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BIN N EN LAN D  : Een jaar, 30 fr. ; 9 maanden, 25 fr. ; 6 
maanden, 15 fr. ; 3 maanden, 10 fr. BU ITEN LA N D  : 50 fr.

Z(
la’W
u Corporatie van
Zisch- en Visscherijprodukten

-• —= =Lr in werkingn,T

I i ’ooals door ons voorzien werd. heeft 
- f  neer Piet Meeuwissen, leider van de 
rdfendbouw- en Voedingscorporatie, vol- 
‘klacht verleend aan de Hoofdgroepee- 
itfyig «Visch en Visscherijprodukten» om 

are werking te beginnen.
§Dit gebeurde Woensdag jl. De publi- 

iaktie der statuten zal eerlang in  het 
aatsblad verschijnen. We wijzen er 
gmaals op, dat op de afkondiging der 
ndregelen niet moet gewacht worden 
dat de groepeering van alle takken 
n het zeevisscheriibedrijf geldig zoude 

Jogen handelen.
De verschillende gemeentebesturen 

ziierden van den aanvang der werking 
de hoogte gesteld. De reeders- en 

jÉk.'T'̂ elaarsmiddens ontvingen hiervan f 1; "’■« u>ericht.
U e Ros?.’ de verscheidene kringen
__..is oftuiaald; er wordt immers een
Inde gesteld aan een verdeeling die 

.Je t steeds van partijdigheid vrij te plel- 
lcr.V o ?s .ffï aanleiding gaf tot sommige

t o w a S ',- « n - 4 S i:-  * £

jït fw ifT ’*  “■ ;brenest v hog te vroeg om den
> 1 167 751 . rerkinS van «Visch en Vis- 
:tl.376.12d lei, V  te gaan- 
den Staat 14.8t mq d e r  VISCH- 

’ P R IJZ E Nf itci'
c *'mmige vissehers waren ontgoocheld 

ie prijsvermindering van de visch 
U e  pt den aanvang der groepeering 

jng. Men mag niet uit het oog 
t laatstgenoemde niets te 

Vangstei. met de Commissie voor 
. - men, die de maximum- 

der verscheidene vischsorten be 
I R 't en controleert De maximumprijs 

jj.'ó fr., welke tijdens de overgangs- 
Pi in voege was, overtrof de vast-v i:

ri., ‘:ée prijzen. Men bekwam nochtans 
p JT iOg niet ingegrepen werd, vooraleer 

, definitief geregeld was. 
r Tij wijzen er bijgevolg met nadrul: 

dat geliik welke nrijsregeling buiten 
cie be-voegdheid valt van de Hoofdgroe- 

ng «Visch en Visscherijprodukten». 
'riffc maximumprijzen mogen reeds toe
lep a ".t worden, alhoewel nog niets hier- 
ver in  het Staatsblad verschenen is; de 

kommissie voor Prijzen en Loonen steunt 
ch insgelijks op de volm acht welke 
aar verleend werd.

DE VASTGESTELDE M AX IM UM 
P R IJZ E N

De maximumprijzen welke werden 
t  jigesteld en die w aarschijn lijk  bij 
’ e .'4catie in het Staatsblad geen ver- 

I}1 ping meer zullen ondergaan, zijn de 
<nde:

tv' J.v, platjes, botjes: 10-15 cm. fr. 8.—
^ ° 'isch en schar: 15-20 cm.......... 11.—
niei sch cn schar: 20-30 cm.......... 14.--
ktftisch: 30 cm. en meer ........ 20-
har: 30 cm. en meer .................. 18.—
its: 30 cm. en meer ... ............. 16.—
iers ... <........................................... 6.--
Idateh knorhaan ........................  6.—

ken w ‘ .........................................  5.—
cheld, U(.u ...................................  8.—
de str«B'- 1(1 mçer .................. 12.—

75-110 gr................................ 15.—

'long: 110-150 gr................................ 25.—
Tong: 150 gr. en meer ...................40.—
Tarbot en griet: tot 750 gr........... 20.—
Tarbot en griet: 0,750-1,500 kg. ... 25.—
Tarbot en griet: 1,500-3 kg............... 30.—
Tarbot en griet: 3 kg. en meer ...50.—
W ijtin g : 4 en grooter in 1 kg.......... 10.—
W ijtin g : 5 en kleiner in 1 kg..........  5.—
G ul (kl. kabelj.) : min dan 500 gr. 5.—
G ul (kl. kabelj.) : 0,500-2 kg...........10.—
G ul (kl. kabelj.): 2 kg. en meer ... 15.—
Pie te rm an n en ........................... .*. ...20.—
H aring ' volle ....................................15.—
Haring: ijle  .......................................10.—
Sprot: gewone grootte ................... 10.—
Sprot: klein en min dan 5 cm. ... 5.—
Garnalen.' gewone gekookt .............10.—
Garnalen, kleine gekookt .............  5.—
G arnalen: ongekookt ....................... 6.—
HET U ITVAREN  DER VAARTU IGEN

Deze kwestie staat op het punt gere
geld te worden in  dien zin da.t alle vaar
tuigen te gelijker tijd  de visscherij zul
len mogen bedrijven, onder eigen bewa
king; dit w ii zeggen dat een visschers
vaartuig als bewakingsschip zal moeten 
dienst doen.

De bewaking zal zich w aarsch ijn lijk  
uitstrekken over een tw aa lfta l visschers
vaartuigen.

E lk  zal zijn beurt krijgen voor een 
week. Het vaartuig, dat bijgevolg aange
duid wordt, zal verder zelf voor een tijd 
stip van tw aalf weken de visscherij mo
gen bedrijven.

Enkele bijzonderheden moeten nog ge
regeld worden.

R EC H TZETT IN G
We hebben in  ons vorig nummer de 

werking der Hoofdgroepeering uiteen
gezet. We meldden o.a. dat de heer Henri 
W illem s als bestuurder van de vakgroe- 
peering «Nijverheid» werd benoemd.

D it komt met de werkelijkheid niet 
overeen: de heer W illem s werd nam elijk 
benoemd tot voorzitter van de vakgroe- 
peering «Handel».

De heer Henri W illem s legt ten an
dere een buitengewone aktjiviteit aan 
den dag en dient gelukgewenscht voor 
zijn kranig optreden.

Verder zijn er nog enkele benoemin
gen te doen, die niet lang meer zullen 
uitblijven.

W. C.

Een Reis van 3.500 Km. naar
Frankrijk

NOG V ISSC H ER SV A A R T U IG EN  K EER EN  TERUG . — DE 
ZAAK VAN DE H UURG ELD EN , ’T VERGAAN VAN VAAR
TU IG EN . — DE O PEISCH IN G EN . — V ISC H T U IG  TERUG .

Het Radioscopisch Onderzoek 
der Schoolkinderen
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D E R 3e  S N E D E  V A N D Ë

LOTERIJ WINTERHULP
(81)

Nie bezorgt er ons Inlichtingen over.
j hebben nieuws van....
^T LOT VAN DE « ALOHA »
i voorgaand nummer van ons 

/ Jt,elden we de vraag of iemand in 
was juiste inlichtingen te verstrek- 

nopens het lot van de «Aloha», daar 
dit vaartuig tegenstrijdige berichte i 

'ipreid werden.
~Het schijnt thans vast te staan dat de 
Aloha» op een m ijn geloopen en ver- 
aan is.
De heer Charles Lybeer, uit Brugge, 
wartiermeestor, schreef dienaangaande 
't volgende aan «Voilà», die insgelijks 
dere inlichtingen vroeg:
\Den 20 M ?i 1940, te 20.30 uur, ver- 
: ' \ de «Aloha», de «Valentyn» en de 
ui i P  Best», samen de haven van Oos- 

jUKle, met da opdracht het anker te 
perpen tien re ijl ten westen van deze 
"vn . Rond 22.30 uur deed zich een ge- 
t)1 ige ontploffing voor, nauwelijks dui- 

,{ meter van de «John P. Best». De 
.loha» was cp een m ijn geloopen. Alle 

ierteening was onmogelijk en nutte- 
D& •Echo'd- -hiervan kan niet tenl OU

e°sta ,moen‘de vaartuigen, maar wel 
MHnhoo’len die ze naar zee stuurden, 
d» Kan d?n der bemannlng hadden ap uci.,js welke door touwen aan-

g • waren. Z ij hadden een oude
v'egt ’t Vroiie d6n volgenden daS zou 
dat ik haar gc 
belooft m ij r

werden van de bemanning

zinken en een ander waarvan de gaten 
met doek gestopt waren. Deze zeelieden 
bezaten geen zeekaart en de machines 
waren ver van in  goeden staat te ver
keeren.

Het konvooi, dat de voormelde vaar
tuigen moest vergezellen, kwam niet af 
en ’s anderendaags rond 13 uur lichtte 
de bemanning van de «Valentyn» en van 
de «John P. Best» het anker en vertrok 
op Gods genade naar Dover, waar ze 
goed aankwamen ».*#*

Kan iemand inlichtingen geven no
pens G ER A RD  LA PLA SSE  met vrouw en 
kinderen vertrokken uit Oostende in  Mei 
1940, met de maalboot «Prins Albert»?

D it wordt ons gevraagd door zijn moe
der. **#

De persoon, die ons inlichtingen ver
strekte nopens de F A M IL IE  B E N IE ST , 
vertrokken aan boord van de 0.25, wordt 
vriendelijk verzocht zich te w illen in  ons 
bureel aanbieden, bij voorkeur ’s nam id
dags. ***

Mevrouw V ila in  deelt ons mede dat 
JA N  P IN C K ET , Z IJN  VRO UW  en kind 
AMAND, alsook de fam ilie RO D ENBACH  
zich in goede gezondheid in  Engeland 
bevinden. D it werd medegedeeld door het 
«Rood Kruis».

Dat bij het reizen in het buitenland 
thans meer en meer moeilijkheden voor
komen, tengevolge van het benzine- 
vraagstuk, de ravitailleering enz..., hoeft 
zeker geen betoog.

Dat alles aldus niet naar hartewensch 
kan verloopen, al is men gedurende 14 
volle dagen weg, valt te begrijpen.

Wat echter als vaststaand kan aange
stipt worden is het feit dat, niettegen
staande alles, zeer nuttig en zeer veel 
werk verricht werd in de tijdspanne 
waarover de heeren Eberhardt, Vanden
berghe en Pockelé beschikten.

Het is nochtans eens te meer gebleken 
hoe b e s t e n d i g  een ambtenaar van 
het Zeewezen in Frankrijk zou moeten 
vertoeven, waar h ij in samenwerking 
met de bezettende en Fransche overheid 
de talrijke vraagstukken zou kunnen 
bespreken en oplossen die onze visscherij 
en onze reeders aanbelangen.

Hulde dient daarom in ’t bijzonder ge
bracht aan den heer Inspecteur Eber
hardt, die zich op uitstekende wijze van 
zijn ondankbare taak gekweten heeft.

H ierin werd h ij zeer bereidwillig bij
gestaan door den heer Jozef Pockelé, die 
tijdens zijn verblijf in Frankrijk  reeds 
bewezen had opbouwend werk te hebben 
verricht.

DE R E IS
Het is ons onmogelijk tot in  de klein

ste bijzonderheden over de door ons af- 
gelegden weg te treden. Elkeen zal be
grijpen dat w ij noch kosten, noch moei
te noch tijd  hebben gespaard om in  een 
minimum van tijd , een maximum resul
taa t te bereiken. En  dat hebben we, al 
zullen veel booten nog in de eerste maand 
niet terug zijn, tengevolge van de aan te 
vangen reparaties, de te volbrengen for
m aliteiten en het aanwerven van de pas
poorten.

LA ST IG E  G REN SPO ST
We vertrokken op Dinsdag 25 Maart, 

langs Duinkerke en zouden alras ondur- 
vinden, dat sommige Franschen nog 
steeds even gebeten zijn op de Belgen 
en ze met alle mogelijke middelen moei
lijkheden berokkenen.

D it was het geval te Ghijvelde w aar 
een der Fransche doeanen, steeds de
zelfde, allerlei opmerkingen w ist te m a
ken en ons een ha lf uur bezighield om 
ons tenslotte van rekening, toch onge
hinderd te moeten laten gaan omdat... 
alles in  regel was.

Op te merken valt, dat al wie naar 
F rankrijk  reist, niet meer dan 5000 Fran 
sche franks in  het bezit mag hebben en 
h ij de rest moet afgeven op gevaar af 
alles te zien verbeurd verklaren.

Men weze dus op zijn hoede.
Op te merken va lt ook, dat geen goe

deren nog uit F ran krijk  mogen worden 
teruggebracht langs de douane, zonder 
het duidelijk bewijs te kunnen leveren 
dat het vluchtelingengoed is.

Hiervoor zijn dus ta lrijke  form alitei
ten te vervullen.

TE G R EV EL IN G EN
D it kien incidentje gepasseerd zijnde, 

zoo trokken we op Grevelingen, w aar 
we te 11.30 uur aankwam en en er de N.12 
«De Drie Broeders» van Ja a k  Legein gin
gen bezichtigen, die er op het strand lag.

Het vaartuig verkeert nog in  uitste
kenden staat en van de plaatselijke D uit
sche «Hafenüberwachnung» werd bereid
w illig  bekomen, dat de reeder het vaar
tuig zou mogen vlot brengen.

Een Duitsche sleepboot zou daarvoor 
gebruikt worden. B ij den scheepstim
merman Drousseau werd gevraagd een 
«devis» voor gebeurlijke reparatiekosten 
op te maken en van den reeder-visch- 
handelaar Talleux werd zijn volledige me
dewerking bekomen voor w at het ter be
schikking stellen van m ateriaal betreft. 
Springtij zou dienen afgewacht. Het is 
thans aan den reeder het noodige te 
doen en als h ij moeilijkheden ontmoet, 
het Zeewezen te verwittigen.

Een paspoort voor Gravelines en Bou
logne is er niet noodig.

TE BOULOGNE
Het is 13.30 uur wanneer we hier aan

komen en er vlug dineeren ergens langs 
de haven, want te 14 uur moeten we in 
de «Hafenuberwachnung» en daarna bij 
den havenkommandant zijn.

De reeders van de N.20, N.43 en de 
P.4 hadden beloofd ons daar op te wach
ten. Op het oogenblik dat we er toe
komen, is er echter niemand van hen 
te vinden.

De N.43 «Leonie» van Henri Devoghel 
en de P.4 «Wilhelm ina» van Pyson Hen
drik, zijn er in  gebruik voor het visschen. 
Bekomen werd, dat de N.20 «Marie Ro

land» van Beyen August, op 1 April zou
vrijgelaten worden.

De reeder werd onm iddellijk schrifte
lijk  en langs het waterschoutsambt ver
w ittigd dat h ij zijn schip moest komen 
afhalen.

Voor de P.4 en de N.43 kon geen re
sultaat bekomen worden, daar beweerd 
werd dat deze als oorlogsbuit dienden 
aanzien te worden, daar ze van het 
strand werden gehaald. D it was niet 
onze stelling en de zaak werd daarna 
verder te Bordeaux besproken.

De P.4 en de N.43 kunnen als zoodanig 
niet aanzien worden, is het besluit welke 
we uit deze bespreking hebben afgeleid.

De zaak zal, op verzoek van de Kriegs- 
m arine Dienststelle te Bordeaux onmid
dellijk  schriftelijk  door het Zeewezen 
kunnen afgehandeld worden met Bo r
deaux of Rotterdam.

Ondertusschen belet niets rechtstreeks 
de onderhandelingen te Boulogne voort 
te zetten, daar te Boulogne bij den Ct 
van de Zeeverdediging beloofd werd de 
zaak welwillend te onderzoeken en later 
terug mocht gekomen worden.

W ij zijn bereid de reeders in  hun po
ging bij te staan en zullen ze desnoods 
naar Boulogne vergezellen om voor hen 
daar het noodige te doen.

NAAR D IE P P E
Het is 17 uur wanneer we Boulogne 

verlaten met Dieppe als bestemming, 
waar we rond 19 uur aankomen, ju ist 
op tijd  om ons ingevolge de bestaande 
onderrichtingen op de Kom m andantur 
aan te melden en daarna het «Hotel du 
Grand Cerf» op te zoeken, waar we voor 
alle zaken welke we in  F rankrijk  schrif
te lijk  af te handelen hebben, ons hoofd
kw artier vestigen, aldus elkeen in  de 
mogelijkheid latend ons te antwoorden.

Ondertusschen blijven regen en wind 
van de partij, zoodat onze taak ver van 
aangenaam is. D it zal ten andere gedu
rende gansch de reis het geval zijn : 
hierboven toont men w aarlijk  geen me
delijden voor ons!

HET W E R K  TE D IE P P E
Gansch den volgenden dag k lettert de 

regen neer.
We bezoeken de haven en vinden de 

0.1 van Louis De Vriendt; 0.14 van A l
bert Verbiest; 0.29 van K are i Germon- 
pré; 0.55 van de reederij Seghers; 0.182 
van J. Aspeslagh; 0.237 van H. Vieren; 
0.2 van de Gebroeders Dasseville; 0.68 
van M. Germonpré.

De 0.144, reeder A lfred Sm issaert en 
de 0.87b van Dasseville waren reeds weg 
langs de Somme; de 0.26 lig t erg be
schadigd en mag als totaal verlies aan
zien worden.

( ’t Vervolgt).

De Brandstofvoorziening 
der Visschersvloot te 

Zeebrugge

De vissehers worden uitdrukkelijk ver
zocht zich stipt te houden aan de vol-1 
gende regeling inzake de brandstofbe- j 
voorrading: ;

1. De schipper van elk visschersvaar
tuig wordt persoonlijk verantwoordelijk 
gesteld voor de uitvoering der bestaan
de onderrichtingen, uitgaande van het 
Waterschoutsambt.

2. Op eiken Dinsdag dienen de schip
pers of hun gemachtigde zich aan te bie
den op het Waterschoutsam bt te Zee
brugge in  den loop van den voormiddag, 
om rekenschap te geven van de ver- 
bruükte hoeveelheden brands)to£, zelfs 
indien zij over nog voldoende hoeveel
heden beschikken.

3. B ij niet nakoming van deze bepa
lingen stellen de belanghebbenden zich 
bloot, zonder voorafgaandelijke verw it
tiging, de vergunningen ontzegd le  wor
den tot het inschepen van brandstof.

4. Gezien de pompkaarten elke maand 
van kleur veranderen en dus slechts gel
dig zijn voor den loop der maand van de 
uitreiking, dienen deze kaarten gebruikt 
te worden binnen deze maand. N iet vol
doen aan deze bepaling, stelt den schip
per bloot aan onaangename gevolgen.

5. De grootste stiptheid wordt ver- 
eischt in  de opteekening van de ver
bruikte hoeveelheden of den nog be- 
staanden voorraad. Elke nalatigheid 
h ierin  kan volledige ontzegging van 
brandstof voor gevolg hebben.

Naar w ij vernemen is het dus vast be
slist aat ai onze scnooiKinderen radiosco- 
piacii zuiien onderzoent woraen.

u i i  OiiaeizoeK zai gescnieaen in  het 
uiöpensiuium i^aitn uavensiraat, waar 
erne* voor aergeiijKe onderzoeKen tot in 
ue puntjes is ingericht.

ue meisjesvaKscnoien en dan de jon- 
gens v aKacnoien zunen eerst hun beurt 
xvi ij gen; aaam a ae noogste kiassen van 
ai ae scnoien.

ua.0.r er ane dokters aan d it mensch- 
uevena weiK nun meaewencing zunen 
veneciien, zoo zal d it onaerzoeK van ai 
onze Kuiüeiexi m  een snel tempo kunnen 
gcsoiueaen. uaar de neeren Reynaert, 
van vvyuenaaeie en van wassennove ten 
iseeisce oevoega zijn, Kan men verzekeiü 
zijn dat er goed werK zai verricht worden.

an  natuurnjK, ais er iemand een initia- 
tie i neemt dat m eiKwaaraig is, wordt er 
eens te meer aan aloreisend werK gedaan. 
Zjou vernemen w ij dat sommige personen 
er genot in  vinden aan de ouders van 
onze Kinderen te doen opmerKen dat dit 
mediscn onderzoek gedaan zal worden in  
een oispensanum voor teringlijders en 
dac dit. geen gescniKte piaats is omdat 
oeaoeid dispensarium nevens het dooden- 
nuis (üe morre) ingericht is.

Deze onnoemelijke stommiteit wordt 
verteld door menscnen die zich als in- 
teüectueeien uitgeven, m aar die hun rol 
in  de m aatschappij niet schijnen te be
grijpen. B ij een mensch met gezond ver
stand, slaat dergelijke praat niet in, want 
dit radioscopisch onderzoek heeft niets 
te zien met teringlijders en nog m in met 
de «Morre».

Doch het is m aar al te duidelijk dat de 
afbrekers van d it in itia tie f er op uit zijn 
argwaan bij de ouders op te wekken en 
ze schrik aan te jagen. Z ij durven er dan 
nog bij voegen dat, in  plaats van de kin
deren te onderzoeken, de Stad ze beter 
eten zou geven.

Z ij weten nochtans dat het Stadsbe
stuur alles in  het werk stelt, samen met 
W interhulp, om onze kinderen te helpen 
in  de mate der mogelijkheid.

W ie daaraan tw ijfe lt, zou beter doen

ROND DE
Onze lezers hebben destijds kennis ge

kregen van de aanhouding van den heer 
Sabbe en van het fe it dat zijn aanhou
dingsmandaat voor een maand door on
derzoeksrechter Van Rolleghem bekrach
tigd werd.

Het onderzoek thans in zijn eindsta
dium getreden zijnde, zoo werd Sabbe in 
vrijheid  gesteld, in  afwachting dat de 
zaak voor de Rechtbank komt.

DE WAARHEID
Nu we onze nieuwe i eis naar F rankrijk  

zooeven komen te eindigen en we te 
Cherbourg de juistheid van de zaak heb
ben kunnen kontroleeren, hebben we 
kunnen vaststellen dat in de handen van 
Sabbe voor Neyts Theodoor, reeder van 
de H.76, werkelijk 17.350 fr. uitbetaald 
werd, waarvan h ij aan den reeder slechts
10.000 frank overgemaaKt heeft.

Daarenboven heeit h ij voor de H.55
«Henri Yvonne», reeder Ackx Leon, 9.250 
frank ontvangen, wat in  totaal 26.600 fr. 
uitm aakt.

Heeft reeder Ackx Leon d it geld ont
vangen? D it valt te onderzoeken.

EEN MISLUKTE POGING
Na de openbaringen dcor ons gedaan 

en denkend het zaakje anders te kunnen 
opklaren, heeft Sabbe aan de « In te n 
dance M aritim e » te Cherbourg een 
schrijven gericht, vragend de kontrak- 
ten van Neyts te mogen terug ontvangen 
in vergelding van de hem uitbetaalde 
som van 17.350 fr., welke h ij terug zou 
opsturen. In  deze brief meldt h ij dat dit 
geschiedt op verzoek van den reeder.

Deze brief hebben we thans aan den 
heer onderzoeksrechter overgemaakt, 
want we weten dat reeder Neyts derge
lijk  verzoek aan Sabbe nooit gedaan 
heeft.

Dacht Sabbe misschien aldus te kun
nen doen doorgaan, dat h ij Neyts, in  a f
wachting van een latere volledige ver
effening, u it eigen zak een voorschot van
10.000 fr. gegeven heeft?

WAAR ZIJN DE GOEDEREN 
NAARTOE ?

Verder had Sabbe voor den postmees
ter te Oostende en voor de fam ilie van 
den heer Tabary goederen mee.

Thans zijn die menschen in  het bezit 
van bewijzen w aaruit b lijk t dat Sabbe 
wel degelijk hun goed meegenomen heeft.

Voor wat den postmeester betreft, weten

enkele oogenblikken hierover te spreken 
met onzen Schepen van Bevoorrading, 
den heer Van Coillie, die best weet wat 
bovenmenschelijke inspanning het kost 
om aan onze kinderen toch ten minste 
hun rantsoen soep te kunnen geven. Ook 
de heer Vandendriessche, die aan het 
hoofd staat der soepbereiding, kan daar
over medepraten.

Als nu het stadsbestuur in ’t algemeen 
en de schepen van het Openbaar Onder
w ijs in  t bijzonder, de zwakke kinderen 
w illen doen opsporen om hen dan nog 
verder in  de mate der mogeljikheid te 
helpen en te versterken; als nu ons 
stadsbestuur al zijn krachten Inspant om 
onze jeugd verder tegen rachitism e en 
tuberculosis te vrijw aren, dan vindt men 
nog onnoozelaars die iets daarop te zeg
gen hebben.

En  ware het nu nog gezonde kritiek, 
die de inrichters kon helpen hun lof- 
waardige pogingen te verbeteren, w ij 
zouden de eersten zijn om dit aan te 
nemen, daar w ij steeds de meening toe
gedaan zijn dat kritiek mag en moet be
staan.

M aar tusschen gezonde kritiek en gal
achtige oude w ijvenpraat is er een ver
schil dat alle weldenkende menschen da
delijk begrijpen.

W ij zijn ten andere overtuigd dat onze 
Oostendsche bevolking bewust is, dat de 
werking onzer stadsbestuurders moet ge
steund worden en dat een grondig onder
zoek van onze kinderen een noodzakelijke 
maatregel is.

Brievenbus

AAN M EVR. V ER K EM PY N C K , B R E E 
DENE. —  We zullen al doen wat in  ons 
bereik is om de zaak waarvan sprake, tot 
een goed einde te brengen. W e lichten TJ 
hierover verder in.

ZAAK SABBE
wij dat deze, vier weken na de aankomst 
van Sabbe, nog niet eens verw ittigd was 
niettegenstaande h ij hem verschillende 
brieven heeft toegestuurd, tot h ij ten
slotte zelf is gegaan om daar zijn koffer 
te vinden, met de vaststelling dat al het 
nieuw linnen goed van hem en zijn 
vrouw er u it verdwenen was.

Nochtans werd het aan Sabbe te St. 
Adresse (Le Havre) overhandigd.

Hetzelfde mag gezegd van goederen 
voor de fam ilie van kapitein Tabary 
meegebracht, waarvan thans ook het be
w ijs in  handen is van de eigenaars, als
dat het aan Sabbe overhandigd werd en 
door deze ter plaats afgeteekend was.

Verder heeft Sabbe zich doen doorgaan 
als vertegenwoordiger van het O.I.L., dan 
wanneer h ij dit n iet was en waardoor 
187 goedgeloovige menschen hem 20 fr. 
in  handen gegeven hebben om hun goed 
terug te brengen.

De stad Nieuwpoort gaf aan Sabbe 
100 lite r naphta. Ook deze zijn niet be
taald.

Het is onze bedoeling niet de feiten 
zwaarder te doen voorkomen dan ze zijn, 
m aar hierbovenstaande bewijzen zijn 
heel wat anders dan wat hierover thans 
opnieuw gemeld wordt.

Thans vernemen w ij dat er te Heist 
door Sabbe allerlei bedreigingen aan ons 
adres en d it van onpartijdige getuigen 
worden geuit.

Dat deze bedreigingen op sommige 
Heistsche politiekers misschien vat kun
nen hebben, is mogelijk. W ij vreezen ze 
echter niet en zullen ongestoord steeds 
alle m isbruiken ten nadeele van ons vis
schersvolk aan de kaak stellen, van wie 
ze ook mogen uitgaan.

De pers is er om het volk te steunen, 
eerlijk  voor te lichten en niet te m is
leiden.

W ij meenen d it steeds in  het verleden 
in de mate van onze bescheiden krachten 
te hebben betracht, al kunnen w ij ons 
ook wel eens vergissen.

In  dergelijke gevallen en ook in  de 
zaak Sabbe, zouden we d it graag erken
nen of terechtwijzen.

In  het geval Sabbe zullen w ij thans 
onderzoeksrechter Van Rolleghem, welke 
hier een zeer zwaar karweitje op de hem 
eigen kranige en vastberaden wijze ge
leid heeft, zijn gang laten gaan.

Het gerecht zal oordeelen en een von
nis vellen en het publiek zullen we h ier
van volledig onpartijdig en eerlijk in 
lichten.

P. Vandenberghe.



EEN SOCIAAL VRAAGSTUK

He toestand van de kleine
Bedienden en Werklieden

«Het Visscherijblad» heef.t in zijn ko
lommen meermaals de aandacht geves
tigd op den toestand w aarin het lager 
personeel verkeert.

Men zal het ons dan ook geenszins 
euvel noemen, wanneer w ij andermaal 
even op deze kwestie terug komen; te 
meer daar een overgroot gedeelte va 
onze gemeenschap erbij betrokken is, 
hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks.

DE LOONEN VAN HET LA G ER  
PER SO N EEL

De uitdrukking «lager personeel» heeft 
betrek op alle personen, welke in  gelijk 
welke firm a, vennootschap of hoe de 
vorm ervan ook moge zijn, een rol ver
vullen (en meestal een zeer belangrijke) 
in  het besturen van deze of gene veree
niging; naast deze private instellingen 
hebben w ij dan nog de openbare zooals 
Stad  en Staat.

De wedden die al deze menschen genie 
ten zijn te laag om voldoening te kun 
nen schenken. Deze wedden waren in 
normale omstandigheden reeds gering, 
hoe zouden zij het dan niet zijn in  iu 
huidige omstandigheden, w aarin alles, 
zonaer onderscheid in  prijs verhoogd is.

Het is effenaf onmogelijk dat een be
diende met zijn loon van vóór 10 Me± 
thans kan rondkomen. Men mag er zelii 
net spaarpotje aan toevoegen dat zijn 
zuinige echtgenoote reeds was beginntn 
aan te leggen: dit moet thans reeds ge 
smolten zijn ju ist zooals sneeuw in  de 
zon.

O N M O G EL IJK E  TOESTANDEN
Oningewijden zullen opwerpen dat 

zoon toestand niet uitdenkbaar is. Ja , 
dat is theoretisch ook onmogelijk, m aar 
het is een echt raadsel hoe die huisge
zinnen, meestal k inderrijk, kunnen toe
komen.

D at behoort tot het fam iliegeheim , en 
niem and buitenshuis weet bv. hoeveei 
m aal men naar bed gegaan is met een 
korn soep, een drooge boterham of wat 
aaraappeien. W ij weten ook niet hoeveel 
heete tranen moeder niet gehuild heeft 
vóór dat vader thuis komt daar zij niet 
weet wat op tafe l te brengen.

H UM O RISTEN
W el heeft men getracht met behulp 

van cijfers aan te wijzen aat een gewoon 
bediende mejt zijn rantsoenzegels, uitge
keerd aan de huidige prijzen, een m axi
mum kunnen geven van 700 fr. en deze 
personen, waarscniflniijk humoristen 
zonder het te weten, beweren dat ze 
meer dan genoeg hebben en het over
schot alleen dient voor woeker !... Men 
moet m aar durven.

C ijfers z ijn  im mer welsprekend, zij 
zijn het niet m inder in  de onaerstaanae 
vergelijking, aie een heel ander lient 
werpt op de loonen van het lager perso
neel.

DE D UURTETO ESLA G
Vroeger sprak men van het index-cij- 

fer, dat is thans afgeschaft geworden. 
Laat ons dus spreken van een duurtetoe- 
slag, daar het stijgen van den index niets 
anders was dan een duurtetoeslag, zij 
het onder een anderen vorm, dan zou 
deze bedragen hebben voor de laatste 
maanden:

I ^ 'J

I DITJES en DATJES %
<# * *

BEWAKINGEN VAN 
BEPLANTINGEN EN OOGST

toe te voegen, dat deze dienstkantoren 
heeft in  al de hoofdplaatsen der provin
cies en arrondissementen, w aar de lie- 

De burgemeesters werden uitgenoodigd t o i die meenen reden tot klagen te heb- 
voortaan verscherpte bewakings- ! ben, zich gerust kunnen wenden.

D aar zal men hun geen valsche 
lichtingen verschaffen.

November 1939 5 %
December » 10 %
Jan u ari 1940 10 %
Februari » 15%
M aart » . 15 ^
April » 2 0 %
Mei » 20 %
Ju n i .» 30%
Ju li » 30%
Augustus » 40%
September » 50 %
October » 50%
November » 60 %.
December » 70%
Jan u ari 1941 70%
Februari » 70%
M aart » 70 %

om
m aatregelen te nemen, ten einde het 
plunderen van beplantingen te voorko
men.

I De dragers van het gezag zullen doel- 
' m atig kunnen optreden, aangezien zij 
S eerstdaags over ’n aantal pistolen zullen 
' kunnen beschikken. Dank zij het initia-

in-

PH O TO G RA FEEREN  VAN  
DOCUM ENTEN

Het verblijf van onze 
Zeelieden in Spanje

(Vervolg)

ORDUNA,
ONZE N IEU W E  V E R B L IJF P L A A T S

Orduna is een klein dorpje met een 
duizendtal inwoners, die voornam elijk 
leven van den landbouw en het schoen- 
bedrijf. Het is gelegen in een groote ron
de vallei, gelijkend op een cirkus met 
een doormeter van 8 Km ., op den weg 
Burgos-Bilbao, ongeveer 35 km. van de
ze laatste stad.

Het gebouw w aar we verbleven, gaf______ _____ ________ . ___  _ Sinds lang wordt in  sommige bladen. .....  ....... ............
1 tief der burgemeesters en dezer gedele-, aangedrongen opdat alle gewichtige do- Uit op de groote plaats. Het is een oud 
geerden de politiecommissarissn, zal dan cumenten van Oostende gefotografeerd 1 stapelhuis van in den tijd  toen de Bas- 

- - -........................  ’ ‘zouden worden, d it om er althans eenook een werkdadig toezicht op touw kun
nen gezet worden, dat volstrekt noodig 
i ,-3 om de bevoorrading van het land te 
kunnen vrijwaren.

De Commandant der R ijksw acht kreeg 
insgelijks onderrichtingen om dit korps 
aan het bewust toezicht te doen mede
werken.

of meer afschriften van te kunnen be
waren.

I E r  is thans sprake van een aanbeste
ding voor het fotografeeren van de re
gisters van den burgerlijken stand.

! Heeft men er echter wel aan gedacht 
i als voorwaarde te stellen dat zoowel de

Men zou best doen tenm inste een ter
m ijn van 10 ja a r te eischen of anders

I negatieve afbeeldingen, als de positieve 
ADRESVERANDERING j afdrukken voor bewaring moeten bestand

Het kabinet van den Corporatieleider j zlJAnT 
! van de Nationale Landbouw- en Voe-
* S s c | l ° °P t  men het gevaar film s te krijgen
dienst. j Æ g g S T v l  \ f * ™ ^ i? UW  * « " *
gunningen, Dienst der Gebouwen en ;ë J '
Pers- en Propagandadienst) en d£ sec
tor «Handel en D istributie» zijn overge
bracht naar de Nieuwstraat 50, Brussel.

AFSCHAFFING VAN DE 
KREISKOMMANDATUR BRUGGE- 
LAND EN VORMING VAN DE 
KREISKOMMANDATUR 11/510
De heer Goeverneur der Provincie 

West-Vlaanderen laat weten dat, naâr 
lu idt van een mededeeling van de Feld- 
komm andantur 578 V  te Brugge, de 
Kreiskom m andantur 11/510 te Brugge 
gevormd geworden is.

Met ingang van 1 April 1941 is deze 
bevoegd voor de toekentenissen van het

Nu we van cijfers spreken w illen w ij 
de waarde van dit procent nader om
schrijven en het aldus uitdrukkelijker 
maken.

Tot einde December 1940 beteekent dit 
een verliss van

4.250.00 fr. voor de 
weddegenjetenden van 12.000 fr.

5.312.50 fr. voor de 
weddegenietenden van 15.000 fr.

6.375.00 fr. voor de 
weddegenietenden van 18.000 fr.

7.437.50 fr. voor de 
weddegenietenden van 21.000 fr.

8.500.00 fr. voor de 
weddegenietenden van 24.000 fr.

Deze cijfers zeggen genoeg.
DE O PLOSSING

Men zal het ons niet kw alijk  nemen  ̂ - , _____ . .
wanneer w ij hier het probleem niet op-1 bestuur en van de economie in  de a r 
lossen. W ij weten hei m aar al te wel dat rondissementen Briigge, de stad Brugge 
het b ijna onmogelijk is, m aar toch is ! inbegrepen, en Oostende, 
er ergens een te treffen regeling aie deze j Kreiskom m andantur 1/858 te Brug- 
zaak een bevredigende oplossing moet ge-Land bestaat niet meer.
geven.

W ij zijn er van overtuigd dat die humo
risten met hun 700 fr. per maand, na het 
lezen van bovenstaande cijfers, andere 
overwegingen zullen maken.

M aar met d it alles moeten onze be
dienden «krabbe bijten»...

N aar w ij u it een Antwerpsch blad 
mochten vernemen, zouden de bevoegde 
noogere insatnties h ie iaan  hun volle at
tentie verleenen. W ij kunnen derhalve 
slechts de hoop uitspreken, dat zij zich 
oij he.t zoeken van een gepaste voorioo- 
pige oplossing, niet door zeisere stroomin- 
gen zuilen laten bemvloeaen, zoodat van 
al het streven in  feite niets zou terecht 
Komen. De oplossing zou zoo spoedig 
mogelijk moeten komen. C.

DE CONTROLEURS EN 
HUISZOEKINGEN

DE

De Oesterc uit lires in Holland
Voor de Utrechtsche Biologen-Vereeni- 

ging heeft Dr. P. Korrm ga uit Bergen 
pp Zoom een voordracht gehouden over 
de oestercultures.

De oestercultuur is een gecompliceerd 
bedrijf en de oester een bijzonder schelp
dier, da.t reeds sinds overoude tijden om 
zijn fijnen smaak bij de cultuurvolkeren 
in hooge eer hèeft gestaan. M isschien is 
de oester wel het dier, waarover hei 
meest gepubliceerd is ook, welk voor
recht zij deelt met de bananenvlieg Dro
sophila. H ier in  Europa komt uitsluitend 
Ostrea edulis voor, welks verspreidings
gebied loopt van 66 gr. N.B. tot in  de 
Middeilandsche Zee, waar zij tot Alex- 
anarië gevonden wordt. Reeas ae schelp 
is interessant met haar platte boven
schaal en bolle onderschaal. Naar vorm 
wisselt zij sterk met het m ilieu, w aarin 
zij voorKomt. De vorm is karakteristiek 
voor de groeiplaats, terw ijl de vorm te
vens wisselt naar de onderlaag of col- 
iectur, waarop de oester geteeid wordt. 
B ij de schaal van de oester missen w ij 
de bovenlaag, het periostracum , dat an
dere schelpdieren eigen is. De donkere 
bovenlaag van de piatte schaal is de 
prism alaag, daarop volgt de uit calciet 
bestaande parelmoerlaag, die geen ei
genlijk parelmoer vormt. Het k rijt wordt 
gebruikt als vulm ateriaal en om de on
regelmatigheden te corrlgeeren. D it k rijt 
komt vooral in  de onderste school in 
vaak dikke lagen voor. U itvoerig behan
delde spreker den inwendigen bouw van 
het dier, w aaraan een voet ontbreekt, 
terw ijl de eigenlijke «visch», die gegeten 
wordt, u it darm, m iddendarm klier of 
lever en de gonaden bestaat. De kieuwen 
ook baarden genoemd, dienen in  hoofd
zaak voor de voedseiopname; de man

gelijk aanslag van broed te krijgen.
Een oester brengt 500.000 tot 7&U.000 ; 

larven voort. E r  komen dus m illioenen ! 
larven in  het water terecht, m aar proe
ven en waarnem ingen hebben laten zien J 
dat hiervan in  den regel niet meer dan 1 
1 t.h. terecht komt. Veel gaat verloren 
door vloed- en ebstroom, andere v a lle n 1 
ten offer aan dieren, die de larven ver
slinden, m aar ook het aangeslagen broed 
wordt gegeten door zeesterren, verstikt 
door slik, verdrongen door de slipper 
limped, crepidula fom icata, die een 
voedselconcurrent is, kortom de levens
kansen zijn geenszins a ltijd  gunstig.

De cultuur is zeer bewerkelijk. Men 
kweekt de oesters op pannen of op schel
pen, waarvoor de kokkel destijas werd ! 
gebruikt, van welk gebruik men weer is 
afges.tapt door het gevaar van lipper 
limped. De pannen worden met kalk aan
gestreken en op het gunstige moment, 
dat thans biologisch bepaald wordt, 
neergelaten.

Dan wordt tegen den W inter het pan- 
nenm ateriaal, dat voortdurend wordt 
gecontroleerd, opg(jnaald, de bro-edoe- 
sters worden afgestoken, in  overwinte- 
ringsperceelen in diep water bewaard,

j Onlangs werd in  de pers een zooge
zegd .toelichtend rondschrijven overge- 

; nomen, dat zou uitgegaan zijn van de 
1 Algemeene D irectie van de Controle der 
Voedselvoorziening, ten einde de rech- 

; ten en plichten van de controleurs en 
! van de controlediensten nauwkeurig te 
bepalen.

i Inderdaad, met verbazing heeft de In 
spectiedienst voor de Voedselvoorziening 
en de Rantsoeneering vastgesteld, dat 
een valsche omzendbrief, getypt op niet 
officieel papier en zonder andere hand- 
teekening dan « De Controledienst, 10, 
M iddaglijnstraat» bij hoopen door on
bekenden onder de bevolking werd ver
spreid, en zulks met een doel dat tot nog 
toe niet gekend is.

D aar in  dien omzendbrief, naast zekere 
, wijze raadgevingen, ook grove vergissin- 
i gen voorkomen, dient- het publiek er at- 
j tent op gemaakt, ten eerste dat dit stuk 
I valsch is, en ten tweede, dat het veel 
; onnauwkeurigheden behelst.

W ij zullen punt voor punt den inhoud 
! van dit rondschrijven onderzoeken en 
de waarheid recht laten wedervaren: 

j A. Betreffende de huiszoekingen is de 
! aangevochten omzendbrief onvolledig. 
De huiszoekingen mogen inderdaad ge- 

1 sc-hieden onder de volgende voorwaar
den:

1) bij ’t is gelijk wie (producent, han
delaar, particu lier) op vertoon van een 
algemeen bevel tot huiszoeking, afgele
verd door den vrederechter van het 
kanton. E r bestaat geen enkele beper
king betreffende de waren waarom trent 
dergelijke huiszoekingen kunnen ge
schieden.

2 ) bij ieder persoon die op zijn eer een 
verklaring onderteekend heeft, hetzij om 
aardappelen, hetzij om textielwaren of 
schoenen te bekomen.

3) bij sommige producenten, op grond 
van een algemeen bevel, uitgevaardigd 
door den Secretaris Generaal van Land
bouw en Voedselvoorziening, krachtens 
de bevoegdheid welke hem werd verleend 
bij besluit van 12 December 1940.

Dergelijk bevel werd tot nog toe slechts 
uitgevaardigd ten opzichte van de graan-

D E  PH O TO G RA FIE A LS R ED D ER
Na sedert maanden in  allerlei bladen 

de photografie van documenten beschre
ven te hebben, als het middel waardoor 
de archieven van de stad Oostende had
den kunnen gered worden, spreekt een 
konfrater nu ten gunste van het voor
stel van een photograaf, die meent dat 
foto’s dienen genomen te worden van de 
radio-grafische onderzoekingen der 
schoolgaande jeugd om aldus het ont
staan en de achteruitgang van ziekte
verschijnselen te kunnen vaststellen.

Het idee is niet slecht, m aar we weten 
dat de geneesheeren weinig bevredigd 
zijn van foto’s van dien aard, tenzij het 
beenbreuken betreft en dat ze verkiezen 
het organisme levend te zien brengen bij 
een radiographisch onderzoek.

ken z .':h zejt regeerden.
Sedert den oorlog verblijven er in  die 

gelegenheidskazerne ongeveer drie hon
derd soldaten, wier voornaamste taak 
is een goed drie duizendtal gevangenen 
te bewaken.

In  vergelijking met M iranda, is onze 
nieuwe verb lijfp laats een hemel. W e be
schikken over een ruime kamer voor 66 
matrozen op de tweede verdieping; de 
meesters v/aren onder onze kam er gelo
geerd

Onze bedden bestonden uit drie plan
ken, geschraagd door twee ijzers, 50 cm 
hoog, een strooizak, twee grove katoent 
lakens, een met strooi gevuld hoofdkus
sen en twee dekens.

Onze eerste nachten waren voor ons 
een echt genot, we sliepen immers op 
geen ruwe planken meer; de vlooien vie
len ons daar ook niet in  zoo’n groot ge-1
ta l lastig, als in  onze vorige verblijx- 5 j£m gaan, belette niet dat de dorpen 
plaats. i en omstreken kilom eters ver doorkruist

In  den W inter zouden we het hier op- : werden in groepjes van twee of drie man, 
recht triestig  en ellendig vinden, m aar eChte onafscheidbare kameraden, 
de zon vervroolijkte en verlichte ons veel. ; Die wandelingen leverden soms echte 

Over stortbaden en waschzalen be buitenkansjes op om wat braambezieën.

ze voor maanden goed. In  dit oud ge
bouw was alles versleten en slecht on
derhouden. zooals de water- en electri- 
sche leidingen, de afvoer van vuil wa
ter, enz.

Het eten was in het begin voedzaam, 
m aar het werd langzamerhend slechter. 
Zoo hebben we gedurende verscheidene 
weken geen enkel aardappel gezien. We 
konden wel eens een brood krijgen, maar 
<jp het laatste was dit niet meer moge
lijk ; de burgers hadden zelf slechts een 
rantsoen van 80 gr. per hoofd en per 
dag. Onze kwart lite r w ijn  per dag bleef 
op het laatste ook in het vat. Het uit- 
deelen van eten gebeurde op de koer, 
//at bij slecht weder natuurlijk  veel on
gemakken bijbracht.

ONS T IJD V E R D R IJF
Eerst werd ons door den bevelhebber 

.'an het kamp opgelegd, gezamenlijke 
vandelingen te doen gedurende de dienst 
lïren; doch daar de meeste een geldige 
eden vonden, om er van ontslagen te 

sijn, werden deze wandelingen spoedig 
stopgezet en d it tot de groote voldoening 
/an onze meesters, die aldus van dez<; 
;orvee ontlast waren.

In  beginsel hadden we v rija f van 5.30 
uur tot ‘s avonds 9 uur. Zoolang het we
der het toeliet mieken we prachtige wan
delingen of werd aan bergsport gedaan, 
waarbij de hoogste bergtoppen beklom
men werden en bij voorkeur langs de 
m oeilijkste kanten.

Het verbod niet buiten een kring van

schikten we niet. We waren erg vervuild, 
zelf meer dan te M iranda, w ààr we over 
de Ebro beschikten om te baden.

Gedurende den langen tijd , dien we 
daar doorbrachten werd onze kamer nooit 
eens grondig gereinigd, daar de noodige 
benoodigdheden hiervoor ontbraken. On
ze lakens moesten we zelf wasschen en 
daar we oijna geen zeep hadden, waren

IX  =

De Rantsoeneering 
der Levensmiddelen

Regeling met ingang van Maandag 7 April
O PGAVE EN  H O EVEELH ED EN  D ER  W A REN

Aantal
Geldige P R O D U K T  ! Dagelijksch Totaal rantsoen Hoeveelheid zegels
zegel K v 1 rantsoen voor 30 dagen per zegel noodig

per
periode

Naar keuze:
a)

om het volgend jaa r te worden uitge- producenten en de banket-bakkers.
zaaid. He.t derde jaa r worden zij naar 
de diepste perceelen overgebracht en 
vetgeweid, zoodat zij in  het vierde jaar 
voor de consumptie gereed zijn. Dan wor
den zij naar de oesterputten gebracht 
na opgekord te zijn, welke oesterputten 
het m agazijn zijn, w aaru it de m aat
schappij ze verkoopt)., gesorteerd naar 
kw aliteit. De broedproductie is ten on
zent nie.t a ltijd  voldoende. Vaak moet 
men er toe overgaan om uit F rankrijk  
nieuw broedm ateriaal in  te voeren, m aar

telrand heeft tentakels voor het keuren 1 alles is er op gericht om te trachten ook
in d it opzicht zelfvoorziening te berei
ken. E r wordt door een bacterioloog een 
intensieve hygiënische controle uitge
oefend. Zoo is er veel werk aan den w in
kel in  de oesterkweekerijen en het is te 
begrijpen, dat een dier, dat zooveel zorg 
vereischt, ook niet goedkoop kan zijn.
■ o n r

Onze oude
Zeebonken

Z I J  ST ELLEN  H ET GOED

van het miscroscopische voedsel, dat het 
dier op zijn kieuwenstram ien vangt en 
naar den mond brengt. De tijd , dat de 
schelp openstaat, hangt af van de tem
peratuur en kan in  den Zomer onder 
gunstige omstandigheden wel 23 uur per 
etm aal bedragen.' Het-belangrijkste voed
sel van do oester bestaat u it naakte fla- 
gellaten, oerdiertjes, die in  het dieper 
water veel voorkomen. Het voedsel wordt 
vooral in  het na jaar omgezet in  reserve- 
stof. Ook de voortplanting hangt in hoo
ge mate af van de temperatuur. In  Zui
delijker zeeën vindt men dientengevolge 
een veel langere voortplantingsperiode ; 
bij ons duurt de groeiperiode langer. In  
Noorwegen brengen o.e oesters soms 
m aar eens in  de twee jaa r broed voort;
h ier kan het onder gunstige omstandig- W ij ontvingen een brief van onze oude 
heden tweem aal per jaa r gebeuren, het- visschers, die van het gesticht Godt- 
geen in  de M iddeilandsche Zee regel is. schalck tijde lijk  overgebracht werden 
In  de Ooster-Schelde wordt in  het alge- naar het Kon inklijk  Instituu t van Mee
meen de kw aliteit van de oester zeer sen te Lede.
goed. De oester wordt op een bepaalden H ierin  wordt gezegd dat hun bevoor- 
leeftijd  geslachtsrijp, wa.t ook weer af- rading nog steeds zeer voldoende is. Iede- 
hangt van het klim aat. In  F ran k rijk  ren dag hebben ze nog een stukje vleesch 
worden reeds eenjarige oesters geslachts- met aardappelen en groenten en ,’s 
rijp , bij ons brengen zij zelden voor het avonds ’n goeie teljoor pap. 
tweede ja a r broed voort. In  Denemarken Een week geleden kwam LoUis Degroote 
gebeurt d it pas in  het derde jaar. Orton naar huis met een prachtige paling, die 
heeft aangetoond, dat de oester een ge- h ij in het omliggende gevischt had. Het 
slachtswisseling vertoont, eerst is h ij was kerm is! M aar helaas, de vischverme- 
m annelijk, dan vrouwelijk, dan weer nigvuliging ware zeker noodig geweest 
m annelijk, om bij gunstige tem peratuur om iedereen ’n smaakje te geven. W aar 
gedurende hetzelfde seizoen weer vrou- is de tijd  dat ze tweem aal in  de week 
w elijk te worden. De m annelijke periode gebakken visch kregen en dan nog tus- 
duurt in  den regel langer dan de vrou- schenin eens naar den trap gingen om 
welijke. Daarom  is het van belang dat van vriend of kennis een zooitje visch te 
men kan voorspellen wanneer het dier bekomen!
vrouwelijk broed zal geven. Men Rail dit Met dankbaarheid ontvingen onze ou- 
doen door dagelijks plamktonmonsters derlingen hun klein visscherspensioentje; 
na te gaan op larven. Op een gegeven het wordt steeds met veel vreugde te ge- 
oogenblik vertoont de hoeveelheid in  het moet gezien: daarmede kunnen ze ’n 
zeewater aanwezige larven een grooten pijpje tabak koopen of ’n chique en dit 
top en dan is het —  in  aanmerking ge- is ook wel al hun troost, 
nomen ook het feit, dat bij hooge tem- De fam ilieleden van onze zeebonken 
peratuur van het water de larvale pe- mogen bijgevolg gerust zijn: ze stellen 
riode slechts de helft kan bedragen van het allen goed. Hiervoor wordt trouwens I 
w at ze bij kouder water in  beslag neemt gezorgd door Mevrouw Rombouts; haar j 
— het geschikte moment om de eollee- dienstwilligheid en offervaardigheid ia j 
teurs u it te zetten, ten einde zooveel mo- ‘ genoegzaam bekend. I

N. B. — A l is he.t voorwerp van de 
huiszoekingen, gedaan op grond van het 
onder de par. 2 en 3 hierboven vermeide 
voorwaarden beperkt, toch lig t het voor 
de hand dat, indien bij een dezer huis
zoekingen de contro-eurs overtredingen 
vaststellen, betreffende andere zaken 
welke onder hun bevoegdheid vallen, zij 
ertoe gehouden zijn proces-verbaal ten 
laste van de overtreders op .te maken.

B. Het is totaal onjuist te verklaren 
dat de controleurs de waren, die even
tueel bij de overtreders zouden in  beslag 
genomen worden, niet mogen weghalen. 
De controleurs moeten ter zake hande
len, volgens de omstandigheden en de 
smokkelwaar weghalen, zoodra het ver
voer ervan mogelijk is en na een proces
verbaal van inbeslagneming te hebben 
opgemaakt.

Nochtans mogen alleen de eet- of 
koopwaren, die het voorwerp der over
treding zijn, in beslag genomen worden. 
C. Te nemen voorzorgen.

1) geen enkele tekst verplicht de con
troleurs, ten minste getweeën te zijn om 
de huiszoekingen .te doen;

2-3) het eenvoudig gezond verstand 
zegt, dat het geraden is de hoedanigheid 
en de identiteit van den controleur op 
te teekenen;

4) het eenvoudig verstand zegt insge
lijks, dat men zich het bewijs tot huis
zoeking moet doen voorleggen, doch men 
mag niet vergeten dat wanneer het gaat 
om huiszoekingen bij de in  littera A 3° 
bedoelde producenten, zulk bewijs niet 
bestaat en dus niet kan worden geëischt.

5) he.t is voorzeker geraden naar het 
voorwerp der huiszoeking te vragen met 
den verstande dat alleen de huiszoekin
gen vermeld onder littera  A der huidige 
terechtwijzing toegelaten zijn;

6 ) daar punt B  van het aangevochten 
rondschrijven onjuist is, heeft deze raad 
geen zin;

D. Deze paragraaf bevat de eenige 
juiste aanduiding van dit valsche rond
schrijven, nam enlijk dat, in  geval van 
onregelmatigheden de belanghebbenden 
zich kunnen wenden tot den Inspectie
dienst voor de Voedselvoorziening, 10, 
M iddaglijnstraat, te Brussel.

Het ware nochtans goed geweest eraan

c) Beschuit en deegwaren, ver-| 
vaardigd uit meel, gebuild tot 
85 t.h..............................................

d) Beschuit en deegwaren, ver
vaardigd uit meel, gebuild tot i 
72 t.h..............................................

e) Diëetlevensmiddelen, welke ten 
hoogste 140 gr. meel, gebuild tot 
72 t.h., bevatten en in  het ge
heel niet meer dan 175 gr. we
gen .................................  .............

f) Peperkoek ..................................
g) Banketgebak ..............................

Naar keuze:
a) Gebrande mout, of gebrande | 

gerst ............ ". .......................
b) Mengsel van koffiesurrogaten 

dat ten hoogste 3.3 gram ge-1 
brande gerst of gebrande mout

3  M argarine ........................................

4, Boter ................................................

5  Voorloopig onbenuttigd..................
g  Geraffineerde suiker, kristalsu i

ker, korrelsuiker, kandijsuiker, 
«vergeoise», bruine suiker, ruwe 
suiker en naprodukt .........

Havergort, 
vermeel .

havervlokken en ha-

8 Peulvruchten 
enz.) ........

(erwten, boonen,

■j Q Versch en bevroren vleesch (20% 
beenderen inbegrepen) ; konser- 
ven en alle preparaten, welke; 
ook de hoeveelheid vleesch zij, 
welke zij naar verhouding be
vatten .................................... ...

12 Andere zetmeelhoudende produk
ten dan havergort, enz ,̂ peul
vruchten en aardappelmeel (d it 
laatste niet gerantsoeneerd)

13 Kunsthoning ........
Konfituren, invert en vloeibare 

suiker, stroop, vruchtenmoes, 
broodsmeersel, ten minste 30% 
suiker bevattend .........................

2 0  Aardappelen

225 gr. 6 kg. 750 225 gr. 30
170 gr. 5 kg. 100 170 gr. 30

150 gr. 4 kg. 500 150 gr. 30

125 gr. 3 kg. 750 125 gr. 30

175 gr. 5 kg. 250 175 gr. 30
250 gr. 7 kg. 500 250 gr. 30
450 gr. 13 kg. 500 450 gr. 30

3.3 gr. 100 gr. 33 gr. 3

13 gr. 390 gr. 130 gr. 3
7.5 gr. 225 gr. 75 gr. 3
7.5 gr. 225 gr. 75 gr. 3

33 gr. 1 kg. 333 gr. 3

4.2 gr. 125 gr. 42 gr. 3

50 gr. 16.5 gr. 3

35 gr. 1 kg. 050 35 gr. 30

50 gr. 16.5 gr. 3
7.5 gr. 225 gr. 75 gr. 3

15 gr. 450 gr. 150 gr. 3
500 gr. 15 kg. 2,5 kg. 6

Abonneert U op: 
Adverteert in :
HET V ISSC H ER IJB LA D

1. Koffiesurrogaten.
Koffiesurrogaten bevattend gebrande gerst of mout vanaf 7 M ei verboden.

2. Bier.
De verkoop van bier is van 7 April 1941 af, niet meer onderworpen aan de af

gifte van zegels nr. 1.
3. Peulvruchten.

De machtigingen to.t bevoorrading B  voor peulvruchten, waarvan de afleverings
datum den 1 M aart 1941 voorafgaat, zijn vervallen.
4. Brood en meel.

Het is aar. de bakkers verboden aan te nemen:
1. van 7 tot 13 April, de zegels nr. 1, genummerd van 10 tot 30;
2. van 14 tot 20 April, de zegels nr. 1, genummerd van 17 tot 30;
3. van 21 tot 27 April, de zegels nr. 1, genummerd van 24 tot 30.

De «vervallen» zegels mogen zonder beperking aangenomen worden.
Met ingang van 7 April 1941 zijn de zegels in  geel-bruine tin t op violetachtigen 

ondergrond vervallen. Het is verboden ze nog te gebruiken.
Van dezen datum af tot 6 M ei 1941 gelden alleen de geelbruine zegels op blauwen 

ondergrond.

Stoommachienen - Motoren - StoooiketeIs

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 Postcheck 99136 Hande'sregister 95
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appels, peeren, okkernoten en kastanjen 
buit te maken. E r zijn braambeziën 
gegeten geweest met gansche gamellen 
vol; ze werden, na fijn  gestampt te zijn, 
als toespijs gebruikt.

We deden daar echte rooftochten om 
fru it te bemeesteren. Ook onze meesters 
bleven hierin niet ten achter. E r valt op 
to merken dat op sommige plaatsen, bij 
boeren, vooral de fruitboomen weinig of 
in het geheel niet verzorgd werden; soms 
had het er den schijn van dat ze in het 
wild groeiden.

Door die ontelbare wandelinge- zijn 
er onder ons die de kleinste uithóeken 
van de vallei beter kenden dan de be
woners.

Niet allen waren zoo gelukkig of 
geestdriftig: een groot deel was verplicht 
v/egens hun gezondheidstoestand de ka
mer te houden; anderen waren echter 
lamzakken, zelfs zoo vadsig dat het hen 
b ijna te veel was uit hun bed .te komen 
om hun eten te halen. De rust na het 
middageten wordt anderzijds door bur
gers en soldaten in  eere gehouden. Het 
is de «Siesta»; vandaar dat de winkels 
pas na 2.30 uur in  den namiddag terug 
geopend worden. Zoo zouden we zelf 
door het warme klim aat hiertoe aange- 
moedigd, stilaan een genot er in vinden 
den ganschen namiddag in  het bed te 
blijven luierikken. Gansch den Zomer 
en een groot gedeelte van den Herfst, 
kunnen degenen die geen last hebben 
van de warmte hun hartje ophalen; ik 
geloof dat het op het einde van Novem
ber nog mogelijk was .te baden.

I In  den W inter zouden we meestal een 
gedwongen rust kennen. W ilden we ons 
iets of wat verwarmen, we waren ver- 

' p licht in ons bed te blijven. Wegens de 
koude was het zelfs niet mogelijk met 
de kaart te spelen of zich bezig te hou
den met een of ander tijdverd rijf en wie 
van ons beschikte nog over genoeg geld 
om in een of andere herberg te gaan 
drentelen?

Het verm aak was om zoo te zeggen 
nul. Den Zondag was er echter op de 
groote plaats een sluffer- of openlucht- 
bal, waar de boerinnetjes van den gan
schen omtrek goed vertegenwoordigd 
waren. D it was natuurlijk  een groote 
aantrekkelijkheid voor velen onder ons.

Om de dichtstbij gelegen kinema te 
bezoeken, moest men nnar Arnurio, een 
dorp op zes kilometer en half afstand. 
Deze kinema was uitgebaat door pries
ters. Daar had men dan de gelegenheid 
om te protesteeren tegen het herhaaldc- 
li.ik afbreken van den filmband Men 
rolt meestal een stille en slechts bij uit- 
ziondering een sprekende film  af. Niet
tegenstaande den kleinen toegangsprijs, 
25 centimos (1 fr.) waren er slechts wei
nig liefhebbers, gezien den grooten af
stand waardoor men de kans liep te 
laat te komen voor het avondeten dat 
te 7.30 uur uitgereikt werd. De herber
gen misten alle gezelligheid. Uren in het 
ronde was er geen danszaal te vinden.

E r waren er onder ons, spijtig genoeg, 
die dachten dat hen alles toegelaten 
was, alhoewel ze bij hen thuis beducht 
zouden zijn voor he.t oordeel van hun me
deburgers.

Het eenige watt, hen nog eenigszins 
in toom hield was de vrees terug naar 
M iranda gestuurd te worden. Aan hun 
handelwijze hadden we het strenger op
treden van de overheden te danken. Als . 
eenige verschooning te hunner opzichte 
kan worden aangevoerd dat ze weinig 
bestand waren tegen de w ijn en de li
keuren, die dààr geschonken werden.

Van het begin af zijn er eenige onder 
onze kameraden geweest die bij de bur
gers of boeren werkten om de kost; an
dere mieken er een bijzondere stiel van 
om allerlei zaken voor derden bij de 
burgers te verhndelen; er waren hier
onder met echte jodenpraktijken want 
zij verdienden somtijds het dubbel van 
hetgeen zij ons betaalden. Eens dat het 
W inter werd, werd er door sommigen 
hout gehakt of op het laatst, nadat een 
groot cycloon gewoed had, dakpannen 
herlegd of andere opruimingswerken ge
daan.

t vervolgt. Ant. Allary.

VO ETENVERZO RG ING  — MASSAGEN  
FOOT COMFORT — SERV IC E

^ A u P a ra a U
G. M A D E L E I N  — B U Y S  $

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

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

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

(2)
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Notariëele en andere Aankondigingen ZOOALS IN DEN GOEDEN OUDEN TIJD.—

Kantoor van Notaris
Jacques GHYOOT

doctor in  de rechten, 
Koninklijkestraat, 54, Oostende.

I.
T O EW IJZ IN G

Op WOENSDAG 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 tite l 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.
(91)

II.
IN ST EL  M ET %  %  P R E M IE

Op D IN SD AG  22 A P R IL  1941, te 15 u.,
ter herberg «Prins Boudewijn» (als hoo
ger) :

M ODERN EN  N IEU W G EBO U W D

OPBRENGSTHUIS
te OOSTENDE, Ed. De Cuyperstraat, 12 

(W ellington-renbaan); groot 218 m2. 
Voor- en achtergebouwen hebbende 3 

doorloopende verdiepingen boven het ge
lijkvloers, plat dak.

Centrale verwarm ing in werking, warm 
en koud water in het heele gebouw, gas 
en electriciteit.

Raadpleeg de plakbrieven.
Genot: Recht op de vergoeding voor 

in w artie ri"g (bezet door een Duitsche 
m iÜL„ire eenheid).

Zichtbaar al de werkdagen 10-12 en 
15-18 u., m its schriftelijke toelating van 
den Notaris.

Toewijzing volgt op 6 Mei 1941). j.92) i

Studie van den Notaris

F. J. VAN CAILLIE
te Oostende, 

voorloopig 41, St. Paulusstraat,

Den M AANDAG 21 A P R IL , om 3 uur 
namidag in het café «Prins Boudewijn», 
St. Sebastiaanstraat, 22, te Oostende:

IN ST E l
met gewin van K %  instelprem ie van 

GRO O TEN

EIGENDOM
met twee winkels en façade van meer 
dan 12 meters, Christinestraat, 129 ; 
groot 360 vm. Eventueele oorlogsschade 
inbegrepen.

Genot: één maand na toeslag.
Te bezichtigen alle dagen van 10 tot 

12 en van 3 tot 5 u. of bij afspraak.
Zie affichen en alle in lichtingen ten 

kantore. (102)

Studie van den Notaris

René LINGIER
te Oostende, Koninginnelaan, 68.

Op M AANDAG 21 A P R IL  1941, om 3.30 
ure namiddag, ter herberg «Prins Boude
w ijn», te Oostende, St. Sebastiaanstraat, 
22:

van
Gemeente C LE M SK ER K E  

SCHOON LANDSCH

W O O N H U I S
gediend hebbende tot kiekenkweekerij, 
groot 1 Ha. 03 a. 26 ca 

Gebruikt door weduwe Arthur Wulle- 
man tot 1 Ju n i 1941.

Iederen weekdag na te zien van 2 tot 
4 ure namiddag. (100)

STAD NIEUWPOORT
De Burgemeester m aakt bekend dat 

een plaats van tijde lijke politieagent te 
begeven is.

Voorwaarden:
a) Belg zijn, van goed gedrag en ze

den en voldaan hebben aan de wetten 
op de nationale m ilitie:

b) gezond zijn en vrij van alle li
chaamsgebreken ;

c) minstens 25 jaa 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.

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

De aanvragen moeten ingediend zijn 
ten laatste op 22 April 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 DAMME.

(76;
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Gemeentebestuur
BLANKENBERGE

AFSPRAAK
CASINO TE
ZIJN ORKEST *
TRAMS : Vertrek Oostende-Kaai 15.23 u. —  16.23 u.

Vertrek Breedene 18.48 u. —  19.28 u.

Oostendsch Nieuws

op Zondag en Maandag 
van P A S C H E N Jn het

B R E E D E N E
ZlfN SCHAATSBAAN

B E R I C H T

Studie van Meester

Pierre DENIS
Dokter in  de Rechten 
Notaris te Nieuwpoort.

Studie van den Notaris

JEAN DE WYNTER
Kerkstraat, 43, te Oostende.

Op D INSDAG 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 %  %  premie
van een

Gerievig WOONHUIS
MET POORT

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

Studie van den Notaris

JEAN DE WYNTER
Kerkstraat, 43, te Oostende.

Op M AANDAG 21 A P R IL  1941, om drie 
uur ’s namiddags ter herberg « La  L i
berté », bij M. Charles De Meyere, Groote 
M arkt, te Nieuwpoort:

TO ESLAG
van

I. Gemeente O O ST D U IN K ER K E
1) EEN WELGELEGEN

’LANDUITBATIN G
: groot volgens meting 1293 m2, hebbende 
j eene gevelbreedte van 29.50 m. op de 
i Crombezlaan, palende Oost aan gezegde 
j laan, Zuid met een gemeene gracht aan 
1 M. Crombez en Noord op eene diepte van 
50 m. nog aan M. Crombez. Bekend bij 

i Kadaster, Sektie B , deel van nr. 276-p-2. 
j Met recht van pacht op 72 a. 23 ca. 
grond toebehoorende aan M. Crombez. 
Verpacht aan M. Henri Vandeplassche, 
ijzerwegbediende, Groenendijk, m its 125 
frank te maand, zonder recht van pacht. 

Met al de gebeurlijke rechten op oor- 
gen, zie plakbrieven of zich bevragen ter logschadevergoeding, geschat alleenlijk 
studie. (73) voor het berekenen der registratierech

ten op een som van 5.000 frank.
' j Ingesteld : 33.000 frank.

2) EEN SCHOONEN
B O U W G  R O N D
gelegen te Oostduinkerke, langs de 
Crombezlaan, groot volgens meting 
900,22 m2, hebbende eene gevelbreedte 
van 27,23 m. aan gezegde laan, palende 
W est aan deze laan en van de andere 
kanten aan M. Crombez, Bekend bij 
Kadaster Sektie B, deel van nr 292-c.

Ingesteld 8.000 frank.
I I .  STAD N IEU W PO O RT

EEN GERIEFELIJK

WOONHUIS
met inrijpoort, erve en afhangen

staande en gelegen te Nieuwpoort, K e rk 
straat, 13, groot volgens tite l 3a, bekend 
bij Kadaster Sektie B , nr 357-c, voor 
eene grootte van 3 a. 09 ca.

Met al de gebeurlijke rechten op oor- 
logsschadevergoeding.

Ingesteld: 96.000 frank. 
Ingenottreding: 14 dagen na den toe

slag.
Zichtbaar alle dagen.
Kosten 18 %.

OPENBARE AANBESTFD1NG
Op Maandag 28 April a.s. om 10 uur 

voormiddag, zal er in  de bureelen van 
den heer Provinciaal Commissaris voor 
’s Lands Wederopbouw te K o rtrijk , Door- 
n ikstraat nr. 63, overgegaan worden tot 
de openbare aanbesteding, onder voorbe
houd van goedkeuring door de oevoegde 
overheid, van de werken voor het aan- 

I leggen van twee straten tusschen de 
Koning Albertlaan en de Stationstraat 
te Blankenberge.

Lastenkohieren, begrootingen en plans 
liggen ter inzage van de aannemers in  
de bureelen van het gemeentesecreta- 
riaat te Blankenberge, alwaar zij ook 
kunnen aangekocht worden tegen 20 fr.

De met de post ingezonden in sch rij
vingen moeten als aangeteekende brie
ven, onder dubbel omslag, aan het adres 
van den heer Provinciaal Commissaris 
voor ’s Lands Wederopbou, Doornikstraat 
nr. 63 te K o rtrijk  verzonden, u iterlijk  
den 25 April 1941, met de verm elding op 
de binnenomslag « Aanbesteding B la n 
kenberge ».

De kosten van aanbesteding, in schrij
ving, enz. zijn ten laste van de aanne
mers.

Blankenberge, 3 April 1941.
De Secretaris,

D. Van Hooren.
Burgemeester en Schepenen, 

L. Nuytemans.
(96)

ZOEKLICHTJES
------- 1,25 FR. P E R  L I J N ---------

GEVRAAGD  TE KOOPEN : Occasie 
schrijfm achine, k lavier Azerty. Schrijl- 
ven bureel blad. (103)

N IEUW PO O RT. — Te huren: 5 nette 
woningen, zelfde eigenaar. 4 van 125 fr. 
per m aand; 1 van 100 fr. per maand. 
Z ich wenden: M arktstraat, 27, Nieuw
poort.) (71)

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

IN ST EL  met Yz %  premie
van een

WOONHUIS
te OOSTENDE, Schipperstraat, 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 

studie. (74)

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

(14)

Studie van den Notaris

F. J. VAN CAILLIE
te Oostende, 

voorloopig 41, St. Paulusstraat.

Den MAANDAG 21 A PR IL , om 3 uur 
namiddag in het café «Prins Boudewijn», 
St. Sebastiaanstraat, 22, te Oostende:

INSTEL
met gewin van % %  van

PRA C H T IG

H A N D E L S H U I S
te Oostende, Torhoutsteenweg, 16 (dicht 
bij de Leopold I  p laats), hebbende een 
oppervlakte van 190 vm. Vier en tw intig 
plaatsen, stads- en regenwater, gas, 
electriciteit.

Genot met 1 Augustus 1941.
Kan  bezichtigd worden den Maandag, 

Woensdag, Vrijdga van 3 tot 5 uur.
Alle inlichtingen ten kantore. (89)

Studie van den Notaris

F. J. VAN CAILLIE
te Oostende, 

voorloopig 41, St. Paulusstraat.

T E  KO OP: verschillende loten bouw
gronden en twee nieuwgebouwde huisjes, 
gelegen Zwaluwen-, Tarwe-, Honoré Bor- 

: gers- en Bouwmeesterstraten. Voor in- 
j 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.

I __________________________________(19)
i PLAA TST  Z EK E R  uw geld in  bouw
gronden. Nog eenige okkasies. Ag. SEY S, 

i Rogierlaan, 21.
(20)

JO N G E W EDUW NAAR, zonder kinde
ren, 29 jaar, goed voorkomen, vaste be- 

Voor alle verdere inlichtingen, zich trekking met mooie vooruitzichten, ver
wenden ter studie van Notaris P IE R R E  langt kennismaking met deftige ju ffer 
D EN IS, voornoemd, Kokstraat, 9, te van goede fam ilie, 20-26 jaar, voor hu- 
Nieuwpoort. (87) welijk. Schrijven bureel van het blad
_ __  _____  __ ____ onder letters J .  D. Ernstig, strikte ge-

------- :— s----------=— - j heimhouding verzekerd. Brieven worden
' teruggestuurd. (68)Studie van den Notaris

de GHELDERE
te Heist-aan-Zee.

E IN D E L IJK E  T O EW IJZ IN G

TE KOOP: Nieuwe open boot, lengte 
5 m. 50, breedte 2 m. 10, volledig uitgerust 
voor te varen. Voor voorwaarden schrij
ven bureel van het blad onder de letters 
A. D. (88)

ten

Den D IN SD AG  15 April, om 3 uur na
middag in  het Nieuw Gerechtshof, Henri 
Serruyslaan, te Oostende:

IN STEL
met gewin van V* %  van

“ Hôtel des Fleurs „
Adolf Buylstraat, 8 

te Oostende; groot 279 vm., met de meu
belen onroerend bij bestemming. 

Onm iddellijk genot der pachten.
Kan bezocht worden door de liefheb

bers den Dinsdag, Woensdag, Vrijdag 
van 2 tot 4 uur.

Alle inlichtingen ten kantore. (90)

,, .... , . . . BEN KO O PER van schoon burgers- of
gevolge van wettelijk en beteekend heerenhuis, gelegen dichtbij Zeedijk, om-

opooa trent Casino, Ad. Buylstraat of Van Ise-
op M AANDAG 28 A P R IL  1941, om 16.30 ghemlaan. Aanbod sturen, zonder uit-
ure stipt, in  het « Café F landria », te stel, met prijsopgave en alle inlichtin-

B I J  DEN OOSTENDSCHEN HAARD
Tot op heden werden de hagen van de 

goedkoope werkmanswoningen onderhou
den door tusschenkomst van den stede- 
lijken beplantingsdienst. H iervan werd 
thans afgezien daar d it werk door den 
toeziener Degraeve zal verzorgd worden.
KOM T ER  EEN ST A A R T JE  AAN ?

De heer gouverneur heeft aan de stad 
Oostende een afschrift gevraagd van het 
besluit w aarbij het schepencollege be
sliste de m aatregel betreffende het niet 
toekennen van verhooging van wedde 
wegeVis opgeloopen tuchtm aatregelen, 
niet toe te passen op de gevallen van 
dienstverlating in  M ei jl.

Zal er h ier m isschien nog een staartje 
1 aan komen ?
T A X I’S.

Hebt U  een taxi noodig? Dan kunt gij 
U  wenden tot een der drie volgende ta- 
xi-chaufffeurs welke voor de maand 
April een rijvergunning bezitten:

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

B ESPA R IN G
Ons stadsbestuur heeft aan het M inis

terie van Financiën te Brussel verzocht, 
haar te w illen ontslaan van de betaling 
van de vergoeding voor het gebruik van 
het oefeningsplein op den Vuurtoren ge
durende de jaren 1940 en 1941, gezien de 
omstandigheden.

Afwaehten !...
VO O RZO RG SM A ATREG ELEN

Door het Schepencollege werd besloten 
nog een tw in tig ta l draagbare bluschtoe- 
stellen aan te koopen voor de openbare 
stadsgebouwen.

W ij bewonderen ten zeerste deze voor
zorgsmaatregelen.
VERG O ED IN G

W ij vernemen dat een vergoeding van 
1000 fr. werd toegestaan aan kunstschil
der René Hansoul, voor de twee portret
ten welke h ij ter beschikking stelde van 
het stadsbestuur nl. dit van Koning A l
bert en Koning Leopold I I I .
B I J  H ET  O N D ERW IJZEN D  PER SO N EEL

N aar We konden vernemen heeft het 
onderwijzend personeel, in  de Paasch- 
vacantie, het geluk niet gehad zooals 
hen te beurt is gevallen tijdens de groote 
vacantie. Dan hadden ze nam elijk een 
«Schein» bekomen om hun verlof door 
te brengen buiten de kustzone.
F R A N S JE  IS  V ER H U ISD

Iedereen kent onzen sym pathieken por
tier van het stadhuis «Fransje». Sedert 
den stadhuisbrand, zat h ij in  Stock- 
holm straat, aan de Meisjesberoeps- 
school. M aar nu ook het bureau van be
voorrading dit gebouw verlaten heeft en 
dit derhalve omzeggens niet meer door 
het publiek bezocht wordt, heeft ons 
Fransje niet geaarzeld om te verhuizen 
en zich aan den ingang van het Ge
rechtshof te plaatsen.

Nog vele jaren, Fransje.
EEN  N IEU W  W E R K  VAN K A R EL  
JO N C K H EER E

Binnenkort verschijnt bij «Die Poor- 
te», een nieuwe roman van de hand van 
onzen talentvollen schrijver K a re i Jonck
heere, onder den tite l van «Tierra Ca- 
liente» (het land der verzengende aarde).

D it werk mag beschouwd worden als 
een vervolg op Cargo. Door de liefheb
bers van origineel hoogstaand werk wordt 
verlangend uitgezien naar dit nieuwe 
boek. D it werk werd eveneens opgenomen 
in  den 8n jaargang 1941 van «Die Poorte».
E IG EN  HAARD

De naamlooze kredietm aatschappij 
voor aankoop van goedkoope werkmans- 
huizen «Eigen Haard», Stadhuis, Oosten
de, zal in  statutaire vergadering der 
aandeelhouders bijeenkomen op Zondag 
20 April, te 10 uur stipt in  de gemeente- 
raadszaal van het d.d. stadhuis, het 
nieuwe gerechtshof.

De dagorde bevat:
1. Verslag van den raad van beheer 

en het kollege van kommissarissen.
2. Verkiezing van leden en kommissa

rissen, enz.
O PEN BA RE A A N BESTED IN G

Op Zaterdag 12 April zal in  een der 
zalen van het Stadhuis (Justitiepale is) 
overgegaan worden tot de openbare aan
besteding betreffende het b.ouwen van 
76 grafkelders op het gemeentelijk kerk
hof, Nieuwpoortsteenweg.

De aanbiedingen zullen ter post be
steld worden ten laatste op Woensdag 
9 April eerstkomende of afgegeven wor
den voor de opening der zitting van 
12 April 1941.

Documenten van deze aanbesteding 
zijn te bekomen op het bureau van den 
Technischen Dienst, Hendrik Serruys
laan, 76, tegen den p rijs van 10 fr. voor 
de plannen en 10 fr. voor het bestek.

Alle verdere in lichtingen worden ver
strekt door den heer Ingenieur-Architect 
Van Coillie, alle werkdagen van 10 tot 
12 uur.

DE BLO ED PRO C ESS IE
Reikhalzend zien vele menschen uit, 

om te weten te komen of de beroemde 
Bloedprocessie te Brugge, dit jaa r zal 
rondgaan ?

De kwestie van de «Scheins» zou er bij 
te pas komen, en wie weet zou er hier 
geen uitzonderingsmaatregel voor dien 
dag door de Hoogere Overheid kunnen 
overwogen worden.

"ts'ï I . I ife baderien krioelen
[«JSS-2 M e fà -" ™
! ft® »ah e l««n *W rt*,1:6en10,,ank ^

VOOR n c i  n eH O E i'o n u r
De zaak van den heer D r Moreaux, 

welke Zaterdag 1.1. voor het Beroepshof 
te Gent moest komen, werd uitgesteld 
tot Zaterdag 3 M ei a.s.
B I J  W IN T ER H U LP

W interhulp stuurde deze week een 
rondschrijven tot alle beoefenaars van 
vrije  beroepen en renteniers, om hen op 
nun plichten te w ijzen en ook hun steun 
tot dit m achtig nationaal werk bij te 
dragen.
DE PALM BOOM EN OP HET STADHUIS

Ons blad had reeds de aandacht ge
vestigd op het feit dat de palmboomen 
op de eerste verdieping van het gerechts
hof zich in  een slechte atmosfeer bevon
den. Door het vele volk dat er thans komt 
mede met de w inketten welke opgerient 
werden, beteekenen deze palmüoomen 
eerder een belemmering. Het ware dan 
ook wenschelijk, deze boomen in  veilig
heid te plaatsen, ver van het stof w aar
onder ze thans te lijden hebben.
HET YZERPANO RAM A

Over het doek van A. Bastien dat in 
het Panoram a gehangen werd, werd in  
den laatsten tijd  heel w at gesenreven 
en ook over het al of niet meer bestaan 
van de m aatschappij.

H ierom trent vernemen w ij nader:
Deze m aatschappij was eigenlijk door 

M. Ingenbleek, la te r gouverneur van 
Oost-Viaanderen, in  1923 gesticht ge
worden en op 23 October 1923 gaf de Oos- 
tendscne gemeenteraad zijn aükoord aan 
een overeenkomst tusschen deze m aat
schappij en net toenmalig scnepencoile- 
ge-om een gebouw od te richten op het 
aerde handelsdok, welk gebouw in  April 
1931, overgemaakt zou worden aan de 
stad in  geschenk, na aldus gedurende 
verscheidene jaren voor de uitbating als 
museum te hebben gediend.

In  1931 werd door het schepencollege 
een verlenging gegeven die steeds weer 
bekrachitgd — nog met geëndigd was 
toen de oorlog uitorak. Tnans heeft de 
m aatschapij gevraagd ontlast te wor- 
den voor de taksen van het jaa r 1939.

Rouwberichten

Men verzoekt ons het overlijden 
te melden van

M IJN H E E R

Roland Wormleighton
Oorlogsinvalied 1914-1918 

Vereerd met het Vuurkruis 
geboren te Oostende, den 10 Ju li 
1896 en er overleden den 5 April 
1941.

De burgerlijke begrafenis had 
plaats op 8 April 1941.

Vrienden en kennissen, die bij 
vergetendheid geen doodsbrief zou
den ontvangen hebben, worden 
verzocht dit bericht als dusdanig 
te willen aanzien.

Gerststraat, 100. (84)

Men meldt ons het overlijden van 
M IJN H E E R

Arthur BEERNAERT
Echtgenoot van

Mevrouw Angèle EV ER A ER T
Schipper ter Hoogzeevisscherij 

overleden te Oostende in den ou
derdom van 48 jaar.

De begrafenis had plaats op Don
derdag 10 April 11941 in  de strikste 
intim iteit.

Een nadienst zal plaats hebben 
op Donderdag 17 April 1941, te 9 u. 
in de kerk van het H. HART.

Dit bericht wordt als eenige ken
nisgeving aanzien.

Stuiversstraat 8. (85)

Men verzoekt ons het overlijden 
te melden van

M IJN H E E R

Sidon De Cock
Rustend Onderwijzer 

geboren te Vladsloo, den 10 Ju li 
1876, overleden te Brugge den 8 
April 1941.

De burgerlijke begrafenis heeft 
plaats op Zaterdag 12 April a.s. om 
2 uur te Vladsloo.

Vrienden en kennissen die, bij 
vergetendheid, geen doodsbrief 
zouden ontvangen hebben, worden 
verzocht dit bericht als dusdanig 
te aanzien.

Nieuwpoortstw. 65, Oostende.
(93)

HET B IE R  IS  V R I J
Men kan thans weer het lekkere bier 

bekomen zonder de zoo noodige broodze- 
gels te moeten afstaan ! Een dergelijke 
maatregel zal wel bij iedereen gunstig 

. onthaald zijn geworden. M aar dat de 
prijs tot op 2 fr. gebracht is, misschien 
wel minder aangenaam.
VOOR DEN G EM EEN TERAA D

De gemeenteraad zal binnenkort,waar
sch ijn lijk  over 14 dagen, nogmaals bijeen 
komen. Op de dagorde staan reeds twee 
punten: de in  beschikbaarheidstelUng 
van Molleman Guillaum e en de benoe
ming van Gonzales als klerk bij de Com
missie van Openbaren Onderstand.

Cinema’s
F O R U M

1. Aktualiteiten U fa in  le  week.
2. Een dokumentair.
3. Liefdeschool, met Luise U lrich  en 

V iktor Staa l.
C A M E O

1. Een dokumentair.
2. U fa  aktualiteiten in  lste week.
3. De Nacht der Beslissing, met Pola 

Negri.
P A L A C E

1. Aktualiteiten U fa in  le  week.
2. Een dokumentair.
3. Recht op Liefde, met Magda Schnei

der en V iktor Staal.
R I A L T O

1. Een dokumentair.
2. U fa aktualiteiten in  lste week.
3. De Vier Gezellen, met Ingrid  Berg- 

m ann en Sabine Peters.
R E X

1. Een dokumentair.
2. U fa aktualiteiten in  lste week.
3. Vrouw op Maat, met Hans Sohnker 

en Hilde Hildebrand.
R I O

1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten U fa in  le  week.
3. Een Avontuur in Lissabon,

H arry Piel.
R O X Y

1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten U fa  in  le  week.
3. De Reis naar Tilsit, met Christine 

Soderbaum en Fritz  V an  Dongen.

met

Heist, Leopoldiaan, van:
Gemeente H EIST-A AN -ZEE 

Z EE R  G U N ST IG  G ELEG EN

B L O K  L A N D
voormalig voetbalplein, met allerhande 
sportinrichtingen, concierge-woning, a f
sluitingen, enz., groot volgens meting 
13.432,32 v.m. en volgens kadaster 1 Ha. 
33 a. 75 ca.

Gedeeltelijk bewoond en gebruikt door 
de HH. Jos. Valcke en P. Dumeez.

I gen, naar AREO , 
Brugge.

Akadem iestraat, 7, 
(94)

[ ZO EK  TE  KOOP: Café te Oostende of 
in  andere badstad (Heist, Knokke, B lan 
kenberge enz.)!. Aanbod sturen AREO , 
Akadem iestraat, 7, Brugge. (95)

TE KOOP
Schoon Heerenhuis, center van stad, alle 

moderne comfort.
Schoon Handelshuis, Rampe de Flandre, 

beste ligging, gr. oppervlakte. 
Gebracht op 190.000 + 19.000 = 209.000 fr. Rapportvilla, Koninginnelaan, met 4 ap-

(101) partementen. Str. water. 340 m2.
, Prachtige rapportvilla, bij Badenpaleis.

Schoone Villa, Sportstraat; occasie. 
Mooie Villa, bij Petit-Paris.
Handelshuis met 5 appartementen, 

Leopold I  plaats.
Burgerhuisje, 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.

Vereeniging voor 
Onderlinge Zeeverzekering 

tegen Oorlogsrisiso
Keizerstraat, 13, Antwerpen.

STAD NIEUWPOORT bij

BER IC H T
De Burgemeester 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)

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

(77)

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 RDE :
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 
het jaa r 1940.

IV . Ontlasting aan de Heeren Beheer
ders en Kommissaris.

V. Kiezing volgens statuten (Z ijn  als 
kandidaten voorgesteld: de Heeren Arm. 
G risar, 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 1

Huisvrouwen
opgelet !

— ■ —  
R A N T SO EN EER IN G SK A A R T EN

De uitdeeling der nieuwe rantsoenee
ringskaarten werd derwijze geregeld dat 
dagelijks 1800 nieuwe kaarten kunnen 
opgesteld worden.

De burgers schijnen zich echter niet 
te bekommeren met de genomen schik
kingen, daar reeds voor den eersten dag 
vastgesteld is geworden dat slechts de 
helft van de voorziene kaarten ter ver
nieuwing aangeboden werden.

H ieru it volgt dat de ten achter ge- 
blevenen zich zullen w illen laten bedie
nen op dagen volgende op deze w aar
voor zij aangeduid werden door het 
nummer van de vleeschkaart. Omwille 
van den goeden gang van den dienst, 
zal zulks n iet geduld worden en zal en
kel voor uitzonderlijke gevallen in  aan
merking genomen worden.

De belanghebbenden worden ten an
dere ervan verw ittigd dat de uitdeeling 
van de nieuwe zegels zal aanvangen op 
1 Mei a.s.

W ie dus niet in  het bezit zal zijn van 
de nieuwe rantsoeneeringskaart, zal dus 
onmogelijk in  het bezit geraken van de 
zegels.

Dus opgelet: H aalt allen op den ge- 
stelden dag uw rantsoeneeringskaart af 
en voorziet u van de noodige stukken 
(trouwboek, enz..). Leest aandachtig de 
aanplakbiljetten m et betrekking daarop.

W ilt U een smakelijke limonade 
drinken, vraagt de limonade

cc Crown »
Bijzondere prijzen
voor voortverkoopers

(26)

W AT OUD-OOSTENDE
Naar aanleiding van het legaat De- 

breuck, dat w ij destijds hebben mede
gedeeld weet een confrater volgende be
langwekkende mededeelingen te doen : 
In  de bladen werd de belangrijkheid van 

dit legaat fel overdreven en sprak men 
van allerlei schoone schilderijen, terw ijl 
het zich beperkt tot twee teekeningen 
waarvan slechts de eene schoon om lijst 
is en een eereplaats verdient. Deze tee- 
kening stelt voor een monument w aar
van de oprichting door Oscar De Breuck 
in  Ju li 1888 voorgesteld werd. Het moest 
opgericht worden op de Leopoldplaats, 
die toen nog Gemeenteplaats heette en 
w aar trouwens nog geen huizen stonden. 
Men sprak van deze plaats of van het 
rond punt of nog liever van het ellyptisch 
punt, verm its het inderdaad een eivorm 
heeft. Het monument van De Breuck zou 
de ontm anteling van de stad hebben 
voorgesteld en een hulde gebracht heb
ben zoowel aan M inister Rogier als aan 
burgemeester Ja n  Van Iseghem, op wiens 
aandringen de vestingen jnderdaad af
gebroken werden. De Rogierlaan die in 
den beginne W estlaan genoemd werd, 
werd later, naar den m inister genaama, 
aan wien ook de ontm anteling van Oos
tende te danken was.

De Alfons Pieterslaan heette toen de 
Zuidlaan (Boulevard du M id i) en de Van 
Iseghem laan heette de Noordlaan. Aan 
deze drie lanen kan men nog herkennen 
hoe Oostende vroeger een klein stadje 
was, verm its de Visscherskaai gemaakt 
werd door de verbreeding van de ves- 
tingsgrachten van de Oostzijde.
IN DE SCHOOL P IE T E R S
hebben de kinderen van de bewaarklas- 
sen elk twee eieren en w at suikergoed 
voor hun Paschen gekregen.

De kring «Jeunesse» heeft aan de kin
deren van de school Meiboom een voor
schot gegeven, terw ijl de leerlingen van 
den 4en graad een kleedje door hen ge
maakt, mochten in  ontvangst nemen.
IN EEN G EZA K T

Maandag laatst is de genaamde Beer- 
naert Arthur, kapitein ter visscherij, 4S 
jaar, plotseling ineengezakt en overleden.

Beernaert stond bekend als een knappe 
zeeman. «Het Visscherijblad» biedt aan 
de fam ilie Beernaert zijn innige deelne
ming aan.
HET TELEFO O N N ET  
T ER U G  IN D IEN ST  !

Medegedeeld wordt dat de telefoon in 
onze stad terug in  dienst zal worden ge
steld. Het spreekt van zelf, dat de ge
sprekken slechts tot het lokaal verkeer 
zullen beperkt worden.

De terug in  dienst treding zal zoo spoe
dig mogelijk aan de belanghebbenden 
medegedeeld worden.
EXAM EN  M A G A Z IJN IER

W ij vernemen dat het examen van 
m agazijnier in de Stedelijke Werkhuizen 
Dinsdag a.s. zal doorgaan. Meer dan 70 
kandidaten nemen er aan deel.
IN HET BA D PA LE IS

Het Badpaleis is voortaan van 13 tot 
14.30 u. gesloten, ’s AVonds is de instel
ling echter een uur langer open.

(Zie vervolg blz. 6).
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Koksijde
G EM EEN TERA A D SZ IT T IN G

In  de jongste vergdering werden de 
volgende punten af gehandeld:

Verhooging van den m aatstaf der op
centiemen en de speciale belasting voor 
de diensten 1941-1942. Volgens de nieu
we besluiten is den gemeenteraad, ver
p licht deze te verhoogen m.et 50 t.h. Het 
ontslag van e\;n tUjdelijke, bediende 
wordt aanvaard. Herziening benoeming 
van een tijd e lijk  werktoezichter. — D it 
punt wordt verdaagd naar de volgende 
zitting. Bekrachtiging wijziging aanne- 
m ingsterm ijn gemengde Lagere- en Be
waarscholen. Volgens de wet gebracht 
van 10 op 6 jaar. De wedderegeling van 
den gemeentesecretaris wordt goedge 
keurd. Duurtetoeslag werklieden en be- 
diendenpersoneel. Daar dit dees maand 
April, voor de Staatsbedienden zal gere
geld worden, wordt hierop gewacht, doch 
de Raad heeft de aanvangswedde var 
gemefcntebode en vaste gemeentewerk
lieden verhoogd. Tevens een tijdelijke 
gemeentebediende gelijkgesteld met df 
anderen. Aanstelling voorloopige reken- 
plichtige inkwartieringsdienst. De Raad 
beslist voorloopig aan te blijven zoolang 
den dienst het vereischt. De periodieke 
weddeverhooging van den gemeentelij
ken ingenieur wordt goedgekeurd.

’VÉschhaken*
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 — VEU RN E

(70)

Nieuwpoort
SO LEM N EELE  M IS

M aandag a.s., 2e paaschdag, wordt in 
de kapel der Eerwaarde Zusters Arme 
K laren, om 9 u. op aanvraag van de 
S. V. een solemneele mis gezongen voor 
het geestelijk en stoffelijk welzijn der 
visschers en voor de1 zielelafenis der 
overleden visschers.

U IT R E IK IN G  DER N IEU W E  
RA N TSO EN EER INGSKAARTEM

De nieuwe rantsoeneeringskaarten zul
len in de week van 14 tot 19 April afge
leverd worden. De juiste orde van u itrei
king zal door den stadsomroeper mede
gedeeld worden.

Dadelijk na ontvangst der kaarten 
zullen de verbruiker^ zich wenden naar 
den w inkel w aar ze ingeschreven zijn 
voor margarifre, suiker, peulvruchten) 
en de kaarten laten afstempelen. De w in
keliers worden aanzocht de nieuwe rant- 
soeneeringskaarten in te houden en ze 
per gezin gezam enlijk voor te leggen 
ten stadhuize voor inschrijving en af
stempeling.

Vrijdag 18 April van Packet tot en met 
Szuldman; Zaterdag 19 April, enkel s 
morgens, van Taecke tot en met Van- 
denabeele.

In strijd met hetgeen wij vroeger me
dedeelden betreffende de uitdeeling der 
nieuwe rantsoeneeringskaarten, worden 
de inwoners wier namen beginnen met 
de letters V, W, X, Y, of Z, dringend 
aangeraden hun rantsoeneeringskaar
ten te komen afhalen op het gemeente
huis, Sas-Slykens, tusschen 15 en 19 
April aanstaande.

De nieuwe rantsoeneeringskaarten, 
worden slechts afgeleverd op vertoon 
van de oude rantsoeneeringskaarten, hel 
trouwboekje en de eenzelvigheidskaart, 
aan het hoofd van het gezin (of de echt
genoote) ; de rantsoeneeringskaarten 
worden onder geen voorwendsel verstrekt 
aan kinderen onder de 14 jaar.

HET GEVAAR DER W EG EN
Woensdagmorg/n 9 April kwam de ge

naamde E. M., van Breedene, per fiets 
ait de richting van Oostende naar Sly- 
kens gereden. Ter hoogte van de Nuk
kerstraat, moest h ij de groote autosnel- 
wee) Oostende—Brugge oversteken,. H ij 
stak de straat over en werd halverwege 
de baan rakelings voorbijgereden door 
een autolastwagen die, had h ij niet ge
zwenkt, de onvoorzichtige w ielrijder on
verm ijdelijk had aangereden. De w ie lrij
der botste nog tegen een voorbijganger. 
Gelukkig liep alles om ter best af, en 
E. M. kwam er met den schrik en een 
paar scheldwoorden van af.

A R B E ID ER  OP SLAG  GEDOOD
Donderdagvoormiddag 3 April, waren 

enkele werklieden werkzaam aan den 
Vuurtoren. Zware ijzeren staven en pou- 
trels, moesten per kleine wagentjes wor
den weggevoerd. Plots rolde een der 
zware staven van het rolwagentje, met 
het ongelukkig gevolg dat een der wëi-k- 
lieden onder het gevaarte terechtkwam.

Dadelijk stelden zijn werkmakkers 
alles in  het werk om hun vriend uit zijn 
neteligen toestand te bevrijden, w aarin 
ze ook tenslotte gelukten. Het was even
wel te laat en alle levensgeesten waren 
reeds geweken.

De ongelukkige, de genaamde André 
Vande Velde, 26 jaar oud, woonde te 
Sas-Slykens, H. Zwaenepoelstraat, was 
gehuwd met Magdalena De Rous en 
stond zeer gunstig aangeschreven.

D it sm artelijk ongeval is te tragischer 
daar het ju ist samenviel met het huwe
lijk  van zijta jongeren broeder Joseph 
met Mej. Esther Schreus.

W ij deelen diep in  den rouw welke een 
eelrbare fam ilie treft. «Het V isscherij
blad» biedt .dan ook zijn innige deelne
ming aan.

De teraardebestelling had Maandag 
1.1. in  de parochiale kerk te Molendorp 
(Sas) plaats onder een grooten toeloop 
van volk.

O PT IM ISTEN
W anneer men zich door de Albertlaan 

begeeft, va lt reeds den... heropbouw op, 
voorloopig echter want een zeer optim is
tische inwoner, bouwt er een klein huisje, 
een soort barakje, dat denkelijk dienst 
zal doen als winkel.

ONGEVAL
Een 8-jarig knaapje, de genaamde Pie

ter H., wou aan het kerkhof, zijn voet 
absoluut tusschen een ijzeren hekken en 
den grond hebben. D aarin slaagde h ij 
ook tenslotte, doch de hulp van enkele

IN V O EG EBR EN G IN G  P L A A T S E L IJK
Z. H. D.

Deze week werd de plaatselijke Zeker
heids- en Hulpdienst in voege gebracht, 
onder de leiding van M. Neirinckx.
Waarom  dit dient, zegt de benaming van 
het korps zelf. Deze week hebben de man
nen reeds deftig in  het gareel kunnen 
loopen. Op den dijk hebben ze het glas 
moeten opruimen en dat ze het niet on
der de boeg hadden, spreekt van zelf, 
als men beseft, dat het glas afkomstig 
was der huizen van vier straten ver.

’s Anderendaags hebben ze in  elk huis 
de zolders moeten onderzoeken of ze in 
regel waren met de nieuwe verordeningen 
D it waren dus 2 voorsmaakjes, in a f
wachting van grootere dingen.

K IN EM A N IEU W S
Het bestuur van de kinema «Royal» 

laat ons weten dat door de verlating 
van het sluitingsuur de vertooningen als 
volgt zullen doorgaan. Om 2.30, 5 en 7.30 
uur. Deze week vertoont men: 1. Een 
weekoverzicht door U fa; 2. Een dokumen
ta ir; 3. De m eesterlijke komedie «Ameri- 
kaansch Huwelijk». Op Maandag, 2de 
Paaschdag: het grandiose Fransch ge
sproken treurspel «De Dood der Zwaan».
Gewis twee programm a’s om de m oei-'hun w ijs beheer, 
lijksten te bevredigen.

«Paradijs der Jonggezellen» met Heinz ! 
Ruhm ann. j

Avondvertooningen te 19 u. Zondag- en 
Maandagi'am iddagvertooning te 15 uur. ?

«HET LIN DENH O F» !
San t m aatschappij voor goedkoope wo- ! 

niujcen. hield Zondag 1.1. haar algemeene j 
vergadering.

De heer J .  Soete, voorzitter, las het J 
verslag van den Beheerraad over de 
werkzaamheden van het boekjaar 1940. 
De toestand der m aatschappij mag als 
uiterst voldoende beschouwd worden. De 
400.369,49 fr., de huizen die nog aan de 
m aatschappij toebehooren staan geboekt 
voor een waarde van 213.121,80 fr. D aar
bij bezit de m aatschappij nog voor fr. 
178.697,32 grond en voor 60.000 fr. aan
deelen in verscheidene finantieele zaken.

Het boekjaar 1940 sluit met een w inst 
van 11.195,84 fr.

Na het verslag der commissarissen, 
werden de rekeningen voor het jaa r 1940 
met algefcneene stemmen goedgekeurd.

De twee uittredende beheerders, de hh. 
Leon Nuytemans en Gerard Tioens, als
ook de uittredende commissaris, de heer 
Gustaaf Notebaert werd herkozen. In  
vervanging van den heer Commissaris 
René Zwaenepoel en als nieuwe com
m issaris werden gekozen: de h. De Ke- 
telaere, als afgevaardigde van den N. S.
B. en de h. Neuts, als afgevaardigde van 
de Bank van Brussel.

De heer Coppieters ’t W allant, afge
vaardigde van den Staat, bracht aan den 
heer Voorzitter en aan den heer secre- 
taris-tresorier een woord van dankbare 
hulde, namens de m aatschappij, voor

BANK VAN BRUSSEL
— NAAM LOOZE VENNOOTSCHAP —
B I J  H U IS  O OSTENDE : 3, W APEN PLAATS  
Agentschap Petit Paris, 76b, Torhoutsche Steenweg

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

ten of verzegelde kisten.

m a r k t b e r i c h t e n
n ie u w p o o r t

Donderdag 3 April 1941.
12 schepen: G arnaal 8411 kg. voor fr. 

126165; V isch: 2761 kg. voor 41415 fr.; 
Sprot 53 kg. voor 795 fr.

Prijzen: G arnaal, visch en sprot, alle 
aan 15 fr. per k£.
Vrijdag 4 April 1941.

12 schepen: G arnaal 5277 kg. voor fr. 
79155; visch: 1485 kg. voor 22275 fr.; sprot 
34 kg. voor 510 fr.

Prijzen: Alles aan 15 fr. per kg. 
Zaterdag 5 April 1941.

10 u. : 12 schepen: G arnaal 2957 kg. 
voor 44355 fr.; V isch: 632 kg. voor 9481 
fr.;

18 u.: 12 schepen: G arnaal 2331 kg.

BEVO O RRAD IN G  VLEESCH
Toekomende week zal dus elkeen zijn 

rantsoen vleesch in zijn eigen beenhou
w erij kunnen afhaien. D it zal gewis veel 
huismoeders gelukkig stemmen, want 
hoeveel verloren uren gingen niet zoek 
in het -aanschuiven vóór de beenhouwe
rijen. W ie we d it in itia tie f te danken 
hebben zou voorzeker een mooi pluimpje 
verdienen. Stilaan  zal nog alles volm aakt 
worden in ons korte leven, nog een betere 
bedeeling van vee dringt zich op. Het 
gaat niet op, dat de landbouwers der ge
meente vee moeten leveren en er zelfs 
bij zijn die reeds drie stuks hebben gele
verd, alswanneer er heeren veefokkers 
zijn die tot en met heden nog geen en
kel slachtdier geleverd hebben.

AANSTAANDE
G EM EEN TERA A D SZ IT T IN G

Vrijdag toekomende gemeenteraads
zitting, met verm oedelijk volgende pun
ten aan de dagorde: 1. Verlenging pacht 
reinigheidsdienst; 2. Benoeming tijde lijk  
personeel C. O. O.; 3. Leening kerk der 
heilige fam ilie aan bijzonderen. Goed
keuring; 4) Pensioenstelling.

N IEU W E  RANTSO ENKAARTEN
In  den loop der week zal overgegaan 

v/orden tot de uitdeeling der nieuwe 
rantsoenkaarten (groen getint). W ie zijn

HET ROODE K R U IS
De plaatselijke afdeeling van het Roo

de K ru is mag fie r zijn op het welgeluk- 
ken van de Roode-Kruisweek van 30 
M aart tot 6 April ingericht.

Te dezer gelegenheid had het com itelt 
aan de bevolking eenige aanbevelingen 
medegedeeld, die in  deze tijden van on
dervoeding voor vele menschen bijzonder 
kostbaar zijn. D it bericht raadt o.m. aan 
uw krachten te besparen, warm  aan te 
kleec^en, de kamers te verluchten, een 
plaats te zoeken waar de zon schijnt, de 
voorhanden zijnde rauwe vruchten en 
groenten te eten, de aardappelen in  hun 
schil te koken, langzaam te kouwen en 
weinig drank te gebruiken; dagelijks een 
weinig oefening in open lucht te doen, 
m aar vermoeienissen te verm ijden, zoo
lang mogelijk te slapen, niettegenstaande 
he.t verw ijt van slaperigheid aan de 
Blankenbergenaars onlangs toegebracht.

Het Roode Kruis, dat thans internatio
naal geworden is, en w aaraan alle lan 
den der wereld zijn toegetreden, werd 
bij den beginne opgericht met het doel 
aan gekwetste soldaten de noodige hulp 
te verschaffen. De gedachte ervan werd 
opgevat door den Zw itser Henri Dunant, 
die na den oorlog van Fran k rijk  tegen 
Ita lie  in  1856, een edelmoedige propa
ganda inzfitte en z ijn  werk bekroond 
zag in  de conventie van Geneve in  het 
jaa r 1864. Sindsdien welke uitbreiding!

Rechtbanken

oude kaart no§ niet ingediend heeft, ge- van werken ziin ontstaan om het leed
n V i  -4- V i f i n o t n v i  n r n v i f  1-1 r\4- l A n r v t  n r \  . -lieve zich te haasten want het loopt op 

zijn einde en na een zekeren datum, 
zullen er geen oude ter vervanging meer 
aanvaard worden.

B U R G E R L IJK E  STAND.
Geboorten: Maenhout Denise van A l

bert en Naert L ia, Kursaalstraat, 33;
Bulcke Joseph van M aurice en Vantorre Blankenbergsche soldaten en medebur- 
Elsie Kerkstraat, 17. Sers, gedurende dezen oorlog: de in-

Overlijden- Verkest Ju liana , k l o o s t e r -  stelling van de lazaretten in  het Hotel 
zuster, 71 jaar, Kursaalstraat, 66. j Sedan en in  Normaalschool, de hulp aan

de vluchtelingen, de kantien voor de ge- 
mobüliseerdejn, de medische dienst bij 
de Burgerwacht, de in richting  van het

van de strijdende soldaten te doen ver
zachten en de gruwelen van den oorlog 
eenigszins te lenigen.

In  een tweede bericht aan de bevolking 
heeft de plaatselijke afdeeling haar wel
willende deelname herinnerd aan al die _____________ ______
menschlievende inrichtingen ten bate der warërTöntvréem d.

Ter Rechtbank werd Lagrou Delfina

BER O EPSH O F VAN GENT
D E Z 'iA K  VAN DEN BU R G EM EEST ER  

EN D E SC H EPEN EN  U IT  OOSTENDE. — 
Voor de derde beroepskamer werd de 
zaak opgeroepen, in  verband met post- 
verlating van den h. Moreaux, gewezen 
burgemeester te Oostende en de sche
penen dezer stad.

Op verzoek van de verdediging en in 
overeenstemming met het openbaar m i
nisterie, werd de zaak verdaagd tot op 
3 M ei a.s.

REC H TBA N K  T E  BR U G G E
T W EE  O O STEND SCHE D IEV EN  IN 

H ET  D RO G E G EZET . — De Sp... Geor
ges, en P ... Ju lien , beiden uit Oostende, 
hadden na de bombardementen en ook 
op andere tijdstippen, het zoo m aar goed 
gevonden, lood. koper, huishoudgerief en 
zelfs een rijw ie l te stelen. Het onderzoeu 
wees u it dat ze nog een en ander op hun 
kerfstok hadden, zoodat de voorzitter 
van de Rechtbank een strenge strai 
diende toe te passen.

Beide kerels werden dan ook veroor
deeld tot 10 maanden gevangenisstraf en 
700 fr. boete of 1 maand. De onmiddellij- 
ke aanhouding werd bevolen.

D IEFST A L  VAN W O L, M ER C ER IEN , 
KO USEN , EET W A REN , ENZ. — Vrouw 
Lagrou, Dolfina, Lagrou K are i en Gode- 
ris M arcelle van Oostende, waren er van 
beticht tusschen 16 Men en 13 Ju n i 1940, 
ten nadeele van M r. Maeys, gehuisvest 
te Oostende, d iefstal ±e hebben gepleegd 
met braak. E r werden nam elijk wol, mer- 
cerie-artikels, kousen, huisgerief en eet-

voor 34965 fr.; V isch 285 kg. voor 4275 
fr.; Sprot: 55 kg. voor 825 fr.

Prijzen: Alles aan 15 fr. per kg. 
Woensdag 9 April 1941.

12 schepen: G arnaal 4407 kg. voor 
66105 fr. ; Visch 1958 kg', voor 29370 fr.

Prijzen: Alles aan 15 fr. per kg.
De visch, garnaal en sprot werd ver

deeld onder de groep E. Huysseune en 
de Centrale van Nieuwpoort.

A N T W E R P E N
Soorten zee- en zoetwatervisch, ver- 

Kocht in  de stedelijke vischm ijn te Ant
werpen, in den loop der week van 24 tot 
29 M aart 1941:

Belgische visch 
Soorten Aantal Waarde

kg. Totaal Gemid. 
375,5 
36,5 
9 
7 
5 
4

Ui

A.

1.
I 2.
I 3- 
I 4'5. '
I 6. :
17. :
8. 1

Brasem
Karper
Louw
Paling
Prik
Snoek
Spiering
Voorn

12.892,— 
1.642,— 

324,— 
543,— 
148,— 
211,— 

1.844,— 62.435.— 
47 1.573,—

34,35 
45 — 
36,— 
77,55 
29,60 
52,75 
33,85 
33,45

kg. 2.328 79.768— fr.

! personen moest ingeroepen worden om 
B U R G E R L IJK E  STAND het onvoorzichtig knaapje te bevrijden, 

Overlijdens: Delanghe Em m anuel v Jw a t  niet zonder moeite gepaard ging. 
Ferdinand en H illebrandt Estella, 3 m.; Z ijn  voet werd dan ook tam elijk gewond 
Vandenbussche Jeannine, van K are i en ; en h ij moest naar zijn woning worden
Van Hercke Irm a, 5 m.

Geboorte: M ichiels André, 
en Vandenbroecke Louisa.

van K are i
overgebracht.

IN HET W A TER  TEREC H T
Maandagnam iddag kwam de kolen- 

O PG ELET  ! ’S NACHTS GEEN  i handelaar Rossee!, wonende te Breede- 
W ASCHGOED BU ITEN  HANGEN ! ne, aan de Blauwe Sluis, met een lading 

B ij mededeeling door de Bezettende kolen per wagen uit de richting van Oos- 
M acht, wordt verboden ’s nachts wasch- 1 tende in  de Elisabethlaan gereden. Ter 
goed te bleeken of buiten te hangen. | hoogte van de fabriek «Electriciteit van 

Gezien waschgoed bij vliegersaanval- j de Kust» werd het paard verschrikt door 
len aanzien wordt als lichtbron en dus een voorbijrijdende auto, zoodat het op 
gevaar oplevert voor de bevolking. ; hol sloeg. Het liep met gansch de partij 

Strenge straffen worden voorzien te-1 kolen voor een waarde van 800 frank in 
gen de personen die deze belangrijke het kanaal Oostende-Brugge. Gelukkig
m aatregel zouden overschrijden.
AAN DE H O TELH O UD ERS OF AN DERE  

HO UDERS VAN LO G EM EN TH U IZEN
Ten einde op de personen die zich in 

de hotels of andere logementhuizen op
houden aan een bijzonder toezicht te 
onderwerpen werd door het M inisterie 
van Ju s titie  aan' gemelde instellingen 
cpgdegd van souche-boekjes te houden. 
De regeling treedt in werking op 15 A p ril 
aanstaande.

AAN DE BEH O EFT IG EN
worden thans ieder week circa 3000 li
ter soep, 10 tot 11.000 kilos kolen, 1000 
lite r volle melk uitgedeeld. In  de laatste 
weken werden kleedingsstukken voor 
een waarde van 8000 fr. uitgedeeld. On
der de bevoegde leiding van den voorzit
ter F l. Gheeraert, gaat de werking van 
het p laatselijk  comité zonder onderbre
king door, dank zij de offervaardigheid 
en de werkkracht van de velen, die on- 
nen.

Winterhulp-Nieuwpoort zorgt voor de 
schooljeugd en lenigt den nood onzer be- 
noeftigen. Hebt U  reeds het Uwe gedaan 
om W interhulp .te steunen?

voor den voerder was h ij niet op het voer
tuig en werd hem een nat pak gespaard. 
Ook het paard werd vlug uit zijn neteli
gen toestand bevrijd. De wagen werd ta 
m elijk erg beschadigd uit het w ater ge
licht.

OP HET N IP P E R T JE
’s Avonds reed tram  4 naar Slijkens, 

toen het op het grondgebied Sas, plots 
gehaakt werd: .door een w lldrijdenden 
autowagen. Rakelings gleed de auto in 
een razende vaart voorbij en schudde de 
tram reizigers eens duchtig door elkaar, 
doch het bleef daarbij. En  allen kwamen 
er met den schrik vanaf. De autovoer- 
der bekommerde zich daar niet om en 
reed ongestoord verder. Het tram rijtu ig  
bekwam enkele schrammen.

Heist

Breedene

E E R L I JK E  V IN D ER
1 Op den weg naar Westkapelle vond de 
brievenbesteller Cattoor Arthur van 
Heist, terw ijl h ij aldaar op ronde was, 
een geldbeugel met 300 fr. erin, en de 
eenzelvigheidskaart van Ju f. Deelaetere, 

' wonende Herm an Liebaerststraat. H ij 
haastte zich het gevondene aan de eige
nares terug te bezorgen, welke hem voor

B U R G E R L IJK E  STAND
Geboorten: Bossaer August van Ju lien  

en Gunst Leonie, Duinestraat, 255.
Sterfgevallen: Devuyst Elise, wed. van 

Steenacker Henri, N ieuwstraat, 44, 73' j : 
Verm eersch Ramonde, 1 j., Molenstraat, 
179; Defour Silveer, 4 m „ Molenstraat, 
13; Vanhecke Jozef, 81 j., Polderstraat, 
288; Dewaele Frederik, 58 i., Dorpstraat, 
183; Dewulf Ju lie , 60 j., Gentstraat, 20; 
Verlinde M athilde, 78 j„  Veldstraat, 109.

Huwelijk: Pu is Henri, autogeleider en 
Lievens Magdalena, z. b.

Huwelijksafkondigingen : Teygeman 
Albert, Oostende met Luyens Albertine; 
Vandenberghe Robert, Oostende, hove
nier met Vanhoucke Blanche, z. b.; Poo- 
pe Alfons, werkm an met Verm eire Ger
maine, z. b.; David Camiel, plakker met 
Claeys Antoinette, z. b.; Vansteenkiste 
Oscar, electrieker met Devynck Paula, 
z. b.; Derous Joseph, paswerker met 
Schreus Esther; Schreus August, schoen
maker met} Lagravière Marie-Louise, 
werkvrouw.

U IT D EEL IN G  DER  
RA N TSO EN EER IN G SKA A RT EN

Op de hiernavolgende data, van 8 tot 
12 en van 14 tot 17 uur, zal de uitdeeling 
der rantsoeneeringskaarten worden voort 
gezet, in het Gemeentehuis, Prinses E li
sabethlaan, in de hiernaverm elde orde:

Dinsdag 15 April van Haeck, tot en 
met Ju le t; Woensdag 16 April, van Kem- 
pe tot en met Lycke; Donderdag 17 
April, van Macquet tot en met Ostyn;

Zeebrugge
DE JA M M E R L IJK E  V ER D R IN K IN G

veroordeeld tot 3 maanden gevangenis
straf plus 700 frank boete of 1 maand; 
Lagrou K are i hoorde zich wegens heling 
verwijzen tot 1 maand gevangzi.tting pl. 
700 frank boete of 1 maand; en Goderis 
M arcella kreeg 2 maanden gevangenis- 

Lazaret in  het Hotel D ’Hondt, de wacht j straf pius 700 frank of 1 maand, voor- 
dag en nacht, de kostelooze raadpleging | w aardelijk  3 jaar. A l de goederen moe- 
voor teruggekeerde krijgsgevangenen, de ten aan ^en eigenaar teruggegeven wor
___ _____ — ^  l r i n n  / I n  K v i  A-flTTI P O f»  .  i  ____ f l  X — ---,verzending van pakjes en de briefwisse 
ling inet de krijgsgevangenen.

É r zijn zeker weinig Blankenbergsche
IN DE A FLE ID IN G S V A A R T 1 fam ilies die hun toevlucht niet hebben

Dag- en weekbladen hebben de jam- 
merliiike verdrinking medegedeeld van 
Lagast Rem i u it Zeebrugge, in de af- 
leidingsvaart te Moerkerke. Ze voegden 
er aan toe dat het lijk  u it het w ater op
gehaald werd; dit is echter niet waar, 
want Woensdagmorgen deelde men ons 
mede dat het stoffelijk overschot nog 
steeds niet gevonden was.

iBIankenbergej
B U R G E R L IJK E  STAND.

Geboorten: De Sm edt Jeannine, U it
kerke.

Overlijden: Troffaes M aria, wed. Kem- 
peneer G ustaaf (overleden te Brugge).

Huwelijken: Claeys Albert met De Cor- 
te M aria; Lagast Ju lien , U itkerke met 
Vandaele M arie alhier.

Huwelijksafkondigingen : Meyers Ce
sar met Van Wulpen Angela, beiden al
hier; Reubens Albert met De Meulenaere 
Marie-Louise, beiden alhier.

A PO TH EEK D IEN ST .
Zondag 13 April zal de apotheek Fe ve

ry, Kerkstraat, gansch den dag open zijn.
FONTE IN 1ER SD I EN ST

Vanaf Zondag 13 April tot en met 19 
April zal de fonteinier Vande Putte Mar- 
nix, 85, K a re i De Sw ertlaan, (hoek Ak- r  /;;\ 
kerstraat) den dienst waarnemen.

V O L K S B O E K E R IJ «ONS HUIS»
VAN M AERLANTSTRAAT

I)e  Volksboekerij «Ons Huis» is met 
Paschen 13 April zooals de volgende Zon
dagen open vanaf 10.30 tot 12 uur en toe
gankelijk voor iedereen. Vlaam sche en 
Fransche katalogussen te bekomen aan 
5 fr. het stuk.

C IN EM A’S.
C O LISEE , Kerkstraat. —  Program m a 

van V rijdag 11 April tot en met M aan
dag 14 A pril: 1. Ufa-actualiteiten (ge-

genomen tot een dezer diensten van het 
Roode Kruis. Het is dan ook niet te ver
wonderen dat de oproep om Zondag 1.1. 
de voorbeeldige en prachtige inrichting 
van het Lazaret van het Hotel D ’Hondt 
te gaan bezichtigen, door een grooten 
toeloop van alle standen der bevolking 
werd beantwoord. Meer nog, wanneer 80 
geldinzamelaars, leden van ’t  Comiteit, 
aan ’t hoofd, Zondag met hun bussen 
de stad afliepen, zijn ze, op enkele u it
zonderingen na, overal welkom geweest 
en ziin ze tehuis gekomen, met een schit
terend, cnge.livenaard resultaat: een 
opbrengst van meer dan 10 duizend fr.

D it bewiis van hooge waardeering en 
roerende dankbaarheid van de Blanken
bergsche bevolking tegenover het Roode 
Kru is is tevens ook een prachtige be
kroning van deze week, w aaraan zooveel 
iever en toewijding t. f r d  besteed.

Bandagen
Orthopædie

den evenals een som van 3000 fr. wegens 
stoffelijke schade.

VOOR R U IM  500.000 FR . STO FFEN  
G EH EELD  TEN  N A D EELE VAN EEN  
JOOD. —  Een jood Huberfeld Israël, ge
huisvest te Antwerpen was tijdens de 
dagen van M ei uit deze stad gevlucht en 
was aangeland .te Oostende met een 
vracht stoffen ter waarde van ruim

Deze vischsoorten werden verkocht : 
Brasem : 375,5 kg. als 2e kw aliteit; kar

per 36,5 kg. als 2e kwaliteit; louw: 9 kg. 
als 2e kw aliteit; paling: 7 kg. als le  kwa
lite it; prik: 5 kg. als 3e kw aliteit; snoek: 
4 kg. als 2e kw aliteit; spiering: 1205 kg. 
als 2e kwaliteit, 556,5 kg. als 2e-3e kw ali
teit, 7 kg. als 3e-2e kw aliteit en 75,5 kg. 
als 3e kw aliteit; voorn: 17 kg. als 2e kw. 
en 30 kg. als 2e-3e kwaliteit.* » »

Visch verdeeld in  de m ijn gedurende de 
vermelde week:
Schar 301,5 kg. 5.487,30 fr. 18,20 
G arnaal 822 kg. 14.138,40 fr. 17,2C

1.123,5 kg. 19.625,70 fr.

Soorten zee- en zoetwatervisch, door
gevoerd op de stedelijke vischm arkt te 
Antwerpen, m its het betalen eener ver
goeding van 0,12 fr. per kg. netto ge
dicht, in den loop der week van 24 tot 
29 M aart 1941:
Soorten

Schar
Kreukels
Bot
Paling

Belgische 
visch 

435 kg.

40 kg.
10 kg.

Vreemde
visch

369 kg.

Totaal

435 kg. 
369 kg. 
40 kg. 
10 kg.

485 kg. 369 kg. 854 kg.

P rijs  van de onderstaande vischsoor
ten, verkocht op de stedelijke vischm arkt 
te Antwerpen op Vrijdag 4 April 1941: 

Spiering 48 fr. per kg.; garnaal 26 fr. 
per kg.

De Regeling van den 
Vischverkoop te Oostende
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zijn eerlijke daad een belooning schonk.: beurtenissen van de week) ; 2. Cultuur
M IJN  GESPRO N GEN

Verleden week is een m ijn gesprongen 
welke nogal veel schade heeft veroor
zaakt. Vanaf het Hotel B ritan ia  tot aan

film ; 3. Een M an op Dwaalwegen, met 
Hans Albers en Charlotte Thiele.

Programm a van Dinsdag 15 tot en met 
17 April: 1. Een Zeevaart is zoo lustig. 

PA LLA D IU M , Kerkstraat. —  Program-

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

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

O RTH O PÆ D IE
APPARATEN

voor ruggraat m is
vorming, beender
ziekte.

K U N STBEEN EN
ln  lich t metaal.

het Hotel de Bruges ziin nagenoeg alle ma van Vrijdag 11 tot en met 17 April: 
vensters uitgerukt. De schade beloopt 1. Ufa-actualiteiten; 2. Cultuurfilm ; 3. 
dan ook ettelijke honderdduizenden 
franken. W at er het slechtst aan toe is, 
was wel ontegensprekelijk het Hotel de 
la  Plage, en het Casino, w aar alle groo
te spiegelruiten werden verbrijzeld.

N IEU W E  DOKTER
Dees week heeft zich alh ier gevestigd, 

dokter Pau l Gobert. Het is de sym pathie
ke zoon van onzen gemeentesecretaris, 
die sedert zoo ontelbare jaren d it ambt 
waarneemt. H ij was ook een der eerste 
krijgsgevangenen verleden jaa r en was 
ook een der laatsten terug. W ij hopen 
dat h ij alras de algemeene waardeering 
en sym pathie welke men zijn vader toe
brengt, ook aan zich zelf zal weten eigen 
te maken en zich een goede p raktijk  zal 
weten te verzekeren.

N IEU W  B U R E E L  VOOR 
SPO ED BEST ELL IN G EN

Sinds deze week, kan men ook ter sta
tie zijn «express-stukken» afgeven, wel
ke rechtstreeks met trein of tram  ver
zonden worden. Men behoeft dus niet 
meer naar het postbureel te loopen daar 
men nu kan besteld worden in  volle cen
trum  onzer stad. Dt is voorwaar een goe
de maatregel, welke door iedereen naar 
waarde zal geschat worden .

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

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

(29)

We zegden verleden week dat 12 kleine
______  _______  vaartuigjes hebben mogen zee kiezen op
500.000 frank. H ij gaf deze stoffen in  be- 1 Donderdag 3 April. Naar verwacht werd 
waring aan drie personen — waarvan j waren hun vangsten zeer gering en niet
er reeds twee overleden zijn —  en de 
derde De K lerck  Leon van G istel werd 
aldus beticht de goederen te hebben ge
heeld. U it dien hoofde werd h ij veroor
deeld tot 1 maand gevangenisstraf plus 
700 frank of 1 maand en de teruggave 
van de aangeslagen stoffen.

B O E T S T R A F F E L IJK E  REC H TBA N K  
VAN V EU RN E

N IE T  O V ERM A K IN G  RANTSO ENEE- 
R IN G SK A A R T . —  Mu Renilde, huishoud
ster te Nieuwpoort, had aldaar op 13 Sep
tember 1940 de rantsoeneeringskaarc 
van een persoon die het rijk  verliet voor 
meer dan 30 dagen, niet aan het gemeen
tebestuur overgemaakt. De rechtbank 
heeft haar verwezen tot een geldboete 
van 700 fr. of 1 maand gevangenisstrat, 
voorwaardelijk gedurende drie jaar.

V R IJS P R A K E N . —  Ber. Jooris, brou
wer Middelkerke, werd beticht van a l
daar in  M ei-Juni 1940 drie brouwsels in 
zijn bierbrouwerij te hebben vervaardigd 
zonder aangifte ien  kantore der accijn- 
sen. De rechtbank heeft hem de v rij
spraak verleend. Het bestuur der doua
nen en accijnzen heeft beroep aangetee
kend.

—  Vol. Paul, beenhouwer te Adinker- 
ke.. werd beticht om de aangegeven p rij
zen voor schapenvleesch te hebben over
schreden. D it werd eveneens niet bewe
zen en bekwam dan ook de vrijspraak.

V ER Z ET  T EG EN  VONNIS. —  Cat. Em., 
rentenier te Koksijde, werd op 7 Februa
ri jl. bij verstek door deze rechtbank afgeschaft om plaats te maken voor de 
veroordeeld tot twee gevangenisstraffen ! verdeeling der vangsten onder diegenen 
van 3 dagen en twee geldboeten van 182 'die aan de vereischte voorwaarden vol- 
fr. u it hoofde van te Koksijde, den 12-14 doen.
November 1940, bedreigingen tegen Les- D it gerucht werd bevestigd toen we 
crauwaet Jules, eveneens wegens vemie- Woesdag vernamen dat de Corporatie

van aard om den handel te bevredigen.
Door deze omstandigheid deden de 

groothandelaars dan ook afstand van 
hun aandeel, met het gevolg dat de 
kleine aanvoer voorbehouden werd aan 
de plaatselijke handelshuizen of aan de 
leursters. De loting, welke w ij in onze 
vorige rubriek hebben uiteengezet, werd 
in dien zin ten uitvoer gebracht, zoodat 
de Oostendsche bevolking de eenige ver- 
bruikster is geweest.

Vrijdag zijn 12 andere kleintjes u it
gevaren, doch na enkele uren zijn zij 
moeten huiswaarts keeren met een nie
tigheid: een tw intigtal kg. garnaal die 
aan twee leursters werd toegekend.

Zaterdag, Zondag en Maandag was de 
weersgesteltenis zoodanig slecht, dat van 
visschen geen spraak zijn kon.

Dinsdag integendeel, was het weder 
gunstiger en mochten de 12 zoogezegde 
groote eenheden zee kiezen. A l waren de 
vangsten redelijk, toch hadden w ij ons 
aan meer verwacht. Een zestigtal naam- 
nummers zijn kunnen getrokken worden, 
doch een tw intig tal zijn in  de kelk moe
ten blijven bij gebrek aan voldoende 
loten garnaal of visch.

E r wordt met ongeduld afgewacht dat 
alle vaartuigen zullen mogen varen.

Intusschen werd Dinsdagnamiddag 
het gerucht verspreid dat de Corporatie 
van Vischhandelaars reeds den volgen
den dag zou in  werking treden, w. z. 
dat de verkooping of loting zou worden
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tROOS KRUIS
4*. APOTHEEK DEPOORTERE St-Niklaas-Waes

de vermoeide toestand verdwijnt, en 
'1 werk schijnt U  opeens zöö licht...

t  poedert 
«  .

« fr. 
10 b.

'ls alle apotheken . of recto 
«ireekt aan bovenvermeld 
O die».

ling van huisafsluitingen ten nadeele 
van laatstgenoemde. Aangezien C. niet 
verscheen, werd het verzet niet ontvan
kelijk  verklaard en het eerste vonnis be
krachtigd. Verder werd h ij verwezen tot 
de kosten van verzet. Beroep werd aange ■
tcckcnd

O V ERD REVEN  P R IJZ E N  VOOR L E 
VEND  V EE. — Bru ... Maurice, veekoop- 
man-beenhouwer te Nieuwpoort, betich.t 
te Ram skapelle de maximumprijzen voor 
levend vee te hebben overschreden en 
verder wegens overtreding van besluit 
op den verkoop van dieren; twee boeten 
van 350 fr. of tweem aal 15 dagen gevan
genisstraf.

; V ER B ER G EN  VAN EEN  R IJW IE L . — 
* Eer... Victor, werkm an et Middelkerke, 
had een rijw ie l bedriegelijk verborgen. 
B ij verstek tot 8 dagen gevangenisstraf 
en 182 fr. boete.

j SM AAD AAN CO NTRO LEUR. — C la... 
Ju lie tte , handelaarster en haar zoon 
C l... Joseph, handelaar te Nieuwpoort, 
wegens het beleedigen van een contro
leur, een boete van 350 fr. of 15 dagen 
gevangenisstraf.

i N A KLA N K  VAN EEN  A A N R IJD IN G  
T E  N IEU W PO O RT. —  Op 10 December 

: 1940 gebeurde er te Nieuwpoort-Sassen 
een ongeval w aarb ij Albrecht René, uit 
Nieuwpoort, werd gegrepen tusschen het 

; achterw iel van een vrachtwagen en de 
ijzeren leuning eener brug. A... liep een 

1 dubbele beenbreuk op. De vrachtwagen 
jw as bestuurd door Cout...M aurits, auto- 
1 Oost... Arthur, stoomdorscher te Veurne.
! Wegens onvrijw illige verwondingen werd 
Coûte veroordeeld tot een boete van 350 

I fr. en Cost. A. burgerlijk verantwoorde- 
1 lijk , tot het betalen van 15.000 fr.

volm acht had gekregen om handelend 
op te treden in  afwachting dat de wet- 
teliijke bepalingjen zouden verschijnen 
in  het Staatsblad.

En  inderdaad, bij een oogslag in  de 
Vischm ijn, stellen we de verandering 
vast. Ander personeel, aanwezigheid van 
stapels kisten, een hangweegschaal, op
ruim ing van afsluitingen: dat alles 
schiep een atmosfeer van nieuwsgierig
heid.

Terw ijl w ij zulks gadesloegen en te
vens in  gedachten _ verdiept stonden, 
kwam de eerste visscher met zijn arm
zalig vangstje te voorschijn: een 20-tal 
kilos garnalen. De anderen die volgden 
hebben insgelijks reden tot klagen, ver
m its de totale opbrengst slechts 150 tot 
175 kg. bereikt.

De Corporatie kon zich dan ook die 
onbeduidende hoeveelheid niet toeëige- 
nen en nam het w ijs besluit ze te ver- 
deelen onder de vischwinkeliers van de 
stad. En om de leursters ook tevreden 
te stellen en gezien ’s anderendaags de 
vischvangst aan 12 andere kleine boot
jes voorbehouden is, zullen de voorziene 
kleine vangsten onder deze reeks van 
handelaars verdeeld worden.

Het stedelijk vischmijnpersoneel heeft 
dus uitgedaan na allerhande moeilijk
heden overwonnen te hebben, terw ijl de 
Corporatie in  werking is getreden zon
der dat we de doelmatigheid harer tus
schenkomst reeds kunnen nagaan.

W achten w ij dus de volgende dagen 
af alvorens een bepaald oordeel te vel
len, hetgeen we denken te zullen kunnen 
doen in  ons nummer van toekomende 
week.

O. E.

der 
in  ( 
var 
luie

I
IV

kg.
r

pui
E

gai
Oo;

IV
kg.

E
Y

pui
Scl
var
' E 

/
doc
ma
kaï
do

©@

*
*•

ma
taf
eer
lok
dei
uit
gre
ten
rec
ma
hal

ï
get
doe
goe
rek
mo
nie
nei
no<

I
afg
rec



f k

I
f  e

• K

0 ;-W»#«9Mh3WWîC î

S P O R T -  
N i E Ü  Vê S

In den Oostendschen Gemeenteraad
!

Voetba1

:275

oor
fr.

'er
en

Uitslagen van Zondag 6 April 1941
G E W E S T E L IJK E  A FD EEL IN G  

Reeks A
A. S. Oostende — C. S. Brugge
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kg.
kg.
kg.
kg.

kg.

or-
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’fr.

Eindstand 
X. C. S. BRU G G E 
2 . F. C. Knokke A 

i 3. A. S. Oostende 
4. F. C. Knokke B  

I 5. V. G. Oostende 
! 6. F. C. Brugge 
1 7. D. C. Blankenb. 
8. S. V. Blankenb.

der ploegen 
14 12 2 0
14 10 
14 10 
14 5 
14 4 
14 5

8 1 
8 2 
9 0

14 4 10 0 
14 2 11 1

3—2

56 12 24 
42 21 22 
58 25 22 
20 43 11 
38 41 10 
27 36 10 
20 43 8 
15 55 5
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A. S. Oostende 3 —  C. S. Brugge 2
Wegens het koud wc-der, is de belang

stelling niet overgroot, wanneer scheids
rechter Lanssens volgende elftallen te lb 
uur in ’t veld flu it:

A. S. Oostende: Pincket; Hinderyckx 
en Wets; Deschacht, Aspeslagh en Van
denbroucke; Vandierendounck, Lenaers, 
Janssens, Dehaemers en De Bie.

Cercle: George Omer; Van Tuyckom 
en Lescrauwaet; De Meyere, Snam vaert 
en Saeys; Vermeire, Van Iseghem, Rych- 
ler, Claeys en Crepain.

Oostende w int den opgooi en verkiest 
het kamp bevoordeeld door een hevigen 
wind. De Bruggelingen worden dadelijk 
op hun doel gehouden en George Omer 

I moet gedurig ingrijpen. Het spel is on
geveer 10 minuten oud, wanneer h ij door 
een forsig schieten van Janssens verrast 
wordt. Aangemoedigd door dezen bijval, 
blijven de Oostendenaars de aanvallende 
partij en de achterhoede van Cercle 
krijgt het hard te verduren. Janssens 
beproeft het opnieuw, m aar zijn schot 
ontmoet het dwarshout. Na 25 m inuten 
verschalkt Lenaers drie, vier tegenstre
vers en net buiten het bereik van George 
gen tweede doelpunt dat flink  toegejuicht 
wordt. Oostende b lijft steeds het hooge 
woord voeren en de Bruggelingen hebben 
weinig in  de pap te brokkelen. Op voor
zet van Vandierendounck, schiet Jan s 
sens opnieuw op de bovenlat. Het doel 
van George wordt thans onder kruisvuur 
genomen. De bezoekende portier is ech
ter in prachtform  en belet een grooteren 
voorsprong voor de Oostendenaars aan 
de rust.

Na de m alt heeft Cercle op zijn beurt 
den wind in den rug en va lt £ eweldig 
aan. Na twee m inuten krijg t Claeys het 
leder toegespeeld, lokt Pincket u it zijn 
kooi en verm indert het achterstel van 
zijn ploeg. Oostende laat niet begaan en 
brengt het spel in evenwicht. W eldra 
nemen de Oostendenaars zelfs rie teugels 
opnieuw in handen. Brugge reageert en 
langs Rychler komt de gelijkm aker ter 
wereld, dit met de 34e minuut. Er wordt 
nu langs weerszijden vinnig voor het 
winnende punt gestreden. Vlet de 44e 
m inuut houdt George onvoldoend, zoo
dat Dehaemers m aar in  te leggen heeft 
en deze gelegenheid dan ook gretig te 
baat neemt. Aldus verwerft A. S. ten 
slotte in  extremis een verdiende over
winning.

De wedstrijd Cercle-Knokke A vóór 
de groene tafel

Men zal zich de incidentvolle wedstrijd 
Cercle—Knokke A herinneren waarbij de 
scheidsrechter naar zijn meening de wed- 

‘strijd  noodzakeliik vond stil te leggen. 
*Over deze wedstrijd hebben we onze ei- 
'gen meening, m aar laat het ons behou
den bij de uitspraak. De beslechting van 
dezen wedstrijd geschiedde voor de groe
ne tafel te Roeselare. Cafm eyer en Four
nier liepen onderscheidenlijk 4 en 2 we
ken schorsing op. De wedstrijd werd 
door Cercle met 5—0 gewonnen. H ierbij 
komt Cercle zoo goed als beslag leggen 
op den kampioenstitel van een kompeti

tie, welke we op alle gebied als een ont
goocheling en een m islukking kunnen 
noemen. Noch het peil van de w edstrij
den, noch de belangstelling zijn de naam 
waardig van een kompetitie. M aar ja, 
de kust is thans meer dan ooit het ver
loren hoekje op sportgebied.

HET PAASCHTORNOOI 1941 VOOR 
« WINTERHULP »

Niettegenstaande de huidge oorlogs
omstandigheden, wordt er d it jaa r toch 
een Paaschtornooi ingericht en wel op 
net terrein van A. S. O.

W elisw aar nemen er geen buitenland- 
sche ploegen aan deel, toch kan er nu 
reeds vastgesteld worden, dat we ons 
aan even mooie kampen zullen mogen 
verwachten.

Het tornooi heeft plaats ten voordee- 
ie van «W interhulp».

B ij het nazicht der ploegen constatee- 
ren we onm iddellijk dat al wat m aar 
eenigszins eenige «renommée» heeft ver
worven in  het Oostendsche voetballeven 
op he.t groen tap ijt zal verschijnen.

Het zijn immers de vier sterkste clubs 
van onze sportieve stad, die aan d it tor
nooi deelnemen n i.: A. S. O., V. G. O., 
Casino Sportif K u rsaal en Sportkring 
■Stadsbezoldigden.

Ziehier hoe het programma is vast
gesteld:

Zondag 13 April:
14 u. A. S. Oostende — Stadsbezoldigden
15.45 u. V. G. O. —  Casino-Kursaal 

Maandag 14 April:
14 u. Troostwedstrijd
15.45 u. Beslissing.

Zooals besloten door de deelnemende 
clubs, worden de ploegen vooraf aan de 
pers medegedeeld:

Ziehier de sam enstelling:
A. S. O.: Calem yn; Roose en Wets; 

Scharlaecken, Aspeslagh en Deschacht; 
Van Dierendounck, Dehaemers, Jan s
sens, Lenaers en De Bie.

V. G. O.: Vergracht; Vandenberghe en 
Berten; Mestdagh, Dasseville en Schae- i 
eken; Van Houcke, Zwaenepoel, Vanden- 
oussche, Mycke en Hubrechsen.

Stadsbezoldigden: Verstraete; Hinde
ryckx en G libert; B illiau , Vandecasteele 
en Deboodt; Is. Helsmoortel, A. Hels
moortel, Lauweres, Devinck en Van Wal- 
leghem.

Casino Sportif Kursaal: Os. Van Loo; 
l ’anghe en Vollemaere; Corveleyn, Van 
Stechelm an en Destickere; Rotsaert, 
Soyez, Van Loo W illy, Stangé en Van 
Laere.

W at al klinkende nam en: Soyez, Wets, 
Hinderyckx, Zwaenepoel enz., te lang om 
op te sommen.

Het V. G. komt op met zijn beste elf
tal; Dasseville, die terug de man van 
vroeger is geworden, verschijnt aan de 
«start». D it e lfta l zit ons inziens goed 
ineen en zal flink  presteeren.

A. S. O. zal natuurlijk  niet w illen on
derdoen. De ploeg sluit als een bus. Cer
cle, alhoewel kampioen van de reeks, on
dervond het Zondag 1.1. hoe sterk A.S.O. 
op dit oogenblik is. Sp ijtig  dat A. S. niet 
kan mededoen aan de nationale eindron
de; zij zou er schoon figuur hebben ge
slagen.

Casino-Kursaal heeft zich flink  geoe
fend in  het vooruitzicht van di.t tornooi, 
w aarin ze zeer graag zou w illen zegevie
ren. H ier vooral, springt de sterkte van 
de voorlijn in het oog. Rotsaert, Soyez, 
B ill Van Loo, Stangé. V ier gasten die nog 
al aardig naar het doel kunnen schotten. 
Het zal een genoegen zijn ze aan het 
werk te zien.

W ij tw ijfelen  er geen oogenblik aan, 
dat veelbelovend tornooi een prachtig en 
verdiend sukses zal verwerven, daar de 
deelnemende ploegen het beste van hun 
krachten zullen aanwenden om den be
ker der Stad  Oostende te veroveren.

Het is 16.30 uur, wanneer het publiek 
— bestaande uit een tien tal personen — 
tot de openbare vergadering, voorgeze
ten door den heer Burgemeester Ser
ruys, toegelaten wordt.

Onze gemeenteraadsleden waren reeds 
meer dan een uur in  geheime zitting 
vergaderd.

Rouwhulde
De heer Burgemeester brengt, namens 

den Raad, rechtstaande, hulde aan de 
nagedachtenis van Robert Fontaine, ge- 
electrocute.erd in  het omvormingscation 
van de « slipway », en Jean  Everaerts, 
doodelijk verbrand in  het stadslabora- 
torium. Beide slachtoffers verloren hun 
leven in  dienst van de stad.

Zooals «Het Visscherijblad» reeds ge
meld heeft, zal de zaal waar de stads- 
scheikundige het slachtoffer werd van 
een ongeval met doodelijken afloop, de 
Jean  Everaerts-zaal genoemd worden, 
alsook zal zijn beeltenis er geplaatst 
worden. D it te zijner nagedachtenis.

De Verzekering 
tegen Arbeidsongevallen

ff. Piek. — Ik  neem de gelegenheid te 
baat om te vragen of de belangen van 
de weduwen en weezen in  dergelijke 
spijtige ongevalen gevrijwaard zijn.

ff. Burgemeester. —  De schade vcort- 
spruitende u it deze arbeidsongevallen is 
door verzekering gedekt.

ff. Piek. —  Z ijn  de personen die steun 
genieten en een of twee dagen per week 
voor het steungeld moeten werken, ins
gelijks tegen gebeurlijke ongevallen ver
zekerd?

ff. Burgemeester. —  De verzekering 
in  deze gevallen is insgelijks voorzien.

AFHANDELING DER DAGORDE

B o k s e n

DE MEETING TE VEURNE
Vóór een uitverkochte zaal had verle

den Zondagnamiddag een meeting plaats 
in de zaal van het Vlaam sch Huis, w aar
van de technische uitslagen als volgt 
luiden:

Liefhebberswedstrijden over 4x2 min.:
Mars (56 kg.) Veurne slaat Delrue (56 

kg.) Oostende, uit in de tweede ronde.
Deckers (60 kg.) Veurne w int met de 

punten op Dejonghe (61 kg.) Oostende.
Berto (67 kg.) Veurne w int door op

gave in de derde ronde van Brys (67 kg.) 
postende.

Myny (67 kg.) Veurne en De vaux (67 
kg.) Oostende doen m atch nul.

Beroepskamp over 10 x 2 m inuten:
Van Loo (59 kg.) Veurne w int met de 

punten op Van Hooreweder (59 kg.), 
Schaarbeek,, na ee/ri opvallende partij 
van den Veurnenaar.

Beroepskampen over 10 x 3 m inuten:
Adrien Anneet (71 kg.) Brussel w int 

door opgaaf in  de 5e ronde van Deschee- 
macker (72 kg.) Veurne, na een vuilen 
kamp vanwege den overwinnaar die in 
de vierde ronde de linkerwenkbrauw van

zijn tegenstander door een kopstoot 
kloofde, aiswanneer Descheemacker de 
leiding in  handen had.

O fficieel kampioenschap der beide 
V laanderen halfm iddengewicht :

Lucidarm e (66 kg.) titelhouder, Veur
ne en Frankie Pau l (66 kg.) aanspraak
maker Gent, doen m atch nul, na een 
evenwichtigen kamp, met lichte meer
derheid van den kampioen.

De meeting werd bijgewoond door de 
gekende wielrenners Ja n  Aerts en Lucien 
Acou die op oefening aan de kust waren.

EEN NIEUWE OVERWINNING VAN 
KAREL SYS

Te Brussel behaalde de Oostendenaar 
K a re i Sys, kampioen van België zwaar
gewicht, een nieuwe overwinning, d it
m aal op den Franschm an Fr. Rutz, of
ficieel aanspraakm aker op den Fran 
schen tite l zwaargewicht. Reeds in  de 
derde herneming kon Sys zijn tegen
stander voor de volle rekening neervel
len, na gedurende de m atch de meerdere 
te zijn geweest, zoowel op gebied van 
techniek als van taktiek.

1. Commissie an Openbaren On
derstand — Landerijen — 
Overdracht van pacht.

De overdracht van pacht van vader 
Opstaele naar den zoon, wegens het 
overlijden van den eerstgenoemde door 
de Commissie van Openbaren Onder
stand goedgekeurd, wordt door den ge
meenteraad bekrachtigd.

2. Commissie van Openbaren On
derstand — Levering van spe
cialiteiten 1941.

De heer Apotheker Dryepondt uit 
Brugge werd door de C.O.O. aangewezen 
voor het leveren van specialiteiten aan 
het Burgerlijk  hospitaal gedurende 1941.

Goedgekeurd.

3. Commissie van Openbaren On
derstand — Levering van bier 
aan verhoogden prijs.

Brouwer Van Wynendaele, destijds 
aangewezen voor de levering van bier, 
mag den prijs van 30 fr. per hectoliter 
verhoogen. Deze verhooging is gerecht
vaardigd door de nieuwe lasten welke 
werden opgelegd.

Zonder bemeriringen goedgekeuru.

4. Commissie van Openbaren On- 
stand — Legaat Wwe Ch. De- 
ceuninck.

De C.C.O. ziet er geen bezwaar in  een 
legaat te aanvaarden, geschonken door 
de We Deceuninck. De Raad deelt deze 
meening en de toelating tot aanvaarding 
zal aan de Bestendige Deputatie ge
vraagd worden.

5. Wijziging in de klasseering der 
straten met het oog op de in 
ning van de bouwtaks.

De herklasseering der straten wordt 
door den Raad goedgekeurd, zooals dit 
in de bevoegde Commissie besproken 
werd. Deze klasseering kan eiken dag 
veranderen.

Zwemmen
Mej. Caroen en Van de Kerckhove 

te Antwerpen
Onze twee flinke Oostendsche zwem- 

stertjes Caroentje en Van de Kerckhove 
zullen te Antwerpen op 27 April e.k. u it
komen op het zwemfeest ingericht door 
Z. C. Olympic.

Pas Zondag morgen heeft tra iner Ed. 
Everaerts deze beslissing getroffen. Be i
de zwemsters hadden sinds 15 dagen de 
oefening hervat, en hadden op deze deel
name aangedrongen.

Biljarten
Een Tornooi te Gent

N aar w ij vernemen wordt 12, 13 en 14 
April a. s. te Gent, in  B ilja rt Akademie 
«L’Union» een tornooi ingericht, voorbe
houden aan spelers van le  klas 3 band. 
De deelnemers aan dit tornooi zijn de 
volgende :

Heeren W. Mom en J .  Van Acker der 
Kon. Gentsche B . C.; P. Maldeghem van 
de B . A. de Centrale, Oostende; M. Col- 
m an en J .  Vervaene van de A. B. L ’Union 
Gent.

Als vermoedelijke w innaars worden de 
heeren Mom en Van Acker voor uitgezet. 
Aan den Oostendenaar nu om deze pro- 
nostiek omver te weren, en de vier Gen
tenaars in  het zand te doen bijten. W ij 
wenschen hem veel sukses. Bac.

6. Bouwen van grafkelders.
E r mag een aanbesteding gedaan wor

den voor het bouwen van 76 grafkelders 
op het kerkhof van den Nieuwpoort
steenweg; kostprijs: 160.000 fr. die bij 
den verkoop terug in  de stadskas zal 
komen.

II. Vanhoutte. — Zal de voorkeur ins
gelijks gegeven worden aan Oostendsche 
arbeiders, die bij het werk kunnen ge
bezigd worden, zooals voorzien voor de 
andere 24 kelders die reeds werden ge
bouwd?

ff. Burgemeester. — Hiervoor zal ge
zorgd worden.

7. Onderwijs — Stedelijke Vis- 
schersschool — Aanvullende 
begrooting 1941.

De aanvullende begrooting voor 1941
— 1.250 fr. in  ontvangsten en uitgaven
— wordt door den Raad goedgekeurd. 
1.000 fr. dezer uitgaven vallen ten laste 
van de Provincie; de rest moet de Stad 
bijpassen.

8. Gebruik van grond onder de 
voetpaden.

De taks hiervoor door de geteisterde 
eigenaars te betalen, zal verm inderd 
worden. De ontlasting zal verleend wor
den berekend volgens den duur der on- 
bewoonbaarheid.

9. Wijziging in de bestemming 
der leening van 7.125.000 fr.

De h. Schepen van Geldwezen stelt 
voor andere werken uit te voeren met 
de leening van 7.125.000 fr., dan eerst 
voorzien. De gasinstallatie zal er bijzon
derlijk  van profiteer en.

H. Elleboudt. — Ik  zou algauw begin
nen gelooven dat deze leening onuit
puttelijk  is. B ijn a  ieder zitting stelt men 
voor ze voor een of ander doeleinde aan 
te spreken.

ff. Smissaert. — Deze leening is nu 
ver opgebruikt.

ff. Vanhoutte. — M. de Schepen van 
Financies was destijds een verwoed te
genstrever van het princiep de bestem
ming van sommige leeningen naar w il
lekeur te wijzigen. Ik  kan niet goed be
grijpen waarom h ij van gedacht veran
derd is.

H. Smissaert. —  In  normale omstan
digheden ben ik er tegen geweest; m aar 
men moet nu rekening houden met de 
huidige gebeurtenissen, die veranderin
gen verplichtend maken.

De Raad sluit zich aan bij het voor
stel van den heer Schepen.
10. Wijziging in de bestemming 

der leening van 792.000 fr.
Het geld dat voorzien is voor de aan

koop van autos moet nuttiger besteed 
worden, meent het Schepencollege.

ff. Verlinde. — W e moeten nu geen 
autos hebben.

Ten slotte is men het hierover allen 
eens dat het beter is m ateriaal te koopen 
voor onze pompiers, dan autos voor som
mige stadsdiensten.
11. Leening van 5 millioen fr.

De h. Schepen stelt voor een leening 
van 5.000.000 fr. aan te gaan met de 
Bank van het Gemeentekrediet van B e l
gië, om m de gewone uitgaven te voor
zien welke n iet kunnen voorkomen wor
den. D it bedrag is terugbetaalbaar één 
jaa r na het sluiten der leening; de 
intrest bedraagt 4 t.h.

ff. Elleboudt. — E r is hier iets dat ik 
niet kan begrijpen; de bfgrooting van 
1941 sluit met een tekort ïa n  meer dan 
39 m illioen fr. Hoe kan deze 5 m illioen 
fr. dan volstaan? Zou men niet beter 
doen met in  eens de «volle pot» te vra 
gen? Anders moet men altijd  herbegin
nen. Men had gem akkelijk kunnen vast
stellen dat de intrest m aar loopt naar
mate men van de leening gebruik 
maakt.

ff. Smissaert. —  Men heeft ons van 
hoogerhand aangeraden m aar 5 m illioen 
fr. in  eens aan te vragen; de intresten 
loopen dan slechts op d it bedrag en men 
kan desnoods herbeginnen. Daarenboven 
is 32 m illioen van het tekort reeds .ge
dekt.

ff. Elleboudt. —  Ik  ben blij d it te ver
nemen en zal d it opteekenen.

De leening mag aangegaan worden.
12. Aanvullende kredieten begroo

ting 1941.
ff. Vandeile. —  Ik  vraag de stemming 

nopens de voorstellen van het Schepen
college.

Alle tegenwoordige raadsleden stem
men de goedkeuring, uitgenomen de hh. 
Vandeile, Blondé en Pick, die zich ont
houden. Als reden geven ze op dat ze 
bij de bespreking van de begrooting niet 
tegenwoordig waren.

ïi», Onderzoek der stadskas.
De stadskas werd zonder voorafgaande 

verw ittiging onderzocht. Alles was in 
orde.
14. Belasting op het trekken van 

straten, op het bestraten, enz.
De Schepen van Financiën stelt vooi 

dat de taks op het trekken van straten, 
bestraten enz. niet dadelijk bij den aan
koop van den grond zou moeten betaald 
worden, zooals destijds door den Ge
meenteraad gestemd, m aar alleen bij 
den aanvang van de bouwwerken.

H. Burgemeester. — D it wordt voorge
steld omdat de verplichte betaling van 
deze taks de liefhebbers van bouwgron
den zouden kunnen weerhouden warden 
te koopen.

ff. Elleboudt. —  Ik  begrjip niet goed 
waarom de Stad aan deze inkomsten w il 
verzaken. Men kan toch best deze kapi- 
calen onm iddellijk in  de stadskas ge
bruiken. U itstel van betaling kan zware 
gevolgen hebben, ziet m aar naar het ge
val Opex.

ff. Van Coillie. — Deze taks zal be
taald worden; daarenboven werd het re
glement wel door den Gemeenteraad ge
stemd, m aar nog nooit toegepast.

ff. Elleboudt. —• Als het nog nooit toe
gepast is, waarom w il men dat opeens 
veranderen? W ie dringt er hier op aan? 
Het Schepencollege had er moeten voor 
zorgen dat een reglement, dat door den 
Gemeenteraad gestemd werd, nageleefd 
wordt.

ff. Burgemeester. —  We willen alie be
lemmering in  den verkoop van grond 
verm ijden; de koopers moeten den in 
trest op het kapitaal betalen. We kun
nen niet nagaan of het vroeger Schepen
college maatregelen genomen heeft met 
het oog op de toepassing van deze re- 
glementsbepaling, daar alle stukken ver
dwenen zijn. We kunnen ten slotte deze 
zaak voor nader onderzoek uitstellen.

D it wordt aangenomen.

15. Verhooging van de opcentie
men op de cedelbelastingen.

Het voorstel van het Schepencollege 
lokt een stemming uit. Een paar ge
meenteraadsleden onthouden zich, ter
w ijl een ander «neen» stemt.

Niettem in is het voorstel van het Sche
pencollege er toch door !
16. Bijzondere belasting op de wed

den en loonen.
Het voorstel van het Schepencollege 

draagt insgelijks de algemeene goedkeu
ring niet weg. M aar de bekomen meer
derheid is voldoende.
17. Bezoldiging kassiers bij de 

Commissie van Openbaren On
derstand.

De Raad treedt volledig het voorstel 
bij van de C.O.O. om de vergoeding van 
de kassiers sedert 1 Jan u ari 1941 van 40 
op 45 fr. per dag te brengen, wat toch 
nog ver van overdreven is.
18. Onderzoek der kas van de Com 

missie van Openbaren Onder
stand.

Het onderzoek, dat zonder voorafgaan
de verw ittiging werd gedaan, bewees dat 
alles klopte.

19. Kaai- en dokrechten.
De rekening 1940 sluit met een klein 

boni. Ze wordt goedgekeurd.
H. Blondé. —  Ik  vraag dat de eige

naars van visschersvaartuigen, die ver
p licht werden tengevolge van de gebeur
tenissen in 1940 in  dok of kaai te komen, 
zouden ontslagen worden van deze rech
ten. Hetzelfde voor 1941. Wanneer de 
vaartuigen verplicht worden in  de kaai 
te blijven zou men de eigenaars moeten 
ontslaan van alle betaling dezer rechten.

ff. Smissaert. —  Iedereen in  1940, op 
een paar uitzonderingen na, heeft be
taald zonder reklameeren en het ware 
m oeilijk de gevallen van vóór 10 Mei te 
herzien.

H. Blondé. — Ze hebben betaald om
dat ze geen gelegenheid hadden te re
klameeren, en tot de betaling verplicht 
werden.

ff. Smissaert. — We zullen de gevallen

VI55CHER5 !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EN 
NIEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN

B E L I A B D . C B I G n m C
O O S T f f f M S . A .

nader onderzoeken.
2ö. Sluisrechten.

Het b lijkt dat de sluisrechten in  1940 
38.798 fr. opbrachten.

ff. Bionaé komt opnieuw op voor de 
belangen van onze vissehers en ont
vangst dezelfde verzekering van onder
zoek.

21. Bouwen van grafkelders — 
Kerkhof der Stuiverstraat.

De voltooiing van 30 grafkelders mag 
gedaan worden. De kosten worden op 
io.000 fr. geraamd.

22. Bouwen nieuwe schuilplaatsen.
E r mag ovei gegaan worden tot het 

oouwen van een tien tal schuilplaatsen 
voor 40 personen en een tien tal voor 
dU personen. Men voorziet er in  «Oos- 
cenasche Haard», Mariakerke, Frère O r
oan- en Lefim gestraten, MeiDoom, hos
pitaal, enz.

De bouw in  gewapend beton zal de 
voorkeur hebben.

23. Bouwen van nieuw slachthuis.
De h. Burgemeester geeft mededee- 

ung van de inzichten weike bestaan met 
aec oog op het bouwen van een nieuw 
óiachmuis.

W ij hebben in ons vorig nummer reeds 
dienaangaande alle in lichtingen gege
ven.

ff. Piek. —  Een arbeider, die in  het 
slachthuis werkt en ondervinding heeft 
van de zaak, zou insgelijks gewenscht 
zijn in  den schoot van de Commissie ge- 
iast met het opmaken der plannen; a l
zoo zou men veel «kemels» verm ijden.

ff. Burgemeester. — Iedereen zai ge
raadpleegd worden.

ff. Elleboudt. —  Men spreekt veel van 
(Jrbanisatie en heropbouw van onze stad, 
de «gazetten» geven...

ff. Burgemeester. — G ij hebt ongelijk 
te veel de «gazetten» te lezen; raadpleeg 
ons in  plaats van de nieuwsbladen. (Nota 
der Red.: w ij verstaan niet waarom de 
bladen het hier moeten bekoopen. Moest 
men ons op het stadhuis eerlijk  voor
lichten, dan zouden de gazetten geen 
Kemels schrijven !).

ff. Elleboudt. —  ...allerle i inlichtingen 
nopens ontwerpen die zouden bestaan. 
W at werd er nu eigenlijk reeds gedaan? 
ik  geloof dat er toch een bureau voor 
Urbanisatie bestaat. W at zijn de presta
ties? Het past niet dat de gemeenteraads
leden niet geraadpleegd worden en alles 
ouiten hun weten gedaan wordt.

ff. Burgemeester. — E r bestaat inder
daad een bureau voor Urbanisatie. Die 
zaak gaat echter niet vooruit. Ge zult 
echter op de hoogte gesteld worden.

24. Wijzigen Rogierlaan.
Men zal de Rogierlaan herplaveien. 

Men spreekt insgeijks van er bloemen
perkjes en boompjes te plaatsen.

De h. Burgemeester deelt verder mede 
dat er een examen uitgeschreven werd 
voor het bezetten van de twee open
staande plaatsen van adjunkt-politie- 
commissaris. D it examen was voorbe- 
nouden aan de politieagenten.

De benoeming van de twee kandidaten 
zal in  de geheime zitting gedaan worden.

Het is 18.30 uur als de openbare zitting 
opgeheven wordt. Onze gemeenteraads
leden mochten echter nog niet naar huis 
want enkele punten der geheime zitting 
moeten nog afgehandeld worden.

G EH EIM E Z ITT IN G
In  zijne geheime zitting benoemde de 

gemeenteraad: de hh. M artein A., Baken 
G., Goeder F., Ocket N „ V ierlinck J „  
Mattheussen A. en Dumon E. als bureel- 
hoofd; den h. Vanleke R „ als adjunct- 
werkgeleider; den h. Ba illieu l M., als 
hoofdtoeziener; den h. Brissinck F. als 
toeziener; de agenten Vandepitte J .  en 
Holm G. als brigadier; den agent Val- 
laeys M. als rechterlijk  agent.

Verdere werd overgegaan tot de be
paalde benoeming van enkele bedienden 
en werklieden, de bevordering van reeks 
van het werkliedenpersoneel en tot de 
regelmatige bezoldigingsverhoogingen.

De volgende personen werden door den 
Raad af gezet: de h. Abel Baken, als wn. 
toeziener; Mevr. Brock-Pieter Lucie als 
concierge.

Volgende personen werden op pensioen 
gesteld: K are i Nowe, stadswerkman; Th. 
Meyne, stadswerkman; Charles Van Loo- 
cke, duiker-sluisknecht.

De hh. Henri Barbary en Henri Du
mon werden benoemd tot adjunct-com- 
missaris van politie.

De Bijzondere Commissie van de Ver- 
lichtingsdiensten werd als volgt samen
gesteld: hh. Serruys, Devriendt, Sm is
saert, Van Coillie, Boudolf, Vandeile; 
Feys, Elleboudt, Scheens en Ladon.

De Bestuurscommissie van de Stads
bibliotheek wordt als volgt samengesteld : 
hh. Devriendt, F. C. Van M ierlo, H. Gof- 
fin, G. Lefèvre, L. Depière, Th. Moreaux, 
E. Corveleyn, G. Decerf, Légier en E. H. 
Verhellen.

De volgende punten werden verzonden 
naar de volgende zitting: Sam enstelling 
eener Commissie voor het Kon. Athe
neum, alsook voor de Staatsm iddelbare 
Meisjesschool; aanduiding van vertegen
woordigers in den Beheerraad der M ij 
«Ostende Plage»; aanstelling van een 
geneesheer van den Burgerlijken Stand.

Het Schepencollege wordt gemachtigd 
zich als burgerlijke partij aan te stellen 
in zake het bouwen van een loods zon
der toelating door M. Kesteloot P.

SPROT*
»,..........  SCHETS U IT  H E T ....... .
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V.
B ij den Tjoerel is het lekker warm. De 

mannen zitten vond den grooten ovalen 
tafel in ’t middsn van de gelagzaal. In  
een hooge ronds kachel knettert een 
lokkend vuur. Een paar visscherskoppen, 
den Zuidwester op het hoofd, kijken star, 
uit hun lijsten aan den wand, door de 
groote vensters van de herberg naar bui
ten. Boven de schoorsteen steekt een 
reddingsploeg een boot in  zee, om de be
manning van een schip in nood af te 
halen.

Een aangename geur, mengeling van 
gebakken, gerookte en gedroogde visch, 
doet m ijn maag om eten verlangen, doch 
goede droogvisch is er niet. De droog- 
rekken staan naakt in  een hoek bij een 
modern aftruggelaarsspel, waarmee men 
met een frank er wel v ijftien  kan w in
nen, als men het ten minste lang ge
noeg volhoudt.

De twee vissehers die ik daarnet heb 
afgescheept zitten ook aan de tafel 
recht over den Schelen. Fred is met hen

aan ’t redetwisten. H ij is rood tot in den 
nek. H ij zit rechts van de kachel, die 
lustig ronkt als een vleierige kat die, in 
genomen met zich zelf, haar kop w rijft 
met haar natgelikte poot.

De Tjoerel brengt m ij een groot glas 
bier. Ik  duw een stoel tusschen Ju les en 
den Schele, recht over de vissehers.

Fred is in  nood, h ij moet het w aar
sch ijn lijk  tegen de beide sprotvangers 
afleggen. Ze zien er nu eigenlijk niet erg 
gemoedelijk uit. Tusschen hun korte zin
nen die de kamer vullen, rollen heele 
beiers hartelijke vloeken; dit is hun m a
nier om hun woorden kracht bij te zet
ten.

«H é! Luyens! » roept de Schele Henri 
zal het je nu eens goed aan het verstand 
brengen ».

Luyens k ijk t m ij met z’n verweerd 
pokdalig gezicht aan. In  zijn blauwe 
oogen meen ik ’t onnaspeurbaar lijn en 
spel der zee te ontwaren. Z ijn  gouden 
oorringen glanzen in ’t lich t van de gloei
lamp boven ons hoofd. Een pruim  verdikt 
zijn linker wang.

Ik  vraag waarover er zoo warm ge
sproken wordt. De zware basstem van 
Luyens antwoordt dat ze redetwisten over 
de lage prijzen van de sprot. In  zijn don
kere mond steken vuilbruine tanden, 
zwart tegen het tandvleesch.

Ik  geef toe dat de prijzen vandaag 
schromelijk laag waren.

« M aar w at w ilt gij », voeg ik er aan

toe, « de verzenders kunnen toch de 
sprot niet af zetten met verlies h é !?» .

« Ja  maar, schudt Luyens dreigend zijn 
kop, hoe komt het dan dat de eerste 
sprot die a ltijd  aangevoerd wordt, a ltijd  
hooge prijzen m aakt? »

« Omdat de vraag naar sprot grooter 
is dan het aanbod ».

Ik  tracht hem zoo eenvoudig mogelijk 
de wisselwerking tusschen vraag en aan
bod op een vrije  m arkt, uiteen te zetten. 
Dat daarbij kapitaalkrachtige firm a’s de 
zwakke broeders op hun knieën duwen 
en de m arkt in hun handen hebben, gaat 
hoogstwaarschijnlijk het redeneerings- 
vermogen van de vissehers te boven, zoo
dat ik  w ijselijk  van diep doorvorschen 
van de zaak afzie. Op zee slagen de vis- 
schers erin de blinde klippen te verm ij
den, doch op land zien zij zoo scherp 
niet meer, hun tastzin b lijft aan boord.

De vrije  handel mag niet gestremd 
worden, tenzij men natuu rlijk  over de 
noodige fondsen beschikt, om ’t vrije  
spel van loven en bieden een eigen koers 
te geven, opdat men de winsten naar de 
eigen brandkast kan draineeren. Aan de 
vrijheid  van handel mag niet getornd 
worden. W ie zou de daad van die vis- 
schers durven goedkeuren, die hun mooie 
waar in  ’t water gooien? W ie zou de 
eerste steen oprapen tegen deze die hun 
sprot aan spotprijzen verkochten na hun 
scheepjes netjes gelost te hebben?

W ij zijn nu eenmaal individualisten.

A l ons streven en dagelijksch ploeteren, 
al ons denken draait in  een vicieuse c ir
kel om ons eigen persoontje. Geen daad 
of zij moet ons eigen zelf ten goede ko
men. Egocentrisch is heel ons wezen. Ons 
lichaam  is het vleeschgeworden « ik ».

Ik  drink m ijn glas leeg om m ij een 
houding te geven. Als bediende moet ik 
de belangen van m ijn patroons verdedi
gen, te meer daar Charles de weger niet 
te betrouwen is. H ij hangt een beetje te 
veel aan de slippen onzer bazen en is een 
beetje te beleefd en te voorkomend te
genover hen. E r schijnt niet veel meer 
toe noodig om van hem een levend tap ijt 
te maken. Ik  vrees dat zijn m inderwaar
digheidsgevoel hem er toe noopt onze 
woorden, ware het m aar waarheidsge
trouw, te rapporteeren. Z ijn  groot on
handig lichaam  draagt dan ook maar 
weinig hersenen. De patroons houden 
wel van hem, want h ij kan goed orders 
uitdeelen aan ’t mindere volk, en ’t werk 
in  een recordtempo door anderen doen 
uitvoeren. Z ijn  befloersde oogen bezien 
me. Lacht h ij of is het een grimas die 
om zijn mond lig t? De tijd  is voor m ij 
nog niet gekomen waarop ik m ijn mas
ker afleggen kan. De mannen rond de 
ovale tafel, de gloeilamp boven ons hoofd 
waarvan het felle lich t scherp de lijnen 
van onze gezichten meet, doen m ij den
ken aan een doek waarop de palletten 
van Ensor en Permeke samen hun kleu
ren hebben gemengd.

Ik  moet dus als een « M ijnheer » tot 
deze vissehers spreken, een laborato
riumproduct tegen natuurelementen.

Ik  vertel hen van een verzadigde 
markt, van sprotrookerijen en sardine- 
fabrieken, die wel een norm aal kwan
tum visch kunnen verwerken m aar niet 
aan overproductie mogen doen; \ an ’t 
minieme vischverbruik in  eigen land; van 
in- en uitvoer en dergelijke meer.

« Och, ik versta dat allem aal niet, zegt 
Boeten Lamberey, de tweede visscher, ’k 
zie alleen dat de koopers al de sprot aan- 
koopen en verzenden ».

« Allez, roept de Schele, Henri lap het 
hem! »

« Hou je mond » snauw ik hem af. Je  
moet toch begrijpen, Boeten, daar de 
sprothandel vooral op uitvoer afgestemd 
is, dat als men in het buitenland reeds 
een groote voorraad sprot opgedaan heeft 
en de aanvoer h ier zeer groot b lijft, er 
alleen aan lage prijzen kan gekocht wor
den om over het seizoen een mooien ge
middelden prijs te halen. Zoo toch moet 
een handelaar redeneeren w il h ij eenig 
resultaat bereiken ».

« Da’s chineesch, zegt Jules, Tjoerel een 
tournée! »

’t Spel zit op de wagen, de mannen zul
len weer eens rondjes geven dat de stuk
ken er af vliegen. De tafel en allen die 
er rond zitten beginnen intenser te leven.

« Met dat al hebben we weer eens voor 
niet gewerkt » zegt Luyens bitter, « begin

m aar eens van ’t beetje geld dat we op
haalden elk zijn deel te geven. W ij heb 
ben 200 frs gemaakt. Verdeel eens onder 
vier, want ’t schip moet ook zijn paart 
hebben, over de onkosten zal ik m aar lie 
ver zwijgen ».

« ’t Is  natuurlijk  veel te weinig om 
daarvoor dag en nacht u it te varen; 
m aar » waag ik er aan toe te voegen « de 
garnaal m aakt thans goede prijzen, cp de 
garnaalvangst zou je nu toch ook tam e
lijk  goed je brood kunnen verdienen ».

« Je  bent zeker van hier niet » grinnikt 
Boeten « er is al niet veel garnaal te van
gen om dezen tijd  en moest er werkelijk 
nog wat mee te verdienen zijn, loopt 
gansch de vloot er om en is de boel weer 
om zeep ».

« E r zou meer verstandhouding onder 
de vissehers moeten bestaan opdat een 
gedeelte der vloot op garnaal en een an
der gedeelte op sprotvangst zou kunnen 
uitvaren ».

« Probeer het m aar eens, lacht de 
Schele, je zou dan eens zien hoe ze 
mekaar u it liefde zouden opeten».

« Lach m aar » gromt Luyens « je ziet 
van hier dat ik op garnaal zou gaan als 
de sprot aan hooge prijzen verkocht 
wordt ».

« Daar heb je ’t al » roept de Schele, 
« Tjoerel een tournée ! »

De Schele wordt luidruchtig.

( ’t  Vervolgt).
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Oostendsch Nieuws
A PO T H EEK D IEN ST

Zondag 13 April (Paschen) zal de 
apotheek Quaegebeur, Torhoutsteenweg 
191, gansch den dag open zijn.

Maandag 14 April zal de apotheek W el
ter, Torhoutsteenweg, 254, gansch den 
dag open zijn.
M ER K W A A R D IG E  T EEK EN IN G

De heer architect Delee schonk aan de 
stadsbibliotheek een zeer merkwaardige 
teekening, welke onze stad voorstelt met 
hare vestingen tijdens het Spaansch be
leg (1601-1604).

Straten en lanen worden er op ver
beeld.

Deze teekening kan nog van groot nut 
zijn voor de verdere uitbreiding van on
ze stad, met het oog op de kenmerken 
van de soorten grond.

Pierre
LANNOYE-VANTYGHEM

ZEILMAKER
Gelast zich voor alle werk : 

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

Handelsregister 9390
(25)

=DC=
STAATSAMBTE-B U R G EM EEST ER S  

NAARS
De vervanging van burgemeesters staat 

thans meer dan ooit aan de orde van 
den dag. Van alle kanten verneemt men 
nieuws over deze zaken en algemeen 
wordt gedacht, dat on.se burgemeesters 
als Staatsam btenaars met de daarbij 
behoorende behoorlijke wedden, zullen 
beschouwd worden.

Men mag nochtans niet uit het oog 
verliezen, dat de Belgische wetgeving, 
een dergelijk stelsel niet voorziet !

De burgemeesters werden benoemd 
door den Koning.

Daarom zou men eerst en vooral deze 
wetgeving moeten veranderen. De sche
penen zouden onder dezelfde voorwaar
den moeten kunnen benoemd worden.

Afwachten is h ier dus de boodschap.
O PGEPAST  !

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

(23)
GEVONDEN VO O RW ERPEN

Regelm atig moeten toch eerlijke vin
ders op het politiebureau hunner w ijk, 
de voorwerpen inbrengen die ze gevon
den hebben. W ij spreken hier niet over 
portefeuilles met 10.000 fr. ot een broche 
met diam anten van 50.000 r., m aar wel 
van de alledaagsche benoodigdheden, 
zooals een vuuraansteker, een hand
schoen, een boek en dgl.

Zouden dezei kleine voorwerpen niet 
ieder week in een officieele mededeeling 
langs de pers om ter kennis gebracht 
kunnen worden van het pulbiek. De gan
sche bevolking zou er onze politie ten 
zeerste dankbaar zijn.

Voor uwe LIM ONADEN
wend U tot de limonadefabriek CROWN  

bij

E. Vanderstraeten-Bauwens
M ETSERSTRA AT, 18 — OOSTENDE

(26)

PASCHEN
D it jaa r zal het m aar een magere pa

schen zijn. De huidige omstandigheden 
beletten nam elijk al w at ei is, zoowel in 
chocolade als in  natura, te voorschijn 
te doen komen. De winkels in  onze stad 
zijn derhalve m aar weinig versierd.

Verhopen w ij dan ook dat de volgende 
Paschen in  een atmosfeer van wereld
vrede zal mogen gevierd worren.
W ER K LO O Z EN C IJF ER .

In  de week van 31 M aart tot 5 April 
1941, werden per werkdag gemiddeld 649 
werkloozen gecontroleerd, t.t.z. 395 m an
nen en 254 vrouwen.

Tijdens de week van 24 tot 29 M aart 
1941 waren 708 werkloozen waarvan 445 
mannen en 263 vrouwen.
K O EPO K IN EN T IN G

Het stadsbestuur brengt hierbij ter 
kennis van het publiek dat in de h ier
onder aangeduide lokalen en op de vast
gestelde dagen, telkens van 17 tot 18 u., 
kostelooze openbare zittingen zullen ge
houden worden, tot inenting tegen de 
pokziekten.

Dinsdag 15 A p ril: Nieuwpoortsteenweg 
631.

Woensdag 16 A pril: Stockholm straat, 
(Volksbond); Muziekschool, Rom estraat 
36; Steenbakkerstraat, 41.

Dinsdag 22 A pril: Nieuwpoortsteenweg 
631.

Woensdag 23 A pril: Stockholm straat, 
7 (Volksbond); Muziekscool, Rom estraat, 
36; Steenbakkerstraat, 41.

Het bestuur hoopt dat de bevolking, 
bewust van de doeltreffendheid en het 
groot belang van dezen voorzorgsmaat
regel, zich in  grooten getale zal aanbie
den.

Daarenboven worden de ouders er op 
attent gemaakt dat de koepokinenting 
verplichtend is voor de kinders tusschen 
de 3e en 8e levensmaand.

(Beslu it van 14 Augustus 1940 van het 
Departement van Volksgezondheid. De 
ouders van bedoelde kinders moeten voor
zien zijn van het pokinentingsattest, af- 
geleverd door het Bureau van den Bu r
gerlijken Stand, bij de geboorteaangif- 
te).
G E L U K K IG E  G EBO O RTE

W ij vernemen dat Mevrouw Jongbloet, 
de alomgekende vroedvrouw, op 8 dezer 
bevallen is van een flinken zoon. Moeder 
en kleine stellen het opperbest.

«He.t Visscherijblad» wenscht de ou
ders van harte proficiat en veel geluk 
met den derden kleuter.
PALM ENZONDAG

Zondag laatst werden de gewijde palm 
takjes in de straten te koop aangeboden. 
Sp ijtig , dat het zoo’n koud en w interach
tig weer was, w aarbij niet veel van de 
Lente te bespeuren was.
T E R U G G E K E E R D E  K R IJG S G E V A N G E 
NEN.

Zooals we gemeld hebben, moesten al
le uit Duitschland teruggekeerde krijgs
gevangenen zich op het MiUitiebureau 
aanmelden. Velen verkeerden in angst, 
om de reden van deze aangifte.

W ij hebben betrouwbare inlichtingen 
ingenomen en men heeft ons verzekerd, 
dat het hier over een zuiver administra- 
tieven maatregel ging uitgaande van den 
dienst voor Arbeidsbemiddeling en Toe
zicht. Alle personen welke zich aange
meld hebben mogen dus op hun twee 
ooren slapen.

EXAM EN
W ij vernemen dat Meester Ju les Tho- 

ne, advokaat in onze stad, zal deelnemen 
aan het examen over de kennis van de 
Nederlandsche taa l in gerechtszaken, 
welke eerlang zal gehouden worden.
OORLOGSSCHADE

Het Staatsblad van 6 April kondigt 
het besluit af betreffende de vaststel
ling en schatting der schade, welke door 
den oorlog aan roerende en onroerende 
goederen werd toegebracht.

D it besluit voorziet de wijze waarop de 
schattingen en de voorwaarden w aarin 
de dossieren voor oorlogsschade dienen 
opgemaakt te worden.

Deze opgave heeft betrekking op on
roerende en roerende goederen getroffen 
door oorlogsfeiten, op huisraad, bedrijfs
goederen, grondstoffen, veestapel, oogst, 
boerderijproducten, landbouwvoorraden, 
kultuurgronden, enz. en op plunderingen.

Op straf van verval moeten de aanvra
gen vóór 31 December 1941 ingediend 
worden.

Het is dus van nu af hoog tijd  dit werk 
ernstig op te maken en goed opgestelde 
dossieren in  te dienen.

Alle in lichtingen en dienstbetoon wor
den verschaft door den Bond der Oor- 
iogsgeteisterden van Oostende en omlig
gende, 3, V indictivelaan, Oostende. De 
diensten van den Bond beschikken over 
een juridischen dienst en over specialis
ten en deskundigen voor elk geval.

Bureeluren iederen dag van 9 tot 12 en 
van 14 tot 17 uur, Zaterdag van 9 tot 12 
uur. (Medegedeeld).
DE T EX T IE LK A A R T EN

Van verschillende kanten werd ge
vraagd wanneer men nu de textielkaar- 
ten zal uitdeelen en men van de «pun
ten» zal kunnen genieten. N aar w ij uit 
bevoegde bron vernomen hebben, zullen 
deze nog niet in  de eerste dagen worden 
uitgereikt! Men dient dus nog wat ge
duld te hebben.
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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)

EEN  K O O PJE
N aar verluidt kwam op ons stadsbe

stuur een aanbod toe om de oude kran
sen op onze kerkhoven weg te halen te
gen een vergoeding van 75 fr.
BO TER IN SC H R IJV IN G  VAN 12 TOT 19 
A P R IL

Vergeet niet den naam : Zuivelw inkel 
Ste Godelieve. (98)

M EN V R A A G T  SOEP,
Van verschillende kanten wordt ons 

gevraagd dat het stadsbestuur de moge
lijkheid  zou w illen inzien om aan zijn 
personeel iederen dag een kop lekkere 
soep te verschaffen, in  navolging van 
andere private of openbare instellingen. 

W arm  aanbevolen.
DE T R A M  EN DE SOEP.

Ook onze mannen van de tram  beko
men sedert eenigen tijd  regelmatig hun 
portie soep.

En  dat het hen goed bevalt hoeft gij 
hen niet te vragen !

De tram m aatschappij heeft hier goed 
werk verricht.

EEN NIEUW ADRES !
EEN GOED ADRES !

Marcel W ETS
HAARKAPPER voor 
Dames en Heeren 

Eupbrosina Beernaertstraat, 73
(8 ? )

O PEISCH IN G EN
Het schijnt dat ta lrijke  handelaars, 

v/elke rekeningen voor verstrekkingen 
aan de bezettende overheid, op het ge
meentebestuur hadden ingediend, thans 
uitgenoodigd werden om een verklaring 
van «echt en waar» te onderteekenen.

Alles laat nochtans verhopen dat de 
regeling binnenkort zal geschieden.
DE SCHO EN M AKER liirüllllllllilllllllllHllllillllllllllllll

R ill TAHON
welke tijdelijk verhinderd was zijn 
werk voort te zetten, maakt zijn 
geacht kliënteel bekend dat hij een
S C H O E N M A K E R I J

O PEN T op den 
TORHO UTSCHE STEEN W EG , 86
-----  (bij Petit P a r i s ) -----
Geen verhoogde prijzen — Verzorgd 
werk —  Spoedige bediening. g

Hm

a®®®©®®©®®««* |l j]>®®— ®8®®®®W
BA D PA LE IS

In  M aart werden in  ons Badpaleis fr. 
60.000 inkomsten geboekt.
V ER H U IZ IN G

De Diens.t van de Zeevisscherij welke 
tijde lijk  was ondergebracht in de Pas- 
cor Pypeschool, is thans overgeplaatst 
geworden naar het oud-stationsgebouw.

Eens te meer had «Het Visscherjblad» 
ook hier gelijk.
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 
Alfrledi Broucke, Torhoutsteenweg, 258, 
(hoek Blauw kasteelstraat). 100 fr. voor
uit plus het inleggeld. Inschrijving  van 
af 2 uur. Begin om 2.30 uur. In leg 5 fr. 
Verder gewone voorwaarden.
PAASCHMAANDAG

Op Maandag 14 April, Paaschmaan- 
dag, wordt te 9 u. in  de S t Petrus en 
Pauluskerk, de jaarlijksche gezongen 
«Visschersmis» gecelebreerd, terw ijl de 
gedachtenissen zullen uitgedeeld wor
den.
B I J  DE Z. H. D.

B ij bevel van de hoogere besturen wer
den alle posten van gewestelijk direc
teur, afgeschait.

Onze lezers weten dat de h. M ilo De- 
visscher, dit ambt vol toewijding ver
vulde in ons gewest. H ij zal noentns ver
der als gemeentelijk directeur zien met 
hart en ziel aan aeze zoo menschelijke 
taak, en dit tot eenieders voldoening, 
kunnen wijden.

DE R IJV ER G U N N IN G EN
De personen welke een vergunning 

wenschen te bekomen om met hun auto 
I te mogen rijden, zitten niet weinig in 
verlegenheid.

Door het uitschakelen van de Kreis- 
kommandatur in onze stad, moeten al 
deze stukken, met de post, naar Brugge 
worden overgebracht. D it brengt onver
m ijdelijk een tijdverlies van verschillen
de dagen, met zich mede.

E r  werd dan ook aangedrongen bij de 
Bevoegde Overheid om aan dezen toe- 

! stand, voor zooveel mogelijk, te kunnen 
j verhelpen.
BO T ER BED EEL IN G

De Oostendsche bevolking buiten de 
stad verblijvende en die zich moet laten 
inschrijven van 12 tot 19 April op het' 
stadhuis of bureel der bevoorrading voor 
het m aandelijksch rantsoen beste boter, 
zal eenparig den naam  Ste Godelieve op
geven, om door deze zuivelwinkel be- 
aiend te worden zooals voorheen met ver
sche boter. Nieuwpoortsteenweg, 26 en ! 
W ittenonnenstraat, 44, Oostende. (99),
DE LOODSEN EN DE BRA N D W EER

j In  tegenstrijd met zekere berichten 
; werden er tot op heden geen uit Spanje 
_ teruggekeerde zeeloodsen in  het Pom- 
pierkorps opgenomen.
DE G YM N A ST IEK  B I J  DE PO M P IER S

j De lessen in  turnen bij de Brandweer 
werden niet afgeschaft, zooals aange- 

■ kondigd, m aar wel verdubbeld. ‘ j

P E L S E N

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

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

(24)

B I J  ONZE N IEU W E  AGENTEN
19 kandidaten waren dus geslaagd in 

het examen van politieagent. 12 er van 
hebben onm iddellijk hun dienst mogen 
aanvangen. Van de overblijvende zullen 
er zes voorloopig bij den Zekerheids
dienst worden ingedeeld, terw ijl een an
der als redder-zwemmeester in ons bad
paleis zal optreden.
AFG ED A N KT EN M ISB R U IK EN

W ij hebben in  ons blad, een veertien
ta l dagen geleden een artikeltje geplaatst 
w aarin melding werd gemaakt van den 
sc.handaligen toestand van vriendjespo
litiek  welke er op ons stadhuis heerscht. 
D it schreven w ij naar aanleiding van 
het vernemen van de afdanking van twee 
tijdelijke toezieners M. en Van H. wc- 
gens hun «te groote bijverdiensten».

Door een locaal blad dat a ltijd  zeer 
goed ingelicht is over de beslissingen 
van het Schepencollege, wordt thans de
ze afdanking medegedeeld. H ieru it mag 
men dus verstaan dat ons bericht ju ist 
was, en dat er m isbruiken mogen be
staan, zooals w ij ten andere k laar en dui
delijk met namen en cijfers hadden be
kend gemaakt.

W anneer zullen de oogen eens open
gaan ? Of zal men moeten wachten tot 
de Hoogere Overheid zich met deze zaken 
zal in laten ?
D IEN ST  VOOR VO ED SELVO O RZ IEN IN G  
EN RA N TSO EN EER IN G

Ons gemeentebestuur is verplicht vóór 
15 April aanstaande h ij het Provinciaal 
Bestuur een verslag in  te dienen over de 
inrichting en de werking van voormelden 
dienst.

In  dit verslag moet ondermeer ver
meld worden hoeveel bedienden met 
vaste benoeming worden te werk gesteld, 
ook het aantal bedienden aangenomen 
ten voorloopigen titel.

D aarbij dient de lijs t opgegeven van 
deze tijdelijke bedienden, met naam en 
voornamen, het bedrag van hun wedde 
en de taak waarmede zij werden belast; 
ook of deze bedienden aangenomen wer
den na een daartoe uitgeschreven wed
strijd  of na voorlegging van titels van 
bekwaamheid.

! ilililliiilTllllllllllillllllilllllllillllllllllllllllllllilllll ''li'lHIlillllllllllIHHIIIII lllllllllllill 
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DE S N E L B L U S C H A P P A R A T E N
Gemeld was geworden dat de hand- 

; ol’.isohapparaten, opgesteld in  de open- 
5 bare seoouw en door ons stedelijk pom- 
! pierkorps zouden onderhouden worden.
W ERK O N G EV A L

De genaamde Vandevelde, mekanieker, 
23 jaa r oud, woonachtig te Breedene, 
werd alh ier het slachtoffer van een on
geval dat zich heeft voorgedaan in  de 
werkhuizen van he.t Zeewezen. Het 
slachtoffer is Donderdagmorgen te 9 u. 
overleden.
OVER DE H Y G IEN E

De locale bladen hebben in  den laat
sten tijd  herhaaldelijk gewezen op het 
feit dat in  verschillende lokalen van het 
stadsbestuur de eerste beginselen van 
hygiene niet kunnen toegepast worden. 
Zoo wordt er ook gesproken over het te 
kort aan stortbaden.

En  nochtans wanneer de stadswerk- 
lieden de toelating aanvroegen om een 
m erkelijke verm indering te bekomen op 
den toegangsprijs in het badpaleis werd 
dit van de hand gewezen: ze moesten 
zich m aar bij een Sportkring aansluiten!

M aar daarmed*. is de gezondheids- 
kwestie van het personeel nog steeds niet 
opgelost.
IS  HET IN R EG EL  ?

Alle leden van het personeel van de 
gemeentelijke diensten, van de gemeen
te afhangende, concessiehoudende en 
met een openbaren dienst gelijkgesteld 
organismen, moeten nog in  het bezit zijn 
van het burgerlijk mobilisatieboekje. 
Ook de tijdelijke bedienden en de leden 
van den Zekerheids- en Hulpdienst moe
ten drager zijn van het bedoeld boekje.

Deze boekjes moeten bijgehouden wor
den.Het daartoe verantwoordelijk dienst
hoofd moet op bladz. 31 zijn handteeke- 
ning plaatsen, na de jaarlijksche con
trole. Verloren of beschadigde boekjes 
moeten vervangen worden op de kosten 
van de belanghebbenden, na evenwel on
derzocht te hebben of de houder niet 
aansprakelijk dient gesteld voor het 
verlies of de beschadiging, daar in  dit 
geval hem een tuchtstraf dient opge
legd.

Is  dit alles bij ons in repel ?

AAN DE B U R G E R L IJK E  
O O RLO G SIN VALiED EN  VAN 1940

Het Nationaal Verbond van Bu rgerlij
ke Oorlogsinvalieden,Weduwen en Recht
hebbenden laat weten dat de Burgerlijke 
Oorlogsinvalieden van 1940, die een arm, 
hand, been, voet of oog verloren hebben, 
gratis een kunstm atig toestel kunnen be
komen alsook corsets, krukken, enz.

Verdere inlichtiingen : Plaatselijk, se
cretariaat, Plantenstraat, 82, te Oosten
de. Bureel: V rijdag van 5 tot 7 u. B rie f
wisseling: zegel voor antwoord bijvoe
gen.
D IEFST A L VAN JU IS T  G EPLA N TE  
AARD APPELEN

Het spel is reeds begonnen
Personen hebben van het halfduister 

m isbruik gemaakt om ju ist geplante 
aardappelen uit den grond te halen.

Reden: te kort aan eetaardappellen of 
op zoek naar plantaardappelen ?

Alleen die gewetenlooze dieven zouden 
het kunnen zeggen. M aar daardoor zien 
de benadeelden een zoo noodige voeding
stof naar de vaantjes. En  de andere 
kweekers, zoowel gelegenheids- als an
der planters verkeeren van nu reeds in 
een vreesperiode. Verschillende malen 
per dag doen ze een toertje om te zien 
of hun land geen bezoek heeft ontvan
gen. De niet-belanghebbenden, politie 
en burger zouden ook wel een oogje in 
’t zeil w illen houden om te dieven te 
snappen, m aar hoe is dit mogelijk ? Hoe 
kan men onderscheid maken tusschen 
planter en dief ? E r  bevinden zich im 
mers personen op hun land tot laat, in 
den avond !

Het eenige middel om de dieven te 
ontdekken, ware bijvoorbeeld dat er zou 
verboden worden zich na een zeker uur 
op het land te bevinden. W ie na het 
vastgestelde uur op het land zou gezien 
worden zou ofwel een dief zijn en zou 
kunnen gesnapt worden of zou een plan
ter zijn die er niet om geeft dat aardap
pelen van anderen gestolen worden en 
die moet gestraft worden.

Een politieverbod van den heer burge
meester zou hier bijgevolg zeer presen- 
tief kunnen werken!

En  dit zou het land door moeten ge
daan worden !

Geeft de heer burgemeester van Oos
tende het voorbeeld ?

G R A FK ELD ER S
Door den aannemer Clicteur, werd de

zer dagen de voorloopige aflevering ge
daan van 24 grafkelders op het oud-kerk- 
hof aan den Nieuwpoortsteenweg.
LEEN IN G  1877 VAN 4.370.000 FR.
in 2185 obligatiën van 100- fr en 4370 
obligatiën van 500 fr. 4 .t.h. intrest per 
jaa r opbrengende. Coupons betaalbaar 
op 1 Mei en 1 November met 20 of 10 fr

128e Zesmaandelijksche trekking van 
1 April 1941, van 33 obligatiën van 1000 
frank en 65 obligatiën van 500 frank

33 loten van 1000 frank, uitkeerbaar 
met 1200 fr. te rekenen met 1 M ei 1941 • 
0067 0147 0257 0467 0576 0583 0647 0886 
0934 0955 1019 1026 1083 1221 1267 1333 
1373 1380 1403 1413 1422 1461 1515 1526 
1627 1632 1671 1910 1936 1943 2064 2074 
2103

65 loten van 500 fr., uitkeerbaar met 
600 fr. te rekenen met 1 Mei 1941 •
0016 0089 0272 0369 0383 0414 0536 0623 
0843 0873 0912 0917 0952 1029 1070 1170 
1173 1218 1422 1522 1534 1560 1632 1653 
1687 1702 1704 1716 1756 1776 1792 1882 
2013 2018 2022 2182 2221 2295 2345 2349 
2371 2418 2447 2495 2500 2615 2692 2732 
2893 2982 3028 3043 3129 3143 3240 3507 
3532 3564 3845 3989 4196 4328 4340 4347 
4364

MUZIEKCONSERVATORIUM

Uitslagen van de Prijskampen van 1940

N O TEN LEER
le  jaar. Leeraar M. M archand.
M eisjes: le  prijs Devynck Gilberte, De

vos Jenny; 2e prijs met onderscheiding: 
Sarrazyn Thérèse; Acessiet: Deman 
Georgette, Farazyn Jacqueline, De
wulf Yvonne, Fontaine Solange, De Ry- 
cker Clothilde.

Jongens: le  p rijs: Rem aut Roger, Per- 
daens André; 2e prijs met onderschei
ding: Degraeve John, Neirynck Jozef; 2e 
p rijs: Rys Pierre; Accessiet: Govaerts 
Désiré, Neirynck Ernest, Feys André, 
Vandenbosch Henri, Neirynck Guido, 
Geeraerdt Achiel, H intjens Albert.

le  jaar. Leeraar M. Devriendt.
Meisjes: le  prijs met onderscheiding: 

Vandenbroecke G hislaine; 2e p rijs met 
onderscheiding: Groensteen Jeanne,Van 
Overbeke Ariette; 2e p rijs: Derudder 
Monique, Cools Jeanne, Leys Gilberte, 
Leire D iane; Accessiet: Robin Georgette, 
Vîietinck Jeannine, Brauwers Jeannine, 
Kerger Renée, Verstraete Rosa, Dekete- 
laere Madeleine.

Jongens: le  p rijs: Mouvet Georges, 
Salomons Max, Deman André; 2e p rijs: 
Verbruggen Ferdinand, Tabary Jean  ; 
Accessiet: Fontaine Frans. 

le  jaar. Leeraar M. Lauwers.
M eisjes: le  p rijs: Pels Sonja; 2e prijs 

met onderscheiding: Lecluyse Liliane, 
2e p rijs: Nefors Diane, Valcke Denise, 
Lacour Liliane, Delefortrie Irène, Bek
kens M aria ; Accessiet: Vansteenkiste 
Félicie, Vram bout Suzanne, Robbe G his
laine.

Jongens: le  prijs: Vanhavebreke Rog.; 
2e prijs met onderscheiding: Goes Lu 
cien, Devreker René; 2e p rijs: Sancto
rum Louis; Accessiet: Calus Ghislain.

2e jaar. Leeraar M. Verplancke.
M eisjes: le  p rijs: W ittevrongel Chris- 

tiane, Delanghe Nadine, Soete Suzanne, 
|2e prijs: Staelens Diane, Doom Rosette; 
Accessiet: George Colette, M arcus D ia
ne, Marcus Yolande.

Jongens: 2e prijs met onderscheiding: 
Robbe Etienne, Degraeve Roland; 2e 
p rijs: Keirsebilck Fernand; Accessiet : 
Bottem ane Denis, Van Camp Louis, De 
Langhe José.

2e jaar. Leeraar M. Deturck.
Meisjes: le  p rijs: Van Becelaere M a

deleine, Farazyn Monique, Goddemaer 
Jan ine ; 2e prijs met onderscheiding. 
Neirynck Laura, Pe tri D iane; 2e prijs: 
Everaert M ia, Schepens Jacqueline; Ac
cessiet: Casier Em ilienne, Schepens D ia
ne.

Jongens: le  p rijs: Vanderbeke Camiel; 
2e prijs met onderscheiding: Kyndt Her
man; 2e prijs: Van Roose Raymond, 
Soyez Daniel, Vande Vannet Daniel, Wie- 
lockx Herm an; Accessiet: Dewulf Roger, 
Opstaele André, Billiouw  Georges.

3e jaar. Leeraar M'. Verdonck.
M elsjes: le  p rijs met groote onder

scheiding: Thonon Aimée; le  p rijs met 
onderscheiding: Van Outryve Hugutte; 
le p rijs: De Boodt Cécile, Moreau Ray- 
monde, Tavernier Jacqueline; 2e prijs 
met onderscheiding: Huwel Elisa, Ver- 
burgh Denise, Decroo Nicole, Mattheus- 
sen Frieda, V îietinck Rolande; 2e prijs: 
Leire Gaby, Janssens Jeanne, Calus Yo- 
landej, Derudder Huguette, Groensteen 
H ilda; Accessiet. Mollemans Christiane, 
De Gryse Marie-Thérèse, Douvere Deni
se.

Jongens: le  p rijs met groote onder
scheiding: Van Moerbeke Sadi; .le prijs: 
Goes Roger; 2e prijs met onderscheiding: 
Vanleenhove Roger; 2e p rijs: Hermans 
John, Keirsebilck M arcel; Accessiet: De
gré Gilbert.

4e jaar. Leeraar M. Steenacker.
M eisjes: le  p rijs met onderscheiding: 

Collard Renée; le  p rijs: Vande Voorde 
Jeanne; 2e prijs met onderscheiding: 
Desmet Francine; 2e p rijs: Rommelaere 
Flore, Lingier Diane.

Jongens: le  p rijs met groote onder
scheiding: Casier W illy ; le  p rijs: Goes 
Charles; 2e prijs met onderscheiding

j Messens Ju lien , Daelman Maurice, Ydoti 
: G ilbert, Blondeel Frans; 2e p rijs: Loncke 
Alfons.

! 5e jaar. Leeraar M. Destickere.
Meisjes: le  p rijs met onderscheiding: 

Demoor Françoise, Klaassen Elisabeth; 
le  p rijs: Sim on Christiane; Accessiet : 

! W illemarck. M arcella.
* Jongens: 2e p rijs: Debaty Roger, Bak 
ker Eduard.

N O TEN LEER VOOR VOLW ASSENEN  
Leer ares M evr Van Branteghem .
Ie  jaa r: Ling ier Henri; 2e prijs met 

onderscheiding: Ling ier G ilberte; 2e 
p rijs: Wolpe Alexander.

2e jaa r: le  p rijs met onderscheiding: 
Spegelaere Agnès.

3e jaa r: le  p rijs met onderscheiding: 
De Boyser Gilberte, Devos Fernand, le  
p rijs: S it ja  Aurore.

K LA V IER  (Lagere Graad) 
Leerares Mev. Van Branteghem .
Ie  melding: Spegelaere Agnès, Leire 

Gaby, Calus Yolande, Nenquin Jacues 
Leerares Mev. Hansoul. ■— le  melding: 

V îietinck Rolande.
Leerares Mej. Lepeut. — le  melding: 

Thonon Aimée.
K L A V IER  (Middelbare Graad) 

Leerares Mej. Frem aut. —  le  m elding' 
Demoor Françoise; 2e melding: Hels
moortel Pierre.

Leerares Mej. Halewyck. —  le  melding 
met onderscheiding: De Boyser G ilberte, 
le  melding: S itja  Aurore, Sim on Chris
tiane.

K L A V IER  (Hoogere Graad)
Leeraar M. Van Roy. — le  p rijs met 

groote onderscheding: Vereist D iane; le 
p rijs met onderscheiding: Van Siele- 
ghem Françoise; le  p rijs: Calus Jeanne.

VIOOL (Lagere Graad)
Leerares Mev. Corsellis. — le  melding: 

Brackx Lucie.
Leeraar M. Devriendt. — le  melding: 

Lievens Lucien.
VIOOL (Hoogere Graad)

Leeraar M. Gadeyne. — 2e p rijs: De 
Ridder H ilda; le  accessiet: Bakker Edu
ard.

CELLO  (Hoogere Graad)
Leeraar M. Ceulemans. — le  p rijs: 

Van Coillie René.
HOBO

Leeraar M. Destickere. — P rijs  van 
uitm untendheid met groote onderschei
ding en Zilveren Staatsm edaillie: De- 
poorter Roland.

C LA R IN ET  
Leeraar M. Steenacker. — 2e prijs: 

Goes Charles.
SAXOFOON

Leeraar M. Steenacker. —  2e prijs met 
onderscheiding: Depoorter Roland.

ZANG (Middelbare Graad) 
Leerares Mev. Feltesse. — le  melding 

met onderscheiding: Tahon Albert; le  
melding: De Cuter Jozef, B leyaert Fer
nand. •

ZANG (Hoogere Graad)
2e p rijs met onderscheiding: De Ceu

ninck Marie-José.
VLAAM SCH E VOORDRACHT  

Leeraar M. Schmitz. — le  accessiet : 
De Cauter Jozef, Coucke R ita , De Boodt 
Marie-Thérèse, Rom melaere Flore.

FRAN SCH E VOORDRACHT  
Leerares Mev. Bengesco. — le  prijs 

met onderscheiding: Mouqué C hristia
ne, De Ceuninck Marie-José; 2e p rijs: 
Verhoest Nicole; le  accessiet: Eerebout 
Alice, Spegelaere Agnès, Rayée Renée.

FRAN SCH E TO O N EELKUN ST  
Leerares Mev. Bengesco. — 2e prijs 

met onderscheiding: De Ceuninck M a
rie-José; le  accessiet: Spegelaere Agnes, 
Eerebout Alice; le  melding: Verhost N i
cole.

De Werking van 
W INTERHULP

BED EEL IN G EN
Benevens de soep werden van 2 tot 29 

M aart (4 weken) uitgereikt: 18.020 lite r 
melk en 864 stuks kleergoed (ter w aar
de van 34.560 fr.).

V O R S T E L IJK  BEZO EK  B I J  
W IN T ER H U LP

Hare M ajesteit Koningin Elisabeth 
heeft totaal onverwacht te Brussel een 
bezoek gebracht aan twee volkskeukens 
van W interhulp. De hooge bezoekster gaf 
b iijk  van hooge belangstelling en liet zich 
door het personeel in lichten over de or
ganisatie der soepbedeeling.

OM A LLE  V ER W A R R IN G  U IT  TE  
SLU IT EN

Het publiek m aakt doorgaans geen 
onderscheid tusschen aangeslagen smok
kelwaren, en door de ravitailleeringsdien- 
sten opgeëischte goederen. Alleen de eer
ste worden aan W interhulp afgestaan. 
Zoo komt het dan ook dat sommige co
m ité’s geen overvloed van goederen heb
ben, m aar integendeel d ikw ijls zelfs niet 
eens over den vereischten hoeveelheid 
beschikken. De hoeveelheden levensmid
delen die ter beschikking van W inter
hulp gesteld worden, zijn dus werkelijk 
zeer gering in  verhouding tot den om
vang der opgeëischte producten.
OVER HET M ISB R U IK EN  VAN DEN 

NAAM «W IN TERH U LP»
Gewetenlooze autobestuurders, die niet 

over de noodige toelating beschikten om 
levensmiddelen met hun vrachtwagen te 
vervoeren, hadden er niets beters oy 
gevonden dan doodgewoon op hun wa
gen he.t mooie opschrift «W interhulp», 
voorzien van een onduidelijken stempel, 
aan te brengen.

W ij stellen er derhalve prijs op de aan
dacht van het publiek op deze onsmake
lijke praktijken te vestigen. Het zal de 
bedriegers w ellicht interesseeren, dat de 
auto’s van W interhulp in dezelfde mate 
als de gewone auto’s door de rijksw acht 
kunnen onderzocht worden.

W IN T ER H U LP  EN HET  
«W ER K  VAN DEN A K K ER »

W interhulp  heeft aan het bekende 
«Werk van den Akker» haar steun toe
gezegd, met het oog op den huidigen toe
stand der levensmiddelenvoorziening. 
Daardoor zal het W erk zijn, activite it 
aanm erkelijk kunnen uitbreiden. Men 
zal eveneens begrijpen, da.t de kwestie 
van het bezorgen van plantgoed en za
den, in  de eerste p laats oplossing vraagt. 
W interhulp doet al w at mogelijk is om 
tegen de plant- en zaai periode over het 
noodige te beschikken.

Voegen w ij hieraan toe dat dit zeer 
nuttig werk in onze stad onder de be
voegde leiding staat van den heer Ver
huist E., hoofd van den beplantingsdienst 
en tevens wijkm eester van de w ijk  Blauw  
Kasteel.

STO RT IN G EN
Boksfeest 23 M aart 4.000 fr.; Huis Clei- 

re 200 fr.; J.  Vanden Bossche 200 fr.; 
Pers. Beliard. Crighton en Co 390 fr.; 
Vereenigde Magazijnen 250 fr.; C. A lle
man 10 Ofr.; L. Beuselinck 100 fr.

Het Propaganda-Comité W interhulp 
Oostende

Burgerlijke Stand
GEBO O RTEN

29 M aart. — Robert Laforce van Jules 
en Elisabeth Debaets, Katharinaplaats, 
29; Liliane Brem s van Albert en M aria 
Vaindecasteele, Leffingèstraat, 249.

30. — Luc Depuydt van Kam iel en M ar
griet Van Iseghem, Elisabethlaan, 335.

31- —  G ilbert Geeraert van Jozef en 
M agdalena Houtman, Nieuwpoortsteen
weg, 79.

1 April. — Francine Desplenter van 
Kam iel en Pau la Deschacht, Tarwestr., 
77.

2. —  Francesca August van Maurice 
en Bienvenue Frances, Raversijdestraat,

3. — M icheline Gysbrechts van An
drew en Jeanne Roels, Kapellestraat, 14; 
Arlette Declerck van Adriaan en Jean 
nette Surveillant, Gouweloosstraat, 42; 
Georges Gaspard van Ju les en Jeanne 
De Keuster, H. H artlaan, 11.

4. — W illy  De Schouwer van Ja n  en 
Leona Boutens, C irkelstraat, 23.

DE GEDIPLOMEERDE VROEDVROUW
Irma LANNOYE

gelast zich met verlossingen en ver
zorging ten huize.

Zich wenden : Moederhuis Mme 
Jongbloet, Frère Orbanstraat 143, Oos
tende.

(32)
ST ER FG EV A LLEN

30 M aart. — Pieter Blomme, 79 jaar. 
echt. Leontina Vanhaverbeke, Gerst- 
straat, 154; Henri Roose, 73 jaar, echt. 
Philom ena Meesschaer.t, Pr. Vercouille- 
straat, 57; Lucienne Verstraete, 16 d., 
St. Petersburgstraat, 5; Lucien Vervae- 
cke, 4 m., Fr. Orbanstraat, 277; Stepha
nie Fiers, echt. Cam iel Inghelbrecht, 69, 
Duivenhokstraat.

31 M aart. — Jean  Tielens, 61 j., echt. 
M arie T ilkin , Van Iseghem laan, 67.

1 April. — Charlotte Devaere, 78 jaar, 
echt. M artin  Derudder, woont te Steene; 
Flavie Gevaert, 85 jaar, wed. Carolus De
nys, W agenstraat, 6; M argriet Hayman, 
1 m., Ieperstraat, 43.

2. —  André Therry, 1 j„  Ooststraat, 37.
3. — Andreas Vandevelde, 26 j., echt. 

Magdalena De Rous, woont te Breedene; 
M arie France, 53 j., echt. Jacques Petit, 
woont te Oostduinkerke; August Deput- 
ter, 54 j., echt. Bertha Vercruyce, Stui- 
verstraat, 222.

4. — Theodorina Salliau , 73 j., wed. Jo 
seph Vigne, Jozef I I  straat, 40; Rosalia 
Wellecomme, 74 j., wed. Frans Peire, Tor
houtsteenweg, 206.

5. — Roland Worm leighton, 44 jaar, 
echt. M argriet Verkouillie, Nieuwpoort
steenweg, 145bis; Eugeen Reynders, 85 
j., wed. Nathalie Delanghe, Pontonstraat.

Wendt U bij ST ER FG EV A L  tot

August Verburgh
Aannemer van Begrafenissen 
OOSTSTRAAT, 36 — OOSTENDE

H U W EL IJK SA FK O N D IG IN G EN
6 April. — Jansoone Petrus, electrie- 

ker, Peter Benoitstraat, 19 en Van Gy- 
seghem M aria; Beensart Etienne, werk
tuigkundige, Ste C atharina Polderstraat 
en Dewaey Irène, z. b. Tim m erm anstraat 
66; Van Bockrijck. handelaar, E. Beer
naertstraat, 46 en Bertrand Yvonne, z.b. 
Aartshertoginnestraat, 33; Deboutte Re
né, stadswerkman, Stuiverstraa.t, 23 en 
M iny Germaine, z. b., gesch. van De 
Jonckheere Ju lien ; Vergracht Robertus, 
autogeleider, Werkzaam heiidstraat, 106 
en Kim pe Rachel, w inkeljuffer, Platform - 
straat, 2; Maes Albert, behanger, W itte 
Nonnenstraat, 49 en G illes M aria, naai
ster, Jozef I I  straat, 42; Moerman Ste
phaan, fotograaf-, Nieuwpoortsteenweg’, 
2i en Hallez Marguerite, z. b. Torhout
steenweg, 46.

H U W E L IJK E N
1 April. — W ets Marcel, haarkapper 

en Voeten Georgette, naaister.
5 April. —  Tremmery Renatus, kleer

maker en Brissinck Elvire, z. b.
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