele oogenblik- 

ken tijds met ondergang doemden.

In den namiddag had men reeds een 

voorsmaakje gekregen met een bombar

dement op Sas-Slijkens en Opex, waar 9 

personen in het geheel den dood vonden 

en 3 gekwetst werden.

Maar om 19.30 uur zou eerst de groote 

brand losbarsten. Een tiental vliegma

chines verschenen in verschillende for

maties boven de stad, boven de haven- 

instellingen, en lieten er een zeer groot 

aantal brandbommen neer. Dit had voor 

gevolg dat voor de drukke handelsstraat 

die voor ons de Kapellestraat is, aan 

geen redden meer te denken viel en men, 

oij gebrek aan water, op deze verschrik

kelijke vernieling moedeloos en hulpe

loos moest toezien. De hulp van de pom

piers van Blankenberge en laffer van 

Nieuwpoort, werd met dank aanvaard, 

en samen werd gered wat er nog te red

den viel.

Ziehier de volledige lijst van wat er 

dien dag in de Kapellestraat in brand 

stond : Innovation, Uniprix, Savelkoul, 

Groote Bazar, Huis C. C. C„ Drukkerij

29, 31, 33, 39, 40, 41, 42, 42bis, 44, 46 en 

48. Al deze huizen werden uitgebrand of 

stortten in.

Ook de Groote Post werd getroffen, 

maar door onmiddellijk ingrijpen van Je 

brandweer en de hulp van haar Brug- 

sche collega’s, werd deze vlug bedwon

gen.

Verder was er brand in : Zeedijk 69 

10, 71, 72, Kemmelbergstraat 31, Liju- 

baanstraat 33, 39, 43, 45, 18, 22, 24, 20,

30, 34, 36, 38, 100, Ooststraat 17, 19, 24, 

26, 27, 31, 33, alsook de Albertschool en 

het Hotel de la Marine. Het klooster van 

de Paterskerk werd licht getroffen, ln 

de Paulusstraat gingen de nummers 16,

18, 20, 23, 25, 27, 29 en 40 verloren. Ook 

ui Nationale Bank brandde geheel uit. 

Tot slot vermelden wij nog in de Kerk

straat 27, 37 en 39. In de Brusjólsche- 

straal 14 en in de IJzerstraat bij de Wwe 

L agäit-Werbrouck.

DE PLAGE-BRAND

s Anderendaags Woensdag 24 Mei 

werden wij, om 15.30 uur, opmeuw door 

hïlsche ontploffingen gestoord, die on- 

middeïlljk gevolgd werden van hooge 

rookzuilen : brand was uitgebroken in 

het militair reserve hospitaal « La Pla

ge». En deze brand breidde zich verder 

uit tot de aanpalende gebouwen, waar 

men meubelen en matrassen in veiligheid 

bracht. Camion op camion vervoerde 

verschrikkelijk gepijnigde soldaten naar 

veiliger oorden, en later documenten en 

papieren. Menig verpleegde kon niet 

meer gered worden ; menig militair ge

neesheer werd vermist, evenals talrijke 

verpleegsters. Dat was een ramp zonder 

weerga. In enkele minuten tijds waren 

Oostende’s meest luxueuse hotels uitge- 

brand. In volle verslagenheid ging de be

volking dien avond te bed. Men rouwde... 

Het was een nationale rouwdag. Bene

vens het Hotel de la Plage werden de 

pompiers geroepen in het Burgerlijk Hos

pitaal en de Brouwerij Deswaef ; ook 

in de Touwslagerij Decrop, bij den meu

belmaker Baillieul en bij Deprez, Velo- 

droomstraat, 2.

’s Nachts brandden de bureau’s van de 

Cockerill en den houthandel Deweert.

EEN NIEUW E BEVELHEBBER

Bevelhebber Nauwelaerts had zijn 

dienst verlaten: hij wilde enkele familie

leden in veiligheid brengen, maar werd 

zooais zooveel anderen door de snelle 

Duitsche opmarsch verrast, en kon niet 

meer tijdig Oostende bereiken. Ing. Arch. 

Van Coillie had intusschen het bevel op 

zich genomen, maar moest, wegens druk

ke andere bezigheden, uitzien naar een 

geschikten plaatsvervanger. En zoo viel 

de keus op oud-inspecteur Georges Van

hecke, die zich dan ook bereidwillig ver- 

klaalrde dezen uiterst verantwoordelij

ken post op zich te nemen. Even na den 

middag heeft hij officieel zijn opdracht 

aanvaard.

’s Namiddags rond 3 uur, wisten vlieg

tuigen een trein met benzinetanks in 

brand te steken. Onmiddellijk steeg een 

torenhooge rookzuil omhoog, die tot ver 

in het ronde zichtbaar was. Door moe

dig optreden van verschillende pompiers 

konden een 30.000 liter benzine gered 

worden. In den depot van den Interna

tionalen Boekhandel woedde ook brand, 

evenals in de bureau’s voor T.S.F. en de 

« Pêcherie Industrielle », alsmede de café 

« Nieuwe Vuurtoren », op Opex.

Op Zondag 26 Mei werden enkele her- 

opflakkeringen waargenomen in den In-
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P E L S E N
Thans is het oogenblik gekomen om 

uwe aankoopen van PELSEN 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)
.»fcT,>::SsK .

ternationalen Boekhandel en in de Brou

werij Lamot.

DE CONSCIENCESCHOOL
Duizenden jonge lieden tusschen de 16 

en 35 jaar waren naar Oostende geko

men, waar zij in verzamelingscentra wer

den opgenomen voor militair onderricht. 

De Conscienceschool kreeg ook zijn deel, 

de jongens, teugelloos zooais de jeugd is, 

luisterden niet naar goeden raad die 

hierin bestond dat zij verzocht werden 

wat voorzichtiger te zijn met het buiten- 

hangen van hun uitgewasschen kleede- 

ren en kousen. Ook wa,nneer vliegtuigen 

verschenen, moesten zij als één man 

naar buiten loopen. Vele jongens bivak

keerden op de straat, enz. Dit alles gaf 

aan 'de vliegers de verzekering, dat er 

daar een soldatenkazerne was, en die 

werd dan ook als zoodanig behandeld, d.i. 

zij werd beschoten en gemitrailleerd. 

Tientallen jongens hebben er het leven 

bij ingeschoten.

De pompiers moesten echter niet op

treden, evenmin in de Zwaluwenstraat 

en in de Ed. Cavellstraat.

’s Namiddags brak brand uit in het 

Hotel « Mille Colonnes » en werden bom

men geworpen die terecht kwamen in 

het huis van Burgemeester Serruys op 

de K. Janssenslaan en ook brand veroor

zaakten in het huis van wijlen h. De

weert, die spoedig kon bemeesterd wor

den. In het Restaurant van het Zeesta- 

tion viel ook een bom, terwijl later ge

meld werd dat de kerk van het Hazegras 

begon te branden. Ook dit werd spoedig 

gebluscht.

DE STADHUISBRAND
In den nacht van Maandag op Dinsdag, 

denzelfden nacht waarin ons landje on

der het zeer wijs beleid van Z. M. Koning 

Leopold kapituleerde, werd om midder

nacht alarm gegeven, dat de toren van 

het stadhuis in brand stond. Toen de 

pompiers verschenen, had de politie den 

brand reeds gebluscht, maar om 13.20 u. 

werden zij nogmaals geroepen, en dan 

stond het stadhuis in lichtelaaie, zoo erg 

dat er aan redden bijna niet te denken 

viel. Spijts alle moedige pogingen van 

hoofdcommissaris Seys (die door het 

bombardement licht gekwetst was), was 

er niets aan te doen. Alles ging in den 

brand op : kunstschilderijen, archieven, 

papieren en bundels, waaraan eeuwen 

lang groote zorg was besteed en die voor 

navorschingen uiterst belangrijk waren. 

Hetzelfde geldt voor de stadsbibliotheek, 

waar de jarenlange arbeid van bibliothe

caris Loontiens in enkele stonden vernie

tigd werd.

Brand brak verder uit in de Ad. Buyl- 

straat, 10; bij Chaussures Charles, in de 

Kapellestraat, bij Foto De Souter en er 

nevens. Coiffeur Pire’s huis stortte hee

lemaal in, terwijl het lokaal van den Li

beralen Bond, alsmede van Help U Zelf 

en de prachtige bibliotheek van het Wil

lemsfonds in de vlammen opgingen. De 

branden in Patria, Biljarthuis en Bra- 

bcntstraat, 3 konden overmeesterd wor

den.

Intusschen was de kapitulatie werke

lijkheid geworden. Vele jongens keerden 

terug, en de eerste Duitsche soldaten die 

men als verlossers beschouwde, deden 

tegen den middag hun intrede in de 

stad. Even daarna vielen de laatste bom

men in de onmiddellijke omgeving van 

de Pompierskazerne en aan het Zeesta- 
tion.

Voor de eerste maal waren de menschen 

eenigszins gerust ; zij kwamen uit hun 

schelp en vooral het feit dat brood in 

overvloed te koop was, werkte gunstig.

HET EINDE
Woensdag 29 Mei braken op verschil 

lende plaatsen nog branden uit : zoo in 

de Oesterbankstraat en in de Lijnbaan- 

straat. In de S.A.F.C.O. kon niets gered 

worden, daar er hier een groote hoeveel

heid stroo, olie en benzine aanwezig was, 

die het vuur immer nieuwe voeding ga

ven. In de Capucienenstraat ontstond 

nogmaals brand.

’s Anderendaags kon men op vele 

plaatsen heropflikkeringen waarnemen, 

die alle spoedig gedoofd werden.

Dit was ook het geval op Vrijdag 31 

Mei, waar kleine branden genoteerd wer

den in het Stedelijk Slachthuis en den 

kerktoren van het Hazegras.

Bÿj dc^e laatste brand moeten wij 

nochtans even stil houden en twee na

men noemen van pompiers die erg ge

kwetst werden. Zij stonden op een ge

welf dat onzichtbaar brandde en dan 

ook spoedig ineenstortte. Dit had voor 

gevolg dat Auguste Galleyn een been 

brak en een diepe wonde aan het achter

hoofd samen met een lichte hersen

schudding opliep. Pierre Theunissen was 

er erger aan toe, vermits zijn ruggegraat 

erg bezeerd werd.

En van dan af begon het leven meer 

en meer normaal te worden. Vele vluch

telingen keerden terug naar hun wonin

gen. Men begon met spoed aan de oprui

ming die dan ook zienderoog vorderde.

En nu zal de wederopbouw van Oosten

de beginnen, met hetzelfde optimisme 

en moed zullen gebouwen uit den grond 

verrijzen.

Nieuw leven ! Moge dit Vrede beteeke- 

nen, het ware onze innigste en grootste 

wensch, voor eenieders welzijn en wel

vaart.

VOETENVERZORGING — MASSAGEN 
FOOT COMFORT — SERVICE

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

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

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

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

UIT BANGE DAGEN
Toen op Vrijdag 17 Mei, om 11 uur, de 

gemeenteraad door het vroeger Sche

pencollege samen geroepen werd, met de 

dagorde « Ravitailleering », toen dach

ten de gemeenteraadsleden uitgenoodigd 

te zijn tot een zeer gewichtige vergade

ring, waarop het zoo dringend punt der 

volksvoeding zou besproken worden.

Het Schepencollege was er voltallig, 

maar zeer weinig gemeenteraadsleden 

hadden aan den oproep beantwoord, j 

Geen enkel socialistisch gemeenteraads- j 

iid was er bij vertegenwoordigd ; van de , 

liberalen waren er drie en bij de katho

lieken evenveel.

De eerste bommen hadden hun wer- 

iùng gedaan en een heilige schrik had 

zich van de verdedigers en vertegen

woordigers van het volk meester ge

maakt.

Toen de vergadering door den toenma- 

iigen burgemeester Moreaux geopend 

werd, nam de h. Peurquaet het woord. 

Aandachtig luisterden de gemeente

raadsleden toe, klaar om het hunne bij 

öe brengen voor het oplossen van een der 

oelangrijkste vraagstukken, welke op de

ze hachelijke oogenblikken moesten op- 

^elost worden. En toen vernamen de ge

meenteraadsleden met verbazing, dat de 

aagorde in ’t geheel niet gewijd was aan 

ravitailleering, maar wel aan galopee- 

ring.

Inderdaad verklaarde de h. Peurquaet 

dat hij er van door ging trekken, gezien 

nij gecompromiteerd was, met artikels 

te schrijven in een socialistisch dagblad. 

Daarna nam de h. Edebau het woord en 

verklaarde het eens te zijn met zijn ka

meraad en ook niet te kunnen blijven, 

wegens dezelfde oorzaak. M. Vroome 

verklaarde dat hij ook redens had om te 

vluchten (waarschijnlijk als directeur 

van de burgerwacht !) en de h. Van 

Glabbeke verklaarde, dat hij toch de 

maatjes niet kon verlaten.

De gemeenteraadsleden bekeken elkan

der met verbazing. Dus was het Schepen

college, na gemeen overleg, volledig ak

koord om er van onder te trekken en de 

stad en de bevolking aan hun lot over 

te laten.

En toen nam de h. Peurquaet het 

woord en verklaarde dat de h. Blondé 

een schip ter beschikking stelde van de 

gemeenteraadsleden en hun familie om 

naar Engeland te vluchten, en dat het 

schip reeds om 2 uur de haven ging ver

laten.

De gemeenteraadsleden hadden geen 

tijd tot bedenken. Het Schepencollege 

vroeg hun of zij gingen vluchten en één 

enkel gemeenteraadslid, nl. de h. De

vriendt, antwoordde beslist, dat hij het 

zijn plicht achtte te blijven. Hij vroeg 

de hh. Burgemeester en Schepenen toch 

te blijven, doch hun besluit stond vast: 

zij wilden en moesten weg.

i Toen kwam de h. Serruys binnen als 

reserve-officier gekleed, en verontschul

digde zich wegens zijn dienst niet tegen

woordig te hebben kunnen zijn. In den 

namiddag ging de h. Devriendt zien wat 

er op het stadhuis gebeurde en trof er 

den h. Van Glabbeke aan, die hem zegde 

dat hij nog niet wist of hij neen of ja 

ging vertrekken. Des anderendaags, 18 

Mei, kwam de h. Devriendt nogmaals op 

het stadhuis rond 10 uur, en trof er den 

h. Secretaris alleen aan, in zijn bureel. 

Hij vroeg den h. Secretaris of alleman 

werkelijk weg was en toen zegde de h. 

Surmont, dat hij werkelijk alleen stond. 

Terstond besloten beide heeren naar den 

h. Gouverneur Baels te telefoneeren en 

raad te vragen. De h. Baels gaf den raad 

alle gemeenteraadsleden, alsook de 

plaatsvervangers die er nog waren, sa

men te roepen en den Raad aan te vul

len met notabelen der stad.

En toen kwam de h. Serruys binnen.

Hij werd rond middernacht van zijn of- 

ficierschap ontslagen en bood zich aan 

om de stad te redden. De hh. Devriendt 

en Surmont waren overgelukkig eindelijk 

toch een bevoegd persoon gevonden te 

hebben, die burgemeester Moreaux kon 

vervangen. En toen kwam opeens bedoel

de burgemeester binnen om te verklaren, 

dat hij en de schepenen er van door 

trokken.

Hij werd teruggeroepen door den h. 

Serruys die hem vroeg, vóór hij vertrok, 

een brief te teekenen dat hij en zijn col

lege hun manaaat ter beschikking stel

den van de hh. Devriendt en Serruys 

voor den duur van den oorlog.

Deze brief werd eigenhandig door den 

h. Moreaux gescheven, en door hem en 

de vier andere schepenen geteekend. Dit 

gedaan zijnde, trokken zij er alle viji 

van door, met de auto’s der Stad Oos

tende en drie pompiers.

En toen namen de hh. Devriendt en 

Serruys de noodige schikkingen. Reeds 

om 11 uur waren niet aile ge

vluchte gemeenteraadsleden en plaats

vervangers bijeengeroepen. Een Schepen

college werd gevormd, bestaande uit de 

hh. Serruys, Devriendt en Feys.

De h. Serruys werd als burgemeestei 

voorgesteld, hetgeen later door Z. M. den' 

Koning werd bekrachtigd.

En toen vereenigde de h. Feys, ondei 

een hagel van bommen, een koppel brave 

Oostendenaars in de banden van het hu

welijk.

De h. Feys gaf des anderendaags zijn 

ontslag als Schepen, belet door menig

vuldige tegenslagen en werk, dit ambt 

vol te houden. Hij werd vervangen dooi 

den h. Henri Smissaert. Het Schepencol

lege werd aangevuld met de hh. Van 

Coillie en advokaat Boudolf.. En dan 

stonden de heeren vóór een verschrikke

lijk zware taak onder aanhoudend alarm 

en stortvlagen van bommen. De meeste 

dienstoversten hadden het hazenpad ge

kozen en politie en brandweer stonden 

klaar in de garage St. Christophe om 

met al het materieel de grenzen over te 

steken. Het Schepencollege vergaderde 

dadelijk de gebleven dienstoversten, als

ook de bevelhebber van het brandweer

korps en den Hoofdcommissaris.

Er werd hen door Burgemeester Ser

ruys opdracht gegeven met hun mannen 

op post te blijven, ja zelfs de dienst

plichtigen. Wij schepencollege, zegde de

h. Serruys, zijn verantwoordelijk vooi 

dezen maatregel. Dadelijk werd dit be

sluit aan de mannen overgemaakt, en 

zoo ontsnapte Oostende aan een totale 

plundering en een volledige afbranding.

Den Zondagmorgen nochtans liep’ "de 

bevelhebber der pompiers met pak en 

zak weg, zoodoende het geheele korps 

aan zijn lot overlatende. In den namid

dag brak de hevige brand uit in de Ka

pellestraat en kon niet gebluscht wor

den bij gebrek aan water en ook aan 

een bevelhebber. Pompiers van Blanken- 

oerge, Brugge, Nieuwpoort en Wenduine 

snelden toe en onder de leiding van den 

bevelhebber van Brugge, kon de brand 

fel bestreden worden.

De groote verantwoordelijkheid door 

den pompiersbevelhebber in deze treu

rige zaak opgeloopen, zal nog van hoo- 

gerhand uitgemaakt worden. De politie, 

gerustgesteld door den h. Burgemeester, 

bleef op haar post. Wel kregen hier en 

daar enkele agenten en brandweerman

nen geweldig schrik, toen het bommen 

regende, maar de meesten hebben blijk 

gegeven van plichtsbesef en moed. Zij 

werden ten andere aangemoedigd door 

de onverschrokken houding van den h. 

Burgemeester die dag en nacht op de 
'baan was.

W ij hebben deze 
brieven voor U 

besteld

(’t vervolgt)

NIEUWPOORT
Ons haventje heeft deerlijk geleden 

onder de bomaanvallen en de beschie
ting. De kerk, « de kathedraal van het 
Noorden » is uitgebrand. Het dak van 
de stadshalle is afgerukt, veel vernieling 
werd aangebracht rond de sluizen. De 
Haven-, Kaai- en Valkestraten mogen 
onder de meest geteisterde van de stad 
gerekend worden. Het is een opeenvol
ging van puinen. De « Coupe-Gorge » had 
veel te lijden door het springen der 
bruggen. De Willem de Roolaan bleef 
niet gespaard. Veel huizen werden door 
brandbommen uitgebrand.

Langs de kaai werd een der kranen 
van de firma « The Nieuport Navigation 
Co, N. V. » vernield en een der kranen 
van « Handel en Scheepvaart » buiten 
dienst gesteld. Het bureel en stapelhuis 
der douanen zijn vernield ; ook een ge
deelte dér stedelijke vischmijn, waar
van drie pakhuizen en twee verkoopbeur- 
ten. Het dak zal totaal van glas en eter- 
nit moeten vernieuwd worden. Het sta
pelhuis van Frans Calcoen is verdwenen 
en dit van Hendrik Schoolaert half af
gebroken. De helft van het tramhuisje 
is verwoest. Groote gaten zijn zichtbaar 
in de dijken van de kaai. De Entrepot 
was erg beschadigd, maar is reeds her
steld. De pakhuizen hadden ook min of 
meer schade te lijden.

Pas het bombardement voorbij, en ie
dereen heeft zich aan het werk gezet om 
de schade voorloopig te herstellen. Het 
stadje is reeds opgekuischt en vertoont 
een heel ander uitzicht.

ELECTRISCHE V ER LIC H TIN G
Er wordt aan de bevolking bekend ge

maakt, dat voortaan gedurende den gan- 
schen nacht electrische stroom zal ver
schaft worden. De onderrichtingen aan
gaande de lichtdemping moeten ten 
strengste nogeleefd worden, zooniet stelt 
men zich aan strenge straffen bloot en 
zal de verbinding met het electrische 
stadsnet onmiddellijk doorgesneden wor
den.

BURGERLIJKE STAND
Geboorten — Hogie Daniël, van Henri 

en Clauw Godelieve.
Overlijdens. — Devry Pieter, 76 jaar, 

echt. van erhaeghe Sophie. •— Geeraert 
Camiel, 26 jaar, zoon van Hendrik en 
’t Jaeckx Malvina.

Huwelijk. ■— Lefeire Robert, van Oost- 
duinkerke met Verwichte Simonne, van 
Nieuwpoort.

Huwelijksafkondiging. — Note Odiel, 
autogeleider en Vercruysse Odette.

OVERLIJDENS

Lingier Madeleine, 33 jaar, echt. But- 
straen Frans, Nieuwpoort. Bogaert 
Rosalia, 68 j., echt. Houvenaghel Lode
wijk, iaem ; Zahour Constant, 49 jaar, 
öt. Lamorechts Woluwe. — Gelmann 
Elias, 36 jaar, Antwerpen. — Zacher 
Cnapa, 30 jaar, idem. —  Gelmann Louis,
2 jaar, idem. — Gelmann Rachel, 11 we
isen, idem. —  Schoukeren Hendriu, 17 j., 
Kaulille. —  Sablon Victor, 39 jaar, Ot- 
cignies. — Sacré Dieudonné, 41 jaar, Au- 
dergem. —  Leroy Herman, 30 jaar, sol
daat Ile Linieregiment. —  Butstraen Al
lons, 5« jaar, echt. Deschacht Helena — 
jNieuwpoort. —  Deschacht Helena, 57 j., 
echt. Butstraen Alfons, idem. — Chris
tiaans Julien, 30 jaar, soldaat vlieger, 
R.r.A. Ae, echt. Vanwambeke Leonia, Tu- 
bize. — Berckmoes Fr., 46 j., echt. Came- 
rier Ludovica, Antwerpen. — Van Toest- 
Bayens Ger., De Kezel Louis, Delcourt 
Jos., Thibaut Gaston, Peeters Karel, 
Hambrouck Prosper, Badie Omer, Staes 
Frans, Gervé Hendrik, allen soldaten van 
het 33e Regiment Genie, 4e Cie. — Ber- 
tier Irène, 7 m., dochter van Honoré, 
Nieuwpoort. —  Lantsoght Robert, 1 m., 
z. v. Emiel, Gent. -— Vandeweghe Ange
la, 45 j., kloosterzuster, Nieuwpoort. — 
Leye Marie, 34 j., echt. Delanghe Frans, 
idem. — Weiss Jenny, 2 m., d. v. Albert, 
idem. — Vanvooren Johanna, 70 j., echt. 
Denbaas Edw., idem. — 'Kerkhofs Maria, 
76 j., wed. Maurissen Jos., idem. — Van 
Heuverswyn Huguette, 2 m., d. v. Victor, 
idem. —  Hamers Karel, wed. Hubrecht 
Arthurine, overl. te Koksijde. —  Ghewy 
Rosalie, ongeh., overleden te Koksijde.
— Dekeyser Honorine, echt. Vlasseman 
Aug., overl. te Oostduinkerke. —  Devry 
Maria, echt. Bogaert Em., idem. —  De- 
weerdt Joanna, echt. Vermeersch Albert, 
idem. — Verbanck Arthurina, echt. echt. 
Vervoort Em., idem. —  Piessen Elodie, 
echt. Osaer Leon, overleden te Graveli- 
nes. — Verbanck Maria, wed. Covemae- 
cker Dés., overleden te Brugge. — Cas- 
teleyn Romanie, wed. Sanders Cyr., id. — 
Lauwereins Louis, wed. Vandecasteele 
Ch., idem. —  Dehaese Ferdinand, overle
den te Oostduinkerke. — Dewulf Irma, 
idem.
idem ; Hubrecht Jules, enz.

DROEVIGE TOESTAND

Van de ongeveer 800 huizen welke 

Nieuwpoort nog telt, zijn er voor den oo

genblik 522 ondersteunde huisgezinnen.

M. Mad. Simonet, avenue Jean Jaurès, 
23, La Courneaux, Seine.

M. V. Debruyne, Réf. Belge, Etauliers, 

Gironde.
M. A. Desaever, voor de N.62, La Ro

chelle.
M. A. Spreutels, le stuurman « Lys » 

soc. dentreprises comm., rue Chérif Pa
cha, Alexandrie, Egypte.

Cap. Alb. Ghaye, 53e Rég. de ligne, 
soldat belge, Rennes.

M. R. Peel-Grelier, Chemin Biret, Nan
tes, Loire Inférieure.

Mme Galeyn, Villa Sentilles, Cap Fer
ret, Gironde.

Mme Becu, Le petit Picqney, Cap Fer
ret, Bassin d’Arcachon, Gironde.

M. Lehouck Karel, Réf. belge, Ladivè-

AVt>C' Leerman, Mme Jes. Tanghe, 
La Mairie Lesneven, Finistère, Brest

M  en Mme Pierre Simonet, 14, rue 
î’Are-pnteuil St. Denis, Seine.

S E l Ambassadeur d’Espagne, Pans

"Mlles Rayée, rue Francis de Fresseux, 

56, Doulhon, Nantes.
M. Fr. Deley, Zeeleeuw, Cherbourg (2 

brieven).
M. Jos. Strubbe, St. Brevin les Pins, lez 

St. Nazaire.
M  M  Colombie, Belvis (Aude).

£ , l Ä Ä  S S  Calva-

3 Ä « ,  Ferais lez

fieeac, dép. Lot.
M. en Mme Vereecken, rue Brazza, 13,

Puteaux, Paris.
Le chef de gare, Pau.
M. Aug. Hubregtsen, à Toulouse.
Mw  Van Yper-Wackenier, La Deveze, 

Rivière, Gers.
Familie Velrtrieslt-Lafetfa-Blomme, La 

Devèze, Rivière, Gers.
M. Heyvaert, 3, place Georges Clemen

ceau, Lorient.
M w  W. A. Brouwer, Kerbourgnec, St. 

Pierre Quiberon, Morbihan.
Mme Thielens, Les Sentinelles, Cap 

Ferret, Gironde.
Mme Galeyn, idem.
M w  Desamer, rue de Bayeux, port en 

Bessin.
M. José de Muenynck, 30, Bd. des Mou

lins, Monte-Carlo.
M. Dingens Pierre, 12, rue de la Mar

ne, Poitiers (Vienne).
Mw  Peere-Monteny, maisaai Chalu

meau, La Rochelle.
M. G. Pladys, La Rochelle.

M. Ed. Puis-Rouzée, Vendôme, La 
Gard, La Rochelle.

M w  B. Corveleyn-Willeput, La Rochel

le.
M. J. De Wynter, notaire, La Rochelle.
M. Ghys Henri, rue Boulangerie, 7, La 

Rochelle.
M. Depière Louis, 1, place du 1er mai, 

Taence (Banlieu de Bordeauxx).
M. H. Ghys-Zonnekeyn, Charente ma

ritime, Marsilly.
M. Ch. Verleene, idem.
M. P. Bals, La Rochelle.

M. A. Aspeslagh, 25, avenue de la 
Porte Royale, La Rochelle.

M. en W w  Laplasse-Zeebroek, Marsilly, 
La Rochelle.

M. J. Viaene, Chen, Texier, Paris, Mar
silly.

M. J. Robert, Marsilly, Charente ma
ritime.

M. Ose. Hoste, 9, avenue Arthur Ver- 
dier, La Rochelle.

M. Jos. Boels-Everaerts, La Rochelle, 
Charente Inférieure.

M. Haeck Emiel, La Palice.

M. Richard Mahieu, Miremont Sauvrai 
par Bazas Gironde.

M. P. Corveleyn, F. Beyen-Willaert, 
Miremont Sauvrai par Bazas, Gironde.

M. P. Groenvynck, Esaulier, Gironde, 
Bordeaux.

M. G. Monteyne, Arcachon.
W w  E. Deley-Eyland, Lesneven, Finis

tère (Cloître).
Familie Adh. Kyndt-Metsu, Lesneven, 

Finistère.

M. O. en Ose. Dekeersgieter, Lesneven, 
Finistère, Brest.

M. Fr. Barbaix, Lestelle Betharram.
M w  Paillard, Saint Genes de Castillon, 

Gironde.
M. Raym. Cattoir, Ploërmel, dép. Bre

tagne.

M. Fr. Van den Berghe, rue des Sa
bles, 87, Luçon (Vendée).

M. A. Lemaire, 57, rue Daguerre, 14e 
Paris.

Melle J. Dartigue, Quartier des Sports, 
Chalet M. Louise, Dax (Landes).

M. J. Kino, 100, Faubourg d’Angoulè- 
me, Limoges.

M. Constandt, Lavit de Lomagne, Tarn 
et Garonne.

M. M. Desouter.
M. A. Brunet, rue Lydia, Arcachon, Gi

ronde.
M. E. des Grées du Loû, 12, quai Du- 

gay, Trouin, Nantes.
M. E. Vandenkerckhove, varende op 

n° 792.

Mme E. Deswaef, 12, rue Hoche, Li
moges.

Mme Toulard, 23, rue Denfert, Roche- 
reau, Le Mans (Sarthe). )

Melle M. D ’Hondt, rue Julien Rigaud, 
Bourg St Andéol (Ardèche).

M. Felix Demey, Deutz motoren, Lo
rient.

M. Charles Groenvynck, Poste restan
te, Montpellier, gepost voor P. Ghysel, 
Agence des Réfugiés, rue de Berry, 20.

M. le Comte Ch. de Buisseret, 9, av. 
du Jardin Publique, Biarritz.

Meile Mad. Puis, Vendôme, La Gard, 
La Rochelle.

Meile D ’Hondt, Hôtel de l’Amirauté,
17, rue Maréchal Foch, Cannes.

Mme Delahaye, 7, Bd. Péreire, Paris 
17e.

Dame supérieure des Sœurs Augusti- 
nes, Nantes.

Sergeant Feys G., 23e de ligne, II Corps 
médical, Nantes.

M. Springuel, La Rochelle.
M. Alexis Leire, Toulouse.
M. Meirseman, Orgueil près de Mon- 

tauban (Tarn et Garonne).
M. Valcke, La Rochelle.
Mme A. Germain-Corbisier, rue Maré

chal Foch, 54, Lorient (Morbihan)
M. Van Acker, service des Réfugiés, 

Limoges.)

M. Peer W. Van de Velde, service des 
Réfugiés, Toulouse.

Lezers !
W ENDT U VOOR ALLE DRUKWERK  

to t de Drukkerij van 

« H E T  V I S S C H E R I J B L A D »
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ln den Oostendschen 
Gemeenteraad y

ZEER KORTE Z IT T IN G . —  ALLE PUN
TEN WORDEN ZONDER BESPREKING  
Go ë Oü EKEUHU. —  VERDEKE TU C H T
STRAFFEN TEGEN HET STADS- EN 
UNüERWIJZENO PERSONEEL.

Zaterdagnamiddag, te 15 uur, kwam de 
Oostenascne gemeenteraad in openbare 
auing bijeen. vanwege net publiek was 
er een taineiijk groote belangstelling om 
ae nieuwe manaacanssen eens van aicnt- 
Dij te zien en te nooren hoe zij onze be
langen veraeaigen. jammer genoeg 
scneen deze zitting aan de nieuwe leden 
Qe geiegenneid niet te geven om hun 
stem te verneilen.

tiet is lD.lü u., wanneer Burgemeester 
Serruys toeiatmg verleent aan pers en 
puüiieic binnen te Komen en de zitting 
voor geopend te verklaren. Op dit oo- 
genbiiK Komt Notaris van üaime binnen, 
«.neen de n. Jan rtespei is afwezig. Daar 
er nog steeas geen plaatsvervanger aan- 
geamu is voor uen h. Courtens, zetelt, 
men maar met 24 leden.

ue n. Vannoutte vraagt onmiddellijk 
heu woord, inaar net is de n. Deboos 
aie het eerst mag spreien.

ue n. üenooä. —  Op mijn wandelingen 
heo ik opgemcrKt, aat ae schuilplaatsen 
van ae Kerk van net ri. Hart gesloten 
zijn. Waarom aoet men deze niet open? 
hoeveel scnunpiaatsen zijn er tnans 
nog in goeden staat V 

Veraer zou ik graag vernemen, v/at 
er zaï geaaan worüen met de taks op 
ae terrassen. Zal men deze dit jaar 
moeten betalen y OI zal men een for- 
laitaire som vaststellen V 

De n. vannoutte. —  Waarom worden 
zuike belangrijke punten eerst niet in 
ae commissies besproKen ? Deze komen 
trouwens ook met meer bijeen.

De n. Burgemeester. — Ik zal eerst 
antwoorden op de interpellatie van den 
heer Deboos. Wij zijn op dit oogenblik 
bezig de onderstanden te kuischen en in 
ome te brengen. üJr worat nu ook gewerkt 
om geen passieve luchtbescherming, 
maar een reddingsdienst op te richten. 

De ii. Deboos (knikkend). —  Ja...
De h. Burgemeester. •— ...Zooals in 

1914.
De h. Deboos. — Heel wel !
De n. Burgemeester. — Het zal 

staan onder de leiding van den heer Em. 
Devisscner, en de lucntbescherming spe
ciaal voor Dr Van Wynendaele. We wer
ken samen met de hooiden van Politie, 
Branaweer, Waterdienst, Reddingsdienst. 
Het nazicnt van de schuilplaatsen is 
toe vertrouwd aan den heer De visscher 
die alies in orde zal brengen. Ik kan u 
ooK; nog mededeelen, dat verschillende 
posten van het Rooa-Kruis worden op- 
gericnt in het Politiebureau, Tornout- 
steenweg, op den Opex en in de bureau’s 
van poliue op de Wapenplaats.

Wat betreit de terrassen, dit valt in 
de bevoegdheid van de Commissie van 
Financiën.

Het College is geheel akk|oord met 
den heer Vanhoutte voor een bijeenroe- 
ping van de Commissies, om deze zaken 
te bespreken, maar dit is tot op dit oo- 
genbliK onmogelijk gebleken door den 
toevloed van werk. Burgemeester en 
Schepenen zijn hier trouwens den ge- 
heelen dag.

De h. Deboos zegt iets, maar door de 
slechte accoustiek, kunnen wij er niets 
van verstaan.

De h. Burgemeester. — Wij zullen 
trachten de commissies afzonderlijk te 
laten vergaderen in het kabinet van den 
Schepen.

De h. Schepen Smissaert. — Wat be
treft de taks op de terrassen, was door 
den ouden Gemeenteraad beslist, den 
uitslag van het seizoen af te wachten, 
en naar gelang het goed of slecht was, 
een forfaitaire taks op te leggen. Dat 
is thans onmogelijk geworden .

De h. Burgemeester. — Deze zaak zal 
grondig besproken worden in de Com
missie.

De h. Feys. — Ik heb vernomen, dat 
er thans reeds rondgegaan wordt voor 
de terrassen. Ik meen dat vele menschen 
hierdoor hun terrassen zullen intrekken 
uit vrees de taks niet te kunnen betalen.

De h. Burgemeester. — Maar het is 
toch beter dat zij nu den prijs weten in 
plaats van op het einde van het seizoen.

Hierna doet de heer Burgemeester 
Serruys mededeeling dat wij opnieuw 
water hebben van de Bocqrivier, maar 
drukt er hard op dat dit water voor huis
houdelijk gebruik steeds dient gekookt 
te worden. Sedert een achttal dagen 
hebben wij opnieuw gas, maar door de 
bombardementen kunnen zich nog nieu
we grondverzakkingen voordoen. Wat de 
electriciteit betreft, is alles in orde.

Wanneer het 3.15 u. is, besluit de heer 
Burgemeester de openbare zitting even 
te schorsen, om den Gemeenteraad 
toe te laten zekere besprekingen te voe
ren.

Het Js een weinig vóór *. 40 u , d:it p>H's 
en publiek worden toegelaten, en er 
wordt onmiddellijk aangevangen met de 
dagorde.

I. — POLITIEBESLUIT. — SLUITINGS
UUR VAN DE OPENBARE INRICH
TINGEN VAN VERBRUIK EN VERMA
KELIJKHEDEN.

De h .Burgemeester leest het besluit 
voor, waarbij bepaald wordt dat de ca- 
fé’s gesloten moeten zijn van 22 tot 5 u. 
en dat alle verkeer op straat verboden is 
op dezelfde uren. De verkoop van alcoo- 
lische dranken is ten strengste verboden.

II. KREDIETOPENING  VAN EEN MIL
LIOEN FRANK BIJ DE « SOCIETE GE
NERALE DE BELGIQUE ».

Deze belangrijke leening wordt zonder 
eenig commentaar van gelijk welk lid, 
eenparig goedgekeurd.

III. THESAURIELEENING  VAN 3.132.000 
FRANK M ET HET PROVINCIAAL BE
STUUR, BESTEMD TOT HET UITBE- 
TALEN VAN BEZOLDIGINGEN VAN 
HET STADSPERSONEEL EN HET VER
LEENEN VAN STEUN AAN BEHOEFTI- 
GEN.

Dit punt wordt, zooals de vorige lee- 
hing, volmondig, zonder de minste op
merking door de 23 aanwezige l<-den met 
het jawoord bestempeld.

Op 24 Juni werd bevonden, naar blijkt 
Uit e.ni cnderzoek in de StaJsias, dat er

een tegoed aanwezig was van 356.428,75

Het vijfde punt over de WIJZIGING 
AAN DE KLASSEERING DER STRATEN 
EN DE BO U W TA XE  wordt verzonden 
naar de vereenigde commissies.

De h. Burgemeester. — Op 12 Decem
ber 1939 werd beslist bij een firma te 
Gent twee pompen te koopen voor de 
ürandweer. In zitting van 5 Juni 11. heeft 
het Schepencollege beslist van deze be
stelling af te zien en bij een firma te 
Eekloo twee pompen, samen met ander 
orandweermaterieel, te bestellen, voor 
een totaal bedrag van 119.988,80 fr. Het 
geld zal genomen worden van een leening 
van 792.000 frank, die zes maanden gcis- 
den gestemd werd.

—  Alle leden knikken instemmend.

De h. Feys. — Wat verbruiken deze
motorpompen aan brandstof ?

De h. Burgemeester. —  Benzine en wat 
olie, het zijn trouwens moteurs Triumph.

De h. Pilaeis. —  Maar zij spuiten nog 
geen twee verdiepingen hoog.

De h. Burgemeester. — Nee, nee, deze 
pompen wensen zeer goed, ze worden ge
bruikt in verschillende steden van het 
land met zeer goed gevolg.

Na het punt 7 : MEDEDEELING VAN 
STUKKEN, vraagt de h. Vanhoutte of 
er geen brief, gericht aan Burgemeester 
en Schepenen en die speciaal den Ge
meenteraad aangaat, toegekomen is.

De h. Burgemeester. —  Wij ontvangen 
honderden brieven per dag. Waarover en 
van wien ging die brief uit ?

De h. Vanhoutte. — Het was een brief 
van Prosper Vandenberghe.

De h. Burgemeester. — De heer Van
denberghe heeft verschillende brieven 
tot het Schepencollege gericht, maar er 
is geen enkele die den Gemeenteraad 
aangaat. Trouwens, hij is voor dit oogen- 
fclik op reis.

Het is even vóór 4 uur. Alle punten op 
de openbare zitting zijn afgehandeld en 
üe h. Burgemeester sluit dan ook de ver
gadering en gaat over tot de geheime 
zitting.

GEHEIM E Z IT T IN G

— In de commissie voor urbanisme 
wordt de heer Smis vervangen door den 
heer Jerome Van Coillie en wordt verder 
de h. Viéfin mede opgenomen.

— In de commissie van Ravitailleering 
wordt de h. Fernand Huys, handelaar in 
coloniale waren, als lid aangesteld.

TUCHTSTRAFFEN

Onderwijzend personeel : Werden voor 
1 maand geschorst : Hubregtsen Alice en 
Vandewinckel Marcelle. —  Kregen vier 
maanden : Decerf-Dorchain Victorine, 
Oallant-Dorchain Georgine, Callant Ar
thur (dienstplichtig) en Dekemel-Jonck- 
neere. —  Werden gestraft met aftrek 
van wedde der dagen afwezigheid : Pat- 
foort Robert, Maurau Henri, Decerf Gus
taaf (dienstplichtig). Het geval van Van 
Massenhove Marguerite bleef zonder ge
volg.

Bij het stadspersoneel werd besloten 
Becu René en Vandecasteele Arthur af te 
zetten. Zullen niet betaald worden voor 
Jagen afwezigheid : Tratsaert Eugène, 
Jevriendt Louis, Molleman Willem, Reun- 
orouck Hilaire, Torreborre Kamiel, Van- 
ierbeke Jozef en Joye Kamiel.

Reynaerts Hector en Libbrecht Alfred 
.varen afwezig, evenals Dewulf-Hoorne 
3mma en Verheyde-Reniers Elisa. 
Brouckxom Kamiel was ziek.

H. Brys blijft voorloopig geschorst, 
laar zijn geval aan het gerecht werd 
jvergemaakt.

Oostendsch Nieuws
NA DEN BRAND

Na men volop bezig is met het oprui- 
nangswerk, vindt men gestadig voor
werpen terug, oeüoiven onder het pum, 
maar meesati m  onkennelijken staat. 
Aoo waren wij o.a. getuige, op het oogen
ous da, uit net puin van een grooten 
ijzerwinkel op ae Wapenplaats aie totaal 
au Li anriae, een ijzeren gelakorieitje tie- 
naaiü werü. Toen het geopend wera, wa
ren üe zien daarin bevmaenüe papieren 
voiieaig verscnroeia en konden noege- 
naama niets meer bewijzen. Inderdaad, 
tegen de branden die ainier gewoed heb- 
oen, kon niets helpen.

lO T  T IEN  UUR OP STRAAT
Mogen wij er onze lezers op attent 

maken dat ingevolge een politieverorde
ning van ae Feiakommanüantur te 
jbrugge, in datum van 3 Juli, het uit- 
gangsverood bepaald is van 22 tot 5 u. 
voor het geheele kustgebied ?

HANDELAARS !
Plaatst thans een aankondiging in 

«Het Visscnerijblaa». riet is het meest 
gescnikte oogenblik om aan ae bevolking 
te laten weten dat gij terug in de staü 
zijt, aat gij uw wimcel terug heropena 
nebt of üat uw winkel thans in een an- 
aer gebouw of straat ondergebracht is.

Onze aankondigingen zijn goedkoop en 
worden door duizenden gezinnen in en 
culten Oostende gelezen.

Waagt het eens, en vraagt ons tarief 
oen bureele, Nieuwpoortsteenweg, 44.^

En gij zult uw zakencijfer zien ver
noegen.

VERDWAALDE EN DOODE PAARDEN
Eenieder die in het bezit is van ver

dwaalde paarden, van welken aard ock, 
en eenieaer die de aanwezigheid op het 
grondgebied Oostende kent van doode 
paarden (dit om besmettelijke ziekten 
ce vermijden), moet hiervan onmiddellijk 
aangifte doen op het Militiebureau, stad
huis.

M j

Hoeden Klakken
- special i tei t  van ai ie s iag H t M D E f i  -

p
HET HUIS

U. Jacqueloot
Hoek Wittenonnen- en Christinastraten  

BEVEELT Z IC H  AAN 
Het magazijn is niet gesloten geweest

TE VOLGEN VOORBEELD
De h. Chs. Derycker had duizend frank 

te veel ontvangen in een bank der stad. 
Zoodra hij het vastgesteld had, bracht 
hij deze som terug. Schoone daad voor 
kleine menschen.

Wij wenschen den h. Derycker hier- 
meae geluk.

BIJ A. S. O.
Met het oog op het hernemen der 

Winterkampioenschappen, werd vanaf 
verleden Donderdag 18 Juli, de trai
ning aangevat. Deze gaan door eiken 
Donderdag vanaf 6 uur, onder bevoegde 
leiding. Alle leden spelers van A. S. O., 
alsook alle jonge lui die wenschen een 
sportieve opleiding gratis te genieten, 
worden vriendelijk tot deze oefeningen 
uitgenoodigd. De oudspelers worden 
dringend verzocht aan den oproep van 
het bestuur gevolg te geven.

Aan allen hartelijk welkom namens A. 
S. O. Het bestuur.

DE M IL IT IE
In den brand van het Stadhuis is veel 

verloren gegaan. Alleen de bureau’s van 
den h. stadsontvanger bleven geheel, 
terwijl het Militiebureau op wonderbare 
wijze een geeelte van zijn documenten 
kon redden. In een keldertje, dat ge
vormd was onder een privé ijzeren trap, 
werden alle opeischingspapieren gebor
gen, alsmede registers der militiein- 
schrijvingen en andere bureaupapieren.

De dienstoverste Eugeen Dumon, die 
zich tijdens deze periode buitengewoon 
schitterend heeft gedragen van uithou- 
dinsvermogen en schier dag en nacht op 
zijn post was om de noodige logementen 
en andere opeischingen te voldoen aan 
officieren en manschappen, alsmede aan 
de ministeries die op de vlucht waren, 
had dit idee ontwikkeld, waardoor zijn 
kranig optreden nog meer in het licht 
komt te staan.

Burg ar lijke Stand
GEBOORTEN

6 Juli. — François Devriendt, van Fir- 
min en Maria Huyvaert, Metselaarstr., 
52. —  Rony Kyndt, van Robert en Angela 
Poorteman, Ieperstr., 19.

7. — Christiane Damman, van Leon en 
Gabriëla Borgoo, Spaarzaamheidstr., 125.
— Eugeen Coppyn, van Pieter en Rachel 
Henderyck, St. Paulusstr., 33.

10. — Willy Verhuist, van Leon en Ro
mania Hoomaert, Groenendaellaan, 36.
— Marie Schockaert, van Germain en 
Ida Rys, Noord Eedestr., 4. — Francine 
Ryckewaert, van Désiré en Prudence De- 
ramoudt, Kaaistr., 28.

11. — Sonja Van Eygen, van Odiel en 
Simonne Huys, Katharinapl., 22.

STERFGEVALLEN
7 Juli. —  Victor Baervoets, 71 j„ echt. 

van Mathilde Detrez, H. Serruysl., 14. — 
Etienne Waeterschoot, 15 j., Dr Verhae- 
ghestr., 119. — Maria Lambersy, 72 j., 
wed. van Ludovicus De Roo, Vrijhaven- 
straat, 4.

8. —  Fernand Lauwereins, 2 m„ Bri- 
gantijnstr., 2. — Victor Pollet, 53 j„ echt. 
van Sidonie Caestecker, woont te Bree- 
dene. — Frans Vanden Neste, 69 j„ wedr. 
van Josephine De Wit, Congolaan.

9. — Augusta Beerblock, 73 j„ echt, 
van Joseph Dor, Kemmelbergstr., 36. — 
Eugène Laborde, 66 j., wedr. van Hélène 
Holmens, echt, van Irma Pottié, H. Ser- 
ruyslaan, 46. — François Blommaert, 76 
j., wedr. van Melanie Reygaert, Nieuw
poortsteenweg, 42.

10. —  Marie Demuyter, 82 j., wed. van 
Charles Romyn, Brusselschestr., 8. — 
Elisa Kroothoep, 72 j., wed. van Michaël 
Vermeersch, echt, van Emiel Cornu, H. 
Borgersstr., 56.

11. — Carolina Haegheman, 67 j., echt, 
van Petrus Allaert, Amsterdamstr., 7. — 
Romain de Craemer, 3 j., Leffingestr., 
244. — Melania Dehaemers, 77 j., wed. 
van Eduard Zeebroek, Leffingestr., 186.

12. —  Mentor Divoy, 54 j., gesch. van 
Wilhelmina Ureel, Torhoutsteenweg, 50.
— Elisa Vyvey,, 81 j„ wed. van Petrus 
Hessens, echt, van Achille Knockaert, 
Christinastr., 80.

Burgerlijke Slachtoffers
27 Mei. —  Joseph Desmedt, 16 j., woont 

te Schaerbeek.

M ilitairen
21 Mei. — Maurits Coomans, korpor., 

25 j., ong., woont te Overijssche.

I 27 Mei. —  Hippoliet Denisty, soldaat, 
34 j., stambn. 126/68154, woont te Châ- 

1 telineau.
BERICHT

Ten einde toe te laten de overlijdens
akte behoorlijk te kunnen opmaken der 
in Oostende overleden soldaten en vluch
telingen, wordt dringend gevraagd het 
bureel van den Burgerlijken Stand te 
willen inlichten nopens de volgende sol
daten en vluchtelingen, alhier begraven.

Hierop volgen de lijsten :
M ilitairen alhier begraven : Bouvin 

Pierre, soldaat ; Chaneux Alfons, idem ; 
Claeys Jan, idem ; Collenet Jean, le Ar- 
densche Jagers ; De Bolle Jean, vader, 
officier geneesheer, Homu ; De Bolle 
Jean zoon, idem ; De Bolle dochter, id. ; 
De Brugn Pieter, militiaan 1921, 2e In
tendance, stambn. 197/42166 ; Depres- 
sieux, soldaat ; Dubois Jean, id. ; Frère 
Gustave, luitenant 32 B.G.V.C. 2 Cie ; 
Genon J., stambn. 108/74164 ; Graeve E., 
id. 135/69461 ; Hublet Raoul, officier ; 
Laleman Jozef, artillerie 1 groep, nr. 
29315 ; Lemoine Fernand-Jozef, brigadier 
2e lanciers militiaan 1919, nr. 140/20136 ; 
Leeman Willem, soldaat ; Montrouille, 
soldaat ; Longral René, TTREM  le lan
ciers stambn. 289/12659, geboren den 22- 
8-1919 ; Pollacre, Mechelen, stambn. 177/ 
8965 ; Robert Lucien, Belg. soldaat ; 1 
onbekende korporaal ; 1 onbekende kor
poraal, 1 onbekende soldaat. — Depester 
Marcel, La Louvière, 31-12-lâ.

Burgerlijke slachtoffers (a lhier begra
ven) : Degroote Julie ; Deley Victorine ; 
De Bruyn R. ; Eyckman ; Kiener Geor
ges ; Cousinne Eugenie ; Lestabel Ga
briel ; Lievens August ; Messiaen Ar
thur ; Nierynck Mathilde ; Rosseeuw 
Flavia ; Sabbe Jan ; Verburgh Medard ;; 
Van Vleit Frans.

HUW ELIJKEN
9 Juli. — Dutrieu Willy, haarkapper en 

Boëhme Victoria, z.b.
13 Juli. —  Vanhumbeeck Pieter, apo

theker en Broux Simonne, onderwijze
res ; Lauwereins Albert, monteerder en 
Decerf Maria, z.b.

HUW ELIJK SA FKO ND IG IN G EN
14 Juli — Noterdaem Louis, handelaar 

gesch. van Robberecht Marguerite en 
Roland Gabrielle, en Callier Jenny, Van 
Iseghemlaan, 139. — Desmidt Gilbertus, 
motorist, Fortuinstr., 14 en Casier Vale
ria, Vrijhavenstr., 2. — Dezutter Medar- 
dus, metser, Kaaistraat, 43 en Clement-1 
Marguerite, Weidestr., 5. *

H E T  G E R E C H T S H O F

van verscinnenue Kanten werd de op- 
meiKing gemaaKt, aat net meuw üe- 
recntsnoi geen w. U. instelling bezit en 
aat men zien niervoor naar ae ivleisjes- 
oeroepsscnooi moet oegeven.

vvij moeten eenter aoen opmerken dat 
ait er wel voorzien is, en aan nog op ae 
eerste veraieping, reents van net bu
reau üer aeurwaaraers. Deze W . C. in
stelling is eenter nog met voiieaig opge- 
aaan, en kan aus nog niet in gebruik 
genomen woraen. ür is trouwens nog 
neei wat te doen in zoo’n groot paleis 
ais net Gerecntsnoi.

Maar vóor alies aient men geduld te 
hebben en thans meer dan ooit.

OOSÏENDE-BRUGGE EN TERUG PER 
AU IU tiU S

uurtaoei vanaf 11 Juli :
oostenae uviarle-Josépiaats), vertrek : 

ö,lo —  B,05 — y,UU —  9,55 —  12,00 —
13.00 —  14, U0 —  16,00 — 17,00 — 18,00 — 
ïy.uo.

tsrugge (Albertplaats), aankomst : 
/,UÜ —  B,50 —  y,45 —  10,40 —  12,45 — 
ld,45 — 14,45 — 16,45 —  17,45 — 18,45 — 
iy,4ö.

Aansluiting naar Gent : 7,15 —: 10,43 — 
14,19 —  18,05.

Brugge (Albertplaats), vertrek : 7,10 — 
y,ÜU — 1U,10 —  11, U0 — 13,00 —  14,00 —
10.00 —  17,00 —  18,00 —  19,00 —  21,00.

oostenae (Marie-Joséplaats), aank. :
/,55 — 9,45 —  10,55 —  11,45 —  13,45 — 
14,45 —  15,45 —  17,45 —  18,45 — 19,45 — 
21,45.

Aansluiting van Gent : 8,27 — 10,04 — 
13,39 — 17,14 —  20,54.

Midden-Europeesche tijd.

OOSTENDE — M IDD ELK ERK E — WES- 
TENDE-B. - N IEUW POORT - DE PANNE

Uurtabel vanaf 25 Juni 1940. — Midden 
Europeesche tijd.

Oostende-Stad (vertrek) : 5,35 —  6,45
—  8,00 —  9,30 —  11,00 —  12,30 —  14,00 — 
15,30 — 17,00 — 18,30.

De Panne (Dijk), aankomst : 6,41 — 
7,51 —  9,06 — 10,3ö — 12,06 — 13,36 — 
15,06 — 16,36 — 18,06 —  19,36.

De Panne (Dijk) vertrek : 6,49 —  7,59
— 9,14 —  10,44 —  12,14 — 13,44 — 15,14
—  16,44 —  18,14 —  19,44.

Oostende-Stad, aankomst : 7,55 —  9,05
— 10,20 —  11,50 —  13,20 — 14,50 — 16,20 
17,50 — 19,20 — 20,50.

GIFTEN
De heer Burgemeester heeft de volgen

de giften ontvangen :
200 fr. gestort door M. Natan Raph. ten 

voordeele van het Werk der « Beschaam
de Behoeftigen » ; 1.000 frank gestort 
door onbekende, ten voordeele van het 
Werk der « Beschaamde Behoeftigen » ; 
100 fr. gestort door den h. Vancayseele, 
ten voordeele van het Werk der « Kom 
Soep ».

LIJST DER GENEESHEEREN
HH. Decloedt, Stuiversstr., 196 ; De Roo, 

K. Janssensl., 37 ; D ’Hondt, SS. Petrus 
en Pauluspl., 19 ; Dochy, Kerkstr. ; Ghy- 
oot, H. Serruysl., 68 ; Lauwereyns, Nieuw- 
poortsteenw., 128 ; Louf, Rogierl., 48 ; Le
gier, Koningstr., 9 ; Mercier, Cirkelstr., 
1 ; Stroobants, Rogierl., 18 ; Merlevede, 
Jozef II straat, 48 ; Maertens, E. Beer- 
naerstr.,4 5 ; Van den Bulcke, E. Beer- 
naertstr., 52 ; Verdonck, E. Beemaertstr., 
110 ; Van Wynendaele, Koningstr., 20.

LIJST DER APOTHEKERS
HH. Beuselinck, Nieuwpoortsteenw., 2 ; 

De Ketelaere, Torhoutsteenw., 76 ; De- 
wulf, Marie-Josépl., 7 ; Dobbelaere, Wit- 
tenonnenstraat, 18 ; Caenen, Wittenon- 
nenstraat (vóór de post) ; Degrave, hoek 
Oost- en Kaaistraten ; Van de Weghe, 
Kapellestr., 85 ; Willaert, Nieuwpoortstw., 
74 ; Cooperative, H. Hartlaan en Amster- 
damstraat ; Galerie James Ensor, 20.

TE DEUM
Zondag werd in de St. Jozefskerk een 

plechtig Te Deum gezongen ter gelegéh- 
neid van den Nationalen Feestdag.

Talrijke hoogstaande personaliteiten 
woonden deze plechtigheid bij.

VERLOF
Ter gelegenheid van den Nationalen 

Feestdag, werd Maandag verlof gegeven 
in de stadsscholen. Ook de bureau’s op 
het stadhuis waren den geheelen dag ge
sloten.

VOOR DE LIEFHEBBERS VAN K O FFIE 
FILTERS

Wij vernemen dat het welbekende kof
fiehuis « Santa Rosa » in de Kapelle
straat, bij Jules Gianora, zijn deuren 
heeft geopend en, zooals voorheen, zijn 
lekkere filters verkoopt, tot eenieders 
genot.

NA EEN W ANDELING
doorheen de Kapellestraat, waar men 

de grootste ruines der stad kan bezich
tigen, doet men best even te gaan uit
rusten in het gezellig koffiehuis «Santa 
Rosa», bij Jules Gianora, dat zooals 
voorheen lekkere filters verkoopt.

Niets is zoo goed als een koffiefilter 
om zich te herstellen.

WEDEROPBOUW
Onderhandelingen zijn gaande bij het 

Gemeentebestuur om een krediet onder 
den vorm van leeningen te bekomen, ten 
einde de eerste kosten te bestrijden voor 
het vrijwaren van verdere schade: Hier
door verstaat men het verrichten van 
herstellingen die noodig zijn om de reeds 
aangedane schade niet te vergrooten, 
zooals herstellen der daken, leidingen 
e.a. Hoofdzakelijk zullen stadswerklieden 
deze werken uitvoeren, maar beroep zal 
ook gedaan worden op andere arbeids
krachten.

VOOR DE STADSKAS
Het is te hopen dat bij den terugkeer 

van onze vroegere stadsoverheden, hen 
een rekening zal voorgelegd worden, om 
voor hun persoonlijk gebrüik drie auto’s 
en verscheidene vrachtauto’s te hebben 
gebezigd om uit Oostende te vluchten en 
dat ze zoowel voor deze auto’s als voor 
de chauffeurs-pompiers zullen moeten 
betalen voor gansch den duur van hun 
afwezigheid.

Ze zullen in Frankrijk geleerd hebben 
« que les bons comptes font les bons 
amis ».

TRAGISCHE V ER D R IN K IN G
Zondag, even na 2 uur, heeft er zich 

op het strand te Mariakerke, aan het 
Monopole Hotel, een tragische verdrin 
king voorgedaan. De 16-jarige Waeter
schoot uit de Dr Verhaeghestraat, was in 
gezelschap van enkele vriendjes er op 
uit gegaan om te gaan zwemmen in de 
zee. Op zeker oogenblik kreeg hij het 
inzicht om al zwemmende de «Wande
laar » tf; bereiken. Maar door ie str-"><>- 
ming en mede door het feit dat hij nog 
maar pas gegeten had, begaven zi’u 
krachten en moest hij om hulp roepen. 
Twee Duitsche soldaten snelden onmid
dellijk toe en brachten met veel moeite 
den jongeling op het droge, echter te 
laat. Kunstmatige ademhaling bleek nut
teloos : de jongeling was overleden.

Het spreekt van zelf dat de droefheid 
van de ouders onbeschrijflijk is, te meer 
daar daags te voren een andere zoon pas 
uit het leger was teruggekeerd.

De groote Magazijnen van Damesnieuwigheden

“A LA VILLE DE LONDRES»
zijn VOORLOOPIG OVERGEBRACHT

ADOLF BUYLSTR A A T, 8
AUX MAGASINS REUNIS
Groote keus van allerhande Artikelen 

Sterk Verminderde Prijzen

D E  K U R S A A L
Alhoewel reeds enkele leden van den 

Raad van Beheer der Casino-Kursaal in 
onze stad teruggekeerd zijn, toch meent 
men dat er dit jaar geen seizoen zal ge- 
nouden worden.

Door opeischingen fts'd. menig voor
werp uit de zaaj gehaaid, die thans zou 
moeten vervangen worden.

* O O R  D E  O O R L O G S V E R M I N K T E N  EN  
i r t V A L ID E N

Het Nationaal Verbond der Verminkte 
en Invalide (Soldaten van den oorlog 
iyi4-19lö, afdeeling Oostende, meldt dat 
net zijn inrienting bereidwillig en gansch 
belangloos ten aienste stelt van de we
duwen en verwanten, alsook aer ver
minkte soldaten van den oorlog 1940, 
ten einde hun bundel samen te stellen 
om zoodoende gereed te zijn tegen dat 
eventueel de bevoegde overneden schik
kingen zouden treffen voor het verleenen 
eener vergoeding of pensioen.

Det N.V.I. waarschuwt de belangheb
benden tegen zoogezegde zakenagenten 
die tegen zekere voorwaarden hun zaak 
zouden willen behartigen.

Zittingen van het Bureel van N.V.I., 
Café Boudewijn, 22, St. Sebastiaanstraat 
(lste verdieping), alle Dinsdagen en Vrij
dagen, van 17 tot 19 uur en alle Zonda
gen, van 10 tot 12 uur.

Det bestuur : De Voorzitter, Ch. Cal- 
meyn. De Secretaris, L. Billiau.

B IJ  D E T  V E R L IE S  V A N  D E  B O E K E R IJ
Uit de inlichtingen die we konden ont

vangen, is onze stad niet de eenige, die 
al haar archieven verloor. Inderdaad, de 
Universiteitsbibliotheek van Leuven, het 
Rijksarchief van Bergen en het Stads
archief van Doornik zijn ook in de vlam
men opgegaan.

O N Z E  P O M P IE R S
Vóór den oorlog werden talrijke jonge 

lieden als pompier aangesteld en kregen 
tot op heden hun branduitrusting niet. 
Zij loopen nog steeds met een bruine 
werkoverall, die ver van geschikt is, wan
neer deze jongens branden moeten hel
pen blusschen.

Zou men aan deze pompiers — waar er 
velen onder zijn die zich bijzonder ge
dragen hebben tijdens de oorlogsdagen 
— geen volledige uitrusting kunnen ver
schaffen, of ontbreekt het geld hiervoor? 

Nog wat geduld dus !

HET WLLEMSFONDS
Zooals men weet, werd de groote boe

kerij van het Willemsfonds, die geves
tigd was in de lokalen van het St. Se
bastiaan, door brand totaal vernield.

De bestuurders zijn thans volop in de 
weer om een nieuwe bibliotheek samen 
te stellen en zoeken een nieuw lokaal. 
Van alle kanten stroomen dan ook be
langrijke giften toe, en wij vernemen 
dat de Brugsche afdeeling beslist heeft 
een stel boeken te laten geworden.

Dat alle Willemsfondsers een paar boe
ken afstaan, en klaar is Kees. Zij mo
gen hun pakjes afgeven bij den biblio
thecaris Henri Brys, Stuiversstraat, 94, 
die allen van harte bedankt.

TURNEN — K. V. G. O.
Het bestuur der Turnafdeeling van het 

Koninklijk Van Neste Genootschap heeft 
het genoegen zijn leden en alle belang
hebbenden ter kennis te brengen, dat 
de turnzaal van het St. Sebastiaan se
dert 9n dezer opnieuw toegankelijk is 
gesteld. De oefenstonden zijn voorloopig 
vastgesteld als volgt : 1) Dinsdag en 
Vrijdag voor jongens en mannen ; 2) 
Maandag en Donderdag voor meisjes en 
vrouwen.

DE STEDELIJKE SOEPUITDEELING
Sedert de menschen de schamele som 

van 0,35 fr. per rantsoen moeten betalen, 
is de uitdeeling van soep met 80 t.h., dit 
is voor de Stadskas een aanzienlijke uit
gave gespaard.

Inderdaad kostte deze uitdeeling rond 
de 80.000 fr. per maand. Het is echter 
te betreuren dat de menschen, omdat 
zij 0.35 fr. voor een flink rantsoen moe
ten betalen, geen soep meer nemen. Voor 
dezen prijs kan niemand soep bereiden 
van dezelfde hoedanigheid.

De soep, door de Stad uitgedeeld, is 
bereid onder het toezicht van den heer 
Friedrich, den welgekenden hotelier. De 
soep is samengesteld uit vleesch en 
groenten van allereerste hoedanigheid. 
Zij bevat alles wat een mensch noodig 
heeft om te leven, ’t is te zeggen dat 
in een rantsoen soep, er genoeg voedings
waarde en vitaminen voorhanden is, om 
een normaal mensch een ganschen dag 
te voeden.

Wij raden dus alle Oostendenaars aan, 
een kaart van 14 rantsoenen voor 5 fr. 
te koopen, in de lokalen waar de soep 
is uitgedeeld. Zij zullen zoodoende voor 
de gezondheid van hun gezin zorgen.

VERVOER -  Afhaling en Bestelling

Odilon Verlinde
; ï VOOR
• : uw
• •
• •

iï
ten huize

[J Tel. 71532 Privé 71159
• •

V O O R  D E  G E T E I  S T E R  D E N  V A N  O O S 
T E N D E  EN U M L I U G E N D E

De oorlogsgeteisterüen van Oostende 
nebben besioten een Vereeniging te 
stichten, met het doel al hun lotgenooten 
te vereemgen en op die wijze beter hun 
gezamermjKe belangen door alle gepaste 
miaaeien, in nauwe samenwerking met 
alle bevoegüe openbare en private bestu
ren, te bevorderen.

üen voorloopig Comité is gesticht en 
het bestuur wordt waargenomen door 
de hh. Mares, Desouter en Farazyn.

Toetreding kan gedaan worden en alle 
inlichtingen verscnaft in het Secreta
riaat, ingericht Vmdictiveiaan, 3 (bij M. 
Farazynj.

Dit mag waarlijk een gelukkig initia- 
tiei genoemd worden.

IN  D E  C O M M I S S I E
voor Monumenten en Landschappen 

werd de n. K. bcnaessens, arcnitect te 
Veurne, benoemd tot brieiwisseiend lia 
voor ae provincie West-Vlaanderen. Hij 
treeat in cte plaats van den h. Bos- 
scpaert, die ontslag neemt.

R E IN  H O U D E N  D E R  O N D E R S T A N D E N
üedert de jongste bommenaanvallen 

door Engelscne vliegtuigen, worden ae 
onderstanden weer in gebruik genomen 
door een groot aantal menschen.

riet is eenter te betreuren dat som
mige menschen zich daarin als beesten 
gearagen : zij rooken, spuwen op den 
grond, smijten er allerhande vuiligheid, 
ja, doen er zelfs hun gevoeg.

Het Stadsbestuur heeft dan ook beslo
ten krachtdadig op te treden tegen die 
vuilaards. Een strenge bewaking zal in
gericht worden en de personen die aan 
dergelijke feiten betrapt worden .zullen 
vervolgd worden.

Iedereen heeft het ten andere als 
plicht, mede te helpen aan deze bewa
king, en het ware wenschelijk dat in 
ieder kwartier een soort ploegbaas werd 
aangesteld, die de orde in zijn onder
stand handhaven zou en de politie op 
de hoogte zou houden van alle onregel
matigheden.

ÎKÎ

DAGELIJKSCHE REIZEN  

—  NAAR BRUSSEL —

GARAGE
R A H  O U D T

Voor alle INLICHTINGEN 

30a, KAAISTRAAT, 30a

RANTSOENEERING VAN LEVENSM ID
DELEN

In het Belgisch Staatsblad van 4 de
zer lezen wij, dat de Duitsche militaire 
Overheid een verordening uitgevaardigd 
heeft, waarbij het stelsel der levensmid
delen en rantsoeneering van 11 Juli af 
en voor het geheele grondgebied van het 
rijk, tot alle Duitsche burgers en mili
tairen wordt uitgebreid.

Ingevolge deze beslissing, mogen de 
levensmiddelen en de allernoodzakelijk
ste waren, .waarvan de rantsoeneering 
is voorgeschreven, van 11 Juli slechts 
afgeleverd worden, zelfs aan de officie
ren en soldaten van de bezettingstroe
pen, tegen afgifte van de ravitailleerings- 
2gggjgi

De voorschriften betreffende de maal
tijden in de eethuizen zullen bijgevolg 
op alle verbruikers zonder onderscheid 
toepasselijk zijn.

UURTABEL TRAMS
Tusschen Veurne en De Panne loopt 

thans regelmatig een tram die uit Veur
ne vertrekt te 8.42, 10.11, 11.41, 14.41 en 
18.04 u., met een reisduur van 25 minu
ten. De vertrekuren uit De Panne zijn : 
om 7.31, 9.14, 10.44, 13.44 en 16.44 u.

Te Koksijde-Bad. geven deze |;rams 
aansluiting van en naar Oostende.

Tusschen Knokke en Sluis, over West- 
kapelle, loopt sedert 6 Juli op de werk
dagen een tram die uit Knokke vertrekt 
te 7.30 en 16.30 u. Uit Sluis te 9.30 en 
17.57 u. ’s Zaterdags is er een aanvullen
de dienst te 13.30 u. uit Knokke en te 
13.59 u. uit Sluis.

GESCHUTS-GELUID
Vele inwoners die tamelijk ver van de 

haven af wonen .worden nu en dan in 
cie ongerustheid gebracht door zekere 
losbrandingen die van den havenkant 
komen. Wij mogen hen echter volledig 
geruststellen, het zijn maar oefeningen 
die zeewaarts gehouden worden en dus 
geenendeels huizen en inzitters bedrei
gen.

VOOR DE W IELRIJDERS
In de laatste dagen werden menige 

wielrijders in overtreding genomen om 
zonder taksplaat te rijden. Mogen wij er 
hen aan herinneren, dat alle verloren, 
gestolen of vernielde platen moeten ver
vangen worden, daar het ontvangstbe
wijs van een vorige plaat niet voldoende 
is.

HET HUIS E. DEHAESE

ßril- en Photoartikelen
is voorloopig overgebracht 

4, WESTRAMP KURSAAL

HET 23e LN IER EG IM E N T
Het 23e Linieregiment, dat hoofdzake- 

iijk samengesteld is uit Oostendenaars 
an inwoners van omliggende gemeenten, 
sou zich thans, naar men ons uit Brugge 
vanwege den Plaatscommandant mede
deelt, in de omgeving van Aken (Duitsch- 
3elgische grens) bevinden, evenals het 
:e en 24e.

Menige ouders zullen zich hierdoor 
/at gerust gesteld gevoelen.

)E BOY-SCOUTS KEEREN TERUG
Verleden Dinsdag zijn de eerste flinke 

ongens die deel uitmaken van de groo
ve jeugdbeweging der Scouts, in onze 
;tad teruggekeerd. Zij waren tot aan de 
Spaansche grens in Frankrijk doorge- 
Irongen na allerlei avonturen.

De gansche groep zou samen later af- 
lomen, daar hen vanwege den ambassa- 
leur te Parijs een fiets ter beschikking 
verd gesteld in vervanging van deze die 
le jongens moesten achterlaten.

En zoo wordt het leven normaal.

GEEN AUTOVERKEER S ZONDAGS
Maken wij onze lezers, bezitters van 

auto’s, er op opmerkzaam dat het rijden 
op Zondag door de bezettende Overheid 
verboden is.

Alleen voor beroeps- of handelsdoelein
den zullen autoreizen toegelaten zijn. 
Wordt het gebruik onwettig bevonden, 
dan wordt de machtiging tot rijden in
getrokken en de benzine uit den vergaar
bak verwijderd.

HET ROOD-KRUIS
In de laatste dagen werd het Rood- 

Kruis met vragen overstelpt van fami-
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lieleden die graag imichtingçn wensch- 
texx over vciwcuio^u. me zxcxi ^exgens» 
uevonaen.

jiii getrouw aan haar gekende huip- 
vaaraiöi.\eia, heeit aeze wereruvereei**- 
gmg oxmuauernjK net nooaige geauu-x, 
um alien weer dij meuaar te orengen, zij 
net aan ook. aoor een oneije met enüeic 
Vv ooraen.

mer te Oostende wordt dit belangrijk, 
maar ongemeen aimattena werK vtx- 
rient aoor twee onzer meest geacnte m- 
woners : ae nn. UrDain Jacqueioot uic 
ae Wittenonnenstraat en Kyckaseys, 
JMieuwpoortsteenweg. Dagen lang nebben 
zij in nun wmuei ae einaeiooze rijen van 
menscnen ontvangen en nun net nieuws 
ter nana gestern. Voor hun kosteloos 
werk aienen aeze heeren ongemeen ge
prezen, en zal hun werk niet onbekend 
voorbijgaan, maar met gulden letters 
aangeteekend staan in net boeit der ge- 
scniedenis van Oostende,

Bravo, Jacqueioot en Ryckaseys ! Man
nen met eaeie, nooge harten ;

LIC H TD EM PIN G
Van zonsondergang af, moet de licht- 

verauistenng toegepast woraen. Afficnes 
weraen aangepiaKt aie alle bijzonaerhe- 
aen meaeaeeien. Overtreaers woraen ge- 
strait met net aisnijaen van üen elec- 
tnscnen stroom van het huis, waar ae 
overtreaing vastgesteld werd.

IN DE NATIONALE BANK
in den volksmond ging het algemeen 

rond, aat men in ae Kelaers van ae JNa- 
tionaie Bank. van België, Kaaistraat, een 
zekere hoeveeineiü stukKen van 10 cen
tiemen en anaer kleingeld zou aangetroi- 
ien nebben, ter waarde van meer aan 
éen millioen.

Het blijkt thans dat hier veel waarheid 
in schuilt, vermits in de Kaaistraat vóór 
het gebouw een groote bedrijvigheiü 
neerscnt. Men is er namelijk bezig met 
het dragen van ontelbare geldzakjes in 
camions, aie äan ae richting van Brus
sel inslaan.

J i f L

VISCHVERKOOP
Voor het eerst sedert maanden hoor

den wij opnieuw in onze straten de zoo 
typische roep van onze vischvrouwtjes 
met garnaal en schollen. Onnoodig te 
zeggen dat ze uitgevochten werden, voor
al de visch, waarnaar menige lekkerbek 
hevig verlangde.

ZOEKT U EEN M EID  ?
Vele families bevinden zich thans zon

der werkmeisje of werkvrouw. Andere 
families hebben hun ganschen inboedel 
in de vlammen of bij een instorting zien 
te niet gaan en wenschen dan ook meu
belen, huisraad of andere voorwerpen te 
koopen of te verkoopen.

Waarom plaatst gij dan geen aankon
diging in « Het Visscherijblad» ? Het 
zal U ongetwijfeld hèt noodige bezorgen.

OP HET MUSEUM
Verleden week werden ve'rschillende 

bedienden op het stadhuis verplaatst, 
dit op bevel van het Schepencollege, voor 
meer evenwicht in de diensten. Charles 
Ackein, uit het Secretariaat, gaat naar 
den Burgerlijken Stand. Vanlerberghe en 
Gust Deleger verwisselen van plaats, d.i. 
van Onderwijs naar Geldwezen en om
gekeerd. Menu, van de Vischmijn, komt 
op het Secretariaat. Wij betwijfelen het 
nut van deze verplaatsing.

VOOR ONS MUSEUM
Belangrijke giften werden aan het 

Gemeentebestuur gedaan voor de op
richting van een nieuw museum, nl. 
door kunstschilder Jan Declerck en de 
liefhebber schilder en politieagent Van
houtte.

Dit gebaar van deze twee kunstenaars 
dient geloofd. Moge het aanstekelijk 
werken.

DE TR IN K H A LL
Na het overlijden van Mevr. Missiaen, 

aangestelde in de Trinkhall, vernemen we 
dat de uitbating van dit waterpaleisje 
in aanbesteding zal geplaatst worden.

COM M ISSIE VAN STEDENSCHOON
De samenstelling van de Commissie 

van Stedenschoon wordt gewijzigd in 
dien zin, dat architect Smis vervangen 
wordt door aannemer Jerome Van Coil- 
lie. Dit omdat de h. Smis onze stad ver
laten heeft.

PAK KET VAN DEN SOLDAAT
Dit zoo interessante werk zal voortge

zet worden, en wel onder voorzitterschap 
van Schepen Smissaert. Maken er nog 
steeds deel van uit : de hh. Camewal en 
Dekeyser.

M EK AN IEKE TOUW-, GAREN- ^  

EN NETTENFABRIEKEN

Bij onze Visschers 
te Nieuwpoort

...... ■—
Onze vloot is deerlijk gehavend. Onge

veer de helft had de haven verlaten na 
het uitbreken van den oorlog. Men weet 
maar met zekerheid waar enkele zich 
bevinden : N.51 te Caen, N.46 te Fécamp, 
N.40 te Le Havre, N.60 te La Rochelle, 
N.10 te Fécamp, N.41 te St. Vaes en P.4 
te Boulogne.

Liggen gezonken in de haven van 
Nieuwpoort : N.36, N.22, N.19, N.28, Od.2, 
P.45. De N.14 was ook gezonken, maar 
werd reeds gelicht. P.47 ligt op het 
strand bij Middelkerke en N.27 op het 
strand bij Breedene. Od.14, Od.16, N.54, 
N.33 en N.26 zijn erg beschadigd.

P.9 en N.3 zijn licht beschadigd en 
N.18 heeft de mast af.

Er bevinden zich nog 32 schepen in 
de haven, waarvan 2 (de N.48 en N.55) 
vóór den oorlog reeds niet meer vaarden. 
Maar vijf dezer zijn uitgerust voor de 
vischvangst, de andere voor de garnaal- 
visscherij.

— Al de schepen aan de haven van 
Nieuwpoort gehecht, worden nu onder 
Nieuwpoort geteekend. Hier volgt de lijst 
tot op heden

Wij hebben nog nieuws 
meegebracht voor :

Nieuw Vroeger 
nummer numm.

Nieuw Vroeger 
numm. numm.

N.l N.54 N.12 N.12
N.2 N.2 N.14 N.14
N.3 N.3 N.15 P.9

’ N.4 N.24 N.16 N.32
N.5 N.52 N.17 N.33
N.6 N.6 N.18 N.18
N.7 N.31
N.19 roeiboot eig. Vanhoutte H.
N.8 N.8 N.20 N.21
N.9 N.9 N.21 Od.l
N.10 N.23 N.22 Od.l
N.ll N.ll N.27 N.37
— Van onze visschers zijn reeds Depot- 

ter Karel, Calcoen Albert, Swertvaegher 
Marcel en Desaever Georges, maar zon
der boot, teruggekomen.

— Men vraagt inlichtingen aangaande 
Aug. Beyen, van het schip N.20. Men ge
lieve deze te zenden aan Jac. Coulier, 
Schipstraat, 31, Nieuwpoort.

— Gezien er geen telefoonverbindin
gen bestaan, en wie meer inlichtingen 
begeert over den verkoop van garnaal, 
enz. in de stedelijke vischmijn, en ook 
voor alle andere inlichtingen, kan zich 
wenden tot Alfons Dumon, Café « Vier- 
torre », 3, Kaaistraat te Nieuwpoort

— Men is begonnen met al de stukken 
gebroken glas uit het dak der vischmijn 
te verwijderen. Dit is een goed werk, 
want er bestond gevaar. Laat ons hopen 
dat het goede gedeelte van het dak der 
mijn spoedig zal dichtgemaakt worden.

—  De visschers die inlichtingen be- 
geeren of de noodige hulp voor het op
maken van hun oorlogsschade, mogen 
zich wenden tot Alfons Dumon, Kaai
straat, 3, Nieuwpoort, die hen kosteloos 
zal helpen.

— Het schip N.43 « Leonie » ligt op de 
rotsen bij Boulogne.

— Is ook terug : Hendrik Devoghel, 
van het schip N.43.

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

Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en
—  Openbare Werken —

—  M a  août « Purfina » —  
Diesel Motoren « Sulzer »

Wie bezorgt er ons 
inlichtingen over :

— — ■----
KAREL K ROOTH OEP  en zijn schoon

moeder, DE FAMILIE LINGIER-KROOT- 
HOEP en kind, wonende IJzerwegstraat, 
2, Oostende, en welke per schip zouden 
vertrokken zijn.

DE FAMILIE RAPHAEL HUYSSEUNE. 
welke niet verongelukt zou zijn, maar 
die we tevergeefs gezocht hebben op het 
ons aan^iegeven adres te St. Vaast La 
Hougue en op de rue Torteron, 44, te 
St. Ló (Manche). Thans meldt men ons 
dat zij zouden verblijven te Brive la 
Gaillarde (dep. Corrèze). Schrijven : Ro
bert Lamote, te Brives la Gaillarde (dep. 
Corrèze).

Zij zijn allen in goede gezondheid.
Mevrouw ALEXIS LEIRE zoekt haar 

echtgenoot en verzoekt hem ten spoedig
ste naar Oostende terug te keeren.

(Deze aankondiging werd ook in Fran
sche dagbladen geplaatst).

Wij hebben 
nieuws van...
1. den zoon van deurwaarder Devos, 

zijnde FRANS DEVOS, die zich in goede 
gezondheid bevindt bij l’Abbé Charles 
Daiaine, pensionnat St. Gabriel à Saint 
Laurent sur Sèvre (Vendée).

2. HENKI WAUTERS, van het 2e Cara
biniers, 15e Cie, matr. 13.185.706, geboren 
te Vlezebeek den 1-9-1913 en er wonende 
tot vóór hij opgeroepen werd. Belang- 
hebbenae was gekwetst tijdens het bom
bardement van Dieppe, werd er in het 
hospitaal opgenomen en is er gestorven 
en begraven op het kerkhof onder num
mer 3573.

Dit bericht werd ons door den bedien
de van den burgerlijken stand aldaar 
medegedeeld.

3. TH. VANDENBERGHE vertoeft met 
vrouw en kinders, alsmede zijn schoon
zuster Simonne Ryze in volle gezondheid 
te Charron, dicht bij La Rochelle en 
wenscht eenige inlichtingen over de fa
milie Ryze, die in Oostende gebleven is.

Het adres luidt : Vandenberghe Th., 
réfugié belge, à Charron (Charente In- 
fér.), France.

4. PETRUS LATRUWE, van Heist, die 
zich bevindt te Tethieu (Landes), chez 
M. Delos.

Hij vraagt ons terzelfdertijd inlichtin
gen over de Z.16, H.77, Z.48 en H.61 of 
van de bemanning van een dezer sche
pen.

5. Mevrouw DESWAEF-BOEDT, die 
vertrokken is met de «SS. Prince Char-

M. Camiel Stubbe, Ooststraat, 65, Oos
tende.

M w  Blanche, 77, St. Paulusstraat, Oos
tende.

M. Michel Tourlemain, 86, St. Paulus
straat, Oostende.

M w  Joos, 4, St-. Pietersstraat, Oosten
de.

M. Alex Leire, 4, St. Pietersstraat, 
Oostende

M. Valcke, Rogierlaan, 45, Oostende. 
M. en M w  Dutron, 53, Rogierlaan, Oos

tende.
Mr. en M w  Elvire Pylyser, Renteniers- 

straat, 16, Oostende.
M. Labbeke, Romestraat, 85; Oosten

de.
M. Theo Laplasse, Romesitraa.t, 45, 

Oostende.
M. Maurice Nieuwenhuyse, Romestr., 

2, Oostende.
M. en M w  Gustaaf Eerebout, Stock- 

holmstraat, Oostende.
M. Pylyser Alfons, Spaarzaamheidstr., 

16, Oostende.
M. en M w  Frans Mongaré, Steenbak- 

kersstraat, 66, Oostende.
Mej. Germaine Boussemaere, Schip

persstraat, 27, Oostende.
M. en M w  Gentil Mares, St. Sebas- 

tiaanstraat, Oostende.
M w  Breyne, Torhoutsteenweg, 362, 

Oostende.
Familie Burke-Vermeire, Timmermans- 

straat, 58, Oostende.
M w  F. Demey-Gielis, Veldstraat, 20, 

Oostende.
M. Pierre Vande Walle, Veldstraat, 75, 

Oostende.
M. Hector Rouzée, Visscherskaai, 18, 

Oostende.
M. Charles Dumon, Vingerlingstraat, 

22, Oostende.
M. Henri D ’Everlanghe, Vindictivelaan, 

20, Oostende.
M. Pierre Leniere, Weidestraat, 26, 

(Boterput), Oostende,
M. Remaut Leopold, Werkzaamheid- 

straat, 88, Oostende.
M. Charles Lauwereins, Zwaluwenstr., 

78, Oostende.
M. Fernand Viaene, Zuidstraat, Oos

tende.
M. Leopold Voes, Oostendsche Haard- 

straat, 55, Mariakerke-Oostende. 
Schoonbaert-Hintjes, Raversijdestr.,

26, Mariakerke-Bad.
M w  Edg. Rion, chez M. Maenhoudt, 

tailleur), Bd A. Pieters, 86, Oostende.
M. Robert Baert, 13, Amsterdamstraat, 

Oostende.
M. en M w  Storme, 46, Blauw Kasteel

straat, Oostende.
M. Willy Pladijs, atelier Béliard-Crigh- 

ton et Cie, Oostende.
M.. Charles Thomaere, Ste Catharina- 

plaats, 10, Oostende.
M w  Céline Verhuist, Cadzandstraat, 8, 

Oostende.
M. Jozef Eyland, 28, Cirkelstraat, Oos

tende.
M. Henri Laplasse, de Smet de Naeyer- 

laan, 48 of 82, Oostende.
M. Laplasse-Ghys, de Smet de Naeyer- 

laan, 48, Oostende.
M w  Angèle Vileyn, de Smet de Naeyer- 

laan, 86, Oostende.
M w  Julia Vanmaelen, Oesterbankstr., 

22, Hazegras-Oostende.
M. Willy Baumont, Oesterbankstraat, 

22, Hazegras-Oostende.
M. Arthur Cogghe, 9, Vaartstraat, Oos

tende.
M. Leopold Verbanck, Fortuinstraat,

27, Hazegras-Oostende.
M. Willy Maurau, Fortuinstraat, 27, 

Hazegras-Oostende.
M. Willy Baumont, Vaartstraat, 7, 

Oostende.
M w  Edw. Rodenback-Eyland, Christi- 

nastraat, 33, Oostende.
M w  Celina Verhuist, Dwarsstraat, 8, 

Oostende.
M. Jean Dugardin, Elisabethl., Oosten

de.
M. Henri Deckmyn, Edw. De Cuyper- 

stràat, 7, Oostende.
M. A. Messing, Ed. Cavellstr., 36, Oos

tende.
M. Alf. Meire, St. Franciscusstraat, 40, 

Oostende.
M. en M w  Verstraete, Gerststraat, 98, 

Oostende.
M. Marcel Blondé, H. Serruyslaan, 6, 

Oostende.
M. Gunst, Hofstraat, 20, Oostende.
M. A. Derycker —  Hélène Verlinde • 

Hofstraat, 22, Oostende.
M. Voeten, Hospitaalstraat, 1, Oosten

de.
M w  Romanie Miseeuw, Hospitaalstr. 

31, Oostende.
M. Breemersch, Kaaistraat, 2, Oosten

de.
M  Rigobert Klausing, Cairostraat, 4, 

Oostende.
M. Isidoor Zonnekeyn, Langestraat, 

111, Oostende.
M. Leon Zaales, Langestraat, 103, Oos

tende.
M. Pieter Bruneel, Langestraat, 115, 

Oostende.
M. Wylleman, Metsersstraat, 16, Oos

tende.
M. Jean Hubert, Nijverheidstraat, 57, 

Oostende.
M. Maurice Dekeersgieter, Nijverheid

straat, 54, Oostende.
Mej. Angèle Kyndt, 129, Nieuwpoort- 

steenweg, Oostende.
M. Vanhoucke, Nieuwpoortsteenweg, 

24, Oostende.
M. en M w  Gockel-Goes, Nieuwpoort- 

steenweg, 299, Oostende.
M. Jean Margorie, Ooststraat, 62, Oos

tende.
M. Brissinck Richard, St. Janstraat, 

45, Steene-Oostende.
M. Med. Devriendt, Gistelsteenweg, 39,

les », vertoeft in Engeland in het « Uni- Conterdam, Stecne, Oostende, 
versity College Hall », Queens Walk Ea- ~ ~
ling W.5.

6. Mevrouw BOEDT-BEAUPREZ, ver
trokken met de maalboot «Prince Al
bert», verblijft in Engeland op het 
adres : Refugees Belgium, Kent, London.

7. FRANS VAN ASSCHERICK, zoon 
van de «Piccadilly», verbleef een paar 
dagen vóór onze aankomst, te Arcachon 
en dus op het oogenblik van de bezet
ting. Hij verkeerde in uitstekende ge
zondheid.

Dit werd ons meegedeeld door August 
Brunet en de aldaar verblijvende Bel
gen.

Mevrouw OCKET, verblijvende te Les- 
neven, laat weten aan haar familie in 
de Nieuwlandstraat, 37, dat ze gezond is 
en waarschijnlijk ein-de der week terug 
zal mogen komen.

Duin- en 
Strandverdediging
Het werk van stadsarchivaris C. Loon- 

tiens, dat we in Februari 11. lieten ver
schijnen, beschrijft heel nauwkeurig de 
Fransche kust van Boulogne (Boonen) 
tot aan de Belgische grens, en thans is 
dit kustgedeelte, dat eigenlijk Vlaamsch 
is door den oorsprong van zijn bewoners 
en waar trouwens alle plaatsnamen een 
Dietschen oorsprong hebben, voor ons 
Vlamingen, van buitengewoon belang.

Het pas verschenen werk verdient dan 
ook een warme aanbeveling bij onze le
zers.

M. Gerard Deconinck, Aimé Liebaert- 
straat, 62, Opex-Oostende.

M. Joz. Vincke, Aimé Liebaertstraat, 
9, Opex-Oostende.

M. Pierre Decloedt, Zijdstraat, 3, Sas- 
Slijkens, Oostende.

M. Charles Colleman, 89, Prins Albert- 
laan, Sas-Slijkens.

M. Henri Zwier, Aimé Liebaertstraat, 
24, Opex-Oostende.

M. Victor Degraeven, Marinekorps, 
5H.1 Eskadrilje, Oostende.

M. Barth Overzeer, Sportstraat, 12, 
Oostende.

M. T. Rubben-Waeraeve, 281, Veume- 
straat, Oosthoek, De Panne.

Mej. Bertha Maesens, Zonnebloemweg, 
De Panne.

M. J. Schoolaert, De Panne.
M w  Melanie Provoost, Olivierslaan, 7, 

De Panne.
M. A. Vandenberghe,
M. A. Maes, Veumestraat, De Panne.
M. H. Verbouwe, avenue de la Mer, La 

Panne.
M. Jean Beyen, De Panne.
Mej. Bertha Engelbrecht, Duinpark- 

straat, Oostduinkerke.
M. Pylyser Gaston, Villa Elisabeth, 16, 

Oostduinkerke-Bad.
M. A. Bourgeois, Boschstraat, Oost

hoek, De Panne.
S. A. Vincke, Scheepsdalelaan, Brug

ge.
Mej. de Longrée, Scheepsdalelaan, 22, 

Brugge.
M.> A. Depuydt, Oostendschestraat, 22, 

Brugge.
M. Jacob sen-Vermeulen, Lesyckedreef, 

St. Michiels-Brugge.
M w  Hubert, Hotel du Panier Fleuri, 

Bruges.
M. Pius Devos, 14, Vosseslag, Clems- 

kerke-bij-Oostende.
Mw Lebret, Coeur Volant, Coq-s-Mer.
M. H. Vilyn, Olmstraat, 144, Welden- 

bij-Audenaarde.
M. Leopold Vlietinck, Baderstraat, 

Heist-aan-Zee.
Mej. Rachel Vandeputte, Moefestraat, 

2-3, Heist-aan-Zee.
M. Jan Gheselle, Consciencestraat, 10, 

Heist-aan-Zee.
Mej. Bertha Martonny, 29, Onderwijs- 

straat, Heist-aan-Zee.
M. René Valcke, Noordstraat, Heist-a- 

Zee.
M w  Romanie Devendt, Consciencestr., 

45, Heist-aan-Zee.
Mej. Rachel Martens, Noordstraat, 

Heist-aan-Zee.
M. Uiterwulge-De Groote, Pannestraat, 

92, Heist-aan-Zee.
M. Meyers Emiel, Fourierstraat, 37, 

Sas, Heist-aan-Zee.
M. L. Dhondt, Oude Kerkstraat, Heist- 

aan-Zee.
M. L. Verburgh, 1, Polderstraat, Heist- 

aan-Zee.
M. en M w  Bulcke, 27, Polderstraat, 

Heist-aan-Zee.
M. D. De Meullenare, Moefstraat, 7, 

Heist-aan-Zee. -
M. K. Dewilde, Oost-Evendijk, 148, 

Zeebrugge.
M. Remi Ongenae, 34, Adm. Keyespl., 

Zeebrugge.
M. Robert Brunooghe, Ploegstraat, 96, 

Zeebrugge.
M. Simon Sekeet, Eyensluisstraat, 54, 

Zeebrugge.
Mw de Crane d’Heysselaer, 3, avenue 

des Eglantiers, Anvers.
M. Verschueren, 78, Lange Slachterij- 

straat, 51, Antwerpen.
M w  H. Vynkier, Hertsdeinstraat, 51, 

Antwerpen. i
M. J.-F. Van Loon, Goedendagstraat; 

19 Borgerhout.
M. Levain-Monstry, Lichterveldfestr., 

61, Cortemarck.
M. P. Vandenbussche, Cérèsstraat, 7, 

Borgerhout.
M. J. Hendrik, 27, rue du Gymnase, 

Venters.
M. Beaufays, rue St. Pierre, 24, Liège.
M. G. Goossens, 128, avenue de l’Ob- 

servatoire, Liège.
Mlle E. Herry, 28, rue Forgeur, Liège.
M. De Wasch-Bonjé, rue de l’Enfer, 

100, Sclessin-Ougrée lez Liège.
M. Louis Malet, 42, rue des Economes, 

Vaux s/s Chèvremont (Liège).
M. Nion, rue de Frameries, 42, Cues- 

mes-lez-Mons.
M. A. Moorthamer, 33, Dorpstraat, 

Burght, Antwerpen.
M. J. Maison, rue Castermont, 82b, 

Marchienne-Docherie (Hainaut).
M. G. Devaux, route d’Acoz, Gerpinnes.
M w  Dufossez, 23, rue du Prince royal, 

Bruxelles.
M. Ph. Gerrebos-Nizet, 907, chaussée 

de Waterloo, Uccle-Bruxelles.
M. E. Pelsmaekers, 72, rue Tahillion, 

Ixelles-Bruxelles.
Mlle Y. Philips, 81, rue de Tenbosch, 

Bruxelles.
Mlle Rose Lebrun, Inst. Ed. Cavell, 

Marie Depage, Uccle-Bruxelles.
M. G. Descomez, 588, chaussée de 

Waterloo, Bruxelles.
M. N. Degroef, rue de l’instruction, 

116, Anderlecht-Bruxelles.
M w  Van Geel, 135, chaussée de W a

terloo, Bruxelles.
M w  L. Meyer, 38, avenue Molière, Bru

xelles.
M w  Sellekaers, 45; 

Schaerbeek-Bruxelles
M. R. Jones, 66, rue des Clématites, 

Uccle-Bruxelles.
Mme G. Dubuisson, 15, rue Champ du 

Roi, Bruxelles.
M w  I. Bockaert, 4bis, place du Bégui

nage, Bruxelles.
Mlle L. Berças, 33, avenue des Para

disiers, Auderghem-Bruxelles.
M. F. Craen, 57, chaussée d’Ixelles, 

Bruxelles.
Mlle M. Veischler, 179 

Uccle-Bruxelles.
Mme Dechamp, 263, av. Van Volxem 

Bruxelles-Forest.

Naar Frankrijk

», reeder Vantorre

reeder Vlietinck

», reeder Vandie-

, reeder Devooght

reeder Desmidt

, reeder Cattoor

reeder Ackx Ign. 
reeder Jonckhee-

reeder Ackx L.

rue James Watt,

rue Marconi,M. Rudolf Deputte, G. Gezellestraat,
25, Conterdam, Steene, Oostende.

M. Florimond Cazaux, 37, Schaperij- 
kreekstraat, Conterdam, Steene, Oosten
de.

M. en M w  Pierre Devinck, Zandvoorde- 
straat, 103, Conterdam, Steene, Oosten- M. Sergeant, 
de. Leuze.

M. Camille Debaillie, G. Gezellestraat,’ M. J. Eileis-Wilms, Lq. Leemstraat 48 
4, Conterdam, Steene, Oostende. i Antwerpen.

M. C. Jacqqmain, Schaperijkreekstr., | M. L. Allaert, Turkeywiik 99 Breede- 
Conterdam, Oostende. ne

M. Arth .Haevermaet, Breedenstw., 18,

M. Nive Lelois, 73, rue As-Poids Tour- 
nai.

Contour St. Martin,

Schietbaanstraat,
Oostende.

M. René Dewaele,
47, Opex-Oostende.

M. Edw. Fonteyne, 49, Aimé Liebaert
straat, Opex-Oostende.

M. en M w  Henri Popieul, 40, J. Besage- 
straat, Opex-Oostende.

M. Cam. Gys, 13, J. Besagestraat, 
Opex-Oostende.

M. Georges Velghe-Desaever, 24, Aimé 
Liebaertstr., Opex-Oostende.

M. Willy Pierre, J. Besagestraat, 32, 
Opex-Oostende.

M. Vincke Jos., 9, Aimé Liebaertstraat, 
Opex-Oostende.

M. Albert Monteny, J. Besagestraat, 
34, Opex-Oostende.

M. Louis Vanhyfte, Aimé Liebaertstr., 
38, Opea-Oostende.

M w  Cam. Delbaert, Noord Eedestraat, 
11, Opex-Oostende.

M. Charles Hubrouck, Aimé Liebaert
straat, 66, Opex-Oostende.

M. Edw. Fonteyne, Aimé Liebaertstr., 
49, Opex-Oostende.

M  C. Van Massenhove, Duinstraat* 
Breedene.

M. H. Tanghe, Kapellestraat, 95, Bree
dene.

M  Gaston De Cae, Eyensluisstraat, 13 
Zeebrugge.

M w  Serruys-Lefere, Statiestraat, 42,
OrltS.

M w  Vanden Eeden, Londenstraat, 24, 
Gent.

M. Edm. Vanacker,
199, Torhout.

M. Van Doorne-Vileyn,
Handzame.

M. Remi Vermoote, Albert 
Nieuwpoort.

M. Deklerck, Hoogstraat, Nieuwpoort.
M  August Desaever, Pannestraat. 58 

Coxyde.

M. Christiaen-Maes, 55, Pannestraat, 
Koksijde.

M. Alfons Rigaux, Koksijde.
M. C. Calcoen, 10, Pannestraat, Kok- 

sijde-Dorp.

Oostendestraat, 

Dorpstraat, 

I laan,

(vürvoig vaü biz. 1)

Mevrouw JACQMAIN en kinders.
Mce CALCOEN en iamiiie.
Mevrouw BR OCK  Maur. en kind.
Mevrouw PITTE Augusta en kind.
Mevrouw VIAENE Albertina en kind.
(Haar man vertoeft in Engeland met 

de 0.153).
Verder :
De FAMILIE VAN DE H.24 «Voor 

Vrouw en Kinders », de stuurman, zijn 
vrouw en twee kinders.

De V R OU W  VAN EEN M ATROOS van 
de H.13 « FRIEDA », waarvan de voor
naam Alice is. Zij heeft twee kinders.

Op het adres van : « Centre d’Accueil 
pour les Réfugiés belges » te Salviac 
(dép. Lot), bevinden zich :

Mevrouw BERTHA GHYS, van de N.16 
« Antonius van Padua ».

Mevrouw VERCOUTER met zeven kin
deren, van de N.45, eigenaar Vercouter 
Raphaël.

Vrouw CALCOEN August, met twee 
kinders, van de N.53 « André-Lucienne ».

Vrouw SCHOLAERT Henri, met zes 
kinders, was aan boord van de N.45.

Vrouw CALCOEN André, met twee kin
ders, van de N10.

Ook de families van hiernavolgende 
schepen van Heist, bevinden zich op bo
venvermeld adres :

H.79 « Leopold-Nera », reeder Desmidt 
Leon.

H.63 «Victor-Erna», reeder Ackx Ignaas.
H.76 « Anna-Leopold », reeder Neyts 

Theodoor.
H.72 « Petrus-Paulus 

Paulus.
H.16 « Emma-Leon »;

Jozef.
Z.29 « Irène-Rosette 

rendonck Louis.
H.60 « Santa Maria »

Frans.
H.17 « Julien-Edith »,

Leopold.
Z.23 « La Madelon »

Henri.
H.23 « Alex-Rachel »,
H.64 « Gerard-Leon », 

re Gerard.
H.55 « Henri-Yvonne
En verder Henri Cattoor met vrouw en 

drie kinderen.
(Het is wel te verstaan dat niet de 

vaartuigen, maar wel de families er zich 
bevinden).

LAGEN TE LA ROCHELLE

Op hetzelfde oogenblik lagen in het 
dok te La Rochelle :

DE H.80 « LOUIS-IRENE », reeder Van
dierendonck Leon, met motorist G. De
rudder en den jongen L. Devooght.

DE N.62 « HOOP OP DE TOEKOM ST », 
met de familie Desaever Henri en Nestor.

DE N.60 « COLLIE », met den zoon van 
Rigaux Alfons aan boord en Charles 
Zwertvaegher ten kijnd (verbleven te 
Marsilly).

DE 0.128 «REINE DES ANGES», met 
de familie Felix Verleene (vrouw, zoon, 
schoondochter en kleinkind). Deze ver
bleven te Marsilly.

DE 0.168 « JOSEPH-MARCEL », met de 
families Nieuwenhuyse, Maes en Zonne- 
kein.

DE SS.0.163 « CHRIST MAHLMANN », 
van de Oostendsche Reederij.

DE 0.192 « H.B.L. », met de families 
Vandenberghe en Rafaël Nyville.

DE 0.217 « ANDRE-MARCEL »/met da 
familie Karel Verleene en de familie van 
den motorist Janssens Juul en Raymond 
Duyck (verbleven te Marsilly).

DE 0.236 «HENRIETTE», met de fa
milie Laplasse Urbain en Fernand Viac- 
ne (verbleven te Marsilly).

DE 0.122 « MARIE-FRANS », met de fa
milie Frans Viaene, Legein Jerome, Be- 
liard Pierre en Viaene Mce (verbleven te, 
Nantilly).

DE 0.245 «EVOLUTION», met de fa
milies L. en F. Verhaeghe en L. Lenaers 
(bijgenaamd Fouf).)

DE 0.250 « MARIE-ELISA », met de fa
milie Jaak Viaene, Johan Peere, Arthur 
La Plasse, Vileyn Julia en kind, die te 
Nantilly verbleven op enkele kilometer 
van La Rochelle.

DE 0.263 « ELISE », met aan boord de 
matroos Benjamin Vileyn, de familiele
den Charles Ocket, Albert Ackerman van 
Koksijde en Pieter Minque.

DE 0.326 « COSTES ET BELLONTES », 
met de zonen van August Vileyn.

DE 0.345 « Irena-Rafaël », met de fa
milie van Charles Pincket, Roger Tahon, 
Silveer Calcoen, Michaël Vigne, P. Ver- 
eecke, Henri Ghys en P. Zonnekein. (De
ze families verbleven te Nantilly).

M w  A. Vandeputte, Zeepanne, 6, Kok
sijde.

M. Edm. Luber, Koksijde-Dorp.
M. Henri De Lescure, prisonnier de 

guerre en Belgique.
M. Jean uü i^scure, prisonnier de 

guerre en Belgique.
M. E. Spirlet, La Brouck, Prayon, 

Trooz, Liège.
Mlle J. Spirlet, 33, rue Aug. Donnay, 

Liege.
M. Boulvin, 42, Canal du Centre, Mons.
M. Jules Degee, rue Defnet, Andenne.
M. E. Leonard, avenue Roi Albert, An

denne.
M w  F. Chenay, rue de l’Abattoir, Mar

che en Famenne.
M. E. Degée, place des Tilleuls, An

denne.
M. G. Chenay, rue Lecomte, 13, Dam- 

premy-Charleroi.
Mlle R. Bonjean, rue E. Van der Aa, 

Laeken-Bruxelles II.
Mlle A. Criel, Bd. St. Liévin, 28, Gand.
M. L. Lefère, 28, MontebeHostraat, Ant

werpen.
M. le Bourgmestre à Saint-Géry (Bra

bant).
M. le Bourgmestre de Herstal (Liège).
M. A. Goeyens, Dewaetstraat, 36, Wem- 

mel.
M. P. Anthonis, Antwerpen.
M. M. Claeskens, 51, rue Quellin, An- zocht. Daar kwamen we klaar en

(zie vervolg onderaan volgende kolom) 44> Oostende.

vers.
M. Mastbooms, Twee Nethenstraat, 80, 

Antwerpen (Dam)
M. Laborie, prisonnier de guerre, sec

tion de Renaix.
M. J. Hembix, avenue Jules Hennin, 

13, Charleroi.
M. Paul Défalqué, 31, rue Lion Ber- 

hus, Charleroi.
Mme Huberland, 262, rue de Jumet, 

Marchienne-Docherie, Charleroi.
M. A. Prud’homme, 8, rue de Bordeaux, 

Antwerpen.
M w  D ’Nes-Willockx, 99, Klapdorp, Ant

werpen.
Mej. Eileis, 2, Pijlstraat, Antwerpen.
M w  De Maeyer, 12, Pieter Van Hobo- 

kenstraat, Antwerpen.
M w  Haverrot-Meys, 21, Muizenstraat, 

Antwerpen.
M. J. Thélen, rue St. Barthélémy, 27, 

Merxem-Anvers.
M. D ’Ues-Van Richstal, Van Straelen- 

straat, 8, Antwerpen.
MYj. Françoise, chez M. Sheid, rue 

Stévin, 62, Bruxelles.
M. H. Janssen, 85, rue Washington, 

Bruxelles.
De personen welke1 dit nieuws nog 

niet mochten ontvangen hebben, worden 
verzocht het ten bureele van « Het Vis- 

I scherijblad » af te halen, tussehen 2 en 
4 uur ’s namiddags, Nieuwpoortsteenweg,

VERBLEVEN TE CHARRON

De familie Theodoor Vandenberghe, 
Mej. Ryx Simonne. De machinist van de 
0.192, Geryl Frans met familie. Familie 
Theodoor Asseloos, Victor Rau, Robert 
Vandewalle. De machinist van de 0.163 
en zijn familie.

Waren aan boord van de 0.163 : 
Vanderwalle August met vrouw en 

kinderen, Mr Potter en vrouw.

TE LA PALICE (bij La Rochelle)
Te La Palice liggen in de haven nog 

de slijkbakken Vlaanderen VII en VIII 
en de sleepboot Oostende 1.

Aan boord van de Vlaanderen VII be
vonden zich :

FERDINAND EDM. DECOCK, met 
vrouw en dochter.

ALFONS DECROCK, met vrouw. 
GASTON KINDT met vrouw.
Deze is echter op Woensdag 17 Juli 

naar Oostende vertrokken.
JAMAIN ALBERT vertoeft in ’t vluch

telingenkamp van La Rochelle.
BEYEN RAPHAEL werd opgepikt te 

Ouistreham en in veilige haven gebracht 
door de VI. 7 te La Palice. Hij heeft op 
23 Juni 1940 het schip verlaten.

Op de Vlaanderen 8, aldaar verblij
vend, bevonden zich :

DEVAUX AUGUST, kapitein en VER- 
CRUYSSE FRANS. Deze laatste is onder
tusschen naar huis teruggekeerd.

Van dit vaartuig bevonden zich in ’t 
kamp te La Rochelle :

ROSSEEL GUSTAAF, HAVERMAET 
JOZEF, ROSSEEL JULIEN.

Op sleepboot No 1 bevindt zich nie
mand, maar van dit vaartuig vertoefden 
in ’t kamp te La Rochelle : 

VANDEVELDE YVO, van Ste Kruis bij 
Brugge ; DOBBELAERE JAN, van Heist 
en VOERM ANSTROUW  FIRMIN, van de 
kokfabriek te Zeebrugge.

Dit bezoek dat een viertal uren in be
slag nam, eindigde rond 5.30 u„ zoodat 
we reeds zeer vermoeid de reis voortzet
ten om te trachten nog denzelfden avond 
Bordeaux te bereiken.

Terloops dient hier hulde gebracht 
aan den reeder Henri Ghys en in ’t bij
zonder aan kapitein Arsène Blondé, die 
ons met raad en daad bijstonden en voor 
de Belgen aldaar een nuttige steun blij
ven beteekenen.

We hadden allen gemeld, dat we ten 
laatste den Maandagmiddag terug te La 
Rochelle zouden zijn, om gebeurlijk me- 
dedeelingen en brieven voor familieleden 
mee te nemen.

NAAR SAUJON (bij Royan)
Thans ging het weer den weg op naar 

Bordeaux.
Eerst zouden we de familie van een 

vriend te Saujon opzoeken, want ook 
daar verbleven een dertigtal Belgen en 
moest hij afstappen, indien hij vrouw, 
kinderen en schoonmoeder terugvond.

Na zoowat een uur rijden, bereikten 
we de plaats, maar zochten we tever
geefs het aangeduide adres op. (Het we- 
ze terloops gezegd, dat de Franschen 
zeer slecht hun eigen streek kennen).

G ELU K K IG  W EDERZIEN
I Eindelijk gelukten we er in de plaats 
te zullen ontdekken. Het moest de laat
ste boerderij zijn, 4 km. buiten de ge
meente gelegen.

Reeds hadden we de 4 km. lange weg 
afgezocht en wanhoopte onze vriend reeds 
zijn geliefden terug te vinden, toen plots 
op een hofstede een rijtuig opgemerkt 
werd en hem een kreet ontsnapte : «Voi
là la voiture ! ». We hadden den tijd niet 
ons rijtuig stil te leggen, of daar sprong 
hij er uit en verdween hij achter de hof
stede.

Het duurde niet lang, want kort daar
op kwam hij terug de straat opgestormd 
en zonder een woord te spreken, vloog hij 
vóór ons uit den weg op, alsof hij vleu
gelen had gekregen.

Op een 200 meter vóór ons kwamen 
twee vrouwen en kinders gewandeld.

Plots ging van uit deze groep ook een 
schreeuw op : « Willy ! » en een jonge 
vrouw schoot vooruit, gooide haar bee- 
nen in de lucht en zette het op een loop
je, alsof we den bekenden Nurmi vóór 
ons hadden.

Enkele oogenblikken later lagen ze vast 
omklemd in' eikaars armen, snikkend 
van blijdschap elkaar zoo onverwachts 
springlevend en gezond terug te zien 

Inderdaad, men had ons in Frankrijk 
over het lot van onze jongens zooveel on
zin verteld, dat weinigen hoopten elkaar 
nog ooit terug te zien.

Ingenieur ................ en ik bekeken el
kaar, pinkten een traan weg en spontaan 
ontvloog het uit onzen mond : « We heb
ben nogmaals een familie gelukkig ge
lukkig gemaakt ».

Konden we voor elkeen hetzelfde doen, 
dan zouden wij ook gelukkig zijn.

Na de eerste oogenblikken van aan
doénlijk wederzien, waarop we ons graag 
op afstand hadden gehouden, en nadat 
Papa —  want er waren reeds twee klei
nen in de jonge familie —  zijn kinders 
vertroeteld had, gingen de gebruikelijke 
voorstellingen door en volgde het ge
sprek over de mogelijke terugkomst, de 
aanwezigheid van benzine en de fameu
ze onwaarheden, welke overal rondge
strooid werden over het leven in België.

Zoo werd hier verteld, dat de boter in 
ons land 150 fr. per kg. kostte, en het 
brood 25 fr.

Grover onwaarheden konden niet ge
zegd !

Het rijtuig van onze vrienden werd 
nagezien. Vastgesteld werd dat de bat
terij plat was, een touw werd gehaald, 
het rijtuig aan het onze gekoppeld en 
weg waren we naar een garage om alles 
dezen avond nog te zien herstellen.

’t Was toen reeds 19.30 u.
Bij den eersten garagist gekomen, 

meldde deze, niet vóór den anderen mor
gen, 9 uur, de batterij te kunnen vullen, 
zoodat van vertrekken den anderen dag 
geen sprake meer kon zijn.

?An ™aar ?en anderen garagist opge- 
T'~ ’ ’ " zoo

leefde de familie in de zoete hoop nog 
’s Zaterdags te kunnen vertrekkn

Van naar Bordeaux te reizen kon voor 
ons ook geen sprake meer zijn, want de 
in het dorp vertoevende Belgen waren 
spoedig op de hoogte gebracht, en zoo 
hadden we nog even den tijd om te dinee- 
ren en dan elkeen over de gebeurtenis- 
sn in België gerust te stellen.

Te 11 u. ’s avonds gingen we te bed, na 
de Belgen welke een paar uren rondom 
ons vertoefd hadden, nogmaals aange
spoord te hebben ten spoedigste terug 
te keeren.

’s Anderendaags, te 7 uur, ving de reis 
naar Bordeaux en Arcachon aan.

Er was nog zooveel nuttig werk op ons 
programma en alles moest te vlug gaan, 
wilden we practisch zijn.

#**

In ons volgend nummer dat Zaterdag 
verschijnt, zullen we het verder verloop 
van onze reis meedeelen en al de wetens
waardigheden welke haar kenmerkten.

Tevens zullen we melden welke vaar
tuigen te Arcachon, Bordeaux, Lorient, 
Brest, Cherbourg, St. Vaast la Hougue, 
Le Havre, Dieppe, Fécamp, Boulogne lig
gen.

Onze lezers worden verzocht al hun 
vragen om inlichtingen schriftelijk te 
sturen, om onzen tijd niet nutteloos te 
verspillen.

Ct vervolgt) »


