
LIC H T EN  ;
A P R IL

uit naa

1 D 5.2 ) 1814
'J W 5.10 18 16
V D 5.16 18.17
l\. V 5.1*5 18 19
!i Z 5.11. 18.21
r! Z 5.00 18 22
1 M 5.07 18.24
3 D 5.0!) 18.26
9 W 5.0Ü 18.27

30 D 5.00 18.29
U V 4.5!', 18.10
.12 Z 4.5(i 18. -52
>3 z 4.54 18.14
;i4 M 4.5" 18.55
15 D 4.50 18.-57
16 W 4.41; 18.:18
17 D 4.4S 18.40
18 V 4.41J 18.42
19 Z 4.41 18, Ö
20 z 4.3S 18,'J.i
21 M 4.37 18.47
22 D 4.35 18. 3
23 W 4.33 18.Î 0
24 D 4.31 18i>l
25 V 4.29 18.fi3
26 Z 4.27 18 t 5
'11 Z 4.25 18.57
28 M 4.23 18.58
29 D 4.21 18.53ao W 4.20 lt.O l

Deze tabel geeft 
het wezenlijk uur 
volgens de zon. -WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL .
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HOOGWATER
A P R IL

1 D 2.39 14.53
2 W 3.10 15.27
3 D 3.45 16.05
4 V 4.26 16.52
5 z 5.21 17.56
6 z 6.37 19.21
7 M 8.03 20.41
8 D 9.16 21.46
9 W 10.04 22.38

10 D 11.02 23.24
11 V 11.46 ____.____

12 Z 0.08 12̂ 30
13 z 0.52 13.14
14 M 1.36 13.58
15 D 2.20 14.44
16 W 3.06 15.30
17 D 3.55 16.21
18 V 4.48 17.22
19 z 5.59 18.39
20 z 7.22 20.03
21 M 8.41 21.15
22 D 9.45 22.11
23 W 10.35 22.56
24 D 11.15 23.34
25 V 11.51 ____#____

26 Z 0.08 12^4
27 z 0.40 12.56
28 M 1.11 13.27
29 D 1.42 13.59
30 W 2.14 14.30

De uurwerken
aan land vertoo-
nen tw«« uur
latwr.

UIT ONS VERLEDEN

0  e Compagnie van Oostende 
voor de *13aart op Indië

De geschiedenis van de Compagnie 
van Oostende vormt een van de schitte 
lendste bladzijden ui.t ons verleden op 
zee. Over deze compagnie bestaat een 
zeer uitgebreid Archief te Antwerpen, 
dat door E. H. Flo- Prins werd verzameld 
en gerangschikt, en dat jam m er genoeg 
tot heden te wt n ig  belangstelling van- 
wegi onze jonge historici genoot.

Ee  Keizerlijke Oost-Indische Compa
gnie van Oostende kwam tot stand in 
een van d.ï rampzaligste tijdperken on
ze/ geschiedenis.

De sluiting van c'e S.'helde sinds het 
Iw a a ifja r ig  Bestand G609) had gelei
delijk alle hanclelsbiweging in  ons land 
gedood, ju ist op het oogenblik dat alle 
zeevarende natiën esn tijdperk van hoo- 
gen bloei en stijgende m acht tegemoet 
gingen. Pogingen om rechtstreeks han
del te drijven met ]nc:ië of andere over- 
zeejscbe landen m islukten wegens de 
s’.uiting van de Schelde, evenals de po
gingen om Antwerpen, door Vlaanderen 
heer, door een kanaal met de zee te ver
binden.

B ij het ove/gaan der Zuidelijke Ne
derlanden onder Oostenrijksch bewind 
(Vrede van Utrecht, 1713) kwam er ee
nige heropleving in onze gewesten en 
ontpopten zicp nieuwe in itiatieven om 
rechtitireekschpl nandelsbetrekkingon 
met Ind ië aan te ktioopen.

In  1774 diende ('en te Oostende 
gevestigde m aar Belg geneutraliseerde 
1er, Thomas Bay, em e eerste aanvraag 
in, o<n met het schip «Keizer K are i III»  
voor den har-del op Ind ië te mogen uit- 
rjed  ;n, en sldaar factorijen te mogen 
oprit hten, wolke aanvraag evenwel te 
Wee aen bleef hangen. Twee Gentenaars, 
Jjz e f Gheselle en JV.cob Maelcamp dien
den ook een aanvr;tag in en lieten in 
M aart en April 1715 drie schepen u it
varen, de «Carolus?, de «St Mattheus» 
en de «Prins Eugenius». De «St M at
theus» kwar.i in Augustus 1710 te Oos
tende terug, na een uiterst bewogen en 
gevaarvolle reis, een paar weken ge
volgd door d3 «Prins Eugenius» en allebei 
niet een rijke lading specerijen, weef
sels, santal?iout, en;;.

B ij de openbare \erkooping dezer la 
dingen, te Oostende, w arm  Hollanders 
de grootste bieders, om te beletten dat 
de prijzen van Oostersche goederen te 
zaer zoudea dalen! De aandeelhouders 
dezer schepen m aarten een w inst van 
ongeveer '00 t.h. wat niet weinig b ij
droeg om de geestdrift en de speculatie- 
koorts te <.oen toenemen en nieuwe aan
vragen te doen binnenstroomen.

De tijd 'lijk e  gomerneur der Neder
landen, markies de Prié, gevolmachtigde 
m inister \an Prins Kugeen van Savooie, 
titelvoerej ide Goevt rneur, interesseert 
zich in  1718 ook in  deze winstgevende 
scheepvas rtondernemingen, nl. in  die 
van den te Antwerpen gevestigden Lim 
burger Cloots, wat evenwel tot gevolg 
heeft dat, als er pl&nnen worden inge- 
oiend om een algemeene Compagnie op 
le richten, h ij deze dwarsboomt en zoo 
lang moge lijk  tegenhoudt. D it duurde 
?oo een paar jaren, tijdens dewelke 
evenwel de particuliere ondernemingen 
hunne vaa it op Ind ië m aar steeds u it
breiden. In  1772 bra'c echter een schan
daal uit. Onder voo>wendsel dat hunne i 
patenten niet in oröe waren, had m ar
kies de Prié  aan twee binnenkomende 
schepen doen ver bier en hunne waren te 
lossen, m aar te verst ian gegeven dat zij 
m its een fooi van 30 000 gulden de toe
lating zouden krijgen. W anneer h ij ech- 
ler zonder opmèrkinK een schip lie t los
ten w aarin h ij zelf belang had en dat 
met dezelfde papieren vaarde, brak een 
storm van protesten los. Om dezen te 
stillen gaf Weenen bevel een voorstel 
’ an «Compagnie» op te maken. D it ge- 
. eurde dan eindelijk in  November 1722, 
maar de benoemde beheerders ontdekten 
geknoei in  de statuten. Z ij vonden het 
kapitaal van 10 m illioen gulden te hoog, 
verzetten er zich tenen dat er ook En- 
gelschen bij de zaak zouden betrokken 
worden en vonden den tol van 6 t.h. Op 
dit laatste punt kregen zij geen voldoe
ning, m aar het kapitaal werd op 6 m il
lioen gebracht. Op den eersten dag der 
inschrijving werden op de beurs van 
Antwerpen de eerste vier m illioen on
derschreven en de aandeelen reeds met 
10 t.h. premie genoteerd, ’s Anderen
daags vroeg was het saldo onderteekend.

Tal van schepen werden uitgerust, 
factorijen ingericht in Ind ië en in China. 
Spijts de groote onkosten en de tegen
werking van de andere zeevarende lan 
den, werd in de 4 jaren van het bestaan 
een winst van 7 milioen gulden uitge
keerd, terw ijl de Oostenrijksche schat
kist belangrijke bedragen aan tolrech
ten ontving.

De Hollanders fteunden op het verdrag 
van Munster om de afschaffing van de

Compagnie te vragen en beweerden dat 
d it verdrag alle overzeesche betrekkin
gen der Nederlanden verbood. E r werd 
hun echter geantwoord met de leer van 
Hugo Grotlus volgens dewelke elk volk 
toegang moest hebben tot de zee.

Daarbij bleef het echter niet voor lang, 
want de Koning van Frankrijk  zond, 
mede uit naam van de Nederlanden en 
van Engeland, een ultim atum  naar Wee
nen waarin de schorsing van de Com
pagnie geëischt werd welke een gevaar 
was voor den vrede in  Europa. K a re l V I 
legde er zich bij neer en op 31 M ei 1727 
werd te Pa rijs  een verdrag geteekend, 
waarbij de «Compagnie van Oostende» 
voor 7 jaren geschorst werd. Dien dag 
waren de aandeelen der Compagnie nog 
1228 fl. genoteerd. Den volgenden dag, 
1 Jun i, vielen ze op 470 fl.

Eenige jaren later werd de schorsing 
in afschaffing veranderd. De bestuurr 
ders bleven echter in het geheim vcort- 
doen en, wanneer het van uit Oostende 
niet meer ging, voeren zij u it van uit 
Hamburg onder Pruisische vlag. Al 
hunne pogingen werden door den Keizer 
verijdeld, m aar steeds wordt het op
nieuw beproefd, ook onder vorm van 
deelname aan een Zweedsche onderne
ming.

In  1470 trachtte men opnieuw schepen 
uit te rusten, m aar dan vernam  men dat 
de factorijen die steeds waren blijven be
staan vernietigd waren en dan geeft 
men het eindelijk op.

De gedachte b lijft echter heel de eeuw 
door leven en onder Jozef I I  wordt weer 
te vergeefs de keizerlijke toelating ge
vraagd schepen uit te rusten; het duurt 
evenwel tot Napoleon aan het bewind 
komt en de Schelde doet heropenen, eer 
de haven van Antwerpen herleeft en, 
in het tijvak  1815-1830 een geweldigen 
bloei bereikt. Na 1830 komt er een nieu
we inzinking omdat, zooals Lodewijk De 
Eae t het zoo treffend heeft doen u it
schijnen, de opvolgende Belgische re- 
geeringen zich blind staren op den in- 
dustrieelen opbloei van W allonië en geen 
oogen hadden voor de specifieke V laam 
sche levensbronnen. Eerst na 1860 is de 
haven van Antwerpen weer ernstig en 
voorgoed gaan herleven.

M aar de groei van Antwerpen sedert 
1860 heeft ons volk veel m inder gediend 
dan d it het geval had kunnen zijn. De 
groote inkomsten eener wereldhaven zijn 
voor een land niet alleen de loods-, 
kaai- en dokrechten, de bedrijvigheid 
van lossen, laden en vervoeren. D it alles 
is zeker niet te versmaden, m aar veel 
belangrijker dan dit alles ware wellicht 
de rechtstreeksche deelname aan de be- 
vrachtingsbedrijvigheid, door eigen sche
pen met eigen volk. Te Antwerpen wordt 
immers het grootste deel der in- en u it
gevoerde producten bevracht op vreem
de schepen, die de vrachtprijzen onder 
den vorm van goud naar hun eigen land 
doen toestroomen.

De geschiedenis der Oostendsche com
pagnie leert ons dat, wanneer men een 
zaak op goede banen leidt, men wonde
ren kan verrichten. Tien jaa r na 
het uitvaren naar Ind ië van het 
eerste schip u it Oostende (1715) was het 
niet meer noodig dat schepen in  het 
buitenland werden gekocht: eigen wer
ven bouwden de eigen schepen. Na v ijf 
jaa r was het niet meer noodig dat men 
vreemde kapiteins en officieren aan
w ierf: op de eigen schepen vaarden 
moedige Vlaamsche kapiteins, V laam 
sche matrozen, in  heel wat m oeilijker 
omstandigheden dan onze X X e  eeuw 
kende en zelfs dan de huidige oorlogs
tijd  kent, op verre en gevaarijke zeeën, 
met grillige zeilbooten.

De Regeering heeft leiding te geven en 
het in itiatie f in  de hand te werken. Het 
Vlaamsche kapitaal is al te gemakkelijk 
aangezogen geworden naar de aandeelen 
van industrieën in  binnen- en buiten
land, b lijkbaar om verlokkende d iv i- ; 
denden op te brengen, m aar eveneens 
om p ijn lijke ervaringen op te doen, zoo
als b.v. 1930 en 1934 ons dat geleerd 
hebben. !

Lodewijk De Raet, met zijn zieners
gave, heeft ons den weg gewezen. B ij 
herhaling heeft h ij gewezen op de flinke 
dividenden die zekere buitenlandsche 
reederij en vóór den oorlog uitkeerden. 
Onze beleggers moeten georienteerd 
worden naar de scheepvaart en onze Re
geering moet onophoudend bestookt wor- 1 
den opdat zij de scheepvaart zou steu- j 
nen. Dat leert ons Lod. De Raet, dat is j 
de ervaring die de Oostendsche Com- j 
pagnie voor de vaart op Indië ons aan-. 
gebracht heeft.

Wie bezorgt er ons Inlichtingen over. 
Wij hebben nieuws van....

E r werd gemeld dat M A R IA  RA U  het 
leven lie t bij een bombardement te 
Dieppe aan boord van de 0.309. Thans 
werd ons bekend gemaakt dat zij, langs 
het Rood-Kruis, aan haar zuster, in lich 
tingen gevraagd heeft nopens haar fa 
m ilie, zoodat zij bijgevolg, in  tegenstel
ling met alle andere berichten, in  leven 
is. #**

W ij hebben nieuws van Mevrouw We 
E M IE L  B EN IEST , vertrokken u it Oos
tende met de 0.25 «Koning Albert». Z ij 
verb lijft in Card iff met haar beide zo
nen E M IE L  en JAN .

M A R IA  en A LB ER T  B E N IE S T  vertoe
ven te M ilford.

brugge aan boord van de s.s. «Yvonne» 
der Reederij Hermans. Het b lijk t dat 
d it vaartuig op een m ijn geloopen is en 
er twee man gered werden: de boots
man, te Gent woonachtig, en de eerste 
of tweede m achinist. Voornoeme boots
man heeft een brief gericht tot zijn moe
der, w aarin te lezen stond dat h ij van 
de «Yvonne» gered werd. Als h ij boven 
kwam zag h ij nog slechts een lid  der 
bemanning: de eerste of tweede m achi
nist in  kwestie. H ij zelf werd zwaar ge- 

! kwetst en wordt in een hospitaal ver- 
jpleegd. Deze inlichtingen werden over- 
j gemaakt aan de waterschoutsambten van 
I Zeebrugge en Antwerpen. Deze diensten 
‘zouden trachten de juiste namen te ken-
j nen van de schepelingen die aan de 

David Alfons meldt dat h ij nieuws ramp zouden ontkomen zijn. Verder 
ontvangen heeft van zijn ouders ER- nieuws werd echter hierover niet meer 
N EST  D A V ID -JO N C K H EERE, vertrok- ; vernomen ».
ken met de 0.256, toebehoorende aan ! Bezitten onze lezers nadere in lichtin- 
Ju les Deerauwe ; gen, die de vrouw en de ouders van Keu-

g *** ‘ kelinck Alfons zouden kunnen gerust-
In  ons nummer van 28 M aart vroegen 

de ouders van K E U K E L IN C K  ALFO NS 
inlichtingen nopens hun zoon.

M ER C H IER  M A R G U ER IT E , echtge
noote van Keukelinck Alfons, laat ons 
het volgende weten: «Laatstgenoem de 
is den 6 Mei 1940 vertrokken uit Zee-

Een Overwinning
«au

Het gebeurt zelden of nooit dat «Het 
Visscherijblad » in  zijn kolommen eigen 
lof aanheft.

D itm aal echter w illen we hierop een 
kleine uitzondering maken, en dit om 
een reden die ons de grootste voldoening 
geeft.

« Het Visscherijblad » heeft namelijk 
thans de grootste oplage bereikt van alle 
aan de Vlaamsche kust verschijnende 
weekbladen.

Beste lezer, d it is de mooiste over
winning die w ij hebben kunnen behalen. 
In  den laatsten tijd  steeg onze oplage 
voortdurend, d it met een buitengewone 
regelmatigheid.

Thans, sedert meer dan een maand, 
niettegenstaande de lastige tijdsom stan
digheden, bereikte «Het V isscherijb lad». 
een oplage als nooit te voren en is on-1 
betwistbaar het meest verspreide week-,' 
blad der kust geworden.

D it stemt ons tot vreugde!
Aan wie is deze overwinning te dan

ken?
In  de eerste p laats aan U, geachte ! 

lezer, die ons gesteund hebt, door niet ! 
alleen regelm atig «Het Visscherijblad» ] 
te koopen, m aar ook met er over te ; 
spreken bij vrienden en kennissen, welke 
insgelijks trouwe lezers geworden zijn.

Hiervoor zijn we U  ten zeerste dank
baar en we aarzelen niet U  te vragen 
zoo voort te doen. Breng lezers bij ; wan
neer ge ons blad gelezen hebt, over- j 
handig het aan vrienden of kennissen; 
ge zult hierdoor ons blad nog meer laten 
kennen. Door uwe actie zal het aantal 
lezers nog geweldig toenemen, zoo niet ; 
verdubbelen.

stellen?
#*#

W ij hebben nieuws ontvangen ait En 
geland van: M A RC EL N YS, zijn vrouw 
JU L IA  VANHOOREN en kinderen LO U IS  
en R O BER T ; LO U IS  N YS, zijn echtge
noote M A D ELE IN E  VAN E IG E N  en kind 
T H ER ESE ; AN TO IN E LU  YEN S, Zijn 
echtgenoote M A R IA  N YS en zoon R EN E; 
G ER A RD  H A LLEM EERSC H , zijn echtge
noote A N G ELE N YS; de kinderen van 
Frans Nys en Ju lia  Torreele; A LBER T  
en H EN R I N YS (de ouders verblijven te 
Oostende) ; de kinderen van Hendrik Ro 
vers en zijn vrouw Bertha Nys: C O RR IE , 
AD REAN N E en FRA N S RO VERS.

Al deze personen zijn vertrokken op 
18 Mei 1940 aan boord van de maalboot 
«Prins Charles» en verkeeren allen in 
volle gezonheid.;

***
W ij hebben nieuws van D IAN A V IG N E  

en haar echtgenoot G ER A RD  VANHOO
REN . Ze verblijven samen met hun kind 
R O B ER T  VANHOOREN in goede ge
zondheid. E r wordt insgelijks nieuws ge
geven nopens M A U R IT S en RO G ER  
V IG N E.

Al deze personen zijn samen uit Oos
tende vertrokken aan boord van de 
0.162.

Op Reis naar 
Frankrijk

PRAC H TIG  W E R K  IN HET  
V O O RU ITZ ICH T

In  de tweede plaats is het groot succes 
van «Het Visscherijblad» te danken aan 
het feit dat het zich zonder moeite of 
kosten te sparen, ten dienste gesteld 
heeft van de Jezers in  het bijzonder en 
van de gemeenschap in  het algemeen.

De ta lrijke  acties op touw gezet, wer
den steeds met onverminderde kracht 
doorgevoerd. Ze werden b ijna steeds met 
succes bekroond; we vernoemen onder 
meer: het verstrekken van inlchtingen 
over huisgezinnen of personen die in 
het buitenland verblijven, de repatriee- 
ring van de goederen der vluchtelingen 
de ■ terugkeer van onze zeelieden uit 
Spanje, enz.

We nemen de gelegenheid .te baat om 
de Hoogere Overheid, die ons steeds in 
ons streven en werk heeft w illen b ij
staan, te bedanken.

Nu dat «Het Visscherijblad» het meest 
gelezen weekblad der kust is, tw ijfelen 
we er niet aan dat alle beoefenaars van 
een vrij beroep, handelaars en particu
lieren er het nut zullen van inzien hun 
publiciteit in ons blad te plaatsen.

De aandacht van duizenden lezers 
wordt gevestigd op de notarieele aan
kondigingen; de firm a’s, die van ons 
blad gebruik maken voor hunne publi
citeit, plaatsen hun geld in  een zaak die 
voor hen zeker rendeerend is.

Elkeen wie in verbinding w il komen 
met het publiek, make gebruik van onze 
kleine aankondigingen: « Zoeklichtjes ». 
Ze worden a ltijd  met goed gevolg be
kroond. *#*

W ij van onzen kant zullen op den in 
geslagen weg voortgaan.

D at elkeen ons h ierin  helpe!

W ij ontvingen nieuws van den heer 
P. Vandenberghe, Bestuurder van « Het 
Visscherijblad », die op 29 M aart te St. 
Vaast nabij Cherbourg vertoefde. Van 
daar gaat de reis verder naar Brest, 

■ Bordeaux en La  Rochelle. 
j Het blijkt dat alles uitstekend gaat: 
alle visschersvaartuigen die niet ge
bruikt worden zijn vrijgekomen, veel 

j vischtuig wordt teruggestuurd, alle huur- 
j gelden van de schepen, alsook alle op- 
' eischingsbons worden geregeld, zoodat 
de visschers uit deze reis groot voordeel 
zullen kunnen halen.

Van uit Cherbourg, Ouistreham en 
Dieppe wordt veel goed, dat in deze ha
ven achtergelaten werd, naar België te
ruggestuurd.

Het is vostrekt geen speelreisje en 
reeds werden een 900-tal kilometers a f
gelegd, meestal in den regen.

De terugkomst wordt niet vóór 9 April 
a.s. verwacht.

Wenschen we ondertusschen dat de 
reis van de heeren Eberhardt, inspecteur 
bij het Zeewezen, Pockelé, d.d. water
schout en Vandenberghe, verder nor
maal. en voorspoedig moge verloopen en 
zij de zware taak tot een goed einde 
kunnen brengen.

Op nieuwe Wegen
Hoe zal de Hoofdgroepeering 

«Visch- en Visschcrïjproduklen» werken ?

U it «Lichtbaken». De Redactie.

In  den schoot der «Nationale Land
en Voedingscorporatie» is o.a. een hoofd
groepeering gevormd, die als tite l draagt 
«Visch- en Visscherijprodukten».

Zooals w ij verleden week meldden, zal 
deze groepeering de regeling op zich ne
men van de productie, handel en n ij
verheid.

Alle berichten, die reeds nopens de 
uiteenzetting der werking dezer groe
peering in  de pers verschenen zijn. 
waren voorbarig, evenals de vaststelling 
van sommige maximumprijzen door de 
Commissie van Prijzen en Loonen.

De groepeering «Visch- en V isscherij
produkten» is nog niet met hare werking 
begonnen. Deze kan nochtans eerst
daags aanvangen, w aarsch ijn lijk  reeds 
Maandag a.s. Om met deze werking te 
beginnen is niet noodzakelijkerwijze ver- 
eischt da.t vooraf een bekendmaking in 
het Staatsblad worde opgenomen. W ij 
meenen dat de Corporatie over de noo
dige m acht beschikt om den aanvang 
der werking te bevelen.

De heer C. Menu, bestuurder van de 
Afdeeling «Productie» bij de Hoofdgroe
peering waarvan sprake, was zoo wel
w illend ons een uiteenzetting te geven 
van de werking welke voor oogen ge
houden wordt.

Het spreekt van zelf dat w ij van deze 
eenige gelegenheid dankbaar gebruik 
maakten en we bedanken vooraf den 
heer C. Menu voor de bereidwilligheid 
waarmede h ij ons te woord stond. Z ijn  
bevattelijke uiteenzetting bewijst dat de 
Corporatie in  hem over een flinke kracht 
beschikt, w at ons ten andere niet ver
wondert. Vroeger kwam h ij immers in 
aanraking én met reeders én met visch- 
handelaars, middens w aar h ij de groot
ste ondervinding heeft opgedaan, die h ij 
nu ook ten volle kan ter beschikking 
stellen van «Visch en Visscherijproduk
ten».

DE LE ID IN G  EN DE V ER SC H E ID EN E  
B E D R IJF S G R O EP E ER IN G E N

Het| algemeen voorzitterschap wordt 
waargenomen door den heer Lucien De- 
crop; bestuurder is de heer Jo ris  De 
Rycker.

De groepeerifng van het bedrijf zal 
drie vertakkingen bevatten:

1. De productie: waaronder de kust- 
visscherij; en hoogzeevisscherij, onder 
de leiding van den heer Cam iel Menu, 
bestuurder;

2. De handel: garnaal, sprot, haring, 
oesters, kreeften, zeevisch, zoetwater
visch], mossejen, we|ekdieren; iregeling 
van de in- en uitvoer. Bestuurder: Bo- 
gaerts Ju l.;

3. De nijverheid: conservenfabrieken, 
inlegfabrieken, rookerijen, droogerijen, 
zouterijen, gekoelde en bevrozen visch; 
voorzitter dezer afdeeling is de heer 
W illem s Henri.

Deze drie vertakkingen worden bijge
staan door een propagandacomité en 
een comité voor beroepsvorming met 
betrek op de visscherij en den handel.

Werden aangesteld als p laatselijke af
gevaardigden in  de Afdeeling «Produc
tie»:

1. Voor Nieuwpoort: H. August Legein;
2. Voor Oostende: H. Schreiber Acniel;
3. Voor Blankenberge-Zeebrugge : H. 

Neyts Albert.
DE W ER K IN G

Vier vakgroepeeringen hebben hun 
voorafbepaald werk te verrichten. Deze 
vakgroepeeringen zijn als volgt:

1. Reeders en reeders-schippers;
2. Groothandelaars Kust, in  visch of 

in garnaal;
3. Verdeelers van visch en garnaal;
4. Kleinhandelaar^.
De groepeeringen waarvan sprake in 

nummer 3 en 4 worden vereenigd per

Gemeenschappelijke Kas voor de 
Zeevisscherij

Besluit houdend voorloopige schorsing 
van sommige bepalingen van de wet van 
30 December 1929 en van de uitvoerende 

besluiten

De Secretaris-Generaal van het M i
nisterie van Verkeerswezen;

De Seecretaris-Generaal van het M i
nisterie van Financiën, j 

Besluiten :
A rtikel 1. — In  zake arbeidsongevallen ' 

overkomen aan visschers, kunnen de ren-1 
ten, toegekend als vergoeding zooals voor- J 
zien bij artikel 5, 2°, der wet van 30 De
cember 1929, bij afw ijking aan dit arti-| 
kei en onafgezien artikel 6 derzelfde wet,

tot nadere beschikking, uitgekeerd wor
den zonder dat voor het bedienen dezer 
renten, het overeenstemmend kapitaal is 
belegd geworden.

Art. 2. —  Is  tot nadere beschikking op
geheven het voorschrift dat de 26 alinea 
uitm aakt van artikel 20 van het konink
lijk  besluit van 29 Ju li 1937, houdende de 
statuten van de sectie « Oorlogsrisico » 
van de Gemeenschappelijke Kas der Zee
visscherij.

Art. 3. — D it besluit wordt van toe
passing den dag van zijn verschijning 
in het «Staatslad» en betreft slechts de 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevis
scherij.

centrum, gewest, d istrict of provincie 
volgens de belangrijkheid.
DE ROL VAN IED ER  D EZER VAK- 

G R O EPEER IN G EN
De reeders leveren aan de groothan- 

delaars-Kust aan de vastgestelde p rij
zen; de groothandelaars verzenden vol 
gens de directieven der Corporatie aan 
de verdeelers. Laatstgenoemden verdee- 
len voor de kleinhandelaars volgens de 
belangrijkheid van het zakencijfer onder 
de kontrool van de Corporatie.

Voor groothandelaars, verdeelers en 
kleinhandelaars wordt een winstmarge 
vastgesteld, w aarin alle onkosten begre
pen zijn: zooals bijdrage tot de Hoofd
groepeering, taksen, kosten van be- ol 
verwerking, algemeene onkosten, ver
pakking, ijs, papier, sociale lasten, met 
uitzondering van de vracht.

De reeders storten een afhouding van 
2 t.h. voor m ijnrechten en bijdrage tot 
de Hoofdgroepeering.

NA TE KOM EN V ER PL IC H T IN Q EN
1. Iedere reeder of handelaar moet be

zitter zijn van een vergunning afgeleverd 
door de Hoofdgroepeering.

De prijs dezer vergunning wordt vast- 
ges.teld voor de reeders in  verhouding 
met de netto tonnem aat en paarde- 
kracht; voor de handelaars in verhou
ding met het zakencijfer.

2. Ieder reeder of handelaar moet 
jaarlijks een lidgeld betalen in  verhou
ding tot de belangrijkheid der zaak.
W IE  KAN AANSPRAAK M AKEN OP 
AANDEEL ALS GROOTHANDELAAR- 

K U ST  ?
1. Onderverdeeiing visch

Na te komen voorwaarden:
a) vischhandelaar vóór 10 M ei 1940:
b) ingeschreven in  het handelsregis

ter;
c) "hoofdzetel der bedrijvigheid aan de 

kust hebben;
d) een gemiddeld aankoopcijfer heb 

ben gedurende de jaren 1937-1938 van 
visch in  de kustm ijnen van 500.000 fr.

2. Onderverdeeiing garnaal
Na te komen voorwaarden:
a) garnaalhandelaar vóór 10 M ei;
b) ingeschreven in  het handelsregis- 

ter;
c) hoofdzetel der bedrijvigheid aan de 

kust hebben;
d) een gemiddelde aankoophoeveelheid 

hebben gedurende de jaren 1937-1938 van 
garnaal aan de kust van 25.000 kg.

De verdeeling van de visch en gar
naal zal verder geschieden in  verhou
ding met de basis van wederzijds 500.000 
ir. en 25.000 kg. W ie meer heeft, bekomt 
meer in, evenredigheid met het overschot.

W ij wachten met veel belangstelling 
de werking af van de Hoofdgroepeerint 
«Visch en Visscherijprodukten» en ho
pen dat deze nieuwe oraemng in  het 
Dedrijfsleven goede vruchten moge at- 
werpen.
- De belanghebbende kringen mogen bij 
een eerste horten en stooten van een 
dergelijk opgevatte organisatie geen 
vooroarig ooroeei vellen. Uroote steaen 
werden insgelijks n iet in  éen dag ge
bouwd. Ina ien  iets aan het eenigszins 
ingewikkeld raaerwerk spaak loopt, zul
len de ieiaers in  wier bevoeganeia de ver- 
scneidene vertakkingen van «viscn en 
v isscnerijproauKten » vallen, ongetwij- 
ïeid  met naiaten de passenae maatrege
len te nemen. Ze nebben in  net verieaen 
reeas d iijk  gegeven van veel vaKKennis. 
wat een waaroorg daarsteit voor ae toe
komst.

W . C.

ïX ï i :< a x i IXS iX i 1X1

U hebt succes met een Advertentie 
in « H E T  V IS S C H E R IJB L A D »  
het meest verspreide en meest 

gelezen weekblad van de Kust.
ÉXÏ ix  = IX É b X i

De Examens voor 
Bescheepte 

Visschersjongens over 1940

T ER EC H T W IJZ IN G
Nieuwpoort-De Panne

Eerste proef. — Volledige uitslag: 
Popieul M arcel 86 p.; Cuveele M arcel 

79 p.; Desaever M ichel 79 p.; Mus Robert 
64 p.

De candidaat Desaever werd dus ver
geten.



De Verzekering der Zeelieden Het verblijf van onze
tegen Bedrijfsongevallen

BETA L IN G  DER B IJD R A G EN  DCOR M IDDEL VAN DE AFHOUDING OP DE 
O PBREN G ST

(vervolg)

In  onze vorige uiteenzetting hebben we 
enkele bezwaren opgegeven, welke voort
spruiten uit de wet van 30 December 1929 
indien men de wijze van inning der b ij
dragen w il veranderen, in  dien zin dat 
de Gemeenschappelijke Kas voor de Zee
visscherij gespijsd wordt door af houdin
gen gedaan bij den verkoop in  de visch
m ijn.

AN D ERE H IN D ERPALEN
E r bestaan nog andere hinderpalen 

dan deze voortspruitende uit de wet.
De afhouding bij den verkoop in  de 

vischm ijn kan alechts gedaan worden 
met de medewerking van de gemeente
besturen in  wier bevoegdheid de directie 
van de vischm ijn valt.

B ij gemis aan een uitdrukkelijke wets- 
oepaling, hangt de medewerking inge
volge art. 90 par. 11, gewijzigd door art. 
18 der wet van 30 Decebmer 1887, geheel 
af van het goeddunken van het schepen
college. Men kan zich inbeelden dat de 
last en de boekhouding der heffingen 
door de gemeentebesturen niet goed- 
moeds zou overgenomen worden, indien 
niet een bijzondere vergoeding ten voor- 
deele der betrokkenen zou voorzien wor
den; vergoeding die natuurlijk  ten laste 
zou vallen van de Gemeenschappelijke 
Kas voor de Zeevisscherij.

Dat de gemeentebesturen sceptisch te
gen het voorstel staan, is gebleken in 
een vergadering hunner afgevaardigden 
daarvoor eenige jaren geleden opzette
lijk  bijeengeroepen.

Wat er ook van zij, de afhouding in 
de m ijn zou slechts kunnen verwezen
lijk t worden krachtens een uitdrukke
lijke bepaling van het m ijn reglement 
dat te dien tijde door de gemeenteraden, 
met goedkeuring der Bestendige Deputa
tie zou moeten gewijzigd worden (art. 
75, 77, par. 5 en 78 der gemeeentewet), 
op gevaar af dat art. 113 van de grond
wet voor de pinnen geroepen wordt, wat 
overigens reeds ten opzichte der afhou
ding ten .behoeve van de Voorzorgskas 
der Visscherij te Oostende gedaan wordt.

We moeten echter hier bijvoegen dat 
al deze hinderpalen niet van onoverko- 
m elijken aard schijnen. Zelf deze niet 
voortspruitende uit het voormeld artikel 
van de grondwet dat bepaalt:

« Buiten de gevallen voorzien door de 
wet, mag er geen enkele vergelding van 
de burgers geëischt worden, tenzij ten 
tite l van belasting ten voordeele van den 
Staat, de Provincie of de Gemeente ».

Een bijzondere bepaling der wet kan 
bijgevolg een afhouding ten voordeele 
der verzekeringsinstelling voorzien.

Ook kan de medewerking der verschei
dene gemeentebesturen w ellicht door een 
uitdrukkelijke wetsbepaling verplichtend 
gemaakt worden.

Benevens sommige hinderpalen zijn 
er aan de gevraage wetswijziging enkele 
practische voordeelen verbonden.

De berekening der bjidragen op de op
brengst en een uitkeering van de ver
goedingen op de basisloonen — hoe onlo
gisch ook — zou toch het groot practisch 
resultaat hebben den geldelijken toe
stand van de Kas gezond te maken, a l
hoewel er hiervoor nog andere midde
len bestaan.

De bij iedere reis af te houden som 
zal gering zijn in verhouding met de op
brengst en dus niet zwaar drukken op 
de reeders. Me ngeeft aldus den indruk 
m inder lasten te leggen en men bekomt 
de zekerheid dat regelmatig zal Detaald 
worden.

Het stelsel der afhouding zou een ge
m akkelijke berekening toelaten, b.v. 
voortgaande op de opbrengst van 1938, 
dat als een norm aal jaar kan beschouwd 
worden, zou men tot den volgenden u it
slag komen:
Aanvoer in België fr. 123.379.051
Aanvoer in den vreemde 5.274.000

B E SLU IT
De door ons in  deze uitgebreide studie 

voorgestelde wijzigingen aan de wet van
30 December 1929 zullen ongetwijfeld een 
verhooging der lasten van de verzeke
ringsinstelling voor gevolg hebben. H ier
uit spruit logischerwijze een verhooging 
der bijdrage van de reeders voort. Deze 
verhooging schijnt voor de visscherij, in 
normale omstajndigheden, ondragelijk, 
indien zij niet dank zij geregelde staats- 
tusschenkomst kan verzacht worden. 
Daardoor zelf wordt de vraag gesteld of 
het fo rfa ita ir stelsel zooals het door de 
wet van 30 December 1929 op de vis
scherij, op denzelfden voet als in  de an
dere nijverheden toegepast wordt, leef
baar is.

Een uitkomst kan misschien langs wet
telijke wegen gezocht worden, door de 
stichting van een organisme, die alle in 
stellingen ten bate van onze visscherij 
zou omvatten en aldus alle versnippe- 
’ ingen van krachten zou uitsluiten.

In  d it organisme kunnen alle vertak
kingen van de sociale wetgeving op de 
visscherij vertegenwoordigd zijn.

W  .C.

Zeelieden in Spanje
(Vervolg)

ONS LEVEN  IN HET KA M P TE  
MIRANDA

’s Zondags werden we verplicht de Mis 
in  open lucht bij te wonen; daarna had 
een algemeen défilé plaats vóór den be
velhebber van het kamp, die zich op 
het podium installeerde.

Na daags voordien in  barak 16 en 17 
te hebben verbleven, verhuizen we op 
20 Ju li naar nummer 19. D it nummer 
wordt weldra verwisseld door het op
schrift « extrangeros » (vreem delingen).

Nu mogen we ook ’s namiddags wan
delingen doen in  groep, onder toezicht 
van een of twee meesters.

In  het begin hadden deze wandelin
gen geweldig veel b ijval, doch stilaan 
is er verslapping te bespeuren, deels om
dat bij de kameraden de goesting ont
brak om in  de schroeiende zon langs de 
wegen te dolen, ook omdat er stillekens 
aan tw ist ontstond tusschen onze mees
ters om te weten aan wie het de beurt 
was om de matrozen tijdens hun wande
ling te vergezellen. Onze chefs gaven er 
immers de voorkeur aan hun tijd  op hun 
slaapstede door te brengen.

E r was niet veel bezienswaardigs in 
de stad. Soms werd er naar een nab ij
gelegen dorp gewandeld. Enkelen onder 
ons m aakten van de gelegenheid ge
bruik om in  een herberg een glas w ijn

Totaal 128.(>53.051

aan 1 %  zou d it geven fr. 1.286.530
Het bedrag dat op die wijze in de Kas 

zou terecht komen, ware voldoende om 
in  de normale behoeften van de uitgaven 
te voorzien.

DE VAARTU IGEN  D IE  IN VREEM D E  
HAVENS VERKO O PEN

De vraag stelt zich of de voorgestelde 
wijze van afhouding der bijdragen op 
de opbrengst, ook zou kunnen toegepast 
worden op de vaartuigen die in  den 
vreemde verkoopen. W ij antwoorden op 
deze vraag bevestigend. B ij de terug
komst in  de thuishaven kan de reeder 
verplicht worden een officieel bewijs 
voor te leggen afgeleverd door een o ffi
cieel persoon en waardoor de bruto-op- 
brengst, geboekt in de vreemde havens, 
opgegeven wordt. Op deze bruto-op- 
brengst kan vervolgens het vastgestelde 
percent toegepast worden. Het bedrag 
der premie zou moeten gestort worden 
in  de Gemeenschappelijke Kas, vooral
eer de toelating verleend wordt om op
nieuw uit te varen.

DE VA A RTU IG EN  D IE  N IET  IN DE 
V ISC H M IJN  VERKO O PEN

Dergelijke gevallen kunnen zich voor
doen en bestaan trouwens b.v. op de 
Westerschelde.

H ier kan er geen sprake zijn van a f
houding bij den verkoop waarvan de 
opbrengst m oeilijk kan worden nage
gaan.

Men is bijgevolg verp licht hier een 
vaste premie toe te passen, berekend op 
de basisloonen.

Met vervalt hier bijgevolg in het oud 
stelsel, waaraan niet volledig kan ver
zaakt worden wat trouwens om oppor- 
tuniteitsredenen, niet wenschelijk ware.

Het resultaat van al deze beschouwin
gen nopens art. 21 is dat men een ge- 
mengd stelsel moet voorzien dat toe
laat de bijdrage te innen bij middel van 
afhouding op de opbrengst of van een 
vaste premie berekend op de basisloo
nen.

V O O R  D E  OPRICHTING V A N  EEN

NIEUW SLACHTHUIS
fe  O O ST E N D E  = K= K= x = K=

EEN GELUKKIG INITIATIEF
Voor enkele maanden werd een wet 

uitgevaardigd, waardoor het slachten 
van vee enkel toegelaten wordt in  open
bare slachthuizen ofwel in aangenomen 
private slachthuizen. Nochtans zullen 
geen private instellingen mogen geopend 
worden, binnen een kring van 15 kilo
meter van een openbare inrichting.

Sinds het in  zwang treden van deze 
verordening, kent het stedelijk slacht
huis een zeer groote bedrijvigheid, en 
loopt de eene beenhouwer den anderen 
onder de voeten. Men kan zich indenken 
welk een herrie zulks zou teweeg bren- l 
gen moest het vleesch niet meer ge
rantsoeneerd worden.

B ij het bezoeken van de stedelijke in 
stelling;, k rijg t men onm iddellijk den 
indruk dat het gebouw sinds tientallen | 
jaren opgericht is, want overal doen zich j 
de kenteekens voor van sleet en ouder-.| 
dom. H. Burgemeester Serruys heeft dan 
ook het gelukkig in itia tie f genomen, aan ; 
den Technischen Dienst, afdeeling Ge
bouwen, opdracht te geven een voor
ontwerp van een nieuw slachthuis in te 
studeeren.

PROGRAMMA VAN EEN DERCELIJK 
SLACHTHUIS

Alvorens plannen te kunnen opmaken 
voor een dergelijk gebouw, moet een goed 
programma opgesteld worden, het moet 
rekening houden van de eischen gesteld 
door de uitbating, het moet practisch 
en geriefelijk zijn zoodat de beenhou
wers en slachters met het meeste gemak 
hun werk kunnen verrichten, en ten 
slotte moet het aan alle gezondheids- 
voorwaarden voldoen.

Het Schepencollege heeft dan ook ge
oordeeld dat het best ware een commis
sie aan te stellen van bevoegde personen 
om d it programma vast te leggen. De 
samenstelling ervan zal denkelijk als 
volgt zijn: Hr. Serruys, Burgemeester, 
voorzitter; Hr. Deknock, veearts; Hr. 
Boddez, Voorzitter van den Bond der 
Beenhouwers en Hr. M. Van Coillie, 
stadsingenieur-architect, die tevens ver
slaggever zal wezen.

WAAR ZAL HET NIEUW SLACHT
HUIS OPRIJZEN ?

De grond werd nog niet uitgekozen; 
nochtans staat het reeds vast dat het 
niet zal opgericht worden zooals nu in  
het midden van een bevolkte woonwijk. 
De plaats zal moeten oordeelkundig ge
kozen worden; inderdaad het is een ver- 
eischte dat het slachthuis gelegen is 
langs een groote verkeersader of in  de 
dichte nabijheid er van, opdat het ver
voer per lastwagen gem akkelijk zou kun
nen geschieden. Het ware verder aan te 
raden dat een verbinding met het spoor- j 
wegnet kunne verwezenlijkt worden.

In  dien gedachtengang schijnt de 
ligging op den Conterdam (Steene) aan
gewezen, te meer dat naar alle w aar
schijnlijkheid d it grondgebied bij Oos
tende zal ingelijfd  worden.

WEEK END AVOND

( j S

Brievenbus

W ij ontvingen van een onbekenden le . 
zer een naamloos kaartje w aarin h ij zijn 
wrok uit tegenover een persoon, die on
langs een heelkundige bewerking moest 
ondergaan en aan wien w ij een spoedig 
herstel wenschten.

De afzender geeft geen b lijk  van moed 
verm its h ij zelf niet durft zijn beschul
digingen onderteekenen. Dergelijke pro
za gaat onverm ijdelijk de scheurmand in.

BELANGRIJKHEID VAN 
DE INSTELLING

De belangrijkheid van het slachthuis 
zal in  verhouding zijn tot het aantal 
koppen welke dagelijks moeten kunnen 
geslacht worden. D it cijfer zal bepaald 
worden aan de hand van statistieken, 
doch het zal moeten vermeerderd wor
den om rekening te houden met het u it
schakelen van de private slachthuizen.

Volgens de nu bestaande verordenin
gen moet al het vee op de m arkt ver
kocht worden, d it om den sluikhandel 
te bestrijden, en zoo moeten de Oos
tendsche beenhouwers naar de veemarkt 
te Brugge. Moest dit besluit in normale 
tijden niet ingetrokken worden dan zou 
naast het slachthuis een plaats moeten 
voorzien worden om de m arkt in  te 
richten. Een parkeerplaats voor lastw a
gens zou eveneens moeten aangelegd 
worden.

Het slachthuis zal begrijpen een ge
bouw voor de adm inistratieve diensten, 
w aarin zouden ondergebracht worden: 
bureau’s voor de veeartsen, de keurders, 
den bestuurder, de bedienden, de toe- 
zichters; een vergaderzaal voor den keur- 
raad, voor de beenhouwers.

De arbeiders moeten in  dit gebouw be
schikken over kleerkamers, waschgele- 
genheid met gezondheidsinrichting en 
een eetzaal. De huisbewaarder, die ook 
de functie van portier kan waarnemen, 
zou ook in  dit paviljoen woongelegenheid 
vinden.

De instelling zou verder bestaan uit een 
overdekte standpaats voor het vee, in 
gedeeld in  hokken, stallingen, het eigen
lijke slachtlokaal voor groot en klein 
vee, met afzonderlijk lokaal voor de 
varkens, het weeglokaal, een hanglokaal 
de darmwasscherij, vetsm elterij, enz.

Een afzonderlijk paviljoen zou inge
richt worden voor verdachte en zieke 
dieren, met stallingen, slachtlokaal.

Een man loopt over de straat, eerst 
links dan rechts kijkend, indien er geen 
verkeersgevaar is. Plots komt, van ach
ter een hoek, een moto in  snelle vaart 
aangereden. Een onhandige trap op de 
voetrem, een flinke trek aan handrem, 
gas- en luchtstangen voorkomen een 
ongeluk.

De reste hebben we af geluisterd: 
j Charlouis. — Potver... ’t is gie Nekke! 
J ’em ost doodgereen.

Nekke. —  Je  most mo roendgekeken 
' én, hé Charlouis! En  ook je w it gie wè 
dak kik moaren gemisten motorieder 
zien. ’k Z itten ik wel schoone rechte op 
me moto moar om zoo mo direkt te 
stoppen, da go nog nie goed.

Charlouis. ■— ’t Is  goed alli. Mo wa 
doej gie azzo op stroate in  tenue 'net je 
w itte kaske op je kop en een km pzak 
op je rik ? E t etwoa gebrand dè?

Nekke. — Nint. Moa je w it wè dat 
Zoaterdagachternoene is hé? K e jje  toch 
al ekki gezeid dank ton oaltied weggoan.

Charlouis. —  Zi. E  mens wordt toch 
vergeetachtig hé in  die tieden? Mo ’k 
wisten algeliek nie daj gie ton in  tenue 
gieng. Das zeker om gin moeilijkheden 
tèn. Of ist ook om e bitje te proenken, 
en ejje vele kunnen begazelen Nekje?

Nekke. — Wè de melkkoeie gerakt ook 
droge. E  bitje erwitjes, e bitje blomme 
enne poar eitjes en ’t is aal van deze 
keir.

Charlouis. —  In  zoo e slicht weer. ’t Is  
zeker nie warme op die moto?

Nekke. — Ost erg is leg ’k e soazje 
over men beinen.

Charlouis. —  Soazje? Nu da de teks- 
tielwoaren gerasjeneird zien. Je  durf gie 
noggal!

Nekke. —  ’k Moent ik tog aal ajje 
neuze nie ang zeker? Dank je mosten 
zeggen... moa ’t goj je nie an!

Charlouis. —  ’k Moent nie weten ook. 
Tismo a m anierre van spreken. Mo os 
die moto zo vuul is gelik nu, hoe kuus 
je gie da ton?

Nekke. —  Daszo simpel of tei van 
Kolobes. Kloaten da sliek drogen en 
oast gedroogd is, is da gelik stof hé? 
Kzetten ton me stofzuuger in  aksje en 
kloar is kees.

Charlouis. —  Ejg ie nu al e stofzuuger 
ookke? Je  zieggie zeker goed bin ge
speeld?

Nekke. —  Moejje doavooren wè bin 
gespeeld zien? Moej misschien ein en 
vanm e?

Charlouis. — Nink. Moa...
Nekke. — Genoeg voe vandaage. Zi, 

Charlouis, kmoen nu vors. O jje dikwils 
ettwa te vragen èt, moejje m’ekki bie 
me kommen op me bureau den oensdag. 
Ken ton m elr tiet. Salu t!

bergplaats voor afgekeurd vleesch.
Gansch d it complex zal omringd wor

den door een omheining met één ingang 
om het noodig toezicht te kunnen u it
oefenen.

GEZONDHEIDSVOORWAARDEN
Het is in het belang van de openbare 

gezondheid, dat het nieuw slachthuis aan 
de maxima gezondheidsvoorwaarden vol
doet. Een goede ventileering moet er 
voor zorgen dat de onwelriekende u it
wasemingen van de ingewanden wegge
dreven worden. Deze ventileering, die 
een zekere tocht teweeg brengt, voorkomt 
het nederzetten van vliegen op het 
vleesch.

Een wel ingestudeerde isolatie zal er 
toe bij dragen dat gedurende de fceete 
zomerdagen, het vleesch niet te lijden 
heeft van de warmte. Koelinrichtingen 
zijn dan ook onmisbaar. In  alle lokalen 
en afhankelijkheden zal watervoorzie
ning en afvoerleidingen moeten aange
bracht worden.

KOSTEN DER INRICHTING
Alhoewel het ontwerp niet opgemaakt 

is, en hier enkele algemeenheden om
trent het slachthuis werden vooruitge
zet, welke zullen aangevuld worden door 
de bevoegde commissie, staat het vast 
dat dit complex verscheidene m illióenen 
zal kosten; doch w ij voegen er aan toe, 
dat het M inisterie van Landbouw denke
lijk  een belangrijke toelage zal verlee
nen. Gezien het risico van de exploitatie 
uitgesloten is, va lt het niet te betw ijfelen 
dat dergelijke in richting rendeerend zal 
wezen.

W ij zijn ervan overtuigd dat het in i
tia tie f om een nieuw slachthuis te. bou
wen niet alleen bij de beenhouwers, 
m aar ook bij de bevolking gunstig zal 
onthaald worden, en houden w ij er aan 
het Gemeentebestuur voor dit inzicht 
geluk te wenschen.

Urbsncva.
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De gulle Lach

te drinken. Deze herbergen misten alle 
gezQlligheid en aantrekkelijkheid; ze 
waren integendeel armoedig en stinkend 
vuil. E r krioelden er gansche zwermen 
vliegen, die om zoo te zeggen de p laat
sen betwistten op de lange tafels en 
banken met de verbruikers. Het is een 
zeer arme, m aar toch een eigenaardige 
streek. Ezels, koeien, zwijnen, kiekens en 
konijnen, alles nestelt op het gelijk
vloers. Om tot den toegang der verb lijf
plaats van de bewoners te geraken, die 
boven ingericht is, moet men meestal 
eerst door den stal.

In  het kort: alles schijnt hier wel 
honderd jaar achteruit in  vergelijking 
met onze nette woonhuizen, zoowel in 
stad als op den buiten.

H FT E ER ST E  N IEU W S VAN TH U IS
Het eerste nieuws van thuis, een v ijf 

ta l brieven die te Pa rijs  gepost waren, 
bereikte ons den 2 Augustus. A llen wa
ren voor de Heistenaars bestemd. De u it
verkorenen werden langs alle zijden om
ringd en met vragen bestormd. Men had 
den indruk dat men de brieven uit de 
handen wilde rukken. Iedereen stelde er 
immers prijs op iets te vernemen van 
de dierbare wezens die h ij in  tragische 
omstandigheden had achtergelaten. De 
brieven werden vervolgens, terw ijl een 
plechtige stilte heerschte, hardop gele
zen. De meesters kwamen nu ook eens 
informeeren.

Den volgenden dag bereikte ons een 
brief uit Engeland. We moesten echter 
tot den 8 Augustus wachten om het eer
ste nieuws u it Oostende te vernemen; 
de gelukkige bestemmeling was een Ant
werpenaar: Carremane.

W EDERO M  HOOP...
D ikw ijls werden we door de meest 

uiteenloopende berichten opgebeurd. Den 
13 Augustus o.a. kregen we een brief 
van onzen aalmoezenier, die ons moed 
gaf. H ierin werd gemeld dat h ij van een 
generaal u it Burgos, van wien we a f
hingen, de toestemming had verkregen 
om den 19en van plaats te veranderen. 
Verder schreef h ij dat, indien d it op
nieuw slechts beloften zouden zijn, hij 
zou trachten persoonlijk in  verbinding 
te komen met generaal Franco.

Voor ons stond het vast dat, eens uit 
dit vervloekt kamp verlost, het overige 
wel van een leien dakje zou loopen. Na 
een dergelijken brief of een klein be
moedigend berichtje, w ellicht ergens in  
de keuken of een bureel verzonnen, w a
ren we zoo blijde en vol verwachting als 
kleine kinderen die de komst van Sint- 
Niklaas te gemoet zien. Niettegenstaan
de we aan de Polen en andere vreemde
lingen een schoon voorbeeld hadden om 
na te gaan, hoe we door de ambassades 
en andere overheden verwaarloosd wer
den, koesterden we toch nog steeds de 
hoop binnen korten tijd  naar ons land te 
kunnen terugkeeren.

Op 15 Augustus hadden sommige on
derofficieren en enkelen van onze ka
meraden, na een wandeling tijdens den 
terugkeer naar het kamp, een onderhoud 
met onzen aalmoezenier, die, op weg 
naar onze verb lijfp laats er geen toegang 
zou verkregen hebben, om ons opnieuw 
te bevestigen dat we van daar heel zeker 
den 19en zouden vertrekken.

B IT T E R E  T ELEU R ST ELL IN G
Op deze hoopvolle berichten volgde 

meestal bittere teleurstelling.
Den Maandag, dien we zoo hoopvol te 

gemoet zagen, bracht ons niets anders 
dan een wreede ontgoocheling. Ik  ver
vloekte m ijn lichtgeloovigheid, waardoor 
ik, samen met twee kameraden, het 
plan om den 14 of 15 Augustus de plaat 
te poetsen, had laten varen. Alles was 
in orde gebracht: brood en chocolade, 
volgens berekening genoeg voor een 
achttal dagen; de reisweg was volledig 
bestudeerd op een oude kaart. H ij liep 
over omtrent 250 Km ., ten Oosten van 
Victoria, bezijden Pamplona, naar St- 
Etienne in Frankrijk . Zooveel mogelijk 
door bosschen of over de kam van de 
bergketens. Over dag zouden we korte 
rustpozen gemaakt hebben en verdoken 
plaatsen om binst den nacht zooveel 
mogelijk weg af te leggen, steunend op 
het m aanlicht. W at m ij het meest ver
schrikte was niet de nieuwe voorraad 
eten, die we opnieuw moesten verzame
len, m aar wel de tijd  die we zouden te 
wachten hebben tot het aanbreken van 
de volgende volle maan

TOCH KW AM  ER  EEN E IN D E AAN
Toen we den 21en verw ittigd werden, 

bij de Ebro, onze zwemplaats, dadelijk 
terug te keeren, dachten we aan een 
misplaatste grap.

Het was slechts wanneer we enkele 
kameraden reeds bij hun pakken ver- 
trekkensgereed zagen staan, dat we op
merkten dat het ernst was.

We kregen w at mondvoorraad en na 
een naamafroeping en een drievoudige 
telling stapten we opgewekt voorbij de 
schildwachten en verlieten voor goed 
deze vervloekte plaats, met de hoop el
ders beter te varen.

OP W EG  NAAR ORDUNA
In  het station, na twee uur wachten 

met de vrees van een mogelijken terug
keer, mochten de matrozen plaats ne
men in  beestenwagens, terw ijl onze 
meesters in de kussens terecht kwamen. 
Het was rond 20 uur als we afscheid 
namen van de ongelukkigen, die achter
bleven in  deze hel welke we ons leven 
lang zullen in  het gehéugen bewaren.

I De slakkengang van den goederentrein 
laat ons toe, zoolang het daglicht is, de 
landschappen te bezichtigen. Eerst een 
uitgestrekte bergvlakte, dun bezaaid met 
kleine dorpjes, verder bergen waartus- 
schen onze trein  zich kronkelend en 
keerend m oeilijk doorzwoegde. Nu eens 
op den boord van een afgrond, dan door 
een lange tunnel of hooge dreigende 
bergmuren, op zij van kleine riviertjes 
met veelvuldige watervallen. Voor ie 
mand die voor de eerste m aal zoo een 
bergstreek doorreist, zien de bergtoppen, 
begoten met het m aanlicht, er indruk
wekkend uit.

Als het daglicht verdw ijnt, strekken 
de meesten onder ons zich u it op de 
plankenvloer. We zijn dit immers reeds 
lang gewoon en verkiezen de rust boven 
al deze schilderachtige vergezichten.

Na eerst geruimen tijd  geklommen te 
hebben, zijn we nu aan het dalen en dit 
met een dergelijke groote snelheid dat 
we heen weer geslingerd worden in die 
oude versleten wagens. De schrik prang
de m ij aan het hart toen ik dacht welke 
ramp het zou zijn indien de trein nu 
plots, op de boorden van een afgrond, 
zou ontsporen of met een anderen trein  
in  botsing komen met zoo een razende 
snelheid.

Na ta l van dorpen, gelegen in  valleien 
doorgetrokken te zijn, kwamen we in  een 
gansch ommuurde vallei te Orduna aan. 
Loom en slaperig, met stijve ledematen, 
waren we na een korten weg afgelegd 
te hebben, in  ons nieuw verb lijf. De 
nacht was reeds ver gevorderd.

^k ^ 1 ^k ^k ^k ^k $  ^k ^k ^k ^k ^k 
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VERKOOP VAN 
BLINDENBLOEMPJES

De heer secretaris-generaal van het 
M inisterie van Binnenandsche Zaïcen en 
Volksgezondheid heeft aan het werk 
«Licht en Liefde» de toelating verleend 
om op 20 April aanst. het Blinden- 
bloempje te verkoopen op het grondge
bied der provinciën Antwerpen, Brabant, 
Limburg, Oost- en West-Vlaanderen.

We raden onze lezers aan hun pen
ning te gunnen aan d it edelmoedig werk.
DE BEVOORRADING IN VLEESCH

Sedert de hoofdgroepeering « Vee, 
Vleesch en Bijprodukten » per gemeente 
een wekelijks te leveren contingent 
slachtvee heeft bepaald, gaat het met 
de vleeschbevoorrading reeds m erkelijk 
oeter. De jongste weken waren de 
vleeschbehoeften slechts gedekt voor on
geveer 20 t.h., de eerste week van de 
vrijw illige levering steeg de dekking tot 
45 t.h., de tweede week tot ruim  60 t.h. 
Meerdere kleine en middelmatige m ark
ten hadden een voldoenden aanvoer om 
de totale behoefte van het marktgebied 
te dekken; alleen de groote markten 
welke slachtvee moeten betrekken uit 
ver afgelegen prouctencentra, konden 
omwille van de vervoermogelj ikheden 
niet voldoende bevoorraad worden.

Het b lijk t dus dat reeds zeer veel ge
meenten gevolg hebben gegeven aan den 
oproep. Laat ons hopen dat binnenkort 
alle gemeenten op de bres zullen staan. 
Vele boeren beseffen dat de toestand in 
de steden onhoudbaar is geworden en 
leveren. W ij mogen er wel op w ijzen dat 
deze boeren een prachtige daad van so
lidarite it stellen. De stedeling immers 
denkt zoo gauw dat voor den boer alles 
zoo gemakkelijk is, dat graan en aard
appelen vanzelf groeien, dat men mest- 
vee in  extra slachttoestand overal vindt. 
Zoo meent de buitenstaander in  zijn 
onwetendheid. H ij weet niet dat de 
vleeschtoestand van het vee bij gebrek 
aan voeder, slecht is, dat een groot pro
cent dieren met weinig kosten 150 Kgr. 
gewicht konden bijw innen, en naar een 
hoogere kwaliteitsklasse zouden verhui
zen, dat dezelfde dieren over enkele 
maanden minstens 2.000 fr. meer per kop 
zouden opbrengen.

De boer houdt aan zijn vee, omdat 
het een heiig bezit ia  Daarom is de 
daad der vrijw illige levering zooveel te 
edeler, en wordt een nieuwe parel op 
den boerenkroon gevestigd.
STEUN AAN ECHTGENOOTEN EN 

WEDUWEN VAN 
SOLDIJTREKKENDE MILITAIREN
Eindelijk  hebben de kommissies van 

openbaren onderstand van de betrokken 
diensten de onderrichtingen ontvangen 
betreffende het besluit van 28 Jan u ari 
1941, houdende het verleenen van steun 
aan de echtgenooten of weduwen van 
soldijtrekkende m ilitairen.

Hebben recht op den voorzienen steun:
De echtgenooten van afwezige soldij - 

trekkenden en de weduwen der gestor
ven of gesneuvelde soldij trekkenden. Het 
voorschot van 37.50 t.h., m aandeljiks m i
nimum 600 fr., wordt van het bedrag 
afgehouden. Is  het voorschot gelijk of 
hooger dan het bedrag, dan wordt geen 
steun verleend.

De steun is 10 fr. per dag voor het 
gezinshoofd, 4.25 fr. per dag voor de 
vrouw, 4.25 fr. per dag voor ieder kind 
van 15 ,tot 21 jaar; 2.50 fr. per dag en 
per kind beneden de 15 jaar.

Hebben geen recht op steun: ouders, 
schoonouders, kinderen, zusters, broe
ders (w at een tekortkoming is) ; de echt
genooten en weduwen van de personen 
van 16 tot 45 jaar, die hun woonplaats 
verlaten hebben, om gehoor te geven aan 
den oproep der voormalige regeering en 
nog niet teruggekeerd zijn; de in  het 
buitenland verblijvende echtgenooten of 
weduwen der soldijtrekkenden; de ge- 
divorceerden.

E r moeten stukken voorgelegd worden. 
Zich wenden tot de kommissie van 
openbaren onderstand.

De steun wordt uitbetaald met terug
werkende kracht van 1 Ju li j.l. af.
INSCHRIJVINGEN VOOR DE BOTER

Vooruitloopend op zekere maatregelen 
welke totnogtoe practisch niet toegepast 
worden, zijn sommige winkels in  voe
dingswaren thans reeds tot de in sch rij
ving van den verbruiker voor de ver
deeling van de boter overgegaan.

De Sector «Handel en Distributie» van 
de Nationale Landbouw- en Voedings
corporatie vestigt de aandacht van de 
verbruikers op het feit, dat de aandui
ding der w inkels voor de boterverdeeling 
nog niet geëindigd, en bjigevolg elke 
inschrijving bij de kleinhandelaars voor
barig is.

Betreffende de inschrijving voor de 
boter zullen ten gepasten tijd  officieele 
aanwijzingen verstrekt worden.

DE AARDAPPELKWESTIE
Naar verluidt is de bestelling van 

plantaardappelen aan den gang of zal 
in de eerstkomende dagen geschieden.

In  ru il van plantaardappelen dienen 
de rechthebbende producenten, een even
redige hoeveelheid aardappelen af te 
itaan welke ze thans nog in hun bezit 
hebben.

Aardappelen uit den vreemde worden 
thans aangevoerd, ze zijn echter u it
sluitend bestemd voor de nijverheids- 
gebieden.

Alle krachten worden aangewend, op
la t ook in  West-Vlaanderen, in  het bij - 
sonder de groote centra, kust- en grens
gemeenten, u it den vreemde ingevoerde 
iardappelen zouden ontvangen.

Nochtans kan er geen verzekering 
.ïierom trent gegeven worden en er moet 
iu s noodzakelijk rekening gehouden wor
den, dat we voor de eerste weeken alleen 
zullen kunnen beschikken over de nog 
voorradige aardappelen, welke in  ru il 
van plantaardappelen dienen afgele
verd te worden.

De aardappelcentraie gaat akkoord, 
dat de verbruiksaardappelen, die door 
de landbouwers in ru il van plantaardap
pelen worden geleverd, niet totaal uit de 
gemeente weggevoerd worden, m aar eerst 
en vooral voor de bevoorrading moeten 
dienen. Onderrichtingen werden in dien 
zii} aan de gewestelijke centrales gege
ven.

Die gemeenten welke daardoor zullen 
bevoordeeligd worden, moeten evenwel 
begrijpen dat de hoeveelheid van de 
vrijgekomen aardappelen welke behouden 
wordt, dient berekend naar verhouding 
van het aantal uitgereikte aardappel- 
kaarten.

Een strenge controle zal hierop uitge
oefend worden. Des te meer dat het niet 
kan aanvaard worden dat zekere ge
meenten AL de verbruiksaardappelen 
zouden behouden voor eigen inwoners, 
wanneer de inwoners van de groote ste
den en nijverheidscentra in de provin
cie over N IET S  beschikken.

E r moet betracht worden zooveel mo
gelijk een verdeeling onder al de ge
meenten te bewerkstelligen. D it is een 
daad van goed begrepen soliariteit, in de 
huidige omstandigheden, door ieder be
wust persoon of inrichting te stellen.

Het gaat bijgevolg niet op voor al de 
inwoners eener gemeente, het volle be
drag van het rantsoen tot den volgen
den aardappeloogst toe te kennen of te 
verzekeren. D it rantsoen dient, bij de 
berekening, noodzakelijkerwijze inge
krompen om toe te laten dat medebur
gers u it omliggende gemeenten of ste
den, waar voedselnood wellicht scherper 
is, toch ook hun aandeel zouden beko
men.

VERNIETIG UWE ONGEBRUIKTE 
RANTSOENZEGELS !

E r is vastgesteld geworden dat ver
scheidene kleinhandelaars aan de ver
bruikers vragen hun de ongebruikte 
rantsoeneeringszegels op het einde van 
de rantsoeneeringsperiode af te leveren.
Door dergelijk stelsel kunnen deze han

delaars zekere waren (zetmeelhoudende 
produkten bijvoorbeeld) aan den gewo
nen handel onttrekken of ze aan de fa 
m ilieleden of vrienden afstaan. D it 
brengt het bevoorradingsstelsel in ge
vaar, en werkt sluik- en woekerhandel 
in de hand.

Men doet dus best de ongebruikte 
rantsoenzegels bij het einde van elke 
rantsoeneeringsperiode te vernietigen.

TERUGWINNING VAN 
AFVALSTOFFEN

Door de HH. secretarissen-generaal 
van de verscheidene departementen zul
len bevelen gegeven worden aan alle 
Staatsdiensten of parastatale instellin 
gen (met zetel buiten de hoofdstad) op
dat in  den kortst mogelijken tijd , alle 
oude papieren, archieven, dossiers, do
cumenten, waarvan het bestaan niet 
meer noodzakelijk is, ter beschikking der 
Belgische papiernijverheid zouden ge
steld worden, dit door bemiddeling van 
handelaars, die daartoe van de waren- 
centrale voor oude en afvalgoederen een 
opdracht zullen krijgen.

E r werd aan de gemeentebesturen aan
geraden dat van nu af een lijs t zou wor
den opgemaakt van de instellingen welke 
daartoe in aanmerking komen.

E r wordt uitdrukkelijk nadruk gelegd 
op het uitzonderlijk belang in de huidige 
omstandigheden van de oude- en afval- 
produkten. Ten bate van onze n ijver
heid en handel is het vereischt dat de 
gemeenten hierin hun volledige mede
werking verleenen •

( ’* ▼•rvolgt). Ant. Allary.

Stoommachienen - Motoren- Stoomketels

Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 

Reederijkaai (rechtover de Slipways) en 33, Lijndraaiersstraat, 33
Alle mekanieke vermakingen en constructies

Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 
Levering van alle Benoodigdheden 

Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz. 
Tel. 71741 en 72781 Po»tch*-ck 99136 HandeUregister f>5
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AAN HET VISSCHERIJBLAD
Waarom  wordt «Het Visscherijblad» zoo graag gelezen 
En  alle daag meer en meer geprezen 
Omdat het is een blad van strijd  
Dat a ltijd  verkondigt de waarheid.

W ij hopen dat ons blad op alle stonden 
In  alle domein critiek zal verkonden 
Als het maar gaat voor ’t algemeen welzijn 
Dan moet «Het Visscherijblad» er eeuwig zijn.

Visscherijblad, gij die waarheid sch rijft 
En  op hoogmoedigen met reden k ijft 
De Voorzienigheid zal U  met de zegepraal beloonen 
En  uwe lezers zullen U  met bloemen bekronen !«

9
O Een trouwe leaer.



Notariëele en andere Aankondigingen
Kantoor van Notaris

Jacques GHYOOT
doctor in de rechten, 

Koninklijkestraat, 54, Oostende.

I.
T O EW IJZ IN G

Op D INSDAG 8 A P R IL  1941, te 2.30 u„ 
(zeer stipt), ter Zittingszaal van het 
Vredegerecht (Nieuw Gerechtshof) te 
Oostende, hoek H. Serruyslaan en Alf. 
Pieterslaan :

W ELG ELEG EN

BURGERSHUIS
MET HOr-

te OOSTENDE, Prinses Stephanieplaats, 
nr. 21 (Square).

Kelderkeukens en voorraadkelders ; 2 
verdiepingen boven het gelijkvloers ; 
mansardekamers en zolder.

Gebeurlijk recht op oorlogsschade be
grepen.

Kadaster: West-D, Nr. 246°, opper
vlakte 285 m2.

Vrij gebruik.
Zichtbaar ’s voormiddags iederen werk

dag en ook op aanvraag.
Ingesteld: 262.000 fr.

(64)
n .

T O EW IJZ IN G
Op W OENSDAG 16 A P R IL  1941, te 15 u„ 

ter herberg «Prins Boudewijn», St. Se
bastiaanstraat, 22, te Oostende:

N IEU W G EBO U W D

Woon- en Opbrengsthuis
te OOSTENDE, Frère Orbanstraat, 130; 
groot 132,90 m2 volgens titel en 134 m2 
volgens kadaster.

Kelderkeukens en voorraadkelders; 2 
verdiepingen boven het gelijkvloers en 
zolder. W . C. en kolenbergplaats op ieder 
verdiep.

Verders: gas, electriciteit stadswater 
en regenwater (pomp).

Gebeurlijk recht op oorlogsschade be
grepen.

V rij gebruik. Zichtbaar al de werkda
gen 10-12 en 2-4 u„ m its sleutels te v ra 
gen: Fr. Orbanstr., 102.

Ingesteld: 135.000 fr.
(65)

I I I .
R E C H T  V A N  O P B O D

HANDELSHUIS
MET E R F

te OO STENDE, Jozef I I  straat, nr. 38.
gekadastreerd w ijk  A, Nr. 1106a, voor 

47 m2.
Toegewezen bij verslagschrift opge

m aakt door notaris J. GHYOOT, te Oos
tende, op 1 April 1941, mits 131.000 fr.

Eenieder heeft, gedurende veertien da
gen na de toewijzing, het recht om op 
te bieden. Het opbod mag niet lager zijn 
■ dan een tiende van de hoofdsom der toe
wijzing. Het wordt gedaan bij deurwaar- 
idersexploot dat aan voornoemden nota
ris beteekend wordt en het wordt den 
kooper aangezegd.

Nadere inlichtingen bij voornoemden 
Notaris. (78)

TE KOOP
Schoon Heerenhuis, center van stad, alle 

moderne comfort

STAD NIEUWPOORT
De Burgemeester m aakt bekend dat

Schoon Handelshuis, Rampe de Flandre, £en P*aats van tijde lijke politieagent te 
beste ligging, gr. oppervlakte. begeven ls.

Rapportvilla, Koninginnelaan, met 4 ap
partementen. Str. water. 340 m2.

Prachtige rapportvilla, bij
Handelshuis met 5 appartementen, bij 

Leopold I  plaats.
Burg er huisje, Breedene-Zee, 47.500.
Beste bouwgronden, bij, de Elisabeth

laan, vanaf 85 fr. de m2. Verder Tar- 
westraat, Blauwkasteelstraat, Steenen- 
straat, enz.

Bouwgronden te Breedene-aan-Zee, Den 
Haan, Westende, enz. vanaf 15 fr. de 
m2.

De zekerste geldbelegging in dezen tijd.
Ag. Seys, Rogierlaan, 21 
Oostende

(77)

Vereeniging voor 
Onderlinge Zeeverzekering 

tegen Oorlogsrisiso
Keizerstraat, 13, Antwerpen.

De Heeren aangeslotene leden worden 
verzocht de gewone algemeene vergade
ring bij te wonen, die zal gehouden wor
den in de lokalen van de Compagnie 
M aritim e Belge, 61, St. Kathelijnevest, 
te Antwerpen, den 23 April 1941 te 15 uur.

DAGO RD E :
I. Verslag van den Beheerraad.
II.  Verslag van den Heer Kommissaris.
I I I .  Goedkeuring van de balans en van 

de «Winst- en Verlies Rekeningen» van 
net jaa r 1940.

IV . Ontlasting aan de Heeren Beheer
ders en Kommissaris.

V. Kiezing volgens statuten (Z ijn  als 
kandidaten voorgesteld: de Heeren Arm. 
Grisar, M. Alexander, J .  Bauwens, L. De- 
pière, A. Engels).

V I. Verscheidene.
De Heeren aangeslotene leden, die 

wenschen de algemeene vergadering bij 
te wonen, worden verzocht zich te ge
dragen naar artikel 18 der Statuten.

(80

Voorwaarden:
Belg zi n̂ ’ van £ °ed gedrag en ze- 

Badenoaleis ^en en vo'daan hebben aan de wetten 
op de nationale m ilitie:

b) gezond zijn en v rij van alle li
chaamsgebreken ;

c) m instens 25 ja a r en hoogstens 35 
jaa r oud zijn (voor de begunstigden door 
de wetten van 3-8-1919 en 21-7-1924 en 
voor de oudstrijders van 1940: 40 jaa r).

d) de gestalte hebben van minstens 
1,70 m.

e) de vereischte licham elijke en gees- 
tesbekwaamheid hebben.

Hierom trent kunnen alle inlichtingen 
bekomen worden op het stadssecreta- 
riaat.

De aanvragen moeten ingediend zijn 
ten laatste op 22 A p ril a.s.

Volgende bescheiden moeten bij de 
aanvraag gevoegd zijn :

a) een uittreksel u it de geboorteakte;
b) een getuigschrift van goed gedrag 

en zeden;
c) gebeurlijk de stukken die een voor

keurrecht bewijzen;
d) Aanvangswedde : 12.000 fr. 
Nieuwpoort, 31 M aart 1941.

De Burgemeester, 
Dr. A. VAN DAM M E.

(76;

O S T E N D - T H E H M A L
A LG EM EEN E  M A A TSC H A PP IJ DER  
BRON- EN SPU IT W A T ER S  (SPO N T IN )
Naamlooze Vennootschap. Zetelplaats 
der M aatschappij: Albert I  Promenade, 
Oostende. Bestuurszetel: 113-121, Molen- 

beekstraat, te Brussel.

ZOEKUCHTJES
N IEUW PO O RT. —  Te huren: 5 nette 

woningen, zelfde eigenaar. 4 van 125 fr. 
per maand; 1 van 100 fr. per maand. 
Z ich wenden: M arktstraat, 27, Nieuw
poort.) A (71)

TE KOOP. —  F IA T  van 4 P. K . in  zeer 
goeden staat. Zich wenden voor voor
waarden bureel van ’t blad.

(14)
TE KO OP: verschillende loten bouw

gronden en twee nieuwgebouwde huisjes, 
gelegen Zwaluwen-, Tarwe-, Honoré Bor- 
gers- en Bouwmeesterstraten. Voor in 
lichtingen te begeven: 10, Velodroom 
straat te Oostende.

(18)
MEN VRAAGT TE  KOOPEN, burger 

huizen, handels- en rapporthuizen. Z. w 
Ag. SEY S , 21, Rogierlaan.

(19)

PLAA TST Z EK ER  uw geld in  bouw 
gronden. Nog eenige okkasies. Ag. SEY S  
Rogierlaan, 21.

(20)
JO N G E W EDUW NAAR, zonder kinde

ren, 29 jaar, goed voorkomen, vaste be-
De Beheerraad heeft de eer de H.H.

Aandeelhouders uit .te noodigen tot de 
gewone algemeene Vergadering, die zal trekking met mooie vooruitzichten, ver- 
gehouden worden ter Bestuurszetel, 121, langt kennismaking met deftige ju ffer 
Molenbeekstraat, te Brussel, op Woens- van goede fam ilie, 20-26 jaar, voor hu- 
dag 16 April, te 11 uur ’s morgens. welijk. Schrijven bureel van het blad 

DAGO RDE — 1 Verslag van den Be- ' onder letters J. D. Ernstig, strikte ge- 
heerraad; 2. Verslag van het College der heimhouding verzekerd. Brieven worden

teruggestuurd. (68)

Brugsche Kroniek

ÊXI

Studie van Meester

Maurice JsEBRECHTS
notaris tiyOcstende,

Euphr. Beerpf^rtstraat, 44.

HIHRVERKOOPING W EG EN S PR IJS-  
VERHO O GIN G

Op D IN SD A G  8 A P R IL  1941, om 3 uur 
namiddag, ter herberg «Prins Boude- 
w ijn», St. Sebastiaanstraat 22, te Oos
tende, van:

EEN HANDELSHUIS ^
op en met grond te ST EEN E, Long- 
champlaan nr. 29a, groot 237 v.m.

Ingenottreding bij veilvoorwaarden 
bepaald.

Te bezichtigen op Maandagen, Woens
dagen en Vrijdagen, tusschen 3 en 5 uur.

Eenieder zal aan deze herverkooping 
mogen deelnemen, dewelke definitief zal 
zijn en door geen enkel opbod zal mogen 
gevolgd worden.

Deze eigendom werd gebracht op 
fr. 45.100. (67)

Commissarissen; 3. Goedkeuring van de 
balans en de winst- en verliesrekening;
4. Ontlasting voor hun beheer aan de 

1 beheerders en commissarissen; 5. Ver- 
f nieuwing van den Beheerraad en van 
■ het College der Commissarissen; de u it
tredende leden zijn herkiesbaar. Overeen- Te Brugge woont een advocaat die 

j komstig art. 23 der standregelen, moe- een mooi koperen p laat met zijn naam  
! ten de aandeelhouders en de titularissen en tite l op, op zijn muur hangen had. 
van stichtersaandeelen hunne titels Dat is niets buitengewoons, verm its 

‘ neerleggen ten minste v ijf volle dagen ^at bij de v ijftig  Brugsche advocaten 
i vóór de vergadering, ter maatschappe- het geval is; m aar w aar het buitenge
lijke zetel of in  w n  Belgische bank en wone begint, dat is dat op zekeren mor- 
hun getuigschrift van neerlegging voor- gen die koperen plaat spoorloos -, erdwe- 
leggen vóór de opening van de vergade- nen waSi dan wanneer dp platen der

VISSCNERS !
VOOR UWE SCMEEPSHERSTELLINGEn Eli 
NIEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN

BELIARD.CPIGfimC
OOSTEfIDfi S.A.

Oostendsch Nieuws
Z EER  B E L A N G R IJK  BER IC H T  AAN DE 
U IT  DUITSCHLAND T ER U G G E K E E R D E  
K R IJG SG EV A N G EN EN .

Op verzoek van de M ilita  r Verwaltung 
bij de Feldkom m andantur te Brugge, 
moeten alle militairen welke als krijgs
gevangenen uit Duitschland terugge
keerd zijn zich O N M ID D ELL IJK  aan
melden en wel ten laatste op Zaterdag 
5 April 1941 op het stadhuis, Militiebu- 
rc-au .ingang Stockholm straat, van 9 
tot 12 en van 14 tot 17 uur (ook op Za 
terdag).

Z ij moeten zich voorzien van hun ont- 
slagbewijs.

Ind ien zij tengevolge hunner werk
zaamheden in  de onmogelijkheid ver- 
keeren zich aan te bieden, mogen zij 
zich door een bloedverwant laten ver
vangen.

Oostende, den 3 April 1941.
R I JW IE L  GEVONDEN

Een verlaten rijw ie l werd in  den nacht 
van 3 op 4 April gevonden langs den 
Torhoutsteenweg, door agent Verstrae- 
te. Het plaatnum m er is: 225.570.

Rantsoenkaarten

ring. De aandeelhouders, ingeschreven 
vijftien  dagen vóór de vergadering in  
het Register der titels op naam, zullen 
tot de vergadering toegelaten worden 
zonder andere pleegvormen te moeten 
vervullen.

ÏXÜ y.i

Naamlooze Vennootschap

Pêcheries a Vapeur
M aatschappelijke Zetel voorloopig: 
62, Hendrik Serruyslaan, Oostende. 
Handelsregister : Oostende Nr. 172

Vanaf 7 tot en met 29 April 1941, te l
kenmale van 8.30 tot 12 en van 14 tot 
17.30 ure, in  de school M aria Hendrika, 
Ieperstraat 3, zal er overgegaan worden 
tot de uitdeeling der nieuwe rantsoen
kaarten, volgens de nummers der u it
gedeelde vleeschkaarten.

Maandag 7 April: voor de personen 
welke een vleeschkaart bezitten genum
merd van 1 tot en met 1850;

Dinsdag 8 A pril: van 1851 tot en met 
3700;

Woensdag 9 April: van 3701 tot en 
mets 5550 *

Donderdag 10 April: van 5551 tot en 
met 7400;

Vrijdag 11 April: van 7401 tot en met 
9250;

Zaterdag 12 April: van 9251 tot en met 
11.100;

Dinsdag 15 April: van 11.101 tot en 
met 12.950;

Woensdag 16 April: van 12.951 tot en 
met 14.800;

Donderdag 17 April: van 14.801 tot en 
met 16.650;

Vrijdag 18 April: van 16.651 tot en met 
18.500.

Zaterdag 19 April: van 18.501 tot en 
met 20.350;

Maandag 21 April: van 20.351 tot en 
met 22.200;

Dinsdag 22 April: van 22.201 tot en 
met 24.050;

Woensdag 23 A pril: van 24.051 t.ot en 
met 25.900;

Donderdag 24 A pril: van 25.901 tot en 
met 27.750;

Vrijdag 25 April: van 27.751 tot en 
met 29.600;

Zaterdag 26 A pril: van 29.601 tot en 
met 31.450;

Maandag 28 April: van 31.451 tot en 
met 33.300;

Dinsdag 29 April: van 33.301 tot en 
met 35.150; •

Woensdag 30 April: van 35.151 en vol
gende, alsmede voor dezen welke geen 
vleeschkaarten bezitten

De nieuwe rantsoenkaarten zullen a l
leenlijk  afgeleverd worden aan het hoofd 
van het gezin (of zijn echtgenoote) op

Studie van den Notaris

JEAN DE WYNTER
Kerkstraat, 43, te Oostende.

Op D IN SD AG  15 A P R IL  1941, om 15 u„ 
ter gehoorzaal van het Vredegerecht van 
het kanton Oostende, Gerechtshof, te 
Oostende :

IN ST EL  met Vz %  premie
van een

Gerievig WOONHUIS
m it  po o rt

te BREED EN E, Sluizenstraat 
Oppervlakte: 172,43 m2.
Onm iddellijk genot. Bezoek: Woens

dag en Vrijdag van 1 tot 3 u.
Voor nadere beschrijving en in lich tin 

gen, zie plakbrieven of zich bevragen ter 
studie. (73)

andere advocaten onaangeroerd geble
ven waren...

De advocaat in  kwestie laten we 
hem den advocaat zonder plaat noemen 
—  heeft dan op ue plaats van het ver- 

(56) idwenen koper zijn rnam saartie  en een 
'b riefje  uitgehangen, waarop h ij netjes 

x  geschreven had : « Op deze plaats werd 
m ijn naam plaat afgerukt door Frans- 
quillons ».

Dat had natuurlijk  veel bekijks, en al ___  ___
de voorbijgangers bieven rr.et. hun neus vertoon van de vervallen rantsoenkaar- 
op dat zonderlinge reclam ebiljet geplakt, ten, de vleeschkaarten, het trouwboekje 

i Het zonderlinge van het geval is nu en alle eenzelvigheidskaarten waarvoor 
'd a t d it briefje op zijn beurt spoorloos een nieuwe rantsoeneeringskaart aange- 
! verdween... De advocaat zonder p laat en vraagd wordt.
' zonder briefje hing er een ander u it dat 
ook weer verdween op e\en geheimzin
nige manier.

Zoo is het sinds iederen dag geweest.
Iederen vroegen morgen was de muur
m aagdelijk en een paar uur la ter hing er voornaam, adres en het nummer van

zorgvuldig zijn eenzelvigheidskaart voorkomt, als- 
Het is de ook den naam, voornaam, adres en num- 

zevende —  of de achtste —  m aal aat d it mer van de eenzelvigheidskaart van den 
briefje werd afgerukt, m aar ik zal het gevolmachtigde persoon welke belast is 
langst uithouden». met de afhaling ervan.

1. Bekrachtiging van het besluit van Die fameuze briefjes die elkaar dage- I W ie n iet in regel is wordt onder geen 
den Beheerraad om, wegens de huidige lij ks jn ane kleuren opvolgen —  er wa- voorwendsel bediend, 
buitengewone omstandigheden, de ge- ren er ai w itte, gele, roode, groene... —  N. B . De voorrang wordt verleend aan 
wone algemeene vergadering bijeen te vormen thans voor de Bruggelingen het zwangere vrouwen, ziekelijke menschen, 
roepen te Gent om 11 uur, in  plaats van doel van hun zondagnamiddagwandelin- invalieden van ten minste 60 t.h. voor- 
om 16 uur. gen... zien van hunne invalid iteitskaart en aan

De Heeren aandeelhouders worden ver
zocht de gewone algemeene vergadering 
te w illen bijwönen, welke zal plaats heb
ben te Gent, den 15 April 1941, om t l
uur, in  de Bank van Brussel, Wapen- een nieuw briefje waarop 
plaats 29. steeds was bij geschreven:

DAGORDE

Ind ien de persoon in  de onmogelijk
heid verkeert zijn identiteitskaart af te 

: staan, kan h ij zijn nieuwe rantsoenkaart 
bekomen m its afgeven van een onder- 
teekend getuigschrift, waarop zijn naam

Studie van den Notaris

JEAN DE WYNTER
Kerkstraat, 43, te Oostende.

Op DONDERDAG 17 A P R IL  1941, om 
15 u. in het lokaal «Prins Boudewijn», 
St. Sebastiaanstraat, 22, te Oostende:

IN ST E L  met x/z %  premie
van een

W O ON H U IS
te OOSTENDE, Schipper straat, 1

Oppervlakte: 41 m2, bevattende 6 ka
mers, mansarde, zolder. W ater en elek- 
triek.

Verhuurd per maand zonder geschre
ven pacht.

Bezoek eiken dag.
Nadere inlichtingen te bekomen ter 

Btudle. (7 4 )

2. Goedkeuring der beslissing van den 
Beheerraad om de vergadering te laten 1 
beraden over de bestemming welke dient 
gegeven te worden aan het kredietsaldo 
beschikbaar op het, op 31 December 1939, ' 
afgesloten dienstjaar.

3. Te nemen beslissing in  zake deze' 
bestemming.

4. Uiteenzetting der redens van over- , 
m acht die het opmaken van den B ilan  
en de winst- en verliesrekening op 31 De-1 
cember 1940 onmogelijk maken, evenals 
de verslagen van den Beheerraad en der 
toezichters.

5. Toelating verleenen aan den Beheer
raad om een nieuwe algemeene vergade
ring bijeen te roepen van zoodra voor- ; 
noemde stukken kunnen opgemaakt wor- 
den.

6. Statu taire benoemingen.
De Heeren aandeelhouders, die de al

gemeene vergadering wenschen bij .te wo
nen, worden verzocht artikel 26 der 
standregelen in  acht te nemen. !

Het deponeeren van de aandeelen zal 
aanvaard worden tot 9 April inbegrepen:

Te Oostende, bij de Bank van Brussel, 
3, Wapenplaats. Te Brussel, bij de Bank 
van Brussel, 2, Regentiestraat. (57)

Tyl. de hoofden van kroostrijke gezinnen.

W IE  H EEFT  HET GEDAAN ?
In  de Kapellestraat is men volop be 

zig met de kelders van de door oorlogs
omstandigheden vernielde hulzen, te 
ontruimen. D it geschiedde ook met het 
huis van Radio De Meester.

Onbekenden hebben echter van de ge
legenheid gebruik gemaakt om verschil
lende waardevolle voorwerpen alsmedt 
vele looden buizen te ontvreemden en dit 
in den nacht van Maandag op Dinsdag

W ilt U een smakelijke limonade 
drinken, vraagt de limonade

« Crown »
Bijzondere prijzen
voor voortverkoopers

(26)

B I J  HET STA D SPERSO N EEL
De leden van het stadspersoneel heb

ben deze week een opgave bekomen be
treffende de betaalde bezoldigngen en 
belastingen aan de bron geheven op de
ze wedden
H ET KOM T TOT EEN G ED IN G

De eigenaar van een groot pensioen- =
huis, gelegen in  een der voornaamste 
straten van de stad, was, bij den aan
vang der vijandelijkheden, naar het bui
tenland uitgeweken.

Een ander persoon nam de uitbating 
van het huis over, daarin geholpen door 
een werkman. Deze laatste werd voor 
enkelen tijd  ontslagen en heeft thans 
onthullingen gedaan om trent de wijze 
waarop het zilverwerk van den uitge
weken huiseigenaar in  veiligheid werd 
gebracht, in  een stad in  het Walenland, 
door den huidigen uitbater. Deze zal voor 
het gerecht moeten verschijnen, beschul
digd van diefstal. ^

Zoo meldt een Antwerpsch blad. {!(
DE PA SPO O RTD IEN ST

Sedert de oprichting heeft het perso
neel van de paspoorten niets anders ge
daan dan gesukkeld om een geschikt lo- 
Kaal te vinden. In  de laatste dagen kon
den zij over de gemeenteraadszaal be
schikken, m aar dat zal nu ook wel t ij
delijk zijn

DE W E R K IN G  VAN W IN TK RH U LP
Bedeelingen. — Tijdens de periode van 

2 tot 29 M aart (vier weken) werden uit
gereikt: Volkssoep 93137 lite r; schoolsoep 
40.395 lite r; vrije  soep 5022 liter. Deze 
cijfers w ijzen op de onverminderde ac
tiv ite it van W interhulp. Alie medewer
kers dienen geprezen om hun taaie vol
harding bij de bedeelingen.

Paaschtornooi. —  De besturen der 
sportvereenigingen A. S. O., V. G. O..
Stasdbezoldigden en C. S. Casino-Kur- 
saal hebben zich akkoord gesteld om 
een voetbaltornooi in  te richten met de 
Paaschdagen, waarvan de opbrengst u it
sluitend aan W interhulp zal ten goede 
komen.

Alje voetballiefhebbers zullen er ze
ker aan houden op ln  en 2n Paaschdag 
aanwezig te zijn op het A. S. O.-veld om 
hun geliefkoosde ploegen in  den strijd  
te zien. Daarbij mogen zij niet vergeten 
dat zij tevens ons werk steunen.

Ten einde de schoolkinderen aan te 
zetten zoo ta lrijk  mogelijk de wedstrij
den bij te wonen, worden speciale toe
gangskaarten in  omloop gebracht. D aar
mede zullen onze scholieren voor den 
b illijken prijs van 2 fr. de vier matchen 
kunnen bijwonen.

Stortingen. —  J.  Vervaecke 100 fr.;
Personeel S. E. O., 491,75 fr.; Prov. Réu
nies (V rije  Middenstandsbond) 252,15 
fr.; V. Meester Schoenmaker 500 fr.; P. 
en M. Vandermeulen 1000 fr.; Om haling 
feesten 2-3 en 9-3, 1171,45 fr.; M. Van- 
der Meersch 100 fr.; Slot ontspannings- 
matinées 507,40 fr.; Personeel) V rije  
Technische School 280 fr.; Meisjesschool ioo — 250 — 1.000 
191 fr.; Personeel Van Rolleghem-In- 
gelbrecht 151 fr.; Pers. Arm. Seghers,
175 fr.; Bus S. E. O. 839,65 fr.; Feest 
Nooit Verwacht, 555,65 fr.; Feest «Hoop 
in de Toekomst» 696,35 fr.

Kursus van de 
Duitsche Taal
per Briefwisseling
De SCHOOL VOOR G ERM A AN SC H E 

TALEN, organiseert een nieuwe schrifte
lijke kursus van Duitsche Taal, welke 
den Zaterdag 12 April aanvangt.

Men weet dat dank zij haar speciale 
methoden, de School voor Germ aansche 
Talen, er in  slaagt Duitsch te leeren in 
twee maanden.

Om zich te laten inschrijven, op post- 
checkrekening 713456 van de SCHOOL 
VOOR GERM AANSCH E TALEN, 14, L IE 
VE V RO U W BRO ED ERSTRA A T , B R U S 
SEL, de som van 80 fr. storten, rechtge- 
vende op den volledigen kursus.

De kursus (35 lessen) blijven het ei
gendom van den leerling.

Aan verdienstelijke leerlingen worden 
diploma’s afgeleverd.

(79)

BO TSING
Den 1 April, te 12 uur kwam in  de 

Spoorwegstraat de autovrachtwageïi, 
gevoerd door Debaets Edm. in  botsing 
met een ander vrachtwagen, die u it de 
poort van het goederenstation kwam 
gereden, gevoerd door Womps Max.

Slechts stoffelijke schade.
AANGEREDEN

Den 1 April, te 20.20 uur werd Dasse
ville Alfons,, 7 jaa r oud, aangereden 
door een bierkar, die nog niet kon ver
eenzelvigd worden.

Het ongeval gebeurde in  Langestraat; 
het slachtoffer dat lichte kwetsuren op
liep, werd verzorgd door D r Parys.
GEM EEN TERAA D

Zooals reeds gemeld zal de gemeente
raad heden V rijdag te 15.30 uur op het 
Gerechtshof in  openbare zitting bijeen
komen.

Niet m inder dan 49 punten staan op 
de dagorde, en hierbij zijn dan nog de 
ta lrijke  onverm ijdelijke ordemoties niet 
inbegrepen. Uitgebreid verslag in ons 
volgend nummer.

ÊXI ; X  ;

Bandagen
Orthopædie

BREU K BA N D EN
naar maat en vol
gens geval.

BU IKBA N D EN
voor hangbuik, 
zwangerschap, na 
operatie.

O RTH O PÆ D IE
APPARATEN

voor ruggraait mis
vorming, beender
ziekte.

K U N STBEEN EN
ln licht metaal.

STAD NIEUWPOORT
BER IC H T

staat niet alleen als uiterst pijnlijk bekend 
maar tevens ook als aandoening welke vaak 
op n' kwaal uitloopt. Het volstaat dan ook 
niet een willekeurig pijnstillend middel aan 
te wenden. Het geneesmiddel Uwer keuzs 
moet de in spieren en gewrichten opgesta
pelde schadelijke stoffen uitdrijven. Aspirin* 
bewerkt dit en heft daarmede tevens d* 
oorzaken zelf op, welke de pijn verwekten.

De Burgem eester m aakt bekend dat 
een plaats te begeven is van tijde lijk  
beheerder van het Slachthuis.

Ouderdom: 25 tot 55 jaar.
Aanvangswedde: 500 fr. per maand.
Alle in lichtingen en voorwaarden te 

bekomen op het stadssecretariaat.
Nieuwpoort, 31 M aart 1941.

De Burgemeester, 
Dr. A. VAN DAM M E.

(75)

H E T  P R O D U C T  V A K  V E R T B O  D W S J f

Aspirins toit hart, maag, nock alarma

V R IJG E SP R O K EN
De stadsbediende Brys Henri, weike in 

M ei 1940 zijn dienst verliet en verder er 
van beticht werd daartoe m ateriaal van 
de Passieve Luchtbescherm ing te hebben 
gebruikt, werd thans door de Bestuurs
commissie te Brugge vrijgesproken.
T A X I’S.

Hebt U  een taxi noodig? Dan kunt gij 
U wenden tot een der cu\e volgende ta 
x ichauffeurs welke voor de m aalid 
April een rijvergunning bezitten:

Velter Leon, Fortu instraat, 15.
Debruyne L., Van M aestrichtplein, 4.
Tournoy Charles, Strandstraat, 18.

ZULLEN  DE F IE T S E R S  NOOIT O PLET 
TEN ?

Geen week gaat voorbij of er worden 
rijw ielen gestolen. Den 26 M aart tus
schen 10 en 12 uur was Orbants G u illau 
me hiervan het slachtoffer. H ij had zijn 
fiets, die het plaatnum m er 226.268 droeg 
geplaatst in  de poort S. E. O.

—  Ba illeu l Désiré, die zijn rijw ie l «La 
Mer» geplaatst had vóór het huis V in 
dictivelaan, 10, heeft w aarsch ijn lijk  be
loofd, nu het te laajt is, van in  de toe
komst beter op zijn gerief te waken.

BR EU K BA N D EN  -  BU IK BA N D EN  
M A A G BA N D EN  
LEN D EN SC H O T BA N D E?' 

A LLES NAAR M A A T •

■fsAuParaefjB
G. M A D E L E Ï N - B U Y S

Bandagist —  Masseerder
AD O LF BU Y LST R . 53, O O STEN D l
Begeeft zich tan huize op aanvraag naai
f»0*ch d. K W  —  TELEFOON 73740

7, H. SERRU YSLA A N  
O O S T E N D E

O N TVANGSTUREN  : ieder werkdag, van 
9 tot 11 en van 2 tot 6 uur ■

(29)

ST A D SLIJN EN  OOSTENDE— SAS-SLY- 
KENS

Om de aansluiting te verzekeren met 
den trein aankomende te Oostende uit 
Brussel om 19.46 uur werden hiernaver- 
melde reizen in  dienst gebracht vanaf 
Dinsdag 1 April 1941:

Lijn 4: Oostende— Sas-Slykens: Om 
19.50 uur van Oostende-Kaai naar Sas- 
Slykens. Om 20.05 van Sas-Slykens naar 
Oostende-Stelplaats.

Lijn 5: Stadslijn: Om 19.56 uur van 
het Kaaistation  naar de Frankrijkstraat

Zonder Zegels
kan men een of 
22.486 loten

meerdere der

van de L O T E R IJ W IN T ER H U LP  winnen
5.000 — 10.000

25.000 — 50.000 — 100.000 
tot Z ELFS  : EEN M ILL IO EN
met slechts E N K E L E  FRA N KS !

Opgelet : De trekking is nabij I
(60)

HET FRANSCH EN HET  
STA D SBESTUUR

Verleden week deelden w ij een u it
knipsel u it een Antwerpsch blad mede, 
over de in  het Fransch opgestelde brie
ven die ons stadsbestuur tot de W alen 
moet richten. Thans zou de stedelijke 
Po jitie zelfde onderi*ichtikigen ontvan
gen hebben, m aar ook h ier wordt tegen
gestribbeld en wordt de opmerking ge
m aakt: zullen de W aalsche gemeenten 
als zij aan onze politie in lichtingen ver
strekken, zich vain de Nederlandsch 
taa l bedienen ?
IN DE S T E D E L IJK E  VAKSCHOOL

Tot aanstelling ad interim  van leeraar 
in de gezondheidsleer op onze stedelijke 
vakschool, ter vervanging van h. D r J  
Everaerts, overleden in  bevolen dienst 
werd de h. Hofmann Frans aangesteld
BEEN  G EBR O K EN

Robert Clement, reed per fiets, toen 
h ij door een vrachtwagen op den hoek 
van de Christinastraat en V indictive
laan gehaakt werd en ten gronde ge
worpen. Heft slachtoffer werd opgeno
men met een gebroken been. H ij werd 
ter verzorging naar het burgerlijk hos
p itaal overgebracht
PAASCH VERLO F

Het paaschverlof voor het lager onder 
w ijs zal loopen van Maandag 7 A p r' 
tot Maandag 21 April.
VOOR W IN T ER H U LP

De school Astrid kreeg over enkele da, 
gen van het Comité van W interhulp, 492 
mandarines, de school van de Meiboorr 
270 en de school A. Pieters 84.

Een lekkere en voedzame versnaperlnp 
voor de kinders.

(Zie vervolg blz. 6).



UIT DE S T
Van onze bijzondere correspondenten ••••«#•©$•••••«■#««•••«••••••••©

Breedene
U IT D EEL IN G  DER

RANTSO ENEER IN G SKAARTEN
Op de hiernaverm elde data, van 8 tot 

12 en van 14 tot 17 uur, zullen de nieuwe 
rantsoeneeringskaarten aan de inwoners 
worden afgeleverd, in het Gemeentehuis 
Sas-Slykens, Prinses Elisabethlaan, in 
de hiernaverm elde orde:

Op Dinsdag 8 April van A llaert tot en 
met Brissinck

Woensdag 9 April van Broek tot en met 
Cys.

Donderdag 10 April van Daelm an tot 
en met Delaere.

V riidag 11 April van Delanghe tot en 
met Duysburgh.

Zaterdag 12 April van Eeckem an tot 
en met Gunst (enkel ’s morgens).

Dinsdag 15 April van Haeck tot en 
met Ju le t •

Woensdag 16 April van Kempe tot en 
met Luycke.

Donderdag 17 April van Macquet tot 
en met Osstyn.

V rijdag 18 April van Packet tot en met 
Szuldman,

Zaterdag 19 April van Taecke tot en 
met Vandenabeele (enkel ’s morgens).

Maandag 21 April van Vandekerkhove 
tot en met Vanlitsenorgh.

Dinsdag 22 April van Vanloo tot en 
met Zwaenepoel.

Men lette wel : De rantsoeneeringskaar
ten worden alleen afgeleverd aan het 
hoofd van het gezin (of de echtgenoote) 
op vertoon van zijn (h aar) identiteits
kaart en het trouwboekje.

De rantsoeneeringskaarten worden 
niet afgeleverd aan kinderen, beneden 
de 14 jaar.

AARD APPELEN
Een interessant nieuwtje, dat elkeen 

aanbelangt :
De particulieren mogen een overeen

komst met een landbouwer sluiten,waar
door deze de verplichting op zich neemt, 
buiten zijn eigen aardappelverbouwing, 
een are aardappelen te planten per per
soon, deel uitmakende van het huisge
zin waarmede de overeenkomst werd 
gedaan. De particulieren moeten daar
van een schriftelijke verklaring afleggen 
bij den burgemeester van de gemeente, 
w aar de landbouwer woonachtig is, de
ze verklaring moet afgeleverd worden 
voór de Zom ertelling begint, en zal be
nevens namen, voornamen en het adres, 
van de personen waarvoor aardappelen 
verbouwd worden, ook het nummer van 
de nieuwe rantsoeneeringskaart vermei 
den.

Gedurende den oogsttijd zullen deze 
aardappelen vervoerd worden naar de 
woonplaats van den particulier, m its 
een vervoerbiljet. dat bij het Gemeente
bestuur moet aangevraagd worden, van 
de plaats w aar de aardappelen ver
bouwd worden. In  het belang der Be
voorrading van de bevolking, raden w ij 
zooveel mogelijk de inwoners aan, de 
noodige stappen aan te wenden, om aan 
bovenstaande gunstig gevolg te kunnen 
geven.

ONGEVAL
Toen de genaamd Ju lien  Masselier, 

wonende te Bekegem, per fiets u it den 
Oudenburgschen steenweg, kwam gere
den in  de richting van de Blauwe Sluis 
moest h ij inderhaast de groote autobaan 
Bruggef-Oostende oversteketn; hier,bij 
reed h ij met geweld tegen een paal, en 
bezeerde zich erg aan gelaat en beenen, 
en moest ter plaatse verzorgd worden. 
Ook zijn rijw ie l werd beschadigd.

W O EK ER A A R  GESNAPT
Door d'e controlediensten werd een 

vruchtbaar onderzoek gedaan in een 
bakkerij, gelegen Prins Albertlaan, en 
uitgebaat door de genaamde De D.... 
N iet alleen was h ij bakker, ook hield h ij 
een soort kruidenierswinkel open... doch 
h ij was b lijkbaar nog niet tevreden. Na 
een nauwkeurig huisonderzoek werden 
benevens allerhande waren, een partij 
bloem en een... kalf aangeslagen, gereed 
voor den verkoop.

Naderhand werd het kalf in  een been
houwerij der gemeente aan de bevolking 
te koop gesteld

Men kan niet te streng handelen te
gen dergelijke uitbuiters van de bevol
king, die in deze ellendige tijden, een 
fortu in trachten te verzamelen op den 
rug van hun medeburgers.

EEN W IJZ E  M AA TREGEL
In  ons nummer van 28 M aart melden 

w ij, dat er een zeldzaam rekord was 
waargenomen bij het waterhalen voor 
W interhulp, tevens kwam het duidelijk 
aan het lich t, hoe oude personen, 61-62- 
63 jaar, dit zwaar werk moesten ver
richten, daar w aar er toch steeds jonge
re krachten voorhanden waren. D it 
sch ijnt goeden ingang gevonden te heb
ben, want er werd ons verzekerd dat van 
af Maandag a.s. dit werk door mannen 
zal gedaan worden, welke eertijds aan 
de Staatspaketbooten werkzaam waren 
en thans nog betaald worden, alhoewel 
zij geen prestaties moeten leveren. Het 
spreekt dan ook vanzelf dat deze perso
nen elk gedurende een paar uurtjes in 
de week zullen mogen arbeiden bij het 
bereiden van de school- en volkssoep. 
Trouwens, d it zullen deze personen zelf 
wel begrijpen. Een goede maatregel, die 
niet alleen de goedkeuring geniet van de 
belanghebbenden doch ook instemming 
zal genieten bij alle weldenkenden.

M AALVERGUNN IN GEN
W ij vestigen er de belanghebbenden 

nogmaals de aandacht op, dat u iterlijk  
op 14 April a.s., de noodige zegels moe
ten worden binnengebracht en eveneens 
het adres van de m aalvergunning aan
vragen, op het gemeentehuis, bureau 
van ravitailleering.

BEEN HO UW ERSBO N D
Gezien de tegenwoordige tijdsom stan

digheden en de gerantsoeneerde vleesch- 
verdeeling, werd voor enkele weken, ook 
te Breedene, zooals in  b ijna alle andere 
gemeenten, door de beenhouwers beslo
ten ,zich in  een bond te vereenigen, ten 
einde gezamenlijk beter opgewassen te 
zijn om de vleeschvrachten te dragen en 
ook om beter de belangen der bevolking 
te kunnen dienen en broederlijk e lkan 
ders bestaan te behartigen.

Het is een feit dat eendracht macht 
baart, zulks werd te Breedene begrepen. 
De bond werd vastgelegd door strenge 
reglementeering, waarover de leden on 
dereen overeenkwamen; die reglemen
teering samen met den broederlijken 
geest waarmede ze bezield zijn, zijn on
getw ijfeld de redenen waarom er zoo’n 
innige samenwerking onder hen bestaat.

W e wenschen den bond van harte ge
luk en zegen. Jongens, doet zoo voort.

[Blankenberge
W IN T ER H U LP

Gedurende de maand M aart werden: 
aan behoeftigen 14.681 lite r en in  de 
scholen 13.535 lite r soep uitgedeeld; ook 
nog in de laagste klassen 955 m andarij
nen, 75 gebakjes en 685 lite r melkpap.

DE SA M EN W ER K EN D E  Mij 
VOOR GO EDKO O PE W O N IN 
GEN HET LIN DENH O F

houdt op Zondag 6 April, te 11 uur, in 
het Hotel de la  Bourse, Groote M arkt, 
haar jaarlijksche algemeene vergade
ring.

naast!
U hoest 

||
ln alle apotheken en drogeriien-.óênlOfrark

G EM EEN TERAA D  VAN 
DONDERDAG 27 MAART

De volgende vergunningen op het kerk
hof worden toegestaan :

Eeuwigdurende : voor Mevrouw Mor- 
rannes Gabrielle.

Dertigjarige: voor Troffaes Louis, De 
Vlieghere Louisa, Delplace Ju lie tte , Lan- 
noye Pharailde, M. Blanckaert (allen 
overleden in  1920).

De toestand der stadskas voor het 
eerste kw artaal 1941 wordt goedgekeurd.

De staat van onwaarden op de recht- 
streeksche belastingen bekomt een gun
stig  advies en de staat van onwaarden 
op d,e onrechtstreeksche belastihgen 
wordt goedgekeurd.

Een gunstig advies wordt ook uitge
bracht op de rekening 1940 van de Sint- 
Antoniuskerk.

De pacht van het paviljoen W est van 
de P ier wordt aan M. H outart hernieuwd 
/oor de som van 1500 fr. De pacht van 
net paviljoen Oost wordt verbroken en 
er zal een nieuwe verpachting plaats 
hebben, waarvan de voorwaarden in  een 
volgende zitting zullen vastgesteld wor
den.

De vraag van pachtverm indering in 
gediend door den uitbater van de Cine
ma Colisee wordt tot een volgende zit
ting verschoven.

De pachtverm indering voor 1939 van 
de P ie r wordt bekrachtigd, vervolgens 
wordt de pachtverbreking gestemd.

Eveneens wordt bekrachtigd de ver- 
ordtening van den heer Burgemeester, 
betreffende het sluitingsuur.

Daarop wordt bij hoogdringendheid 
plan en bestek aahgenomen voor het 
verbouwen van het «kot» op de koer 
van het stadhuis, dat vervangen wordt 
door twee bureelen voor den Techni- 
schen Dienst. Het «ko.t» verhuist naar 
het nieuw politiekom m issariaat en het 
begetiwoordig bureel van den Techni;- 
schen Dienst, wordt gevoegd bij de bu
reelen van het gemeentesecretariaat.

In  geheime zittingwordt M. J. De Bruy- 
ne aangesteld tot kuischer in  het poli
tiecom m issariaat.

Het ontslag van M. G. Ducazu, als lee- 
raar in de Stedelijke Vakschool wordt 
aanvaard en M. Henau, leeraar aan de 
Middelbare School wordt als interima- 
ris benoemd.

De benoeming van een geneesheer-op- 
zichter in  de Stadsmeisjesschool wordt 
uitgesteld.

BO TER EN E IE R S
In  den tijd  dat de beesten spraken, 

zou Conscience gezegd hebben, woonde 
er te Blankenberge een brave man, die 
iederen Zaterdag in  een Brugsche ga
zette, een correspondentie lie t verschij
nen, w aarin er alleen spraak was van 
de prijzen van de boter en van de eiers 
op de m arkt van den V rijdag in onze 
stad. De boter gold... en de eiers ston
den...

Jaren lang  hebben de Blankenberge- 
naars dat iederen Zaterdag kunnen le
zen en werden die prijzen in dien tijd  
misschien vastgesteld door een officiëele 
Beurze (? ), in  elk geval wisten de men
schen w aaraan zich te houden, en be
taalden ze voor hun boter en eiers niet 
min, ze betaalden ook niet meer.

Nu, de brave man is allange dood, de 
Brugsche gazette heeft opgehouden te 
verschijnen, de Officieele Beurze is ver
dwenen en de boter en de eiers den 
V rijdag op de M arkt zijn... ook verdwe
nen. W are de brave man nog in  leven, 
h ij zou onveranderlijk iedere week kun
nen schrijven: de boter gold 32 frank 
en de eiers stonden aan 1,15 fr., m aar 
zouden w ij ook nog kunnen zeggen: be
taalden de menschen niet min, ze be
taalden ook niet meer ?

ROODE K R U IS
Het Bestuur van de plaatselijke af

deeling rich t op Zondag 6 April een geld
inzameling in, met verkoop van het 
Roode Kruisteeken. Het vraagt aan de 
bevolking m ilddadig zijn werking te 
steunen. Ieder Belg zal het Roode K ru is
teeken koopen en dragen.

A PO TH EEK D IEN ST
Zondag 6 April zal de apotheek O. 

Vogels,, hoek Bakker- en Nieuwstraat, 
gansch den dag open zijn.

FONTEIN  IER SD IEN ST
Vanaf Zondag 6 April tot en met Za

terdag 12 April zal de fonteinier Boute 
Henri, 72, de Sm et de Naeyerlaan, den 
dienst waarnemen.

B U R G E R L IJK E  STAND.
Geboorten: Birlouet Frieda, Descamp- 

straat, 51.
Huwelijksafkondigingen : Ketels A l

bert met Ponjaert Helena, beiden alhier. 
Tillem an Jeroom, Westkerke met Poppe 
Simonne, alhier.

CINEM A'S
Program m a van Vrijdag 4 April tot en 

met Maandag 7 April:
C O LISEE , Kerkstraat. — 1. Ufa-actua- 

liteiten; 2. Cultuurfilm  (docum entaire); 
3. «Marguerite 3» met Gusti Huber, Gre- 
te Weiser, Hans Holt.

Program m a van 8 tot 10 April:
«De onmogelijke Vrouw».
PA LLA D IU M , Kerkstraat. — Program 

ma van Vrijdag 4 tot en met Donderdag 
10 April: 1. Ufa-actualiteiten; 2. Cultuur
film ; 3. W ie was Sherlock Holmes? (On 
a arrêté Sherlock Holmes), type van 
een amateur-detectief, met Hans Albers 
Heinz Ruhm ann en Marie-Louise Clau- 
dins.

Avondvertooningen te 19 u., Zondag- 
namiddagvertooning te 15 uur.

Koksijde
SM O K KELA A R  AANGEHOUDEN

Zekere H. H. had er met deze moei- 
ljke tijden een winstgevend zaakje op 
gevonden. Op zekeren avond werd H.H. 
staande gehouden voor onderzoek en 
werd vervoerder bevonden van een tien
ta l flesschen sterke drank. De thuisreis 
werd dadelijk onderbroken en h ij mocht 
den nacht onder bewaking in  de rijk s
wacht doorbrengen. B ij de huiszoeking 
tefl zijnent door de komiezen werden 
er nog een paar flesschen ontdekt. H. H. 
werd in  verdere bewaring naar Brugge 
overgebracht.

D O O D ELIJK  ONGEVAL
* Zekere Alb. Calcoen, 35 jaar, kwam 
’s nachts met zijn motorfiets huiswaarts 
gereden, doch geraakte niet ter bestem
ming. Hoe dan ook, h ij is niet meer te 
huis geraakt. Men vond hem dood om 
7.30 uur langs de kon. baan komend van 
Oostduinkerke, op een 20 m. afstand 
van zijn moto. Doch wat niet heel ve 
klaarbaar is, is dat h ij daar zoo schoon 
bezijds de baan gelegd was. De motor 
scheen langs achter aangereden, de klee
deren waren eveneens langs achter ge
scheurd en h ij was verwond aan het ach
terhoofd. Verm oedelijk werd de ongeluk
kige door een auto aangereden.

ONGEVAL
Het kindje Hug. Calcoen, dochter van 

I .  Calcoen, werd aangereden, toen het 
over de straat liep door een driewieligen 
motorwagen. Het kind bekwam schaaf- 
vonden aan het hoofd.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••V«

De Panne \
V I JF  K IN D ER EN  GEDOOD DOOR 

O N TPLO FFEN D E GRANAAT
V ijf kinderen, de 12-jarige Hendrik 

Huysseune, de 12-jarige Jozef Meeus, de 
10-jarige Kam iel Vanhove, de 9-jarige 
Robert Vanhove en de 10-jarige Armand 
Dewulf waren in een duindreef, gelegen 
nabij de inrichting « Repos Ste E lisa 
beth » in  De Panne aan het spelen 
toen plots door een tot nog toe onbekend 
gebleven oorzaak een geweldige losbran
ding zich voordeed. Op de ontploffing 
snelden dadelijk soldaten ter hulp, die 
slechts konden vaststellen, dat, tenge 
volge van het uiteenrukken van een gra
naat v ijf bebloede en verm inkte licha
men daar ter aarde lagen.

De jeugdige slachtoffers werden naar 
het ziekenhuis van St. Idesbaldus over
gebracht, w aar zij aan de opgeloopen 
verwondingen overleden.

MARKTBERICHTEN
OOSTENDE

I I I IVischhaken
H O E K JE S  (K R O M B EK K EN ) 
voor ’t visschen aan ’t strand
(Enkel verkoop in 't groot)

Vanderstraete-Boels
23, OOSTSTRAAT — VEURN !

(70)

Nieuwpoort
S T A ST IST IEK  SLA CH TH U IS

Gedurende het jaa r 1940 werden 2050 
dieren geslacht in  het stedelijk slacht
huis tegen 1448 in  1939, of een verhoo
ging van 602 dieren of 42 t.h. Het jaa r 
1939 gaf in  tegenstelling een verm inde
ring van 18 t.h. tegenover het jaa r 1938.

Verdeeling per kw artaal 1940. -— lste 
kw artaal: 352 dieren; 2de kw artaal: 387; 
3de kw artaal 692; 4de kw artaal: 619; 
totaal 2050.

In  1939. — lste kw artaal: 326; 2de 
kw aratal 354; 3de kw artaal 442; 4de 
kw artaal 326 of in  totaal 1448.

In  vredestijd gaf de 3de trim ester ge
durende het badseizoen een verhooging 
van circa 100 dieren; nu is dit aantal, 
gezien de legernoodwendigheden meer 
dan verdubbeld.

BEKEN D M A K IN G .
Het Nationaal W erk voor Kinderwel- 

zijn m aakt bekend dat de kostelooze 
raadplegingen voor zwangere vrouwen
zullen doorgaan vanaf de maand April 
iederen 2n Dinsdag om 3 uur.

Het pokkenzetten der kinderen zal ge
schieden gedurende het Paaschverlof.

Men gelieve ze in te schrijven vóór 
Paschen, zaal Kinderwelzijn.

In  April en Mei zal aan ieder kind be
neden de 3 jaa r een pak rijstm eel van 
250 gr. afgegeven worden tegen afgifte 
van v ijf gedeeltelijke aardappelzegels 
nummer 20 of zes zegels nummer 12.

(51)
ZW A RTE Z EG ELS  VOOR M ARG AR IN E

E r wordt aan alle w inkeliers herin
nerd dat zij verplicht zijn m argarine te 
verkoopen tegen afgifte van zwarte ze
gels Nr 3 tot uitputting van hun reserve 
van 10 t. h.

Weigering van verkoopen kan als ham 
steren beschouwd worden. E r  wordt 
eveneens op gewezen dat de winkeliers 
verplicht zijn de zwarte zegels N r 3 te 
aanvaarden van personen, die niet als 
klient ingeschreven zijn. Het is boven
alen verboden, hierbij als eisch te stel
len dat d^ koopers van ingeschreven 
winkel zouden veranderen.

TO O N EELK R IN G  «PRO ARTE»
De tooneelavond ten voordeele van 

W interhulp, die vastgesteld was op Zon
dag jl. 30 M aart, met de opvoering van 
het tooneelstuk «De Gebroeders Kalkoen» 
is tot lateren datum verschoven.

VERKO O P VAN VO LLE M ELK
De aandacht van de melkverkoopers 

wordt er op gevestigd dat zij verplicht 
zijn rantsoenzegels te eischen voor den 
verkoop van V O LLE M ELK . Het is ten 
strengste verboden melk te leveren aan 
niet-rechthebbenden. E r wordt even
eens op gewezen dat de melkverkoopers 
gehouden zijn de gansche hoeveelheid: 
melk waarover zij beschikken, aan de 
houders van melkzegels N r 11 af te zet
ten, De wettelijke m axim um prijs be
draagt thans aan huis verkocht 1,95 fr 
op de hoeve verkocht 1,75 fr.

B U R G E R L IJK E  STAND.
Overlijden: Degroote Louis, echt. van 

H allet Roselia, 73 jaar.
Huwelijksafkondigingen : Delpechin 

Marius, metaalbewerker met Zwaenepoel 
Magdalena, beiden alhier. Callenaere Lo- 
dewijk, wed. van Hubrecht Lucie, met 
Bogaert M aria, Nieuwpoort; Nottredae- 
me M arcel, schipper te Nieuwpoort met 
Verwinp M artha, z.b. te St. Lenaerts (pr. 
Antwerpen).

HET KU N STEN A A RSG ILD  VAN DEN
W ESTH O EK

Het Kunstenaarsgild van den W est
hoek houdt haar volgende vergadering 
te Nieuwpoort op M aandag 14 April.

KO STELO O ZE RA A D PLEG IN G EN
De kostelooze raadplegingen voor 

zwangere vrouwen zullen plaats vinden 
vanaf de maand April, iederen tweeden 
Dinsdag te 15 uur in  de zaal van het 
«Kinderwelzijn».

BEN O EM IN G EN
De Commissie van Openbaren Onder

stand heeft de heer Georges Witte- 
vronghel, als ontvanger benoemd in  ver
vanging van den heer Ju u l F illiaert, ont- 
slagnemer.

— De heer Etienne Van Dooren, werd 
als secretaris aangesteld, van «Vlaam 
sche Kinderzegein» in  vervanging van 
den heer Daniel Gesquière, onderwijzer, 
die Brugge gaat bewonen.

Dinsdag 1 April 1941.
Met ingang van Dinsdag 1 April werd 

opnieuw de toelating verleend aan de 
visschersvaartuigen om ter vischvangst 
uit te varen. Tw aalf der grootste schip
jes, welke heden morgen zee kozen,brach
ten 2532 kg. garnaal en 441 kg. andere 
vischsoorten ter vischm ijn, welke per lo
ting aan de vischhandelaars en visch- 
leursters aan den eenheidsprijs van 15 
fr. per kg. werden afgestaan. De totale 
opbrengst bedroeg heden 44.628 fr.

0.133, 3.240 fr.; 0.39, 2.966 fr.; 0.110, 
5.250 fr., 0.123, 3.780 fr.; 0.169, 2.085 fr.; 
0.28, 3.525 fr.; 0.41, 4.530 fr.; 0.22, 3.525 
fr.; 0.79, 4.590 fr.; 0.126, 3.495 fr.; 0.37. 
3.630 fr.; 0.11, 4.012 fr.
Woensdag 2 April 1941.

Slechts elf schipjes en bootjes brach
ten hun vangst ter vischm ijn w aar zooals 
gisteren de aanvoer per loting aan de 
handelaars afgestaan werd aan den ma
xim um prijs van 15 fr. per kg. In  totaal 
bestond de aanvoer u it: 1040 kg. garnaal 
164 kg. sprot en 57 kg. andere vischsoor
ten.

0.129., 1.905 fr.; 0.119b, 2.175 fr.; 0.42b 
3.090 fr.; 0.167b, 930 fr.; 0.82b, 1.950 fr.;
0.114b. 750 fr.; 0.75b, 690 fr.; 0.64b, 2.700 
fr.; 0.151b, 1.322 fr.; 0.48b, 823 fr.; 0.57b, 
2.588 fr.

NIEUWPOORT
Woensdag 2 April.

12 schepen G arnaal: 5515 kg. voor 
82.725 fr. V isch ' 967 kg. voor 14.505 fr' 
Sprot: 182 kg. voor 2730 fr.

Prijzen: garnaal 15; visch al dooreen
1,) fr.; sprot: 15 fr. per kg.

Alles werd aan de vischhandelaars 
van Nieuwpoort ter verdeeling gegeven. 
E r  waren twee groepen: Groep E. Huys 
seune en groep Van Elverdinghe.

De Corporatie «Visch- en Visscherij- 
produkten» treedt Maandag aanstaande 
in  voege.

De visch die Maandag gevangen wordt 
moet bij aankomst naar het pakhuis 
van den heer E. Huysseune gevoerd wor
den om daar in ontvangst genomen te 
worden.

E r wordt aan onze vissehers gevraagd :
1. De garnalen goed koken.
2. De garnalen wel zouten.
3. De garnalen lich tjes ziften.
4. De visch sorteeren per soort en 

maat.

AANGEHOUDEN
Dobbelaere René, De Groote Jozef en 

Louis, allen afkomstig van Heist aan-zee, 
werden aangehouden en naar Brugge 
overgebracht. Z ij worden verdacht van 
sabotage aan boord van een visschers
vaartuig.

— Zekere Viaene Ju lien , bestuurder 
van een sprotfabriek te Peruwelz, voor
heen wonende «Hotel Canterbury», Zee
dijk, was nog eens een bezoek komen 
brengen aan zijn oude woonst, dit zon
der voldoende bewijsstukken om in  en 
uit de kuststreek te reizen.

H ij werd ’s avonds door de politie aan
getroffen in  het « Café de la Poste »,
Stationsplaats, en daar h ij zooals hoo
ger gemeld voor de verplaatsing niet in 
regel was, werd h ij onm iddellijk aan
gehouden en naar Brugge overgebracht.

O KTAAF SA BBE  IN V R IJH E ID  
G ESTELD

Vrijdagm orgen is Oktaaf Sabbe, die 
aangehouden was in  verband met een 
visscherszaak waarover de lezers werden 
ingelicht, op het Brugsch Gerechtshof 
verschenen voor heer onderzoeksrechter 
Van Rolleghem. Gezien het onderzoek in 
deze zaak volledig is, werd Oktaaf Sabbe 
te 12 uur in  vrijheid  gesteld.

ROODE-KRUIS A FD EEL IN G
De plaatselijke afdeeling had het groot 

genoegen op plechtige wijze de diploma’s 
van am bulancier en volksgezondheids- 
assistent te kunnen uitreiken aan de 
volgende personen: Maes M aria, Van- 
derbrugghen Jacqueline, Dogimont Nera,
Dyserinck Angèle, Dogimont Marie- 
Louise, Dyserinck M ilitine, Dhondt Jose
phine, Serreyn Augusta, Dyserinck Fr.,
Coornaert M aria, Kristof Manzika, Van- 
deberghe L ia/  Mevr. Antoine Opsomer- 
Van Halewyn, Vanderbrugghen Lucien,
Van Hulle Ju lie tte  Dezutter Marguerite,
Vandeberghe Irm a, Sel Louis.

Na een inleidend woord van welkom 
en dank voor hetgeen de gediplomeerden 
reeds gepresteerd hebben, werd er een 
verslag gegeven over de werking der a f
deeling sedert de heroprichting. Daarna 
had de plechtige uitreiking der diplo
ma’s plaats.

Niettegenstaande een ta lrijke  opkomst 
was het nochtans bedroevend om vast 
te stellen dat er m aar één enkel eerelid 
opgekomen was om belangstelling te 
toonen voor dit edel en grootsch werk.
We hopen in  de toekomst wat m eer, WL _ 
steun en aanmoediging van dien k a n t1 nog bestaande visschersvloot, zoodat de 
te ontvangen, want alhoewel de afdee- , aanvoer gunstige verwachtingen mocht 
ling niet uitpakt met uitwendig vertoon, 1 Cj0en verhopen.
toch mag ze reeds bogen op de dank- w ij namen in  den namiddag het be- 
bare hulde en genegenheid van de vele ! siUjt een bezoek te brengen aan de ga- 
ongelukkigen, gekwetsten, havelooze ' rage-vischmijn, ten einde ooggetuige te 
vluchtelingen en gebrekkigen, die van Zjjn Van de nieuwe regeling welke zou 
haar steun en verzorging ontvingen. ! jn voege treden in  zake de vischverdee-

De heer Voorzitter besloot de vergade- üng aan vastgesteld maximumprijzen, 
ring, na een warme oproep gedaan te , A lras werd ons aldaar ter kennis ge- 
hebben om steun en medewerking van bracht dat deze nieuwe regeling nog niet 
eenieder. Daarna had nog een intiem  tot stand is gekomen en de verkoop 
onderonsje plaats, waarbij de heer Op- | voorloopig zou geschieden, zooals de vo- 
somer allen lof verdient. rige week, onder de hoede van het stads-

. I bestuur.
O PH EFF IN G  STRA F i j,in inderdaad, weinige stonden later

Eindelijk  is onze strenge straf geheven 
en het sluitingsuur is hier weerom, zoo
als in  onze zusterbadplaatsen om 9.30 u. 
binnenhuis en om 9 u. uit de drankhui
zen. Voorwaar, een goed nieuws voor alle 
wandelaars, voor al degenen die in  de 
avonduren hun stukje land bewerken 
w illen of dezen die hun traditioneel 
p artijtje  kaart w illen spelen in  hun 
stam café’s. Naar w ij uit bevoegde bron 
hebben vernomen, zal tegen 1 Mei het 
sluitingsuur tot 10.30 u. verlaat worden.
W ij zijn er dan ook van overtuigd, dat 
met dezen m aatregel elkeen zal t ’ak- 
koord gaan en tevreden zijn.

K R IJG SG EV A N G EN EN
Deze week vernamen we dat reeds 392 

onzer jongens uit krijgsgevangenschap 
terug naar huis gekomen zijn. Daarmede 
kunnen w ij met beslistheid zeggen dat, 
buiten enkele uitzonderingen, elkeen 
reeds terug is in  het ouderlijk tehuis.
Hopen we dat de enkele achterblijvers 
het goed stellen en dat we hen ten 
laatste tegen Paschen mogen thuis ver
wachten, ook dat ze zich even gauw zul
len weten aan te passen, net als de eerst 
aangekomenen, dewelke het reeds weer
om goed gewoon zijn rond moeder’s 
keteltje.

ZEEBRUGGE
Zaterdag 22 Maart.
10 vangsten, bedragende in  totaal 418 kg. 
garnalen; opbrengst: 10.332,50 fr.; ge
middelde prijs per kg.: 24,20-25,60 fr.

ANTWERPEN
Soorten zee- en zoetwatervisch, ver

kocht in  de stedelijke vischm ijn te Ant- 
.vcroen in  den loop der week van 17 tot 
22 M aart 1941:
ïoorten Aantal Waarde

Belgische visch
kg. Totaal Gemiddeld

per kg.
3ot 1 30,- 30,—
3rasem 47 1.366,— 29,05
_<arper 11 500,— 45,45
Snoek 218,5 10.767,— 49,25
Spiering 30 750,- 25,—
/oorn 133,5 4.953,- 37,10

kg. 441 18.366,- fr.
Deze vischsoorten werden verkocht: 

jo t: 1 kg. als 2e-le kw aliteit; brasem: 
17 kg. als 2e kw aliteit; karper: 11 kg. 
als 2e-3e kw aliteit; snoek: 61 kg. als 2e- 
3e kw aliteit, 46,5 kg. als 3e-2e kw aliteit, 
82 kg. als 3e kw aliteit en 29 kg. als 3e 
kw aliteit, met de aanmerking «bescha
digde wammen» b ij; spiering: 30 kg. als 
2e kw aliteit; voorn: 53,5 kg. als 2e-3e 
Kwaliteit, 70 kg. als 3e kw aliteit en 10 kg. 
als 3e kw aliteit, met de aanmerking «be
schadigde wammen».

Soorten zee- en zoetwatervisch, door
gevoerd op de stedelijke vischm arkt te 
Antwerpen, m its het oetalen eener ver
goeding van 0,12 fr. per kg. netto ge
w icht, in  den loop der week van 17 tot 
22 M aart 1941:
Soorten Belgische visch
Schar 677 kg.
Sprot 216 kg.

893 kg.

P rijs  van de onderstaande vischsoor
ten, verkocht op de stedelijke vischm arkt 
te Antwerpen, op V rijdag 28 M aart 1941.

Schar 25; garnaal 30; mosselen 3; bra
sem 40; paling 100; prik 50; snoek 60,25; 
spiering 40-48 fr. per kg.

De Regeling van den Vischverkoop 
te Oostende

In  ons vorig nummer, onder dezelfde 
hoofding, vroegen w ij ons af of de visch
vangst nog tijdens de laatste dagen van 
de week zou kunnen beoefend worden, 
daar ze immers sedert den Woensdag 
was stilgevallen.

Deze vraag werd bevestigend beant
woord toen we den Donderdag vernamen 
dat de vaartuigjes moesten de haven 
binnen blijven tot 1 April.

Dinsdag 1.1. zou er dus mogen uitge
varen worden hetgeen dan ook is geschied 
op de beperkte gewone wijze, t.t.z. tw aalf 
vaartuigen per dag of per beurt.

Reeds in den vroegen morgen kwamen 
w ij te weet dat het geluk voorbehouden 

as aan de 12 grootste eenheden van de

AANVRAAG PASSEN
W ij vernemen dat het gansch nutte

loos is passen te w illen aanvragen zon
der gegronde reden of indien het niet 
absoluut noodzakelijk is. D it zal dan 
langs weerszijden veel tijd  en veel m i
serie besparen. De passen moeten dus 
ten stadhuize aangevraagd worden; daar 
oordeelt men of het wel noodzakelijk is 
en ’s anderendaags wordt men dan ver
w ittigd dat men zich naar Blankenberge 
begeven mag om dezelve af te halen ter 
kommandantur. Zooals men ziet, geen 
gemakkelijke zaak.

VERA N D ER IN G  ADRES
Het bestuur van het Tarnmattenbe- 

d rijf laat ons weten, dat het bureel der 
statieplaats verplaatst werd naar de 
Ursellaan 61, V illa  Zonnelach, t.s. Van 
zoohaast de reeds lang verwachte grond
stoffen zullen aankomen, zal dus het 
bedrijf weerom volledig in gang gezet 
worden, en men denkt ten minste 300 
zelfs 350 man te kunnen aanvaarden.

W IN T ER H U LP
Sinds ruim  3 maanden bestaat er een 

afdeeling «W interhulp» in  onze gemeen
te, en voor degenen die het niet zouden 
weten ziehier wat ze tot nu toe verwe
zenlijkt heeft: 20.000 porties soep w er
den uitgedeeld; 70 fam ilies hebben van 
de melk genoten; 111 gezinnen werden 
met kleederen geholpen en in  66 huizen 
werden kolen afgeleverd.

Naar wie w ij met de meeste achting 
mogen opzien, zijn wel de dames en 
jonge juffrouwen welke u it vrijen  w il

konden w ij vernemen, bij monde van 
den Commissaris-aangestelde tot den 
verkoop, dat het stdsbestuur de middelen 
heeft onderzocht om in  de mate van het 
mogelijke en gezien de m oeilijke om
standigheden, eenieder te bevredigen.

Z ijn  uiteenzetting leidde tot de vol
gende schikkingen:

1. Kunnen alleen van den vischaanvoer 
genieten, de in  Oostende wonende visch
handelaars of leurders (sters) in  regel 
zijnde met de w ettelije bepalingen op 
het stuk.

2. De eerstgenoemden zijn vrij de hun 
toegekende zeeprodukten in  België af te 
zetten w aar het hen belieft, te rw ijl df 
laatstgenoemden voor p licht hebben hun 
waar langs de straten der stad te ver
koopen, ten einde de Oostendsche be
volking te bevoorraden.

3. Ieder rechthebbend deelnemer zal 
een nummer krijgen met naam  voorzien, 
welke nummers per loting zullen aan
duiden aan wie een koop wordt toege
kend.

4. In  geval ieder rechthebbend deelne
mer zijn beurt heeft gekregen en er nog 
aandeelen overblijven, zoo zal de loting 
volledig worden hernomen tot wanneer 
de aanvoer is uitgedeeld.

5. Het is wel verstaan dat de deelne
mers de eenheidsprijzen van 15 fr. per 
kg. aanvaarden, ter uitzondering voor 
de tong die bij middel van den officiee- 
ien afslag aan den meestgevenden koo- 
per zal toegewezen worden.

De schikkingen werden zeer gunstig 
onthaald en niet het m inst door de 
leursters, verm its deze laatsten tot 
hiertoe weinig hadden kunnen genieten 
van de visscherij die sedert de maand

lijkheid  zoo goed inzien van een «W in 
terhulp» actie, en alleen vóór oogen heb
ben de spreuk «Ik  dien».

B U R G E R L I JK E  STAND
Huwelijksafkondigingen : Vandieren

donck Maurice, zeevisscher met Dan- 
neels Marie-Louise, zonder beroep, beiden 
te Heist.

Overlijdens: Cossey Clothilde, wed. 
Delbeke, 79 jaar, Vlam ingstr. 57; Verkest 
Ju liana , kloosterzuster, 81 jaar, Kursaal- 
straat 66.

O NDERZOEK D R A N K S L IJT ER IJE N
Deze week kregen de likeurhandelaars 

het bezoek van de heeren Inspektor en 
Kommissaris van Politie, welke er zich 
overal van kwamen overtuigen of de 
verkochte likeuren wel van eerste hoe
danigheid waren. Zulk onderzoek dringt 
zich inderdaad op, als men links en 
rechts hoort hoeveel vergiftigingen en 
zelfs sterfgevallen te betreuren zijn door 
het drinken van alkohol beneden ge
halte. Overal duiken geheime stokerijen 
op welke gelukkiglijk alras ontdekt wor

en kosteloos eiken morgen of namiddag den, m aar die toch zelfs momenteel veel 
de soep uitdeelen in de scholen, alsook kwaad kunnen stichten. Oppassen, en 
die gansche schaar stille werkers of niet alles drinken wat men ons voorzet, 
m ilde steunverleeners die de noodzake- j weze dus de stelregel.

December op zulke onregelmatige wijze 
is kunnen bedreven worden.

Na het geduld van de belanghebben
den nog eenige m inuten op de proef te 
hebben gesteld, verschijnen de eerste 
vangsten en kan er worden overgegaan 
tot de uitvoering van de voorgenomen 
maatregelen.

W ij moeten onm iddellijk vaststellen 
dat de proef wonderwel gelukt en de lo
ting rap af gehandeld is. Na iedere beurt 
komen de genieters hun lot met rasse 
schreden afhalen om het blijgezind naar 
buiten weg te dragen.

En  zoo gaat het voort tot op het ein
de, met het gevolg dat een zestigtal 
vischhandelaars of leurdsters werden 
gediend, waaronder 22 meer begunstig
den door het lot nog een tweede koop 
hebben mogen in de wacht sleepen.

De aanvoer, die grootendeels u it gar
naal bestond, mocht als bevredigend 
beschouwd worden en heeft heel zeker 
visscher en afnemer deugd gedaan.

Mocht de verbruiker er nu ook goed 
geluimd uitzien, dqn zou de getroffen 
regeling de beste Uitslagen opgeleverd 
hebben.

Helaas ! W ie had nu nog durven tw ij
felen aan den goeden t; ouw van diege
nen in  wiens belang de zaak geregeld 
is geworden ?

M aar wat was er eigenlijk gebeurd ?
Luister, beste lezer.
In  de plaats elkeen zich tevreden had 

gesteld met het aandeel dat hen door 
net lot werd toegewezen, drongen som
mige handelaars aan bij de leursters 
ten einde de w aar van deze laatste af te 
koopen aan 18 tot 20 fr. per kg., alzoo 
sen w inst van 3 tot 5 fr. per kg. achter
latende, zonder de minste moeite aan 
de leursters overgelaten te hebben.

Het droevigst en het meest afkeurend 
gevolg dat uit dit m isbruik is gesproten 
was wel het feit dat de betrachtingen 
van het stadsbestuur werden verijdeld, 
verm its het grootste gedeelte van den 
aanvoer de stad is uitgetrokken, dan 
wanneer de Oostendsche bevolking de 
belangrijkste verbruiker had moeten 
zijn.

D it m isbruik werd dan ook begrijpe
lijkerw ijze erg aan de kaak gesteld en 
heeft aanleiding gegeven tot een kracht
dadige bemoeiimg vanwege) het Stads
bestuur. W einig heeft het gescheeld of 
de plichtigen moesten worden opge
spoord, tegen wie strenge maatregelen 
zouden getroffen worden.

Hopende nochtans dat de fout geen 
tweede m aal zou bedreven worden, wer
den de belanghebbenden er Woensdag 
namiddag op gewezen dat bij hervailing 
de uitslu iting zal uitgesproken en rech
terlijke vervolgingen zullen worden in 
gespannen.

op heden kunnen w ij nog niet met 
zekerheid verklaren indien de bedrei
ging haar volle uitwerking heeft ver
kregen, doch in  het algemeen belang 
verhopen w ij het ten minste.

W ij zullen niet nalaten onze lezers 
op onpartijdige wijze in  te lichten en 
zelfs de m isbruikers op de vingeren te 
tikken, want het mag niet dat er u it
buiting bestaat in  de m oeilijke tijdsom 
standigheden welke w ij beleven.

Alvorens deze rubriek te eindigen, moe
ten w ij nog vermelden dat de aanvo^  
van Woensdag m aar de helft van aen 
Dinsdag beteekende, uit oorzaak dat de 
vischvangst bedreven is geworden door 
12 kleine motorbootjes, waaronder eentje 
met motordefect onverrichterzake is 
moeten huiswaarts keeren.

Donaeraag was het de beurt aan 12 
andere kleintjes, wier vangsten toeko
mende week zullen worden opgegeven, 
alsmede de desbetreffende bescnouwin- 
gen welke w ij meenen te zullen moeten 
in  het gedrang brengen.

Hopen w ij intusscnen dat de gansch 
bestaande visschersvloot zal mogen u it
varen, dan ten minste zou er kunnen 
sprake zijn van algemeene tevredenheia 
tusschen voortbrenger, afnemer en ver
bruiker.

ABO N N EERT U OP 

« H ET  V ISS C H E R IJB LA D  »



SSI
VISSCHERIJ
wetenswaardigheden

Vischworst
Een nieuw gerecht doet op het oogen- 

blik veel opgang in de restaurants van 
dr. Noorsche hoofdstad, nam elijk «visch- 

j worst».
De worst, die uitstekend van smaak 

n oct zijn, wordt vervaardigd van gema- 
ltn  kabeljauw, tarbot en doornhaai. Zij 
woidt als boterham- en als braad- en 
k >okworst ln den handel gebracht. Het 
vetgehalte van deze nieuwe worstsoort 

! is vrij hoog, deels door de tarbot, deels 
door de m elt, die in verhouding van on- 
6'̂ veer een liter melk op een kilogram 
visch worden verwerkt.

Een bekende conservenfabriek, die het 
P ’ oduct op de m arkt introduceerde, heeft 
n landenlang geëxperimenteerd alvorens 
zij het in den handel bracht.

Vernieuwing van de Noorsche 
Visschersvloot

MEN ZO EKT  N IEU W E  STANDAARD
TYPEN

De in de technische hoogeschool t j  
Drontheim ingericnte scheepsmodelafd. 
hoeft opdracht ontvangen onderzoekin
gen in te stellen naar nieuwe standaard- 
typen voor visschersschepen. De leiden
de ingenieur M yrholt heeft op een door 
do pers gedane vraag medegedeeld, dat 
hiervoor een groot aantal onderzoekin
gen en berekeningen moet geschieden. 
Men stelt zich ten doel voor de practi- 
scne uitvoering van een vernieuwing van 
de visschersvloot de standaardmodellen 
tot een zoo gering mogelijk aantal te be
perken, daar slechts op deze wijze een 
rationeele vervaardiging kan plaats vin
dt n. H ierbij moeten bijzondere wenschen 
vim afzonderlijke scheepsbouwers op 
dtn achtergrond treden. Veeleer komt 
het daarbij op aan een doorslaggevende 
b< teekenis toe te kennen aan het doel 
waarvoor de schepen zijn bestemd,waar
bij tegelijkertijd  ae bouwkosten zoo laag 
mogelijk moeten worden gehouden.

U it het Russische Visscherijbedrijf
Vorig jaa r werden proeven genomen 

n.et het overbrengen van vischbroedsel 
uit het Ladoga-meer naar Georgië en 
Armenië. Het ging hier om een soort van 
V;sch, welke in laatstgenoemde streken 
onbekend was. Het experiment is ge- 
s'aagd. Dienvolgens zullen thans ook de 
in  de wrateren van Baltische republieken 
z ïldzaam wordende marenenscholen 
(over deze visch gaat het h ier) aange
vuld worden door broedsel uit het ma- 
renenrijke Ladoga-meer )

De Roemeensche Visscherij in 1940
In  het afgeloopen jaa r leverde de visch

vangst in  het door den Roemeenschen 
Staat verpachte wateren 16.408.201 kg. 
ter waarde van 466.013.908 lei op, w aar
van 183.548.217 let toevloeiden naar de 
itaatskas. Tot dusverre bedroeg de op
brengst van dit jaa r in  deze wateren 
) 1.167.751 kg. visch, ter waarde van 
:ii.376.12o lei, w aarbij het aanaeel van 
den Staa t 14.857.491 lei uitm aakte. De 
gemiddelde prijs, die voor de visch be
taald werd, beliep in 1940 tot 19,71 lei, 
terw ijl h ij thans 28,17 lei bedraagt.

De Toestand van de Deensche 
Visscherij

Vangsten verminderd
Aalexport ontgoochelde 

Revideering der vloot met Staatssteun
Na de ongewoon rijke vangstresultaten 

van de Deensche oordzee- en kustvissche- 
rij op het einde van vorig jaa r en in  de 
eerste weken van Jan u ari jl. va lt er se
dert Februari een uitgesproken stagnatie 
niet geringe vangsten en zeer hooge p rij
zen w aar .te nemen. Zoowel schelvisch en 
kabeljauw als haring worden met fan- 
tasieprijzen tot 130 ore per kg. betaald, 
lo ch  lijk t het, dat met de eerste groote 
vangsten, die begin dezer maand in  het 
Zuidelijke Kattegat gemaakt werden, een 
einde gesteld is aan de ledigheid der 
Deensche visschersvloot. Dezer dagen 
was er te Skagen reeds een grooter aan
bod van schol en bot. De tengevolge van 
den oorlogstoestand noodzakelijke af- 
sperring van zekere kustwateren heeft 
het uitzetten van broedsel in de Belten 
ook d it jaa r verhinderd. Evenwel dient 
een inkrim ping van het quantum visch 
niet gevreesd, daar het geweten is, dat 
deze afgesloten wateren een soort reser
vaat vormen voor de scholen jonge visch. 
Zooals door de vangstresultaten van 1940 
met een totale opbrengst van 45 m illioen 
kronen aangetoond, wordt de gebruike
lijke bescherming van den vischrijkdom  
in de Deensche wateren hiermede over
bodig.

De Deensche aal-export, een uitgespro
ken W interbedrijf, heeft dit jaa r ontgoo
cheld, daar, vermoedelijk tengevolge van 
de strenge koude, gepaard gaande met 
de sedert jaren geconstateerde aalgras- 
ziekte, dit jaar een buitengewoon sterke 
achteruitgang in de palingvangst viel 
waar te nemen. Door de visscherij-con- 
tió le van den Staa t werden nasporingen 
verricht op de voornaamste paling-visch- 
gronden, ten einde de oorzaken van bo
vengenoemd verschijnsel nauwkeurig na 
te gaan.

Nadat de vissehers de aandacht der

regeering gevestigd hebben op den toe
stand, w aarin een groot gedeelte van de 
visschersvloot zich bevindt, zal een groot 
programma van vernieuwing en moder
nisatie der circa 15.000 kotters tellende 
Deensche visschersvloot met Staatssteun 
verwezenlijkt worden. Net als bij de 
Staatsvoorschotten voor reparatie- en 
verrit teringswerken aan gebouwen werd 
gewezen op de beteekenis van een revi
deering der visschersschepen voor de 
werkverschaffing, zoodat men de u it
breiding van de wet op de Staatstus- 
schenkomst in  de reparatiekosten voor 
huizen tot de visschersvloot wenschelijk 
achtte. D aar intusschen de voor eerst
genoemd doeleinde uitgetrokken midde
len reeds grootdeels opgebruikt, resp. 
aangesproken werden, zal de door de 
vissehers geuite wensch een afzonderlijke 
behandeling in de Kam ers vereischen. 
De betrokken instanties zijn dit voorstel 
evenwel niet ongunstig gezind.

Yerseke heeft te weinig Zaaioesters
Men schrijft aan de N.R.Crt. :
De commissie die belast is met het 

aankoopen van Fransche zaaioesters 
heeft tot heden weinig succes gehad.

Aan de groote vraag zal verm oedelijk 
slechts voor een zeer gering gedeelte 
kunnen worden voldaan.

Bretonsche oesters zijn in het geheel 
niet te krijgen; m isschien is het mogelijk 
125 ton Arcachonsche zaaioesters te koo
pen en in  te voeren.

De gevolgen van het ontbreken van de 
noodige zaaioesters kunnen voor de 
oesterscultuur en -handel in het volgende 
seizoen ernstig zijn

Bovendien zijn de Arcachonsche oes
ters minder goed bestand tegen het 
Zeeuwsche klim aat dan de Noord-Fran- 
sche oesters.

Het is daarom te hopen dat alsnog 
spoedig een oplossing wordt gevonden, 
waardoor de invoer van goede en vol
doende zaaioesters mogelijk wordt ge
maakt, temeer daar de tijd  hiervoor in 
verband met het. seizoen dringt.

De IJsselm eervisscherij
De zoogenaamde gesloten gebieden in 

het IJsselm eer, w aar de vischvangst ten 
behoeve van de zoetwatervisch is ver
boden, blijven ook dit jaa r gehandhaafd. 
Slechts in het Zuiden wordt het gesloten 
gebied ingekrompen omdat gebleken is, 
dat een groot gedeelte van d it gesloten 
gebied niet aangewerkt kan worden als 
speciale verb lijfp laats van jonge zoet
watervisch.

On tevredenheid onder de traw ler- 
vissehers te IJm uiden

Onder de opvarenden van de weinige 
traw lers, die t'hans aan de visscherij 
deelnemen te IJm uiden, heerscht ont-1 
stemming over de loonregeling, die zij 
niet in  overeenstemming achten met den 
huidigen aard hunner werkzaamheden, 
terw ijl zij bovendien van meening zijn, 
dat er geen juiste verhouding bestaat 
tusschen de besommingen en hunne ver
diensten. Voor de opvarenden van de log
gers en de kot.ters is de loonregeling in 
derdaad gunstiger, doordat deze « op 
deel » varen. Verschillende trawlervis- 
sc-hers hebben hun boeltje gepakt, zoo
dat de schepen niet u it konden varen.

De Zalm visscherij in Holland
De eigenaars van visschersschepen te 

Ouddorp zijn thans druk bezig om hun 
booten in orde te brengen voor de zalm- 
vangst op de slikken. Sommige jaren 
levert deze visscherij veel zalm op, be
nevens haring en andere soorten zee- 
visch. E lft, die vroeger in  die omgeving 
bij honderden gevangen werd, vertoont 
zich aldaar b ijna niet meer.

Mossel verzending
N aar vernomen wordt, zal vanwege het 

Centraal Verkoopkantoor, binnen enkele 
dagen weder verlof gegeven worden tot 
het exporteeren u it Holland van mosse
len naar België. Nu de verzending naar 
Duitschland stil staat en Holland ook 
niet zoo veel meer afneemt, zouden de 
kweekers dit toe juichen. De voorraad be
schikbare mosselen wordt nog wel op 
70.000 ton geschat.

S P O R T 
NIEUW S

VoetbaI

Uitslagen van Zondag 30 Maart 1941
PR O V IN C IA LE  A FD EEL IN G  

Reeks A
A. S. Oostende — F. C. Knokke A 2—2 
C. S. Brugge — S. V. Blankenb. (f.f) 5—0

Rangschikking
1. C. S. Brugge 12 11 
2 F. C. Knokke (A ) 13 10 
3. A. S. Oostende 13 9
4. F. C. Knokke (B ) 14 5
5. V. G. Oostende 14 4
6. F. C. Brugge 14 5
7. D. C. Blankenb. 14 4 10
8. S. V. Blankenb. 14 2 11

49 9 22 
42 16 22 
55 23 20 
20 43 U  
38 41 
27 36 
20 43 
15 55

10
10
8
5

A. S. Oostende 2 —  F. C Knokke A 2
E r is een bevredigende opkomst rond 

de omheiningen van het speelveld waar 
te nemen, wanneer scheidsrechter Hoste 
te 15 uur onderstaande samenstellingen 
tusschen de k rijtlijn en  flu it:

A. S. O O STENDE: Pincket; Hinde- 
rekx en W ets; Deschacht, Aspeslagh en 
Vandenbroucke; Vandierendounck, Le- 
naars, De Bie, Dehaemers en Depooter.

F. C. K N O K K E A : Van Houtte; Rom- 
bout en Cosyn'; Pyck, Stoens en Dujar- 
din; Fournier, Van  Hecke, Cafmeyer, 
Bolle en Desmidt.

Lenaers verliest den opgooi en Knokke 
verkiest n v t den wind in den rug te 
spelen. De bezoekers toonen zich alras 
zeer gevaarlijk vóór doel en n.a enkele 
passen jaagt Cafmeyer reeds na één 
m inuut spel binnen. Oostende verplaatst 
het spel, zonder er in  te slagen de ver
dediging van Knokke ernstig te veront
rusten. Ofschoon de wind als spelbre
ker optreedt, is de partij snel en aan
genaam om volgen. De drang der loca
len b lijft aanhouden en met de 15e m i
nuut, op krachtinspanning van Vardie- 

1 rendounck, schiet deze laatste hard op 
doel; de doelwachter van Knokke kan 
het leder niet bemachtigen en Dehae
mers is er als de kippen bij om gelijk 
te maken. E r volgt nu geruimen ti.id mid- 
denveldspel, tot Knokke anderm aal komt 
aandringen. Na 25 m inuten spel schuift 
Van Hecke fijn  het leder naar Fournier 
toe en de bezoekende rechtsbuiten lost 
een schicht, dat Pincket voor de .tweede 
m aal doet visschen. Oostende, geenszins 
ontmoedigd, trekt ten aanval. De Bie 
breekt door de verdediging, doch zijn 
schot vliegt nipt boven. De bezoekers 
la te r echter niet begaan en toonen zich 
doorgaans een tik je sneller dan de gast- 
heeren. Het doel van Pincket wordt af 

i en toe op gevaarlijke wijze onder schot 
I genomen, terw ijl de Oostendenaars den 
j bal in het oneindige w illen passen, voor- 
I aleer te besluiten. Tijdens de laatste m i
nuten doen de «rood-groenen» loffelijke 
pogingen om gelijk te stellen, m aar de 
Knoksche achterhoede is niet te ver
schalken en met 1—2 in  het voordeel 
van de bezoekers wordt de rust geiioten.

Na de rust heeft A. S. den wind in 
den ruggen d it b lijft voldoende i.ra da
delijk gevaarlijk  te komen aandringen.

Van Houtte wordt dan ook hard op de 
proef gesteld en houdt o.m. een prachtig 
w ijd schot van Aspeslagh. Het overwicht 
der Oostendenaars b lijft aanhouden. 
Eens te meer breekt De B ie door, doch 
zijn schot m ist het noodig effect om te 
kunnen besluiten. Het spel is ongeveer 
18 m inuten oud, wanneer, op algem 
nen aanval van Oostende, Cosyn hand
spel begaa.t in  het gevaarlijk  gebied ; 
De B ie stelt zich achter den bal die voor 
de tweede m aal in  de netten van Van 
Houtte belandt. Voor m isplaatste op
merkingen aan den scheidsrechter,wordt 
Cafm eyer u it het veld gestuurd. Knokke 
speelt echter moedig verder, m aar de 
Oostendenaars dringen nu volkomen 
hun spelwijze op, zoodat de gasten inge
drukt worden. Ongelukkig verknoeien 
de locale voorwaartsen de best aangebo
den kansen. Het einde ziet dan ook een 
2— 2 stand, door Knokke verdiend, we
gens zijn allesgevend spel, ofschoon de 
Oostendenars doorgaans de aanvallende 
partij waren.

Kalender voor Zondag 6 April 1941
PR O V IN C IA LE  A FD EEL IN G

Reeks A
15 u. : A. S. Oostende — C. S. Brugge

V R IEN D EJN W ED ST R IJD
10 u. : A. S. Oostende I I  - Casino-Kursaal

HET PAASCHTORNOOI
TE OOSTENDE

Niettegenstaande de gebeurtenissen, 
zullen de Oostendsche voetballiefhebbers 
d it jaar niet van hun jaarlijksch  paasch- 
tornooi gespaard blijven.

Inderdaad wordt op de Paaschdagen 
op het speelveld van A. S. Oostende een 
prachtig tornooi ingericht, w aaraan be
nevens A. S. en V. G. ook de ploeg der 
Stadsbezolgdigden en de C. S. Casino- 
Ku rsaal deelnemen.

Het kalender der te spelen partijen 
voor den Beker der Stad Oostende werd 
als volgt vastgesteld:

Zondag 13 April:
Ziftingswedstrijden :
Om 14 u. : Stadsbezoldigden —  A. S. 

Oostende.
Om 16 u. : C. S. Casino-Kursaal —  V. 

G. Oostende.
Maandag 14 April:

Om 14 u. : Troostwedstrijd.
Om 16 u.. Beslissing.
Aan belangstelling zal het ongetwij

feld tijdens de Paaschdagen te M aria
kerke niet ontbreken.

'door K A R E L  L IE B A E R T

Dat in den heer Karei Liebaert, het sympathiek Oostendsch figuur, nog 
een frissche en jonge geest schuilt, blijkt uit het gedicht dat hij onlangs nog 
in een Fransch weekblad liet verschijnen.

W ij laten hierna een vertaling volgen van dit gedicht. We hopen dat 
onze lezers er genoegen zullen aan beleven, wat de heer Liebaert hun van 
harte wenscht.

I.
Ja , w aarlijk , w ij zijn de slachtoffers van den oorlog geweest,
Die,, zonder tegenspraak, een geesel der aarde is !
W ij waren zoo wel, op ons gemak, en zoo gerust,
In  onze zoo mooie, koninklijke, en prachtige stad !

I I.
Zekeren avond, pratende voor de deur, onder goede vrienden,
Barst, onvoorziens, eene bom met gebulder los,
De eenen, betooverd, loopen naar de schuilplaats;
En  d’anderen, verschrikt, vliegen naar bed !

I I I .
Ten einde de verplettering door ae bommen te verm ijden,
En  om niet te vroeg naar het graf te worden gevoerd,
Hebben w ij verkozen den nacht over te brengen,
Te zamen, in  eene heerlijke schuilplaats !

IV-
Deze, die geen vertrouwen stellen in een wel gebouwde schuilhoek,
Door angst en hevige ontsteltenis gedreven, en zonder overpeinzen, zijn gevlucht, 
Domweg hunne woonst en maagschap verlatende,
Ze zijn enkel, helaas! den dood te gemoet gegaan, en hebben hun goed verloren! »

v .
Ach! die arme ongelukkigen, het verstand verloren hebbende,
Zouden beter gedaan hebben thuis te blijven !
Z ij hebben een echten lijdensweg doorloopen,
Om beschoten te worden of in zeehavens van Frankrijk  te verdrinken !

V I.
W elk noodlot en welke ellende voor hunne bloedverwanten !
Nimmer meer zullen zij hunne Ouders, noch hunne kindjes weerzien !
De meesten der verdwenenen hebben hun graf in de zee gevonden,
En d’anderen zullen hunne begraafplaats op vreemden bodem hebben !

V II.
Als men bedenkt wat er al op deze wereld omgaat,
Waarom  nog langer moeilijkheden oan anderen w illen veroorzaken?
Hebben w ij geen hartzeer genoeg, zonder er nog meer te moeten verwekken? 
Laat ons verzoenend zijrïTgoede vrienden, volgen w ij den raad van een ouderling!

V III.
Na geleden te hebben van den orkaan welken over ons heeft gewoed,
Laat ons weder moed vatten, en broederlijk samenleven?
Vergeten w ij onze oude vroegere veeten,
Trachten w ij te leven, zijd aan zijd, in  een paradijs !

IX
Achteruit ! de kwaadsprekers, de wangunstigen !
Ze zijn maar, alles inbegrepen, eene halve klu it waard !
Laten w ij het gebabbel, en de oude w ijvenpraat ter zijde,
Verachten w ij de verklikkers, zij zullen barsten van razernij !

Rechtbanken

OEFENINGSWEDSTRIJD VAN 
C. S. CASINO-KURSAAL

DE

Ten einde in  beste conditie het paasclv 
tornooi te kunnen betwisten en met het 
oog op de samenstelling van het elftal, 
zai de ploeg van C. S. Casino-Kursaal 
Zondag aanstaande, te 10 uur, een oe- 
fcnm atch spelen tegen he.t tweede elf
ta l van A. S. Oostende.

Boksen

V O ETEN VERZO RG IN G  — MASSAGEN  
FOOT COM FORT — SER V IC E

^AuParaHjj®
G. M A D E L E I N B U Y S

Voetverzorger (Pédicure)
(Hoek Marie-Josepl. en Madridstraat)

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

N.B. — Alles w at verpleging en benoo
digdheden aangaat van zieke of p ijn 
lijke voeten, zooals : Elastieke kousen, 
Zokjes, Omniped, Steunzolen», Schuim- 
zolen, Foot Bed, H iel kussens, Réduc
teurs, Zinopads, Prom a’s, Corm a’s, Pe- 
difix, Isolcor, Correcteur D r Roberts, 
Stocking heel protector D r Scho ll’s, 
Poeder». Badzouten. Foot-Comfort-Acty.

(2)

DE MEETING TE OOSTENDE
F. ASSELOOS KON ZICH  
N IET  DOEN GELD EN  !

VAN EENOO LEV ER T  EEN  
P R A C H T W E D S T R I J D

Voor een tam elijk groote belangstel
ling verliep de jongste meeting van 
F landria B. C. Oostende, Zondag 1.1. in 
de zaal van het Sportpaleis.

Van het zwaarbeladen programma, 
vestigden twee wedstrijden de aandacht 

jder toeschouwers. De eene heeft aan de 
j verwachtingen ten volle beantwoord, 
m aar de tweede kon het publiek niet be
koren.

D it laatste was het geval met den be- 
roepswedstrij'd tusschen F irm in  Asse
loos en Fourmeau. De Oostendenaar 
m aakte h ier zijn eerste optreden in  de 
beroepsklasse en van hem werd door
gaans verwacht, dat h ij zich zou kun
nen doen gelden. E r  is daarvan echtei 
niets in  huis gekomen. De Oostendenaar 
moest het zelfs met een k.o. nederlaag 
tegen zijn tegenstrever afleggen, na 
durende de vijfde en zesde ronde naar 
rie planken te zijn gegaan. Deze partij 
leerde ons niets, tenzij dat de overwin
naar reeds lang op den terugweg is, ter
w ijl Asseloos nooit een belofte in  de be
roepsklasse wordt. Zeker was Firm in  
een zeer goede liefhebber, m aar het is 
reeds uitgem aakt, dat h ij het in  de be
roepsklasse tegen tegenstrevers van 2de 
serie moet afleggen. In  alle geval heeft 
deze/ p artij geenszins aan de gestelde 
verwachtingen bantwoord.

Veel aantrekkelijker, alhoewel van 
m inder korten duur, was het treffen tus
schen de twee uitstekende liefhebbers 
Van Enoo en Mare Amédée. Beide bok
sers staken in  prachtform , want ze had
den zich stevig voorbereid met het oog

op dezen belangrijken kamp. Voor Mare 
Amédée is h ij echter een groote teleur
stelling geweest, want de man uit Kor- 
tri.ik kende een echte Waterloo.

Reeds na amper één m inuut strijd, 
werd h ij neergehaald voor 9 tellen,werd 
daarna terug naar de planken gestuurd 
om definitief uitgeslagen te worden. Aan 
dergelijk verrassend einde zal zich ze
ker wel niemand verwacht hebben. De 
schitterende zegepraal van Van Eenoo 
lokte een storm van toejuichingen uit 
die verdiend te noemen waren, naar aan
leiding van zijn prachtig optreden. Door 
d it prachtig succes, w'ord.t de jonge Oos- 
tendenaar dus geroepen om tegen den 
titelhouder B iron ten strijde te trekken 
en eens dat deze dag zal aanbreken, 
krijg t onze stadsgenoot anderm aal een 
schitterende gelegenheid om zijn werke
lijke kw aliteiten te vertoonen.

De liefhebberskampen, acht ln  getal, 
vielen erg mede en gerust mag worden 
aangenomen dat deze volksmeeting ten 
zeerste vodaan heeft.

Xfehie.' de technische uitslagen:
Liefhebberskampen over 4 x 2  m inu

ten:
Dejonghe (62 kg.) Oostende en Ver

mander S r .62 kg.) Moeskroen slaan 
m atch nul.

Brys (65 kg.) Oostende w int van Pa- 
pegy (65 kg.) Moeskroen, door uitslu i
ting van Papegy tijdens de tweede ron
de voor minderheid.

Hoornaert (58 kg.) Oostende w int m et' 
de punten op Verm ander J r  (58 kg.), j 
Moeskroen.

Declercq (80 kg.) Izegem w int met de 
punten op Albert K e ttle r (80 kg.) Duit
sche Krijsm arine.

Delrue (53 kg.) Oostende w int met de 
punten op Verscheuren (53 kg.) Moes
kroen.

Helsmoortel (67 kg.) Oostende wint

RECH TBA N K TE  BR U G G E
H IJ V ERKO C H T  . T S  VAN EEN

ANDER. — V... u it Bre^-^ie was bij ver
stek veroordeeld geworden tot 1 maand 
gevang en 50 fr. boete wegens het ver
koopen van een fiets die hem niet toe
behoorde.

H ij heeft verzet tegen dat vonnis aan 
geteekend en zag thans zijn straf ver
minderen tot 100 fr. of 1 maand.

H IJ  V ER KO C H T  M EU BELEN  D IE  H EM  
N IE T  TO EBEH O O RD EN . —  De Buck Em. 
afkomstig van Gent en gehuisvest in  een 
koffiehuis te Zeebrugge had —  toen de

M EK A N IEK E  TOUW-, G A REN 
EN N ET T EN FA BR IEK EN

N. V.
R E E D E R I JK A A I .  O O S T E N D E

Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en
— Openbare W erken —
— Mazout « Purfina » — 
Diesel Motoren « Sulzer »

(58)

met de punten op M arino (70 kg.) Veur
ne.

Devaux (65 kg.) Oostende en Berto 
(65 kg.) Veurne, slaan m atch nul.

Hubrouck (60 kg.) Oostende w int met 
de punten op Caulier (60 kg.) Veurne.

Halve finale voor het liefhebberskam- 
pioenschap van België middengewicht :

Van Eenoo (Oostende) slaat Mare 
Amédée (K o rtrijk ) k. o. in de eerste 
rende.

Beroepskamp over 8 x 2  minuten:
Fourmeau (58 kg.) Moeskroen slaat 

F irm in  Asseloos (58 kg.) Oostende, k.o. 
in de zesde ronde.

KAREL SYS TE BRUSSEL
Op Zondag a.s. 6 April komt onze B e l

gische zwaargewichtkampioen K are i Sys 
andermaal in de hoofdstad uit, waar h ij 
den Franschm an Francis Rutz over 
10 x 3 minuten zal ontmoeten.

Ofschoon de Franschm an als officieel 
challenger voor den nationalen tite l in 
aanmerking komt, zal h ij zonder tw ijfe l 
niet kunnen opwegen tegen de kunde 
van onzen stadsgenoot, die opnieuw be
kwaam is de overwinning te verwerven, 
mogelijks vóór de lim iet.

In  alle geval wenschen w ij de spits
broeders Vanhaverbeke-Sys veel geluk.

eigenaars weg waren — meubelen ver
kocht tegen een spotprijs. W anneer de 
voorzitter van de rechtbank hem vroeg, 
waarom h ij dat gedaan had, zegde h ij : 
«Menhiere, ik had grooten honger en heb 
voor ejen kleine p rijs deze meubeltjes 
verkocht». De Buck hoorde zich dan ook 
verwijzen tot een gevangenisstraf van 6 
maanden plus 700 fr. boete of 1 maand. 
De onmiddellijke aanhouding werd be
volen.

HOF VAN BER O EP  TE GENT
EEN  SOLDAAT HAD OP EEN  BU R G ER  

GESCH O TEN . — Tijdens de oorlogsda
gen had de soldaat Hoorne, die te Oos- 
tened lag ingekwartierd, zonder de m in
ste reden een schot gelost op den heer 
Deck, die in het been werd getroffen. De 
soldaat werd naderhand vervolgd en 
hoorde zich door de Rechtbank te Brug- 
g-3 veroordeelen tot zes maanden gevan
genisstraf en 350 fr. boete of 15 dagen. 
H ij teekende beroep aan tegen dit von
nis, doch hoorde het thans eenvoudig' 
door het Hof bekrachtigen.
KA M ER VAN IN BESC H U LD IG IN G ST EL 

L IN G  TE G EN T
K IE K E N D IE F . — Dewulf Oscar, bak

ker te Oostduinkerke, was aangehouden 
onder betichting van diefstal van kie
kens, dit met braak, inklim m ing en va l
sche sleutels, te Jabbeke in  den nacht 
van 19 op 20 Februari 1941.

Tegen de bekrachtiging door de Raad
kamer te Brugge van zijn aanhoudings
m andaat teekende Dewulf beroep aan.

De Kam er van Beschuldiging heeft het 
bevel behouden en Dewulf b lijft aange
houden.

B O E T S T R A F F E L IJK E  RECH TBA N K  
VAN VEURN E

B E D R IE G L IJK E  V ER D U IST ER IN G  VAN 
STO FFEN . —  Bea..., Zulma, huishoudster 
Dep... H ilaire, werkman, Dem... Arthur, 
workman en Bea... Augusta, huishoud
ster, wonende te Koksijde, hadden al
daar in  M ei 1940, eenige stukken stof be
drieglijk verduisterd ten nadeele van 
Morysse Edward uit Edingen. Allen wer
den veroordeeld tot twee maanden ge
vangenisstraf en 350 fr. boete of 15 da
gen gevang voorwaardelijk gedurende 
5 jaar. De rechtbank heeft hen solidair - 
lijk  veroordeeld om aan de burgerlijke 
partij te betalen, de som van 1000 fr. en 
beveelt de teruggave der stoffen.

D IEFST A L  VAN EEN  R IJW IE L . — 
Dem..., Arthur, werkm an te Koksijde, 
hiervoor reeds vermeld, werd ook be
tich t van diefstal van een rijw ie l ten na
deele van Bonaventure Febronie uit 
Veurne, Wegens dit feit werd h ij ver
oordeeld tot 1 m aand gelvangenisstrai 
en 182 fr. boete of 8 dagen gevangenis
straf.

S P R O T
letje van Breedene. Nu zij baas en be- ' ruchtbaarheid te geven dan ze reeds 
diende, twee m ijnheeren, gezegend heeft, ' heeft, temeer daar ’t mensch m ij een 

' St. Antonius er bij sleurend, zakt ze de bedevaart naar ’t Kapelletje heeft be- 
! trappen af. H aar oude vent zal m o r^n  1 loofd.
naar zee gaan voorzien van warme kof-1 « Je  vrouw kan morgen ’t geld komen 
fie, m isschien zelfs met een borrel er in. ontvangen » zoo probeer ik  nogmaals van

............ SCHETS U IT  H E T ............»
.........V ISCH  M IJN  B E D R IJF  ............. *

M ijnheer Pol weifelt, het zou hem 
tr zwaar vallen nog langer te weerstaan

« Henri, geef m ij eens honderd frank » 
zi'gt h ij.

Ik  haal ’t geldkistje u it de zware 
brandkast waarvan het letterslot kapot 
is. Ik  geef hem het gevraagde briefje. 
Hij neemt het weegbriefje u it de rimpe
lige hand en legt er de honderd franks 
in.

«H ier, —  zijn klare stem klinkt een 
tikje heesch — de rest kunt gij behou
den >.

H ij keert zich om en trommelt met 
zijn vingeren een solo op zijn bureau, 
’t Oude vrouwtje bedankt, haar gelaat 
schijn,t klaarder dan daareven. U it haar 
gestamel kan ik opmaken dat ze voor 
M ijnheer Pol een kaars zal ontsteken in 
de Kapucijnenkerk. Ik  sluit m ijn koffer
tje en glim lach, daar ’t mensch heur 
snuifneus aan heur omslagdoek schoon
veegt. ’t  Vrouwtje denkt w aarschijn lijk  
dat ik haar goedmoedig toelach, want ze, 
belooft m ij een bedevaart naar ’t Kapel

M ijnheer Pol schijnt erg verlegen met 
zichzelf en met een «’t Is  toch een tries
tige stiel hé! » gaat h ij heen, hoogst
w aarsch ijn lijk  naar zijn stamcafé.

IV .
Fred is terug van het station. Alle wa

gons zijn b ijna geladen. De opwinding 
langs de kaai is geluwd. De scheepjes 
zijn gelost en de vissehers naar huis ge
loodst of ze hangen rond in de herber
gen.

Twee paar klompen stampen op de 
trappen. Die oude vrouw heeft natuurlijk  
haar mond niet kunnen houden. Twee 
bonkige vissehers staan voor me. Handen 
als houten schoppen, rug en vingeren 
vol fletse vischpellen steken m ij de eens 
w itte weegbriefjes toe.

« Niets aan te doen » zeg ik « geen geld 
vandaag ».

« We kunnen morgen niet terugko
men » brommen twee basstemmen.

Ik  trek veelbeteekenend m ijn schou
ders op:« Sp ijt me

die twee vissehers af te komen.
« W ij ontvangen liever zelf ons geld, 

want morgen zijn we ’t  zeegat uit ».
Die kerels zijn even taa i als op zee 

gedroogde haaien.
Ik  tracht m ij een a ir van een doghond 

te geven en w il het them a afsluiten met 
een:

« Dat gaat m ij niet aan ».
’k Geloof echter dat het m ij niet goed 

afgaat, want zij zijn er allerm inst onder 
den indruk van.

Ik  begin het stilletjes op m ijn zenuwen 
te krijgen, want die vissehers zien er m ij 
allesbehalve Sinterklaaskoeken uit. ’k 
Hoor verduveld weer gestommel op de 
trap.

Een lumineus idee !
« Fred, schakel het lich t u it » beveel 

ik « we sluiten het bureau ».
Terw ijl ik m ijn overjas aantrek, trach t 

m ijn bovenlichaam de vissehers m ijn 
spijt uit te drukken. Fred k ijk t m ij ver
bluft aan. H ij begrijpt m ijn  krijgslist 

In iet, die gelukkig ten volle slaagt. Voor 
De 17 heb je wel betaald, waarom dat het nieuwe paar klompen op het 

geef je nu ook ons geld n iet? » portaal zijn beland, maken de vissehers,
« Speciaal geval ». Ik  heb er geen lust ontstemd, rechtsomkeer en sleepen in 

-toe om de armoe van de vrouw meerhun aftocht de nieuwgekomene mee.

Hel; ’k Vreesde een oogenblik dat ze ’t 
m ij lastig zouden hebben gemaakt. Ge
lukkig m aar, want vissehers kunnen al 

I even koppig zijn als hun voedstermoeder 
de zee, wanneer zij in toomelooze drift 
op den dijk beukt, al spa.t als eenig re
sultaat heur schuim alleen als vlokken 
zeepsop op het blauw verweerd arduin.

We hooren thans het ons vertrouwde 
gestommel in ’t pakhuis beneden. De 
knechten hebben de wagons afgedekt. 
Z ij hebben weer een goeien dag gehad. 
Het werk is uiterst lastig, m aar op 't 
einde van de week zal er weer eens’ een 
groote brief van duizend fr. in den om
slag zitten, die hun loon bevat. D it duurt 
nu reeds vier weken. Als de aanvoer nor
m aal b lijft, zullen er wellicht nog een 
drietal weken bijkomen.

Ju les brengt de laatste gegevens. Ik  bel 
de bazen op. Z ij zijn tevreden over de 
geleverde prestatie en verzoeken m ij aan 
al de knechten een rondje te betalen op 
rekening der algemeene onkosten. Ze 
hebben een ferme slag thuisgehaald, 
want ’k hoor dat zij zeer goed geluimd 
zijn. Ik  wensch hun goedennacht.

Fred is k laar met de vrachtbrieven, 
zijn jonge oogen tintelen van levens
drift. H ij heeft nu toch iets beleefd van
daag. Ik  zeg hem m ij op te wachten bij j 
den Tjoerel op de kaai. D a’s hem vol- j 
doende. In  v ijf vloeken is h ij weg.

Beneden is alles in  orde. A l het mate 
rieel is binnen. Bascules, carburelampen, 
schoppen, manden en kisten zijn veilig 
opgeborgen. De mannen krabben de 
vischschubben van hun handen. Ze zien 
er vermoeid uit, doch als ik hun zeg dat 
de patroon een glas bier heeft betaald, 
schijnen hun oogen niet meer zoo dof. 
Georges, bijgenaamd Coca-Cola, geef ik 
een frank vijf-en-twintig, h ij toch w il 
r.ooit drinken en krijgen de andere man
nen hem al eens mee, dan drinkt h ij 
Coca-Cola, een duister brouwsel dat er 
bi] ons langs de kaai niet in  wil. Da 
Schele voert natuurlijk  weer het hooge 
woord, ’k geloof dat h ij al ettelijke pin
ten bier binnen heeft, zoo tusschen t 
laden van twee wagons in. Hoe die het 
k laar speelt om zóó te zuipen en toch nog 
even hard, om niet te zeggen harder nog 
dan zi.in ploegmakkers te kunnen wer
ken, b lijft m ij een raadsel. Breed steken 
zijn schouders onder zijn vechtersnek 
uit. H ij is van ’t  ras dat met beide bee- 
nen op den grond w'aarop h ij loopt is 
vastgegroeid. Sprekend contrast met 
Jules, den ploegbaas, die spichtig en 
klein, zijn oogen overal laat ronddolen 
zonder éénmaal een vast doel te fixeeren, 
als ’t zwieren van het vuurtorenlicht, 
dat alles w il zien zonder iets bepaald 
te kunnen belichten.

De Schele is natuurlijk  ’t snelst ge- 
wasschen en gekleed. Voor hem zijn dej 
herbergen magneeten en daar h ier om

zeggens geen straat is zonder café, kan 
iK goed begrijpen dat men hem thuis 
weinig of nooit te zien krijgt. Terw ijl 
de mannen zich een beetje toonbaar ma
ken, ga ik  boven wat orde in  m ijn pa
pieren brengen, De dubbels van de weeg
briefjes zie ik na en bereken den gemid
delden prijs van de sprot die w ij op heden 
verzonden hebben. Onze wagons zullen 
een mooie w inst opleveren, dat is zeker. 
Ik  trek een der lage, met tralies voor 
ziene, vensters open om de lucht in het 
stofferige bureau te verver schen. Het 
koude vriesweer schuift k il rond m ijn 
aaijgezicht. ’t Is  stil nu achter de m ijn. 
De w interharde nacht lig t scherp op de 
thans verlaten kaai. De vensters der her
bergen leggen matte vlekken op de keien 
De booten en scheepjes liggen als zw’arte 
blokken in  het tijdok. De touwen steunen 
en kriepen in de takels der masten.

De knechten zijn allen weg nu. Ze zit
ten reeds op m ij te wachten bij den 
Tjoerel.

Ik  sluit het venster, werp de brandkast 
dicht en trek m ijn overjas aan. Na bu
reau en pakhuis goed afgesloten te heb
ben verlaat ik de mijn.

( ’t Vervolgt).
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Oostendsch Nieuws
Cvervolgd

A PO T H EEK D IEN ST
Op Zondag 6 April zal de apotheek 

Quaegebeur, Torhoutsteenweg, gansch 
den dag open zijn.
ZW EM  G ELEG EN  HE ID.

W ist U dat onze provincie slechts een 
overdekte zwemkom telt te Brugge, als 
w ij ons badpaleis nie.t mederekenen, en 
verder 7 openluchtinstellingen.

Groote steden als Tielt, leper en Diks- 
mulde, bi'üittf-n niets .

Zooals men ziet va lt er hier schrikke
lijk  veel te doen op dat gebied.

Pierre
LANNOYE-VANTYGHEM

ZEILMAKER
Gelast zich voor alle werk : 

zeilen, zonnestoors, bachen, enz.
Overvloedstraat, 76 - Oostende

Handelsregister 9390
(25)
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VOOR DE OUDERS

B ij besluit van den wn. Sekretaris- 
Generaal van het M inisterie van Volks
gezondheid, dato 14 Augustus 1940, is de 
pokinenting verplichtend tusschen de 3e 
en 8e levensmaand. De inbreuken op dit 
besluit worden gestraft met een geld
boete van 1 tot 25 fr., of met gevange
nisstraf van één tot zeven dagen .

In  geval de geneesheer, om redenen 
van medischen aard, van oordeel is niet 
tot de inenting te kunnen overgaan, dan 
stelt h ij een medisch verslag op dat, 
door de ouders, onder gesloten omslag, 
aan het bureau van den Burgerijken 
Stand wordt overhandigd. D it verslag is 
vertrouwelijk.

Kostelooze zittingen voor pokinentin- 
gen worden om de drie maand door het 
gemeentebestuur ingericht .De zittingen 
plaats, datum, en uur vermeldend, zul
len door middel van aanplakbrieven be
kendgemaakt worden.

De ouders of voogden mogen hun kin
deren of pleegkinderen, op eigen kosten, 
door een vrij gekozen geneesheer, laten 
inenten. Z ij moeten aan het Bureau van 
den Burgerlijken S.tand, Stockholm straat 
6, benedenvloers, een dubbel laten gewor
den van he\j; inentingsattest w aarvan 
zij zelf het origineel houden.
O PG EPA ST  !

De steno-dactylo school «CREM ER» is 
thans gevestigd : Marie-Joséplaats, 2bis 
(boven de wasscherij en haarkappers- 
w inkel).

(23)

A LG EM EEN  BESCHAAFD
De vele personen, welke rekeningen 

voor geleverde verstrekkingen, ingevolge 
opeischingsbevelen, uitgaande van het 
stadsbestuur,op de verschillende bureau’s 
moeten inleveren, dienen de volgende 
verklaring op alle rekeningen te sch rij
ven :

«Echt en waarachtig verklaard voor 
de som van...»

Deze verklaring is een slaafsche navol 
ging van het Fransch, w at men in de 
taalkunde een «gallicisme» noemt en dan 
ook als fout wordt aangerekend.

De juiste Vlaam sche term  lu id t: «Naar 
waarheid opgemaakt. en voor echt ver
klaard tot een bedrag van...»

Zou het niet mogelijk de verschillende 
stadsdiensten op deze fout te wijzen, en 
hen te verplichten den juisten term te 
doen gebruiken.
PAP 1ER BENOO DIGDHEDEN

Op het stadsbestuur werden de dienst
oversten verzocht het aantal schuurka- 
lenders, agenda’s en andere rekenboeken 
welke zij voor het d ienstjaar 1942 zullen 
noodig hebben, te w illen opgeven. Het 
schijnt dat slechts wat strict noodig is 
zal kunnen bekomen worden.

Besparing dringt zich overal op.
ZU RE  M ELK

W ij hebben veel klachten gehoord over 
de melk welke zoo gauw zuur wordt. Huis
vrouwen hebben ons gevraagd daarover 
eens iets in  het blad te w illen plaatsen.
Zou onze stedelijke bevoorradingsdienst 

met den knappen h. schepen Van Coil
lie aan het hoofd, die huisvrouwen kun
nen tevreden stellen ?

Vooraf onzen hartelijken dank.

Voor uwe LIMONADEN  
wend U tot de limonadefabriek CROWN  

bij

E. Vanderstraeten-Bauwens

B ELG ISC H E  O PEISCH IN G EN .
N aar men ons mededeelt zou door het 

stadsbestuur van 1 Jan u ari 1941 af tot op 
heden, iets m inder dan een ha lf m illioen 
irank  terugbetaald zijn geworden voor 
do Belgische m ilitaire opeischingen w el
ke eertijds werden gedaan.

Aangenaam, denken alle verstrekkers.
HONDEN R A V IT A IL L EER  ING. — A LLER  
LAATSTE VERGUNN IN EN .

Dank zij een bijzondere aanvraag tot 
het M inisterie gericht mogen w ij nog 
voor Oostende en de kustzone een der
tig ta l waakhonden voor de rantsoenee
ring inschrijven. D aar de aanvragen bin
nen enkele dagen moeten ingediend wor
den, is het raadzaam niet te lang te 
wachten zich te laten inschrijven om 
alle teleurstelling te vermijden.

Dr Distave, 15, Poststraat, tusschen 0 
en 12 uur.
CO M M ISSIE  VAN O PEN BAREN  ONDER
STAND.

De heer H. Renier, voorzitter van den 
Beheerraad der Algemeene Spaar- en 
Lijfrentkas. heeft een som van 5000 fr. 
geschonken aan de Commissie van Open
baren Onderstand te Oostende, als dank
betuiging voor het terugbezorgen van 
kostbare voorwerpen, welke alh ier in  de 
maand Mei 1.1. verdwaald zijn gegaan.
L A P JE S  GROND

Het Albert Parc te M ariakerke w aar 
het A. S. O. stadion gelegen is, is thans 
volledig omgewerkt in  heerlijke moes
tuintjes, door de zorgen van het «Werk 
van den Akker».

Ouderen van dagen zullen zich nog 
wel herinneren dat dit park vroeger ook 
landbouwgrond geweest is.
B I J  HET T RA M PERSO N EEL

Geruchten doen de ronde dat de be
schikkingen over de verjonging van de 
verschillende kaders ook zullen toege
past worden bij het personeel der locale 
tram m aatschappij.

Bedienden en werklieden zouden b ij
gevolg aan zestig ja a r worden gepen- 
sionneerd.

VOOR DE P O S T Z E G E L L IE F H E B B E R S  ! B I J  DE STA DSD IEN STEN
De reeks «Winterhulp»postzegels wordt 36 metselaars en metselaarsdienders 

aangevuld door de uitgifte van een blad werden onlangs op he.t gemeentebestuur 
waarop de negen waarden dezer reeks aanvaar<l. met speciale opdracht, de 
voorkomen, gedrukt in  hun grondkleur. ] schuilplaatsen te verzorgen of te her- 

D it blad wordt te koop gesteld per in- stellen, 
schrijving, tegen den prijs van 21 fr. | Dergelijke maatregelen zullen wel wel- 

De bestellingen mogen van nu af aan kom zijn bij de bevolking, ten minste 
gedaan worden door middel van een 1 als die aanwervingen ernstig gaan. 
taksvrije storting of door overschrijving
op postcheckrekening 551.40 van «Blad 
der negen Winterhulp-postzegels» te 
Brussel 1.

Om de regelmatige uitvoering van de 
bestellingen toe te laten, dienen deze 
uitsluitend soortgelijke bladen te om vat
ten.

De inschrijving wordt gesloten op 20 
A pril 1941.

De oplage zal ongeveer 200.000 exem
plaren bedragen; in voorkomend geval 
zal er tot verdeeling overgegaan worden.

Deze postzegels zijn voor frankeering 
geldig, .tegen hun nominale waarde in 
binnenlandschen en buitenlandschen 
dienst net als de gewone postwaarden, 
tot 30 September 1941.

P E L S E N

H E S S E N S
Specialiteit van Vossen, M antels 
en Pelsen op m aat ■

A JO L F  BU YLSTRA AT, 44, OOSTENDE
Herstellingen — Veranderingen 
M atige prijzen.
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IJZERWAREN -
QUINCAILLERIE

Jack DELANGHE
Nieuwpoortsche Steenweg, 34

A LLE  H U ISH O U  D A R T IK ELS  
— EN  ALAAM  —

H. R. 3673 Tel. 72.072 
(27)

DE PL EC H T IG E  KO M M UN IE
Het staat thans vast da.t de plechtige 

kommunie zal doorgaan en wel op den 
derden Pinksterdag of Dinsdag 3 Ju n i
EEN V ER B ET E R IN G

Van vele kanten werd er met recht 
geklaagd dat het stadsbestuur de kin- 
dervergoeding aan haar personeel niet 
uitkeerde. Het schijnt dat er hier thans 
verandering zal inkomen. De compensa
tiekas zou nu regelm atig de kinderver- 
goeding om de drie maanden uitbetalen, 
w at de stad zou toelaten haar verplich
tingen na te komen.
ST R A T EN V ER BET ER IN G

In  het kader van de groote werken, 
wordt thans de m ogelijkheid overwogen 
om alle straten welke geen kasseisteenen 
bezitten, in  orde te brengen.

Goed nieuws dus voor de werkloozen.
M aar zal men M ariakerke niet verge

ten ?

PASPO O RT VOOR B ELG ISC H E  A R B E I
DERS, W ERKZA A M  IN DUITSCHLAND

Alle Belgische arbeiders welke tewerk 
worden gesteld in  Duitschland moeten 
houder zijn van een speciaal paspoort.

Dat wordt bekomen op de volgende 
m anier: Zoodra de arbeider in  ’t bezit 
is van zijn aannem ingscontract levert 
het Gewestelijk Bureel voor Arbeidsbe
m iddeling de volgende stukken af:

Drie blanco exemplaren van een in- 
lichtingsbulletijn en een kaart bestemd 
om het adres van den arbeider in  Duitsch 
land, per post, aan den Paspoortdienst 
mede te deelen.

Met al deze stukken, samen met drie 
foto’s, begeeft de arbeider zich naar het 
stadhuis, Bureel van Bevolking, w aar 
men deze stukken zal invullen alsmede 
een identiteitsgetuigschrift en een be
w ijs van goed gedrag en zeden afleve- 
ren.

Deze regeling zal het af leveren van 
paspoorten bespoedigen.
PLAATS VAN M A G A Z IJN IER

Niet m inder dan 61 kandidaten heb
ben zich aangemeld voor de openstaan
de plaats van m agazijnier

Als ju ry voor het examen dat binnen
kort zal plaats grijpen, zullen zetelen : 
stadssecretaris Surmont, inspecteur Sur- 
mont, de tijde lijke rekenplichtige De 
Waepenaere, en verder de HH. schepen 
Van Coillie en ingenieur Mouqué.
HET W APEN  VAN DE STAD

De volgende opmerkng werd ons ge
maakt.

Ons stadsbestuur gebruikt voor haar 
dienstzaken stempels waarop de ver
melding voorkomt: «Stad Oostende» of
wel «Gemeentebestuur Oostende» samen 
met het wapen van de stad.

Nu is er echter geen eenheid in  ons 
wapen. Op de eene stempel houdt de 
vrouw in  haar linkerhand een spiegel
tje, op de andere houdt zij een sleutel 
in  de hand.

Welke van de twee is nu de juiste ? 
Stadsarch ivaris Loontiens zal ons on
getwijfeld hierover kunnen inlichten.
EEN V O O R BEELD IG E  F IRM A

De firm a Valcke heeft in  de laatste da
gen voor haar personeel schikkingen ge
troffen, welke verdienen te worden on
derstreept.

A l het personeel geniet een verhooging 
van 10 t.h. op hun wedde zooals bij den 
S taa t en alle( achterstallige wedden,

werden

N IEU W E  K LA SLO KA LEN
D aar tengevolge van de huidge om- 

standgheden de school van den Vuurto- . ,  ̂ ,
ien  niet meer ter beschikking kan gesteld veroorzaakt door de Meidagen 
worden van de schoolgaande jeugd van vereffend. , , ,
den Opex, heeft Mevrouw Ardou haar Dit; voorbeeld strekt ongetwijfeld tot 
egendom kosteloos afgestaan aan het  ̂navolging, 
stadsbestuur om er de verschillende klas- 1 B EV O LK IN G S R EG IST E R S  
sen in  te richten. | g en b e s l u i t w e t  is verschenen w aarin

OP DEN O PEX
Op den Opex werden verschillende 

woonHuizen, toebehoorende aan den 
«Oostendschen Haard» opengemaakt, in 
aanwezgheid van een commissaris. De
ze huizen, dite gemeubeld zijn, bleven 
een ganschen nacht onbewaakt, zoodat 
zekere personen er niets beter op gevon
den hebben dan er weg te nemen wat 
ze konden gebruiken. Naar verluidt heeft 
het bestuur van voornoemde m aatschap
p ij een klacht aanhangig gemaakt bij 
het stadsbestuur.
PLEC H T IG E  COM M UNIE

Het schijnt dat zekere personen zich 
thans beijveren om bij de hoogere over
heid de toelating te verkrijgen, een 
grooter vleeschrantsoen te bekomen 
voor de gezinnen welke een eerste kom- 
m uniekant hebben.

De toestemming werd nog niet bereikt»
In  elk geval een kiesche zaak.

OP H ET STA D H U IS
In  vele gemeenten van het land wor

den de verschillende diensten en bu
reau’s van het stadhuis, slechts in den 
voormiddag voor het publiek openge
steld. Het schijnt dat deze maatregel 
het gemeentepersoneel toelaat beter en 
rapper hun taak af te werken.

D aar dit systeem bepaalde voordeelen 
oplevert ware het misschien wenschelijk 
d it ook eens toe te passen in  onze stad.

S a f!H
APR

5.:
5.1
5.1
5.1
5.1 
5.( 
5.( 
5.(

DE BEN Z IN E
Naar we vernemen zou de hoevee)1-»' 

te verdeelen benzine voor de maand 
opnieuw verm inderd zijn, zoodat er i 
een beetje meer zal moeten gespa’;, 
worden door de verschillende met j *1 ?  
torrijtulgen rijdende personen. •’ < w

'1:
DUIVEN L IE F H E B B E R S  ' V

Het is nog immer ten strengste vt , Z 
boden de duiven te laten uitvliegen. H Z 
schijnt dat de verschillende duivenli' ■ M 
hebbersvereenigingen er 'arm erm aal o 
Dijzondere aandacht hebben moeten-u ,/W 5.( 
tigen op de bestaande verordeningen. 1>\ 5.(

Strenge algemeene straffen zijn ta>V 4.E 
andere voor de overtreders voorzien. Z
CO NTRO LEURS m

In  de laatste dagen hebben de co ï p  
troleurs in  onze stad flink  werk verricl w  
in dien zin dat met strengheid alle rt d  
zende personen, drager van een of and. v 
pak, valies of mand, onderzocht werde z 
oliet alleen op de wegen, m aar ook at/ z 
net station waren zij bezig. m

W at de uitslag van deze actie is, is ne d  
niet gekend.

4.E 
4.! 
4.! 
4.1 
4A 
4.< 
4.4 
4A 
4.Î 
4.: 
4.; 

W  4.2 
D 4.ïIN K W A R T IER  IN G S B E W IJZ E N

Te , veel menschen dienen op het b( 
voegde bureel op het stadhuis, kwa 
tierscheins in, welke m aar ha lf ingevul 
zijn door den kwartiernem er 

Alle verstrekkers dienen er dus op } w  
waken, dat niet. alleen hun inkw arti '
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Een bureau, nl. de Stadskas, past deze nngsbiljet goed ingevuld is, m aar oi©eze tal
regeling sedert lang in zekeren zin toe
DE TELEFO O N

Een algemeene herstelling van het te
lefoonnet kan bezwaarlijk geëischt wor
den, gezien den huidigen toestand. Noch
tans ware het niet mogelijk dat b.v. de 
geneesheeren telefonisch zouden kunnen 
opgeroepen worden, van uit het hospi
taal. Of nog andere personen w ier aan
wezigheid dringend kan gewenscht wor
den.

In  ’t algemeen belang vragen w ij dan 
ook aan de bevoegde overheid, de aan
sluiting te verzekeren.
OVER FR IT V E T

In  de gemeente Knokke is men van 
meening dat het vet van geslacht vee, 
bekend onder den naam  van fritvet (ze- 
sch rijft een correspondent u it Knokke. 
gel nr 5) naar deze stad moet !... Zoo

W ij kunnen de Knoksche huisvrouwen 
gerust stellen. W ij hebben er ook geen !
TREKHO N DEN

Het gebeurt soms dat w ij in  de straten 
van onze stad, karretjes zien, welke 
voortgetrokken worden door honden. 
De geleider neemt meestal plaats op 
zijn wagentje. D at is ten strengste ver
boden en proces-verbaal kan hiervoor 
worden opgemaakt.

M ETSERSTRA A T , 18 — OOSTENDE
(26)

SC H R IJFM A C H IN ES
W ie Zaterdag laatst op het stadhuis 

kwam, kon in  een der gangen van het 
Gerechtshof een groot aantal kartonnen 
doozen zien staan met reclame van een 
groot merk van schrijfm achines.

W aaru it we mogen afleiden dat nog 
een gedeelte van de door het stadsbe
stuur bestelde schrijfm achines toegeko
men is.

Za l de Stedelijke Meisjesberoepsschool 
nu mede deelen?
Z IN K EN  M UN TSTUKKEN .

Het staat thans bepaald vast dat w ij 
zinken 5-frankstukken zullen bekomen.

Deze zullen aangemunt worden naar 
gelang de behoeften.
U IT  K R IJG SG EV A N G EN SC H A P .

Nogmaals zijn deze week enkele Belg i
sche m ilitairen  u it Duitsch krijgsgevan
genschap in  hun haardstede terugge
keerd.

Onder hen bevindt zich lu itenant De- 
vriese.
H AM STEREN  !...

Onze vrouwtjes-huismoeders zijn thans 
druk bezig al het zout en de chicorei op 
te koopen die ze m aar vinden kunnen !...

Z ij beweren nam elijk dat deze produk
ten zullen gerantsoeneerd worden in den 
handel.

Der gelijke opkoop is voorbarig en zou 
m isschien tot rantsoeneering kunnen 
leiden.

Hallo, huismoeders, weest verstandig !
IN DE W. C. VAN HET STADHUIS

Nee, beste lezer, we zijn er niet ver
keerd ingeloopen zooals dat Oostendsche 
gemeenteraadslid van St Andries.

M aar w ij hebben opgemerkt dat er 
thans daar een spuwbakje opgesteld werd 
w at de gebruikers der W . C. moet .toela
ten hun sigarettenstom pjes da, ar in te* 
werpen in  plaats van in  de W . C.’s wat 
in den laatsten tijd  zware verstoppin
gen veroorzaakte en daarmede de on- 
verm ij delij ke herstellingswerken.

Hopen w ij dat men er gebruik zal 
van maken.

ONGESTELD.
Het sympathieke bureelhoofd van de 

Bevolkingsbureau op het stadhuis, de j 

heer Constant Schepens, is sedert enkele 
weken ongesteld. i

Wenschen w ij den heer Schepens eenj 
spoedig en algeheel herstel opdat h ij we
derom onder zijn vrienden op he.t stad
huis moge komen.
DE IN K W A R T IER IN G

Als we goed ingelicht zijn dan zouden ' 
verschillende verstrekkers van inkw ar- 1 
tiering aan het bezettende leger, in  de 
laatste weken de tweede 50 t.h. ontvan
gen hebben op de vergoeding welke zij 
uit dien hoofde van het stadsbestuur 
ontvingen.

W ij mogen dus ronduit verklaren dat 
de regeling der inkwartiering in  onze 
stad «op w ieltjes loopt».
DE A A RD A PPELK A A RT

Voor de komende rantsoeneeringspero- 
de moesten de gezinshoofden tot het be
komen van een aardappelkaart geen ver
klaring onderteekenen betreffende het 
bezitten van een te grooten voorraad !

Best ook, of anders lag het hospitaal 
vol met gekwetste stadsbedienden.
A FBRA A K

Onlangs deelden w ij mede dat de ou
de electriciteitsfabriek op M ariakerke 
gesloopt werd.

Thans vernemen w ij nader, dat slechts 
de rechtervleugel zal afgebroken worden. 
In  de andere bevindt zich nam elijk een 
groote schuilplaats, die veel sukses 
heeft bij de bevolking van de w ijk  M a
riakerke.
DE OPSLAG OP HET STADHUIS

De tijde lijke bedienden zullen deze 
maand een opslag bekomen van 10 pro
cent, en dit met terugwerkende kracht 
op 1 Jan u ari 1941.

Deze m aatregel zal ongetwijfeld wel 
overal goed gekomen zijn.

Voor de vastbenoemden is eenzelfde 
regeling getroffen.
B I J  DE PO L IT IE .

In  een Antwerpsch dagblad lezen w ij 
het volgende over den hygienischen toe
stand bij onze stedelijke Po litie : «De ad- 
junct-commissarissen die ’s nachts van 
dienst zijn moeten in het bed kruipen 
dat zoo pas verlaten werd door hun voor
ganger, daar men er m aar over één bed 
beschikt».

Als dit w aar is dan zou men toch, in 
de mate van het mogelijke hieraan moe
ten verhelpen.
OORLOGSSCHADE

Eigenaars van huizen welke bescha
digd werden door de stadsdiensten bij 
de opruimingswerken, zullen deze scha
de ook als oorlogsschade mogen aanre
kenen. Zoo meldt een locaal blad.

Een dergelijk gebaar dient onderlijnd ,!
DE R E G IE  VAN P. T. T.
had dezer dagen, zooals reeds gemeld, 
verscheidene telefonisten kosteloos ter 
beschikking van het stadsbestuur ge
steld.

zins het geval kan zijn zoodat het sche
pencollege dan ook m aar w ijselijk  be
slist heeft van deze medewerking af te 
zien, daar het toch beter is, werklooze 
en behoeftige bedienden te aanvaarden 
voor dat geld.

Burgerlijke Stand
— t*- -  
G EBO O RTEN

22 M aart. —  Roger Denolf van Gentiel 
en Irm a Dupon, W estlaan, 35, M iddelker
ke.

23. —  M arc Vanmassenhove van Os
car en Simonne Deprez, W ellingtonstraat 
28. —  Elisabeth Van Wassenhove van 
Frans en E lisa  Bekaert, Torhoutsteen
weg, 168 ; André Eeckhaute van Georges 
en Reynilde Vandenbroele, Nieuwpoort
steenweg, 383.

24. —  Jenny Coopman van Isidoor en 
M artha Asaert, W erkzaam heidstraat, 
108.

DE AUTOBUS
E r wordt gevraagd dat de N. M. der 

Buurtspoorwegen de mogelijkheid zou 
w illen onderzoeken om de autobus Oos
tende-Brugge toch ten minste eenmaal 
langs G istel te w illen laten rijden.

D it maken w ij over aan voornoemde 
m aatschappij, die, w ij zijn er van over- 

de tijdperken van inschrijving in de be- tuigd, wel al het mogelijke zal doen. 
volkingsregisters voor personen welke

K R IJG SG EV A N G EN
Het schijnt dat er tot op heden te 

Oostende ruim  2500 Belgische m ilitairen 
gedemobiliseerd werden. Onder hen be
vindt zich een groot gedeelte welke als 
krijgsgevangene uit Duitschland terug
gekeerd zijn.
W ER K L O O Z EN C IJF ER

In  de week van 24 .tot 29 M aart 1941 
werden per werkdag gemiddeld 708 werk
loozen gecontroleerd, t.t.z. 445 vrouwen 
en 263 vrouwen.

Tijdens de week van 17 tot 22 M aart 
1941 waren 705 werkloozen, waarvan 439

dat alles er op vermeld staat, waarvo<;t wezer 
zij een vergoeding wenschen te bekome!igens a 

Let er vooral op dat den datum va , ... ;. 
het einde van de inkw artiering er „
staat en tegengeteekend is door de b 
treffende Duitsche Overheid. I
M EER  N ETH EID  A. U. B.

W ie voorbij de aanplakplaatsen gaa 
merkt ongetwijfeld het weinig verzor 
de zicht, dat deze aanplakbrieven gevc*r^_jrr: 
Voeg hierbij dan nog, dat d it alles zc 
m aar op de bloote muur wordt gepla!' 
en men zal het met ons eens zijn dat/ * 2  ( 
hier toch aan meer netheid zou kuni 
gedaan worden. #

Langs den anderen kant is het voor i ®  ( 
bevolking bijna onmogelijk de «laats» 1 ® '  
berichten» te lezen, daar de aanpl"
brieven alle van dezelfde kleur, fo rm .- .____
en druk zijn. . -
BEPLA N T IN G EN

Sp ijts de omstandighden zien w ij i/ooals 
mannen van onzen beplantingsdie £ neer 
onder de knappe leiding van bestuurdjmdbou’ 
Verhuist, reeds verschillende werk^acht v 
uitvoeren aan onze stedelijke beplanting «Vis 
gen. jire  wei

De bloemen zullen dus nog niet g D it ge 
heel verbannen worden door de aarda^tie de 
pelen en andere groenten. aatsbh 

gmaal: 
andreg 
dat d< 
.n het

verhuizen, fel ingejm m pt worden. W il 
mén geen onaangename verrassingen 
oploopen dan doet men best, wanneer 
men in  dit geval verkeert, zich onmiddel- 

Het b lijk t thans echter dat dit geens-1 W k aan te melden op het bureau van
bevolking, daar de overtredingen onder 
de bevoegdheid van de politierechtbank 
vallen.
R E IZ IG E R S  IN LO GE M ENTH U I ZEN

Ten einde op de personen die zich in 
de logementhuizen ophouden aan een 
bijzonder toezicht te onderwerpen werd 
een besluit uitgevaardigd doqj het m i
nisterie van Justitie , welke het houden 
van souche-boekje door de hotelhouders mannen en 266 vrouwen 
en andere houders van logementhuizen, ‘ 
bepaalt. Deze regeling treedt in  werking 
op 15 April a.s.
R E C H T E R L I J K E  ORDE.

B ij besluit van 26 M aart is op zijn ver-

ST A D SB IB L IO T H EEK
D at het aantal aan de stadsbiblioteek 

geleende boeken ook nog in de maand 
M aart zou stijgen, terw ijl anders ied< r 
jaa r op dit oogenblik een inzinking vast

zoek, ontslag verleend aan den heer Van gesteld werd, had men des te minder 
de Male, A. G., uit zijn ambt van plaats- kunnen voorspellen daar de nieuwe boe- 
vervangend rechter in  het vredegerecht kerij natuurlijk  niet over zulk een boe- 
van het kanton Oostende. kenschat beschikt als eertijds het geval

H ij is gemachtigd tot het voeren van was. De toename welke voor de maand 
den eeretitel van zijn ambt. M aart vastgesteld werd, is in, elk geval

zeer belangrijk, verm its in  deze maand 
AARD APPELEN . ( 4311 boeken uitgeleehd werden, tegen

De maximumprijs voor de gewone 3851 ln  Februari en 3446 in  Januari.Ver- 
soorten aardappelen is bepaald op 125 leden jaa r voor de eerste twee maanden 
fr. per 100 kg. voor de maand April en Van de heropening, werd eveneens een

25. — Jeannine Kyndt van Oscar 
Yvonne Zanders, Londenstraat, 3.

en
op 130 fr. voor de maand Mei.i
IS  D IT M O G EL IJK  ?

W ij werden opmerkzaam gemaakt op 
het volgende:

DE GEDIPLOMEERDE VROEDVROUW
Irma LANNOYE

gelast zich met verlossingen en ver
zorging ten huize.

Zich wenden 
Jongbloet, Frère Orbanstraat 143, Oos
tende.

(32)

stijgende belangstelling door de statis 
tiek van de uitgeleende boeken vastge
steld: 2557 in December en 1754 in  No
vember.

De vrije  middelbare vakhuishoudschool I la £ “ fe dFeraS eV“  S S e  romand 
der A. Pieterslaan deelt in het Staatsblad ■ladscne’ franscne en Engelsche romans

DE M O TO RBRAN DSTO FVO O RZIEN I
Sedert Maandag is het bureau van 

motorbrandstof voorziening verzorgd di 
R . Mollemans, overgeplaatst gewordf(,gen" uh 
naar het Gerechtshof, gelijkvloers,recH De v 
bij het binnentreden. D aar bevindt z ieden  
nu ook de Fahrbereitschaftleiter J, 1̂ , ae ^ 
meulenaere, zoodat de twee burejj, --*e]a 
thans vereenigd zijn en d it de be --m,
hebbenden heel wat hee^ y,jjze
loop zal sparen. O'

__-ÏS 1

O PG EE ISC H T E  R IJW IE L E N  £ t stee
Steeds m aar door wordt gevrp.agd .çpvi 

neer de bevoe -J -  ‘ 
zal overm an ' * orden overgegaan 
vergoe- de voorgenomen
ten voordeele van het B'.ls 

N aâr we vernemen woi^stellen 
wacht op het M inisterie &  de lo- 
die de verschillend .w aere  beurt 
gemeentebestuur -met rasse

Alles laat nochta.n;: ;z,rl 'i  z i?ar 
niet lang meer zal a msleepen. .*f

Staat" ’ 
ter wa: 
van 18: 
itaatsk  
brengst 
> 1.167.7 
:< 1.376.1 
den St:g r* ̂
ici<
t-'-mmi

ieDe .-n 
j]

Vangst

,n  (
K 't  en

3 1

.■üe
tog
dei

w

van 30-31 M aart mede dat een betrekking 
van leerares in modes open is.

Voorwaarden bij Mevr. de bestuurster 
tegen 1 April.

Als men nu nagaat, dat dit Staatsblad 
slechts op dezen laatsten datum ver- 

Moederhuis Mme schijnt, hoe is het dan mogelijk dat de 
gebeurlijke candidaten zich kunnen aan
bieden?

Afgedankt en Misbruiken
D'e aanklacht van sommige m istoestan

den waargenomen bij eenige hooge amb
tenaars vond weerklank bij onze lezers.

D it getuigen de ta lrijke  blijken van in 
stemming, welke we van alle zijden ont
vingen.

Een werklooze bediende sch rijft ons 
onder andere het volgende:

« Uw gewerd blad is het eenigste dat 
eens durft de waarheid verkondigen aan
gaande de cumuls. M isbruiken mogen 
bestaan voor zekere ambtenaren en hun
ne fam ilie, terw ijl voor de kleine bedien- 

.den geen cent bijverdienste mag toege- 
j laten worden, of was het zelfs de vrouw 
j der kleinste bediende die een klein huis- 
I werk zou aanvaarden, zooals strijkster 
b.v. en deze nederige bedienden winnen 
nog geen 15.000 fr. per jaar. W ij arme, 

i noodlijdende, soms gebrekkige oude werk
loozen, die b ijna van honger omkomen, 
bidden U, smeeken U, geachte heer op
steller, ons voort te w illen verdedigen in 
uw blad, ten einde deze misbruiken en 
wantoestanden, hardnekkiger dan ooit 
te bekampen om ze eindelijk stop te 
doen zetten ».

I We zullen voort op denzelfden nagel 
kloppen tot h ij eindelijk in of door het 
hout gaat. I

ST ER FG EV A LLEN
21 M aart. —  Em iel Verhelle, 51 jaar, 

echt. Elisa, Vandermeulen, woont te 
Steene;

22. —  Jenny Deswelgh, 1 j., Cadzand- 
straat, 6. —  H. A. L. Berber, Engelsche 
vlieger, aangespoeld lijk .

23. —  Petrus Droogenbroot, 68 j., echt. 
M elanie Goetghebeur, Torhoutsteenweg 
2. —  Ed ith  M arlein, 4 m., Kaaistraat, 44. 
A lbert Vande Putte, 67 jaar, echt. Jo an 
na Van de Velde, Dorpstraat, 105.

24. —  Carolus Molein, 72 jaar, wed. v. 
M aria Schraeyen, echt. Em erentiana 
Audenaerde, Kerkstraat, 46.

25. —- Joseph Vanhille, 54 jaar, echt. 
Zoë Vandermeulen, W agenstraat, 18; 
M arie Simon, 63 jaar, echtg. Edmond 
Lens, H. Serruyslaan, 34; M arcel Van- 
ysacker, 4 m., W agenstraat, 2.

27. —  Rosette Van Eenoo, 6 m „ Ge- 
lijkheidstraat, 139; Eugeen Fontaine, 56 
jaar, wed. A licia Dechaene, Rom estraat, 
92.

28. —  Petrus Clement, 62 jaar, echt. 
M aria Rassaert, Hennepstraat, 19.

Wendt U bij ST ER FG EV A L  tot

August Verburgh
Aannemer van Begrafenissen 
OOSTSTRAAT, 36 — OOSTENDE

P R IJS K A M P  OP DEN B IL JA R T
Op Zondag 13 April (Paschen) heeft 

een prijskam p op den b ilja rt plaats bij 
A)lfr|ed Broucke, Torhoutsteenweg, 258, 
(hoek Blauw kasteelstraat). 100 fr. voor
u it plus het inleggeld. Inschrijving  van 
af 2 uur. Begin om 2.30 uur. In leg 5 fr. 
Verder gewone voorwaarden.

H U W E L IJK EN
29 M aart. — De Bever Roger, tolbe

ambte en Kyndt Angela, bediende; Van 
Eenoo Jan , mekanieker, wed. van Im- 
pens Pau lina en D ’Hulster Leonia, z. b.

H U W EL IJK SA FK O N D IG IN G EN
30 M aart.— Verkempinck Karei, stads- 

bediende, Oostendsche Haardstraat, 12 
en Carmanne Albertine, z. b.; Bastin  
Jacques, hotelhouder, Albert I  Prom e
nade, 79 en Hennico Odette, z. b., K a re i 
Janssenslaan, 7; Sanders Maurice, pla- 
fonneerder, N ieuwlandstraat, 13 en Cou- 
etee Amanda, N ieuwlandstraat, 33.

Cinema’s
F O R U M

1. Aktualiteiten U fa in  le  week.
2. Een dokumentair.
3. Cam illa Horn in  «Centrale Rio».

C A M E O
1. Een dokumentair.
2. U fa aktualiteiten in lste week.
3. «Intermezzo».

P A L A C E
1. Aktualiteiten U fa in le  week.
2. Een dokumentair.
3. «Het Gouden Masker», een schoone 

film  met Albert M atterstock en Hide 
Weissner.

R I A L T O
1. Een dokumentair.
2. U fa aktualiteiten in lste week.
3. Jefke Bruyninck, Nandje Buyl in  een 

Vlaam sch gesproken volksfilm  «Jans
sens tegen Peeters».
R E X

1. Een dokumentair.
2. U fa aktualiteiten in lste week.
3. Hans Moser en Fritz  Kam pers in 

een lustige komedie «De Brombeer».

R I O
1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten U fa in  le  week.
3. Peter Voss en K a rin a  H ardt in  een 

avonturenfilm  «De Aventurier van Pa 
rijs».

R O X Y
1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten U fa in  le  week.
3. L a  Jan a  in een muzikale film  «Ster 

van Rio».

door ta lrijke  en belangrijke giften nog 
zeer vermeerderd is, moest ook een ver
meerdering van de rom anlectuur ver
wacht worden. Deze steeg van 3065 in 
do vorige maand tot 3975 in  M aart.

M aar ook voor de vormende lectuur is 
een vermeerdering w aar te nemen : 604 
werken van vormenden aard werden im- 
mers uitgeleend, tegen 547 verleden 
maand.

Alhoewel ons de gegevens betreffende 
de uitleening in  de vroegere bibliotheek 
ontbreken, kunnen w ij toch gerust be
vestigen dat zelfs in  de W interm aanden 
nooit meer dan 4000 boeken uitgeleend 
werden. Men mag zich dus verheugen in 
een toename van de belangstelling voor 
het boek en de degelijke lectuur.
HET VERVO ER  VAN BEER

Als w ij goed ingelicht zijn dan is het 
vervoer van beer met een kruiwagen en 
een kuip, tot h a lf April toegelaten en dan 
alleen nog vóór 8 uur ’s morgens.

Nu iedereen zich met ijve r op zijn 
lapje grond toelegt, ware het wensche
lijk  dat de bevoegde leiders deze poli- 
tiereglementen ter kennis zouden bren
gen van alle belanghebbenden, opdat 
deze niet in  overtreding zouden kunnen 
genomen worden.

PA P IER A FV A L
De niet meer gebraikte school, 

zullen als papierafval verkocht 
en alzoo nog een stuiver in  de ^  
brengen.
HET FO TO G RA FEEREN  ' lf " " "

In  de laatste maanden werd e* 
wat inkt verschreven over h ?t al of 
fotografeeren van onze boeken, n
ven en andere documenten. Vinn 
lemieken ontstonden zelfs, die n. rj 
voortduren. e^r

Het schijnt dat men er thans eer.,  ̂
de w il aan stellen in  dien zin dat n, ±j 
een aanbesteding zal u itschrijven tip dat g 
schen de locale fotografen en de specv be-voc 
listen in het land om die zaken c ng 
gevoelige p laat vast te leggen. ma

jepa't v
DE SC H EIN S Iyer in  1

Zooals we verleden week gemeld haommiS< 
ben is er een verandering gekomen ins 
zake de aflevering van scheins. Alle aaar vei 
langhebbenden dienen zich persoonlij 
aan te melden op het stadhuis (eer^ DE V 
verdieping, links bij het binnenkome: 
en zich niet meer schriftelijk  te wendi 
tot burgemeester of commissaris. F '^ e  in 
wordt dan de aanvraag opgem aaktye. ügest] 
echtverklaard wordt. Den volgende^* 1
mag men dan terugkomen om d 
gevulde en onderteekende stuk af t ’ 
len en zich te begeven naar het 
kehrbüro (Hotel du Centre, Leopo1 
18). H ier wordt dan de eigenlijke 
of paspoort afgeleverd.

,'4 cati 
I}1 fing 

n̂de 
ytj.r, p

'iscl 
nieJ scl 
hSJi iscl 
char: S

B I J  HET STA D SPERSO N EEL ots 30
De stadswerklieden welke 25 jaar trcoers ... 

wen dienst tellen dienen ingevolge d e j l daten 
staande Arbeidsverordening ; “  
caat, de burgerlijke meda 
mede een halve maand I o J ' b  , 
gen. Het schijnt dat ons staclsbeü 
deze onderscheidingen thans stipt 
toepassen.

W ij verheugen er ons ten zeerste om, 
meer daar het vroeger gebeurde dat m 
meer dan 3 jaa r moest wachten op 
toekenning.

Zou het niet mogelijk zijn dat 
schepencollege, de andere verzoekt/ 
het werkliedenpersoneel zou toe 
die bepaald zijn in dezelfde arbr1 
ordening.

Het ware ten zeerste wenschell
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de str'
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