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rt 1 M 3.33 ïa.aa
Ü3 2 L> 3.34 lü.o9

a W 3.35 19.59
4 D 3.36 19.58

3n b V 3.36 19.58
6 Z 3.37 19.57
7 L 3.38 19.57
8 M 3.39 19.56

3g 9 D 3.40 19.56
i l 10 W 3.41 19.55

11 D 3.42 19.54
e- 12 V 3.43 19.53

et
13 Z 3.44 19.53
14 Z 3.45 19.52
15 M 3.46 19.51
16 D 3.47 19.50

Ui
17 W 3.48 19.49
18 D 3.49 19.48

h-
19 V 3.50 19.47
20 Z 3.52 19.45

te
21 Z 3.53 19.44
22 M 3.54 19.43

it 23 D 3.56 19.42
>P 24 W 3.57 19.41

25 D 3.58 19.39
J- 26 V 4. 0 19.38

27 Z 4. 1 19.36
ï- 28 Z 4. 3 19.35
r- 29 M 4. 4 19.34

30 D 4. 6 19.32
't 31 W 4. 7 19.31

T  ! Deze tabel geeft
het wezenlijk uur

e- volgens de zon.

HOOG-

WATER

-WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL _

J U L I

1 M 8.36 21.08
2 D y.üü
3 W lu.33 ZÜ.Ol
4 D 11.19 23.aö
5 V 11.58 —

ü Z U.18 12.38
7 z 0.58 ia.17
8 M 1.41 14.01
9 D 2.2Ö 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 H.U3
23 z 5.43 17.63
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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Voor de reeders en 
schippers

Ten einde het den Waterschout dezer 
haven mogelijk te maken de verslagen 
ineen te zetten nopens de ongevallen 
die zich zoowel voor wat aangaat de be
manning als het schip sedert 10 Mei 1940 
hebben voorgedaan, worden de heeren 
reeders en schippers ter visscherij uit
genoodigd hem zoohaast mogelijk alle 
nuttige inlichtingen dienaangaande te 
willen verstrekken, en dit in het voordeel 
der belanghebbende partijen zelf.

Dit bericht geldt voor alle kuslhavens.

Vragen voor inlich
tingen of het mee - 
nemen van brieven

Naar Frankrijk
De terugreis langs de Fransche Havens 
Nieuws van Vluchtelingen en Schepen

(VERVOLG)

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.

Het waterschouts» 
ambt en de zeevis« 

scherijdienst
— ■—

Er wordt ter kennis van onze visschers 
en zeelieden gebracht, dat de bureelen 
van den Zeevisscherij dienst, onder gelei
de van den heer A. Aspeslagh, en het 
Waterschoutsambt, onder deze van den 
heer E. Carlier, thans regelmatig fun- 
geeren.

Beide diensten hebben zich voorloopig 
gevestigd in het Waterschoutsambt te 
Oostende, ingang Zuidstraat.

Het wordt den belanghebbenden vis
schers aangeraden, naarmate zij terug 
in België aankomen, zich bij deze dien
sten aan te melden.

In de havens van Zeebrugge en Nieuw
poort bevinden zich tevens vertegen
woordigers van den Waterschout, die ten 
allen tijde kunnen geraadpleegd wor
den.

Brieven aan familie
leden of vrienden
Daar we van alle zijden overstelpt 

worden met vragen voor inlichtingen en 
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.

De Prijs van ons blad

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 =  K ! = :

Vragen voor 
irllichtingen en 

‘Wij hebben nieuws van,

In ons volgend nummer zullen we op 
talrijke vragen voor inlichtingen reeds 
trachten te antwoorden en we zoeken 
verdere inlichtingen op voor hen welke 
we ondertusschen moesten teleur st}el 
len.

LEEST
en VERSPREIDT 
iHet Visscherijblad,

OP WEG NAAR BORDEAUX

Zooals we in ons vorig nummer deden 
uitschijnen, hadden we geen tijd te ver
liezen, en te 7 uur stipt waren we bij 
mooi weder uit Saujon vertrokken.

Te 8 uur stonden we reeds te Royan, 
waar we zoo ongeveer een half uur op 
den « Bak » moesten wachten, welke ons 
verder te water op den weg naar Bor
deaux zou leiden.

Na 20 minuten varen, landden we aan 
de andere zijde van de baai van Royan 
aan, niet ver van het monument, welke 
aldaar opgericht was naar aanleiding 
van de eerste Amerikaansche soldaten, 
welke aldaar in 1916 aanlandden.

Overal waar we Belgische rijtuigen, 
komende van Kaap Ferret en Bordeaux, 
tegenkwamen, werden inlichtingen ge
vraagd over onzen toestand in België.

Vreugdekreten begroetten onzen uit
leg en het was gemakkelijk te zien, 
dat allen naar de geboorteplaats hun
kerden.

Het was 11.30 u., toen we Bordeaux be
reikten, vlug het hospitaal, de reederij 
Deppe en den Belgischen Consul bezoch
ten, om dan te gaan dineeren in een 
klein restaurant, waar we de heeren Re
naud Decorte en Ct Corneillie ontmoet
ten, waarvan de eerste nadien de te
rugreis met ons zou meemaken.

In een andere rubriek geven we de lijst 
op van al de Belgische koopvaardijsche
pen, welke aldaar of op andere plaatsen 
kunnen aangetroffen worden.

NAAR ARCACHON

Te 14 uur gingen we den weg op naar 
Arcachon, waar we de 0.300 en 0.306, 
alsook loodsboot 13 ontwaarden, toen we 
er rond 16 uur aankwamen.

Op de 0.300 « Jonge Frans », van ree 
der Frans Huysseune, bevonden zich aan 
boord :

Gustaaf Monteyne, schipper.
André Devriendt, motorist.
Alfons Pauwels, stuurman.
Marcel Cora, matroos.
Engel Bederth, matroos.
Antonio Aronos (Spanjaard), matroos 
Op de 0.306 « Frans-Suzanne » vertoef

den :
Isidoor Engelbrecht, schipper. ,
Louis Devriendt, motorist.
Jan Calcoen, stuurman.
Victor Major, matroos.
Georges Pylyser, jongen.
Jeroom Vanhove, lichtmatroos.
Casto Ugarte, Spanjaard.
Terloops weze gezegd, dat we van onze 

korte aanwezigheid te La Rochelle had
den gebruik gemaakt om van den Duit- 
schen havenkommandant de toelating te 
bekomen beide vaartuigen op La Rochel
le te laten varen, waar ze samen met de 
andere Belgische vaartuigen, gemakkelij
ker bewaakt en verzorgd zouden kunnen 
worden.

Verder bevonden zich te Arcachon :
De fam ilie van de hh. John en Ray

mond Bauwens, welke spoedig zouden te- 
rugkeeren. Zij woonden op Cap Ferrât.

De heer Lucien Decrop.
De heer August Brunet.
Julien Govers, met vrouw en dochter. 
Paul de Coninck, wonende 31, Gent- 

sche Steenweg, Kortrijk.
M. en Mevr. Notté, vischhandelaar, die 

aldaar reeds flink den vischhandel be
dreef.

De fam ilie Frans Verbanck, van de
« Pêcheries à Vapeur », die ondertus
schen met hun zoon Dicky zijn terugge
keerd.

De fam ilie Mortier, fruithandel uit de 
Ooststraat, Oostende.

Op de loodsboot 13.
Vervolgens zijn we op loodsboot 13 ge

gaan, waar we tegen onze verwachtingen 
in, er Ct Van Strydonck ontmoetten, die 
ons de mededeelingen, in «Het Vissche
rijblad » van Dinsdag over onze loods- 
booten en visschersvaartuigen versche
nen, bevestigde.

Aan boord daarvan bevonden zich nog: 
Moreaux John, matroos, wonende For- 

tuinstraat, 27.
Boedt Albert, machinist, Peter Benoit- 

straat, 27.
Luitenant Everard, wonende St. De- 

nyslaan, Gent.
Volgens Ct Van Strydonck bevonden 

zich op 12 Juni de 0.348 « Van Maer- 
lant », reeder Louis Decreton, de 0.140 
« Jeanntne-Georgette » van re(\dpr Ro
chus Calcoen, de Tender I, de loodsboot 
13 en de loodsboot A6 te Rochefort.

Hiernavolgende loodsen werden aldaar 
ontscheept, om naar Bordeaux te gaan 
en zich ter beschikking van het Zeewe
zen te stellen :

Lafere Camiel.
Lafere Jozef.
B lon dé, van den loodsdienst Vlissingen. 
Aspeslagh, gewezen schipper van de 

loodsboot 13.
Maes.
Staatsmatrozen Germonpré, Vyncke, 

Labbeke, Gombert R.

Op te merken valt, dat van de boven
vermelde vaartuigen, alleen loodsboot 13 
dus te Arcachon is gaan liggen, na voor 
de Gironde op 20 Juni voor anker te 
hebben gelegen.

Uit een brief, ons heden uit Spanje 
toegekomen en waarin vermeld staat, 
dat verschillende loodsen aldaar verblij
ven in een kamp, leidden we af, dat het 
grootste gedeelte van het konvooi naar 
Spanje is afgezakt en wel namelijk de 
Z.2, de Z.8, de 0.140, de 0.317, de loods- 
booten 6 en 4.
Wat er van de loodsbooten 5, 1 en 16, en 

0.348 is geworden,- weten we niet met 
zekerheid te zeggen, al dient vermeld 
dat alle manschappen van het marine
korps welke aan boord van de loodsboot 
16 waren, het schip te Bayonne verlaten 
hebben, om op 24 Juni huiswaarts te 
keeren.

Dezé loodsboot 16 is op 24 Juni uit 
Bayonne naar Engeland vertrokken.

Te B'ayonne zijn aan land gegaan : 
Ocket en Vanmaele, zeeloodsen van 

Oostende.
Adjudant Peereboom.
De rivierloodsen Vlietinck, van Gent en 

Bisschops, van Antwerpen.
Op het adres « Campa de Concentra- 

cion Miranda de Ebro», Burgos, Spanje, 
vertoefden op 30 Juni 1940 :

Loods Leon Verburgh, van de Z.25. 
Loods Leon Gombert, van de loodsboot

4.
Loods Max Lauwereins, van de Z.8. 
Loods A rthur Moereels, van de loods

boot 6.
Loods Armand ’t Jaeckx, van de 0.140. 
Loods Robert Willems.
Loods Gaston Verbeeck.
Loods Jan Lauwereyns.
Loods Antoine Waterschoot en M auri

ce Monteyne.
We zullen verder trachten na te gaan 

welke matrozen zich aan boord van de 
hierboven opgenoemde vaartuigen ver
toefden en waar ze zich bevinden.

Onze bevindingen zullen we daarna 
aan onze lezers mededeelen.

EEN DAG RUST

Zaterdagavond waren we zoo vermoeid 
dat we vlug ons hotel opzochten met de 
gedachte ’s anderendaags om 8 uur te 
vertrekken.

Het opzoeken van naphta en enkele in
lichtingen bracht mee, dat we echter 
niet vóór 11 uur wat ongesteld Arcachon 
verlieten, na talrijke brieven nog in ont
vangst te hebben genomen.

Zoo geraakten we te Bordeaux, waar 
we niets anders konden doen dan het 
bijltje er bij neerleggen en voor een 
dag volledig rust nemen bij vrienden, 
die ons zóó vertroetelden, dat we inder
daad den anderen dag ’s middags middel 
vonden om de terugreis aan te vangen 
langs de talrijke havens van gansch de 
Fransche kust.

TERUG TE LA ROCHELLE

’t Was toen Maandagnamiddag, 14 u. 
Te La Rochelle stonden ons honder

den brieven en Belgen te wachten en 
waren we verplicht daar tot den anderen 
namiddag te blijven. In ons vorig num
mer hebben we opgegeven welke vaar
tuigen en familiën er vertoefden, zoodat 
we hier niet meer op terugkomen.
Na een verkwikkende rust bij den vriend 

Arsène Blondé en een onaangenaam 
avontuur op het stadhuis te La Rochelle, 
waar men ons buitengooide, toen we ons 
aanmeldden voor naphta, zeggende dat 
we er maar moesten halen waar we ze 
in vredestijd kochten, vertrokken we den 
Dinsdagmiddag naar Lorient.

Even tevoren waren we, van geen klein 
gerucht vervaard, samen met den heer 
Pierre Valcke, van Oostende, naar La 
Palice vertrokken om er de noodige 
naphta te zoeken, want zonder naphta 
was er geen sprake onze reis voort te 
ztten. Dit was de hoofdbekommernis van 
de reis geworden !

De Duitsche Overheid had ons bons 
bezorgd, maar de Franschen zouden het 
ons lastig maken met te melden, dat zij 
er geen hadden en dat we ons maar naar 
een « tankstelle » moesten begeven, zoo
dat hiarmede opnieuw veel tijd verloren 
ging.

Gelukkig voor ons, dragen alle Fran
schen ons niet denzelfden haat toe en 
waren er ook nog Duitsche overheden, 
die ons hielpen, en klaar waren we op
nieuw om dienzelfden namiddag nog 300 
km. af te leggen. Zoo kon ook de heer 
Valcke reeds een 14-tal personen met een 
kamion naar België meenemen.

Het was 13.15 uur, toen we La Rochelle 
verlieten langs St. Jean de Bugne, waar 
we opnieuw een twaalftal vluchtelingen 
bezochten om te zien of een kamion hen 
nog niet afgehaald had.

Te 16 uur arriveerden we te Nantes en 
postten we er verschillende brieven, om 
vandaar naar Vannes te rijden, waar we 
te 18 uur toekwamen en hetzelfde werk 
verrichtten.

Overal waar het ten andere mogelijk

was ons menschlievend werk van nieuws 
geven en nieuws medebrengen, voort te 
zetten, werd dit zoo stipt mogelijk uitge
voerd, bijgestaan door reeder Frans 
Huysseune, Ct Miroir en Renaud Decorte, 
den bekenden scheepsmakelaar.

TE LO RIENT

Het was 19 uur, toen we Lorient be
reikten.

Lorient, welke de meest moderne 
visschershaven van Frankrijk mag ge
noemd worden, maar niet aan Oostende 
kan, althans voor wat de inrichting van 
de visschershaven zelf betreft, bracht 
ons niets nieuws.

Veel Belgen vertoefden er niet meer, 
en van de Belgische visschersvaartuigen 
er geen sprake.

We troffen er nog slechts de fam ilie  
Boeydens aan, Felix Demey en Albert 
Messing, G. Heyvaert.

De heer Honoré Boyden was zelf ver
trokken naar Agden, op 900 km. van Lo
rient, om zijn jonge zonen Richard en 
Gerard op te zoeken, die er vertoefden.

Daar namen we de vrouw van den h. 
architect Gobin op en bezochten we on
dertusschen verschillende menschen, 
voor wie we brieven mee gekregen had
den.

Terloops weze vermeld, dat we te La 
Rochelle nog den visscher Robert Vi- 
leyn, van de 0.326, die pas twee dagen 
vóór den oorlog gehuwd was, meegeno
men hadden, om deze tot Lesneven bij 
Brest naar zijn familie terug te voeren.

De arme jongen had zijn vrouw en fa
milie sedert maanden niet meer gezien 
en zou ze nu allemaal ineens terugzien.

Dat er ook hier bij de aankomst veel 
vreugde in ’t huishouden Werd gebracht, 
hoeft niet gezegd.

EEN KNAPPE CONSUL

We willen hier nochtans deze reisbe
schrijving niet laten voorbijgaan, zonder 
een warme hulde te brengen aan den h. 
Lepage, consul van België te Lorient, die 
de eenige consul is van België en Frank
rijk, waarvan elkeen werkelijk met lof 
mag spreken.

Niets is hem te veel geweest om alle 
Belgen tijdens de moeilijke stonden wel
ke zij er doormaakten, te helpen.

Alles werd door hem vóór en tijdens de 
bezetting met de meeste stiptheid uitge
voerd en welke Belgen met hem ook in 
contact zijn gekomen, niemand is miste
vreden of hulpeloos weggegaan.

Dit dient vermeld, omdat het een uit
zondering mag genoemd worden op de 
lange en droevige reis, welke duizenden 
hebben meegemaakt.

Bij ons nieuw bezoek te zijnent, is dit 
al dadelijk opgevallen en buiten de cor
respondentie welke ons ter hand werd 
gesteld, hadden we vóór ons een lange 
lijst van Belgen welke er gepasseerd wa
ren.

Terloops meldde hij ons hoe het vis
schersvaartuig « Monts des Cats », van 
Boulogne, met 150 vluchtelingen, bij het 
binnenkomen van de haven in de lucht 
gevlogen was en niemand gered kon 
worden. Op dat vaartuig bevonden zich 
enkele Belgen, waarvan we wellicht . 
nooit zullen te weten komen, hoe ze aan ! 
hun droevig einde kwamen.

Verder is op het visschersvaartuig « La 
Tanche », van Boulogne, de leek onder
wijzer Dressen Louis-Jozef, geboren te 
Houthaelen den 10 Maart 1919, van de 
jaarklasse 1940, en wonende Grand’Pla- 
ce te Tubize, met dit vaartuig in zee ver
dwenen.

Verdere inlichtingen hieromtrent kun
nen bij den Belgischen consul te Lo
rient ingewonnen worden.

We vertrokken dus te 11 uur van Lo
rient en dineerden te 12.30 uur te Quim- 
per, in het Hôtel de l’Epée, vanwaar we 
te 13.30 uur verder naar Brest en Lesne
ven reisden.

TE BREST lagen de slijkbooten V laan
deren 3, 5 en 6, van Oostende, van de 
firma Decloedt, en de Vlaanderen 2, van 
Zeebrugge, verlaten aan de kaai.

Niets bijzonders was hier verder op te 
merken en van de « Zeeleeuw » en de 
« Zeehond », welke hier zouden te vinden 
zijn, was geen spoor te zien.

Te 15 uur arriveerden we te Lesneven, 
een dorp van een vijfduizend zielen, 
maar waar veel Oostendenaars een 
onderkomen gevonden hadden.

Burgemeester Duterque gaf ons spoe
dig een volledige lijst van de Belgen 
welke er vertoefden, met vermelding van 
naam, voornaam, geboortedatum, waar 
ze in vredestijd gevestigd waren en 
wanneer ze gebeurlijk uit Lesneven ver
trokken waren.

Deze inlichtingen, welke zeer nauw
keurig bijgehouden werden, bewezen ons 
niet alleen groote diensten, maar het 
mag gezegd, dat we tot op dat oogenblik 
in geen enkele Fransche stad zoo doel
treffend ingelicht werden.

Spoedig was gansch het dorp op de 
hoogte van onze aanwezigheid en ter
wijl we in de kommandantuur naphta

ontvingen en kennis namen van al de 
aldaar verblijvende Belgen — ze waren 
niet minder dan honderd Belgen op het 
dorpsplein verzameld, achtten we het 
ons een plicht elkeen gerust te stellen 
over de gebeurtenissen in Belgie.

We waren dan ook verplicht onze ver
dere reis een uur uit te stellen, om elk
een toe te laten enkele woorden op pa
pier te zetten en voor familieleden en 
vrienden mee te geven.

Het was J8 uur, toen we uit Lesneven 
vertrokken, er het verblijf vaststellende 
van hiernavolgende personen :

Otte Fernand-Louis, 23-4-1880, uit 
Montigny-le-Tilleul.

Vrouw Ledoux Angèle.
Valcke Frans, 1884, fejusteur, Oostende. 
Lusyne Albertine, 6-6-1885, uit Oosten

de.
Valcke Simonne, echt. Michiels, 27-11- 

1912, uit Oostende.
Degraeve Antoinette, 11-12-1896, uify 

Oostende.
Valcke Maurice, 7-10-1893, uit Oosten

de.
Declercq Adolf, 6-2-1887, uit Oostende. 
Dugardin Jeanne, 21-2-1887, uit Oos

tende.
Declercq Robert, 29-7-1927, uit Oos

tende.
Meyus Louis, 9-10-1898, uit Oostende. 
Dever Marguerite, 18-8-1906, uit Oos

tende.
Meyus Georges, 31-1-1929, uit Oostende. 
Meyus Charles, 26-1-1933, uit Oostende. 
Vollemaere Robert, 7-11-1902, uit Oos

tende.
Vanden Abeele Simonne, 14-7-1907, uit

Oostende.
Vollemaere Marie-Rose, 15-5-1930, uit

Oostende.
Labbeke Pierre, 22-1-1901, uit Oostende. 
Martinsen Hélène (vrouw Labbeke), 

uit Oostende.
Labbeke Pierre, Labbeke Denise, Lab

beke W illy, uit Oostende.
Dekeersgieter Oscar, 26-2-1899, uit 

Oostende.
Deckmyn Hilda, uit Oostende. 
Dekeersgieter André, uit Oostende. 
Saint Jean Jules, 3-4-1894, bediende 

Belgische Spoorwegen.
Cuv^elier Hortense, 2-10-1897, ztyn 

vrouw.
Saint Jean Marie-José, dochter. 
Brissinck Louis, 3-6-1888, stoker, uit 

Oostende.
Huysseune Angèle, 6-7-1889, uit Oos

tende.
Brissinck Charles, uit Oostende, ver

trokken op 16-7-1940.
Brissinck Leopold en Brissinck Adrien

ne.
François Louis, 31-8-1889, van de 

Staatsmarine, Oostende.
Nierynck Victorine, uit Oostende. 
Nierynck Georgette en Nierynck G il

bert.
Zanders Emile, 12-6-1867, gepension- 

neerde.
Zanders Rachel, 11-11-1905.

Buchmuller Yolande.
Zanders Nora, 4-1-1914.
Dekeersgieter Charles, 23-11-1904, on

derwijzer, vertrokken op 16-7-1940. 
Popieul Thérèse, echt. Walleyn.
Walleyn Pierre, 3-2-1933, uit Breedene, 

kleinzoon van Popieul.
Dewaele Odette, 2-2-1939, kleindochter. 
Deley Elza, 18-2-1910, echt. Eyland Jul. 
Ghys Arthur, 22-3-1903, uit Steene, 

echt. Staelens Emma.
Goubauw Joseph, 8-9-1894, echt. Part

ner Cecile, mekanieker, Antwerpen.
Verbarre' Maria, 14-4-1892, bediende,

I Oostende.
! Balcaen Marguerite, 7-4-1902, gesch. v. 
Lefebvre, Oostende.

Vanden Eiden Yvonne, 30-6-1922, Oos
tende.

Burke Ludovica-Rosalia, 1-12-1898, 
echt. Vandenbergen G., Oostende.

Rombaut Theodoor, 4-6-1919, zeeman 
oorlogsmarine, Antwerpen.

Hostens François, 28-7-1916, id., ver
trokken naar Toulouse.

Allemeesch Jeanne, 7-8-1892, echt. Jo
zef Ocket, Oostende.

Verhuist Henriette, 20-3-1922, Oosten
de.

Verhuist Nadine, 30-3-1928, Oostende. 
Van Loo Madeleine, 5-4-1904, echt. J. 

Vandevelde, Oostende.
Lauwers Marie-Louise, 5-11-1878, Wwe 

Van Loo Emiel, Oostende.
Ackens Elodie, 27-10-1872, Wwe Jac

ques Vandevelde.
Goetghebeur Melanie, 19-11-1871, Wwe 

Burke Gust.
Boschmans Amelie, 30-7-1910, echt. 

Van Elsacker, uit Bouchoute-Deurne. 
Malvina Aurelia, 9-8-1912, Oostende. 
M alvina Gilberte, 16-7-1921, Oostende. 
Malvina Vital, 28-6-1924, Oostende. 
Mahieu Auguste, 7-8-1888, ajusteur 

Zeewezen, Oostende.
Tanghe Jeroom, 22-6-1912, Oostende. 
Tanghe Nadine, 17-6-1938, Oostende. 
Mejuffer Leerman, 25-12-1918, verkoop

ster, Oostende.
Lambert Emile-Charles, 16-8-1905, kap. 

ter lange omvaart, Seraing s-Meuse.
Lombard Eveline, 8-4-1887, Wwe E. 

Blommard, Staatsgepensioneerde, Oos
tende.

Blommaert Frans, 14-6-1907, ijzer- 
draaier, Oostende.

Malvina Paule, 2-4-1903, strijkster, 
Oostende.

Blommaert Frieda, 17-4-1932, Oostende, 
de Blieck Edmond, 27-3-1908, schrijn

werker, Oostende.
Blommaert Eugenie, 30-11-1911, naais- 

ber, Oostende, 
de Blieck Pierre, 27-2-1940, Oostende. 
Kyndt Adhemar, 21-4-1883, schrijnwer

ker, Oostende.
Metsu Leonie, 1-1-1885, Oostende. 
Kyndt Gerard, 28-9-1920, ijzerdraaler, 

Oostende.
de Boi Camille, 5-3-1890, paswerker, 

Oostende.
Heyndrickx Clothilde, 19-5-1895, huis

vrouw, Oostende, 
de Boi Liliane, 17-3-1927, Oostende. 
Martinsen Richard, 13-10-1903, Staats- 

matroos, Oostende.
Cattoir Angèle, 1-9-1903, Oostende. 
Martinsen Fernand, 20-2-1926, Oosten

de.
Martinsen Rosette, 4-2-1929, Oostende. 
Cottriau Arthur, 23-11-1904, matroos, 

Oostende.
Cattoor Marie, 28-10-1905, echt. Cot- 

criau, Oostende.
Cottriau Fernande, 24-7-1926, Oostende. 
Cottriau Marie-Louise, 7-5-1940, Oos

tende.
Cattoor Marcelle, 10-2-1910, naaister,

Oostende.
Wylieman Cyrille, 10-11-1898, matroos,

Oostende
£aston Jeanne, 28-12-1895, Oostende.

Wylieman Roger, Raymond, Pierre, Ma
ria, Charles en Georgette, Oostende, 
leyn August, Oostende.

Verloot M artin , 1-6-1902, rivierloods, 
Antwerpen.

Van de Velde Yvonne, 1-1-1901, Ant
werpen, en vier kinderen.

Corveleyn Oscar, 11-11-1901, matroos, 
Oostende, met vrouw en kind.

Nierynck Gerard, 6-6-1900, Oostende, 
met vrouw en drie kinders.

Vermoote Camille, 12-9-1888, matroos 
« Zeehond », Oostende, met vrouw en 
twee kinderen.

Mestdagh Arthur, 2-7-1894, machinist, 
Oostende, met vrouw en kind Antoine.

Dhondt Elza, 11-6-1899, echt. Simoens 
Alfons, Antwerpen.

Morer Raymond, 17-8-1899, chimist, 
Doornik.

Halewyck Julia, 30-11-1890, echt. Vi- 
leyn August.

Legein Gerard, 1-10-1878, visscher, 
Oostende.

Provoost Zenobie, 25-3-1881, echt. Le
gein Gerard, Oostende.

Legein Rosalie, 22-9-1903, echt. Flori- 
mond Martin, visscher, Oostende.

Dedeystere Elodie, 5-6-1885, Wwe de 
Breese Theophile, Oostende.

Breeuw Martha, 17-10-1916, echt., Ri- 
gaux Henri, Oostende.

Rigaux Roger, 26-9-1938, Oostende. 
Dewaele Leonce, 14-5-1881, visscher, 

Oostende.
Gezelle Hélène, 1-1-1881, echt. Dewaele 

Leonce, Oostende.
Dewaele Gabrielle, 21-2-1913, echt. 

Hautekiet, Lanaken.
Dewaele Marie, 11-12-1917, echt. Willy 

Pierre, Oostende.
Dewaele Christiane, 7-7-1939, Oosten

de.
De W it Marcel, 7-2-1904, nijveraar, Ant

werpen.
Dorchajn Maurice, 11-8-1890, met 

vrouw en kinderen Marie en Gilberte.
Lusyne Benedict, 4-9-1905.

. Bruneel Madeleine, 15-11-1906 en twee 
kinderen.

Hugue Edouard, 26-8-1900, matroos, 
Oostende, met vrouw en kinderen Lydie 
en Edouard.

Verhuist Carolus, 26-5-1911, kapitein 
sleepbooten, met vrouw, Oostende.

Verhuist Polydore, 18-9-1884, kapitein 
sleepbooten.

Vansteenberghe Augusta en kind. 
Kyndt Augusta, 20-9-1906, echt. Blom- 

maert Alfred, 
blom m aert Freddy, 28-5-1940.
Carton Pierre, 11-7-1865, kapitein sleep

booten, met vrouw en kinderen Jeanne 
en Marcel.

VeiWuysse Pierre, 24-10-1905, pastoor 
De Panne.

Dejaegher Michel, 28-10-1923, student, 
De Panne.

Gonthier Alfred, 17-8-1923, student, De 
Panne.

Berquin Jean, 10-6-1924, student, De
Panne.

Noterdaeme Henri, 24-3-1923, student, 
Oe Panne.

Op te merken valt, dat voortaan om 
ie drie dagen een twintigtal Belgen de 
delating kregen om huiswaarts te kee- 
i-en, zoodat ook dezen aldaar verblijven
de, spoedig thuis zullen zijn.

We zetten onze reis voort tot in 
Brieux, waar we den nacht doorbrach
ten in het Hotel du Commerce, om den 
anderen morgen, te 6.25 uur te vertrek
ken naar St}. Malo, waar we te 8 uur 
aankwamen, de koffie gebruikten, de 
haven en de « Inspection Maritime » be
zochten.

Veel nieuws zullen we hier niet ver
nemen, want buiten het « SS. Diamand», 
van de Cockerill Maatschappij, is geen 
enkel visschersvaartuig te vinden.

Daar vernemen we, dat de fam ilie van 
den heer W illy Tabary, welke in het Ho
tel Melviet vertoefde, vertrokken is naar 
Engeland.

We trekken op, altijd maar verder, 
langs de kust en komen achtereen
volgens langs Dol Pontorson, Pontau-

(zie vervolg bladzijde 3)
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BANK VAN BRUSSEL
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BIJUIJIS OOSTENDE : i, WAFJENFLAATS 

BUREEL: VISCHMIJN BESTUURSGEBOUW

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

ten of verzegelde kisten.

Een wandeling doorheen 
Oostende

Onze stad werd zwaar, zeer zwaar ge
troffen. Wij mogen zelfs zonder overdrij
ven zeggen, dat Oostende een van ae 
meest geteisterde steden van België is, 
en naar ingewijden beweren, zou onze 
badstad aneen maar moeten onderdoen 
voor Namen, dat juist zooals in 1914, 
aoor zware Drana werü geteisterd.

Met moeite kan men een straat vin
den, waar aoor branübommen of voi- 
trerfers geen schaüe werd aangericnt. 
tn onze inwoners zullen ongetwijieiü| 
zeer langen tijü de bange aagen en 
uren geaenken, welke zij in deze twee 
ooriogsweKen nebben doorgemaakt, we
ken in de maand Mei, wanneer wij ons 
klaar maken om de auizenden badgas
ten in ons miaüen te ontvangen.

Zeer lang zuilen ae menscnen hei 
bombaraement van 1940 herinneren, 
want duurde de eigenlijke schrik alleen 
maar een goeae week, toen leed men 
meer dan in de vier lange jaren van 
1914 tot 1918.

Zoo komt het dan ook, dat, waar men 
ook gaat, men zijn oogen moet laten val
len op puinnoopen, zoowel in midden- 
stad als te Manakerke, op den Opex en 
net Sas.

De Kapellestraat gelijkt op geen Ka- 
peile|traat meer, 'Wie als eente Oos- 
tendenaar er doorheen wandelt, kan 
zich nog met moeite herinneren welKt 
gebouwen er zich hier of daar bevonden, 
en vooral nu, dat het opruimingswerk 
fel gevorderd is. Al de groote magazij
nen, waar men zijn inkoopen deed, zijn 
verdwenen ; en er moest eens zoo n 
teistering komen, opdat men er zich zou 
van bewust worden welke belangrijke 
rol deze huizen in ons bestaan spelen : 
Innovation, Uniprix, Ville de Londres, 
Radio De Meester, enz., enz.

Ln komt men dan op de Groote 
Markt, dan heeft meri de uitgave 1940 
te zien van de Hallen van leper uit 
1918. De aanblik is waarlijk hartver
scheurend. Ons groot en prachtig stad- 
nuis, met zijn beiaard daar zoo ten 
gronde zien liggen ! En het hartzeer 
vergroot nog, wanneer men denkt aan 
de millioenen die in den brand zijn ver
loren gegaan aan schilderijen, ar
chieven en documenten, muntenverza
melingen en der gelijke.

Ziet men ronüom zich, dan bespeurt 
men die groote leemten, waar eertijds 
welbeklante cafés hun zonnig uitzicht 
aan de stad gaven ; alleen een hoop 
steenen blijft nog over, dat is alles. 
Mochten die gebouwen weer spoedig uit 
den grond rijzen.

De stadsbibliotheek, waar wij allen 
zoo graag het houten trapje opklommen 
om er met een of ander boek onder den 
arm terug te komen, is in het niet ver
dwenen. Alleen asch blijft over van 
wat eens de schat van kennis was. Ge
lukkig heeft de Zeedijk niet of bij
na niet te lijden gehad. Komt men 
echter op de Visscherskaai, dan ziet 
men er niet alleen geen enkele visschers- 
boot of visscher in bont kostuum, maar 
de woningen zijn zoo beschadigd, dat er 
niet, meer aan te denken valt ze nog te 
bewonen : vensters en deuren zijn afge- 
rukt, menige « friture » werd door een 
voltreffer getroffen en met den grond 
gelijk gemaakt. Echt triestig !

Het Kaaistation werd ook door brand 
geteisterd. Men ziet er de platgesmeten 
hotels vóór het Zeestation, waar zoovele 
vreemdelingen hun garnaal kochten al
vorens' naar het binnenland terug te 
keeren uit vacantie.

Men kan zich een goede gedachte vor
men van de kracht welke uitgaat van de 
bommen, wanneer men ziet met welk 
verbazend gemak een 7 meter dikke 
kaaimuur kan getroffen worden.

Het torentje van het Maritime staat 
alleen nog recht, niettegenstaande het 
lichtjes begint over te hellen naar den 
steenweg. En het schijnt als een hulde 
bedoeld : een gedenkplaat is zichtbaar 
geworden voor het wandelende publiek, 
dat de namen tracht te ontcijferen.

Hebben wij de stad rond gewandeld, 
dan mogen wij niet vergeten een kijkje 
te nemen in talrijke straten : Stock- 
holmstraat, H. Serruyslaan, K. Jans- 
senslaan, St. Sebastiaanstraat waar het 
lokaal van den Liberalen Bond, van 
Help U Zelf, alsmede de bibliotheek van 
het Willemsfonds geheel uitbrandde.

Het Kursaal heeft ook in geen enkel 
opzicht te lijden gehad van bombarde
menten, maar juist er nevens worden 
wij geroerd door den troosteloozen aan
blik die ons gebracht wordt door het 
Hotel de la Plage, dat heelemaal uitge
brand is. En dan denkt men aan de 
talrijke brave verdedigers van ons va
derland, die gekwetst In den strijd, een 
ijselijk einde vonden in dien brand.

In één adem moeten wij de militaire 
geneesheeren en verpleegsters noemen, 
die ook hier hun graf vonden bij het 
uitvoeren van hun plicht.

Verschillende mooie villa’s werden ten 
gronde vernietigd. Aan de badinstellin- 
■puajpiojaq apisqos a m o n  jbbui p j9M  uaS

Vervolgt men zijn weg langs den Zee
dijk, dan wordt men niets bijzonders 
meer gewaar, tenzij de «Wandelaar» 
die op het strand te Mariakerke ge
strand ligt en geen lust heeft om wegge
sleept te worden, daar een Antwerpsche 
sleepboot in de lucht geslingerd werd 
door een verraderlijke mijn, wanneer 
deze het lichtschip kwam halen.

Mariakerke mag zich nog gelukkig j 
achten. Buiten de bommenreeks op den

hoek Nieuwpoortsteenweg, Elïsabeth- 
laan, Nortnlaan vait er verder niets te 
melaen.

Het Westerkwartier heeft eenigszins 
geleden bij den aanval op de Conscience- 
school. De Zwaluwen- en Gerststraten 
werden er het slachtoffer van.

Maar Opex en het Sas waren er slech
ter aan toe. Dat ondervindt men 
Dest zoodra men op de de Smet de 
Naeyerbrug komt.

Deze brug is gelukkig niet beschadigd 
geworden, maar de huizen zien er alle 
fel gehavend uit, overal zijn de ruiten 
stuk.

Nadert men de voorhaven, dan wordt 
het zicht onmiddellijk getroffen door 
een reeks uitgebrande wagons, ge
deeltelijk ontspoord. Overal zijn diepe 
putten van ingeslagen bommen te be
speuren. Menig pakhuis en hangar heb
ben te lijden genad, terwijl de bureau’s 
van de Cockerill en Deweert uitgebrand 
zijn en alleen kale muren lieten staan.

Het Sas is ook deerlijk gehavend. Me
nig huis ligt plat en des te droeviger is 
het, wanneer men weet dat tientallen 
burgers hierbij het leven hebben verlo
ren evenals op den Opex, waar de kleine, 
gezellige woonhuisjes van « Oostendsche 
Haard» het fel te verduren hadden.

Kortom, geen enkele wijk werd ge
spaard.

Met moed en optimisme zijn wij aan 
het opruimingswerk begonnen, om wel
dra opnieuw onze politiek voor het ver
schaffen van rust aan duizenden vacan- 
tiegangers voort te zetten, van zoo gauw 
treinverbindingen uit de groote ste
den van het land met Oostende tot 
stand kunnen komen. Wie weet, zullen 
wij het nog in 1940 beleven ?

Mogen wij weldra de eerste vacantie- 
gangers terugzien en mogen handel en 
nijverheid opnieuw bloeien als vóór den 
oorlog. Iedereen zal vastbesloten 
meewerken, opdat Oostende, spijts de 
verwoesting, de Koningin der Badplaat
sen blijve. Daar staat ons Gemeentebe
stuur borg voor.
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Een express-inter
view met Directeur 

E. De Vlieger

Wij ontmoetten, enkele dagen geleden, 
in de wandelgangen van het nieuw Ge
rechtshof, den h. Bestuurder van onze 
stedelijke Muziekschool : Emiel De Vlie
ger.

Na een korten handdruk en met de 
gebruikelijke begroeting van « Niets 
Nieuws », er aan toevoegend : Geen con
certen in de Kursaal ? Niets in het Con
servatorium ? antwoordt hij ons :

— Neen, het oogenblik voor groote con
certen in onze stad is hiervoor nog niet 
aangebroken, maar waarvan ik veel ver
wacht, dat is de groote cursus van volks
liederen welke ik zal inrichten in de 
Groote Zaal van de Muziekakademie. Ik 
ben op dit oogenblik bezig een uitge
breid verslag daarover uit te brengen. 
Deze cursus zal iets moois worden: wij 
zullen beginnen met liederen van uit ae 
Oudheid, van de Grieken. Wist gij dat 
gelijk welke arbeid men in dien tijd ver
richtte, gepaard ging met rythme en 
zang ?

—  De verwezenlijking hiervan is een 
prachtig idee. Nu zal men misschien on
ze oude en mooie Vlaamsche liedjes aan- 
leeren.

— Ja, wij bezitten echte pareltjes van 
Vlaamsche liederen. Het is noodig dat 
onze meisjes op school tijdens het naai- 
uurtje zingen, want er wordt meer voort
gebracht met zang, dienet werk ryth- 
meert. En in plaats van over « hun ver
loofde » of over het nieuwste toilet van 
een jaloersche vriendin te spreken, zul
len ze nuttig werk verrichten. Het 
spreekt vanzelf dat dit geen liedjes zijn 
om te herhalen op een trouwplechtig
heid of een doop.

— Daarvoor hebben wij toch Tino 
Rossi !...

— Och, spreek mij niet meer over Tino 
Rossi, Josephine Baker, Maurice Cheva
lier. Zij zijn de ondergang van de we
reld. Waarom moesten er telkens zooveel 
bloote billen bij te pas komen, wilde men 
succes hebben ?...

—  Ja, mocht het U gelukken, Mr De 
Vlieger, om de zang terug in de jeugd te 
burgeren en ook bij de groote menschen, 
want het is nooit te laat om te leeren, 
het zou een uwer mooiste overwinningen 
zijn !

Hierop gingen wij elk onzen kant uit.

Het Waterschoutsambt 
en de Visscherijdiensten

zijn samen gevestigd in het bureel van 

den Waterschout, ingang Zuidstraat.

Een uurtje  m et 
Schepen DEVRIENDT

ONZE SCHOLEN
Toen ons het blijde nieuws toekwam initiatief methodes toepassen om ze het

in Frankrijk, dat er een nieuwe burge
meester en nieuwe schepenen aan het 
hoofd van onze geliefde stad stonden, 
stelden wij seffens 'tie vraag : En 
ons onderwijs ? En toen wij vernamen, 
aat het onüerwijs onder het beheer van 
den h. Frans Devriendt stond, was ons 
eerste woord : « Dat is de rechte man 
op de rechte plaats ».

Immers, sedert de h. Devriendt ge
meenteraadslid werd benoemd, heeft hij 
zich steeds met het onderwijs bezig ge
houden. Hoe kan het anders ? Hij neeft 
de drie vierden van zijn leven in een 
boekenmidden doorgebracht en weet be
ter dan wie ook, welke gewichtige rol 
het onderwijs in ons hedendaagsch leven 
bekleedt.

Een onzer eerste bezoeken was dan 
ook voor den nieuwen Schepen, en na
tuurlijk als dagbladschrijver ging dit 
bezoek gepaard met een reportage in re
gel, waarvan we hier het verslag geven.

—  Dag Mijnheer de Schepen, ik kom 
eens zien hoe het hier gaat in ’t alge
meen en met U in het bijzonder.

— Nu, maar zie eens wie wij daar heb- ^  __ ______ ___________
ben. Gij komt zeker eens zien of wij nog ‘ nenTËn ~als~ik zeg dat het moet 
niet dood zijn, hé, lachte de Schepen. moet.

voigenae jaar weaer aoor andere te ver
vangen. ü,en scnooi is met gemaaKt om 
peaagogiscne proeinemingen te doen.

Dit anes zal tija, veei tijü vragen, 
maar ais ik iets in net nooid heb, dan 
rust ik  niet vooraieer ait uitgevoerü is. 
—  ja maar, Mijnneer ae benepen, dat 
zal ook geia Kosten.

— Dit spreeKt vanzelf. Maar ik ben 
overtuigd, aat het beter is geld te beste- 
aen voor net onaerwijs aan palaces, ke
mels en olii anten te Koopen, aie jaar- 
njKs aan onderhoud, interesten en del- 
gmgen, meer Kosten dan al onze scholen 
samen.

ook ae vakschool en de visschersschooi 
zal ik op een nieuwe leest schoeien. De 
jongens moeten meer practische lessen 
Krijgen, bijzonderlijk voor de visscherij. 
Ik neb mijn plannen reeds voorgelega 
aan de bestuurders, en ik ben overtuigd 
dat ik met hunne medewerking, merk
waardige uitslagen zal bereiken.

—  Bravo, Mijnheer de Schepen ! Ik 
hoor dat er veel werk voor U in ’t ver
schiet is.

—  O, dit schrikt mij niet af, jongen. 
Ik ben gewoon te werken, lacht de Sche-

het

— Neen, mijnheer de Schepen, ik kom 
weer van een lange en pijnlijke reis, ge
durende dewelke ik mijn plicht deeti. 
Ziehier de bewijzen.

En ik toonde den heer Schepen het 
dienstbevel van mijn oversten.

— Ik dacht het wel, dat gij niet weg- 
geloopen waart zooals de anderen. Pro
ficiat, Mijnheer Vandenberghe. Gij hebt 
uw plicht gedaan zooals wij de onze de
den. Had iedereen zijn plicht begrepen, 
dan waren er zeker minder ellende en 
moeilijkheden geweest...

—  Dat is zeker, Mijnheer de Schepen. 
En van moeilijkheden gesproken, gij hebt 
zeker uw deel gekregen ?

—  Och, zwijg daarvan, jongen. Gij 
kunt niet begrijpen wat het is, eén stad 
regeeren die door al de oversten aan 
haar pijnlijk lot is overgelaten. Zij heb
ben door hun vlucht de vrees en de pa
niek onder hun bedienden en onder de 
bevolking gezaaid. Dit heeft niet alleen 
de diensten ontredderd, maar ook de 
stad in een zeer ernstigen toestand ge
bracht.

Voeg daarbij een aanhoudende bom
menregen, die voor gevolg had dat onze 
bedienden bureelen en werk moesten 
verlaten om zich in de kelders van het 
stadhuis te verschuilen. Wij hadden 
schoon het voorbeeld te toonen en ons 
werk voort te zetten, menigeen kon zijn 
schrik niet overmeesteren. Het is in deze 
voorwaarden dat het Schepencollege 
moest te stok en te paarde staan om de 
bevolking te beschermen en te bevoorra
den, de duizenden en duizenden vluchte
lingen te herbergen en te evacueeren, 
drinkbaar water te verschaffen, te vol
doen aan de steeds dringender opeischin
gen van het leger. Het kwam dikwijls 
voor, dat wij eten kregen, maar dat onze 
vervoermiddelen door het leger werden 
gerekwisitionneerd, en toen er na veel 
moeite vervoermiddelen gevonden wer
den, dat men dan het eten wegnam. En 
steeds, toen wij dachten toch eens alles 
op zijn pooten gezet te hebben, kwamen 
nieuwe moeilijkheden in den weg. En 
als toppunt der miserie, brandde het 
stadhuis af.

Het Schepencollege, met zijn knappen 
en krachtdadigen burgemeester, heeft 
noch moeite noch tijd gespaard, 
en ik mag u zeggen, als wij er 
geen dankbaarheid voor zullen krijgen, 
wij toch het genot zullen gehad hebben 
onze stad in de uiterst slechte momen
ten gediend te hebben. Maar ik voeg er 
bij, dat de Oostendenaars hun nieuwen 
burgemeester op de handen mogen dra
gen. En nu doen we steeds voort om 
een nieuw Oostende te bewerkstelligen. 
De leus van het Schepencollege is : 
« Geen politiek, geen lieve vriendjes. — 
Oostende vóór alles ».

— Dat is gewerkt, Mijnheer de Sche
pen, en als gij zoo voort doet, zal de be
volking u allen dankbaar zijn, alsmede 
uw medewerkers.

•— ’t Is te hopen, M. Vandenberghe, dat 
zij het zal begrijpen en zich niet meer 
zal laten om den tuin leiden door groot
sprekers en hemelbelovers, die het op 
een loopje zetten van zoohaast er ge
vaar dreigt, en aan de bevolking vier
kantig hun pollefeesen vagen.

—  En de scholen, Mijnheer de Sche
pen ?

— Ha, dat is een andere zaak. Onze 
scholen hebben oneindig veel geleden 
Ten eerste, omdat zij gediend hebben 
als kazernen en hospitalen ; ten tweede 
omdat er weinig zijn die niet door bom
men werden getroffen ; ja, zelfs zijn er 
die totaal verwoest zijn.

Voeg daarbij, dat heel wat personeel

— Ik ben verheugd dit te hooren, Heer 
Schepen, en ik druk den wensch uit dat 
gij in uw pogingen mocht slagen. Dag 
Mijnheer de Schepen. En goede moed, 
niet waar ?

Dit is het verslag van het onderhoud 
dat de bestuurder van « Het Visscherij
blad» gehad heeft met den h. Schepen 
Frans Devriendt, in zijn bureel op het 
stadhuis.

P. V.

De ravitailleering 
van de bevolking
Hieronder volgen de bijzonderste be

schikkingen van de besluitwet d.d. 9 No
vember 1939, betreffende de reglementee- 
ring der verdeeling van de eetwaren, be
stemd voor menschenvoeding en de pro
ducten voor eerste noodwendigheid :

1. —  Verloren, beschadigde, definitief 
of tijde lijk , niet gebruikte rantsoenkaart.

a) elkeen, die zijn rantsoenkaart ver
liest, is gehouden dit onmiddellijk aan 
het Gemeentebestuur van zijn hoofdver
blijf te laten weten en zich SCHRIFTE
LIJK te verbinden, indien hij de rant
soenkaart terugvindt, ze aan het bestuur 
terug te bezorgen. Het gemeentebestuur 
voorziet in de vervanging van de verloren 
kaart ;

b) de houder van een beschadigde 
kaart overhandigt deze aan het gemeen
tebestuur.

c) de gevonden kaarten en deze defini
tief zonder gebruik (overlijdens en per
sonen die het rijk verlaten hebben), moe
ten aan het dichtst bijzijnde gemeente
bestuur overhandigd worden.

Elk persoon die het rijk voor een perio
de van meer dan 30 dagen verlaat, is ge
houden zijn rantsoenkaart aan het ge
meentebestuur van zijn hoofdverblijf 
over te maken. De zeelieden maken bij 
uitzondering hun kaart over aan het 
kantoor van den waterschout van de ha
ven van vertrek. Bij hun terugkomst 
wordt hen de kaart ter hand gesteld.

2. — Vernieuwing van de rantsoen
kaart.

De kaart is geldig voor 10, 11 of 12 
tijdsbestekken van dertig dagen te reke
nen van den dag waarop de bevolking 
zal worden gerantsoeneerd.

3. —  Hospitalen, weiaadighaidsiniicn- 
tingen, weeshuizen, internaten, enz.

Vanaf üen aatum vastgestelü voor de 
uitreiKing van ae kaarten, zuilen de di
recteuren oi oeneerders van hospitalen, 
weiaaaigneiasinncntingen, enz., zonaer 
anaere formaliteiten, rantsoenkaarten 
van ae in hun inrichting inwonenden op
vorderen bij het gemeentebestuur van 
het hoofdverblijf van aezen. Voor de bui- 
tenlanasche inwonenden zullen de be- 
heeraers de kaart opvorderen bij het ge
meentebestuur van de inschrijving in 
net register van vreemdelingen.

4. —  Bepaiingen betreffende vluchte
lingen.

De uit het buitenland komende Belgi
sche vluchtelingen ontvangen van net 
gemeentebestuur, dat hen op een specia
le lijst inschrijft, een rantsoenkaart, op 
voorlegging van hun identiteitskaart.

5. —  Bepalingen betreffende schippers.
De rantsoenkaarten mogen aan de

scnippers op hun aanvraag door het ge
meentebestuur van hun hoofdverbiiji 
worden afgeleverd, door tusschenkomst
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gevlucht was, en gij zult begrijpen dat i „ aan„esloten.
de opening der scholen niet van een Aflevering van de rantsoenzegels.
leien dakje is geloopen | ■*->e rantsoenzegels worden afgeleverd

Gelukkig zijn de drie vierden van het 2P vert°on v,an de identiteitskaart of van 
onderwijzend personeel hier gebleven en ~ { fvfntsoenkaarten van den houder of 
hebben met hart en ziel medegewerkt Jfsthebber; Df coupons mogen enkel door 
eerst in de stadsdiensten, en dan voor « t , , , t  van. het+ gemeentebe- 
het herinrlchten van onze scholen Ik de rantsoenkaarten worden af.
heb enkele scholen moeten samensmel-, ,  „
ten, andere overbrengen in lokalen die I — Gebruik van de rantsoenzegels. 
min of meer geschikt zijn, en zoo zijn ! De zegei wordt door den verbruiker 
onze scholen de eene na de andere op >n ' aan den leverancier zijner keuze over
gegaan. I handigd. De zegels die niet worden ge- 

— En wat zijn uw toekomstplannen "> ' bniikt> ziJn waardeloos. De zegels die een 
Mijnheer de Schepen. ’ i met een aan rantsoeneering onderwor-

nummer dragen niet overeenstemmend 
met eet- of koopwaar, worden tot het 
verstrijken van het loopend tijdsbestek 
van 30 dagen bewaard.

P E L S E N
Thans is het oogenblik gekomen om 

uwe aankoopen van PELSEN te doen
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— Ah! Dat is wat anders. Ik ben de 
meening toegedaan dat er heel wat te 
doen is om onze scholen vooruit te hel
pen en te moderniseeren. Ik heb ook den 
indruk dat onze scholen, op een paar uit
zonderingen na, zeer verwaarloosd zijn 
geweest in de laatste jaren, en dat ons 
onderwijzend personeel er door ontmoe
digd is geweest.

Ik ben vast overtuigd dat ik in onze 
onderwijzers en onderwijzeressen nieuwe 
begeestering zal weten te scheppen en, 
in nauwe samenwerking met hen,, van 
onze scholen echte modelscholen zal 
kunnen maken. Wij moeten er toe ko
men dat tucht, beleefdheid en welvoege
lijkheid aan onze kinderen worden inge
plant, dat nieuwe methodes worden toe
gepast, dat niet alleen voor geestelijke, 
maar ook voor lichamelijke ontwikke
ling moet gezorgd worden.

Wij moeten speciaal zeggen, dat onze 
scholen goed onderhouden worden. Het 
mag niet dat de kinderen in een school 
komen, waar de muren gekalkt en de 
plinten in een afschuwelijke kleur ge
schilderd zijn. Het mag niet meer, dat 
er 17 jaar gewacht worde om een school 
te schilderen. Het mag niet meer, dat 
de sanitaire installaties gebroken en be
vuild zijn ! De kinders moeten niet den 
indruk hebben, dat ze in een gevang of 
in een oudmannekenshuis komen. Alles 
moet er klaar, lachend en proper wor
den. Het mag ook niet. dat men in elke 
school verschillende methodes gebruikt.
Het mag niet, dat leerkrachten uit eigen rel.

Verloren of vernietigde zegels worden 
niet vervangen.

8. — Toelating tot bevoorrading,
De bevoorrading van den kleinhande

laar in waren, waarvan het gebruik is 
gerantsoeneerd, wordt aan de volgende 
voorwaarden onderworpen :

De kleinhandelaar plakt de rantsoen
zegels, overhandigd door de klanten, op 
de bordellen onderscheiden voor elk pro
duct. De bordellen worden hun geleverd 
door het gemeentebestuur. Hij overhan
digt deze aan het bedoeld bestuur, dat 
hem in ruil een of meerdere toelatingen 
tot bevoorrading verleent die samen 
overeenstemmen met de maxximum hoe
veelheden der producten, waarvan hij 
den verkoop verrechtvaardigt. Hij over
handigt deze toelating tot bevoorrading 
aan zijn grossier, tot staving van zijn 
bestelling.

Deze borderellen worden niet meer te
gen machtiging tot bevoorrading inge
ruild vanaf den achtsten werkdag na 
den datum van de ongeldigheid van de 
zegels. »

N- B- —  Ten einde de verrichting zoo 
vlug mogelijk te kunnen doen, worden de 
belanghebbende kleinhandelaars ver
zocht deze borderellen behoorlijk in te 
vullen en op Iedere bladzijde niet meer 
dan 100 zegels te plakken in rijen van 
10. volgens het gedrukt kader der borde-

zeer lang duren, alvorens het Fort Na- 
poieon ais museum zaï neringerient wor
sen. ivieii moet ook reKeimig nuuuen aat 
veie uocumenten aie ik m  net aubbel 
naa en aie net museum versieiuen, 
cnans in ae bionotneeK oi het staanuis 
zuüen moeten onaergeoracnc woraen. 
jjan is er nog ae voigenae iactor, aat 
ae verwoestingen te nevig zijn geweesc 
voor zoo’n Konen duur, aat ae nerscenmg 
er van zeer ïang auien zal en ait ten 
naaeeie van net cuitureeie leven.

Wac mijn DioliotneeK betreft, ik zou 
graag neooen aat men aeze niet meer 
op aezenae piaacs heropnent, uit reüen 
aat zij er zien zeer siéent bevond, ivien 
Kon er met iezen, omdat er te veel ge- 
rucnt was, aoor zomerconcerten, caril- 
lonspel, üe marktdagen, enz. Ook iijdt 
ae Wapenplaats er onüer wegens net 
feit dat üe bibliotheek daar een zeer 
donkere hoek vormt, en een plein moet 
verheilte gevels hebben. Daar men bin- 
nenKort het aoek van Bastin uit het 
iFzerpanorama zal komen halen en dat' 
üe concierge ook reeds verhuisd is, zou 
ik graag üaar mijn tenten opslaan en er 
een circulaire bibliotheek oprichten, in 
navolging van zekere buitenlandsche in
stellingen. Hierdoor is het gebruik van 
ladders uitgeschakeld. Daar ik thans nog 
niet over het noodige aantal boeken be
schik, zou men de bovenste gaanderijen 
kunnen voorbehouden voor tentoonstel
lingen van schilderijen over Oostende en 
andere documenten.

In elk geval houdt Schepen Devriendt 
zich op dit oogenblik flink met deze zaak 
bezig en het zal niet lang meer duren of 
wij hebben een definitieve plaats. Voor
loopig zal de kostschool van het Athe
naeum daarvoor gebruikt worden.

— Hoeveel boeken hebt U thans reeds 
kunnen verzamelen ?

—  Ik moet hier eerst en vooral den h. 
Legier noemen, leeraar aan ons Athe
naeum, die spontaan zijn medewerking 
verleende tot het inzamelen van boeken, 
en op dit oogenblik een 700 heeft ver
gaard. Ik heb er een 500 rondgehaald. 
Hiermee kunnen we reeds beginnen, 
maar de bibliothecaris van de Vissche- 
rijbibliotheek, de h. Decerf, heeft zich 
bij mij aangemeld en verklaard, dat hij 
bereid was de 3.000 boeken ter mijner, 
beschikking te stellen van de Visschers- 
bibliotheek en deze als een onderdeel 
van de Stadsboekerij te beschouwen. Of 
ik hiermee ingenomen ben, hoef ik U 
niet te zeggen. Ik verhoop dan ook, dat 
met deze prachtige samenwerking die 
alle standen der stad vereenigt, Oosten
de opnieuw aan haar bevolking goede 
en leerzame lectuur zal bezorgen, te 
meer daar mij steun werd toegezeg 1 van
wege Staat en Provincie.

Fn hierop hebben wij den sympathie- 
ken bibliothecaris verlaten, met wien we 
ruim anderhalf uur gezellig zaten te 
praten, herinneringen ophalend, die 
eens te meer getuigen van de liefde van 
en de kunstschatten er aan verbonden.

Carlo Loontiens is een goed mensch, 
een helper, een strijder voor de geestes
ontwikkeling van het volk.

Vriend Loontiens, moget gij beleven, 
dat uw bibliotheek nog grooter en inte
ressanter worde dan ooit te voren, g ele
gen in een modelbibliotheek samen met 
een Fort Napoleon, waar iederen dag 
honderden bezoekers zouden naartoe 
stroomen, dat is onze innigste wensch.
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Daden welke mogen 
gekend zijn

--- ■----
Zij die hier gebleven en misschien ge

durende een week veel geleden hebben, 
kunnen zich moeilijk inbeelden dat an
deren geaurende weken en weken 
een langen lijdensweg afgelegd hebben.

We zuilen wel eens ae gelegenheid heb
ben te vertellen, hoe vrouwen en kinders

— Werd het Fort Napoleon wel dege- van honger en dorst langs den weg ble- 
lijk geplunderd ? ven liggen. We zullen ook wel eens kun-

— Ja, zeker. Alle ruiten en vensters nen vertellen, hoe zeer velen door de 
waren reeds stuk van bij de eerste bom- Franschen als « sales boches » of « après 
men die op het strand gevallen zijn, ' Ies vaches, vous autres », behandeld wer
den Woensdagavond. Het museum kreeg I den.

uitzicht, I We houden er nochtans graag aan, en- 
vóór de kele menschen te citeeren, die ginder

Het is bijna ongelooflijk en toch is het 
waar. vjnze staa neeit geen groote m- 
oliotneeK meer ; auizenuen aocumentcn 
en aremeven, scniiaeryen ter waarde van 
minioenen, zijn in ascn verpulverü.

iun oin zien nierover voiieaig en juist 
leK-enscnap te Kunnen geven, wie Konaen 
vvij aaarover beter onaervragen, üan aen 
ijvengen bibliotnecaris Cano Loontiens, 
aie ons mec zijn gewone oereiüwiiiigneia 
ontvangt, zij net üan ook  niet in zijn 
Klem bureaucje op üe u-roote Mari-c, 
inaar wel in zijn prive huis, aan üe ü. 
Beernaertstraat. Veel moesten wij aen 
senrijver van « Dum- en Stranüverüeui- 
ging » niet vragen, üaarvoor is hij een te 
ooeienü en aangenaam verteller.

op onze eerste vraag, hoe eigenlijk üe 
oranü geschieüde, vertelde loontiens

üns : „„ , ,  .
__ Het was op Maandag 27 Mei, om

6.15 uur, dat een zware bom viel, juist 
voor üen ingang van üe bibliotheeK en 
aie net neeie trapportaal vernietigue, 
vensters en üeuren losrukte en alzoo üen 
coegang tot de bibliotheek langs üe trap 
afsioot. ik  neb ane moeite gedaan om 
nog boven te geraKen, maar net was te
vergeefs. En zeggen aat men in üit ge- 
oouw üe archieven en üocumenten haa 
willen onaerbrengen. Inüerüaad, het was 
een gebouw met muren van 2,50 m. üiK- 
ce, met bomvrije kelders, in elk geval 
voor üen tijü toen het gebouwü werü, m. 
1767, om er üe Hoofüwacnt (Hooge wacnt 
zooals de volksmond het gedoopt haa; 
m  te ricnten. De bibliotheek die amiei 
opgerient werd, dagteekent uit 1861 en 
oevond zich op het stadhuis, vanwaar 
net eerst èen aertigtal jaar later onder
gebracht werd in de Hoofdwacht. De 
oudste documenten die ik er bewaarae, 
üagteekenen uit 1605, na het beleg van 
Oostenüe üoor de Spanjaarden, die hier
bij alle documenten vóór 1601 vernietigd 
nebben. Benevens dien voltreffer, vie
len er brandbommen even vóór den 
middag in de studiac en op het huis van 
de Wwe Serruys, in de Louisastraat, dat 
onmiddeliijk vuur vatte. De wind kwam 
uit het Noorden en kon dus mijn biblio- 
oneek bedreigen. Ik verhoopte nochtans 
üat de branü zou kunnen gedoofd wor
den, maar... ’s Namiddags, rond 4 uur, 
stond ik daar opnieuw met den ing. 
Vande Winckel op de Groote Markt. De 
h. ingenieur deelde mij mede, dat er 
niet veel aan te doen zou zijn, of ook 
de bibliotheek zou afbranüen, gezien de 
pompiers overlast waren, daar vele van 
de mannen gevlucht waren. Er was geen 
water. Kortom, alles werkte tegen. 
Moest ik een ladder gehad hebben,, mis
schien had ik talrijke kostelijke boeken 
uit het venster kunnen werpen en had
den de pompiers door het afkappen van 
de goot, de vootzetting van den brand 
beter kunnen tegenwerken.

Zoo brandde een bibliotheek van 30.000 
boeken uit, met waardevolle archieven. 
Daaronder bevinden zich eenige serie 
boeken die betrekking hebben op en over 
Oostende, de voltallige collectie van de 
« Moniteurs » met bijlagen, de locale 

. bladen als de « Feuille d’Ostende » van
af 1818, dat bestaan heeft tot 1898 ; ver- 

1 der de «Echo d’Ostende» (1865), «Le 
Carillon» (1890), enz. Ik had alle arti
kels van die bladen op een fichenstelsel 
samengevat tot de jaren 1930. Verder 
een geschiedenis van Oostende, dag per 
dag door de eeuwen heen geklasseerd, 
een volledige beschrijving met duizen
den foto’s over de kunstwerken uit de 
stad en omliggende. Maar ik ben geluk
kig u te kunnen mededeelen dat veel in 
het dubbel bestond en in het Museum 
Fort Napoleon ondergebracht.

—  En in het stadhuis, werd er daar 
nog veel gered ?

—  Ik moet u zeggen, reeds vóór den 
oorlog was de commissie voor beveili
ging van kunstwerken reeds dikwijls 
bijeengekomen om te beslissen hoe men 
best deze schilderijen zou beschutten. 
Het algemeen besluit was, deze onder te 
brengen in de « bomvrije kelders » van 
mijn bibliotheek. Maar men stond hier 
voor de onmogelijkheid de groote doe
ken als deze van Verwee, Van Oost, Bo- 
vie e.a. hier te kunnen opbergen, zonder 
ze op te rollen. En dit laatste werd afge
raden en onmogelijk geacht, daar het 
geschikte personeel hiervoor niet voor
handen was. Had men het, niettegen
staande alles toch gedaan, hun lot zou 
toch hetzelfde geweest zijn.
uiten, vooral voor degenen die meegehol- 
uiten, voora Ivoor degenen die meegehol
pen hebben om te redden wat er nog te 
redden was uit het stadhuis, in al dien 
rook, vuur, warmte en in de volledige 
duisternis, daar de electriciteit afgesne
den was.

Onder de geredde stukken bevinden 
zich een Adriaensen, een Van Beiren,1 
een beeld in graniet van Piette. Jammer, 

het is niet veel.

alzoo een zeer verwoest 
en toen de laatste dagen 
kapitulatie, Fransche troepen er in ge
kazerneerd werden, hebben deze zich 
schuldig gemaakt aan allerlei uitspat
tingen : Zoo werd er b.v. gegeten uit de 
porceleinen teljooren die in de prachti
ge glazen kassen stonden, enz. Veel werd 
ook vernietigd en stuk geslagen. Voeg 
daar nu bij dat de huisbewaarder het 
Museum verlaten had, zoo kunt U zich 
gemakkelijk inbeelden, dat allerlei die
ven er zeer vrij spel hadden. Ziende, dat 
er hiertegen niets te doen was, heb ik 
dan maar onmiddellijk beslist alles wat 
eenige waarde had en dat nog overbleef, 
ln de kelders van het Gerechtshof te 
bergen. Zoo zijn zeer kostbare zilveren 
munten verdwenen, alsmede de sabel 
van burgemeester Van Iseghem en Sche
pen Verhaeghe, en dergeljke. Ook de 
arend zittend op een wereldbol op het 
koertje, dat nochtans niet veel beteeke- 
nis had, werd moedwillig stuk geslagen, 
zooals de meeste uitstalkasten.

— Wat denkt U, mijnheer Loontiens, 
voor de toekomst ?

in dat verre, bedorven Frankrijk, hun 
landgenooten bijstonden en hen met alle 
midüelen hielpen.

We hebben vooral genoemd : Arsène 
Biondé, van de Oostendsche Reederij ; 
de h. Michel Depoorter, van de «Pêche
ries à Vapeur»; Directeur Aug. Aspe- 
slagh, van het Zeewezen, die voor elkeen 
deed wat in zijn vermogen was ; en last 
not least, de Oostendsche reederij zelf, 
met aan het hoofd Gustaaf Vanderrol en 
den afgevaardigde-beheerder Vanhulle, 
die niet alleen de SS.0.163 ter beschik
king van het Zeewezen stelden maar 
door hun optreden en initiatief veel mi
serie hielpen lenigen, veel auto’s uit de 
handen der Franschen, die eerst de Bel
gische afnamen, hielden, en er in ’t al
gemeen er veël toe bijdroegen om elkeen 
te helpen. Met hen noemen we water
schout Degheynst, van Antwerpen, welke 
alle langen tijd te La Rochelle verbleven 
en voor elkeen een werkdadigen steun 
waren.

Aan die heeren zijn velen dank en er-
—  Naar mijn meening zal het nog kentelijkheid verschuldigd.
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Naar Frankrijk
(vervolg van Cilz. 1)

bault, Avranches, Granville, waar alleen 
een klein yacht, genaamd de « Tyllt », 
ten anker lag.

Te Lessay hebben we vlug in het Ho* 
tel Normandie het middagmaal genut en 
dan gaat het naar Douarnenez, waar 
geen Belgische visschersvaartuigen, 
noch vluchtelingen te vinden zijn, om 
ten slotte

TE CHERBOURG

aan te landen te 15 uur.
w ij dacnten daar vele en nuttige in- 

licntmgen te zuilen vinden, doch kwa
men van een kale reis terug.

iNa een bijzondere toelating te hebben 
beicomcn voor het bezoek aan de haven, 
zagen we aan het arsenaal liggen : de
H.tiü « Santa M aria », reeder Devooght 
Frans ;

De £.23 « La Madelon », reeder Cat- 
toor Henri ;

De H.75 « Gcds Genade », reeder Cat- 
toor Alberic.

Deze vaartuigen lagen verlaten, maar 
vertoefden in volledig goeden staat, en 
we verzoeken de reeders van de Duitsche 
overheid trachten te bekomen, ze van 
deze plaats weg te mogen halen om ver
dere schade te vermijden en ze in goeden 
staat te kunnen onderhouden.

Verder ontwaarden we er ook, verla
ten, maar in goeden staat : de motor
bootjes 2, 6 en 8 ; de loodsbooten 11 en
12.

Meer konden we hier niet vaststellen 
en onze verdere opzoekingen om te we
ten, welke schepen er vóór en in de zij
haven gezonken lagen, leidden tot het 
feit, dat we met geen Belgische vaartui
gen te doen hadden.

[We hielden ons hier, dpn ook ni/et 
langer op en na met den haven
meester over de mogelijkheid van 
het vergaan van Belgische vaartuigen 
aldaar gesproken te hebben, waardoor 
we niets nieuws vernamen, \ ertrokken 
we te 17.30 uur naar St. Vaast ia Hougue, 
waar ons een ander en veel belangrij'ter 
schouwspel zou te wachten staan.

Inderdaad, een 40-tal visschersvaartui
gen van Heist-Zeebrugge vestigden er al 
spoedig onze aandacht, en het duurde 
ook niet lang, of we waren omringd door 
ta lrijke  Belgische visschers, die beweer
den er aan hun lot overgelaten te zijn  en 
er veel te lijden te hebben.

Verschillende vaartuigen lagen er ver
laten door eigenaar of schipper.

Sommige lagen reeds gezonken ; in an
dere stond het water en van nog andere 
had men reeds het vischtuig, tot zelfs 
deelen van motoren afgehaald.

Dit alles zou door Fransche visschers 
verricht zijn, alhoewel we wel vermoeden 
dat zekere Belgen ook niet van een klein 
gerucht vervaard waren.

Langen tijd was waterschout Van Mol 
bij hen gebleven, en gedurende al dien 
tijd bleef alles goed.

Overtollige tuigage en netwerk was in 
pakhuizen gestopt. Van alles had hij een 
inventaris opgemaakt, en zoo was er tot 
op het oogenblik van het vertrek van 
waterschout Van Mol, niet minder dan 
35 duizend frank vischtuig van de 0.318 
alleen, zorgvuldig opgeborgen.

Zoodra hij weg was, had men beginnen 
pakhuizen openbreken, gedeelten er van 
wegdragen en de boel buitensleepen.

Dit alles vaststellende, konden we 
niets anders dan burgemeester Laporte 
bezoeken.

Het is een grijsaard van 74 jaar, die 
ons op zijn beurt zijn beklag maakte 
over de Belgen, echter er bij vergetende 
te zeggen, dat hier alleen een leidende 
hand ontbrak en de Fransche visschers 
niet beter waren.

Hij kwam mee met ons tot op de kaai. 
We bekwamen van hem, dat het visch
tuig opnieuw zou geborgen worden en 
zoo werd er een oude Belgische visscher 
voor het beletten van verdere diefstallen 
aangesteld.

De Belgische visschers, intusschen al
lemaal bijeengekomen, wezen we op hun 
plichten, op de onaannemelijke plunde
ringen van schepen van eigen makkers, 
die er jaren en jaren, zooals zij, voor ge
werkt hadden en nu misschien door de 
omstandigheden verplicht waren er ver 
van af te blijven en deze aldus niet meer 
te kunnen verzorgen.

Een drietal visschers verzochten we, 
om voor de Belgische vaartuigen welke 
er verlaten lagen, een oogje in ’t zeil te 
houden, en van den heer burgemeester 
bekwamen we, dat een beter toezicht zou 
gehouden worden.

Of daarvan veel zou in huis komen, 
zullen de omstandigheden uitwijzen.

Wat echter zeker is en we met spijt 
moeten herhalen, is het feit dat, had hier 
een leidende hand gebleven, veel vaartui
gen ongeschonden zouden bewaard ge
bleven zijn, daar waar ze thans aan 
plundering en vernieling zijn blootge
steld.

Naar we vernemen, ligt het, met het 
oog hierop, in de bedoeling van den heer 
Dircteur Generaal Devos, maatregelen 
te treffen om het behoud van zooveel 
mogelijk visschersvaartuigen te verzeke
ren. We kunnen hem hiervoor slechts 
dankbaar zijn.

TE ST. VAAST LA HOUGUE LIG GEN :

De Z.19 « Julien-Gustaaf », met aan
boord :

utterwuighe Jan en vrouw.
Uewaele couis, met vrouw en kind.
Meyers Oscar.
De H.55 « Henri-Yvonrç©», (met De

smidt Petrus en Louis, Huyghe Albert.
De N.16 «Antonius van Hadua », met 

Isidoor Ghys en zoon.
De H.64 « Gerard-Leon », met Dewilde 

Jules, Couwyzer Leon, Jonckheere Ge
rard en Leon.

De vrouw en kinderen van Jules De
wilde en Leon .Couwyzer verbleven te 
Salviac (dép. Lot), alsook de ouders van 
Jonckheere Gerard en Leon.

De Z.6 « Elona-Constance », de H.19 
« Henri-M arie » en de H.30 « Marie-Jean- 
ne » lagen er verlaten, evenals de Z.53 
« Anne Marie-Thérèse », waarvan de 
‘schipper Jozef Marton y in Salviac ver
toefde.

De H.71 « Florent-Juliette », van Vlie- 
tinck Louis, lag verlaten, evenals de Z.41 
« Yvonne », van Raphaël Huysseune.

Op de Z.27 « De Hopende Visscher » 
vertoefden : Verburgh Julien en Louis, 
welke zonder nieuws waren van hun ou
ders en familie.

Op de H.16 « Emma-Leon » verbleven : 
Jozef en Eugène Vlietinck, alsook Alex 
Neyts.

Op de Z.4 « Buffalo Bill » waren : Ca- 
miel Verpoorter en René Gheselle. Hun
familie was zes weken geleden overge
bracht naar Vichy.

Op de Z.39 « Ginette », van Raphaël 
Huysseune, verbleven : Bulcke René met 
vrouw en kind, en Depaepe Leon, met 
vrouw en kinders.

Verder verbleven :
Op de Z.48 « Mariette-Bertha » :
Latruwe Leon en Theophiel met zoon, 

en Delanghe Louis. Hun vrouw en kinde
ren verbleven te St. Anne de Cambon 
(dép. Loire Infér.).

de H.51 « Navis M aria », met Daniels 
Henri, en Deschrijver Maurice.

Hun vrouw en kinderen verbleven ins
gelijks te Salviac.

De N.1 « M aria », reeder Vanhoutte Po- 
iydoor, lag verlaten.

de Z.14 « Frans-Henriette », met Pol 
Martony aan boord ;

de H.23 « Alex-Rachel » lag verlaten, 
terwijl Ackx Albert zich insgelijks met 
zijn vrouw te Salviac bevond.

de N.10 «Charles», met André Cal- 
coen en August Schalier en zijn echtge
noote.

De Z.29 «Irène-Rosette», met Maurice 
en Leon Vandierendonck, alsook Albert 
Daniels. Zij wisten niet, waar hun ou
ders vertoefden.

De Z.7 « Gustaaf-Rachel », van reeder 
Haerinck Louis, lag verlaten en gezon
ken. Het lek kon echter gemakkelijk ge
repareerd worden.

De 0.210, van August Poejaert die zich 
te La Rochelle bevindt, ligt er gezonken 
met den steven volledig ingedrukt van het 
troepentransport. Dit vaartuig kon on
mogelijk gered worden.

De Z.40 « Henri », van reeder Raphaël 
Huysseune, lag vol water. Het vaartuig 
was tijdens den storm op een zandbank 
geslagen. Het lek kon gemakkelijk gere
pareerd worden.

De Z.49 « Albatros », met Odiel Cornier, 
vrouw en kinderen, en Leopold Vlietinck, 
eigenaar van de H.13.

De Z.63 « Goede Hoop », ligt gezonken 
tegen den muur van de haven en kan 
niet meer hersteld worden.

De N.35 « Angèle-Aline », toebehooren- 
de aan reeder Schoolaert Gerard, ligt ver
taten en vol water. Het vaartuig is niet 
beschadigd.

De N.44 « Herwig », van reeder Chris- 
tiaen Louis, ligt verlaten en vol water. 
Het vaartuig is verder niet beschadigd. 

Verder vernemen we aldaar, dat de 
N.25 « Sainte Eugénie », reeder Ghys 

Gerard ;
N.53 « André-Lucienne », reeders Decre- 

ton Frans en Calcoen August ;
N.58 « Abel Dewulf », reeder Beyen Hip- 

poliet ;
N.41 « Marie », reeder Paap Jan, 
allen naar Engeland vertrokken zijn, 

alsook de N.38 « Anna », reeder Depotter 
Marcel.

De 0.187 « Amélie-Mathilde », eige
naars Ghys L. en A., zit beoosten St. Va- j 
lery en Caux, op het strand. De beman- ] 
ning er van werd gered door een Zee- ' 
brugsch vaartuig, waarvan het nummer 
niet kon opgegeven worden.

De Z.42 « Kompas », van Raphaël 
Huysseune, is vertrokken op 19 Juni 1940 
naar Audièvre (tegen Quimper) en ver
blijft daar, met aan boord stuurman 
Camiel Desmidt.

De 0.28 « Augusta », van Van Wulpen 
Augusta, is rond hetzelfde tijdstip naar 
Engeland vertrokken.

Het was 19.30 uur, toen we uit St. 
Vaast la Hougue vertrokken met talrijke 
brieven, om rond 20.15 uur te Carentan 
aan te komen, waar we een laatste maal 
zouden trachten te vernachten, om mor
gen Vrijdag, in één maal, de rest van de 
reis af te leggen, welke ongeveer 600 km. 
zou bedragen, in acht nemend dat we te 
Dieppe, Boulogne en Duinkerke hoefden 
te zijn.

We soupeerden en logeerden er in het 
Hotel des Voyageurs, en het was nog 
maar pas 6 uur, toen we ’s anderendaags 
vandaar trokken, om te 9 uur Deauville 
te bereiken, waar we de koffie zouden 
nemen.

Men moet weten, dat men in de Fran

sche hotels zich in het geheel niet wil 

derangeeren om de kliënteel ’s morgens 

vroeg koffie op te dienen.

Dat behoort niet tot de te lastige ge

bruiken van dit land.

Wijn of alcohol drinken is er de ken

spreuk, en daarmee wordt de geest en 

het lichaam van het Fransche volk ge

vormd.

Te Honfleur vernemen we dat de 

« back » voor Le Havre niet werkt en we 

mogen dus rond langs Rouen.

Onmiddellijk maken we onze bereke

ning voor de naphta en zoo zien we tot 

onze teleurstelling, dat we noch Le Ha

vre, noch Fécamp kunnen aandoen en 

dat we ons dus alleen zullen te bepalen 

hebben bij de inlichtingen welke men 

ons omtrent deze havens verleent.

TE FECAMP

We vernemen van een visscher stuur

man van Fécamp, die Belg is van ge

boorte, dat de twee Oostendsche overzet- 

booten aldaar gezonken liggen en dat de 

bevolking er van naar ergens in het 

land verplaatst is.

De N.46 « Margareta-Elisabeth », van 

De Potter Karei, ligt er verlaten.

De 0.197 « Polydore », van de Wwe L. 

Pieters, ligt er in goeden stàat op het 

droge.

VOOR ST. VALERY EN CAUX

liggen cje N.51 « Jul^ette-Simonne »,
reeder Desaever Georges, en de H.8 
« Sea Gull » (open boot), gestrand.

Deze vaartuigen waren op 2 Juli 1940 

met de toelating van de Duitsche over

heid van Fécamp weggevaren naar het 

Noorden op, maar werden onderweg be

schoten, evenals de N.20. 

schoten, evenals de N.20 « Marie-Ro- 
land », toebehoorende aan Beyen Aug.

Deze laatste, dus de N.20, werd, naar 

men ons meldt, ter hoogte van St. Vale

ry en Caux in den grond geschoten en 

de bemanning er van verdween in de 

golven. w

Deze gegevens werden ons vóór het 

ter pers gaan bevestigd door den heer 

Arthur Devos, eigenaar van de Oostend

sche overzetbooten, die te Fécamp ver

toefde en thans te Oostende terug is.

Personen welke ons inlichtingen knu- 

nen verschaffen, wie zich aan boord 

van dit vaartuig bevond, worden ver

zocht ons, in ’t belang van de familiele

den, het te doen.

HET TREURSPEL VAN DIEPPE

Als er voor de Oostendsche bevolking 

ooit aan een treurige ramp mag herin

nerd worden, dan mag die van Dieppe 

als de grootste en rampspoedigste van 

onze geschiedenis genoemd worden.

Niet alleen gingen er talrijke vis

schersvaartuigen verloren, maar nog 

veel meer onschuldige menséhenlevens, 

waaronder vooral vrouwen en kinderen.

In deze kolommen de ontzettende too

neelen weergeven, waarvan onze eigen 

oogen dien Dinsdag 21 Mei getuige wa

ren, kunnen we niet.

Het was te wreed, te droevig en te 

akelig.

In het dok van Dieppe lagen een 25-tal 

Belgische visschersvaartuigen, waarop

meer dan duizend vluchtelingen vertoef

den. We hadden den Maandag reeds de 

Overheid en in ’t bijzonder den water

schout Barbé op het onzinnige hiervan 

gewezen, maar op dat oogenblik was 

het moeilijk de menschen gezond te 

doen redeneeren, en nog veel minder 

was er sprake van gezonde en practische 

besluiten te doen nemen.

Wie had moeten blijven om elkeen te 

helpen, was het eerst en op de meest 

confortabele wijze de plaat gepoetst, 

zoodat wij, toen wij den Woensdagna

middag de haven verlieten, tot onze er

gernis vast moesten stellen, dat reeds 

den Dinsdagavond bijna alle overheden 

de vlucht hadden genomen, visschers

vaartuigen en anderen aan hun lot 

overlatend.

Van de Fransche overheid zelf, mocht 

men evenmin verwachten, daar waar 

geen Belgische wou tusschenkomen.

Een klein staaltje hiervan is het feit, 

dat de visschers reeds herhaalde ma

len aangedrongen hadden om te mogen 

uit de sluizen varen.

Het werd hun stelselmatig geweigerd 

door de Fransche maritieme overheid, 

en de Belgische was gevlucht.

Schipper Henri Cloet, van de 0.204, 

vond er een ander middel op na, en met 

zijn vaartuig beukte hij regelmatig de 

deuren van het dok, die enkele centime

ter open stonden, tot deze genoeg open 

waren en verschillende vaartuigen, de 

eene na de andere, de haven verlieten 

zonder toelating.

Gelukkig voor hen, want na de ramp 

van den Dinsdagnamiddag, mocht men 

zich de volgende dagen aan evenveel 
verwachten.

Wat we den Maandag voorspeld had

den, was inderdaad den Dinsdagnamid
dag gebeurd.

LIG GEN THANS NOG GEZONKEN  
IN HET DOK VAN DIEPPE

De 0.309 «Indépendance», van de ree- 
derij Seghers.

De 0.237 « Nelly-Suzanne », van Her
man Vieren.

De 0.69 « Oscar-Richard », van J. Bo- 
gaerts.

Zonder te spreken van de Fransche 

visschersvaartuigen, de hospitaalschepen 
en al de vernielingen welke er werden 
aangericht.

Nu we opnieuw onze blikken over de 

nog talrijke vaartuigen welke e!r nog 

liggen, laten gaan, denken we aan de 

massa menschen, welke hierbij en kort 

daarop bij het verlaten van de haven, 
hun leven lieten.

Liggen in de kom, volledig in goeden 
staat :

De 0.17 « Jean Bart» , reeder Wwe Ge
selle Jan ;

De 0.23 « Maria », reeder Verschelde 
K. ;

De 0.46 « Lidia-Gustaaf », reeder Ver
burgh R. ;

De 0.14 « De Vier Gebroeders », reeder 
Albert Verbiest ;

De 0.182 « Jean-Marie », reeder J. As- 
peslagh ;•

De 0.55 « Espérance », reeder Seghers. 

De 0.87b « Marie-Isabelle », reedefc 
Dasseville Oscar ;

De 0.29 « André-Adrienne », reeder 
Germonpré Karei ;

De 0.68 « Rosa », reeder Germonpré 
Marcel.

De 0.2 « Theresia », reeders Dasseville 
E. en A.

In het tijdok liggen verlaten, maar 
ongeschonden :

De 0.1 « Oscar », van L. Devriendt.

De 0.21 « Belgica », van Mevr. Van- 

houcke E. ;

De 0.144 «(Eugène-Gustaaf », van 

Smissaert Alfred ;

De Staatsboot « Pastor Pype ».

EEN TR EU R IG E LIJST

We begeven ons na het middagmaal 

naar het stadhuis, waar we in het bu

reel van den burgerlijken stand de reden 

van ons bezoek kenbaar maken en er 

dadelijk op vriendelijke en meest be

hulpzame wijze te woord gestaan wor

den door den heer Vachot, die ons meldt 

dat buiten de reeds gekende en onge

kende slachtoffers, er nog een tiental 

pas enkele dagen geleden uit den bodem 

van de 0.309 gehaald werden.

Op onze vraag of het niet mogelijk is, 

dit alles ineens te doen, gezien nog een 

twintigt.al lijken zich in het ruim van 

het schip bevinden, antwoordt men ons, 

dat de sluizen kapot zijn, dat er gebrek 

is aan personeel en aan materiaal, en 

dat de stroomtij dient afgewacht voor

aleer met dit treurig werk kon voortge

gaan worden.

Moest van overheidswege kunnen aan

gedrongen worden op een bespoediging 

en een nauwkeuriger vaststelling der 

identiteit van de bovengehaalde lijken, 

dan zou bij vele familieleden de twijfel, 

welke thans bestaat, kunnen weggeno

men worden, voor meer zekerheid en ge

rustheid.

Inderdaad, veel familieleden vragen 

zich thans af : wie ligt er daar begra

ven ; wat is er van de onzen geworden ?

Wij weten het niet, alsook velen, 

die er dierbare familieleden verloren.

Het terugkeeren van schipper Arthur 

Lusyne, die zijn vrouw en een van zijn 

twee kinderen redde, alsook een ander 

kind, zal ons misschien meer licht, meer 

hoop en meer zekerheid brengen. Maar 

waar is hij heengegaan ? Waar vertoeft 

hij thans ?

Hierop blijft elkeen ons het antwoord 

schuldig.

Arthur Lusyne zou met een ander 

vaartuig naar Engeland hebben willen 

oversteken en er mee zijn vergaan, is 

het antwoord.

Wij willen dit echter niet gelooven en 

hopen, samen met de maritieme over

heden, een dag te zullen kennen, waar

op we hem springlevend terugzien met 

nog meerdere vluchtelingen, welke zich 

aan boord van de 0.309 bevonden.

Hierna volgt de lijst der bekende en 

onbekende dooden, zooals ze in de boe

ken van den burgerstand van Dieppe 

werden ingeschreven en op het stede

lijk kerkhof aldaar begraven.

HERKENDE PERSONEN

Nummer begra-
van de Naam ouder onder
akte voornaam dom nummer

330 Lecocq Carmen 18 j. 4037

349 Morrens Hendrik 42 j. 4037

358 Willems Alfr.-Alf. 57 j. 4033

368 Smissaert Emile 39 j. 4034

375 Dutrieu Fernand 40 j. 4005

376 Mussche Clement 40 j. 4030
377 Poitier Jeanne 44 j. 4007

echt. Velthof Gust.

425 Dutrieue Robert) 9 j. 4005
428 Coenye Liliane 7 j. 3989

440 Horee Maurice-André 3988

N IE T  HERKENDE LIJKEN

426 Meisje van ongeveer 4 jaa r 3991 

Aan den middelvinger van de linker

hand, draagt ze een gouden ring versierd 

met kleine blauwe pareltjes ; ze droeg 

daarenboven een keurslijf, een wollen 

broekje en was geschoeid met witte of 

roze sandalen.

427 Vrouw van 30 tot 40 jaar 4000 

Bezat een medalje van godsdienstigen

aard, waarop geschreven staat : « Rosa- 

Rum Nerum ».

Als kleederen droeg ze een rok, een 

wit onderkleed, met groene bolletjes, ge

le wollen kousen en ze was geschoeid met 

décolletés, die sluiten met bandjes en 

knoopen.

Persoonlijke kenteekens : twee op el

kaar gegroeide hoektanden ; de linker- 

hoektand van de onderkaak ontbreekt.

429 Meisje van 4 tot 6 ja a r 4002 

Gekleed met een donkergroen fluwee-

len blousje ; ze droeg een gouden oor

ring aan het rechteroor.

430 Vrouw van 40 tot 50 jaa r 4004 

Donker, kastanjebruin haar, zwaar

lijvig ; aan den ringvinger van de rech

terhand droeg ze een trouwring en een 

zegelring met de letters C.M. Ze heeft 

kinderen gehad. Ze droeg lage schoenen 

in zwart leder.

431 Vrouw van 35 to t 40 jaa r 4031 

ongeveer 1,60 m. lang ; donker, kas

tanjebruin haar, zwaarlijvig, droeg een 

soutien-gorge en een cache-sexe, voor

aan sluitende. Schoon, volledig gebit.

437 Vrouw, ongev. 45 j. oud 3990 

Middelmatige gestalte, gekleed met

een gebreide blouse in witte jersey, een 

pull-over met blauwe mouwen, een blau

we boezelaar, een caoutchouc gordel — 

Aan den ringvinger van de linkerhand 

drc/f g ze een trouwring en een gouden 

ring met witte parel.

438 Vrouw van 45 tot 50 jaa r 3994 

Middelmatige gestalte, droeg een wit

hemd, bovenaan versierd met kant ,een 

gebreide blouse in witte wol, een blauwe 

blouse, opzij dichtgeknoopt, een pull

over in witte wol, een grijs kleed, don

kere kousen. Een borstspeld in wit me 

taal met brillanten versierd.

439 Vrouw van 50 tot 55 ja a r  3992 

Middelmatige gestalte, gekleed met

een wit hemd, een blauwe gebreide bloa- 

se met mouwen, een blauwe blouse niet 

witte en roode bolletjes. Droeg aan den 

ringvinger van de linkerhand een 

trouwring met drie punten. Had 

een borstspeld, voorstellende een 

blauwe en witte hagedis met roode 

oogen ; een zwart lederen geldbeuge), 

merk « Mottet », welke sluit met twee 

drukknopjes, bevattende 15,50 fr. Fransch 

geld, 26 fr. Belgisch geld en drie medail

les.

441 Vrouw van 45 tot 50 ja a r 3998 

Middelmatige gestalte ; droeg een

keurslijf met baleinen, een witte gebrei

de blouse (de peau), een wit en blauwe 

pull-over, één kous met een kouseband.

Persoonlijke kenteekens : een snijtand 

van de bovenkaak is in de lengte gesple

ten, gouden kroonvormige oorring in 

het midden met witte en opzij met gele 

steentjes versierd, 5 medailles, een lede

ren beursje met zakje kamfer, een kous 

met 70 Belgische stukken en een sleutel.

442 Vrouw van 18 tot 22 ja a r 3996 

Middelmatige gestalte, droeg een wit

hemd, donkerbruin fluweelen jasje met 

groene, ronde knoppen en één kous.

443 Vrouw niet vereenzelvigd.
Droeg een gouden ring en een gouden

oorbel versierd met parel. Onder haar 

kleederen was een zakje bevattende 3900 

frank en 10 pond en half.

Ons werd gemeld, dat we bij een nieu

we ontgraving van lijken, de verdere 

aanvullende lijst zouden bekomen.

We zullen die, zoodra zulks geschiedt, 

aan onze lezers kenbaar maken om hei 

in de mate van het mogelijke toe te la

ten, daarin familieleden te herkennen.

Volledig onder den indruk van deze 

droevige gebeurtenis, verlaten we den 

heer Vachot, hem bedankend voor "ijn 

bereidwilligheid en ons spoedend naar de 

dokken om te vernemen ofonze vrienden 

ondertusschen geen bijzondere en verde

re nieuwsjes hebben opgepikt.

Een klein ongeluk doet ons echter een 

half uur tijd verliezen.

Inderdaad, een uitstekende scherpe 

steen langs het dok, snijdt onze « pneu 

kapot, en daar staan we « plat ».

’t Is gelukkig slechts een klein onge

luk en we hebben in een reserve voor

zien.

Nadat deze reparatie gedaan is, en we 

nogmaals de gezonken vaartuigen samen 

met reeder Huysseune hebben bekeken 

en herkend, trekken we nu op naar Bou

logne, waar we nog een droevige plicht 

te vervullen hebben bij het bezoek van 

een huis, dat door de beschietingen veel 

geleden heeft.

Inderdaad, het was op 24 Mei 1940 dat 

een huis van de rue Emile Lemaître, 60, 

’s avonds rond 19.30 uur fel getroffen 

werd, waarbij de Oostendenaar Karei 

Verknocke in het willen naar buiten 

gaan, zwaar gekwetst werd.

Nog talrijke andere vluchtelingen wa

ren er in de kelders aanwezig.

Verknocke werd den linkervoet afge

rukt en bleef nog acht uur hulpeloos lig

gen, want naar het kermen van een ge

kwetste werd niet omgekeken.

’t Was maar een menschenleven !...

Zoo moest zijn arme en troostelooze 

vrouw hem onder haar oogen en zonder 

maar om het even welke hulp te kunnen 

bieden, zien sterven van de pijn.

Wat zij ook deed, hulp daagde niet op 

en, wat erger was, ze waren allen ver

plicht het verder onder de beschieting 

instortend huis te verlaten en hem daar 

dood en onbegraven achter te laten.

Thans zoeken we op, wat er van den 

dierbaren doode geworden is en bij het 

bezoek aan den heer Georges Fouc- 

quaert, adjoint au maire, vernemen we 

dat het slachtoffer begraven ligt op het 

kerkhof te Boulogne.

Ook hier treurt een vrouw, een gan

sche familie om een onschuldig verloren 

lieveling. Hij was slechts 37 jaar.

Boulogne levert ons verder niets 

nieuws op en we zien er alleen de P.4 
liggen, toebehoorende aan Pyson Hen

drik, en waarvan het stuurhuis bescha

digd is.

Ook de N.43 « Leonie », van Devoghel 

Henri, ligt vóór de haven gezonken, al

dus werd ons medegedeeld, daar we 

zelf het vaartuig niet konden herken

nen.

Verder kunnen we hier niets bijzonders 

meer vernemen, daar het 7 uur is in den 

avond en de openbare besturen ons geen 

meerdere inlichtingen kunnen verschaf

fen.

We trekken dus vandaar op naar Ka

les en Duinkerke, waar zooveel miseries 

voor ons zullen oprijzen, want tal van 

vaartuigen zijn tijdens de overvaarten

met troepen in de golven verdwenen.

Alleen kunnen we met zekerheid mel

den dat de

H.5 « Sunny Isle», van Vlietinck!

Frans,

H.59 « Gerard-Valentine », van Savels 

Leon,

H.49 «De Blauwvoet», van Utterwulghe 

Petrus, er gezonken liggen, waarvan de 

bemanning, op twee leden na, gered 

werd.

Op de Brake in ’t Pas van Zuidcote ligt 

de H.78 « Hélène », toebehoorende aan 

Falleyn Romain, gezonken.
***

In ons volgend nummer zullen we over 

deze belangrijke reis enkele algemeene 

beschouwingen neerpennen met het oog 

op de gevolgtrekkingen, welke er dienen 

uit afgeleid, in ’t belang van de duizen

den menschen en de Belgische visscherij 

in ’t bijzonder.

Reeds worden door den heer H. De

vos, directeur generaal van het Zeewezen, 

hieromtrent nuttige voetstappen aange

wend.

Ook wij hebben onze plicht in dit op

zicht meenen te moeten doen, overtuigd 

dat we aan ons land en de bevolking een 

dienst hebben bewezen en troost hebben 

gebracht in honderden huisgezinnen, 

waar de hoop zoo klein was geworden.

Wij zetten onze taak voort en thans 

wel in de richting van het Fransch on

bezette gebied, waar zooveel mistoestan

den heerschen, dat het ook tijd worde, 

dat hieraan een einde kome.

Onze lezers zullen we hieromtrent 

verder blijven inlichten.

P. Vandenberghe.

Aan de Bevolking
DE VRAAG VOOR IN L IC H TIN G E N  OF 

HET MEENEMEN VAN BRIEVEN
W ij worden zóó overstelpt met vragen 

voor inlichtingen en voor het meenemen 
van brieven, dat we de bevolking ver
zoeken hun vragen voor inlichtingen 
schriftelijk op te stellen en ze in onze 
bus te gooien, daar mondelinge vragen 
te tijdroovend zijn.

VRAGEN VOOR IN LIC H TIN G E N  
BLIJVEN VOLLEDIG KOSTELOOS

W at het meenemen van brieven be 
treft, voor Frankrijk, kosten deze V IJF  
FRANK, voor het helpen dekken van de

zware kosten welke hieraan verbonden 
zijn.

Deze week werden we niet met honder
den, maar met duizenden vragen over
last.

W ij willen elkeen helpen in het op
zoeken van familieleden en we begrijpen 
volledig den angstwekkenden toestand, 
waarin duizenden menschen verkeeren.

Ons bureel, Nieuwpoortsteenweg, 44, 
zal echter vanaf heden nog slechts van
2 to t 4 uur voor het afgeven van deze 
brieven open zijn, om ons toe te laten 
ons werk op een nuttige en doeltreffen
de wijze voort te zetten.

Gouverneur 
BAELS

opOud-minister Baels bevindt zich 

dit oogenblik te Brussel.

In tegenstelling met wat in sommige 

bladen verschenen is, werd de achtbarç 

heer Gouverneur niet uit zijn ambt ont

zet. Een rondschrijven van den secreta

ris generaal van Binnenlandsche Zaken 

aan al de gouverneurs, gaf hun bevel 

hun ambt neer te leggen van zoodra de 

Duitschers in hun provincie verschenen.

De heer Gouverneur was naar De 

Panne vertrokken, om daar met minis

ter Vanderpoorten te onderhandelen 

over gelden en voeding voor de vluchte

lingen. Hij kreeg echter een auto-onge- 

luk en werd alsdan meegevoerd naar 

Frankrijk, waar hij drie weken in een 

ziekenhuis verbleef.

De speciale commissie, aangesteld om 

een onderzoek in te stellen nopens al de 

ambtenaars, zal binnenkort over zijn ge

val uitspraak doen.

De 0.288 
in de lucht gevlogen

--- ■---

Het staat thans ook bepaald vast, dat 

de 0.288 « Normandie », van Maurice 

Lenaers, in het buitengaan van de ha

ven van Dieppe in de lucht gevlogen is 

en dat Maurice Lenaers, August Lenaers, 
Henri en Gerard Lenaers met hunne fa

milies aan boord waren met nog andere 

vrienden, ten getalle van een zestigtal 

personen.

Geen enkele van de zich aan boord 

bevindende personen, werd gered.

Schipper Desaever, van de N.62, die 

thans te La Rochelle verblijft en waar

van we het wedervaren hopen te kunnen 

weergeven, heeft dit ijselijk drama van 

op een honderdtal meter bijgewoond.

iXÊ = >:= = K!

LEEST E N  V E R S P R E ID T

H ET V ISSC H E R IJB L A D

Wij hebben nieuws van
—  De vader, moeder en vrouw van Ar

thur Ghys vertoeven in Engeland.
— Richard en Gerard Boeyden, jonge

lieden, vertrokken naar Frankrijk, ver
toeven in Agden (Zuiden van Frankrijk).

Maurice Deketelaere, van Blankenber
ge, blijft te Lodere. Zijn vrouw is te Ag
den.

Raymond Boeyden verblijft ergens in 
Engeland.

— Asaert Georges, van Oostende, ver
toefde op 10 Juni 1940 te Angers in de 
rue Parmentier, 74 (inlichtingen beko
men op het stadhuis).

—  De heer Govaert, broeder van den
h. Arsène Govaert, garagist te Oostende, 
vertoevende te Arcachon, heeft ons de 
groeten overgemaakt voor zijn familie en 
zijn moeder wonende op den Blanken- 
bergschen steenweg, « Café Kruiskassei » 
te Zuienkerke. Hij verkeert er in goede 
gezondheid en doet er goede zaken.

—  Maurice Steenback, cigarettenhan- 
delaar, wonende aan de Oostramp der 
Kursaal, vertoeft thans in Marokko bij 
de vliegers. Dit nieuws werd ons te Ar
cachon medegedeeld.

—  Ta lrijke  jongelingen van 18 jaar, 
waaronder zeer veel Antwerpenaars, be
vinden zich in een Fransch kamp te 
Cessenon.

— Door de bemanning van de 0.300, 
welke te Arcachon vertoefde op Zaterdag
13 Juli, werd ons medegedeeld dat de
0.275 « Hélène », reeder Karel-Louis 
Walraeve, op Milford de visscherij be
oefende, daar zij er zelf tijdens hun reis 
op de vischvangst enkele dagen tevoren 
mee gesproken hadden.

— De 0.315 « Gabrielle-Maria », reeder 
Hendrik Lambregt, vertoeft met de docu
menten van de firma Valcke te Dart
mouth.

—  Tè Kaap Ferret verblijft Luitenant 
Jean Baes, bij Mr de Borremans, villa 
« Suzy Jo Jo ».

—  Tangue Firm în, wonende Gelijk- 
heidstraat, is op 12 Juni 1940 met zijn 
vrouw aan boord van een Engelsche car- 
goboot uit Ouistreham naar Engeland 
vertrokken.

—  Emiel Zanders, vader, verblijvende 
te Lesneven, heeft ons de groeten over
gemaakt voor zijn zoon en familie, mel
dende dat hij er in goede bezondheid 
verkeert en hoopt spoedig terug thuis te 
zijn.

—  Door bemiddeling van het Rood- 
Kruis, is op 17 Juli te Bierbeek goed 
nieuws toegekomen van den E. Br. Ami

cus. Deze is gevestigd in : Au Camp d’Ag-, 
de, bij Montpellier.

Pyson Pierre, van het Marinekorps, 

vertoeft in Spanje te Burgos, in het 

Camp de Concentracion Miranda; de 

Ebro.

Opsomer August, Cloet Camiel, Cools 
Theofiel, Maeckelberghe Alfons, Vanleen- 
hove J., Delaere G., Gruwet G., Willems 
R., Vandekinderen A., Devos Charles, 
Van Gheluwe J., De Brock Fernand, 
Praet Fr., Boey Ant., Goethals E., van de 

electrische Centrale van het Sas-Slij- 

kens te Oostende, zijn Donderdag van 

Bayonne teruggekeerd met hunne fami

lie, ten getal van een 50-tal pe.es men.

ijeze reis werd in drie dagen aïgelegd 

met de prachtige kamions van de firma 

Albert Lanoye, die zich thans met het 

vervoer opnieuw bezighoudt.

De 0.318, van reeder Pol Verbanck, 

ligt vóór Ouistreham met het gat weg

geslagen.

De 0.275 en 0.269, van Karel-Louis 

Walraeve, varen op Milford Haven. Dit 

nieuws dagteekende van den nacht van

12 op 13 Juni en werd gemeld aan de 

bemanning van de 0.300 door de SS.0.162 

van de Oostendsche Reederij,, die op de 

hakegronden van Ierland aan ’t visschen 

was.

Deze vaartuigen wafen, volgens de 

schippers van Dieppe, naar Milford ge

varen, met een 60-tal andere Belgische 

vaartuigen.

Oscar Laneres, met vrouw, Marie Van- 
loocke, Edmond Vanloocke en Frans 
Vanloocke (zoon) vertoeven in Port en 

Bessin (rankrijk).

De 0.69, schipper Pierre Bogaert, met 

zijn zoon, en 0.91, schipper Desmidt Au

gust, varen nog altijd op Brixham (En

geland).

De h. en Mevr. Raphaël Huysseune 
zijn, in tegenstelling met talrijke berich
ten, nog in leven en vertoevean : 36, Bd 
Aumal Grivel, Brive la Gaillarde, Corrè- 
ze. Dit nieuws zal hun talrijke vrienden 
ten zeerste verheugen.
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Brieven voor U besteld
Hiernavolgende brieven werden heden 

voor U besteld :

M w  M. Goethals-Nae^en, Hôtel-de- 

Ville (mairie), Etauliers (Gironde). 

Familie Cuypers-Quartier.

M. J. Roets, S.P.M. (Gironde), St. Jog 

la Grande.

M. A. en R. Houven, Château de Coyol, 

Limoges (Haute-Vienne).

M. A. Jeffroy, Route des Chasses, Loi- 

son sous Lens (P. de C.).

M w  Van Tyghem-Vandystadt, Route 

Nationale, Etaulier (Gironde).

M. Alb. Schepens, 7e Bon, T.T.R.-T.S.F. 

Génie de l’armée belge, à Gabarret (Lan

des).

Mej. Denise Vileyn, 31, rue du Folgoet, 

Lesneven (Finisterre).

M. R. Heymans, 6, rue Guignot, St. 

Etienne (Loire).

Famille Devriendt, rue Cherche-Midi, 

Vie-Fézensac (Gers).

M w  Hobben-Vercruysse, rue de le 

Brioutens, Paramé (Ile et Vilaine).

M. Louis Ghys, 0.187, Pau.

M. Gaston Metsu, La Garderie, Ergu- 

zon (Indre).

M. en M w  Nestor Nys, maison Dorzet, 

Barcelona du Gers (Gers).

M. Pierre Van Tyghem, Villa Maguet, 

chemin de la Ire Ecluse, Montpellier.

M w  Leonie Verschelde-Lacoere, camp 

de réfugiés belges, Toulouse.

M. en M w  Decrock, Vlaanderen 7, La 

Palice, Charente Inférieure.

M. Richard Hubert, machinist West- 

Hinder, La Palice.

M. Léon Depaepe, bateau de pêche 

Z.39, St. Vaast la Hougue (Manche).

M. A. Huyghe, H.55, au port de St. 

Vaast la Hougue (Manche).

M. Bulcke-Sekeet, bateau de pêche Z.39, 

St. Vaast la Hougue (Manche).

M. S. Smis, Cours Washington, Agen 

(Lot et Garonne).

M w  Florence Galanti, rue René Bazin,

13, Paris (16e).

M. H. Cuvelier, rue Adolphe Marie, La 

Londe par Elbeuf (Seine Infér.).

M. L. et A. Devriendt, 0.306-0.300, La 

Rochelle.

M. Maurice Viaene, 0.122, La Rochelle.

M w  Kryn, Arcachon.

M. H. Van Belle, Hôpital Maudenard, 

rue Croix Blanche, Bordeaux.

Mrs Asit et Cie, 16, rue de Foys, Bor

deaux.

M. John Dorchain, B.C.C. 13e Cie D.I. 

R., 13, Boulevard Gambetta, Clermont- 

L ’Hérault (Hérault). )

M. Jules Maes, sergeant T. S., 53e de 

Ligne, Boulevard Gambetta, Clermont*- 

l'Hérault (Hérault).

M w  R. Wilson, avenue Jean Jaurès, 23, 

Bédarieux (Hérault) (2 brieven).

M. Willy Vollemaere, 13, Boulev. Gam

betta, Clermont L ’Hérault (Hérault).

M. Michel Devinck, Charron, Charente 

Maritime.

M w  Tratsaert-Fryters, rue capitaine 

Sers, Grau d’Agde (Hérault).

M w  Ph. Cauwels-Dewulf, villa «Les 

Muguets», Lamalou les Bains (Hérault).

M. Siméon White-Brys, 16, rue Pasteur, 

Lunel (Hérault).

Mw  Jeannette Van den Bussche, auber

ge de la jeunesse, Gourdon (Lot).

M. Jan Van den Berghe, stoker aan 

<- Prince Charles », Dieppe.

M. Bonfils Helsmoortel, korp. le Cie, 

le Peloton, 4e groep, Nebihan (Clermont- 
Hérault).

A Son Excellence l’Ambassadeur d’Es
pagne, Paris.

M. Pierre Labbeke, 28, rue Notre-Dame, 

Lesneven (Finistère).

M. A. Brunet, rue Lydia, Arcachon (Gi
ronde).

M. H. Degrave, ministère belge de la 

Défense Nationale, Section D, Villeneu

ve (Lot-Garonne).

M. A. Ryckier, hulpmachinist, loods
boot 5.

M. Roy, Lotissement Trianon, Villa 

Trianon, Chotou (Seine et Oise).

M w  G. Vandermeulen, Villa Atlantide, 

Vabras-Plage, Béziers (Hérault).

M. Groenvynck-Allegoet, rue Chansys, 
Le Mans.

M w  Donsbeck, rue Degriese, 48, Bor
deaux.

Mme M. Decoo, Recoules, Aveyron.

M w  P. Callebert, Hameau du Buquet, 

La Londe, Elbeuf (Seine Inférieure).

M. Charles Hubhouck-Crochart, Char

ron (Cnarente Maritime).

M. Julien Govers, rue Lydia, Arcachon 

(.Gironde).

M. Honoré Decierck, 5 C.R.I. chass. ard. 

Bagnois sur Cèze (Gard).

Mr Borgoo, Aux Groises de Charron, 

(.Charente Maritime).

M. Lèopold Remaut, à bord du 0.128, 

jua Rochelle.

M. Henri Goethals, pompier d’Ostende, 

a Kecoules (.Aveyronj.

M. Joseph Brys, rue Pasteur, 16, Lunei 

(.Hérault).

M. üiuuuard Hugue, Lesneven, Breta

gne (Finistère).

M. Théo Deckmyn, centre d’accueil, 

/ichy (dép. Allier).

Mme P. Deckmyn-Vercoullie, Le Rey 

par Valflaunès (Hérault).

M. Devos, Artillerie belge, Rouffiac, 

Jarcassonne.

Mme Paul Defolque, 3, rue Claude Mäs

tet, La Rochelle.

M. André Dewaele, centre d’accueil, 

Vichy (dép. Allier).

Mlle Gabrielle Leblanc, Séminaire St. 

Antoine, Brive Angoulème (2 brieven).

Mme Val. Verstraete, café de l’Indus- 

crie — ) Mr Duces — Bazas (Gironde).

M. et Mme Boel, 53, rue Alcide d’Orbi- 

iny, La Rochelle (Char. Inf.).

Sergeant Clement Goossens, 2e corps 

nédical, 4e Cie, Lodève.

M. Vlaminck Leon, soldat D.T.C.A., 3e 

dèg., 5e Batt., cl. 40, Limouse, Carcason- 

ne.

M. A. Hubregtsen, près de la Sté C.F. 

3„ rue Mage, 22, Toulouse.

M. Maertens-Van Eeghem, centre d’ac

cueil, Vichy.

M. Charles Ghys, La Devèze Rivière, 

Gers.

Mme Joseph Brys, 16, rue Pasteur, Lu

nel (dép. Hérault).

Mlle Vandekinderen, La Malou les 

Bains.

Olivier Simons, Albias à Beaulieu.

Prosper Zonnekeyn, Marsilly.

Juliette Dartigues, Dax.

Le Comte Charles de Buisseret, Biar

ritz.

J. Wyckaert, Moissac.

A. Van Iseghem, Château de Pelle Fi- 

gre, par Simorre.

Isidoor Ghys, St. Vaast la Hougue.

Eerw. Broeder Amicus, camp d’Agde.

Abel Liétard, Carcassonne.

Famiile Van Elverdinghe, à la mairie 

de Pau.

M. Adam Joset, avenue du Port, Bala- 

rue les Bains, Hérault.

M. Edmond Courtin, centre des Réfu

giés belges, Bessières, Toulouse.

Mme Alice Verburgh-Vandaele, 20, rue 

des Sources, Vichy.

M. Laforce Gilbert, 0.236, La Rochelle.

M. et Mme Camille Spiessens, 15, ave

nue de la Victoire, Meaux (Seine et Mar

ne).

M. en Mme Aspeslagh-Lambrecht en 

dochter, Réf. belg., La Bernerie, Nantes.

Mlle Meier Henriette, bureau des Ré

fugiés belges, Lyon.

M. Zonnekeyn Florimond, rue Pasteur,

16, Lunel (Hérault).

M. le Propriétaire de l’Hôtel de la 

Place, à Montreuil s/Mer, P. d. C.

M. le Maire de la Ville de Montreuil 

s/Mer (Pas de Calais).

M. Joseph Bastin-Mouqué, Lodève 

(Hérault).

M. et Mme Lingier, Grand Bois-Bran- 

tôme, Dordogne.

M. André Calcoen, N.10, Fécamp.

M. Germain Dejonghe, réfugiés belges, 
Salviac (dép. Lot).

M. le Maire, mairie, Bordeaux.

M. Bluteau-Rompsay, La Rochelle.

Mme Fr. Barbaix, Lestelle, Betharram 
(B.-Pyrénées).

W aarom  worden duizenden 
landgenooten in het 

niet-bezette Frankrijk 
opgehouden Z

Van de hand van J. Sacré ontleenen 

wij in «Het Laatste Nieuws» van Don

derdag 25 Juli 1940 :

Het valt niet te ontkennen. Het vraag

stuk van onze landgenooten, die zich nog 

in Frankrijk bevinden, en vooral in het 

niet-bezette gebied, wordt beangstigend.

In vele gezinnen heerscht bezorgdheid, 

zelfs onrust, hetzij om gevluchte familie

leden, om soldaten, om jongens van de 

lichting 1940 en niet het minst om de 

16- tot 35-jarigen. Over het algemeen 

blijft tijding uit. En weet bij uitzonde

ring een vluchteling de scheiding van 

het onbezette naar het bezette gebied te 

overschrijden en thuis te geraken, dan 

üijn de berichten, die hij meebrengt, al 

evenmin van bemoedigenden aard.

Deze en nog andere feiten bezorgen ons 

dagelijks brieven van ouders, echtgenoo- 

ten en familieleden, die ons allen de

zelfde vraag stellen : « Of er nu toch 

werkelijk niets te doen is, om den terug

keer te verhaasten van diegenen, die 

met ongeduld worden verwacht. »

Deze brieven zijn vaak hartverscheu

rende angstkreten. Zoo schrijft een va

der ons uit Antwerpen :
«Van de jongens die nu thuiskomen, 

zijn er die verklaren dat, indien zij niet 

vluchten, er geen kans bestaat af te ko

men, want dat die overheden, onder 

wier toezicht zij staan, « er het langste 

stroo zien uit te halen », daar zij anders 

hun maandgeld verliezen. Ook zouden ' welke « met eigen middelen » leper, Roe- 

onze kinderen verklaren, dat die heeren ' selare en later Roeaan en nog verder 

hun den schrik op het lijf jagen met hun in Frankrijk gelegen steden hebben moe- 

wijs te maken, dat hongersnood en gru- ten vervoegen. Ook de andere organis-
„  . .  , ______  n_______________________________________________________________  1_________1 J ----------- r ,  U ,  «

auto’s welke uit Ronse vertrokken om 

stadsgenooten af te halen in de streek 

va ' Toulouse en onverrichterzake moes

ten terugkeeren, omdat de afgevaardig

den van de Vlaamsche stad zelfs niet b\i 

de jongens toegelaten werden en dezen 

gttn toelating kregen plaats te nemen 

iii de Belgische wagens, zijn van »'er- 

schtiuene zijden stemmen opgegaan, die 

wijzen op onwil en dwang. Het is in het 

algemeen belang, dezen zeer slechten 

indruk zoo gauw mogelijk weg te nemen.

VERSNIPPERING VAN KRACHTEN

Niemand hier in het land is blind voor 

de moeilijkheden, waarmede het repa- 

trieeren gepaard gaat van de honderd

duizenden, welke zich in onbezet Frank

rijk bevinden. Dat men het werk naar 

waarde schat van de verschillende in

stellingen, welke zich met het verzame

len van nieuws, het opzoeken van vluch

telingen en het repatrieeren bezig hou

den, blijkt uit het feit, dat deze organis

men letterlijk overstroomd worden met 

vragen.

Maar het wil ons voorkomen, dat men 

hier eens te meer staat voor een ver

snippering van krachten, zooais dat in 

ons land maar al te zeer het geval is. 

Verschillende diensten werken op eigen 

hand. Zoo kon men pas vernemen, dat 

afgevaardigden van de K.A.J. zich 

vooral bezig houden met de jongens

Belgische en 
Duitsche Munt

EEN VERGELIJKENDE TABEL

Bij besluit van de Duitsche Overheid 

is de waarde van één Reichsmark vast- 
M. M. Clybouw, chalutier belge 0.168 1 gesteld geworden op 12,50 Belgische fr.

« Jozef-Marcel », La Rochelle.

M w  G. Pladijs, Vlaanderen VIII, La 
Rochelle (Charente Inf.).

Matroos August De Zutter, dd. kwar

tiermeester, le Esk. A. 4 B.P.S. nr 26.

M. A. Liétard, service des Réfugiés bei
ges, Toulouse.

M. Camille Tytgat, rue Henri Colignon, 

St. Georges de Didonne (Charente Inf.).

M. Jan Uiterwulghe, Z.19, Port de St. 

Vaast la Hougue (Manche).

M. Louis De Wale, Z.19, Port de St. 

Vaast la Hougue (Manche).

M. Oscar Meyers, Z.19, Port de St. 

Vaast la Hougue (Manche).

M. Norbert Vansina, sergeant spécialis

te, armée belge en campagne.

M w  J. Pyson-Timmerman, Ste Anne de 

Campbon, Pontchâteau (Loire Inf.).

M. J. Merlevede, route de Jonzac aux 

Mazureaux, Pons (Charente Inf.).

Mr Dr Seurynck, rue Baudin, Ibis, Hô

tel Mangeot, Montpellier.

M. August Dasseville, maison foyer, 

Bazas, Gironde.

M. August Ponjaert, 0.210, La Rochel

le.

M. Feys-Peeters, 1, rue du Faubourg, 

Bord-les-Orgis (Prov. de Corrèze).

M. Ch. Bens, Jartand par Bourganeuf, 

(Creuse).

M. Raymond Hoorelbeke, centre d’ac

cueil des réfugiés belges, La Rochelle.

M. Tony Peeters, centre de regroupe

ment de l’armée belge, Montpellier.

M. Honoré Mongaré, Charron (Charen

te Maritime).

Ter verduidelijking van onze lezers, 

laten wij hieronder een vergelijkende

tabel volgen :

1 pfen. = fr. 0.125

2 pfen. = fr. 0.25

5 pfen. = fr. 0.625

10 pfen. = fr. 1.25

50 pfen. = fr. 6.25

1 Rm. = fr. 12.50

2 Rm. = fr. 25.00

5 Rm. = fr. 62.50

20 Rm. = fr. 250

50 Rm. = fr. 625

1 fr. =  pfen. 8

5 fr. = pfen. 40

20 fr. = Rm. 1.60

50 fr. = Rm. 4.00

100 fr. - Rm. 8.00

500 fr. = Rm. 40

1.000 fr. = Rm. 80

De gewone zilveren geldstukken 

Reichsmark en halve Reichsmark zijn 

niet gangbaar.

wel van Duitschers hun te wachten staat 

en dat Brussel en omliggende platge

schoten zijn. »
Een echtgenoote schrijft ons uit Gent 

in denzelfden zin in verband met de sol

daten, welke zich in het onbezette ge

bied bevinden en zij besluit haar brief 

met de volgende vaststelling, die vol

strekt niet te weerleggen is :

«Vele vrouwen en moeders verkeeren 

in nood bij het lange wegblijven van 

den broodwinner ; de spaarcenten gera

ken uitgeput en wat moet er dan van 

ons geworden ? »
Wij zelf kennen verscheidene gevallen 

van mannen welke weergekeerd zijn uit 

krijgsgevangenschap en thans alleen 

thuis zijn, terwijl vrouw en kinderen 

zich in het onbezette Frankrijk bevin

den, vaak op de vlucht gedreven door 

onverantwoordelijke raadgevers.

EEN TOESTAND, W AARIN DRINGEND  
VERANDERING KOMEN MOET

Deze toestand kan niet lang meer aan

houden. Hij zou leiden tot wanhopige be

sluiten. Een spoedige oplossing is noo

dig. Er dient van officieele zijde onder

handeld met de Fransche overheden om 

de repatrieering van alle thans nog in 

het onbezette Frankrijk verblijvenden 

te bewerkstelligen. En zulks in mensche- 

lijke voorwaarden en niet met houten 

karretjes op wielen van oude kinderwa

gens door vermoeide zwervers langs den 

weg haastig in elkaar getimmerd, omdat 

de te sjouwen lasten te zwaar werden.

Dat men beginne met desnoods uit 

België zelf diegenen, die over eigen 

transportmiddelen beschikken (auto’s, 

toerauto’s) in de mogelijkheid te stellen 

terug te keeren. Wij zijn de innige over

tuiging toegedaan, dat voor zulk doel

einde, de Duitsche overheden in het land 

benzine beschikbaar zouden hebben. Er j  

zijn trouwens voorbeelden aan te halea,1 

waarbij de N. S. V. aan vluchteling-n | 

langs de wegen in het bezette Frankrïjk 

niet alleen voeding, maar ook mocor- j 

brandstof heeft bezorgd.

Dringender nog is het, volledig te re- 

censeeren, wat aan jongens van 16 tot 

35, aan soldaten, zoo van de lichting 1940 

als anderen en aan vluchtelingen in het 

niet bezette Frankrijk verblijven.

Het moet al evenmin onmogelijk 7 ;v 

van al deze menschen, al was het slechts 

één keer, nieuws te bezorgen aan hun 

familieleden hier te lande. Daarvoor 

men zelfs over de kolommen van alle 

verschijnende dagbladen kunnen be

schikken.

Even dringend zou men er dan voor 

moeten zorgen, aan al diegenen, welke 

in Frankrijk verblijven, nieuws te geven 

van hun familieleden in België.

Thans zijn er vrouwen in het onbezet

te Frankrijk, die zich elk oogenblik van 

den dag met schrikken en beven afvra

gen of hun echtgenooten, welke soldaat 

waren en die zij op 10 Mei zagen optrek

ken, nog wel in leven zijn.

Kunnen deze inlichtingen niet verza

meld worden binnen afzienbaren tijd, 

dan moet verondersteld worden, dat er 

onwil is van Fransche zijde of zelfs van

wege de Belgische overheden, zoo mi

litaire als burgerlijke, welke zich nog in 

Frankrijk ophouden, en dan dient ook 

uitgezier. naar maatregelen tegenover 

deze verantwoordelijken.

Trouwens nu de openbare meening 

het avontuur vernomen heeft van de

men houden zich met deze jongens be

zig. De inspanningen van het Roode 

Kruis zijn boven allen lof verheven en 

blijkbaar doet ook de Dienst voor Repa

trieering goed werk. Het gebeurde te 

Ronse wijst er op, dat ook de gemeenten 

eigen initiatief nemen.

Een centralisatie van al deze werk

zaamheden bij één officieelen dienst, die 

alle mogelijke hulpmiddelen zou verza

melen, is, onzes inziens gewenscht. In 

deze orde van gedachten is het plan, 

door een blad vooruitgezet bij het de

partement voor Volksgezondheid, een 

bijzondere afdeeling voor de repa

trieering in te richten, niet maar zonder 

meer van de hand te wijzen.

Dergelijke gecentraliseerde, officieele 

dienst zóu met gezag kunnen optreden 

bij de verantwoordelijke overheden en 

zou vanzelfsprekend ook meer eigen 

hulpmiddelen kunnen inschakelen dan 

verschillende, voor eigen rekening wer

kende organismen.

Men heeft onze jongens « met eigen 

middelen » verschillende honderden ki

lometers la^en afleggen, wat, op zijn 

zachtst uitgedrukt, onverantwoordelijk 

moet v/orden geheeten ; het mag niet 

zijn, dat deze jongens nu ook nog uit de 

kampen ontsnappen moeten om op ei

gen middelen naar hun ouders terug te 

keeren. ,

Wij, van onzen kant, zullen niets on

verlet laten om te helpen, waar het m 

onze macht ligt.
#*#

Wij kunnen niets anders dan boven

staande beschouwingen ten volle be

amen.

Oostendsch Nieuws
VOOR DE ONDERSTEUNDEN kerckhove in onze stad teruggekomen is,

Van Maandag 29 Juli tot en met Za- «blozend van gezondheid, zooais vroeger.

terdag 3 Augustus, wordt de steun uit

betaald aan de belanghebbenden voor 

de periode van 14 tot 28 Juli.

Ieder ondersteunde, werkaanvrager, 

wordt beleefd verzocht in het bezit te 

zijn van de kaart nr 34, ti.t.z. de gele, 

groene of witte kaart, daar deze bij de 

uitbetaling moet getoond worden.

Onze lezers worden vriendelijk ver

zocht de talrijke affiches te raadplegen 

voor uur en datum, waarop zij zich 

moeten aanbieden.

Nieuwe inschrijvingen worden aan

vaard op Maandag 29 Juli, van 9 tot

11.30 uur en van 14 tot 16.30 uur, en 

v olgende dagen.

GEEN ABONNEMENTEN
Het Schepencollege heeft beslist geen 

abonnement meer te nemen op « Het 

Laatste Nieuws » en « Vooruit » voor de 

Bureau van Inlichtingen.

VRIJSPRAAK
Door het hof van beroep van Gent 

werd de heer Maurice Debusschere, toe

ziener van onzen schouwburg, die ver

oordeeld was geworden ingevolge een 

klacht van politiecommissaris Goethals, 

thans vrijgesproken.

GROOTE SCHADE
Tengevolge van de geweldige ontplof

fingen, veroorzaakt door het laten sprin

gen van de bouwvallige muren van het 

afgebrande stadhuis, zijn, overal in het 

ronde, de vensters van winkels en woon

huizen gesprongen. Zelfs zijn er ramen 

van vensters uitgerukt.

DE ID EN TITE ITSK A A R TEN
Het bureel van Bevolking op het stad

huis wordt thans bestormd door perso

nen, die om een nieuw paspoort komen. 

De bezettende overheid heeft inderdaad 

bevolen dat alle paspoorten ten hoogste 

van het jaar 1937 mogen dateeren. Alle 

inlichtingen die er op voorkomen, moe

ten juist volgens den huidigen toestand, 

en de foto actueel zijn. Waar de stempel 

van het gemeentebestuur niet meer dui

delijk op voorkomt, dient een nieuwe 

geplaatst.

VLUCHTELING EN KEEREN NAAR HUIS
Nog immer komen Belgische vluchte

lingen terug naar huis, van zoodra zij 

een kamion gevonden hebben.

De krijgsgevangenen welke verbleven 

in kampen te Nurenberg, zijn thans, 

naar de teruggekeerden mededeelden, 

allen in vrijheid gesteld. Zij werden per 

schip naar Antwerpen overgebracht, 

van waaruit zij naar alle steden en dor

pen van het land per kamion vervoerd 

werden.

De Waalsche krijgsgevangenen zijn 

ginder te werk gesteld bij boeren, en zul

len op tijd en stond gedemobiliseerd 

worden.

YVONNE VANDEKERCKHOVE TERUG
Wij vernemen dat Mej. Yvonne Vande-

v =  y  =  v =  ;.; === v = =  y =  X r =  X ?==:

HET W ELGEKEND HUIS

Gentil MARES
21, KERKSTRAAT, 21 

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

HOEK C HR ISTIN A- en St. SEBASTIAAN- 
STRATEN  

Prachtige keus van 
RIJWIELEN EN KINDERRIJTUIGEN

Lezers !

Wie Bezorgt ons boeken 
voor onze Stadsbibliotheek t

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

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

neerd Athenaeumleeraar, Poststraat, 13.

I I H e t  V i s s c h e r i j b l a d I V

N ie u w p o o r ts te e n w e g , 4 4  

b e z o r g t  U  n u t t ig e  e n  

v e e l  in l i c h t in g e n .

S t e u n t  h e t  m e t  u w

D R U K W E R K

d a a r  t e  b e s t e l l e n .

Ook zij zal heel zeker, evenals Fer

nanda Caroen, de oefeningen hervatten 

om de Belgische zwemsport in de we

reld hoog te houden.

WERDEN TERUG IN ONZE STAD GE
ZIEN :

Ingenieur Lagrouj, orkestmeester Ai

mé Mouqué, Dingens, bureelhoofd bij 

Bruggen en Wegen en Pierre Seynaeve, 

directeur van de cinema Forum.

M ELK U ITD EELIN G
lederen dag wordt in een der lokalen 

van de Muziekakademie melk uitgedeeld 

voor zwangere vrouwen, behoeftige zie

ken en kleine kinderen.

Deze uitdeeling geschiedt door de 

milde werking van het Rood-Kruis en 

ie dames H. Serruys en Vroome-Demul- 

der. Verleenen welwillend hun medewer

king : Mej. Nicole de Baudigny, Claire 

Tellier, Rachel Burke, Diane Verhelst, 

Elisabeth Decoo en Renée Collard.

GROOTE WERKEN
Evenals in de ander steden zal ook on

ze stad groote werken uitvoeren. Zoo is 

reeds bekend : de rioleering van het 

Westerkwartier. Men schat de kosten op 

rifim 30 millioen frank.

HET VASTSTELLEN VAN
sterfgevallen en geboorten zal thans, 

op voorstel van. de Vereeniging der Ge- 

neesheeren, gedaan worden door de 

dokters : Dochy, Heymans, Lauwereyns 
en Mercier.

DAT MOEST REEDS LANG GEDAAN 
ZIJN

Het werk van Moeder- en Kinderwel- 

zijn, de Volksbond en de werking van de 

liberalen zouden samengesmolten wor

den onder voorzitterschap van Mevrouw

H. Serruys. De Staat zou den noodigen 

steun verleenen en er het toezicht op 
na houden.

OVERLIJDEN
Wij vernemen het plotseling overlij

den van den heer Arthur Van Glabbeke, 

echtgenoot van Maria Fermon. De over

ledene was algemeen geacht en gekend 
in de gansche stad.

De begrafenis had plaats in familie
kring.

« Het Visscherijblad » biedt zijn inni

ge deelneming aan de getroffen families.

W IJ VERNEMEN
dat de architecten Van Graefschepe en 

Verkempinck voorloopig als teekenaars 

bij het gemeentebestuur werden aange

steld. Zij zouden 45 fr. per dag verdie
nen.

Ons Eerstvolgend 

Nummer verschijnt
»

Vrijdagavond

OVER DE SCHUILPLAATSEN

Ten einde de schuilplaatsen en loop

grachten terug in orde te stellen en er 

de noodige verbeteringen aan toe te bren
gen, hebben Dinsdag 11. d hh. Dr Van 

Wynendaele, hoofdcommissaris Seys, 

ingenieur Van Coillie en h. Devisscher, 

chef van den Reddingsdienst, een be

zoek gebracht aan de verschillende 
schuiloorden.

Een verslag omtrent dit bezoek zal 

aan het Schepencollege voorgelegd wor

den. Er zal onder meer voorgesteld wor

den de schuilplaatsen, ondergebracht 

in de St. Antoniuskerk, te voorzien van 

een nooduitgang. Door den h. Vanden

berghe, abri-chef, werd ons terloops me

degedeeld dat er nog dagelijks een hon

derdtal personen er in komen vernach

ten. De reinheid van deze schuilplaats 

strekt tot eer van dezen abri-chcf.

Er zal gezorgd worden om al de schuil

oorden te voorzien van gezondheidsin- 
richtingen.

Daar de toegang tot de schuilplaatsen 

zal moeten verboden worden aan perso

nen die aangetast zijn van besmettelijke 

ziekten, zal onderzocht worden om af

zonderlijke lokalen ter beschikking te 
stellen van deze personen.

Verder zal in ieder schuilplaats een 

lokaal voorbehouden worden voor de ver

zorging van zieken en gekwetsten.

Met spijt werd vastgesteld, dat de 

loopgrachten te Mariakerke zeer veront

reinigd waren. Een oproep zal gericht wor

den tot de bevolking om deze schuiloor

den onder haar toezicht en bescherming 
te nemen.

Een bezoek werd gebracht aan een 

schuilplaats, tot stand gebracht door 

enkele bewoners van de wijk Oostendsche 

Haard. Zij bestaat uot een cylindervor- 

mige ijzerbetonnen vergaarbak, welke 

in horizontalen stand gedeeltelijk werd 

ingedolven en bedekt met aarde. Deze 

kan 16 personen beschutten. Dit is een 

gelukig initiatief dient aangemoedigd te 
worden.

LEEST EN  VERSPREIDT

« H ET  VISSCHERIJBLAD
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Sto ommachienen - Motoren - Sto omketels

Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 

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

Alle melcanieke vermakingen en constructies 

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

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

Postcheck 99136Tel. 71741 en 72781 Handelsregister 95

Oostendsch Nieuws
HET STADSPERSONEEL

Talrijke bedienden ,die wegens hun 
verlaten van hun post, met twee maan
den schorsing gestraft werden, hebben 
deze week opnieuw hun werkzaamheden 
op het Stadnuis hervat.

Mogen de andere afwezige leden zoo 
spoedig mogelijk eveneens terugkomen.

MILITAIRE KLEEOEREN

Onze militairen die terugkomen, moe
ten hun volledig uniform binnenbrengen.

Ware het niet mogelijk, dat zij het 
goed van hun uitrusting zouden mogen 
behouden. Het zijn toch kleederen, voor
al nu er veel armoede zal heerschen bij 
sommige personen.

Het ware voldoened de militaire 
schien te laten verwen, opdat een fat
soenlijk werkpak zou bestaan.

W AT  IS ER VAN GEW ORDEN ?

Op Zaterdag 20 April 11. had te Ant
werpen in de « Grand Bazar » aan de 
Groenplaats, de opening plaats van een 
tentoonstelling getiteld « Toerisme in 
eigen land », ingericht door het bestuur 
van de « Grand Bazar », met medewer
king van het ministerie van Verkeerswe
zen.

De Stad Oostende had er aan gehou
den aan deze tentoonstelling deel te ne
men. Heel wat materiaal werd opge
stuurd, o.a. talrijke schilderijen van den 
h. Debrock, aanplakbiljetten van Mees
ter Hansoul, miniatuurpoppen met de 
Oostendsche folkloristische kleeder- 
dracht, enz.

Wat is er van dat alles geworden ? Be 
vindt het zich nog te Antwerpen ? En iE 
welken staat ? In elk geval, het is noo
dig dat onmiddellijk maatregelen ge
troffen worden opdat dit alles zou te
ruggebracht worden naar zijn oude 
plaats.

GELUKKIG  NIEUWS
De familie Demoor, aan den Nieuw

poortsteenweg te Mariakerke, had een 
zoon die dienst deed bij het leger als 
brancardier. Op zekeren dag ontvingen 
de ouders bericht dat hun eenig kind ge
sneuveld was op 26 Mei te Ronsele. En 
inderdaad, de vader herkende in het 
stoffelijk overschot zijn zoon. De moe
der betwijfelde het echter. Maar... deze 
week ontvingen de ouders thans het op
zienbarend nieuws dat hun zoon zich wel 
en gezond in krijgsgevangenschap in 
Duitschland bevindt !

Kunt U zich inbeelden in welken toe
stand de ouders van Vader Demoor zich 
thans bevinden ?

ln memoriam 
LOUIS V A N BO RSEL

Met ontzetting hebben wij het overlij
den vernomen van onderluitenant Louis 
Vanborsel. Hij werd op zijn post gekwet'1 
den 24 Mei 11. en met een erge beenver- 
wonding opgenomen in het St. Amands- 
berghospitaal te Gent. Alles werd in het 
werk gesteld om hem te redden, maar 
kon niet baten en op Vrijdagnamiddag 
19 Juli 11. is hij na langdurig lijden over
leden.

Zij die hem gekend hebben in het hos
pitaal, waren dadelijk ingenomen dooi
de manier waarop hij zijn pijnen door
stond en zijn onwankelbaar goed hu
meur, evenals zijn medevoelen en tact.

In het burgerlijk leven, als gemeente- 
beambte, evenals bij het leger als offi
cier, had hij de achting en de vriend
schap van zijn oversten en collega’s we
ten te verwerven door zijn verstandelijke 
ontwikkeling en zijn activiteit.

Twee jaren studies in de Gentsche Uni- 
versiteit, na het voleindigen van het 
Athenaeum, verschaften hem het licen- 
ciaat in de handelswetenschappen en 
verdiepten tevens zijn inzicht in kunst 
en wetenschap.

Kort daarop verscheen zijn eerste ver
zenbundel «Mijn broeder en ik», die 
door de kritiek heel gunstig ontvangen 
werd, o.a. door R. Herreman, die hem 
als een der meestbelovende Vlaamsche 
jongeren kenmerkte.

Van zijn hand verschenen ook nog ar
tikels en korte kunstkritieken, die hooge 
verwachtingen voor de toekomst deden 
koesteren.

De onverbiddelijke, nuttelooze oorlog 
heeft het verhinderd. Een begaafd intel
lectueel als Louis Vanborsel kon niet on
gevoelig blijven voor de wereld waarin 
hij leefde, en de sociale wantoestanden 
bepaalden dan ook zijn diepmenschelijke 
overtuiging, waar hij steeds voor uit
kwam.

Wij denken met ontroering aan zijn 
ouders, voor wie geen opoffeirng voor 
hun eenigen zoon te veel was, en waar
van hij zielsveel hield ; en aan zijn jong 
vrouwtje die samen meti zijn moeder 
hem al die bange weken opgepast heeft.

Zijn heengaan laat een diepe leegte 
achter bij zijn familie, maar ook bij zijn 
talrijke vrienden, die hij door zijn fijn
gevoeligheid en kameraadschapszin ver
kregen had.

Wij betuigen hierbij onze sympathie 
en rouwbeklag aan de ouders en aan de 
jeugdige weduwe.

DE STADSDIENSTEN
zullen thans, bij uitzondering van de 

bureau’s van Militie, Bevolking en Bur
gerlijke Stand, ondergebracht worden in 
het nieuw Gerechtshof.

Voor de politie is men thans bezig lo
kalen beschikbaar te maken in het oude 
station.

Wie had ooit gedacht dat zij daarvoor 
nog zou dienen ?

OVERLIJDEN
Wij vernemen het overlijden van den 

heer Emiel Calmeyn, bediende in den 
Burgerlijken Stand op het stadhuis, in 
Frankrijk nabij St. Omer aan de gevol
gen van een longontsteking.

De overledene was 68 jaar oud en werd 
onlangs op pensioen gesteld, maar terug 
in dienst genomen wegens de mobilisa
tie.

Wij bieden aan de familie onze innige 
deelneming aan.

WIJ VERNEMEN
dat de leden van de Stadsharmonie 

zullen betaald worden voor hun gelever
de prestaties, tot en met 12 Mei.

WIST U
dat er in onze stad 700 huizen 

geheel werden vernietigd, 65 erg, 52 
gedeeltelijk en 91 licht beschadigd, en 
dat er verder 215 zijn, waarvan de rui
ten gebroken zijn ?

De herstellingen gaan echter hun 
gang.

STEENKOOL
Dank zij het initiatief van Schepen 

Van Coillie werd overgegaan tot het 
stichten van een vereeniging zonder 
winstbejag, met het doel de bevoorrading 
in steenkool in onze stad te verzekeren, 
door de kolenhandelaars.

Wij vernemen achteraf dat ons Stads
bestuur aangedrongen heeft om de prij
zen zoo laag mogelijk te houden en des
noods gezamenlijke aankoopen te doen.

DE SS. PETRUS EN PAULUSKERK
wordt thans hersteld, voor zoover de 

middelen het toelaten. Het brandglas 
wordt verwijderd en zal overal moeten 
vervangen worden. Intusschen wordt 
glas in alle ramen gestoken. Verder ver
zekert men ons, dat er omzeggens geen 
schade aan de orgels te bespeuren valt.

iN DEN REDDINGSDIENST

Woensdagnamiddag had de uitdeëïïng 
plaats van de armbanden aan de vrij
willigers van den reddingsdienst, tijdens 
een korte plechtigheid, waarop het 
woord gevoerd werd door Burgemeester 
Serruys en Bestuurder Devisscher. Al
lerhande gedachtenwisselingen grepen 
hierbij plaats.

BIJ ONS PO MP 1ER SKO RPS

Zondagmorgen, in den plassenden re
gen, had op de koer van de Brandweer 
een grootsche plechtigheid plaats, waar
bij Burgemeester H. Serruys aangesteld 
werd tot oorlogs-eerebevelhebber, in 
aanwezigheid van het Schepencollege en 
afgevaardigden der pompierskorpsen uit 
de omliggende gemeenten.

Bevelhebber G. Vanhecke sprak een 
gloedvolle rede uit, waarin hij Burge
meester Serruys en zijn dame geluk 
wenschte voor hun moedig optreden.

Daarna hield brandweerman Richard 
Fontaine, in naam van het Brandweer
korps, een korte rede vol plichtsbesef 
en erkentelijkheid.

Na een bezoek aan de instellingen, 
werd deze plechtigheid in een hotel aan 
de Leopoldplaats voortgezet, waarbij be
nevens Burgemeester Serruys, ook nog 
leidende personen van de West-Vlaam- 
sche Vereeniging van Brandweermannen 
het woord voerden.

OORLOGSSCHADE

De h. G. Mares, voorzitter van den 
Bond der Oorlogsgeteisterden, heeft te 
Brussel een onderhoud gehad met de 
Diensten van Oorlogsschade. Interessan
te mededeelingen werden er gedaan

Nogmaals dringt de Bond er op aan 
geen uitgaven voor expertisen en andere 
aan te gaan, vooraleer de zekerheid te 
tieoben, dat ze nut zullen bijbrengen

Voor expertisewerk en bestatigingen 
zal trouwens de Dienst van Oorlogsscha
de een eenvormig stelsel voor het gan
sche land invoeren.
Alle inlichtingen worden gratis ver

strekt door het Secretariaat, dat iede- 
ren dag open is van 9 tot 12 uur, Vindicti 
velaan, 3, Oostende.

Oorlogsgeteisterden, laat niet na lid 
te worden van uwen Bond.

OOSTENDE-BRUGGE EN TERUG PER 
AUTOBUS

Uurtabel vanaf 11 Juli :

Oostende (Marie-Joséplaats), vertrek • 
?’15 —  8,05 -  9,00 -  9,55 -  12,00 -

19 00 ~  ~  16’00 ~  17,00 ~  18,00 ~  

Brugge (Albertplaats), aankomst:
7.00 —  8,50 — 9,45 —  10,40 — 12,45 __

in’fÜ ~  14,45 — 16,45 — 17,45 —  18.45 — 19,45.

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

Brugge (Albertplaats), vertrek • 7 10__

—  10,10 —  n >00 —  13.00 — 14,00 —
15.00 —  17,00 —  18,00 —  19,00 — 21,00. 

Oostende (Marie-Joséplaats), aank. '

91’45 -  10,55 ~  11,45 —  13-45 — 
14,45 —  15,45 — 17,45 —  18,45 —  19,45 — 
*1,45.

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

Midden-Europeesche tijd.

2 £ 2 I ENDE ~  M IDDELKERKE — WES- 
TENDE-B. ■ NIEUWPOORT - DE PANNE

Uurtabel vanaf 25 Juni 1940. — Midden 
Europeesche tijd.

Oostende-Stad (vertrek) : 5,35 — 6 45 
TT 8.00 —  9,30 —  11,00 — 12,30 — 14,00 
15,30 — 17,00 — 18,30.

De Panne (Dijk), aankomst : 6,41 — 
J.Sl —  9.06 —  10,36 —  12,06 —  13,36 — 
15,06 —  16,36 —  18,06 —  19,36.

De Panne (Dijk) vertrek : 6,49 —  7 59

~  h 1?,—  10,44 -  12,14 -» 13,44 -  15,’l4
— 16,44 — 18,14 —  19,44.

Oostende-Stad, aankomst : 7,55 __ 9 05
— 10,20 —  11,50 — 13,20 —  14,50 __ ifi’20
17,50 -  19,20 -  20,50; ’

OP HET NIEUW GERECHTSHOF
De h. Carlo Loontiens heeft het plan 

opgevat de verschillende bloote muren 
van het Gerechtshof met geredde schil
derijen te versieren.

Zoo zal in de Gemeenteraadszaal een 
groot schilderij, dat ons paviljoen op de 
Wereldtentoonstelling van Luik versier
de, voorstellend een panorama van Oos
tende, met de haven, opgehangen wor
den.

Dit is een uitstekende gedachte.

DE BEVOLKING VAN OOSTENDE
Op heden wordt regelmatig aan 37.000 

personen rantsoeneeringszegeltjes uit
gedeeld, zoodat men mag aannemen dat 
ruim 13.000 Oostendenaars nog niet naar 
hun haardstede zijn teruggekeerd.

UIT ZIJN AMBT ONTZET
Bij besluit van 15 Juli 11., is de heer E. 

Jacobs, uit zijn ambt van burgemeester

EIEREN PER GEWICHT !
De prijs aer eieren wordt thans be

paald voigens hun gewicht.
Ziou moet men uiaris een ei, dat min

der dan 55 gr. weegt, 0.60 fr. betalen. Een 
van 55 tot bü gr., u.ïö fr. en boven de 60 
gram kosten zij 0.80 fr. Er weze opge
merkt, dat dit ae maximumprijzen 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 Koksijdet-Bad. geven deze frams 
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.

DE NIEUWE STADSBIBLIOTHEEK
De gedachte om de nieuwe stadsbiblio

theek op te richten in het voormalig 
IJzerpanorama, wint met den dag meer 
en meer veld.

Volgens de uiteenzetting van de plan
nen die de bibliothecaris C. Loontiens 
ons deed, zijn wij vast overtuigd, dat dit 
algeheele voldoening zal schenken.

Toekomende week hopen wij hier een 
omstandig verslag over uit te brengen.

Hoeden Klakken
- Special itei t  van al le  s l ag  HE M DE H -

HET HUIS

U. Jacqueloot
Hoek Wittenonnen- en Christinastraten 

BEVEELT ZICH AAN
Het magazijn is niet gesloten geweest

DE TELEFOON
In de groote steden van het land 

werkt de telefoon weer normaal voor ze
kere diensten. In onze stad, volgens 
een betrouwbare zegsman, zal het ook 
niet lang meer duren. De installaties 
werden weliswaar niet beschadigd door 
een ingeslagen brandbom, maar wel door 
het water van de blusschingswerken.

Hoe eerder wij gebruik kunnen maken 
van de telefoon, hoe liever.

DE LANDBOUWERS
vergaderden Donderdagmorgen in de 

nieuwe Gemeenteraadszaal op het Ge
rechtshof, in aanwezigheid van Burge
meester H. Serruys en Rijksbouwkundige 
Ryckaert.

Mededeeling werd gedaan dat het tot 
nadere bepaling verboden was aardappe
len uit te rooien van de soorten « Bint
je » (Geldersche Muizen) en Eigenheimer 
(Krüger).

HET VERBRUIK
van tarwe, rogge, spelt en mengkoren 

als veevoeder wordt verboden, tenzij af
wijkingen worden toegestaan door den 
Nationalen Dienst van Land- en Tuin
bouwproducten.

EEN WATERVLIEGTUIG
van het Roode Kruis, geheel in een 

lichte kleur geschilderd, vloog Zondag
middag boven onze kust. Het wekte he m 
wat belangstelling.

EN DE HOVINGEN
van talrijke werkmanswoningen van 

de Oostendsche Haard werden duur de 
bewoners, in plaats van allerhaade 
bloempjes, nuttige groenten geplant, 
zooals selder, porei, roode kooien, enz.

Dit is zeer wel !

EXAMENS

De openingsdatum der zittijden van 
de overgangs- en eindexamens voor üe

VERBREEDEN VAN KAPELLESTRAAT
Hetgeen de menschen thans het meest 

over spreken, is hoe men de verbreeding 
van de Kapellestraat moet oplossen !

Volgens hen zou het zeer gemakkelijk 
gaan, vermits nu vele huizen plat liggen.

Wachten wij echter af en hebben wij 
vertrouwen in de personen die aange
steld werden om die zaken te bespreken 
en te bestudeeren.

IN DE SCHUILPLAATSEN
Te veel menschen weten nog niet dat 

de scnunpiaatsen tegen mogenjke bom- 
baraementen in reinen toestana moeten 
genouaen woraen. Want velen gebruiken 
ae schuupiaats als een W. c. ue pontie 
heeft opuracm gekregen streng ln te 
gaan tegen al wie deze plaatsen bevuilt, 
ün dat is maar juist ook.

DE NIET ONTPLOFTE BOM
Nevens het huis van den Franschen 

consul lag, geheel bedolven op het trot
toir, een met ontplofte bom. Dezer dagen 
werd dit helsche goedje verwijderd, wat 
een groote zuivering is.

WIST U
dat de Reichskreditkassenscheine wel

ke sedert April in omloop waren ge
bracht, in Noorwegen thans werden inge
trokken V Alleen de Noor sche li :>n is 
thans het eenige geldig betaali___„el.

NADAR AFSLUIT INGEN
werden geplaatst in de K. Janssei's- 

laan, vóór net huis van wijlen Deweerüt. 
daar gedurig steenbrokken naar beat-den 
komen en de voorbijgangers Kunnen 
kwetsen.

Het wordt hoog tijd dat alle niet < n- 
dersceunde muren worden omgetrokkt n

EEN VOETBALMATCH?
Als wij zekere goed ingelichte sports

mannen mogen gelooven, dan denkt men 
er in onze stad ernstig aan, een voetbal
match in te richten tusschen de twee 
ploegen van onze stad. De opbrengst zou 
gaan naar liefdadige werken en aan de 
familie van de gekwetste en gesneuvelde 
voetbalspelers.

Dit initiatief geniet onzen vollen 
steun.

GOUDEN BRUILOFT

Op Dinsdag 9 Juli vierden de echtelin
gen Pierre Blomme en Leon tine Vanha- 
verbeke, Gerststraat, 154, hun goaüen 
bruiloft.

Uit dit huwelijk werden vijf kinderen 
geboren, waarvan er thans nog drie in 
leven zijn, en thans allen getrouwd. De 
gelukkige feestvierders hebben reeds 
drie kleinkinderen.

Het was de Schepen Boudolf die hen 
persoonlijk kwam feliciteeren en hun, 
benevens een som gelds, een prächtigen 
bloemenruiker overhandigde.

« Het Visscherijblad » wenscht het ge
lukkig paar nog vele jaren, tot genoegen 
van hun kinderen en familie.

!K =  Ki

DAGELIJKSCHE REIZEN 

—  NAAR BRUSSEL —

GARAGE

R A M O U D T
Voor alle INLICHTINGEN 

30a, KAAISTRAAT, 30a

TER VISCHVANGST

We vernemen dat sedert Maandag 15 
Juli, de bootjes terug in zee mogen, en 
van Den Haan tot aan Middelkerke. De 
verkoop moet echter plaats grijpen 
onze stad, aan den « trap ».

Voor de vischliefhebbers is dit 
goed nieuwsje.

ONTPLOFTE MIJN

Op het strand, juist tegenover het
ligt

in

een

Rijksveeartsenijschool te Kuregem, 'Pensionnaat van het Sacré-Cœur, 
Rijkslandbouwinstituut te Gent en te een miJn welke ontladen is, en bijgevolg 
Gembloers, Rijkshandelshoogeschool te ' volledig onschadelijk. Het behoeft niet 
Antwerpen, werd vastgesteld voor den | gezegd te worden dat zij heel wat succes 
eersten zittijd op 2 September a.s. en 
de tweede zitting op 14 October a.s.

KRIJGSGEVANGENEN

Deze week zijn een zeer groot aantal 
van onze krijgsgevangen soldaten, welke

oogst, vooral bij zonnig weder, wanneer 
iedereen op den dijk wandelt.

MEN IS THANS BEZIG

met het omtrekken der muren der ver
schillende hotels op den Zeedijk, welke

-  V  =  V  = =  V  -

in Duitschland in een kamp bij Nuren- ' door brand of bommen werden getroffen, 
berg verbleven, ontslagen en naar nun 'Afspanningen werden geplaatst om alle 
woningen teruggekeerd. ! persoonlijke ongelukken te vermijden.

Mogen zij weldra allen terugkomen, is !vnnn  
de wensch van elkeen ! , VOOR MEER NETHEID

Er gaat thans geen dag voorbij of de 
DE GENEESHEEREN .Stad ziet zich genoodzaakt over te gaan

hebben Vrijdagnamiddag andermaal tot het aanplakken van berichten. Jam- 
een groote vergadering belegtl ten stad- mer genoeg werd door de personen die 
huize, waar besprekingen van zeer gv jot deze plakbrieven moeten uithangen, zeer 
belang, in samenwerking van de stads- j slordig te werk gegaan, wegens het feit

' dat de speciale borden hiervoor niet wor
den gebruikt, maar allerlei huizen, en 
dan nog op de mooiste gedeelten van de 
straat.

Zou ons Gemeentebestur de noodige

overheden, plaats grepen.

STADSKOM MISSAR IS

Sedert verleden week bezit onze stad 
ook een stadskommissaris in den per-1 
soon van den Heer Ingenieur Melsheimer 
die een zeer vriendelijk man is.

TELLING VAN MOTORVOERTUIGEN
Deze week werd onverwachts over

gegaan tot een telling van alle motor
voertuigen in onze stad, en dit op la si 
van de Duitsche Overheid.

DE OOSTENDSCHE HAARD

heeft thans als voorloopige bestuurder 
den heer Rayée, in vervanging van Bur
gemeester Dr Moreaux.

HET HUIS E. DEHAESE

Bril- en Photoartikelen
is voorloopig overgebracht 

4, W ESTRAM P KURSAAL

Oo r l o g s s c h a d e
In de bureau’s van de Handelskamer, 

Politiebureau Vandersweepplaats, be
staat er een dienst die alle inlichtingen 
verschaft aan geteisterden aangaande 
de vaststelling van oorlogsschade.

VOOR DE ONDERWIJZERS

Naar ons van uit bevoegde bron werd 
medegedeeld, zullen de onderwijzers door 
de Stad voor de maand Juli volledig wor
den uitbetaald.

IN ONZE HAVEN
liggen een aantal schepen, o.a. de 

« Freddy », een binnenlander, enz. gezon
ken.

Zou men deze schepen niet kunnen 
vlot brengen ?

instructies niet kunnen geven, opdat 
voortaan dergelijke feiten zich niet meer 
zouden voordoen ?

VERLATEN KINDEREN

De personen die verlaten kinderen 
hebben opgenomen of volwassenen, wier 
identiteit onbekend is, worden verzocht 
al de inlichtingen aan het Rood-Kruis te 
geven : -Livornostraat, 80 of Florence- 
straat, 4 te Brussel.

X

X

De groote Magazijnen van Damesnieuwigheden

“A LA VILLE DE LONDRES,,
zijn VOORLOOPIG OVERGEBRACHT

ADOLF B UYLSTRAAT, 8
AUX MAGASINS REUNIS
Groote keus van allerhande Artikelen 

Sterk Verminderde Prijzen

X

DE Ste GODELIEVEKERK
Spijis aen oeroeraen toestand, is men 

voiop oezig om ae Ste Goüehevekerk ver- 
aer in orae te brengen. Verleden week 
waren ae limmeriieaen er druk in ae 
weer en thans doen metsers de rest van 
aen voorgevel af.

Wanneer zal men met den bouw van 
den toren aanvangen ?

IN DE NIJVERHEIDSSCHOOL
Woensdagmorgen woonde Schepen De- 

vrienat de eindexamens bij, welke thans 
in onze stedelijke Vakschool gehouden 
worden.

CAFE GESLOTEN
Een café, rechtover de cinema Roxy, 

werd op bevel van de politie geslotm.

LEGERPAARDEN

Menige landbouwer werd tijdens de 
oorlogsaagen onaangenaam verrast dooi 
net ieit aat zijn pas vetgemeste gras
weide door een bende legerpaarden wera 
kortgevreten. Aou de mogelijkheid niet 
bestaan, opdat ons stadsbestuur aan ae 
getroffenen een kleine schadevergoeding 
zou kunnen toestaan, bv. in den vorm 
van haver ?

Wij zijn er van overtuigd, dat dit zeer 
op prijs zou gesteld worden door onze 
talrijke landbouwers.

IN HET MUZIEKCONSERVATORIUM

Op Donderdag 1 Augustus, om 3 uur 
’s namiddags, grijpt de plechtige uitrei 
king plaats van de diploma’s behaaici 
door ae leerlingen.

Er weze opgemerkt, dat de toegang al
leen voorbehouden is voor de leerlingen.

FIETSDIEVEN

Er bestaan twee soorten fietsdieven : 
dezen die een fiets stelen om hem later 
te verhelen, anderen om er een eind weg 
mee te rijden en dan eenvoudig tegen 
een verlaten muur te laten staan.

Eerlijke menschen brengen zulke fiet
sen terug op het politiebureau waar men 
in zeer vele gevallen, dank zij de num
merplaat, den eigenaar kan opsporen. 
Anderen daartegen, gebaren van Koo en 
zeggen tegen niemand niets. Dat zijn 
ook fietsdieven. En zij kunnen niet zwaar 
genoeg gestraft worden.

AARDAPPELDIEVEN

?, Van verschillende kanten is ons reeds 
ten gehoore gekomen vanwege verschil
lende boeren, dat heel wat van hun 
groenten, voornamelijk aardappelen, 
werden gestolen, die nog op het veld 
staan.

Denken deze menschen soms, dat er 
door den oorlog thans geen wetten meer 
bestaan ? Wij begrijpen best, dat som
migen het thans niet zeer breed hebben, 
maar daarvoor bestaat toch de Commis
sie van Openbaren Onderstand, die heel 
wat nuttig werk verricht. Trouwens, wie 
niet hooren wil, moet voelen.

WEGWIJZERS

Het is effenaf bewonderenswaardig, 
hoeveel wegwijzers er thans in onze stad 
opgesteld zijn. Vroeger kon men met 
moeite op de bijzonderste wegen zooiets 
aantreffen, zoodat de talrijke verlofgan
gers altijd verplicht waren den weg te 
vragen, en mede door het feit dat ze de 
taal der streek niet machtig waren, veel

AANBESTEDING

De drukkers in de Provincie West- 
Vlaanderen gevestigd, worden uitgenoo- 
digd deel te nemen aan de openbare aan
besteding op 14 Augustus 1940, voor het 
drukken en leveren der boeken van den 
burgerlijken stand voor 1941.

De modellen van deze boeken liggen 
ter inzage van de belanghebbenden, in 
het Provinciaal Bestuur.

Een exemplaar met de voorwaarden 
van deze aanbesteding wordt op aan
vraag toegestuurd.

DE VOLKSSOEP

Van Maandag 8 Juli tot Zaterdag 13 
Juli werden slechts 7666 rantsoenen soep 
gegeven, hetgeen ongeveer 1275 rantsoe
nen per dag is. Gezien de hooge kosten 
van bereiding en vervoer, heeft het 
Schepencollege beslist, zoo de soepafne- 
ming niet toeneemt, van den dienst stop 
te zetten.

Het vervaardigen der soep kost veel 
geld aan de Stadskas, gezien bestand- 
deelen van allereerste hoedanigheid ge
bruikt worden, de kleine bijdrage zijnde 
5 frank per 14 dagen, is bijlange niet vol
doende om de kosten te dekken.

De meeste menschen schijnen uit het 
oog te verliezen, dat het niet mogelijk is 
aan gelijk wie dergelijke soep te vervaar
digen aan zulken lagen prijs.

Zij schijnen ook niet het minste be
grip te hebben, hoe noodzakelijk het is, 
dergelijk voedsel aan hun kinderen te 
geven, deze soep bevat inderdaad al het 
noodige om een volledig versterkend 
voedsel te vormen.

Het is dus in het belang der bevolking, 
dat de soepuitdeeling voortgaat, en het 
is aan de bevolking van verstand te ge
bruiken en den dienst te helpen door de 
kleine bijdrage, die door het Schepencol
lege werd vastgesteld.

SCHOOLVACANTIES

De vacanties voor al de stadsscholen 
beginnen op 3 Oogst en eindigen op 2 
September.

OORLOGSSCHADE
Er werden te Oostende 700 huizen to

taal vernield, 52 gedeeltelijk, 65 erg be
schadigd, 91 licht beschadigd, 215 hebben 
alleen de ruiten gebroken.

VOLKSSOEP
Toen de soepuitdeeling gratis was, wer

den van 1 Juli tot 5 Juli 84820 liters soep 
uitgedeeld, zijnde ongeveer 254460 rant
soenen.

Dit heeft eene uitgave voor de bestand- 
deelen alleen van 54.727,25 fr. aan de 
Stadskas gevergd.

Sedert de kleine bijdrage van 5 frank 
per 14 dagen werd gevraagd, is de uit- 
deeling met 80 p.c. gedaald.

De menschen hebben niet begrepen 
welk krachtig voedsel hun werd aangebo
den voor dezen spotprijs.

NOG GOED AFGELOOPEN
Woensdagnamiddag was de veertienja

rige Willy C..., van de Gerststraat, 129, 
er op uitgegaan om paling te peuren in 
het derde dok, dat thans opgevuld wordt.

Rond 4 uur deed de jongeling echter 
een verkeerde beweging met het jammer
lijk gevolg, dat hij in het water sukkelde. 
Op zijn geroep sprongen onmiddellijk 
bereidwillige handen naar voor, om den

tijd verspilden. Nu is dit echter het ge- ! ongelukkige te grijpen, doch het ging
val niet meer, want overal, tot op de 
kleinste wegen toe, treft men zeer duide
lijke en klare wegwijzers aan.

HET VERKEER

Het heeft ons waarlijk genoegen ge
daan te bemerken, dat het verkeer thans 
geregeld wordt door een politieagent. 
Het was ook maar hoog tijd, dat op de 
gevaarlijke kruispunten van d\e .stad, 
een man van de openbare orde het ver
keer regelde.

DISPENSARIUM VOOR TERINGLIJ
DERS TE OOSTENDE

Het Comité van voornoemde instelling 
bericht de belanghebbenden dat vanaf 
30 Juli 1940 de kostelooze onderzoeken 
zullen plaats hebben iederen Dinsdag en 
Zaterdag, te 17 uur.

KONINKLIJK ATHENAEUM

De eerste zittijd der toelatingsexa
mens voor de 6e voorbereidende klasse 
en de 6e klassen is vastgesteld op Maan
dag 5 Augustus, te 9 uur.

De nieuwe leerlingen kunnen zich la
ten inschrijven, in het kabinet van den 
Studieprefect, St. Petersburgstraat, 31, 
op Donderdag 1 Augustus, van 9 tot 12 
en van 14 tot 16 .uur.
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VERVOER -  Afhaling en Bestelling

Odilon Verlinde i j
ten huize • :

Tel. 71532 Privé 71159

WORDEN POMPIERS LANDBOUWERS?
Volgens een mededeeling die Bevelheb

ber Vanhecke ons deed, zouden de pom
piers gelegenheid krijgen om de braak
liggende grond rondom de pompierska- 
zerne te beplanten, om er allerlei groen
ten te kweeken.

OUD IJZER
Op het plein van het nieuw Gerechts

hof wordt de stapel van oud ijzer met 
den dag grooter en grooter. Onder die 

der gemeente St. Joris, arrondissement j stukken ziet men o.a. een gedeelte van 
Veurne, ontzet. den ijzeren trap van het Stadhuis.

II
Burgerlijke Stand

GEBOORTEN

13 Juli. —  Ghislaine Vanacker, van 
Pierre en Clarice Monteyne, Kapellestr., 
3.

14. —  Jean Brissinck, van Valeer en 
Olga Luca, Aartshertogstr., 45.

15. —  Eugeen en Maurits Meesschaert, 
van Alois en Yvonna Lams, woont te 
Steene. —. Erik Deprez, van Edgard en 
Germaine Muyllaert, K. Vande Woessy- 
nestraat, 29.

20. — Marcel Sanctorum, van Gustxaf 
en Celesta Eyland, St. Paulusstr., 23.

STERFGEVALLEN

17 Juli. —  Petrus Corveleyn, ol j , erhh. 
van Maria Brackx, Fr. Orbanstr., 6. — 
Arthur Van Glabbeke, 77 j., echt. van 
Marie Fermon, Leopoldl., 14. —  Simonne 
Vandenberghe, 6 j., Nukkerwijk, 1. —  
Victorine Nassel, 77 j., wed. van Leopold 
Vandekerckhove, Ed. Cavellstr., 15. — Jo- 
sephina Dangez, 67 j., echt. van Frans 
Marteau, Sl^eenbakkersstr., 29.

19. —  August Devolder, 73 j., echt. van 
Maria De Wulf, Vlaanderenstr., 62. — 
Jozef Bernard, 67 j., echt. van Melina 

, Vandecasteele, Lijndraaiersstr., 48. — 
\ Irma Kerckaert, 49 j., ech’t. van Jules 
* Vandewilde, Vereenigingstr., 38.

Burgerlijke slachtoffers

21 Mei. — Frans Van Vliet, 57 j., woont 
te Duffel, Hoogstraat, 9.

26 Mei. —  Medard Verburgh, echt. van 
Helena De Groote, woont te Heist.

27 Mei. — Jozef Roland, geb. den 14 
Juni 1917, student. — Frans Warmoes, 
geb. te Ganshoren, den 13 October 1923. 
—  Jean Vekeman, geb. te Lommel, den 
1 October 1923. —  Jean Louis, geb. te 
Brussel, den 30 Januari 1915. — Gerard 
Duquesne, 17 j., woont te Renaix. — Va- 
lère Ravecke, 35 j., echt, van Celina Me- 
nil, woont te Schaarbeek.

. HUWELIJKEN

13 Juli. —  Vanhumbeeck Pieter, apo
theker, en Broux Simonne, onderwijze
res. — Lauwereins Albert, monteerder, 
en Decerf Maria z. b.

20. — Rau Carolus, haringrooker, en 
Herman Octavia, z. b.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN

21 Juli. — Demeester Gerard, werk
man, Cairostr., 64 en Legein Julienne, 
Kapellestr., 81. —  Decoster Prudent, be
diende, Stuiversstr., 108 en Lepeer Si
monne, Nijverheidstr., 50. — Cornells 
Gaston, officier en Pypers Paula, z. b.

niet gemakkelijk. Reeds was hij twee
maal onder geweest, maar toen hij voor 
den derden keer boven kwam, wist men 
hem terug op het droge te brengen.

Willy C... was echter niet bewusteloos, 
en bibberend en druipend van de natte, 
moest men zoo spoedig mogelijk optreden 
om geen zware ziekte te doen ontstaan. 
Hij werd binnengebracht bij de concier
ge van het nieuw Gerechtshof, Vanhoor- 
ne—Matthis, die den jongeling zijn nat
te kleeren uittrok, in een warme pyjama 
doffelde en bij de stoof plaatste, waarna 
hij warme koffie moest drinken. Intus
schen was een politieagent op weg om 
de ouders te verwittigen.

Wij kunnen niet nalaten hier een 
woord van dank te spreken voor de goede 
behandeling die de concierge voor den 
drenkeling over had en die hem heel ze
ker van een zware bronchitis zal behoe
den.

HET AFGEBRANDE STADHUIS
Naar wij uit betrouwbare bron verne

men, is het onmogelijk gebleken om de 
nog rechtstaande muren van het afge
brande stadhuis, verder omlaag te trek
ken. Men zou zich dan ook genoodzaakt 
zien om met behulp van dynamiet, de 
muren en andere zware kelderingen te 
doen springen.

DE TIJDELIJKE STADSBEDIENDEN
Naar wij gehoord hebben, zullen op

nieuw de tijdelijke bedienden die aan
vaard waren maar ontslagen, door het 
feit dat zij hun post verlaten hadden, te
rug in dienst genomen worden.

Ten minste voor hen die militaire ver
plichtingen hadden.

MERCURIUS
Op het hoogste punt van den voorgevel 

van ons stadhuis bleef, zelfs na den 
brand, het beeld van Mercurius, God van 
den Handel en van de Dieven, in verhe
ven houding staan. Dit heeft men thans 
ook naar beneden gebracht en het schijnt 
dat, dank zij de pompiers, het onbescha
digd is kunnen weggeborgen worden.

IN HET NIEUW GERECHTSHOF
Dank zij het initiatief van bibliotheca

ris Loontiens, werden deze week de ver
schillende zalen van het nieuw Gerechts
hof, waar de stadhuisdiensten worden of 
zijn ondergebracht, versierd met talrijke 
schilderijen. Jammer genoeg, kunnen zij 
ons de weelde niet doen vergeten van 
de vroegere kabinetten der schepenen en 
andere zalen.

OUD-BURGEMEESTER MOREAUX OOK 
TERUG ?

Volgens zekere geloovenswaardige ge
ruchten, zou oud-burgemeester Dr Mo
reaux ook terug zijn in ons land en zich 
op dit oogenblik te Brussel bevinden.

UITBETALING VAN SPAARBOEKJES
Op dit oogenblik worden in de « Cré

dit Anversois », Kapellestraat, 79, waar 
voorloopig de bureaux van de Nationale 
Bank zijn ondergebracht, geld uitbetaald 
van hetgeen men op zijn spaarboekje 
heeft. Het maximumbedrag dat men per 
maand mag afhalen, beloopt duizend fr. 
Ook worden er ouderdomspensioenen uit
betaald, voor zoover de menschen een
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check ontvangen hebben.
Voor aen goeüen en rappen gang van 

zaken, werd Desiist uit te betalen aan 
ae personen wier naam begint met : Oe 
letter A tot en met C, s lviaanüags ; ae 
letter D, 's Dmsaags ; de letter E tot en 
met K, ’s Woensdags ; de letter L tot en 
met O, ’s Donderaags ; de letter P tot 
en met U, ’s Vrijdags ; de letter V tot en 
met Z, ’s Zaterdags.

De loketten zijn s namiddags gesloten.

VOOR HANDELAARS D IE  WAREN, AAN 
RANTSOENEER ING ONDERWORPEN, 
VERKOOPEN

ingevolge een omzendbrief uitgaande 
van het Provinciaal Bestuur, trekt het 
Gemeentebestuur de bijzondere aan
dacht der handelaars, die waren aan 
rantsoeneering onderworpen, verkoopen, 
op de dringende noodzakelijkheid de ze
gels in rangen van 10 en met orde op de 
borderellen aan te brengen, ten einde 
een spoedige controle en een rasse afle
vering der herbevoorradingsbons moge
lijk te maken. Ten andere is op de bor
derellen een kader gedrukt die het plak
ken der zegels zeer vergemakkelijkt.

DE POLITIEBUREELEN
Naar wij uit betrouwbare bron verne

men, zullen de lokalen van de stedelijke 
politie, in tegenstrijd met de geruchten, 
als zouden zij in de oude statie onder
gebracht worden, in de vroegere bureelen 
van het lokaal Comité van het Rood- 
Kruis, Vlaanderenstraat, 23, ingericht 
worden. Men is er op dit oogenblik fel 
aan het werken : de « bak » is reeds 
klaar, de kelders zijn ook in orde. En 
wij moeten de keus van dit gebouw ge
lukkig achten, omdat het in het midden 
van de stad gelegen is, omdat er een ga
rage is, en ook omdat er stevige schuil
kelders voorhanden zijn.

Het schijnt dat de reden, waarom men 
van de oude statie afzag, ligt in het feit, 
dat de onkosten te hoog zouden geloo- 
pen hebben.

TERUG IN ONZE STAD
Sedert het begin van deze week zijn 

weer vooraanstaande burgers in onze 
stad teruggekeerd. De eerste was advo
kaat Porta, en later werd de aankomst 
gemeld van oud-schepen Vroome. Zij 
zien er beiden goed uit, wat verbrand 
door de zon, en de haren van Emiel zijn 
thans geheel grijs geworden.

Als brave burgers hebben zij de stads
auto terug bezorgd op de plaats waar zij 
hem gevonden hadden.

M EK AN IEKE TOUW-, GAREN- < 

EN NETTENFABRIEKEN

TOT 11 UUR OP STRAAT
De bevolking mag van heden af weer 

tot 11 uur op straat blijven, met dien 
verstande, dat de drankgelegenheden te 
10.30 uur moeten gesloten worden.

Men beweert dat de toegang tot den 
Zeedijk alleen maar tot 10 uur geldt.

OP DE TRAM
Wij vernemen dat van Woensdag 24 

dezer, de Duitsche soldaten en andere 
personen van de Duitsche Weermacht 
(deze met een gelen band), gratis ver
voerd worden op de trams.

Aannemer van Begrafenissen 
Wendt U bij STERFGEVAL tot

August Verburgh
OOSTSTRAAT, 36 — OOSTENDE

N. V.
REEDERIJKAAI, OOSTENDE<

Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en
—  Openbare Werken —

—  Maaout « Purfina » —  
Diesel Motoren « Sulzer »

BERICHT AAN DE GETEISTERDE HAN
DELAARS

De «Vereeniging der Handelaars» van 
Oostende brengt ter kennis van alle ge- 
teisterden in het algemeen en de geteis
terde handelaars in het bijzonder, dat 
zij alle nuttige inlichtingen kunnen be
komen in het « Bureel voor Oorlogsscha
de », ingericht door de handelaars van 
Oostende en omliggende.

Het bestendig secretariaat is ter hun
ner beschikking alle weekdagen, van 9 
tot 12 uur, in het lokaal der Handelska
mer, 1, Vanderzweepplaats (politiebu- 
reel), 1ste verdiep.

Dit bureel werkt in nauwe samenslui- 
ting met den provincialen Bouwmees- 
terskring, en onder toezicht der Besten
dige Deputatie.

Alle inlichtingen worden kosteloos en 
met de meeste bereidwilligheid ver
schaft, duidelijke formulieren zijn ter 
beschikking der belanghebbenden.

U ITD EE LIN G  DER ZEGELBLADEN
Ten einde een ongewenschten toeloop 

op het bevoorradingsbureel, Stockholm- 
straat, te vermijden, die den normalen 
dienst zeer stoort, trekt het Gemeentebe
stuur de aandacht op het feit dat in de 
toekomst geen zegelbladen zullen afgele
verd worden op het Centraal Bureel. De 
bevolking wordt dientengevolge aangera
den zich in haar aangeduid lokaal van 
zegels te voorzien op de vastgestelde 
uren, t.t.z. van 8.30 tot 12 en van 14 tot 
17.30 uur.

De eerstvolgende uitdeeling zal geschie
den vanaf den 5den tot en met 9den 
Augustus e.k. Het Centraal zal maar 
voor uitzonderlijke gevallen zooals vluch. 
telingen, militairen die hun haardstede 
vervoegen, enz,, ook boven het hierboven 
vermeld tijdstip, zegels uitdeelen.

AANBESTEDING VAN DE TR IN K H A LL
Het ontwerp voor de aanbesteding van 

de uitbating van de Trinkhall is thans 
voorloopig opgesteld. Het wordt op dit 
oogenblik aan een strenge studie van 
Burgemeester en Schepenen onderwor
pen.

HET MERCURIUSBEELD
In tegenstelling met ons bericht op 

üiadzijde 3, is men er niet in gelukt, het 
oeeld van Mercurius, God van den Han- 
ael en der Dieven, welke op het hoogste 
punt van den voorgevel van ons af ge
brand stadhuis geplaatst was, in zijn 
geheel te behouden, spijts alle mogelij- 
Ke pogingen. Dit beeld dat uit brons was, 
werd ook aangetast door de warmte en 
is heelemaal verschroeid.

ALS HET NOG N IE T  TE LAAT IS
zou men moeten aandringen den ge

denksteen, welke over de geheele lengte 
loopt van het afgebrande stadhuis, juist 
onder de marquise, te redden, nu men be
zig is de muren te laten springen. Op de
zen steen komen o.a. de vermelding voor 
van de eerste steenlegging in 1710 door 
burgemeester Bauwens, de naam van ar
chitect Flugeels, broeder van de Augus- 
tijnerorde.

LIJK  BINNENGEBRACHT
Woensdag werd door een visschers- 

vaartuig het lijk aan wal gebracht van 
een Engelsch matroos, N. Tearle Stio 
Meth. Andere aanduidingen ontbreken. 
Het stoffelijk overschot werd op het 
nieuw kerkhof ter aarde besteld.

COMM ISSIE VAN URBANISATIE
Donderdagavond, te 17 uur, kwam de 

Commissie van Urbanisatie bijeen. Een 
kort verslag over de gevoerde beslissin
gen volgt toekomende week.

OE GESCHORSTE BEDIENDEN
De bedienden die wegens het verlaten 

van hun post, enkele maanden schorsing 
opliepen, en dezer dagen terug in dienst 
werden genomen, hebben thans hun de
finitieve heraanstelling per brief ont
vangen. Het Schepencollege heeft in
derdaad hun indiensttreding bevestigd.

MOESTUINTJES
Het aanleggen van moestuintjes is 

thans aan de orde van den dag. Zoo 
komt het Schepencollege de toelating te 
verleenen aan Mevr. Fontaine-Vanhoeck, 
concierge van de stedelijke Vakschool, 
om op de koer van aeze school een 
moestuintje aan te leggen.

MEEL EN DEEGWAREN
In het Belgisch Staatsblad is een ver

ordening verschenen, waarbij bepaald 
wordt dat tarwemeel, gebuideld à 85 t.h. 
gebruikt mag worden tot het maken van 
deegwaren.

t/OOR DE BROUWERS
De wn. Secretaris Generaal van het 

ministerie van Volksgezondheid heeft 
een besluit uitgevaardigd, waarbij het 
verboden is tarwe, gerst, rijst of bijpro
ducten, maïs of bijproducten te gebrui
ken in een brouwerij of mouterij. De in- 
landsche gerst, geoogst vóór 1940, mag 
echter to(t dez<$ do^lefnden gebruikt 
worden.

IN HET N IEUW  GERECHTSHOF
Men is thans volop bezig met het 

plaatsen van de centrale verwarming in 
het nieuw Gerechtshof. Ook werd een 
ijzeren leuning aangebracht aan den in
gang voor de auto’s, op den linkerkant 
van het gebouw.

VERDACHTEN WORDEN OPGELEID
Donderdagmorgen werden een groot 

aantal personen, meestal van vreemde 
nationaliteit, aangehouden en verzameld 
op de koer van de Meisjesberoepsschool, 
ofte stadhuis. De Duitsche soldaten wa
ren zeer vriendelijk tegenover deze per
sonen, en elk kreeg een stoel. Rond half 
twee werden deze personen verder ver
voerd.

CONCERT
Donderdagnamiddag speelde op den 

Zeedijk, aan « Petit Nice », een Duitsche 
militaire kapel, marschmuziek die heel 
wat militairen en burgers aanlokte.

DE PENSIOENEN
Op Zaterdag 27 Juli worden de pen

sioenen van net RijKspersoneel en de 
daarmee gelijkgestelaen, alsmede aat 
van weüuwen en weezen, van 8 tot 12 en 
van 13.30 tot 16 uur, en op de andere 
dagen van 14.30 tot 16 uur uitbetaald, 
in de bureelen van de Belasting, Chris- 
tinastraat, 113.

Belanghebbenden die niet zelf kunnen 
komen, woraen vriendelijk verzocht hun 
levensbewijs mee te geven aan den per
soon die het geld in hun naam mag af
halen. Dergelijke levensbewijzen kunnen 
kosteloos bekomen worden in het bureel 
van de Bevolking, op het stadhuis.

DE POSTCHECKS
Van 22 Juli af, voert de dienst der 

postchecks opnieuw de overschrijvingen 
uit van rekening op rekening, welke 
door de titularissen bevolen worden. 
Geen bijzondere mededeelingen mogen 
meer geschreven worden op de over
schrijvingen.

SCHOUW ING VAN AUTO’S
De Burgemeester heeft de eer aan de 

belanghebbenden mede te deelen, dat 
op verzoek van de bezettende macht, al
le eigenaars van vrachtauto’s L.K.W. 
(camions, camionnetten) welke een rij
vergunning bezitten, zich met hun wa
gen moeten bevinden in ’t Maria-Hendri- 
kapark, ingang Koninginnelaan, op 
Zondag 28 Juli, te 13.30 uur.

H UISZO EKING
De politie heeft op het onverwachts 

een huiszoeking gedaan bij den grafma
ker Noots, aan den hoek van de Stui- 
versstraat en de Generaal Jungbluth- 
laan, dit naar aanleiding van zekere ge
ruchten. En het onderzoek heeft bewe
zen dat de geruchten gegrond waren, 
vermits men er allerlei huisgerief heeft 
aangetroffen, meestal afkomstig uit 
leegstaande gebouwen. Zoo vond men er 
verschillende naaimachines, allerlei tel- 
jooren, enz.

IN VERZEKERDE BEWARING
Men heeft thans de waardevolle pa

pieren, zooals de comptabiliteit, de ti
tels en obligaties der Stad, welke in de 
brandvrije kamer van het afgebrand 
stadhuis nog steeds aanwezig waren, 
overgebracht naar de kelders van het 
nieuw Gerechtshof. Deze staan daar 
thans dag en nacht onder politiebewa
king.

Cinema’s
RIALTO

1) Vlaamsch gesproken Ufa-actualitei- 
ten in eerste week. —  2) Lee Tracy, in 
« De geheimzinnige Radio X . — 3) Lu
cie English, Marie Paudler in «Liefde 
kent geen grens ». Kind. niet toeg.

K 10
1) Irène Dare, jonge schaatsenkam- 

pioene, in « Liefdesuitglijding ». —  2) 

Victor de Kowa in « Arme Hertog ! ».
Kinderen toegelat.

ROXY
1) Vlaamsch gesproken Ufa-actualitei- 

ten. —  2) Victor Mac Laglen in «De 
heerlijke Ploert ». —  3) Anny Ondra, 
Ivan Petrovitch, in « Polenbloed », naar 
de operette van Oscar Nedbal.

Kinderen toegelat.

PALACE
1) Dag en Nacht, gekleurde teeken- 

film. —  2) Siwas, aan den rand van de 
woestijn, documentair. —  3) «Vergeet 
mij niet », muzikale film met Benjamino 
Gigli, Magda Schneider en de kleine Pe
ter Bosse. Kind. toegelaten.

CAMEO
Zaterdag 27, Zondag 28, Maandag 29 

Juli, Donderdag 1 Oogst : Charles Col
lins, Frank Morgan in «Blauwe Walsen». 
— Joë E. Brown in « Vlieger ».

Kinderen toegeldt.

W at zal er van IJmui
den worden

Verschillende deelen van Holland zijn 
door oorlogsgeweld vernietigd, doch van 
vele zijden wordt, gelukkig, hulp ver
leend om alles weder op te bouwen en 
tot bloei te brengen. Een van de plaatsen 
die echter het meest van de zeer ongun
stige tijdsomstandigheden te lijden 
heeft, is wel IJmuiden...

Vroeger kwamen velen naar deze 
plaats om de sluizen te bezichtigen en 
een bezoek aan de vischhallen te bren
gen, waar een drukte van belang 
heerschte... Dit was natuurlijk niet al
tijd het geval, want gedurende de laat
ste maanden vóór den oorlog zag het er 
voor visschers en vischhandelaars niet 
rooskleurig uit, wat wel hoofdzakelijk 
aan het mijnengevaar te wijten was...

Thans komen ook velen IJmuiden be
zoeken om de haven te bezichtigen.

De haven...
Vroeger was er bedrijvigheid en voe

ren de trawlers en andere visschersvaar
tuigen in en uit, doch nu ?

Degenen die niet in deze plaats wo
nen en niet van haar houden, komen on
der den indruk van den aanblik, welke 
de haven hun biedt, maar zijn haar na 
eenigen tijd vergeten.

De IJmuidenaren echter, die hoofdza
kelijk van het visscherijbedrijf, dat ei
genlijk het « hart » van deze plaats is, 
bestaan, kunnen voor den troosteloozen 
toestand geen woorden vinden.

Het doet hen pijn, de schepen als het 
ware hulpeloos te zien liggen.

En de visschers ?
Het werkloozencijfer in deze gemeen

te, dat van 600 tot 2500 gestegen is, zegt 
reeds genoeg...

En nog ziet de toekomst er voor het 
visscherijbedrijf donker uit...

Maar versagen, dat nimmer ! IJmuiden 
is groot geworden door up and downs.

Verdonck-Minne
BREUKMEESTERS - ORTHCPEDISTEN

VRIJE TRIBUUN
ËX =

Een Missie ?

Nieuwpoort

Diesel-Deutz Scheepsmotoren

♦
♦
♦
♦
♦

♦

♦
♦
♦

<>
♦ VALCKE GEBR., N. V., COSTENDE

VERBOD
Het dansen is in alle openbare plaat

sen verboden. Alleen muziek door radio 

of platen mag gespeeld worden.

O PR UIM IN G  VAN PUINEN
Gedurende de laatste dagen werden 

veel puinen weggeruimd. De groote puin

hoop in de Kaaistraat werd gezuiverd 

ook in de Valkestraat.

DE SPOORLIJN
Men hoopt de verbinding met het 

spoor in ’t korte te herstellen.

Men werkt ijverig aan het herstellen 

der bruggen over de Veurnevaart, over 

de Oude Vaart en aan het Kattesas.

SCHUILPLAATSEN
De schuilplaatsen worden op verschei

dene plaatsen van stad door pijltjes 

aangewezen. Het aantal personen die er 

kunnen schuilen, wordt aangeduid.

GOED NIEUWS
Gerard Decoene, wonende in de Hoog

straat, werd als te Veurne gesneuveld 

aangegeven. De droefheid van vrouw De

coene was zeer groot ; maar vóór eenige 

dagen kreeg zij uit Duitschland een ei

genhandig schrijven van haar echtge

noot, die daar krijgsgevangen is en wel

varend met zijn kameraden van het 35e 

Linie. De vreugde van de vrouw was on

beschrijflijk.

EERLIJKE DAAD
De heer Tersen, wonende Ankerstraat, 

vond een geldbeugel inhoudende een ze

kere som geld. Hij verwittigde aanstonds 

den politiecommissaris die het gevonde

ne aan den eigenaar terugschonk.

BIJ ONZE VISSCHERS
Het klokje van de vischmijn dat leven 

aan de kaai terugbracht, is sedert 

Woensdag 17 dezer stil gevallen.

— Het schip N.12 « De Drie Gebroe

ders » bracht verleden week een stuk 

vliegmachine met mitrailleuse aan wal.

—  Sinds Dinsdag is men begonnen 

met het lichten van het schip N.22, dat 

gedurende het bombardement der stad 

gezonken was. Woensdag was het schip 

reeds recht gebracht en men hoopt het 

spoedig vlot te brengen.

Zijn nog onder een nieuw nummer in
geschreven: I

N.23, vroeger Od.6; N.24, vroeger N.34. 1

Wij ontvingen het volgende ironisch 
schrijven :

Mijnheer de Directeur,

Vernomen hebbende dat de directeur 
van de luchtbescherming met zijn 
schoonbroer den fotograaf teruggekomen 
is in een auto van de Stad, waarmee zij 
samen met de winkeljuffer in Mei ge
vlucht zijn, en dat onze ex-Schepen nu 
beweert een missie te hebben gehad, zou 
ik graag willen vernemen, of deze foto
graaf meeging om hem gedurende zijn 
missie te fotografeeren en of daar soms 
geen film van gemaakt werd.

Wat deze missie was, wordt niet ge
zegd, maar ik ben overtuigd dat het was 
om eens in Zuid-Frankrijk te gaan kij
ken hoe het daar met de luchtbescher
ming gesteld was.

Ik bezit nog altijd de foto van zijn 
luchtbeschermingskorps, getrokken vóór 
« Chez Pan », en indien ge wilt, zal ik ze 
U zenden om er een cliché van te maken. 
Het ware een bewijs van erkentelijkheid 
voor onze moedige verdedigers.

Een lezer.

NOTA DER REDACTIE. — Beste lezer, 
uw foto moogt ge bewaren, ’t Is een 
schoone souvenir en aangaande van deze 
gezegde missie, ze zal voorzeker in een 
van de cinema’s van de stad afgerold 
worden.

Laten we dus dat potje gedekt.

SPECIALE B R E U K B A N D E N  Z O N D E R  STA A L  en Z O N D E R  
ELASTIEK W E L K E  M E N  D A G  E N  N A C H T  D R A G T  Z O N 
D E R  O N G E M A K , B U IK B A N D EN  V O O R  D A M E S  E N
•  H E E R E N  DIE  D E N  BUIK O P H O U D E N  E N  A LLE  •
•  LEN D EN PIJN EN  ON M IDDELLIJK  V E R W IJD E R E N  •

K U N S T B E E N E N  

IN D U R A L U M IN  

D E  M O D E R N S T E  E N  D E  

STERKSTE  T O T  H E D E N  

—  U IT G E V O N D E N  — 

ELASTIEKE K O U S E N  

ALLE  KINDER- E N  

Z IEK EN A R T IK ELEN  —

O R T H O P E D IS C H E  K OR SETS  
om »cheef gegroeide kinderen teruy 
----recht te brengen-----

ALLE T O E S T E L L E N  V O O R  M IS

V O R M D E  B E E N E N  E N  V O E T E N

— voer V E R L A M M IN G  -
— en B EE N D ER ZIE K T E  -

Sprekelijk te Oostende, H. Serruysl., 7
Ieder werkdag van 8 tot 18 uur 
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W aar bevinden zich onze 
Koopvaardijschepen I

Hieronder publiceeren wij een eerste trokken uit La Palice naar Engeland.

Het lot onzer 
jongens van 16 to t 35 

jaar

VERTROKKEN NAAR FRA NK RIJK  
OP BEVEL VAN DE REGEERING

Wij ontvingen van den Katholieken 
Volksbond hiernavolgend schrijven :

Verschillende families, ook velen uit 
Oostende, zien verlangend uit naar eenig 
nieuws over hun zonen, die op bevel der 
Belgische regeering het land moesten 
verlaten, en naar Frankrjk optrekken.

Om  die families gerust te stellen, kun
nen we het volgende mededeelen.

Mgr Cruysbergs, met kann. Kardijn,

lijst van koopvaardijschepen en waar 
zij zich bevinden.

B. I. = Betrouwbare inlichtingen.

O. I. =  Onbetrouwbare inlichtingen.

ALBERTVILLE : B.I. vertrokken uit 
Antwerpen op 16 Mei. Gezonken.

B. I. Bemanning gered.
De plaats waar de bemanning zich be

vindt, wordt opgezocht.
THYSVILLE : B. I. Heeft lading gelost 

te La Palice.
O. I. Bevindt zich te Lissabon.
Indien mogelijk, bevestiging verwacht 

uit Lissabon.
ELISABETHVILLE : B. I. Bevindt zich 

in Engeland.
Lijst van de bemanning wordt opge

zocht.
CABALLO : B. I. Bevindt zich in En

geland.
Lijst der bemanning wordt opgezocht.
M OANDO  : B. I. Bevindt zich in Enge

land.
Lijst der bemanning wordt opgezocht.
MAFUTA : B. I. Aangekomen te Gi

braltar op 18 Juni.
O. I. Heeft onderrichtingen ontvangen 

om naar Liverpool te vertrekken.
KATANGA : B. I. Op 4 Juni vertrokken 

uit Teneriffe. Op 14 Juni vertrokken uit 
Casablanca. Bestemmingshaven onbe
kend.

I Inlichtingen worden verwacht langs 
^paansch diplomatischen weg.

STRIDA : B. I. Op 27 Juni vertrokken 
, uit Teneriffe. Bestemming onbekend.
I Inlichtingen worden verwacht langs 
Spaansch diplomatischen weg.

CARLIER : B. I. Op 10 Juni te Dakar 
aangekomen.

O. I. Zou zich nog in deze haven be
vinden. Na te gaan.

M OBEKA  : B. I. Op 17 Juni vertrokken
landelijke Proost der KA.J., hebben niets , uit Bannana naar Lobito.
onverlet gelaten om het lot onzer jon
gens te verzachten, en verder om hun 
terugkeer te bewerken. Zij hebben zelfs 
de noodige stappen gedaan, om te beko
men dat de jongens onder de 18 jaar zou
den onttrokken worden aan de militaire 
overheid, en Gouverneur Mathieu, van 
Luik, had hiermede reeds zijn instem
ming betuigd.

Mgr Cruysbergs en Kann. K ardijn  
komen de overheid inlichten

Dat de zaak een tragisch karakter 
aanneemt, kan men afleiden uit het feit, 
dat Mgr Cruysbergs en Kann. Kardijn, 
die steeds bij de jongens verbleven en 
best hun gemoedstoestand kennen en 
hun verlangen om zoo spoedig mogelijk 
thuis te zijn, naar Brussel zijn gekomen 
om de overheid in te lichten over

O. I. : Op weg naar New-York.
Na te gaan.
M OKAM BO  : B. I. Op 23 Juni te Ma- 

tadi.
O. I. Vertrokken naar New-York.
Na te gaan.
HENRI JASPAR : B. I. Op 10 Juni ver-

Na te gaan.
EMILE FRANCKI : B. I. Op 3 Juni aan

gekomen te Londen.
Na te gaan.
GANDIA : B. I. Was in Amerika.
O. I. Moest Philadelphia verlaten op 

15 Juni.
B. I. Een gedeelte van de bemanning 

heeft het schip verlaten.
MERCIER : B. I. Op 22 Mei te New- 

York aangekomen. Geen nieuws. Trach
ten nieuws te bekomen van de beman
ning.

JEAN JADOT : B. I. Op 3 Juni te New - 
York aangekomen. Was op 11 Juni nog 
te New-York (berichten bekomen door 
Duitschen consul). Trachten nieuws 1e 
bekomen van de bemanning.

PERCIER : B. I. Op 19 Juni vertrokken 
uit La Palice. Bericht van aankomst ont
breekt.

INDIR : O. I. Zou zich in Engeland be
vinden.

OLYMPIR : B. I. Was op 16 Juni te 
Buenos-Ayres. Zonder nieuws. Trachten 
nieuws te bekomen van de bemanning.

MACEDONIR : B. I. Was op 16 Juni te 
Buenos-Ayres. Zonder nieuws. Trachten 
nieuws te bekomen van de bemanning,

COPACATANA : B. I. Op 7 Juni aange
komen te Buenos-Ayres. Zonder nieuws. 
Trachten nieuws te bekomen van de be
manning.

PRINCE DE LIEGE : B. I. Op 15 Mei 
aangekomen te Londen.

B. I. Op 10 Juni vertrokken uit Lon
den naar New-Orleans (Golf van Mexi
co).

O. I. Moest laden voor Engeland.
PRINCESSE MARIA-PIA : B. I. Op 10 

Juni aangekomen te Londen.
O. I. Moest begin Juli vertrekken voor 

onbekende bestemming.
PIRIAPOLIS : B. I. Op 16 Mei vertrok

ken uit Antwerpen naar Le Havre.
O. I. Gezonken.
COTE D ’AZUR : B. I. Op 18 Mei ver

trokken uit Oostende met passagiers. 
Zonder nieuws.

EMINENT, BIZON, RENE PAUL, MA
RIE FLORE : Nieuws wordt voortdurend 
verwacht.

BAUDOUINVILLE, MARDEL PLATA, 
M OERO  : Op de reede van Bordeaux

De vischvoorziening in Holland
D IT  JAAR GEEN NIEUW E HARING

Distributiesysteem voor zoetwatervisch 
in overweging

Wij hebben ter bevoegder plaatse ge- 
den informeerd naar de vischvoorziening van

toestand der jongens in het Zuiden van 
Frankrijk. Men heeft ons verzekerd dat 
zij ontvangen werden door Z. Em. Kar
dinaal Van Roey te Mechelen en ook op 
het Hof te Brussel, waar zij een langdu
rig onderhoud hadden met Koningin 
Elisabeth.

Beiden zijn thans terugekeerd naar 
Frankrijk, om er den terugkeer der jon
gens te bespoedigen. Zij waren, naar 
men ons mededeelde, zeer hoopvol ge
stemd. Alles wordt op dit oogenblik in 
het werk gesteld om de zaak te regelen. 
Wij hopen dat het rechtmatig verlangen 
van al dezen die op hun jongens wach
ten, spoedig zal vervuld worden.

Intusschen vraagt de K.A.J. Oostende

dat de families die jonge mannen heb
ben die vermist zijn, den naam van den 
vermiste zouden komen opgeven op ons 
bureel, iederen morgen van 10 tot 12 uur, 
opdat we dan op de beste manier de aan
vragen zouden kunnen doen. Dees week 
mochten we verschillende menschen 
nieuws bezorgen, die dan ook van hun 
kant een briefje naar hun zoon konden 
opsturen. Gaarne doen we dat werk, om
dat we weten dat we op die manier ten 
dienste staan van ons volk.

Het bureel is gevestigd in den Kathol. 
Volksbond, Stockholmstraat, 7, Oostende.

Het Visscherijblad
verschijnt ZATERDAG opnieuw en zal 

vervolgens ELKE WEEK zooals naar 

gewoonte besteld worden.

ons land. Men kon ons daarover 
senrijft de N. R. Ct. —  aan de hand van 
de thans verkregen gegevens o.m., het 
volgende mededeelen.

Bij het uitbreken van den oorlog was 
de haringvloot gereed om uit te varen 
ter visscherij en de « nieuwe » haring 
aan te voeren. Dit is door den loop der 
omstandigheden niet doorgegaan en 
men mag verwachten dat wij dit jaar 
het bekende Hollandsche product «nieu
we haring» zullen moeten missen.

Daarentegen is er wel «maatjesha
ring», van de vangst van vorige jaren 
in pakhuizen en koelhuizen bewaard, dat 
als vervangingsproduct voor het binnen- j 
land voor de « nieuwe » haring dienst ' 
kan doen. 1

Deze maatjesharing is tot dusverre al
tijd voor de binnenlandsche markt be
stemd geweest, daar men in het buiten
land meer gesteld was op de z.g. « volle » 
haring, die van Augustus tot December 
gevangen wordt, van welke wij bokking 
en gemarioneerde haring fabriceeren. 
Een gedeelte van die « volle »haring is 
nu ook voor export bestemd, een ander 
gedeelte dient als grondstof voor rooke
rijen en inleggerijen.

Op het oogenblik is nog niet te voor
zien, wanneer de haringvloot weer kan 
uitvaren.

Ongeveer hetzelfde is de toestand ten 
opzichte van de z.g. groote zeevisscherij, 
die uitgeoefend wordt o.m. op de Dog
ger sb ank en. in het gebied ten Noorden 
van Schotland.

Er is visch in de koelhuizen, o.m. tong, 
makreel, kabeljauw, tarbot; griet en 
schol, maar hiervan is de voorraad be
perkt, hoewel voorloopig in de vraag 
naar deze vischsoorten kan voorzien 
worden.

Wat de garnalenvisscherij betreft, 
heeft men kunnen lezen, dat de gsrna- 
lenvisschers van Scheveningen, Katwijk 
en Zandvoort uit overdag met hun 
scheepjes weer ter garnalenviss' ïerij 
mogen gaan. Tot dusverre behielpe.i zij 
zich, mede tengevolge van een tekort aan 
paarden, met groote schepnetten, waar
mede zij, tot aan hun hals in het water 
wadende, langs de kust de garnalen 
trachtten te vangen. Op deze wijze werd 
echter niet zoo’n groot resultaat bereikt 
als met de visscherij met behulp van 
schepen.

Zooals de thans getroffen regeling is, 
waardoor men dicht bij de kust het be
drijf kan voortzetten, zal men zeer 2eker 
voor de groote steden in de vraag naar 
garnalen kunnen voorzien.

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.

Lezers I
W ENDT U VOOR ALLE DRUKW ERK  

to t de Drukkerij van 
« H E T  V I S S C H E R I J B L A D »


