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LICHTEN

NOVEMBER

uit aan

1 V 6.34 16.18
2 Z 6.36 16.17
3 Z 6.37 16.15

4 M 6.39 16.13
5 D 6.41 16.12
6 W 6.42 16.10
7 D 6.44 16.08
8 V 6.46 16.07
9 Z 6.48 16.05

10 z 6.49 16.04

11 M 6.51 16.02
12 D 6.53 16.01
13 W 6.55 15.59
18 M 7.03 15.53
14 D 6.56 15.58
15 V 6.58 15.57
16 Z 7.00 15.55
17 z 7.01 15.54

19 D 7.04 15.52
20 W 7.06 15.50
21 D 7.08 15.49
22 V 7.09 15.48
23 Z 7.11 15.47
24 z 7.12 15.46

25 M 7.14 15.45
26 D 7.15 15.44
27 W 7.17 15.44
28 D 7.19 15.43
29 V 7.20 15.42
30 Z 7.21 15.41

Deze tabel geeft 
het wezenlijk uur 
volgens de zon.

H O O G 

W ATER
NOVEMBER

-WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL _

1 V 0.21 12.42
2 Z 1.03 13.23
3 2 1.50 14.11
4 M 2.38 14.56
5 D 3.28 15.46
6 W 4.22 16.40
7 D 5.20 17.43
8 V 6.30 19.01
9 z 7.39 20.17

10 z 9.00 21.18
11 M 9.54 22.08
12 D 10.36 22.47
13 W 11.12 23.22
14 D 11.43 23.56
15 V — 12.14
16 z 0.29 12.45
17 z 0.'.9 13.1!:
13 M 1.38 13.48
19 D 2.10 14.24
20 W 2.49 15.04
21 D 3.36 15.51
22 V 4.30 16.47
23 Z 5.32 17.57
24 z 6.48 19.15
25 M 8.04 20.28
26 D 9.09 21.30
27 W 10.07 22.26
28 D 10.57 23.15
29 V 11.43 _____

30 Z 0.06 12.28

De uurwerken
aan land toonen 
twee uur later.
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De toekom st onzer 
Visscherij

W at staat er ons te wachten Î

\

N.v.d.R. —  Dit artikel was klaar om 
te verschijnen toen ons blad in Augus
tus tijdelijk geschorst werd.

Het ligt niet'op den weg van een vak
blad zooals het onze om zich met we- 
relcfjdlitiek tyi te laten. Wij kunnen 
alleen vaststellen, dat alle in België 
verschijnende bladen het eens zijn om 
te verklaren, dat de vroegere toestan
den, zooals ze hier bestonden op alle 
gebied, grondig moeten gewijzigd wor
den, maar de meesten bepalen zich bij 
holle, algemeene verklaringen en schij
nen geen klaar besef te hebben van wat 
er in de lucht hangt.

En nochtans nooit heeft een Staats
man zijn opvattingen en inzichten zoo 
duidelijk op voorhand omschreven als 
de huidige Cesar — waarvan de gods
dienst leert: «Geef den Keizer wat den 
Keizer toekomt» •— zulks gedaan heeft 
over een achttal jaar en in zijn merk
waardig werk «Mijn Kamp».

Maar hoepelen onder onze intellec- 
tueele, zoogezegd leidende klassen, heb
ben dit werk gelezen dat voor het Ger- 
maansche volk, waartoe ook wij Vla
mingen behooren, als ’t ware een bijbel 
is waarin voor alle levensomstandighe
den een richtsnoer te vinden is.

Stamfierheid, heldenmoed, volkswel
vaart en werklust zijn als ’t ware de 
vier hoofdstreken van ’t kompas der 
nieuwe levensopvatting.

Wij moeten niet eens buiten de vis- 
scherijwereld treden om vast te stellen 
dat, aldus bekeken, veel toestanden te 
wenschen overlieten.

Meer dan eens hebben wij in onae 
kolommen doen uitschijnen dat bvb. op 
taalgebied door de bestuurlijke overheid 
tegenover onze visschers vrijpostighe
den genomen werden die een stambe- 
wust volk geen 24 uren zou dulden.

Wel zingen wij met luidler keel :
«Reist de wereld rond, reist hoort en ziet 
«Leeft er een grooter volk, vrijer

is het niet ! »... 
maar totnogtoe zijn er weinigen recht 
gestaan om, de c'iaad bij het woord 
voegend, de vernederende taaltoestan
den neer te stampen.

Dit herinnert ons de woorden van 
onzen grijzen dichter, wijlen Dr. Van 
Oye, die, toen hij in feestzaal en herberg 
den Vlaamschen Leeuw hoorde brullen, 
spotflend opmerkte : Zij zingen van 
bloed vergieten ! Bloed vergieten? Bier 
vergieten, ja ! ».

En zoo wij Vlamingen zoo lang toe
standen geduld hebben die een vrij, 
stambewustf vollq niet dulden kan, 
waaraan is het te wijten zooniet aan 
het feit, dat wij, zoogezegde leidende en 
middenstandklassen, door eene eeuwen
lange verbastering te laf geworden zijn.

Geen lapmiddelen zullen hier redding 
brengen, doch alleen eene totale koers
verandering.

VOLKSW ELVAART !
Hoe heerlijk klinkt dat woord, wan

neer men bedenkt, dat het woord volk 
niet alleen de lagere standen betee- 
kent, die men soms met den minach
tenden naam van «werkvolk» hoort be
stempelen, maar den geheelen volk
stam, met groot en klein, met wortel, 
stam en kruin.

De nieuwe tijdgeest die over Europa 
zweept als een orkaan, wil van geen 
klassenstrijd meer hooren; alle bedrij
vigheid welke zij ook weze, dient zoo
danig opgevat en ingericht, dat alle 
belangen tot hun recht komen.

Dit brengt ongetwijfeld vraagstukken 
naar vóór, die niet gemakkelijk zijn op 
,e lossen, maar zoo men met eene op
rechte bekommering om de algemeene 
volkswelvaart, aan hun studie die helft 
van den tijd en de kracht besteed had, 
die men sedert jaren verspeelt in poli
tieke twisten, opsettelijke dwarsdrijverij 
en het najagen van stoffelijk eigenbe
lang, dan had men heel wat nuttigs en 
deugdelijks kunnen verrichten ten goede 
van de gansche volksgemeenschap.

Rechtzinnig gesproken, had bvb. ons 
visscherijonderwijs niet sedert lang op 
een beteren voet kunnen ingericht wor
den, zoo geen bijbedoelingen van partij- 
groepen elke ratoneele oplossing in den 
weg gestaan hadden?

Zou onze scheepsverzekering thans 
niet steviger staan, zoo ze op eene 
breede algemeene basis was ingericht 
geweest, in plaats van in kleine groepjes 
versnipperd te zijn waar eng opgevatte 
groepsbekommeringen, bedekt eigenbe
lang, ja zelfs hior ook partijbelang, de 
richting geven ?

Is het krediet voor kleine vaartuigen 
ook niet door de politieke splitzwam 
aangetast, moetsn onze visschers hier 
ook niet kiezen tusschen katholiek en 
liberaal en was het grootscheepskrediet 
niet zoodanig opgevat, dat de kleine ree- zetel in de vischmijn had, zal vanaf vol
der er praktisch uitgesloten was: geen gende week tijdelijk zijn diensten ondter- 
spek voor den bok van kleine luiden ! | brengen in het huis gelegen in de Ren- 

Wie herinnert zich niet het komedje- teniersstraat, 7, Oostende, 
spel van die groote commissie, samen- I De bureelen zullen voor het publiek 
gesteld uit schepenen, senatoren en toegankelijk gesteld worden van 10 tot 
volksvertegenwoordigers van alle kleur 12.30 uur.

en tinten, maar die zich nooit de moeite 
getroost hadden het ingewikkeld vraag
stuk onzer kustvisscherij grondig in te 
studeeren en die ze meenden op te los
sen met holle redevoeringen en hersen
schimmige voorstellen die noch met de 
mogelijkheid noch met de werkelijkheid 
rekening hielden !

En wat gezegd van den doolhof dpr 
sociale wetten, bij wier opvatting en 
toepassingsmaatregelen niemand schijnt 
vermoed te hebben, dat er in België een 
zeevisscherij bestaat wier uitbatings- 
voorwaarden hemelsbreed afwijken van 
de vastelandsche ondernemingen.

Zou dit ooit gebeur^ zijn, zoo de 
rechtskundige ambtenaars der midden
besturen vóór hunne aanstelling, bewijs 
hadden moeten geven van bijzondere 
beslagenheid in het hun aangewezen 
ambt, in plaats van te worden aange
worven tusschen de Vlaamsch-onkun- 
dige en bijgevolg volksvreemdie creatu
ren van de afwisselende voormannen 
der kiespolitiek ?

En was het geen eng opgevat eigen
belang bvb., die het in het haringseizoen 
onmogelijk maakte een beurtregeling 
onder de vaartuigen in te richten, om 
te beletten, dat de markt met haring 
overstelpt werd, terwijl er andere visch 
ontbrak; die het gebruik van mandfen 
in onze vischmijnen bestendigt terwijl 
in de ons omringende landen, het ge
bruik van kisten om reden van zuiver
heid al lang is opgelegd; die de on
economische werkwijze in het leven 
houdt waarbij talrijke vaartuigen nut
teloos duizenden tonnen mazout ver
stoken en kostelijken tijd verliezen om 
allen te zamen van verafgelegen visch- 
gronden na elke vangst naar de thuis
haven terug te keeren. Wie haalt daar 
profijt uit? Heel zeker niet de visscher, 
die het zwaar en gevaarlijk werk le
verde.

Zou het Zeewetenschappelijk Insti
tuut, dat in t belang van de visscherij 
werd opgericht, geen beter vruchten 
hebben afgeworpen, zoo de leiding in 
handen gegeven geweest was van 
iemand, die voelde dat hier eene op
dracht van algemeen volksbelang diende 
vervuld te worden en dat daarom weten
schappelijke navorsching met praktische 
vulgarisatie moest gepaard gaan.

Wij zouden zoo verder kunnen uitwei
den, maar al wie eenigszins de toestan
den kent en onbevoordeeld kan rede- 
neeren, moet overtuigd zijn, dat bij de 
herinrichting onzer visscherij, die toch 
eensdaags zal moeten gebeuren, de ver
keerdheden en onvolmaaktheden van 
vroeger zullen dienen vermeden te wor
den.

Velen zouden natuurlijk verkozen heb
ben dat alles in de oude plooi zou zijn 
gebleven, maar het onweder, dat zich 
de laatste jaren boven Europa ophoopte 
is nu eenmaal losgebroken en de instel
lingen van ons klein landeke werden 
overhoop gegooid en medegesleept als 
stroohalmen in ’t orkaan.

Europa ondergaat als ’t ware eene 
groote operatie, die niet zonder pijn, 
bloedverlies en tijdelijke verzwakking 
plaats kon hebben.

Laat ons kloeken moed houden, en 
hopen dat alles spoedig moge beter 
gaan. En dat zij die zich in staat voelen 
om loyaal en zonder vooringenomenheid 
mede te werken aan eene heropbouwing 
van ons visscherij bedrijf volgens den 
nieuwen tijdgeest, ’t is te zeggen in het 
teeken van de algemeene volkswelvaart, 
zich paraat houden om geestdriftig de 
hand aan ’t werk te slaan.

Spaansche kinderen
De lokale Delegatie van de Spaansche 

traditionalistische Falanx en van de 
J.O.N.S. van Antwerpen deelt mede:

De personen die nog steeds Spaansche 
kinderen, gevlucht voor den oorlog in 
Spanje herbergen, worden .Iringend ver
zocht, de naam, voornamen, geboorte
datum, enz., van de kinderen te doen 
kennen en er drie portretten van deze 
bij te voegen.

Zij gelieven deze mededeelingen te 
zenden aan het Spaansch Konsulaat te 
Antwerpen of te Brussel, of ook aan den 
Centralen Dienst der Spaansche Falanx, 
Wetenschapastraat, 19, te Brussel.

Voor alle inlichtingen, zich wenden tot 
c\e lokale delegatie van de «F.E.T. y de 
las J.O.N.S.» van Antwerpen, Frankrijk- 
lei, 132.

De Ongevallenkas voor 
Visschers

De Gemeenschappelijke Kas voor Zee
visscherij, welke vóór den oorlog zijn

Verkeersreglement

1. De voetgangers moeten op de trot
toirs blijven. Vóór het oversteken, dat 
vlug moet geschieden, heeft iedereen 
zich te vergewissen, dat er geen rijtui
gen naderen. Het is verboden stil te hou
den op den rijweg. Voetgangers welke 
oversteken, moeten aan rijtuigen steeds 
bij voorkeur plaats maken.

Wie dit reglement niet nauwkeurig 
naleeft, zal een boete van 10 fr. moe
ten betalen (in geval van niet betaling, 
1 dag hechtenis)). Bij herhaalde over
tredingen worden strengere straffen toe
gepast.

De Ortskommandant.

De verplaatsing van 
de Diensten van het 

Zeewezen
Door sommige bladen werd gemeld dat 

de djiensten van het Zeewezen naar 
Brussel zouden overgebracht worden.

Alhoewel deze kwestie op zeker oogen
blik gesteld werd omdat enkele ambte
naars het te Oostende voor hun werk
zaamheden te gevaarlijk vonden, toch 
kunnen we met zekerheid melden dat 
van deze verplaatsing geen sprake meer 
is, daar het grootste gedeelte der dien
sten normaal hun werkzaamheden ter

.. plaatse kunnen waarnemen.

Bij de Herverschijning van 
“ Het Visscherijblad,,

Aan hen die inlichtingen 
wenschen of bezitten

Onze duizenden lezers zullen met 
vreugde de herverschijning van ons vak
blad, dat buiten en boven alle politiek 
zijn werkzaamheden mag hernemen, 
begroeten.

Alhoewel er van visscherij voor het 
oogenblik weinig sprake is, tengevolge 
van omstandigheden welke elkeen be
grijpt, moeten zooveel visscherijvraag- 
stukken zooniet een volledige hervor
ming, dan toch een grondig onderzoek 
ondergaan.

Veel dezer vraagstukken, zooals de 
verzekering van onze visschersvaartui
gen, van de manschappen, het vissche- 
rijonderwijs, de geleidelijke nieuwbouw 
van onze visschersvloot, in- en uitvoer, 
enz., dienen op nieuwe wegen geleid.

Aan deze vraagstukken zullen we onze 
beste krachten wijden om langs den 
weg van ons blad, nuttige wenken te 
kunnen geven aan hen die met hervor
mingen gelast zijn.

Benevens deze talrijke vakartlkels, 
zullen we in ons blad inlichtingen 
trachten te verschaffen over al wat

onze visscherij, de vischhandel en onze 
visschersbevolking aanbelangt.

We zullen ook met genoegen alle wenken 
en richtsnoeren, met het oog op de her
vorming van het bedrijf, graag opne
men en ter kennis brengen van de 
Hoogere Overheid om deze toe te laten 
o;> een zakelijke wijze zijn plannen tot 
practische voorbereiding van de toe
komst te verwezenlijken.

Ons volk heeft het groote nut van ons 
vakblad vooral in den laatsten tijd 
weten te begrijpen en te waardeeren.

Wij zullen ons best doen om die 
waardeering waardig te blijven, maar 
zullen nooit terugdeinzen om gezonde 
kritiek uit te oefenen op wantoestanden 
welke zich nog zouden kunnen voor
doen, niettegenstaande de wijze lessen 
welke men uit het verleden zou hebben 
moeten rapen.

Onze leuze zal evenals in het verle
den zijn, niet te zorgen voor de persoon
lijke belangen van sommige kliekjes,

Talrijke personen weten hoe ons blad 
zich voor onze visscherij- en andere be
volking heeft weten ten nutte maken 
door het opzoeken van visschersvaar
tuigen, hun bemanning en familieleden 
die in Frankrijk, Engeland of in andere 
landen vertoefden.

We doen dan ook in ons blad een 
nieuwen oproep tot hen, die in tijen 
laatsten tijd inlichtingen ontvingen, ze 
ons te sturen, omdat we overtuigd zijn 
dat velen nog zoeken naar familieleden 
of vrienden.

I Met ons die inlichtingen te sturen, 
zijn we overtuigd.1 opnieuw menschen 
gelukkig te zullen kunnen maken.

Zij! die anderzijds inlichtingen over 
bloedverwanten of vrienden wenschen 
te bekomen, mogen ons zulks schrifte
lijk  vragen.

We zullen hun vragen kosteloos en 
met den meesten ernst onderzoeken en 
trachten te beantwoorden.

We zijn overtuigd dat elkeen het 
groot nut van de inrichting van dezen 
dienst zal begrijpen.

Wie bezorgt ons 
Inlichtingen over...

Inlichtingen worden gevraagd dóor 
Albert Lauwereins-Decerf, over de hier
na volgende schepen, uit Oostende ver
trokken met bestemming Engeland, 

j H.82, met aan boord Frans Lauwe- 
reins-Farazyn en zijn drie zonen Frans, 
Alfred en Jaak.

i 0.191, met aan boord Marie-Louise 
I Lauwereins en hare kinderen, echtge- 
'noote Julien Nieuwenhuyse

Voor de Herstelling van 
Vaartuigen door oorlogsfeiten

Beschadigd

___  ___  _________ _________ 0.338, met aan boord Eugène Lauwe-
maar voor die van ons volk, dat onzen reins, waarvan de echtgenoote te Oos- 
steun meer dan ooit noodig heeft. j tende vertoeft.

0.25, met aan boord Jozef Lauwe- 
» . u—  — reins-Goormachtig en kind.

0.324 «Sonny Boy», vertrokken met 
bestemming naar Engeland, en waar
van men meldt dat hij vergaan zou zijn.

= :-: =  x=
P E L S E N

EEN G ELU K K IG  BESLUIT VANWEGE 
DE HOOGE OVERHEID

In de huidige omstandigheden kan 
het somtijds moeilijk zijn de noodige 
fondsen te verzamelen om te voorzien 
in de herstelling van vaartuigen door 
de oorlogsgebeurtenissen beschadigdi

De betalingen van deze schuldvorde
ringen kunnen immers van veel bijzon
dere omstandigheden afhangen die, ze 
in acht genomen, de geldschieters zou
den kunnen weerhouden, te meer dat 
de meeste vaartuigen, waaronder de 
visschersvaartuigen, reeds met hypothe
caire schulden belast zijn.

Het besluit van 7 November 1940 
bracht aan dezen toestand een gunstige 
oplossing, die ongetwijfeld het herstel
len van de door oorlogsfeiten beschadig
de vaartuigen moet in de hand werken. 
Benevens het werk dat dit aan onze 
scheepswerven zal verschaffen en de 
daaruit voortspruitende opslorping der 
werkloosheid, is dit insgelijks van be
lang voor de bevoorrading van ons land 
bij voorbeeld in brandstof.

De bijzonderste bepalingen van dit be
sluit luiden:

DE SCHULDVORDERINGEN ZIJN  
BEVOORRECHT

H e s s e n s
Specialiteit van Vossen, Mantels 
en Pelsen op maat ■

ADOLF BUYLSTRAAT, 44, OOSTENDE

Herstellingen — Veranderingen 
Matige prijzen.

De uitbetaling der 
Visscherspensioenen

verstrekt zijn door den Staat, door een 
kredietinstelling of een bank daartoe 
erkend door het hoofd van het Ministe
rie van Financiën en bovendien door het 
hoofd van het Departement van Ver
keerswezen, als het een zeevaartuig be
treft, of het hoofd van het Ministerie 
van Openbare Werken als het een bin
nenschip aangaat.

2. Het contract moet tien dagen na 
den datum waarop het afgesloten werd, 
geregistreerd worden . Hiervoor is de 
betaling voorzien van een vast recht van 
45 fr De betaling van dit recht sluit de Zaterdag voormiddag vergaderde de 
inning uit van alle ander recht uit Voorzorgskas der Visscherij onder voor
hoofde van de in de overeenkomst voor- zitterschap van den heer Schepen Henri 
komende bepalingen, betreffende de Smissaert, die ter gelegenheid van zijn 
schuldvordering. aanstelling, de bestuursleden verwel

komde en hoopte met hen practisch 
WANNEER VERVALT D IT  VOOR- werk te kunnen verrichten.

RECHT ? Door den heer Vandenberghe werd een
, . overzicht gegeven van den financieelen

Het door het besluit van 7 November toestand dezer instelling, waaruit kon

De Verzekering der 
Visschersvaar

tuigen en Visschers
— ■—

, Wij vestigen de aandacht van de ree
ders op het feit, dat zij bij gebeurlijk in 
zee gaan op de visscherij, de bemanning 
en de vaartuigen tegen gewoon en oor
logsrisico moeten verzekeren.

Wij vernemen dat overeenkomstig met 
Art. 30 van het Koninklijk Besluit van 
8 Augustus 1939, het Technisch Comité 
van de V.O.Z.O.R. besloten heeft de po
lissen te verlengen met 12 maanden, en 
zulks onder voorbehoud van eventueele 
wijzigingen aan den tekst van de polis.

De jaarlijksche bijdrage wordt ge
handhaafd op 1/8 o/oo voor het tijdvak 
van 27 Augustus 1940 ’s midtdags tot 27 
Augustus 1941 s middags.

Wij raden dus ten zeerste de hh. vis
schers en reeders aan zoohaast mogelijk 
deze jaarlijksche bijdrage op het Oos- 
tendsch kantoor van de V.O.Z.O.R., 139, 
Christinastraat, alhier, te willen beta- 
betalen, daar het in hun eigen belang 
is.

Geziien het klein bedrag vertegen
woordigd door deze jaarlijksche bijdrage 
(12K centiemen per 1000 frank), denken 
wij dat iedereen zich onmiddellijk zal 
willen in orde stellen. Op deze wijze zul
len, daar het in hun eigen belang is. 
O.R. verzekerd blijven in de mate d|tit 
het oorlogsrisico voor rekening van dit 
organisme valt.

Deze jaarlijksche bijdrage is te be
talen voor ieder schip, varende of niet, 
alsook voor- de schepen welke opge- 
eischt geweest zijn, en waar zij zich ook 
zouden mogen bevinden.

Mosselen in Nederland
In Nederland is de mosselenteelt een 

eeuwenoud bedrijf. Zij wordt er uitge
oefend op zoogenaamde perceelen, die 
gepacht worden .Het gaat er om het 
mosselzaad, dus de heel kleine jonge 
mossel een terrein, gunstig voor den 
groei, te geven, als ze in September of 
Oktober van de « banken » in Zeeland 
of van de Zuiderzee gehaald worden.

Het duurt twee tot drie jaar eer een 
mossel marktwaarde heeft(. De diepte 
van het water, de soort grond en de 
vijanden als « zeesterren » en andere, 
oefenen invloed uit op het groeiproces.

De Nederlandsche mosselen zijn in 
ons land zeer bekend om hun lekkeren 
smaak en vinden, thans meer dan ooit, 
een grooten aftrek.

De Visscherijdien» 
sten te Oostende

Nog steeds zijn de Staatszeevisscherij- 
diensten van Oostende in een politiek lo
kaal ondergebracht.

Hierover wordt door talrijke visschers 
geklaagd en met reden.

Inderdaad, dergelijke toestand is on
houdbaar en onaannemelijk en we vra
gen ons af waarom zulks van hooger- 
hand geduld wordt.

®  M EK AN IEKE TOUW-, GAREN- ®  

Ü  EN NETTENFABRIEKEN

Mits nakoming van nader bepaalde 
voorwaarden, is de schuldvordering van 
diegene die geld heeft verschoten voor 
het weder vlot brengen, het behoud of 
het weder in goeden staat herstellen van 
zee- of binnenschip, dat tengevolge van 
een oorlogsfeit beschadigd werd bevoor
recht voor hoofdsom, intresten en kos
ten op het zee- of het binnenschip en 
dezes toebehooren.

Boven dat voorrecht heeft nog den 
voorrang: de uitgaven die in het ge
meenschappelijk belang van de schuld- 
eischers, na de herstelling van het vaar
tuig gedaan werden voor zijn behoud of 
om het te kunnen verkoopen en den 
verkoopprijs te kunnen verdeelen.

Hieruit spruit voort dat bovenstaande 
schuldvorderingen moeten betaald wor
den vóór alle hypothecaire en andere 
schulden.

NA TE KOMEN VOORWAARDEN OP
DAT DE SCHULDVORDERING ALS 
BEVOORRECHT ZOU KUNNEN AAN

ZIEN WORDEN

1. De gelden moeten in den vorm van 
een leening of van een kredietopening

1940 vaqtgesteld voorrecht vervalt na 
het verstrijken van een termijn van 
twee jaar, te rekenen vanaf den datum 
der registratie van het contract.

De oorzaken van verval opgesomd in 
sommige bepalingen van Koophandels- 
wetboek zijn insgelijks toepasselijk.

OP WAT SLAAT D IT  VOORRECHT?
Het besluit bepaalt wat er door zee

schepen, binnenschepen en toebehooren 
verstaan wordt. Men kan er uit afleiden 
dat dë visschersvaartuigen, zelfs van 
minder dan 25 Ton, hieronder begrepen 
zijn.

W AT W ORDT ER AANZIEN ALS 
SCHADE VOO RTSPR UITEN DE U IT  

EEN OORLOGSFEIT?
Als schade voortsprditende uit een 

oorlogsfeit wordt beschouwd de stellige 
stoffelijke schade voortspruitende uit 
het feit dat Belgische zee- of binnen
schepen, zelfs buiten het gebied van het 
Rijk, rechtstreeks werden getroffen dfc>or 
maatregelen of door daden, die, naar 
aanleiding van den oorlog, genomen of 
verricht werden door oorlogvoerende 
mogendheden, een van dezer agenten of 
onderhoorigen.

WANNEER MOETEN DEZE OORLOGS
FEITEN ZIC H  VOORGEDAAN HEBBEN?

De oorlogsfeiten moeten gebeurd zijn 
gedurende het tijdstip van 10 Mei 1940 
inbegrepen. Het einde van dit tijdperk 
zal later door een bijzonder besluit vast
gesteld worden.

C. W.

vastgesteld worden dat er ongeveer 400 
duizend frank in baar geld aanwezig is, 
zoodat dit voldoende zou zijn om gedu
rende tien maanden de pensioenen uit 
te betalen.

Op te merken valt echter d£t er voor 
het oogenblik geen visscherij uitgeoe
fend wordt, zoodat na een jaar het bezit 
der kas zou opgebruikt zijn.

De aanwezige leden waren van oor
deel, dat al diegenen welke van de Com
missie van Openbaren Onderstand ge
nieten, niet van de Visscherskas zou
den mogen genieten, daar die menschen 
dat toch van den Openbaren Onderstand 
zouden afgetrokken worden.

Anderzijds zijn er menschen die nood 
hebben en naar den Openbaren Onder
stand, niet willen gaan, zoodat een tege
moetkoming noodzakelijk is.

Verder dient opgemerkt dat, onder 
dezen welke niet van den Openbaren 
Onderstand genieten er ook zijn die over 
genoeg bestaansmiddelen beschikken en 
dus ook ten onrechte een steungeld zou
den ontvangen.

Zooals we kunnen vaststellen, zou het 
moeilijk zijn misbruiken te vermijden, 
daar nog veel anderen in andere steden 
en dorpen vertoeven en evenveel nood 
kunnen hebben.

Besloten werd dat door den heer Van
denberghe een volledig onderzoek zal in
gesteld worden naar den toestand van 
alle genothebbers, vooraleer door de 
commissie een definitief besluit in zake 
toekenning van pensioenen en hulpgel
den zal getroffen worden.

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

©  ---

©  Alle benoodigdheden voor
©  Zeevaart, Zeevisscherij en
^  —  Openbare Werken —

ffj —  Mazöut « Purfina » —  @
^  Diesel Motoren « Sulzer »

Benoeming- van een 
Beheerder en een 

Commissaris
Het volgend besluit werd door den 

Heer Secretaris-Generaal van het Minis
terie van het Verkeerswezen afgekon- 
digd:

Art. 1. —  Wordt benoemd tot lid van 
den Beheerraad der Gemeenschappe
lijke Kas voor de Zeevisscherij: de heer 
Vanderrol G., directeur eener visscherij- 
reederij te Oostende, om het mandaat 
te voleinden van M. L. Decrop, ontslag
gever, dat in 1942 verstrijkt.

Art. 2. —  Wordt benoemd tot commis
saris der voornoemde Kas: de heer Cal- 
coen A., reeder ter visscherij, te Nieuw
poort, om het mandaat te voleinden van 
den heer Vanderrol G., benoemd tot lid 
van den beheerraad, dat in 1942 ver
strijkt.



2 « HET VISSCHERIJBLAD »

BANK VAN BRUSSEL
— NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

B 1 J H U IS  O O S T E N D E  : 3, W A P E N P L A A T S  

B U R E E L : VISCHMIJN BESTUURSGEBOUW 
Bewaring van Effecten — Verhuring van Brandkasten — 
Bewaring van kostbare waarden, onder omslag, in pakket

ten of verzegelde kisten.

Nieuwpoort
VOOR D l  OORLOGSGETEISTERDEN

De « Bowl van Oorlogsgeteisterden > 
beeft zijn werking ingezet.

De nieuwe bond stelt zich ten doel de 
inwoners ts steunen en te helpen bij 
éen wederopbouw en het verkrijgen van 
schadeloosstelling. - u'i

VERBOND V. O. 9.
Het Verbond V. 0 . 8. deelt mede dat 

de nieuwe formulieren betreffende: aan
vraag van pensioen voor de weduwen 
van gesneuvelden, voor invaliditeits
pensioen, voor burgerlijke en militaire 
gekwetsten, voor schadevergoeding van 
verloren voorwerpen enz., voor militaire 
pensioenen, voor verwanten in opgaande 
Mjn, voor de demobilisatiepremie van 
500 fr., in het lokaal «Zannekin» ter be
schikking liggen van de belanghebben
den, lederen Zondag van 10 tot 12 uur.

BiJ ONZE VISSCHERS
Het gaat maar schamel. Enkelen heb

ben op het strand eenige stelnetten ge- 
xet voor de haringvangst; maar het 
slecht weder was er mede bemoeid, wei
nig haring werd gevangen en netten 
gingen verloren. Anderen houden zich 
bezig met hoeken op het strand te leg
den en garnaal te kruien. Er is veel 
garnaal, maar men kan iederen dag nie1 
visschen. Anderen a nog plaatsen het 
stroopnet op het staand voor het stroo- 
pen van sprot. Reeds werd er aldus wat 
sprot gevangen en aan loonende prijzen 
verkocht, maar nogmaals bederft het 
slecht weder de zaak. Wij hebben dan 
ook nog vis«chei's die voor die stad wer
ken en deze die te oud zijn om werk te 
verricht*« (Ut hen niet ogen is, trek
ken staan. Gansch het bacujf is uiteen- 
è«slagen. Het U  droevig.

Kan er niets gedaan worden? Kan er 
nnS bekomen worden, dat de kleine 
booten ter sprotv*.açst met het stroop- 
net mogen gaan? Or*ze visschers vragen 
niet om ver te gaan.

Kan er ook niets gedaan wuden voor 
de vlBschers die met hun sc! io gevlucht 
zijn en al medegenomen hebben wat zij 
konden van hun huisraad? Hun boeltje 
werd ln Frankrijk aan den wal gezet. 
I*  menig geval vertrok het schip. Vrouw 
en kinderen bleven alleen achter. Na 
veel dooien en sukkelen kwamen zij te
rug te Nieuwpoort, niet wetende waar 
vader zich bevindt. Hun boeltje bleef in 
Frankrijk. Nu wordt het koud, de winter 
staat voor de deur; geen matrasseii, 
geen dekens, enz. Wat , moet er van de 
vrouwen en kinderen geworden? Vader 
ü  niet thuis. Wie zorgt voor hen? Kan 
er dan niets gedaan worden?

Zij hebben reeds tevergeefs op vele 
plaatsen aangebeld en zijn nu ten einde 
raad. Wil men verdere ellende vermij
den, dan moet er zonder uitstel inge
grepen worden.

A. Dumon.

Bandagen
Orthooædie

BURGERSTAND
Geen geboorten.
Overlijdens: Tahon Menri, wed. van 

Sylvie Blondé, 70 j.
Huwelijksaankondigingen: Roggeman 

Justin, werkman, met Verbanck Margue
rite, z.b.. beiden van Nieuwpoort; Van- 
houtte Georges, treinwachter met Van- 
denabeele Joanna, naaister, belden vai 
Nieuwpoort.

VOOR ONZE KRIJGSGEVANGENEN
De plaatselijke Roode-Kruis afdeeling 

ontving nieuwe onderrichtingen, aan
gaande het verzenden van paketten aan 
onze krijgsgevangenen in Duitschland.

Door bemiddeling van het Roode-Kruis' 
worden thans paketten samengesteld 
aan zeer genadige voorwaarden. De be
langhebbenden kunnen hierover alle na
dere inlichtingen inwinnen bij den se- 
kretaris van de plaatselijke afdeeling, de 
h. L. Vanhove, O. L. Vrouwstraat 37, te 
Nieuwpoort.

KANTOOR DER RECHTSTREEKSCHE  
BELASTINGEN

Het kantoor der Rechtstreeksche Be
lastingen, Langestraat, werd overge
bracht naar de Willem de Roolaan 31. 
Open van 9 tot 13 uur. Op Zaterdag ge
sloten.

ONGELUK
Het 13-jarig meisje Irène Arnoys, van 

Nieuwpoort, werd te Nieuwp.iort-Baden 
bij het oversteken van de baan door een 
vrachtwagen overreden. Zij werd aan 
het hoofd gekwetst en kloe£ over inwen
dige pijnen. Medikale huïp was cnmid- 
öellijk ter plaatse.

Onze Koopvaardijvloot 
onderging reeds zware 

* verliezen
Sedert den aanvang der vijandelijk

heden, heeft onze koopvaardijvloot, 
wier ontwikkeling reeds in normale tij
den te wenschen overliet, gevoelige ver
liezen ondergaan.

Wij laten hier de namen volgen van 
de schepen welke wij sinds 3 September 
1939 verloren hebben:
«Alex van Opstal» metendfe 5833 brt. 
«Suzon» »
«Ardour» >
«Kabinda» >
«Quenast» »
«Rosa» »
«Joséphine-Charlotte» »
«Meuse» 
«Charles» 
«Louis Sheid» 
«Flandres» 
«Kabalo» 
«Antverpia». 
«Albertville» 
«Piriapolis» 
«Yvonne» 
«Liège» 
«Turquoise» 
«Amethyste» 
«Luxembourg»

2121 brt. 
1104 brt. 
5051 brt. 
509 brt. 

1103 brt. 
3293 brt. 
681 brt. 
516 brt. 

'5495 brt. 
5802 brt. 
5051 brt. 
4932 brt. 

10629 brt. 
7246 brt. 
712 brt, 

4322 brt. 
810 brt. 
810 brt. 

5809 brt.
Twintig eenheden van de 88 die in 

1939 onze koopvaardijvloot uitmaakten 
zijn gezonken, en onze tonnemaat werd 
aldus met 71.829 brt. verminderd. De 
aankoop van een aantal schepen in 
Amerika heeft dit verlies niet kunnen 
vergoeden, want vijf ervan zijn ook 
reeds voor ons verloren, ni. «Ville de 
Namur», «Ville de Oand», «Ville de Has
selt», «Ville de Bruges», «Ville d’Arlon».

Behalve enkele schepen, waarvan men 
weet dat zij in Fransche havens liggen, 
i3 men zonder nieuws over de meeste 
andere eenheden onzer vloot. Men ver
moedt dat een belangrijk aantal zich 
in Engelsche havens bevindt.

Volgens de laatste inlichtingen, zou 
ook het schip «Prinses Maria Pia», pas 
in 1938 te Hoboken gebouwd, in den At
lantischen Oceaan gezonken zijn. De 
«Prinses Maria Pia» behoorde tot de 
maatschappij « Dens-Ocean », die hier
door nog slechts één vaartuig telt, nl. 
de «Prince de Liège».

Correctionneele Rechtbank
te  Brugge

De Correctionneele Rechtbank van 
Brugge hield Maandag jl. een zitting 
onder voorzitterschap van den h. Ker- 
vyn, bijgestaan door de hh. de la Ke- 
thulle en Muylle, om er een nieuwe 
reeks zaken ten laste van vertrokcen 
ambtenaars te behandelen.

de rechtbank den h. Naulaerts tot drie 
maanden gevang, voorwaardelijk voor 
drie jaar en tot de kosten.

H AVENK APITEIN  RENE BECU 
GESPROKEN

EEN POMPIER VEROORDEELD
Pompier Charles Borgers heeft zijn 

post verlaten, denkende dat elkeen 
moest evacueeren.

VR IJ- Meester Kesteloot verdedigt zijn klient 
in dien zin en wijst op het feit dat de 
bevelhebber van de pompiers zijn post 

Zooals men weet werd havenkapitein verliet, alhoewel opgemerkt wordt dat 
Becu door cjen gemeenteraad afgesteld. Borgers zijn post den Vrijdag verliet en 

Hoofdcommiissaris Seys npgeioepen, de bevelhebber daar tot den Zondag 
kon geen inlichtingen verschaffen. bleef.

Meester Carton komt dan aan de beurt ( óe rechtbank veroordeelt Borgers tot 
en meldt dat het Oostendsca geniee. .e- 1 ± maand gevang voorwaardelijk vóor S 
bestuur al de bedi^vi^n dij weggegaan Jjur en tot de kosten, 
zijn, niet op denveifim voet diende te , „ , u
stei'<n, maar betr - f ik geval af-iouder- '■ LOUIS TANGHE VRIJGESPROKEN
lijk had dienen te bestudeerert | . ^  .___

Havenkapitein Be -a lila g in Mei af I De h. Louis Tanghe, bestuurder der 
van de militaire ovemsid Hij leest hier stedelijke vakschool, is den Zondag 
een stuk voor geteekend door generaal Mei vertrokken en den 9 Juni terugg - 
Glorie. ! keerd vóór de opening der klassen. Hij

Hij geeft ook kennis van een officieel kreeg den 10 Mei bevel de schoolI tej slui- 
geschreven bevel van majoor de Car- ten en had voor leerlingen jongeling

BREUKBANDEN

penterie, bevelvoerder van het Marine
korps, die aan havenkapitein Becu bevel 
gaf 4e officieele en geheime documen
ten van de haven in den vreemde in vei- 

nonr , Hgheid te brengen en ze te overhandi-
ir,7oi en gen aan den Minister van Landsverde

diging.
Had hij deze opdracht niet volbracht, 

dan had hij later door den Oorlogsraad 
na veroordeeld geweest.

De Rechtbank, na een korte beraad
slaging, spreekt bijgevolg havenkapitein

gens geval 

BUIKBANDEN
voor hangbuik, 
zwangerschap, 
operatie. 

ORTHOPÆ DIE
APPARATEN Becu vri^

KUNSTBEENEN
in licht metaal.

voor ruggraait mfs-NOG ONDERWIJZERS EN SCHOOLBE- 
vormjng, beender- STUURDERS OP HET BANKJE
ziekte.

Lucien Decock
was afwezig van 16 tot 20 Mei en ver
toefde te Vladsloo.

Hoofdinspecteur Lambert, als getuige 
gedagvaard, toont aan dat volgens een

______________  omzendbrief de scholen van 10 Mei tot
7, H. SERRUYSLAAH 16 Juni gesloten waren. M. Decock was 

O O S T E N D E  weerplichtig en heeft geen enkelen dag
— ---------- -- school verloren.

ONTVANGSTUREN Germain Gilson
ieder werkdag, verbleef van 16 tot 18 Mei te Leffinge, 

van 9 tot 11 en van daarna te St. Pieterskapelle en vervol-
2 tot 6 uur.

Nationale Landbouw 
en Yoedingscorporatie

MEDEDEELINGEN
De Nationale Landbouw en Voedings- 

eorporatie verzoekt alle firma’s die zich 
bezighouden met de recuperatie van 
voedingsafval bestemd voor de veevoe- 
dering zich te willen aanmelden op den 
bestuurszetel van de Hoofdgroepeering 
«Vee, Vleesch en Eieren», 230, Konink
lijk* straat te Brussel.

Alle openbare besturen,
van algemeen nut, openbare onderstan
den, ziekenhuizen, sanatoria, gevange
nissen en diergelijke, die om zekere re
denen nog zouden wenschen vleeschcon- 
»erven, verduurzaamde gerookte vleesch- 
waren en droge worstsoorten, wier fa
bricatie bij besluit van 10-10-40 verboden 
werd, aan te koopen, worden hiermede 
aitgenoodigd de noodige aanvragen 
daartoe, onder vermelding van de ge- 
wenschte producten en hoeveelheden, 
evenals het gebruik waartoe die goede
ren bestemd zijn, schriftelijk te doen 
toekomen aan de Hoofdgroepeering «Vee 
Vleesch en Eieren», Koninklijke straat, 
230, Bruasel.

A

Het algemeen Secretariaat herinnert 
er aan dat een onderhoud met den Cor- 
poratieleider of met een der Leiders van 
de Hoofdgroepeeringen slechts toege
staan wordt na een schriftelijke beves
tiging en afspraak op een schriftelijke 
aanvraag.

Diegenen die zich zonder deze af
spraak aanmelden voor een onderhoud 
aullen vruchteloos hun opwachting ma
ken.

*##

De Nationale Landbouw en Voedings- 
corporatie maakt bekend:

De diensten der Hoofdgroepeering 
«Granen Veevoeders», welke zich voor
heen Brialmontstraat 23 bevonden, zijn 
thans overgebracht in de gebouwen 
«Caisse de Reports et de Dépots», Wa- 
randeberg 4 (2e verdiep).

De diensten der Hoofdgroepeering 
«Nijverheidsteelten», welke zich voor
heen Brialmontstraat 23 bevonden, zijn 
thans overgebracht in de gebouwen 43, 
Schildknaapstraat, te Brussel.

gens te Assenede bij zijn zoon tot 17 
Juni, zond dan een certificaat van ziek
te tot 26 Juni aan den kantonnalen 
schoolopziener Vanlaere, die zulk» ter 
rechtbank getuigt.

Armand Poelaert 
was afwezig van 20 Mei tot 4 Juni im 
het buitenland, du* tijdens d* gesloten 
schoolperiode.

Georges Groanatsen
was weerplichtig.

Arthur Callant
bestuurder der stedelijke visschers- 
school, was dienstplichtig en had voor
aleer te vertrekken, de toelating beko
men van het hoofd van het militiebureel 
in tegenwoordigheid van schepen Van 
Glabbeke en directeur Vanhoutte, die 
ir. hetzelfde geval verkeerde, ook ver- 

inrichtingen trok, maar niet vervolgd werd.

van 16 tot 25 jaar.
Meester Verougstraete bewijst dpor 

getuigen en door een attest van den h. 
Van Mierlo, voorzitter der stedelijke 
vakschoolcommissie, dat hij al het ma
teriaal in verzekerde bewaring had ge
bracht.

De rechtbank spreekt daarop den n. 
Tanghe vrij.

W ILFR IE D  GILON

pompier, was gelast en kreeg de toela
ting van zijn bevelhebber om met een 
auto naar Fraîikrijk te rijden. Dit wordt 
bevestigd door de getuigen Delacauw en 
Paepe. Daarenboven was Gilon dienst
plichtig.

Advokaat Six bekomt aldus voor zijn 
klient de vrijspraak.

HET GEVAL VAN ARTHUR  
VANDECASTEELE

Arthur was bureelhoofd van het in- 
lichtingsbureel en is door het huidig ge
meentebestuur afgezet.

Inspecteur Vanlaere getuigt dat in Bljn 
tegenwoordigheid, de h. Vandecasteele 
de toelating bekwam om te vertrekken 
en schepen Vroome hem zelfs in een 
auto van stad een plaats voorbehouden 
had.

Daarenboven wordt dit schriftelijk be
vestigd door den h. Vroome in een attest 
gedagteekend 15 November en getee
kend: Schepen van Financiën.

Het Openbaar Ministerie vraagt sedert 
wanneer Schepen Vroome dezen titel nog 
mag gebruiken.

Daarenboven was da h. Vandecasteele 
al vertrokken toen de nieuwe burge
meester aan de bureelhoofden orders gaf 
om te blijven.

Meester Vanden Broele pleit voor be
tichte.

De rechtbank, vooraleer zich uit te 
spreken, beveelt Schepen Vroome op 8 
December in zijn verklaring te hooren.

EEN PO LITIEA G EN T VEROORDEELD

Politieagent A rthur Ouvry had geen 
militaire verplichtingen, maar heeft zijn 
vrouw en kinders willen ln veiligheid 
brengen naar Dieppe.

Hij krijgt 15 dagen, 350 fr. boete en 
de kosten.

TW EE VRIJSPRAKEN

Emma Hoorne, huisbewaarster in de 
stadsschool van de St. Franclscusstraat 
en Elisa Renjers, huisbewaarster in deze 
van de Ooststraat, waarvan de scholen 
vernield werden, worden vrijgesproken.

Theophiel Haerinek, gemeentebedien- 
de te Heist, heeft zich voor het vluchten 
ingescheept op een visschersvaartuig 
van Zeebrugge.

Constant Degroote, gemeentebediende, 
dat de h. ~Naäa*e*rts”vän” burgemeester was huisbewaarder in de stadsschool. 
Serruys order ontvangen had te blijven * Maurice Verstraete was onderwijzer, 
komen andere getuigen aantoonen dat maar had, militaire verplichtingen, 
het bluschmater!«ial van de stad Oos-' De rechtbank spreekt Verstraete vrij 
tende onvoldoende was zonder kosten, veroordeelt Degroote mits

Meester Verougstraete tracht te fce- ' inachtneming van verzachtende omstan- 
wijzen dat de h. Naulaerts slechts den digheden tot 350 fr. boete of 15 dagen 
Zondagmiddag vertrok zonder bagage, j2°v,Wii*rdeli^  Bedurende 3 jaar en tot 
met het inzicht ’s avonds terug te kee- veroordeelt
.ren, nadat hij een zieke schoonmoeder Theophiel tot 350 fr. boete of
die lam was, in veiligheid zou gebracht, en van de kosten,
hebben.

Hij geeft kennis van een verslag van 
Luit.-Colonel Van Mosselvelde, hoofdbe- ' Louis Vanhecke, die den 24 Mei reeds 
velhebber van alle pomplerskorpsen, die terug was, maar naar Oostende was ge- 
schrijft dat de h. Naulaerts ongelijk had gaan om een gekwetst lid van zijn fa-

Oostendsch Nieuws
APOTHEEKDIENST

Zondag is de apotheker Cleeren, Leo
pold I plaats, gansch den dag open.

TEH U IZEN  VOOR SCHIPPERS
KINDEREN

De tehuizen voor schipperskinderen te 
Antwerpen, Korte Batterij straat en St- 
Ghislain, rive du Canal, zijn sedert 16 
September 1.1. terug geopend.

De ouders die wenschen dat hun kin
deren er worden opgenomen moeten zich 
wenden tot het bestuur van deze in
richtingen.

HONDERDJARIGE TE OOSTENDE
Aan de lijst van honderdjarigen te 

Oostende, dient de naam toegevoegd! van 
Celine Vandenbroele, geboren op 22 No
vember 1840 te Snaaskerke en vertoe
vende in het gasthuis in de Meiboom- 
wijk.

Het oudje is nog frisch en gezond en 
bezit een nog flink geheugen. Zij is al
leen wat hardhoorig geworden

Zij heeft zeven kinderen gehad, een 
zoon en zes dochters. Nog enkel dirie 
dochters zijn in leven. Slechts éénmaal 
in haar leven is zij zelf zwaar ziek ge
weest: zij was toenmaals al 88 jaar oud.

Celintje, die als «mosselwuvetje» een 
bekende figuur was te Oostende, zal op 
haar honderdsten verjaardag hartelijk 
gevierd worden.

SMARTELIJK ONGEVAL
Wanneer de genaamde Allary Eduard, 

54 jaar oud, Woensdag ter hoogte van 
de Elisabethlaan, rond 8 u. ’s morgens, 
de Torhoutsteenweg wilde oversteken, 
werd hij onverwachts gegrepen door een 
zware vrachtauto en kwam onder het 
gevaarte terecht. De ongelukkige, vader 
van acht kinderen, werdj bewusteloos op
genomen en naar het gasthuis gevoerd, 
alwaar men een dubbele bekkenbreuk 
vaststelde. Het slachtoffer overleed nog 
denzelfden dag om 1 u. ’s middags.

Commissaris Beauprez stelde het ge
bruikelijke onderzoek in. Dit smartelijk 
ongeval heeft heel wat beroering gewekt 
in de Steensche dijk, waar de overledene 
gunstig bekend was.

TRAGISCHE WANHOOPSDAAD
Donderdagmorgen, om halftien, heeft 

men, ta zijn woning, gelegen Vinger- 
linckstraat 42, het levenlooze lichaam 
gevonden van den genaamde Willaert 
Alfons, politieagent. De ongelukkige, die 
door verhanging een einde aan zijn le
ven stelde, was pas 44 jaar oud.

Het gebruikelijke onderzoek werd in
gesteld door commissaris Callemeyn, die 
het lijk liet overbrengen naar het doo- 
denhuisje, in afwachting dat het Parket 
de noodige vastatellingen komt doen.

De overledene was gehuwd, maar hadl 
geen kinderen.

GOEDE VRIENDEN ZIJN ZELDZAAM  
MAAR BOEKEN ZIJN AANGENAAM.

VERPLAATSING
Wij vernemen dat de h. R. Christophe 

inspecteur der Registratie en Domeinen, 
onzer stad, op zijn aanvraag, verplaatst 
werd naar Brussel.

LIJN OOSTENDE-DE PANNE
De Nat. Mij van Buurtspoorwegen 

werd gemachtigd het vak Nieuwpoort 
(stad) en Oostduinkerke (dorp) op te 
breken van de buurtlijn Oostenda-De 
Pasme-grens-Veurne-Adinkerke.

ONTSLAGNAME
Wij vernemen dat de h. Jerome Van 

Coillie, aannemer, zijn ontslag heeft ge
nomen als lid van de Commissie van Ur
banisatie.
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Cinema's
FORUM. — Programma van 22 tot 28 

November: 1. Aktualiteiten U.F.A. 1ste 
week; 2. Een documentair; 3. Pola Negri 
in «De Nacht der Beslissing».

PALACE. — Programma van 22 tot 28 
November: 1. Documentair; 2. Aktuali
teiten; 3. «Belooft me niets», zeer lustig 
kluchtspel, met Victor de Kowa en Luise 
Ulbrich.

DE DIENSTUREN VAN HET STADHUIS
Sedert Maandag worden de bureaux 

van het Stadhuis slechts om halftien 
geopend. Vele personen klagen met re
den over dezen toestand, daar het om 
9 uur toch al klaar genoeg is om de 

jbureelen te openen! Daarbij, waarom 
moeten de bedienten een half uur per 
dag minder werken? Dat is iets dat in 
de huidige omstandigheden niet kan 
aanvaard worden. In geen enkele ge
meente van het land begint men om 
halftien!

We willen hierbij natuurlijk niet zeg
gen, dat deze toestand zich binnen af- 
zienbaren tijd niet kan voordoen, wan
neer men het uur niet verandert, maar 
vooralsnog is om halftien beginnen iet
wat voorbarig.

OPGELET !
De winketten van het Postkantoor 

zijn alleen maar van 9 tot 12.30 en van 
14 tot 17 u. geopend.

DE ONVOLDOENDE TRAM DIENSTEN
Het is een feit dat het verkeersvraag- 

stuk voor het publiek in oorlogstijd een 
moeilijk iets is om op te lossen, bijzonder
lijk daar talrijke heerenrijtuigen uitge
schakeld werden Daardoor is het te be
grijpen, dat het tramverkeer veel nood
zakelijker is dan in normale tijden.

Te Oostende houdt het trambestuur 
er echter andere principes op na en zoo
als we reeds vroegere jaren schreven, 
bestaat de tram er niet voor het P'i- 
bliek, maar is het publiek er voor de 
trams.

Onze konfrater « Het Brugsch Han
delsblad » schreef Zaterdag jl. hierom
trent het volgende:

« Onvoldoende tramdiensten. — Vóór 
den oorlog werd steeds geklaagd over 
het gebrekkig tramverkeer in stad en 
langs de kust.

Thans is het er nog veel slechter aan 
toe en de trammaatschappij denkt dat 
de tram er niet is voor de menschen, 
maar dat de menschen er zijn om de 
tram.

Wanneer zal in het belang der bevol
king verbetering komen? »

Wij zijn het met onzen konfrater ten 
volle eens en hopen dat niet alleen 
meer trams zullen rijden, maar d!at de 
verbinding beter verzekerd zal worden.

IN DE STEDELIJKE MEISJESSCHOOL
Men weet dat de Oostendsche Stede- 

lijke Meisjesberoepschool in enkele ja
ren tijd tot een der beste van het land 
opgegroeid is.

De omstandigheden, waarin leerlingen 
en leerkrachten thans echter moeten 
werken, zijn allesbehalve voordeelig.

Naar het schijnt zou het gemeente
bestuur het vroegere gebouw van de 
Oostendsche Reederij nevens het «Ka
non Hotel» gehuurd hebben om er zijn 
stadsdiensten welke thans in die school 
verblijven, in onder te brengen.

Hoe eerder, hoe liever, zeggen ouders 
en personeel, daar pas dan opnieuw goed 
werk zal kunnen verricht worden.

ERNSTIG ONGEVAL
De heer vrederechter Kesteloot is ver

leden week zoo ernstig gevallen, dat hij, 
naar we vernemen, beide polsen gebro
ken heeft, zoodat hij voor het oogenblik 
in de onmogelijkheid verkeert zijn func
ties waar te nemen.

Hij zal waarschijnlijk vervangen wor
den door den heer Boudolf, plaatsver
vangend vrederechter en thans Schepen 
der stad Oostende.

Wij wenschen den heer vrederechter 
een spoedig herstel.

GAS EN E LE C TR IC ITE IT
Prijzen voor de maand November 1840:
Electriciteit *
Verlichting, 2,61; drljfkracht-lifts, 1.53; 

nijverheidsgebruik, 1.53 ; uitstallingen, 
2,61.

Huishoudelijke gebruiken :
Tarief I. — Lage prijs, 0 49 ; hooge 

prijs, 1.53.
Tarief II • lage prij«, 0.-9 ; ho jfe 

prijs, 1.53.
Tarief III : 0.63 ; tarief IV : 0.63 ; ta

rief V : 0.63.
Gas :
Gewoon gebruik : 1.27 ; ©entrale ver

warming : 0.74 fr.
De opgegeven prijzen bevatten de 

overdrachttaxe van 3,50%.

WINTERHULP

De h. Vanhoutte bevestigt deze gega- 
vens.

Na pleidooien van Meesters Vanden 
Broele en Willy Six, spreekt de recht
bank de heeren Arthur Callant, Lucien 
Decock, Georges Groensteen en Armand 
Poelaert, vrij zonder kosten.

Het geval Gilson wordt uitgesteld op 
8 dagen om de inspectie toe te laten het 
geneeskundig getuigschrift toe te sturen.

Wij stellen de vraag: Wanneer zal het 
onderwijzend personeel van de Vrije 
Scholen, welke toch ook met Staatsgeld 
betaald worden, ter verantwoording 
worden geroepen?

C O M M A N D A N T  N A U L A E R T S  V O O R 
W A A R D E L IJ K  T O T  3 M A A N D E N  G E 

V A N G  V E R O O R D E E L D

Nadat hoofdcommissaris Seys getuigt

TE BLANKENBERGE

zonder toelating op dit oogenblik, al was 
het maar voor enkele uren, de stad te 
verlaten. Men had de omstandigheden 
moeten inzien, want van postverlating 
kan geen sprake zijn, aldus dit verslag.

Na een korte beraadslaging verwast

milie te bezoeken, wordt vrijgesproken- 
Albert Demers, politieinspecteur, wordt 

bij verstek tot 2 maanden gevang ver
oordeeld en tot de helft van de kosten.

Charles Vergote, tijdSelijk politieagent 
krijgt een maand gevang.

' Dinsdagnamiddag 19 November had 
i een vergadering plaats voor het samen
stellen van het Comité voor Winterhulp, 

i Misschien kan het getal dier afdeelin- 
gen en comlté’s den lezer ietwat over-

• dreven schijnen, doch dan moet er hier 
op gewezen worden dat er in onze stad 
gedurende den Winter oneindig veel

I werk zal moeten gedaan worden aan me
dehulp en dienstbetoon. Talrijke gezin
nen ataan immers niet alleen zonder 
werk of zonder inkomen, maar tevens 
zonder onderdak en bezitten zelfs geen 
kleederen meer.

I Het Gemeentebestuur mag zich met 
recht gelukkig achten, te mogen rekenen 
op de medewerking van talrijke burgers

• en het mag stellig verhopen djat op zul- 
I ke wijze, in zekere mate, de ellende en
den nood te kunnen lenigen, van talrij
ke stadsgenooten.

Het verdient er op te wijzen dat enke
le afdeelingen, zooals volkssoep, melk- 
uitdeeling, woonst- en kleedijverschaf- 
fjng. reeds in werking zijn en dat er 
reeds 45.000 fr. gestort werd ten bate 
van Winterhulp.

Echter dient opgemerkt dat de verte
genwoordigers uit de visscherijwereld 
totaal over het hoofd werden gezien, wat 
zeer te betreuren valt in een stad waar 
de grootste nood vooral in de visscherij- 
kringen heerscht.

De lokalen van Winterhulp zijn inge
richt in het stadsgebouw naast den 
schouwburg, Vlaanderenstraat, waar 
vroeger het Inlichtsbureau was.

De kern van het Comité werd samen
gesteld al* volgt :

Algemeen Comité :
de hh. Vande Male, algemeen voorzit

ter ; Rayée, Van Honsebrouck, Devreese, 
Dekeyser J., Blondé Arsène, David, Cal- 
lewaert Jérôme, Van Caillie, eere-nota- 
ris, Nenquin, Mevr. Vroome.

Propaganda Comité;
De hh. Van Coillie Jérôme, Vanden- 

driessche, Delporte, Butaye, Lingier R., 
Vandermeersch, Elleboudt R., Deman G„ 
Mevr. Bousse.

Volkssoep en melkuiljdeeling:
De hh. Van Coillie, Schepen, Fried

rich, Dr. Lefèvre, Versluys, Mevr. Ser
ruys, Mevr. Pruvost, Mej. Poupaert.

Schoolsoep:
De hh. Devriendt, Schepen, Savonie 

K„ Foutrel O., Caenen P., Savonie M., 
Alleman J„ Hauchard K., Savonie E., 
Vanhoutte V., Callant A., Ladon, Devlie-

RCIeine
^Aankondigingen

PLAATST ZEKER uw geld in bouw
gronden, Ag. Seys, 21, Rogierlaan, Oos
tende.

2 NIEUW E FEUX CONTINUS te ver
koopen. Z. W. 21, Rogierlaan, Oostende.

VERLOREN: roode Suèc(e vrouwen- 
handschoen tusschen Aartshertoginne- 
straat en Jozef II str. Terugbrengen teg. 
goede beloon. 41, A. Buylstr., Oostende.

JUFFROUW vraagt plaats, kennis van 
bureelwerk, op de hoogte van dactylo, 
Vlaamsche en Fransche taal. Schrijven 
A.D., 40, Van Iseghemlaan, Oostende, 
bureel blad S. A.

KAMERS TE HUUR, water, gas, elec.. 
gel. Prinsenlaan 27. Z. bevr. O. Van- 
steenkiste, Leffingestr. 70 (hoek Prin
senlaan), Oostende.

ONG. K W ARTIER TE HUREN, rez-de- 
chaussée, 8 pl., w., g., electr., Ie verdiep, 
5 pl., w., g„ electr., 32a Maria-Theresia- 
straat. Z. W . 51, zelfde straat, Oostende.

MEN VRAAGT TE KOOPEN handels- 
huizen of rapporthuizen, met Fr. appart. 
Ag. Seys, 21, Rogierlaan, Oostende.

Burgerlijke
Stand
GEBOORTEN

9 Nov. — Raymonde Wynsberghe van 
Raymond en Maria de Paauw, Blauw- 
kasteelstr. 82.

10. —  Jean Cobbaert van Pieter en 
Irma Vandewalle, Langestr. 80.

13. — Lucien Vervaecke van Polyc|3or 
en Magdalena Hugue, Frère Orbanstr.

14. — André Tratsaert van Arthur en 
Louisa Spotbeen, Middelkerke.

15. — Marcel Vanysacker van Hendrik 
en Ro*alia Corteel, Wagenstr. 2.

16. —  Antoinette Vanhove van Mau
rits en Elvira Bonheure, Christinastr.

Mevr. JONGBLOET
brengt ter kennis dat haar MOEDER

HUIS, Frère Orbanstraat, 143 (nevens 
de kliniek) OPEN is en dat zij zich steeds 
ter beschikking houdt van haar geachte 
clienteele.

Haar zuster, kortelings als vroedvrouw 
gediplomeerd, biedt aan de toekomstige 
moeders haar diensten aan voor VER
LOSSINGEN TEN HUIZE.

Voor inlichtingen, zich wenden in 
voornoemd Moederhuis.

STERFGEVALLEN

8. — Elodia Meulemeester, 79 j„ wed. 
van Carolus Seys, Jungbluthlaan; De
nise Delaere, 8 d., Breedene.

10. —  Valentina Decerf, 75 j., wed. van 
Emiel Borrey, Plantenstr. 42; Vandevel 
de Margareta, 30 j„ ongeh., Vereeni- 
gingstraat 32.

i 11. — Elisa Van Alst, 75 j„ wedt van 
Desideer Vermeersch, Torhoutstw. 329.

! 12. — Marie Geusen, 67 j., echtg. van 
Karel Snijkers, Kerkstr. 32.

I 13. —  Coleta Soeters, 72 j., echtg. van 
Constant Vancraeynest, Zwaluwenstr.

14. — Leo Standaert, 60 j., wed. van 
Octavia Roose, Duivenhokstraat 36.

Wendt U bij STERFGEVAL tot

August Yerburgh
Aannemer van Bsgrafanissen 
OOSTSTRAAT, 3« — OOSTENDE

ger E., M. De Spot, Mevrouwen Cioet D., 
Ureel, Vannoten, Knockaert, Neyrinck.

Kolen - Woning:
De hh. Boudolf. Schepen, Ureel, Le

gaey.

Kleeding: De dame* Serruys, Bve- 
raerts, Mostrey, Borgers, Janssens.

Financiën:
De hh. Smissaert, Schepen, «e Art als 

algemeene Schatbewaarder.

Volksgezondheid:
H. Dr. Ghyoot.
Sectie Oude Stad:
De hh. Van Caillie, Raadslid, Simar, 

Verbiest, de dames Deweert, Borgers, 
Rau, Janssens en h. Commandant Denis.

! Sectie Nieuwe Stad:
! De hh. Duyver en Dr. Van Wynen- 
i daele, Raadsleden, de dames Speckens 
: en Van Hecke.

Sectie Heilig Hart:
De hh. Feys en Varn Mierlo, Raadsle

den, Dangreau, de dames Van Rolleghem 
en Everaerts.

Sectie W esterkwartier:
De hh. Deboos en Hespel J., Raads

leden, Courtens, Depière en Mevr. De- 
puydt.

Sectie Mariakerke:
De hh. Vanhoutte en Vervaeke, raads

leden, de dames Deswarte en Vanhout
te Demaecker.

Sectie Blauw Kasteel:
De hh. Poupaert en Willaert, Raads

leden, de dames Depuyd(fc en Lootens.
Sectie Meiboom:
H. Jan Hespel, Raadslid, de dames 

Serruys en Verbrugghe, Raadslid.

Sectie Hazegras-Hospitaal:
De hh. Pilaeis en Dyserinck, gemeen

teraadsleden, de dames Van Glabbeke 
en Seeuwen.

Sectie Opex:
De hh. Savonie Maurits, Daniels 

(raadslid), Ingenieur Guns en de dames 
Vroome (raadslid) en Daniels. ____

Het bureau is ingericht en de verga
deringen zullen gehouden worden in het 
lokaal, Vlaanderenstraat 66a (Inlich- 
tingsbureau).

M. de Burgemeester Serruys is aan
gesteld als Voorzitter van het Eere-Co- 
mité, samen met den E. H. Deken en 
den h. Kesteloot, vrederechter.

H UW ELIJK SA FKO ND IG IN G EN

17. — Inghelbrecht Odo, velomaker, 
Christinastr. 122 en Lambersy Victoire, 
z.b., Kaaistr. 44; Legge Charles, meubel
maker, St. Niklaasstr. 1 en Kimpe Au
gusta, Ieperstr. 21b; Piette Louis, elec- 
trieker en Boels Denise, z.b.; Laforce 
Jules, werkman en Debaets Elisabeth, 
z. b.

HUW ELIJKEN

16. — Glibert Georges, autogeleider en 
Rooms Leonie, z.b.; Janssens Oscar, pas 
werker en Bentein Elisabeth, werkster

EEN KOEDIEFSTAL
Een groote koediefstal heeft dezer da

gen in zekere middens heel wat stof op
gejaagd. Bij den genaamde Matthy» 
Henri waren onlangs drie koebeesten 
ter waarde van ongeveer 25.000 fr. ge 
stolen zonder dat eenig spoor van de 
daders kon worden ontdekt. Het toeval 
heeft echter tot hun aanhouding mogen 
leiden. Op de beestenmarkt van Brugge 
stond een boer ul(t Klemskerke drie 
prachtige koeien te verkoopen. Een lief
hebber meende in een van deze beesten 
er een te herkennen dat hem vroeger 
zou hebben toebehoord. En na een nader 
onderzoek bleek dit de waarheid te zijn 
Hij herinnerde zich tevens dit dier ver
kocht te hebben aan een zekere Mat- 
thys, dezelfde bij wie drie koeien ge
stolen waren... Hij vertelde alles aan 
den verkooper die hem onthutst bekeek. 
Bij den Kommissaris konden dte verkla
ringen van den verkooper, die volledig 
ter goeder trouw handelde, spoedig lei
den tot de aanhouding van twee Oos
tendenaars V. en C., alsmede een in
woner uit Middelkerke.

Die zullen nu over hun daad kunner 
nadenken in de gevangenis.

PR O FIC IA T
De heer A. Deboodt uit onze stad, ge

lukte er in te Breedene de eerste plaats 
weg te kapen van bediende bij den Op. 
Onderstand.

PLAATSEN VOOR POLITIEAGENTEN
Men weet dat er 20 plaatsen te be

geven zijn voor politieagent en dat 
hiervoor niet minder dan 200 kandidaten 
zullen zijn valt te begrijpen.

Ook visscherszonen zien zich verplicht 
dergelijk postje aan te vragen.

Hopen we maar een zaak en dat is, 
dat de examens welke hiervoor zullen 

! plaats grijpen op een even ernstige wij- 
I ze zullen afgenomen worden, zooals het 
I vóór 14 dagen in de Commissie van Op.
! Onderstand het geval was, waar zich 
niet minder dan 168 kandidaten aan- 

! boden om er 20 te zien uitverkiezen.
I De tijd van familieleden of vriendjes 
te zien plaatsen moet uit zijn en we zijn 
overtuigd dat het nieuwe Schepencollege 
de zaak ernstiger zal opnemen dan 
zulks vroeger het geval was.

BIJVOEGELIJK RANTSOEN BROOD
1 Voor de stadswerklieden werd een bV- 
I komend rantsoen brood bekómén.
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Zou. hetzelfde niet kunnen bekomen 
worden voor onze politieagenten, die 
tengevolge van hun nachtelijke dien
sten zulks toch ook gemakkelijk zouden 
kunnen gebruiken.

BOEKENDAG
Daar het inrichten van een Boeken

week, ingezien de huidige omstandig
heden onmogelijk is, werd door het Ver
bond, der Vlaamsche Kultuurvereenigin- 
gen beslist toch iets te doen.

Er zal op Zondag 24 November in de 
Gemeenteraadzaaï ( Genechtsgebouw ), 
een Boekendag gehouden worden. Hij 
zal bestaan uit een Boekententoonstel
ling, welke zal toegankelijk zijn van 10 
tot 12 en van 14 tot 18 uur, en uit een 
akademische zitting, welke zal plaats 
hebben in dezelfde zaal te 15 uur.

Zullen er het woord voeren: de ge
kende Oostendsche dichters Ferdinand 
Vercnocke en Karei Jonckheere, terwijl 
de h. Remi Ponjaert en de jonge dichter 
Fr. Poppe gedichten zullen voordragen. 
De zitting zal besloten worden met die 
verloting van een twintigtal exemplaren 
van «Het Boek in Vlaanderen».

Geen enkel Vlaamsche boekenliefheb
ber mag op den Boekendag ontbreken.

EX A MEN UITSLAGEN
In den tweeden gewonen examen- 

zittijd van 1940 in de Rijksuniversiteit 
te Gent, zijn volgende stadsgenooten 
geslaagd:

Fakulteit der Wijsbegeerte en Letteren
Graad van kandidaat in de wijsbe

geerte en letteren, voorbereidend tot het 
doktoraat in de rechten of het licen- 
ciaat in het notariaat (le proef). — Op 
voldoende \Mjze: Van Coillie René.

Romaansche Philologie (2e proef) : 
Bens Pierre.

Germaansche Philologie (2e proef) : 
Bourgoignie Willy. )

DE ZEGELS VOOR DUITSCHE M IL I
TAIREN VERVANGEN DOOR LEVENS
MIDDELENKAARTEN

Sedert 8 November hebben de roode 
zegels voor levensmiddelen en zegel* 
voor militairen hun geldigheid verloren, 
evenals de gele zegels voor reizend« mi
litairen.

Voor de leden van de Duitsche weer
macht zijn in de plaats daarvan nieuwe 
c levensmiddelenkaarten voor Duitsche 
militairen » ingevoerd, üe Belgische 
kleinhandel heeft de verplichting, zon 
der acht te slaan op de iijite» van ce 
ingeschreven klanten, levensmiddelen af 
te geven bij de voorlejsins v*n deze 
stamkaarten, waarvan dan de overeen
stemmende zegel» af te knippen aljn. 
Voor de vetzegels op deo kaarten moet 
aan de Duitsche klanten naar hun eig*n 
keuze boter, margarine, reuzel of derge
lijke vetstoffen seieverd worden, voor 
zoover de voorraad »trekt. Er dient op 
gelet te worden, dat de stamkaarten 
van de leden van de Duitsche Weermacht 
voorzien moeten zijn van den naam, 
alsmede een dienststempel. Evenzoo 
moet er op gelet worden, cSat steeds deze 
stamkaart voorgelegd wordt. Losse ze
gels van deze kaarten zijn niet geldig.

GAS- EN ELECTR IC ITEITSDIENSTEN
Nog steeds worden er tweetalige 

kwijtschriften, uitgaande van de Stede
lijke Gas- en Electriciteitsdiensten, als
mede van de Waterdienst, uitgegeven.

Zou er aan dezen ongezonden toestand 
niet kunnen verholpen worden? 
VLAAMSCHE BOEKEN

Menschen van Oostende, de winter
avonden zijn lang en eentonig; geen 
schouwburg, geen vergaderingen, geen 
maatschappijen brengen U verstrooiing, 
aan. Alleen 4e boeken, de vrienden in 
’t leven, kunnen u nog aangename uren 
verschaffen. De Internationale Boek
handel, Adolf Buylstraat, en Kapelle
straat 65, steeds op de bres voor het 
verspreiden van het boek, zal U ter ge
legenheid der Vlaamsche Boekenweek, 
vanaf Zondag 24 November, een rijke 
keus boeken aan zeer verminderden 
prijs aanbieden.

Boekenliefhebbers, neemt de gelegen
heid tê baat.

TAALLEERGANGEN
De Vlaamsche Toeristenbond, afd. 

Oostende, richt thans lessen in van 
Duitsch, Spaansch en Engelsch. Deze 
lessen worden gegeven door bijzonder 
bekwame leerkrachten, en loopen in 
reeksen van 13 lessen, tegen een in
schrijvingsprijs van 20 fr. De lessen zul
len ’s Zondags voormiddag worden ge
geven. Inschrijvingen bij den plaatse- 
lijken vertegenwoordiger van de V.T.B., 
h. A. Vervaeke, Jozef II straat, 50.

EEN BOEK IS EEN VRIEND,
BIJ DEVRIENDT IS HET BOEK.

VERBOND V.O.S. 1914-18 EN 1940
Oud-strijders 1914-18 :
Voor ’t behoud der frontstreeprente, 

invaliditeitspensioen en alle andere oud
strijder szaken, sluit aan bij ’t verbond 
V.O.S., lokaal Gasthof Ibis, nevens het O. 
L. Vr. College.

Gemobiliseerden en oud-strijders 1938- 
1939 en 1940, U allen hebt ook recht op 
erkentelijkheid. Velen onder u hebben 
soldijvergoeding, burgerkleederen, enz. 
te goed. Slechts een sterke oudstrijders- 
organlsatie kan u allen recht bezorgen. 
Sluit allen aan bij het Verbond V.O.S. 
1940.

Gekwetsten uit den oorlog 1940. Het 
verbond V.O.S. is bereid uw dossier sa
men te stellen, ten einde voor u een in
validiteitspensioen te bekomen.

Voor de gesneuvelde oudstrijders en 
burgerlijke slachtoffers. —  De rechtheb
benden mogen niet vergeten hun recht 
op pensioen te laten gelden. Ten einde 
over al de zaken volledig ingelicht te 
worden, maakt gebruik van de zitdagen 
in ons lokaal, Ibis Hotel, iederen Dins
dag en Vrijdag, van 19 tot 20 uur.

Geen rechten zonder plichten ! Wie 
met het verbond strijdt, zal door het 
verbond recht.bekomen.

STADSTELEFOON
Sedert eenigen tijd bezit de stads

bibliothecaris, de h. Loontiens, thans 
ook een telefoon, aangesloten bij het net 
der stedelijke telefoondienst.

VOOR
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DE STEENKOOLPRIJZEN
De tarieven van 10 Mei behouden

Het kommissariaat van Prijzen en 
Loonen wijst erop, dat, in tegenstelling 
met andersluidende berichten, de prij
zen voor kolen zoowel voor de nijverheid 
als voor huishoudelijk gebruik, u n  de 
mijn af, niet mogen ïtijgen ooven die 
van 10 Mei.

Van deze prijzen mag onder geen om
standigheden worden afgeweken ; het 
verhandelen tegen hoogere prljïeM zal 
gerechtelijk vervolgd worden.

VO O RLICHTING  VOOR DEN W EDER
OPBOUW IN WEST-VLAANDEREN

De geteisterden van West-Vlaandjeren 
zullen alle voorlichting kunnen bekomen 
inzake wederopbouw, op de zitdagen, ge
houden door den afgevaardigde van het 
provinciaal kommissariaat.

Brugge: Veldstraat, 18B (St Michiels): 
eiken 2en en 4en Dinsdag der maand;

Oostende: Gerechtshof, eiken len en 
3en Dinsdag;

Diksmuide: Stadhuis, eiken len en 
3en Maandag;

Roeselare : Gehoorzaal vredegerecht, 
eiken 2en en 4en Dinsdag;

leper : Stadhuis, eiken len en 3en 
Dinsdag;

Veurne: Stadhuis, eiken 2en en 4en 
Dinsdag;

Tielt: Stadhuis, eiken Donderdag;

K ortrijk  : Doomikstraat, 63, eiken 
Maandag, voor wederopbouw en werk
verschaffing en voor leeningaanvragen 
afzonderlijk.

Do provinciale kommissaris voor 
West-Vlaanderen ontvangt eiken Maan
dag.

De spreekuren voor deze zitdagen zijn 
gesteld op 10 u. tot 12 u. en 14 u. tot
17 u.

EEN ZAAK DIE DIENDE IN T  KLARE 
GETROKKEN

Op 2 December van verleden jaar ver
scheen in onze kolommen onder de ru
briek «Oostendsch Nieuws», een artikel
tje waarin we beweerden dat de Stads
secretaris private brieven aan zekere 
gemeenteraadsleden gericht, aan derdien 
ï o u  hebben medegedeeld.

Het toenmalig Schepencollege teeken- 
de tegen onze bewering protest aan bij 
aangeteekend schrijven in den vorm van 
«een recht op antwoord» dat wij niet 
publiceerden daar, naar ons oordteel, niet 
het Schepencollege, maar een bepaald 
persoon bedoeld was.

Wij hebben thans deze zaak verder 
onderzocht en wij bekennen spontaan 
dat dit onderzoek uitgewezen heeft dat 
bovenbedoelde private brief niet door 
bedoelden ambtenaar werd overhandigd.

We aanzien het ons als een plicht dit 
aan onze lezers bekend te maken en ho
pen, dat deze terechtwijzing tot betere 
verstandhouding en eerlijke samenwer
king zal leiden tusschen ons blad en het 
Oostendsch Stadsbestuur, wiens moei
lijke taak we, in de critieke oogenblik- 
ken die we beleven, begrijpen.

IN DE COMM ISSIE VAN OPENBAREN 
ONDERSTAND

Zooals we allen weten, waren een drie
tal weken geleden, een 20-tal plaatsen 
van bediende te begeven in de C.O.O. te 
Oostende.

Tijdelijke bedienden waren ten voor- 
loopigen titel aangeworven, welke thans 
reeds hebben moeten plaats maken voor 
hen die in de proef geslaagd zijn.

Niet minder dan 168 personen boden 
zich voor het examen aan.

Zeggen we terstond dat de proeven 
afgenomen werden door twee leeraars 
uit de offi*ieele en twee uit de vrije 
scholen, onder toezicht van den heer 
voorzitter en secretaris van de C.O.O.

Hiernavolgende personen gelukten en 
behaalden minstens 75 t.h. van de pun
ten. Wij laten ze volgen in de volgorde 
waarin ze gelukten.

Het zijn: Pruvost Jozef, met 204 p. op 
240; Neyts Arthur, 204 p.; Lecluyse Ro
ger, 201; Laforce Willy, 200,75; Benoot 
Etienne, 199,50; Bousse André, 197,75; 
Deputter Prosper, 197,50; Jonckheere 
Maurice 197,50; Schoonjans Jaak 194,25; 
Van Belle Georges, 194; Van Audenhove 
Gaston, 191,25 ; Delaeter Michel, 191; De- 
maerest Roger, 191; Calcoen August, 
190,75; Bastin Jules, 188,50; Bilo Fer
nand, 187,25; Decoster Carlos, 186,50; 
Govers Fernand, 183,25; Dewulf Omer, 
183; Lauwereins John, 180 p.

Aldus blijven slechts 4 bedienden van 
de 20 welke voorloopig in dienst waren, 
op post.

Wlj wenschen de Commissie van Open
baren Onderstand, alsook de vier exami
natoren, geluk voor de zeèr onpartijdige 
wijze waarop ze dit examen hebben af
genomen.

Mocht het in de toekomst op het stad
huis ook zoo geschieden, dan zou zich 
niemand meer te beklagen hebben.

GELADEN OBUSSEN
Naar we vernemen bevonden er zich 

onder de in de «Overdekte Tennis» in
geleverde koperen hulzen nog talrijke 
stukken welke geladen waren. Het 
Stadsbestuur heeft onmiddellijk de noo- 
dige deskundigen ter plaatse doen ko
men, die de maatregelen tot onschadig- 
making getroffen hebben.

En f̂eggen dat de eigenaars die doods
gevaarlijke stukken 20 jaar in huis had
den!... Moesten zij het geweten hebben!

Koop boeken, koop boeken, koop boe
ken. Aan iederen kooper van 50 fr. 
boeken, gratis een Boek in Vlaanderen.

IN DE ZEGELCOOPERATIEF
Vanwege talrijke houders van zegel- 

boekjes uitgegeven door de Vereeniging 
van Handelaars, wordt de vraag gesteld 
wanneer deze zegeltjes zullen uitgekeerd 
worden. Vele personen kunnen trouwens 
het uit te keeren geld thans best ge
bruiken.

BIJ HET V.N.V.
Verleden Zondag had in het lokaal 

«Ibis» een vergadering plaats voor de 
leden van het V.N.V.

KEURRECHTEN OP HET SLACHTVEE
Voor een tijdperk van 5 jaar werden 

de volgende keurrechten op het slacht
vee vastgesteld: 

paarden en groot vee fr. 15 p.h. 
kalveren 7 p.h.
kleine kalveren 5 p.h.
varkens boven 50 K. 7 p.h.
varkens beneden 50 K. 5 p.h.
schapen en geiten 6 p.h.

MET EEN BOEKJE 
IN EEN HOEKJE

VLAAMSCH VERBOND DER 
KROOSTRIJKE GEZINNEN

Gedurende den grooten brand die ons 
stadhuis teisterde werd ons secretariaat 
vernield en gingen alle archieven ver
loren. Deze beproeving ten spijte, rekent 
de Bond het zich ten plichte, in deze 
tijden van omwenteling welke ons land 
thans doormaakt, de door hem opge
nomen zending voort te zetten en dfe 
zedelijke en stoffelijke belangen van de 
Groote Gezinnen te verdedigen. De Bond 
voelt zich jong en aanpakkend genoeg 
om zijn steeds vooropgezet programma 
aan te passen aan de nieuwe omstan
digheden welke de groote gezinnen in 
het België van morgen eventueel zouden 
kunnen ontmoeten.

Daarom heeft het Secretariaat van het 
Gewest onmiddellijk zijn werking her
vat. Het is heropend in de Ieperstraat 
24a - le verdiep (Soldatenkring) en ze
telt den Zondag van 10 tot 12 uur en 
den Donderdag van 14 tot 16 uur.

Lidkaarten 1941: Gezien de moeilijk
heden voortspruitende uit de omstan
digheden en uit de talrijke afwezigheden 
en verhuizingen worden de leden van 
den Bond uitgenoo l'gd hun lidkaart te 
komen afhalen op het nieuw secreta
riaat Indien de lid")-!, alsook de nieuwe 
leden, hun bijdrage betalen vóór I5 Ja
nuari 1941, dan nemen zij deel aan de 
Groote Kostelooze Tombola ter waarde 
van 25.000 fr., ingericht door het Pro
vinciaal Verbond van W. VI. Het num
mer van de lidkaart is het nummer voor 
de tombola. De datum der uitloting zal 
later bekend gemaakt volden.

Door ons Bestuur werd de aandacht 
van de Openbare Besturen gevestigd op 
het feit dat, bij het toekennen van tijde
lijke betrekkingen of te begeven plaat
sen, zou dienen rekenschap gehouden te 
worden met de vaders van kroostrijke 
gezinnen. Veel van deze families vallen 
ten laste van den openbaren onderstand 
hetgeen zou kunnen vermeden worden, 
werden de familiehoofden aan een plaats 
geholpen.

De Bond en W interhulp. Het stadsbe
stuur heeft onze vraag om vertegen
woordigd te zijn in het Comité voor 
Winterhulp, welwillend beantwoord. De 
h. J. Callewäert, vader van een groot 
gezin, en bestuurslid Van de plaatselijke 
afdeeling, werd aangeduid om deel uit 
te maken van het opgericht Comité voor 
Winterhulp.

Verminderingen op het spoor. Met de 
Nat. Mij van Buurtspoorwegen werd een 
overeenkomst getroffen, volgens dewel
ke de Bond gelast wordt, de vermindc- 
ringskaarten voor 1941 aan te maken en 
ze af te leveren zoo aan de nieuwe als 
aan de oude rechthebbenden, mits van 
ieder begunstigd gezin een bedrag van
5 fr. te eischen, zooals zulks vroeger 
gebeurde bij de Nat. Mij van Belgische 
Spoorwegen

De verminderingen op de Buurtspoor
wegen en de daarvan afhangende auto
bussen blijven dus behouden.

Voor wat de verminderingen op het 
reizen per spoor betreft, het Centraal Be
stuur doet al wat mogelijk is om ze terug 
te doen invoeren. Nieuwe voetstappen 
worden aangewend bij de Bezettende 
Overheid.

MENSCHEN VAN OOSTENDE
Nu dat gij tijd hebt, nu dat gij geldi 

hebt, koopt een schrijfmachienetje 
Rheinmetall Model 1941 bij M. Devriendt 
Ad. Buylstraat 33, Oostende.

SCHOOLSOEP
De ouders der schoolgaande kinderen 

worden dringend* verzocht de noodige 
zegeltjes aan hunne kinderen mede te 
geven, ten einde zë in staat te stellen 
om van de schoolsoep te kunnen ge
nieten.

De volgende rantsoenzegels dienen per 
veertien dagen medegebracht te worden: 
1 zegel nr. 4, 1 zegel nr. 7 of 8, 4 zegels 
nr. 10, 1 zegel nr. 20.

De ouders die geen aard&ppelkaart 
bezitten, dienen aan hun kinderen 2,5 
kg. aardappelen mede te geven; deze 
zullen terug betaald worden aan 1 fr. 
het kilo.

MUZIEKCONSERVATORIUM  
VAN OOSTENDE

Enkele uitslagen zijn reeds bekend van 
de examens die afgenomen werden in 
het muziekconservatorium.

Klavier (hoogere graad), klas van M. 
Van Roy. —  Diane Verhelst, le prijs met 
groote onderscheiding; François Van 
Sieleghem, Eernegem, le prijs met on
derscheiding; J. Calus, le prijs.

De jury was samengesteld uit de hh. 
Devlieger, Ryelandt en Bourguignon.

Er werden werken uitgevoerd van 
Beethoven en van Bach.

In de middelbare graad bekwam Fran
çoise Demoor een le melding en Jufvr. 
Deboyser een le melding met onder
scheiding. M. Pierre Helsmóortel, een 
2e melding.

Klas van cello. — M. René Couillie, 
le prijs met algemeene stemmen.

Klas van viool. —  Eduard Bakker, le 
accessiet; Juf. Hilda Deridder, 2e prijs.

De jury was hier samengesteld uit de 
hh. Devlieger, Broos en Boucquet.

Notenleer hoogere graad (leeraar M. 
Destickere). —  le prijs met onderschei
ding: Demoor Françoise, Klaassen Eli
sabeth; le prijs: Simon Christiane; 2e 
prijs: Debaty Roger. Bakker Edouaid, 
le accessiet: Willemarck Marcelle.

Klavier middelbare graad (leeraressen 
Mej. Fremaut en Halewijck). — le mel
ding met onderscheiding: De Boyser 
Gilberte; le melding: Sitjà Aurore,Si
mon Christiane, Demoor Françoise; 2e 
melding: Helsmoortel Pierre.

Klavier hoogere graad (leeraar M. Van 
Roy). —  le prijs met groote onderschei
ding: Vereist Diane; le prijs met onder- 
le prijs: Calus Jeanne.

Viool hoogere graad (leeraar M. Ga- 
deyne). — 2e prijs: De Ridder Hilda ; 
le accessiet: Bakker Edouard!.

Cello hoogere graad (leeraar M. Ceu- 
lemans). —  le prijs: Van Coillie René.

Hobo en Engelsche Hoorn (leeraar M. 
Destickere). — ) Prijs van uitmuntend
heid met groote onderscheiding en toe
kenning der Zilveren Staatsmedaille : 
Depoorter Roland.

Clarinet (leeraar M. Steenacker). — 
2e prijs: Goes Charles.

Saxofoon (leeraar M. Steenacker). — 
2e prijs met onderscheiding: Depoorter 
Roland.

Zang middelbare graad (leerares Mev. 
Feltesse). —  le meldi'ng me(t onefcr- 
scheiding: Tahon Albert; le melding : 
De Cauter Jozef, Bleyaert Fernand.

Zang hoogere graad (leerares Mevr. 
Feltesse). — 2e prijs met onderschei
ding: De Ceuninck Marie-José.

ER ZIJN MENSCHEN DIE MET HUN 
i GELD IN Z ITTEN
I Er zijn menschen die met hun geld 
. inzitten. Ik niet, want ik heb een schrijf- 
' machinetje Rheinmetall 1941 gekocht bij 
i M. Devriendt, Ad. Buylstr. 33, Oostende.

BOUW KUNDIG E PRIJSKAMP
De Commissie voor urbanisatie heeft 

voorgesteld, een prijskamp uit te schrij
ven, ten einde de aesthetische weder
opbouw van de Wapenplaats te verze
keren. Aan den wedstrijd zullen mogen 
deelnemen, de ingenieurs-architecten en 
de bouwmeesters van Belgische nationa
liteit, die regelmatig in het architecten- 
register ingeschreven zijn.

De bekroonde ontwerpen worden eigen
dom van het Stadsbestuur, dat zich het 
recht voorbehoudt ervan gebruik te ma
ken naar goeddunken. Daar het hier 
een ideeënprijskamp geldt, zullen de be
kroonden met uitvoering van hun ont
werp niet gelast worden.

De jury werd als volgt samengesteld:
Voorzitter: J. Verbeke, ingenieur-arch. 

Directeur Prov. Techn. Dienst, Brugge;
Leden: H. Serruys, ingenieur, Burge

meester der stad Oostende; H. Viérin, 
architect te Brugge; Broeder Urbain, in- 
genieur-arch., professor St. Lukasschool 
Gent; H. Fobert, arch., Voorzitter «Ar
chitecten Kring» Oostende;

Secretaris-verslaggever: H. Van Cail- 
lie, stadsingenieur, architect.

De jury zal gelast worden met het 
programma voor den wedstrijd te ma
ken.

-3REUKBANDEN -- BU IKBA N D EN  
M A A G B A N D E N  
L E N D E N S C H O T B A N D E N  

ALLES N A A R  M A A T  ©

«faA uParaale
G M  A  D  E  L E I N  - B U  Y  S

Bandagist*—  Masseerder .

A D O LF  BUYLSTR. 53, O O S T E N D E

Bspèeft zich ten huize op aanvraag naar 

gansch de Kust. —  T E LE F O O N  73740

ALLA • ALLA - ALLA
Laat uw kop niet hangen en houdt 

uw geld op zak niet, koopt een schrijf- 
machinetje Rheinmetall 1941, bij M. 
Devriendt, Ad. Buylstraat 33.

LEOPOLDSCHOOL
Binnen afzienbaren tijd zal overge

gaan worden tot een aanbesteding voor 
het vernieuwen en het herstellen van 
het groot dak der hall van de Leopold- 
school Ieperstraat, welke erg geteisterd 
werd door oorlogsfeiten.

U ITB R E ID IN G  DER STADSDIENSTEN
Het gemeentebestuur heeft het huis 

gelegen Serruyslaan 76 (de vroegere 
Oostendsche Reederij) gehuurd om den 
technischen dienst de noodige uitbrei
ding te kunnen geven. )

In dit gebouw zullen ondergebracht 
worden de afdeelingen « Gehouwen », 
«Oorlogsschade», «Urbanisatie».

De leiding van deze afdeelingen is 
toevertrouwd aan den h. Ing. Van Coil
lie, welke zal bijgestaan worden door 
twee à drie ingenieurs.

ONTEIGENINGEN
De Commissie voor Urbanisatie zal 

voorstellen, om over te gaan tot het 
; opheffen van de Cadzand en Boone- 
straat. De vischmarkt, alsmede de hui
zen tusschéh de twee voormelde straten, 
zoüden afgebroken. Derwijze zullen de 
krotwoningen verdwijnen, en deze woon
wijk gezond gemaakt worden.

Er zou eveneens voorgesteld worden dp 
Groenselmarkt te vergrooten. Voor dit 
doel zou de blok begrensd door Nieuw- 
straat, Franciscusstraat, Dwarsstraat en 
Groenselmarkt, onteigend worden.

BENOEMING
In algemeene vergadering van de «Ar- 

chitectenkring» Oostende, werd de heer 
Fobert, voorzitter van den kring, aange
duid om deel te maken van de jury, 
welke zal gelast worden met het beoor- 
deelen van de ontwerpen van den prijs
kamp «Ideeënwedstrijd Gevels Wapen
plaats».

PRACHTIG E ONDERSCHEIDING
H. A. Schepens, ingenieur-electrieker, 

werd benoemd als ingenieur bij de «As
sociation Belge de Standardisation» te 
Brussel. Een Vlaamsche afdeeling zou 
gesticht worden, waarvan hij de leiding 
zou nemen.

Proficiat!

HET STORMWEDER
In den nacht van Woensdiag op Don

derdag ueeft er verleden week een der 
hevigste en krachtigste stormen over de 

j kust gewoed, zooals wij er maar zelden 
gezien hebben.

I Talrijke daken en schoo:?teenen wer
den min of meer beschadigd. Vooral de 

Ruizen dlie van de oorlogsschade viten 
! en niet tijdig door hun eigenaars her- 
I steld werden, hebben het hard te ver
duren gehad. In het Leopoldpark en het 
Maria Hendrikapark worden talrijke 
zware takken afgerukt. De mannen <un 
Directeur Verhuist ha i hn dan oor hun 
handten vol. In elk geval, er zal wel veel 
werk op de winkel geweest zijn voor 
onze metselaars, venster-inzetters, enz.

Onze visschersbevolking heeft ditmaal 
echter een vrij rustige nacht kunnen 
doorbrengen, vermits de vaartuigen te 
dobberen liggen in de kaaien.

LI CHTVER DUISTER ING
Ingevolge bevelen van den heer Gou

verneur mag men er zich aan verwach
ten, dat er vanwege de politie een uit
zonderlijke controle zal gedaan worden 
op de lichtdemping en vooral op de 
wielrijders.

Niet alleen ’s avonds, maar reeds in 
den vooravond, moet de lichtverduiste- 
ring nageleefd worden. Wielrijders zorgt 
er voor dat uw fietslicht behoorlijk af
geschermd is en gij, voetgangers, ge
bruik niet anders dan verduisterde zak- 
lampjes. Onaangenaamheden kan men 
zoo vlug oploopen!

G ELU K K IG  NIEUWS
De familie Gentil O., uit de Wagen

straat, had langs den kapitein-komman- 
dant van het regiment waarbij hun zoon 
diende, een bericht ontvangen waaruit 
bleek als zou hun zoon gesneuveld zijn. 
Genomen inlichtingen konden echter 
geen bevestiging brengen. Plots is de 
verloren zoon thuis gekomen. Of er 
vreugde heerschte, hoeft niet gezegd te 
worden.

En eens te meer is daarmee bewezen,' 
dat men niet al te voorbarig mag zijn 
met geruchten te gelooven.

OUD IJZER
De groote hoop oud ijzer, afkomstig 

van het afgebrande Stadhuis en omlig
gende gebouwen, dat opgestapeld werd 
voor het Gerechtshof, vermindert thans 
zeer snel. Alle groote balken werden 
weggehaald, en de te lange of te zware 
brokken werden in stukken gezaagd om 
het vervoer te vergemakkelijken.

Wanneer alles zal verdwenerf zijn, kan 
nog niet voorzien worden.

VERBETERING STA D SU ITZIC HT
De blinde muur welke eertijds het 

oude Gasgesticht omringde, werd deze 
week over een klein gedeelte afgebroken. 
De houten poorten werden in stoofhout 
veranderd.

Waarop wacht men om de gansche 
blinde muur, zoowel in de E. Beernaert- 
straat als in de A. Pieterslaan ^f te 
breken?

AUTOBUSDIENSTEN
Allerhande geruchten doen de ronde 

omtrent het blijven loopen van onze 
autobussen. Een ding staat echter vast: 
alle bussen werden afgeschaft, uitge
nomen deze op de lijn Oostende-Brugge. 
Alles laat echter voorzien, dat ook deze 
binnenkort zal verdwijnen, daar de 
treinregeling thans zeer verbeterd is. In 
elk geval zullen er geen bussen mogen 
loopen op de uren der treinen.

Maar in bevoegde kringen *ran men 
geen datums noe nji!

PRACHTIG GESCHENK
De Stad komt zoo pas een schilderij 

te ontvangen, voorstellende Koning Al
bert, en van de hand van Meester Han- 
soul. Dit prachtige werk werd in het 
kabinet van Burgemeester Serruys op
gehangen.

Voorwaar, Meester Hansoul stelt alles 
in het werk, om het nieuwe Stadhuis 
opnieuw een zeker kunstgehalte te be
zorgen.

BURGEMEESTER PIETERS
Ons Stadsbestuur is thans ook in het 

bezit gekomen van een mooi portret van 
Burgemeester Pieters, geschilderd door 
Meester Bulcke.

In afwachting van betere dagen wordt 
djit prachtstuk zorgvuldig bewaard in 
den kelder.

DE QUARTIERSVERGOEDING
Naar wij vernemen zal er opnieuw een 

wijziging gebracht worden in de voor- 
loopige uitkeering van een vergoeding 
aan de personen welke aan het bezet
tingsleger huisgelegenheid verschaffen. 
Naar verluidt bedraagt het voorschot nu 
nog 3 fr. voor de soldaten en 4 fr. voor 
de gegradueerden.

Nadere inlichtingen zullen later ge-

HET EINDE VAN EEN GRAF

Dezer dagen verscheen te Seysgel de 
genaamde Mels voor de rechtbänk. Deze 
naam zal voor zekere Oostendenaars wel 
bekend voorkomen. Dat was inderdaad 
de man (Me zich uitgaf als impressario 
en alhier schilderijtentoonstellingen in
richtte o.a. in het Hotel Miramar. Dat 
gebeurde in volle seizoen 1939. Alle schil
derijen waren evenwel maar waarde- 
looze kopijen, vervaardigd door een 
Brusselaar die niet kon worden ontdekt. 
En onze schilderijenverkooper, die zich 
uitgaf als Reichsgraf, had dien titel af- 
gekocut van çen weliswaar echte graaf, 
maar met schulden beladen.

Zoo kocht Baron Vaxelaipe aan 
hem een schilderij «Pastorale Joyeuse» 
van Lancret en Dr. Depuydt betaalde 
een voorschot;’van , 20.000 fr. °P 100.000 
fr. voor een portret, van «Albert en Isa
belle» van PourbusVrde Jauge. Op zijn 
tentoonstelling wist hij verder nog 45 
duizend fr. te ontfutselen.

Voor dit alles werd hij veroordeeld, 
en wel voor het le feit. 2 jaar en 350 fr. 
boete; 2e feit 2 jaar en 350 fr. boete; 
3e feit 1 Jaar en 350 fr.

Men kan niet streng genoeg optreden 
voor dergelijke gasten, die in volle sei
zoen, op schandalige wijze de VL-cantie- 
gangers stroopen. En zeggen dat in rte 
twee laatste jaren er herhaalde lijk tuike 
heeren kwamen!

TAKS OP HET BOUWEN
u "  < .

Mogen wij de aandacht van onze le
zers vestigen op art. 14 van de tarief- 
verordening op het bouwen en herbou
wen welke zegt: «De taks is niet toe
passelijk op de door oorlogsfeiten ver
nietigde gebouwen, die ln hun vorigen 
staat zullen hèrbouwd worden, noch op 
eigendommen behoorende tot het open
baar domein.

W IE  DEED HET?
j; ÏÏ

De persoon, di$ ^ijdens de beschieting 
van onze stad, eçn-, zak vol met zilver
geld, voornamelijk fc^staande uit fami- 
liesouvenirs, in verzekerde bewaring 
bracht, wordt verzocht dit weer af te 
levçien, in de K. Janssenslaan 35.

geven worden.

In den Gemeenteraad
Het is ruim 14.40 uur wanneer Burge- 

meester-Voorzitter Serruys de openbare 
zitting opent, en den heer Dr. Van Wy
nendaele verontschuldigt. De heer Van 
Caillie is eveneens a,fwezig, maar zal 
even vóór het einde dezer zitting zijn 
collegas vervoegen. Een half dozijn toe
schouwers zijn aanwezig, zulkSi'üoor het 
regenachtig weder.

De h. Vertaecke: Hoe staat het met 
«Luchtbescherming»?

Burgemeester Serruys: Een onderzoek 
is in vollen gang, maar daar het hier 
een zeer ingewikkelde zaak is, kan het 
nog wel wat duren.

De h. Vervaecke: Zullen alle dienst
hoofden ondervraagd worden ?

Burgemeester Serruys : Zeker, iedere 
diensthoofd zal ondervraagd worden.

De h. Vervaeke : Ik maakte ook deel 
uit van de P. L. B. en er was daar een 
concierge van de school van het Haze- 
gras...

De Burgemeester (onderbrekende : Ik 
mag niet te veel zeggen, maar de zaak is 
in onderzoek en binnen afzienbaren tijd 
zal ik U  de genomen beslissingen kunnen 
mededeelen.

Na deze kleine interpellatie, kan men 
met de dagorde aanvangen.
I. C. O. O. —  Levering van Brandstoffen.

Aanbesteding, 
j Deze aanbesteding gaf den volgenden 
uitslag :

i Vanden Broecke Gebroeders : anthra- 
ciet, aan 402,50 fr. per ton ; Etabl. Le- 
gaey, N.V. : steenkolen, aan 378 fr. per 
ton ; briketten aan 354 fr. per ton.

C.O.O. — Levering van Aardappelen.
De door de C.O.O. genomen maatrege

len voor den aankoop van aardappelen, 
tegen den prijs van één frank boven, de 
hoeveelheid welke door den Raad goed
gekeurd werd, worden goedgekeurd.

De aankoop van 100.000 kg. bieten 
wordt insgelijks goedgekeurd, voor 24.000 
frank.

C.O.O. — Kasonderzoek.
Het inkas der C.O.O. werd in orde be

vonden.
C.O.O. — Rekening 1939*'

De rekening voor het dienstjaar 1939 
der Commissie van Oponharcga. Onder
stand sluit met een algsmuen itatigvsaldo 
van 318.483,56 fr. TussjhenkomSt der 
Stad : 1.411.138,60 fr.

De rekening wordt goedgekeurd.
Na de lezing vraagt de h. Vanhoutte 

het woord.
De heer Vanhoutte : Op de dagordî 

van heden staan, óeneve is »alrijke pun
ten van financiëelen aard, ook de be
grooting voor het jaar 19il. Dit laatste 
punt heeft mij ten zeerste verwonderd 
en wel wegens het feit dat ik tot op ne- 
den niet het minste daarover mocht ver
nemen. Deze zaak had toch eerst en 
vooral het voorwerp moeten uitmaken 
van een bespreking, alvorens het in de 
openbare zitting...

De h. Burgemeester (onderbrekend) : 
De begrooting staat er alleen als inlei
ding. Het is daarom d(at U heden het 
« Ontwerp van Begrooting » hebt ontvan
gen. Eerstdaags zullen wij bijeenkomen 
om deze grondig te bespreken in de 
Commissie van Financiën. Het Schepen
college heeft de beslissing getroffen, om 
voor zaken van algemeen belang, de com
missies en de gemeenteraadsleden bijeen 
te roepen, wat voor de begrooting dan 
ook het geval zal zijn.

De h. Pilaeis : Juist gelijk vroeger.
De h. Deboos : Ja, dat moet eerst be

sproken worden in den schoot van de 
commissies. ,

De h. Vanhoutte : Ik dring er nog
maals op aan, opdat wij allen zouden 
uitgenoodigd worden ; zoo weten wij ten 
minste wat we zullen stemmen.

De h. Burgemeester : Dat is zeer moei
lijk, maar voor algemeene zaken zal dat 
regelmatig gedaan worden.

De h. Vanhoutte : Vroeger Ron dit wel, 
waarom nu niet ? Ik vraag geen stem
recht in deze commissies, maar alleen 
om besprekingen te mogen bijwonen

De h. Burgemeester . Ik ben van mee- 
ning, dat er veel beter kan gewerkt wor
den met enkele leden.

De h. Vanhoutte : Dat is hoegenaamd 
geen hinder, ik vraag toch geen stem
ming.

En hiermede wordt dan deze tusschen
komst gesloten.

IV .  Commissie van Openbaren Onder
stand. —  Rekening 1939.

Wordt goedgekeurd.
V. Commissie van Openbaren Onder

stand. —  Begrooting 1940.
Aanvullende kredieten.

Goedgekeurd.
Eerediensten. — Kerkfabrieken.

Begrootingen 1941. .
Het verslag der Commissie van Finan

ciën wordt aangenomen.
Beheerdiensten. —  Begrootingen 1941.
Het verslag der Commissie van Regie 

wordt goedgekeurd.
Commissie van Openbaren Onderstand.

Begrooting 1941.
Aangenomen. De gewone stedelijke tus

schenkomst bedraagt 5.525.900,59 fr., het
zij een verhooging van 3.218.102,97 fr. in 
vergelijking met 1940.

De belastingen door de Stad geheven 
in 1940, zullen eenvoudig zonder verhoo
ging in den loop Van 1941 vernieuwd wor
den.

Het voorstel van de Commissie tot ver
mindering van de taks op de oliepompen 
met 7/12, wordt goedgekeurd.

Het legaat geschonken door wijlen E.
H. Masure Julien, aan de kerkfabriek van 
SS. Petrus e*n Paulus, wordt door den 
Raad aangerihmen.

Westerkwartier. >—11 Rioleeringswerken.
De voorstellen van ingenieur Mennes, 

uit Antwerpen, in samenwerking met 
stadsingenieur Vandewinckel, zullen wor
den uitgevoefd. Dé kosten worden op 20 
millioen frank geraamd.

Jaarverslag 1939.
' Geen 'volledig verslag kan worden op

gemaakt, gezien verscheidene documen- 
taties verbrähd zijn.

Stedelijke Visschersschool.
De bijgevoegde begrooting 1940 wordt 

goedgekeurd.

Commissie van Openbaren Onderstand.
Leveren van voederwaren.

De door de Commissie ^angeduide le
veranciers voor levering van acht stuks 
wijn (h. Petit Jean) en 20.000 kg. aard
appelen.-(h. Eilaeis) worden door den 
Ràftd aangenomen.

De h. Burgemeester doet een oproep 
tot de Oostendsche bevolking, zooveel 
mogelijk «'Winterhulp » te steunen. Hij 
meldt verder dat hij opnieuw bij dfc Be
zettende Overheid aangedrongen heeft, 
opdat onze visschers ter sprotvangst 
zouden mogen u^yaren. Er werd nog 
geen definitive beslissing getroffen. Er 
wordt gehoopt voldoening te bekomen.

Mededeeling ijan stukken.
De openbare zitting duurde tot 3.30 u.
De h. Stadssecretaris leest een aantal 

brieven voor, waarin de door den Ge
meenteraad 'genomen beslissingen door 
de Bestendige Deputatie worden goedge
keurd, o.a. het beginuur der markten, de 
wijziging over het politiereglement op 
cafés en logementshuizen, de wijziging 
in de leenihg van 792.000 fr., de aankoop 
van brandmateriaal, de afzetting van 
twee politieagenten, de verhooging van 
de wedde van den heer Stadsontvanger.

Hierop neemt de h. Burgemeester Ser
ruys het woord en spreekt over de in
richting van de Commissies van « Win
terhulp », waarover onze lezers op een 
andere plaats in dit blad, meer zullen le
zen.

Hij doet hierbij een oproep tot de 
'Oostendsche bevolking om haar plichts
besef, maaç drukt er vooral op, dat de 
Oostendenaars welke thans tijdelijk in 
een andere stad vertoeven, zij die bleven 
indachtig moeten zijn en hun steun af
dragen aan ons bestuur.

De h. Feys : Wanneer zullen de kwar
tieren opengaan ? ?

De h. Burgemeester : Toekomenden 
Dinsdag: zullen ‘wij opnieuw vergaderen 
en dan '^zullen schikkingen getroffen 
worden.

De h. Vanhoutte : Er zouden ons zoo 
mogélijk onderrichtingen moeten gege
ven worden,-wij weten niet wat er zal 
moeten gedaan worden.

De h. Burgemeester : Ja, er zullen ze
kere vferanderingen kunnen aangebracht 
worden, door de hoogere besturen.

Het is 3.20 u., en de openbare zitting 
wordt opgeheven.

G EHEIM E Z IT T IN G
Bestuur. —  Personeel. —  Ontslag.

Pensioenneering.
Worden op pensioen gesteld : Steen 

Louis, bureelhoofd van het Onderwijs ; 
Monstrey Jozef, hovenier Beplantings- 
dignst; Vermeulen Louis, stadswerkman; 
Mevr. Benseco, leerares declamatie en 
zang, Muziekschool.
Bestuur, j- Personeel. — Tuchtstraffen.

De timmerman B. A. wordt afgezet.
Zonnekeyn Louis, Visschershaven, 

wordt voor één maand geschorst, om
dat hij de stad verlaten heeft. De recht
bank te Brugge sprak hem echter reeds 
vrij.

Brys Henri mag zijn dienst hernemen.

Toelating om In rechte Ie gaan.
Betwiste Zaken.

Toelating om in rechte te gaan.

Het College zal vervolgingen inspan
nen tegen d!e hh. ex-Burgemeester en ex- 
Sctepenen voor gebruik van pompiers- 
en stadsauto’s.
Commissie van Openbaren Onderstand.

Dienen hun ontslag in : de leden : 
Mej. Tratsaert, Jean, de hh. Deconinck 
en Dewynter, ‘de plaatsvervanger Pede 
(Mevr.Verbrugghe neemt geen ontslag!)

Worden benoemd : Mej. Everaerts, de 
hh. Piers, Vande Male (plaatsvervanger 
Borgers), en Ch. Feys (plaatsvervanger 
Arthur Vanhoutte).

Het is even vóór 18 u., wanneer deze 
zitting opgeheven wordt.
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Uitslagen van Zondag 17 November 1940

PROVINCIALE AFDEELING 

Reeks A

F. C. Brugge — A. S. Oostende 1—2 
F. C. Knokke (A) — Knokke (B) 1— 0 
V. G. Oostende — C. S. Brugge uitg. 
D. C. Blank. — S. V. Blank. 1-2

Deze laatste match werd gespeeld op 
13 October.

R a n g s c h i k k i n g
1. F. c. Knokke (A) 5 4 0 1 11 4 9
2, A. s. Oostende 3 2 0 1 7 2 5
3. S. V. Blank. 5 2 2 1 7 11 5
4. D. c. Blank. 5 2 3 0 10 8 4
5. C. s. Brugge 3 2 1 0 10 7 4
6. F. c. Knokke (B) 4 1 3 0 5 8 2
7. F. c. Brugge 5 1 4 0 5 14 2
8. V. G. Oostende 2 0 1 1 2 3 1

GEWESTELIJKE AFDEELING 

Reeks A

A s. Oostende —  Eernegem 9--0

V. G. Oostende — Nieuwpoort 
R a n g s c h i k k i n g

uitg.

1. G. S. Middelkerke 2 2 0 0 13 3 4
2. S. K. Eernegem 4 1 2  1 13 21 3
3. A. S. Oostende 1 1 0  0 9 0 2
4. E. G. Gistel 2 0 1 1 3 8 1
5. V. G. Oostende 1 0  1 0 1 7 0
6. S. V. Nieuwpoort 0 0 0 0 0 0 0

PROVINCIALE AFDEELING

Reeks A

F. C. Brugge 1 — A. S. Oostende 2

Door scheidsrechter Bil worden te 13 
uur volgende elftallen in lijn gesteld:

F. C. Brugge: Carels; Dhooge en So- 
hie; Warnier, Blancke en De Grande ; 
Billiet, De Moes, Alfvoet, Himpe en 
Daelman.

A. S. Oostende: Calemyn; Hinderyckx 
en Wets; Aspeslagh, Vanstechelman en 
Deschacnt K.; Hallemeersch, Deschacht 
J., Vandierendonck, Lenaers en Deweert.

Met verdeeld spel wordt aangevangen. 
Daarna dwingt Club een hoekschop af 
die door Daelman pikfijn ingezonden 
wordt en zonder dat iemand den bal 
aanraakte, verdwijnt deze in de netten 
van Calemyn. Oostende trekt ten aan
val en één minuut later, zij na 6 minuten 
spel, centert Hallemeersch gepast voor 
den doelmond; Lenaers herneemt met 
het hoofd en de ploegen staan gelijk. 
De kustmannen behouden de bovenhand 
en lokken enkele aanvallen uit die Ca
rels op de proef stellen. De Brugsche 
doelwachter toont zich echter op de 
hoogte zijner taak en redt menige ge
vaarlijke schotten naar doel. Naarmate 
de partij vordert, verslapt het spel dat 
nog weinig belangwekkend om volgen is. 
Deschacht J. en Lenaers verwisselen 
van- plaats, doch hiermede is nog geen 
verband in de ploeg van A. S. gebracht 
en wordt er langs weerszijden eerder 
slordig verder gespeeld. Oostende blijft 
territoriaal uitgesproken o|e meerdere, 
zonder het echter tot doelpunten te kun
nen brengen. Aldus treedt de rust in 
met 1-1.

Na het draaien bemerken wij dat 
Brugge nog slechts 10 spelers in lijn 
stelt; inderdaad is Billiet in de kleed
kamer gebleven. Oostende werkt zich 
^adjelijk; los en langs Hallemeersch 
dringen de bezoekers het Brugsch kamp 
binnen; Carels laat zich echter niet ver
schalken. De rood-groenen dringen hun 
spelwijze op en weldra trekken de 
Bruggelingen zich op verdediging terug, 
in de hoop de hel'ft van den inzet te 
bemachtigen. De mannen van Lenaers 
zetten alle zeilen bij, doch alle aanval
len loopen spaak bij gebrek aan doel
matig eindschot vóór de netten. Om  de 
beurt verkijken de voorspelers pracht
kansen tiot doelen. De reacties van 
Brugge worden seffens in de kiem ge
smoord door een flink spelende achter
hoede van A. S. Na 31 minuten spel zet 
Deweert door en centert naar binnen; 
Lenaers die goed volgde, heeft dan ook 
maar het leder binnen te trappen, zoo
dat «rood-groen» eindelijk de leiding in 
handen heeft. Ten gevolge van dit suk
ses, laat Club zijn verdedigingstaktiek 
varen en verplaatst het spel. A. S. laat 
echter niet begaan en niettegenstaande 
het onvoldoend optreden zijner spil, 
vallen cle rood-groenen flink aan. De 
voorhoede verbrodt echter alles vóór 
doel en in de algemeene onverschillig
heid treedt het einde in met een moei
lijke, doch verdiende overwinning der 
bezoekers.

Beschouwingen

De eerste uitwedstrijd van A. S. is 
haar bijna noodlottig geworden, want 
de zege der Oostendenaars hing langen 
tijd aan een zijden draadje. Om  het 
rechtuit te zeggen, de mannen van Le
naers hoeven nu ook geen hooge borst 
op te zetten, want in aanmerking ge
nomen dat Club na de rust nog slechts 
tien spelers opstelde, pleit dit geenszins 
voor onze stadsgenooten aile lang niet 
de verwachtingen beantwoordden en 
eerder een nadeeligen indruk lieten. Te 
hunner verontschuldiging kan misschien 
ingeroepen worden dat de spil Carlo De
pauw, een beloftvol element, aan het 
appel ontbrak, maar dit neemt niet 
weg dat de Oostendenaars reeds veel 
betere verrichtingen achter den rug 
hebben en het zeker niet op deze wijze 
is dat ze op schijnbaar gemakkelijke 
wijze deze provinciale competitie zullen 
winnen. Over de achterhoede valt niets 
dan lof te zeggen, want het achtertrio 
van «rood-groen» verrichtte gewetensvol 
zijn taak. De middenlijn zag een ga
ping van belang, doordat Vanstechel
man aan macht te kort kwam om op 
behoorlijke wijze de voorspelers te kun
nen voeden. Kamiel Deschacht leverde 
een uitmuntende partij, terwijl Aspe
slagh ook voldeed, maar er bij zou win
nen zijn tong minder te roeren. De voor
hoede was er geen beetje in. De twee 
hoekspelers konden nog volstaan, vooral 
Deweert die puike dribblings uitvoerde 
en vaak flink voor doel centerde. Van
dierendonck zien we liever op den rech
tervleugel, want zijn spelverdeeling was 
nul en daarenboven scheen hij zijn uit
stekend schot in de kleedkamers gelaten 
te hebben. Wat Jeroom Deschacht be
treft, deze liep volkomen verloren en 
bracht er niets goeds van terecht. Wel
licht kan hier naar een plaatsvervanger 
uitgezien worden, want de prestatie van 
Deschacht was Zondag onder vriespunt.

Over het algemeen genomen, liet de 
verrichting van A. S. Zondag te wen
schen over en niemand zal wellicht 
vrede genomen hebben met haar jong
ste optreden.

V. Q. Oostende — C. S. Brugge

(uitgesteld)

Wat ’t V. G. betreft, het moest optre
den tegen C. S. Brugge, maar de Brug
gelingen kwamen niet af, zoodat het 
voor onze voetballiefhebbers een blan
ken voetbaldag werd.

Zondag a.s. ontvangt «rood-geel» het

bezoek van S. V. Blankenberge. Ingaan
de op de huidige forme van beide elf
tallen, dient niet lang geaarzeld, om een 
overwinnaar aan te duiden, ’t V. G. zal 
met overtuiging te werk gaan en ten
slotte een mooie overwinning boeken.

GEWESTELIJKE AFDEELING

Reeks A

A. S. Oostende 9 —  S. K, Eernegem 0

Het zal wellicht niet noodig zijn, dat 
we veel inkt verbrodden aan deze partij 
die met overwegende cijfers door die 
Oostendenaars gewonnen werd. Om  de 
waarheid te zeggen, zagen de toeschou
wers Zondag slechts één ploeg op het 
veld: deze van A. S. die in alle lijnen 
domineerde en zonder overdreven zelf
vertrouwen gewis een meer afdoende 
overwinning zou behaald hebben. Maar 
iedereen wilde zelf zijn «goaltje» maken, 
maar het zijn nu precies niet allemaal 
geen Janssens, die eventjes zes doel
punten voor zijn rekening nam en de 
zorg overliet aan Vanderivière, Dejonghe 
en Debie om de reeks te volledigen.

In de reserveploeg van A. S. schuilen 
zeker beloftvolle elementen cjie misschien 
met goed gevolg een nieuwe vuurdoop 
in de eerste ploeg zouden doorstaan.

Zondag zijn de «rood-groenen» vrij.
V. G. daarentegen doet de verplaat

sing naar Middelkerke, waar het last 
zal vergen een eerste zege te bewerken.

KALENDER DER W EDSTRIJDEN VOOR

ZONDAG 24 NOVEMBER 1940

PROVINCIALE AFDEELING

Reeks A

14 u. V. G. O. —  S. V. Blankenberge
15 u. F. C. Knokke (A) —  A. S. O.
D. C. Blankenberge — F. C. Brugge 
C. S. Brugge —  F. C. Knokke (B)

GEWESTELIJKE AFDEELING

Reeks A

14 u. G. S. Middelkerke — V. G. O.
A. S. Oostende — Nieuwpoort (uitg.) 
Gistel —  De Panne (uitg.)
Veurne — Eernegem (uitg.)

A. S. OOSTENDE D IN G T N IE T  MEDE 
AAN DE CO M PETITIE  

VLAANDEREN-HENEGOUWEN

Het is thans definitief uitgemaakt dat 
onze stadsgenooten van A. S. O. aan 
de competitie der Drie Provincies ver
zaken. In dezen zin werd aan den heer 
Verdyck, secretaris van den B. V. B„ een 
schrijven gericht waarin « rood-groen » 
zijn spijt uitdrukt aan dit kampioen
schap niet te kunnen deelnemen, we
gens de talrijke moeilijkheden welke de 
verplaatsingen opleveren. Dit nieuws zal 
geen opschudding verwekken, daar de 
deelname van A. S. aan dit kampioen
schap in de laatste weken als zeer twij
fel achtig werd aanzien.

Gemiddelde loonen en vergoe
dingen bij Ongevallen aan 

Zeevisschers

Aanbestedingen

DE PLOEG VAN A. S.
KNO KKE (A)

TEGEN

Voor de gevaarlijke verplaatsing naar 
Knokke, heeft A. S. haar ploeg lichtjes 
gewijzigd. C. Depauw, die verleden Zon
dag wegens ziekte niet kon optreden, zal 
zijn plaats als spil hernemen, terwijl 
Vandierendonck opnieuw rechtsbuiten 
wordt en Janssens als midvoor een 
nieuwe proef krijgt, evenals Vanden- 
driessche.

De opstelling van het elftal luidt bij
gevolg: Calemyn; Hinderyckx en Wets; 
Aspeslagh, Depauw en K. Deschacht ; 
Vandierendonck, Vandendriessche, Jans
sens, Lenaers en Deweert.

DE W EDSTRIJDEN TE OOSTENDE 
OM HALFDRIE

Uit welingerichte bron vernemen wij 
dat A. S. O. een aanvraag ingedÿend 
heeft ten einde de op eigen veld ge
speelde wedstrijden te halfdrie te laten 
a an vangen.
» • « « • « « • • « » « « « » • • • • • • • • • • « • » e s

Het aantal voetbalspelers 
neemt af

Menig trouw supporter van de voet
balsport zal zich al eens tifgevraagd 
hebben hoeveel spelers er ’s Zaterdags 
en ’s Zondags tussehen de lijnen ver
schijnen.

0en statistiek, waarbij alleen 
cieele ontmoetingen werden in aanmer
king genomen, geeft v >or twee speel
dagen, een Zaterdag en een Zondag van 
Oktober 1.1., volgende cijfers:

Aantal
spelers

Belgische V. B. :
a) Provinc. kamp.....................  9702
b) Tornooien, vriendenwedstr. 5000
c) Korporat. kamp., veteranen,

enz......................................... 1232
Vlaamsche V. B ............................  2794
Belgische Liefh. V. B ...................  1210
Kath. Federatie ........................... 814
Soc. Federatie ............................. 220

Het Staatsblad van 10 October 1940 
kondigt een besluit af van den Heer 
Secretaris-Generaal van het Ministerie 
van het Verkeerswezen, met betrek op 
de herziening der gemiddelde loonen in 
de zeevisscherij. Dit besluit luidt als 
volgt:

Artikel 1. — Het gemiddeld werkelijk 
maandloon of de gemiddelde maande- . 
lijksche winst over het jaar 1939 van ! 
de zeelieden der verscheidene klassen 
van visschersvaartuigen en beroepscate■I 
goriieën van het visscheiijbedrijf zijn 
vastgesteld als volgt:
A. — Motorvisschersvaartuigen van 301 

P.K. en stoomvisschersvaartuigen. |
Kapitein of schipper fr. 5.606
Eerste motorist of machinist 2.601 ! 
Stuurman 2.053
2e Motorist of machinist 1.873
Matroos, smeerder, marconist, 

kok, stoker 1.471
Lichtmatroos, trimmer 936
Scheepsjongen 683
B. — Motorvisschersvaartuigen van 181 

P.K. tot 300 P.K. inbegrepen.
Kapitein of schipper fr. 2.385
Eerste motorist 1.951
Stuurman 1.734
2e Motorist, matroos, smeerder 1.626 
Lichtmatroos 867
Scheepsjongen 434
C. —  Motorvisschersvaartuigen van 101 

P.K. tot 180 P.K. inbegrepen.
Schipper, Stuurman fit 1.449
Motorist 1.274
Matroos 1.101
Lichtmatroos 463
Scheepsjongen 348
D. —  Motorvisschersvaartuigen van 36 

P.K. tot 100 P.K. inbegrepen.
Schipper 897
Motorist 897
Matroos 717
Lichtmatroos 448
Scheepsjongen 269
E. —  Motorvisschersvaartuigen van 1 tot 

35 P.K. Open of halfgedekte visschers
vaartuigen.

Schipper, motorist fr. 581
Matroos 540
Jongen 166

Art. 2. — Wanneer het grondslagsloon 
van een visscher meer dan 20.000 fr. per 
jaar bedraagt, wordt voor het bepalen 
der bijdrage van de reeders, daarmede 
slechts tot beloop met dat bedrag reke
ning gehouden.

Art. 3. —  Wanneer het grondslagsloon 
van een visscher min dan 2.500 fr. per 
jaar bedraagt, wordt voor het betalen 
der bijdrage der reeders tot beloop van 
dat bedrag rekening gehouden.

Het volgend artikel handelt over de 
vaststelling der verzekeringsbijdragen 
te innen op de hooger vermelde grond- 
slagsloonen; dit artikel luidt:

Art. 4. — Het bedrag der jaarlijksche 
verzekeringsbijdragen voor gewoon ri
sico verschuldigd in uitvoering der wet 
van 30 December 1929, bij de Gemeen
schappelijke Kas voor de Zeevisscherij, 
is vastgesteld als volgt:

Reeks I. —  Vaartuigen van meer dan 
100 P.K.: fr. 5,50%.

Reeks II. — Vaartuigen van 36 tot 100 
P.K. : fr. 3,90%.

Reeks III. — Vaartuigen van min dan 
36 P.K. : fr. 2,80 %.

Art. 5 bepaalt dat de bovenstaande 
bepalingen van kracht zijn sediert den 
1 April 1940.
BEDRAG DER DAGELIJKSCHE VER
GOEDINGEN VERSCHULDIGD VOOR 
T IJD ELIJK E  VOLLEDIG E ARBEIDS

ONBEKW AAMHEID
De dagelijksche vergoeding berekend 

op voet van de hooger aangeduide ge
middelde loonen en art. 7 der wet van 
30 December 1929, moeten sedert den 
1 April 1940 als volgt vastgesteld wor
den:
A. —  Motorvisschersvaartuigen van 301 

P. K. en stoomvisschersvaartuigen:
Eerste Vanaf den 

28 dagen 29n dag 
per dag

Kapitein of schipper fr. 25,11 33,48 
le Motor, of machinist 25,11 33,48 
Stuurman 25,11 33,48
2e Motor, of machinist 25,11 33,48 
Matroos, smeerder, mar

conist, kok, stoker 22,16 29,55 
Lichtmatroos, trimmer 14,10 18,80 
Scheepsjongen 10,29 13,72
B. — Motorvisschersvaartuigen van 181 

P.K. to t 300 P.K. inbegrepen :
Kapitein of schipper fr. 25,11 33,48 
Eerste motorist 25,11 33,48
Stuurman 25,11 33,48
2e motorist, matroos, 

smeerder 24,50 32,67
Lichtmatroos 13,06 17,42
Scheepsjongen 6,54 8,72
C. — Motorvisschersvaartuigen van 101 

P.K. to t 180 P.K. inbegrepen:
Schipper, stuurman fr. 21,83 29,11 
Motorist 19,20 25,60
Matroos 16,59 22,12
Lichtmatroos 6,98 9,30
Scheepsjongen 5,24 6,99
D. —  Motorvisschersvaartuigen van 36 

P.K. tot 100 P.K. inbegrepen :
Schipper fr. 13,52 18,02
Motorist 13,52 18,02
MaÆroos 10,81 14,41
Lichtmatroos 6,75 9,—
Scheepsjongen 4,05 5,40
E —  Motorvisschersvaartuigen van 1 tot 

35 P.K. Open of halfgedekte visschers
vaartuigen:

Schipper of motorist fr. 8,75 11,67 
Matroos 8,14 10,85
Jongen 3,13 4,18

Het Staatsblad van 10 October 1940 
kondigt insgelijks een besluit af tot 
vaststelling van de verzekeringspremies 
verschuldigd voor Oorlogsrisico.

Dit besluit stelt vast dat, voor het

risico, verschuldigd voor de verzekering 
der bemanning van visschersvaartuigen, 
als volgt wordt bepaald:

Reeks 1. — Vaartuigen van meer dan 
180 P.K.: fr. 3,50%.

Reeks 2. —  Vaartuigen van 101 tot 180 
P.K. : fr. 3,00 %.

Reeks 3. —  Vaartuigen van 36 tot 100 
P.K.: fr. 1.00%.

Reeks 4. —  Vaartuigen van min dan 
36 P.K.: fr. 0,50%.

Vanaf den 15 Mei 1940 wordt deze bij
drage vastgesteld op:

Reeks 1. —  Vaartuigen van meer dan 
100 P.K. : fr. 3,85%.

Reeks 2. —  Vaartuigen van 36 tot 
100 P.K. : fr. 1,10%.

Reeks 3. — Vaartuigen van min dan 
36 P .K : fr. 0,55%.

26 NOV. — Te 11 u., in het cabinet van 
den h. Burgemeester (Nieuw Gerechts
hof», Oostende, verkoop van oud zink, 
voortkomende van de geteisterde gebou
wen. Inlicht. 10-12. u. bij stadsingr. Van 
Coillie. Aanget. inschrijv. 23 Nov.

13 DEC. — Te 11 u., voor den h. Ver- 
schoore, 69, Langestraat, Oostende, her
bouwen van de Veurne-Ambachtstuw in 
de achterhaven te Nieuwpoort. Bestek 
zonder nr (Ned.) ter inzage bij voorm. 
ambtenaar; plan, prijs 14 fr. op het 
Aanbestedingskantoor, 16, Loxumstraat,

Handelsberichten

Trekkingen
VERWOESTE GEWESTEN

1923
LEENING

Officieele lijst van de trekking van 
20 Mei 1940, gedaan op 12 N ovï nber 
1940.

Zijn uitkeerbaar met 100.000 fr. : 
reeks 78.100, n° 3; reeks 279.679, n° 1.

Zijn uitkeerbaar met 50.000 fr.: reeks 
109.693, n° 2; reeks 319.251, n° 1; reeks 
328.647, n° 4.

Zijn uitkeerbaar met 10.000 fr.: de 
reeksen 23.592, n° 5; 51.374, n° 2; 60.068, 
n° 1; 101.508, n° 3; 121.568, n° 1; 126.784, 
n° 2; 147.255, n° 1; 152.736, n° 1; 155.776, 
n° 5; 188.751, n° 4; 196.827, n° 5; 211.626, 
n° 4; 309.894, n° 3; 316.339, n° 5.

De obligaties uit deze reeksen, welke 
niet zijn uitgekomen, zijn uitkeerbaar 
met 575 fr. of 550 fr. (K. B. van 11 Mei 
1935).

VERWOESTE GEWESTEN • LEENING
217e tot 222e trekking gedaan op 13 

1922
November 1940.

Reeks 057.069 n° 14 wint 1 millioen.
Zijn uitkeerbaar met 250.000 :'r.. reek

sen 007.205, n° 17; 051.797, n° 2; 177 534, 
n° 18; 138384, n° 12; 146.619, n° 1.

Zijn uitkeerbaar met 100.000 fr. : reek
sen 087.669, n° 13; 007.205, nu 14; 107.701, 
n° 1; 051.797, n° 4; 030303, n° 10; 018.949, 
n° 10; 018.949, n° 1; 138.384, n° 18; 193.054 
n° 18; 146.619, n° 11.

Reeksen uitgekomen zonder lot : 
156.821, 071.351, 181.585, 055.104, 181.305.

Al de overige nummers van voormelde 
reeksen zijn terugbetaalbaar met 312,50 
of met 300 fr. volgens zij al dan niet 
werden omgewisseld bij de konversie 
van 1935.

«Brugsche Ijs fabriek  en Frigo»
N. V. te Brugge

Bilan op 30 Sept. 1940:
Aktief en passief 958.289 fr.
Winst 1.941 fr.

«Osco», Oostendsche konserven en Diep- 
vriesfabriek Van Rysbergen en Cie» 

Vennootschap onder gemeenschappe- 
lijken naam te Oostende

Voor den notaris Van Caillie zijn ver
schenen heeren Arie Van Rysbergen en 
Theodoor Stuth om een vennootschap 
onder gemeenschappelijken naam te 
vormen.

Doel der vennootschap: vervaardigen 
van conserven, inzonder van vischcon- 
serven, verder het vervriezen en de ver
werking van levensmiddelen van allen 
aard.

« Atlantic Zonnekeyn en Cie », Venn, 
onder gemeensch. naam te Oostende
Voor den Notaris Van Caillie zijn ver

schenen, heeren Ferdinand Zonnekeyn 
en Theodoor Stuth om een vennootschap 
te vormen onder gemeenschappelijken 
naam.

Doel: aan- en verkoop van visch en 
vischwaren, alsook van levensmiddelen 
van allen aard.

«Excelsior», N. V. te Oostonrle
Bilan op 31 Oogst 1940:

Aktief en passief 4.624.531 fr.
Winst 677.290 fr.

«Pescator», N. V. te Oostende
Bilan op 30 Juni 1940;

Aktief en passief 2..>ü4.0c3 fr.
Winst 162.886 fr.

«Ferronnerie et FonrJürie du Littoral», 
N. V. te Niouwpoort

Bilan op 31 Maart 1940:
Aktief en Passief 8 750.032 fr.
Bruto winst 912.967 fr.
Netto winst 285.126 fr.

Rechtbank van 
Brugge

GEVLUCHTE AMBTENAREN VAN 
OOSTENDE VRIJGESPROKEN

De Rechtbank van Brugge heeft ver
leden week Maandag gezeteld in een 
zaak van vervolgingen tegen ambtena
ren van Brugge en Oostende, die hun 
post verlaten hadden.

De zaak van heer Fontaine, referen
daris der Koophandelsrechtbank van 
Oostende, liep uit op een vrijspraak. De 
heer Fontaine werd door den h. Rayée 
ziekteverlof toegestaan in de eerste da
gen van de maand. Mei 1940; de refe
rendaris heeft daarbij de noodige maat
regelen getroffen om zich te doen ver
vangen.

De heer Arthur Dhoest, deurwaarder 
te Oostende, had nog militieplichten en 
werd vrijgesproken. Een tweede deur
waarder, heer Ernest Galeyn, werd ook 
vrijgesproken.

Het onderzoek in zaken ten laste van 
bedienden en ondergeschikte werklieden 
van de stad Oostende werd dan aange
vat. Heer Gustaaf Mackelberghe, visch- 
keurder in de vischmijn, en de heer 
Louis Zonnekeyn, werden vrijgesproken. 
Camiel Brouckxon, gemeentebediende in 
de stedelijke werkhuizen van Oostende, 
werd eveneens vrijgesproken.

De heer A. Pintelon, geleider bij de 
gas- en electriciteitswerken, die zich nu 
in Engeland bevindt, werd door de 
Rechtbank bij verstek veroordeeld tot 
350 fr. boete of 15 dagen, voorwaardelijk 
gedurende 3 jaar, en tot de kosten van 
het geding.

PLUNDERINGEN, DIEFSTALLEN, 
HELINGEN

Er werden in het Rechterlijk Arron
dissement tal van diefstallen, plunde
ringen en helingen gepleegd. De volgen
de personen werden voor de Rechtbank 
gedaagd en veroordeeld tot de volgende 
straffen:

Denève Theofiel, van Oostende, we
gens diefstal, 700 fr. boete of 1 maand, 
voorw. 3 jaar; Degruyter Roger, van 
Oostende, wegens diefstal, 2 maanden 
gevang en 700 fr. boete of 1 maand ; 
Madeleyn Georges, van Oostende, we
gens heling, 700 fr. boete of 1 maand ; 
Van Outryve Agnès, Jacobus Vandieren
donck en Elisabeth Ellegeert, allen uit 
Oostende, kregen wegens diefstal van 
kleedingstukken, ieder 700 fr. boete of 
1 maand.

DE POSTVERLATINGEN BIJ HET
ONDERW IJZEND PERSONEEL
De Prokureur-Generaal in beroep

Zooals men weet werden meer dan 
twintig leden van ons onderwijzend per
soneel, vervolgd wegens postverlating, 
door de Boetstraffelijke Rechtbank te 
Brugge vrijgesproken, ter zitting van 
4 November 1.1.

Naar wij thans vernemen, werd door 
den Prokureur-Generaal, tegen deze 
vrijspraken beroep aangeteekend.

20972
Vergeleken met 1938 beteekenen deze 

cijfers een gevoeligen achteruitgang.
Twee jaar geleden kwamen ’s Zaterdags 
en ’s Zondags, gemiddeld 75.000 spelers 
op het veld.

Zonder twijfel zijn de huidige om
standigheden de groote oorzaak van die 
vermjindering. Doch ln bevoegde mid
dens is men evenwel de meening toege
daan dat zelfs in normale omstandig
heden, het aantal spelers dit jaar de 
50.000 niet zou overtroffen hebben. Bij
zonder bij de jongeren neemt de be- _________________  ___  -
langstelling af en gaan zij meer en meer tijdperk van 1 Januari tot en met 14 Mei 
hockey en korfbal beoefenen. 1940, de bijzondere premie voor oorlogs-
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VOETENVERZORGING — MASSAGEN 
FOOT COMFORT —  SERVICE

ü§0AuParaB§i
G. M A D E L E I N  —  B U Y S

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

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

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

Bij een verjaardag

Visscherijwetenswaardigheden

Lodewijk de Raet

I Diesel-Deutz Scheepsmotoren
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VALCKE GEBR. N. V. COSTENDE

Op 24 November zal het 26 jaar ge
leden zijn da£ te Brussel Lodewijk de 
Raet overleed.

Voor den Staat was dit alleen het 
verlies van een zijner talrijke ambte
naars, maar het volk verloor een leider. 
Meer en meer waardeert men thans het 
werk dat hij leverde.

de Raet is de eerste geweest die be
greep dat de Vlaamsche beweging niet 
romantisch en literair mocht blijven, 
maar dat er een sociale en ekonomische 
beteekenis diende gegeven. Hij is de 
baanbreker geweest van het sociaal- 
ekonomisch bewustzijn in de Vlaamsche 
beweging en een leider in den strijd tot 
het bekomen van hooger onderwijs in 
het Nederlandsch.

Wanneer wij hier nu dieze enkele re
gelen aan hem wijden, is het omdat hij 
als grondlegger dezer nieuwe gedachte 
voor ons- die bijzondere beteekenis heeft 
dat hij, in zijn veel omvattend werk 
aan de Vlaamsche volkskracht gewijd, 
het belang van zeevaart en zeevisscherij 
heeft ingezien.

Ingenieur zijnde, was het hem gege
ven de bestaande toestanden in Vlaan
deren op de doelmatigste wijze te be- 
studeeren en een volledige oplossing te 
zoeken. In zijn hoedanigheid van amb
tenaar bij het Ministerie van Nijverheid 
en Arbeid, kon hij persoonlijk enkele 
groote onderzoeken leiden o.m. betref
fende de. loonen in de nijverheid, het 
zeevisscherijbedrijf, enz. Maar zooals 
het destijds nog het geval was, moest 
de Raet steeds strijden tegen den onwil 
en onkunde van de bureaucratie en de 
regeeringskringen die weinig belangstel
ling voelden voor de specifiek Vlaam
sche bedrijven, zooals zeevaart en vis
scherij.

In zijn werk heeft hij geen gelegen
heid laten voorbijgaan om te wijzen op 
het nationaal belang van onze kust. Hij 
heeft er steeds op aangedrongen de ge
dachte veld te doen winnen dat de zee
vaart tot een bloeiend bedrijf kan op
gewerkt worden en dat « een welvarende 
zeevisscherij niet alleen een bestaan 
verschaft aan kustbewoners, maar het 
gansche volk rechtstreeks een goedkoop 
en gezond voedsel bezorgt en onrecht
streeks gelegenheid geeft tot het uit- 
oetenen van talrijke nieuwe bedrijven ».

Met het vroegtijdig afsterven van de
zen Vlaamschen ekonomist en socioloog 
ontviel ons een man die heden nog 
groote diensten had kunnen bewijzen en 
ons streven voor verbetering van zee
vaart en visscherij met kennis had kun
nen steunen.

H.

Lezers !
W ENDT U VOOR ALLE DRUKW ERK  

tot de Drukkerij van 

« H E T  V I S S C H E R I J B L A D »

KRABBEN IN DE FINSCHE GOLF

Tot hiertoe meende men dat de krab 

ben in het zout-arme water van de 

Finsche Golf niet konden gedijen, daar 

men er slechts bij uitzondering, en dan 

nog aan de Zuid-Finsche kusten, ge

vangen had. Dezer dagen werden bij 

Pellinge in de provincie Nyland, aan de 

Finsche Golf, groote hoeveelheden krab 

ben aangetroffen. Een onderzoek, dat 

door belanghebbende kringen ingesteld 

werd, bewees dat de krabben aldaar 

goed konden gedijen en snel in aantal 

toenamen. Men hoopt ze weldra in zulke 

groote hoeveelheden te kunnen vangen, 

dat Finland, hetwelk tot hiertoe deze 

schaaldiertjes uit Scandinavië moest in

voeren zijn behoefte aan krabben zelf 

zal kunnen dekken.

NGORSCHE VISSCHERS ZULLEN OVER
VOLDOENDE AAS BESCHIKKEN

De Directeur van de onlangs te 

Drontheim opgerichte koelkelders, ver

klaarde dat deze nieuwe installaties 

eveneens in staat zullen zjin de moei

lijke kwestie van het lokaas voor de 

visscherij van het noorden des lands op 

te lossen. De kleine haringen, die voox 

lokaas bijzonder geschikt zijn, doch 

meestal verloren gingen doordat ze niet 

gezouten konden worden, kunnen nu tot 

genoemd doel dienen. Men vreesde in

derdaad voor een gevoelig tekort aan 

lokaas voor de noordelijke visscherij, 

hetwelk natuurlijk een nadeelige in

vloed uitgeoefend zou hebben op de 

vangst.

NOORSCHE STAAT NEEMT VOOR
RAAD K LIPV ISC H  U IT  VO RIG  JAAR 

OVER
Zooals tot nu toe steeds het geval was, 

heeft de Staat ook dit jaar de voorraden 

klipvisch uit de vorige vangstcampagne 

overgenomen. In Kristiansund gaat het 

om 15 à 20.000 ton. Met de overneming 

zal eerlang begonnen worden.

NIEUW E SPAANSCHE VISSCHERIJ.
ONDERNEMING

In Vigo wordt een groote Maatschap

pij opgericht, die zich vooral zal toe 

leggen op de stokvisch-productie, en 

begin 1941 haar activiteit zal aanvangen.

Reeds 11 stoomtrawlers worden voor 

hare rekening gebouwd.

U ITB R E ID IN G  VAN DE SPAANSCHE 
VISCH N IJVER H EID

Spanje wijdt tegenwoordig veel aan

dacht aan zijn vischnijverheid, temeer, 

omdat deze belangrijke tak van zijn 

nationale economie nog vatbaar is voor 

uitbreiding.

In 1939 bereikte men met een totale 

vangst van 370 millioen kg. (kreeftach- 

tigen inbegrepen), hebbende een waarde 

van 574 millioen pesetas, weer bijna het 

peil van voor den burgeroorlog.

Vooraan komen de Noord-Westelijke 

provinciën met 134 millioen kg.

De campagne voor de productie-ver- 

hooging blijkt succes op te leveren, ver

mits in de vijf eerste maanden van dit 

jaar de vangst 185 mill. kg. (d.i. 60 mill, 

kg. meer dan in 1939) bedroeg, zoodat 

voor het gansche jaar de productie op 

450 millioen kg. mag geraamd worden.

De tot hiertoe nog steeds aanzienlijke 

vischinvoer zal dus een gevoelige ver

mindering ondergaan, des te meer, daar, 

met het oog op de nationaliseering van

de visscherij, verschillende nieuwe 

maatschappijen opgericht werden.

Bovendien zijn ook een rij nieuwe 

visch-conservenfabrieken ontstaan, die 

door den export een zeker belang heb

ben voor de Nationale Economie.

Spanje is er natuurlijk in de eerste 

plaats op bedacht zijn visschersvloot uit 
te breiden.

Zij telt op het oogenblik 27.000 een

heden, waaronder 899 stoomtrawlers. 

Over het vernieuwings-programma heeft 

de Directeur der Zeevisscherij onlangs 

enkele interessante gegevens verstrekt.

Sinds 1 Januari j. 1. werd toelating 

verleend tot het bouwen van 683 traw

lers; hieronder zijn er 23 van meer dan 

100 ton. Bovendien werden voor één 

Maatschappij binnen een tijdsbestek 

van vijf jaren, tien trawlers van 850 ton 

gebouwd, voor een andere zes van ieder 

1240 ton (voor de stokvischvangst) en 

voor nog een andere 2 stoomtrawlers 

van elk 1100 ton, terwijl de bouw van 

zes gelijkaardige schepen overwogen 
wordt.

In El Ferrol wordt op het oogenblik 

een fabriek gebouwd voor de vischver- 

werking. Zij zal de grootste zijn van 

Europa.

NOORSCHE REEDERIJ BESTELT 
NIEUW E SCHEPEN

De Bergensche Stoomvaart Mij. heeft 

bij Noorsche en Deensche werven orders 

geplaatst voor den bouw van zeven 

nieuwe schepen. Het gaat hier om ge

mengde passagiers- en vrachtschepen 

voor de kustvaart. Er zijn echter enkele 

grootere eenheden onder, nl. een motor

boot van 7000 BRT voor de vaart op 

Zuid-Amerika.

AFZET VAN JAPANSCHE CONSERVEN 
STERK VERM INDERD

Het verlies van de door den oorlog ge

troffen Europeesche markten (vooral 

Frankrijk), de daling van het Pond, als

mede de toenemende invoerbeperkingen 

van de landen van het Britsch Imperium 

hebben den Japanschen conserven- 

uitvoer ernstig benadeeld. Welke rol 

Engeland en Frankrijk als afnemers van 

Japansche conserven speelde, blijkt 

hieruit, dat nog in 1939, 64,6 %  van de 

Japansche conservenproductie (de uit

voer naar de zg. Yen-blok Staten niet 

medegerekend) naar Engeland en Fran

krijk geëxporteerd werd. De waarde van 

dezen uitvoer bedroeg in het laatste jaar 

110 millioen yen. Voor het loopende jaar 

rekent men met het volledig verlies van 

deze export-inkomsten.

Toen de Europeesche oorlog begon, 

was er een zoo groote vraag naar Ja

pansche conserven (voornamelijk visch, 

krabben, vruchten en groenten), dat de 

Japansche fabrikanten en uitvoerders 

nog slechts één bekommernis hadden : 

genoeg emballage-materiaal te vinden. 

Maar er zou weldra verandering komen. 

De oorlogvoerende landen kunnen zich 

dingen als zalm, ananas en kreeft niet 

meer veroorloven.

De afsluiting van de Middellandsche 

zee, oa de intrede van Italië in den 

oorlog, zou deze toestand nog vererge

ren. Daar het Sterling-blok en Frankrijk 

82,1 %  van de Japansche ingelegde 

zalmexport kochten, ondervindt Japan 

nu groote moeilijkheden om zijn con- 

serven-productie onder te brengen.
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