
LICHTEN
A P R IL

oit aan

1 D 5.20 18.14
2 W 5.18 18 16
•jtl D 5.16 18.17
4 V 5.13 18.19
!i Z 5.11. 18.21
0 Z 5.00 18.22
7 M 5.07 18. .24
8 D 5.0!t 18.26
9 W 5.03 18./Î7

10 D 5.00 18.29
31 V 4.5K 18. JO
12 Z 4.5(i 18.12
73 z 4.54 18.(4
14 M 4.52 18..Î5
.15 D 4.50 18.17
.16 W 4.48 18.:i8
17 D 4.45 18.40
18 V 4.4?. 18.42
19 Z 4.41 18.43
20 z 4.39 18W.5
21 M 4.37 18.47
22 D 4,35 18, 3
23 W 4.33 18.L 0
24 D 4.31 18.61
25 V 4.29 18.f.3
26 Z 4.27 18 £ 5
Ü7 z 446 18.57
28 M 4.23 18.58
29 D 4.21 18.59
JO W 4.20 ïe.o i

Deze tabel geeft
het wezenlijk uur
volgent de zon. _ WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL _

HOOGWATER
A P R IL

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

10 D 11.02 23.24
11 V 11.46 — .—
12 z 0.08 12.30
13 z 0.52 13.14
14 M 1.36 13.58
15 D 2.20 14.44
16 W 3.06 15.30
17 D 3.55 16.21
18 V 4.48 17.22
19 z 5.59 18.39
20 z 7.22 20.03
21 M 8.41 21.15
22 D 9.45 22.11
23 W 10.35 22.56
24 D 11.15 23.31
25 V 11.51 — .—
26 z 0.08 12.24
27 z 0.40 12.56
28 M 1.11 13.27
29 D 1.42 13.5»
30 W 2.14 14.30

De uurwerken 
aan land vertoo- 
nen twee uur 
later.

Drukkerij en Bureel : 
Telefoon: 73.758 
Tel. Hbis: 73.910

NIEUWPOORTSTEENWEG, 44, OOSTENDE 
Postcheckrekening 1070.98 

Verschijnt eiken Vrijdag avond

Bestuurder-Eigenaar : 
P. VANDENBERGHE
Handelsregister 5327

A BO N N EM EN T EN  :
BIN N EN LAN D  : Een ]aar, 30 fr. ; 9 maanden, 25 fr. ; 6 
maanden, 15 fr. ; 3 maanden, 10 fr. BU IT EN LA N D  : 50 fr.

DE HOOGWATERGETIJDEN
Iedere week verschijnen in den rech

ter bovenhoek van ons blad de hoog- 
watergetijden.

Nieuwsgierige lezers hebben ons ge
vraagd eiiKeie nadere inlichtingen om
trent het ontstaan, het berekenen en het 
waarom van deze cijfers.

Dat w illen we in  onderstaand artikel 
eens duidelijk maken.

Kbbe en vloed hebben we reeds allen 
gemerkt aan net strand: bij ebbe is het 
strand breed, want het water van de zee 
loopt terug; bij vloed daarentegen komt 
net water op en is het strand aan m aar 
smal.

M aar hoe ontstaan nu eigenlijk ebbe 
en vloed?

De getijden, zooals ebbe en vloed hee- 
ten, worden veroorzaakt door het ver- 
scml in  aantreKKingskracht die de zon 
en de maan uitoefenen op het zeewater.

De grootte van de door de zon uitge- 
oeiende getijde-krachten is ongeveer 541 
van die van de maan. Wanneer nu de 
getijde-krachten van zon en maan in 
dèzelfde richting werken — w at het ge
val is bij volle en nieuwe maan — dan 
is de getijde-werking grooter dan an
ders; men spreekt aan van springvloe
den.

Werken de getijde-krachten echter in 
tegenovergestelde richting —  bij het 
eerste en laatste kw artier —  dan is de 
getijde-werking natuurlijk  klein, en dan 
is het zoogenaamd «doode tij».

Zooais we ieeds zegden, oefent de 
maan de sterkste getijde-krachten uit, 
zoodat de aard der getijden in  hoofd
zaak door de maan wordt bepaald.

Omdat de oceanen over het algemeen 
betrekkelijk ondiep zijn en omdat niet 
de geheele aarde zee is, worden de ge- 
tijde-verschijnselen uiterst ingewikkeld.

Vroeger dacht men, dat de getijde- 
bewegingen ontstonden in den Grooten 
en Indischen Oceaan en vandaar om 
de Kaap van de Goede Hoop door den 
den Atlantischen Oceaan naar het Noor
den ging. Later is echter gebleken dat 
het zoo eenvoudig niet was.

Hoe het echter ju ist gaat, zullen we 
hier niet vertellen; het zou een te drooge 
uiteenzetting zijn. Intusschen staat vast 
dat zich langs de kusten van de zeeën 
een getijde-golf voortbeweegt.

De berekeningen om vooruit te kun
nen voorspellen hoe op een bepaald mo
ment het getij zijn zal, zijn ongelooflijk 
ingewikkeld. Zoo hebben w ij de beide 
getijden die aan onze kust ln  een etmaal 
optreden; zij verschillen m aar weinig.

Op andere plaatsen van de aarde be
staat eenter hier en daar een groote on
gelijkheid, zóó groot zelfs, dat het ge- 
oeuren kan dat een van de vioeden weg
valt en er in 24 uur m aar één keer hoog- 
en laag water is.

Voor de scheepvaart is het noodig dat 
men ai jaren op voornand weet, hoe noog 
in  een bepaalde haven op een bepaald 
oogenblik het water zal zijn. Om dat te 
Kunnen uitrekenen moet men op de 
noogte zijn van de beweging van de zon 
en ae maan en ook van den toestand der 
naven, waarvan men de waterstanden 
«vil weten.

üen geoefend rekenaar zou vier tot zes 
maanden noodig hebben om met potlood 
dn papier de 1400 getijden, die jaarlijk s 
op een bepaald punt optreden, u it te 
i-eKenen. Kn dan weet h ij het nog m aar 
van één haven.

Reeds lang wordt naar een m anier ge
zocht om dat werk te vereenvoudigen.

De beroemde Kngeische natuurkundige 
Lord Kelvin  was de eerste die op het 
denKbeeid Kwain een soort rekenm achine 
samen te stellen, die d it tijdioovende 
werK van de menscnen zou overnemen. 
Dat was in  1873.

N atuurlijk  slaagde h ij niet onmiddel- 
xijk. Het toestel dat h ij uitvond, vereen
voudigde het werk weliswaar, m aar het 
vvas toch lang niet volmaakt.

Een Reis van 3.SOO Km. naar
Frankrijk

ONZE ERV A R IN G EN  IN DE FRAN SCH E HAVENS. —  

N UTT IG  W E R K  VAN H EN R I G H IJS  TE  LA RO C H ELLE

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 
en zijn ondertusschen te Oostende reeds 
aangekomen. De 0.26 lig t erg beschadigd 
en mag als to taa l verloren aanschouwd 
worden.

De 0.237 van de Reederij V ieren werd 
gelicht door Bruggen en Wegen, w aar
voor een som van 28.642,10 fr. te betalen 
is. De eigenaar kan het schip in  bezit 
nemen m its betaling van die som. Moest 
dit vaartuig in  gebruik genomen worden 
door de bezettende macht, dan zou dit

De Duitsche geleerde Kuhnen slaagde geid aan den reeder vergoed worden. De 
er later in een reKenmachine te ver- I reeder van zijn kant kan zijn rechten
vaardigen, die werkelijk groot praktisch 
iiu t nad.

Jtüen keer per jaar werkt deze machine, 
die dan tien tot v ijftien  uur noodig heeft 
om de berekeningen te maken, waarvoor 
eén mensch een vol jaa r noodig zou heb- 
oen. Ook in  Am erika heeft men tegen
woordig dergelijke machines in  gebruik.

Niet alleen aan de zee is ebbe en vloed 
merkoaar, m aar ook op het gewone vas
teland, natuurlijk  in  veel m inder mate.

De getijde-krachten van de zon en de 
maan veroorzaken nam elijk ook een be
weging van de aardkorst.

üeleerden hebben metingen gedaan 
van die getijde-bewegingen van de aard- 
oppervlaKte en daarbij is gebleken, dat 
zien soms hoogte- en laagteverschillen 
voordeden van niet m inder dan 20 tot 
40 centimeter.

H ieru it heeft men weer kunnen vast
stellen, dat het binnenste van de aarde 
buitengewoon elastisch moet zijn en een 
nardheid moet hebben even groot als die 
van staal

C.
è:-: = = >: =

Dienst voor Identificeering 
en Vereffening van verdwe
nen en onbeheerde belgi 
sche goederen.

Een besluit van 31 M aart 1941, ver- 
scnenen in  net ötaatsolad van 10 April jl. 
voorziet de opricnung van dezen aienst.

OPDRACHT
1) de goederen op te sporen die be

hooren aan oi oescemd zijn voor Bei- 
giscne onaeraanen oi ondernemingen en 
nopens aeweiKe, uit nooiae van om t 
even weiKe reuen in veroand met den 
oonogstoestana, net vermoeaen oestaat 
aat zij, ie r geiegenneia van nun vervoer 
ni öeisie oi in  net Duitemanu, verioren 
geraakt zijn oi van nun oorspronKenjKe 
oestemmuig weraen aigewena;
, de teruggevonaen goeaeren te iden- 
tinceeren, aoor net opsporen van nun 
eigenaars or reentneooenuen;

i )  erover te wanen aat, zoolang de 
goeaeren niet geiuentinceera Konden 
woraen, de noouige maatregexen tot oe- 
noua uoor ae ueruen-nouuers van deze 
goeaeren zouaen ge iron  en woraen, zon- 
aer aat noentans ae u ienst u it uien nooi- 
Ue, eenige verantwooraenjKneia zou op- 
nemen;

ae eigenaars, oï rechthebbenden er 
in  te neipen terug in  net Dezit te Komen 
van nunne goeucren, ox aeze ten geiu-. 
te maken, oiwei aan hen zun meuewer- 
liing te veneencn tot net oenomen van 
een vergoeamö voor geueurnjKe opei- 
senmg uezer gueaeren ox ae terug 
nng nunner w a rae .

ue u ienst Kan te dien einde slechu, 
tusschenkornen,indien n ij daartoe reents 
geiuig aoor ae oetroKKen eigenaren ox 
reenjtneooenaen wera gemanaateera.

OVEKNAMie VAN BESTAANDE  
DIENSTEN

De D ienst neemt de werkzaamheden 
over van de ln  België of in  het buiten
land gevestxgae üeigiscne diensten aie 
xeeus tot net luenunceeren en veretxe- 
nen van zeKere üeigiscne goeaeren zijn 
overgegaan.

Ken bijzondere overeenkomst, welke 
ae goeaüeurmg benoeft van net hooid 
van net xviunsterie van Economische Za- 
Ken en van net M inisterie van Finan 
ciën, kan nun actieven en passieven toe
stand regelen aismede de aanzuivering 
der verplichtingen die zij zouden hebben 
opgenomeo.

aamlooze Brievë) 
en Bedreigingen

In  den laatsten tijd  ontvangen w ij 
ta lrijke  naamlooze brieven met aan
klachten en andere met bedreigingen,

Zeewezen in  denzelfden zin op te treden, 
indien zulks nog niet verwezenlijkt is.

Voor de 0.55 van de reederij Seghers 
moet het Zeewezen of de reederij zich in  
betrekking stellen met de K . M. D. te 
Rotterdam  en haar schrijven herinneren 
van den 24 Jan u a ri 1941, om in  zake ver
goeding voldoening te bekomen.

D it alles werd ons bereidw illig door 
t L t G ra ff te Dieppe meegedeeld. 

T.S.F. aan boord van de 0.55 was 
doo> de Franschen reeds weggenomen, 
toen de bezettende m acht in  Dieppe zijn 
intrede deed. Over de T.S.F. aan boord 
van de 0.311 is niets bekend en kon 
niets gevonden worden.

De zaken van de 0.93 «Marie Jozef» 
van A. üuys en de 0.4ö «Hoxa uustaax» 

zoo we voortgaan met mistoestanden aan van Verourgn, in  dienst der Pioniers 
te klagen. | gezonken, dienaen in  Boraeaux bespro-

In  het eerste geval zullen we alle

Vercruysse Louis, werd tijdens het huur- 
kontrakt verloren en ook hier mag de 
eigenaar zijn rechten doen gelden.

L I JK  VAN EEN KA D ET
Op 5 Ju n i 1940 spoelde op het strand 

te St. Aubin een lijk  aan, welke achteraf 
herkend werd als zijnde dat van den 
Belgischen kadet Meuleman Robert 
Julien-Leon, geboren te De Panne op 23 
Ju n i 1922 en oud-leerling van de Zee
vaartschool.

Op het lijk  werd nog het monsterboek 
gevonden van 5 September 1939 datee- 
rend en onder nr. 1914 door den w ater
schout van Oostende afgeleverd. Ook be
zat h ij een portefeuille met verschillende 
papieren en foto’s, alsook de som van 
68 fr. Belgisch geld. H ij woonde vóór den 
oorlog bij zijn ouders te Kortessem (Lim 
burg), Steenweg 32. D it alles werd aan 
den voorzitter van het Roode K ru is toe
gestuurd, met verzoek de fam ilie hier
van op de hoogte te stellen.

V ER D ER E  W ERKZA A M H ED EN
De 0.182 «Jean M arie» van J.  Aspe

slagh, bij de Pioniers in  gebruik, kon 
nog niet vrijgegeven worden en nieuwe 
voetstappen zullen in  verband hiermede 
te Bordeaux of Rotterdam  dienen aan
gewend.

De 0.14, 0.29, 0.1, 0.21 en 0.237 lagen 
drijvend in  het dok.

De 0.68, 0.29 en 0.31 lagen in  deer
lijken  toestand op de helling. De laatste 
is ten andere als volledig verloren te 
beschouwen.

Ter griffie van de Rechtbank van eer
sten aanleg worden enkele teruggevon
den papieren en juweelen van de fam ilie 

ook n iet als krijgsbuit kunnen doorgaan Dutrieu in  ontvangst genomen, 
van het oogenblik dat ze, op den dag Verder berusten er nog fam iliezaken 
der kapitulatie, niet tegen den bezetter van de fam iliën Sm issaert, Mussche en 
voor m ilitaire doeleinden gebruikt vyer-, van een tot op heden niet herkende 
den. ! overleden vrouw van 35 tot 40 jaa r welke

Deze zienswijze werd ten andere door zich aan boord van de 0.309 bevond en 
een overeenkomst tusschen Fran krijk  en op haar had: 3900 Belga’s, 10 pond ster- 
Duitschland ook bekrachtigd. Aan ons üng, 10 shilling, een ring en oorringen.

tegenover de V.O.Z.O.R. (Verzekering te
gen Oorlogsrisico) laten  gelden.

Voor de 0.182 van J. Aspeslagh, die 
voor de visscherij in  gebruik genomen 
werd door de Pioniers, moeten insgelijks 
voetstappen aangewend worden bij de 
K.M .D. te Bordeaux.

Voor de 0.55 en de 0.2, in beslag ge
nomen door den havenkommandant als 
krijgsbuit, mag insgelijks een vraag tot 
vrijstelling  of vergoeding ingediend wor
den te Bordeaux, daar gebleken is dat 
alle vaartuigen van m in dan 50 ton als 
zoodanig niet kunnen aanzien worden 
en voor deze van meer dan 50 ton, zij

Wie bezorgt er ons Inlichtingen over
Wij hebben nieuws van <

W ij hebben nieuws van de echtge- 
nooten LEO N  KRO O TH O EP-BA ILLEU L 
en hun kind, welke volgens een bericht 
van het Roode Kru is, in  goede gezond
heid in  Engeland vertoeven.

V
Schoon j ans Leopold meldt dat h ij 

nieuws ontvangen heeft van zijn ouders 
LEO PO LD  SCHOON JA N S  - D ED R IE  en 
kinderen, vertrokken met de 0.291 van 
de Reederij Decrop; van LO U IS  AZAERT- 
D ED R IE  en kinderen, vertrokken met de 
0.350, toebehoorende aan Albert Deroo; 
van Wwe C LEM EN C E HAEGHEMAN- 
VA N G AVER; alsook van M ijnheer en 
Mevrouw EDM OND FEYS-D ED R IE. Allen 
bevinden zich in  goede gezondheid in 
Engeland.

Schotland in  goede gezondheid vertoeven 
De chef Boydens, Monteny, Rayée, Ma- 
zijn, Decuyper, Van Caeneghem, Malde- 
ghem, Declerck, Baroen, Chapel, Roels. 
K in t, Montmerency, Clybouw, D ’Everlan- 
ghe, Poppe, Van Houtte, Hubert en W illy  
Rekiere. allen behoorende tot de maal- 
bootdiensten.

Weet iemand inlichtingen van de 0.305 
«Patience» van C Y R IE L  CO G GH E en 
van den matroos G. LA M BREC H T , die 
er aan boord van vertoefde?

D it wordt ons gevraagd door zijne 
echtgenoote, die nog geen nieuws van 
haar man ontving.

M ANNEN VAN H ET  Z EEW EZEN  IN  M IC H EL D ESM ED T van de 0.312 «De
EN G ELAN D . —  Men meldt ons dat hier- Zeester» vertoeft met zijn fam ilie in 
navolgende Oostendsche personen in  goede gezondheid in  Engeland.
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VERLOREN OF GESTOLEN ?

naamlooze brieven en kaarten de scheur
mand in  gooien en in  het tweede geval 
bestempelen we degenen die beweren 
ons blad te zullen doen schorsen omdat 
we er op aansturen ongezonde toestan
den te olusschen, met het woord « ia- 
xaards».

Het gaat er bij ons niet om de be
volking op te rujien, m aar om onze 
stedelijke overheid nuttig te zijn en an
derzijds in  deze tijden van nood elkeen 
te helpen.

Grooten met rijke wedden moeten 
kunnen begrijpen, dat er ta lrijke  kleine

Ken. oo k h ier mogen de reeaers nun 
eigenaomsreenten laten gelaen en net 
ware best dat zij zien hiervoor met net 
Zeewezen in  verDincuuig stenen, aie deze 
zauK practiscn met ae oezettenae maent 
Kan axnanueien. unaertusscnen is reeas 
net noouige geaaan.

ue «m netnijst» en de «Turquoise» van 
de (JocKerin nggen onoenutwga in  ae 
naven.

We gingen op zoek naar het m ateriaal 
en ae goeueren van ae personen weiKe 
zien aan Doora van deze vaartuigen be
vonden.

m ies is echter opgebrand of als ver
loren te oescnouwen, zooaat we we Coene

bedienden zonder werk zijn of te weinig n e te r, uem aut Kaym onu en Allons, JLin- 
verdienen om er te komen. iterm an tru est en rran s  uoene moeten

Anderen hebben een schoon pensioen teleurstenen. 
en nemen de plaats in  welke door een | Aan ooora van de 0.55, van de reederij 
m inder gunstig bedeelden persoon zou Segners, wera ten naaeeie van u rans 
kunnen ingenomen worden. j in e rry , JNxeuwstraat xu, uostenue, aues

Deze toestanden zien verdwijnen, w il ontvreemu, zoouat ook nier onze opzoe-
niet beduiden dat we het op personen 
gemunt hebben.

Neen!
M aar zij mogen ook niet geduld wor

den en dat is het w at elkeen dient te 
begrijpen

M E K A N IEK E  TOUW-, G A R EN 
EN N ET T EN FA B R IEK EN

N. V.
REEDERIJKAAI -  OOSTENDE

Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en 
O p e n b a r e  W e r k e n  
M a z o u t  « P u r f i n a »  

DIESEL MOTOREN « SULZER »

Kiugen vruentexoos Dieven, u n  weru ons 
meegeeaexa aoor aen neer öcnmxtz, aa- 
munatxateur ae 1 inscrip tion  xviantime. 

ue o.üi «BeigiCa», van ivievr. van- 
icKe ü., was in  georuiK gesteia en werd 
een Korte DesyreKing vrijgegeven. 

Axaus Komen ie  uieppe ae visscners- 
vaartuigen <~>.i, 0 .2, u.i^ , 0 .21, u.zv, o.öö 
en u.zoo voneoig vrij.

Door aen neer iviattnys, waterschouts- 
agent te oosienae, aie een paar aagen 
naaien toeKwam, w era zuiks vernomen, 

I w aarna aeze zien geiastte om voor ae 
j semppers te ü iussei net noouige te aoen, 
daar in  aKK00ra met i-ii u r a ii oeshst wera 

I aat ane nog te uieppe veronjvenae vaar
tuigen samen zouuen uitvaren om hun

Op de «Nelly Suzanne» van de 0.237 
werden nog hiernavolgende voorwerpen 
gevonden:

1) een gouden uurwerk met keten en 
aangehechte goudstukken;

2) een goud)en keten met driehoekig 
m edaillon;

3) een paar gouden oorslingers;
4) een broche en een dikken zilveren 

ring.
D it alles berust ter rechtbank en zij 

die meenen h ierin  fam iliezaken te vin 
den, worden verzocht hierom trent een 
gedetailleerde opgave te doen.

Ter post werd daarna, voor verschei
dene personen zich in  F ran k rijk  bevin
dend, w at geld verzonden.

Voor den heer Tnuriaux, werden bij 
Mme Quüan, Quai Clemenceau, de ach
tergebleven voorwerpen, alsook zijn velo 
weiKe men er gebruiKte, afgehaald en 
in  het hotel ondergebracht, in  aiwach- 
ting dat het binnen een paar weken 
naar België zal kunnen overgebracht 
worden.

Voor de familie S. White werd een 
groote pluizaK te Tibermont-par-Martin- 
üiglise bij Dieppe gevonden. Ook dit werd 
onaergeoraent en zal binnen 14 dagen 
Kunnen teruggebraent woraen.

Van de goeaeren, toebehoorende aan 
den heer Jozet Huoert, zijn de naai- en 
scnrijxmac.nines reeds teruggbracht, ter
w ijl de overoiijvenoe gevonaen goederen 
in  zoo’n  erbarm elijKen toestand verKeer- 
aen, dat ze net overbrengen niet meer 
waard zijn.

Van  Mevr. Cortulle, Ed ith  Cavellstraat 
36, werd een scnoone schouwgamituur 
teruggevonden en in hetzelfde hotel on
dergebracht.

Een onderzoek door ons ingesteld om
trent Marte-josé Fournier, rue des Ger- 
res 112, Beauvais, doet uitschijnen dat 
deze persoon daar niet woont en dit huis 
vernield is.

Scnipper Frans Debrock had tijdens 
de vluent bij een zekere Grange, rue du 
Becq 5, Dieppe, twee velos laten staan.

Grange is een visscher van Dieppe, aan 
wien we een bezoek brengen. N aar we 
vernemen, bevindt er zien nog slechts 
één velo en is de andere gestolen.

Grange heeft ondertusscnen veel voor 
onze Belgische kustvisschers gedaan en 
als sommige garnaalvisschersvaartuigen 
zich nog in  goeden staat bevinden, dan 
hebben de visschers dat aan hem te 
danken.

Grange zal de velo meegeven aan Louis 
Devriendt van de 0.1 «Oscar», zoodra d it

Zondag werd in de vestiaire van 
het voetbalveld der A.S.O. een brieven
tasch VERLOREN of GESTOLEN.

De gelukkige vinder of dief wordt 
verzocht tenminste de papieren die er 
in zaten aan het adres van den be
nadeelden persoon toe te sturen, daar 
deze van het grootste belang zijn.

iiiHiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiüyiiMMiiiiHiyiiiuii.iuiifiiiiiiiiiiiitjiii

H U  k u n t  r e g e l m a t i g  
1 M ET  E N K E L E  FR A N K S  

d e e l n e m e n  a a n  de

! LÜUJ IIMIP
22.000 loten van 100 en 250 
440 loten van 1.000 en 5.000 

20 loten van 10.000 fr. 
12 loten van 25.000 fr.
8 loten van 50.000 fr. 

V ijf groote loten van 100.000
1 Het super groot lot : 

E E N  M I L L I O E N  
W AAGT U W  KANS

SPECIALE UITGAVE

fr.
fr.

fr.

liHil
(112)

Het Badleven in 
onze stad in 1653

tnuishaven te DereiKen.
oo k de heer M attnys heeft nuttig ; vaartuig Dieppe verlaat, 

werk verrient en zien geen moeite ge- j Schipper Frans Debrock wordt ver
spaard om de visscners te neipen. Door zocht ons te verw ittigen als zulks is ge- 

! zijn toedoen zijn tnans aan ane scnip- schied,

„(58)

i pers de passen bezorgd, zooaat aezen 
naar Dieppe zijn axgereisd, w aar de ner- 
stenlngen een aanvang zuilen nemen en 

j aan de terugtoent van een s-tai vaar
tuigen gezamennjk zal gescnieaen.

De 0.18 «Gustaaf Lucienne,», van

(Zie vervolg blz. 4). 
P. Vandenberghe.

(HET V IS SC H ER IJB LA D »
IS  V E R K R IJG B A A R
B I J  A L LE  D A G BLA D V ERKO O PERS

In  het jaa r 1853 verwisselde de toen
malige Bondsafgevaardigde van Pruisen 
in  Frankfort-aan-de-Main Bism arck zijn 
verlof in  een bad- en ontspanningsreis, 
over dewelke h ij in  de maand Augustus 
van hetzelfde jaa r verschillende brieven 
schreef aan zijn echtgenoote en den heer 
von Gerlach, welke van een bijzonder 
juisten en klaren k ijk  getuigen, zoowel 
voor het land als voor het volk.

In  onze stad ontmoette h ij er ook den 
Prins van Pruisen, den lateren keizer 
W illem  I.

Aan zijn vrouw schreef h ij het vol
gende over het badleven:

« ...Tot nog toe heb ik, deze van van
daag niet inbegrepen, drie baden geno
men, die m ij ten zeerste bevielen; sterke 
branding en lichte grond. De meesten 
baden zich dicht onder den d ijk  —  welke 
een prachtige wandelweg is —  zonder 
onderscheid van vrouwen en mannen; 
de eersten in  zeer ongekleede lange klee
deren uit donkerkleurige wollen stof, de 
laatsten in  een tricot, vest en broek uit 
een stuk, zoodat de armen tot boven en 
de beenen bijna gansch vrij blijven. A l
leen het bewustzijn van een onberispe- 
lijken lichaamsbouw kan iemand als wij 
den moed geven ons zoo voor de vrou
wen te ver toonen !...»

Later sch rijft h ij van u it Brussel:
« ...Ik  heb Oostende met spijt ver

laten en verlang er thans meer dan ooit 
naar; ik  heb daar een oude geliefde 
terug gevonden, en wel zoo onveranderd 
en schoon, als bij onze eerste begroeting. 
Het scheiden vind ik in  deze stonden 
recht zwaar. Ik  begrijp eigenlijk slecht 
waarom men niet steeds aan de zee kan 
wonen en waarom ik  m ij heb laten over
reden om twee dagen in dezen recht- 
lijn igen steenhoop (Brussel) door te 
brengen ».

Zeer veel groote personages bezochten 
ln  die dagen onze stad, welke bloeide als 
nooit te voren.

Mogen onze geschiedschrijvers weldra 
dergelijke stichtende literatuur voor ons 
nageslacht kunnen aanteekenen en 
mocht de toekomst Oostende opnieuw 
toelachen als bad- en visschersplaats.

NA DE TEN TO O N STELLIN G  DOOR DE
D R IE  OOSTENDSCHE K U N ST SC H IL 
D ERS EM. BU LC KE, L. S P IL L IA E R T
EN L. ROYON TE BRU SSEL .

In  ons volgend nummer zullen we een 
bijzondere bladzijde w ijden aan drie rijpe 
Oostendsche kunstschilders, die dezen 
W in ter te Brussel tentoongesteld heb
ben.

In  ons voorlaatste nummer hebben we 
gemeld dat «Het Visscherijblad», w aar
aan sommigen een levenstocht van en
kele weken, hoogstens eenige maanden 
voorspeld hadden, thans het meest ge
lezen blad van Oostende geworden is.

D it is alleen mogelijk geweest door 
den steeds korrecten en onafhankelijk- 
neidsgeest, waarmede w ij bezield waren.

Nu het blad steviger dan ooit wortel 
heeft geschoten, rust op ons den plicht, 
het steeds naar een hooger peil op te 
voeren.

Daarom zullen we voor zoover het ons 
mogelijk is, nu en dan een belangrijk 
artikel er in  laten verschijnen, waaraan 
de ontwikkelde lezer ook iets heeft.

W ij zijn dan ook overtuigd dat onze 
bijzondere uitgave van volgetade week 
bij elkeen de grootste voldoening zal 
verwekken, daarmede eens te meer be
wijzend dat «Het Visscherijblad» niets 
onverlet laat om zijn lezers degelijke 
kost te geven.

Elkeen koope ons volgend nummer, 
dat een bijzondere uitgave aal kennen.
T T  r T T i T n n r n r i i

De Werking van 
Visch & Visscherijprodukten

STO KK EN  IN DE W IE LEN  
TE  OOSTENDE

Terw ijl de werking van de Hoofdgroe
peering «Visch- en VisscnerijproauKten» 
norm aal aoorgaat te Zeebrugge en vol- 
aoening sem jnt te geven te xNieuwpoort, 
aeaen er zien Woensdag jL  moenijkne- 
aen voor te oostende.
, ue zoogezegae «groote vaartuigen» 
haaaen ae toeiating geKregen om naar 
zee te gaan. Jttij terugKomst m ae naven 
wera geweigera ae vangsten, meestai be- 
staanue u it garnaal te lossen en naar 
ae viscnm jn, te Drengen. uonueraagmor- 
gen waren ue vangsten nog m et aan wal 
georaent.

ue oorzaak hiervan was dat de vis
scners m et tevreden waren met aen m a
xim um prijs van lu fr. per Kg. voor de 
garnaai, vastgesteid aoor ae Commissie 
voor rrijzen  en toonen en m inimum la 
ir. per Kg. eiscnten.

De visscners meenen dat hun eisch ge- 
wettiga is aoor net ie it aat ae uitoaimgs- 
Kosten te noog zun. ze winen aen ma
xim um prijs van iu  ir. aanvaaraen onaer 
voorwaarae aat nen ae geiegenneia ge- 
guna worat ae visscnerij m in 01 meer 
regelm atig u it te oexenen. net Commu- 
sariaa j voor rn jzen  en toonen neeit aen 
wensen van de visscners nog m et inge- 
wimgd.

Voor het oogenblik weten we nog niet 
hoe dit meenmgsverscnn zal anoopen. 
Ondertusscnen zijn een reeKs kleinere 
booten ter Vxsscnerij uitgevaren.

We raden noentans onze visscners aan 
in het nooger belang te verzaKen aan 
de door hen gevolgde werkwijze. Kw aad
w illigheid  kan otngetwijield met veel 
aarde aan den dijK brengen. De bestaan
de verordeningen moeten toegepast wor
den. Ind ien het b lijk t dat iets m et in 
den haak is, doet men ongetwijfeld best 
te trachten met wettelijke middelen ver
betering te bekomen, anders loopt men 
gevaar dat de toelating om nog zee te 
kiezen, door de Hoogere Overheid voor 
een langen duur ingetrokken wordt.

W at dan ? In  de andere havens van 
de kust zou men het bedrijf mogen u it
oefenen, te rw ijl het te Oostende totaal 
zou stilgelegd worden. W . C.



Het verblijf van onze 
Zeelieden in Spanje

(Vervolg)
BEZ IEN SW A A R D IG H ED EN  TE  

ORDUNA
Orduna bezit een kapel, waar men 

Santa M aria in  het bijzonder vereert. 
Boven op een berg van 875 m. hoogte, 
staat een indrukwekkend Mariabeeld 
van ruim  25 m. grootte. Van beneden 
gezien gelijkt het op een hooge w ater
toren. n e t is in  beton gebouwd. Eenige 
ïange treden geven toegang tot een 
draaitrap die u it 66, treden bestaat en 
leidt tot een baikon dat de zoom van 
net kleed vormt.

Verder heeft men twee bergtoppen 
van wederzijds 875 m. en 1.175 m. Men 
beweert dat het van daar mogelijk is, 
bij helder zicht, de zee te zien. A l deze 
bergen maken deel u it van de omhei
ning van de valle i; ze zijn zeer steil ïangs 
de Dinnenzijde en vormen langs den 
anderen kant meestal een zacht glooien
de hoogvlakte.

Overal bespeurt men waterbronnen en 
kleine bergstroompjes die een aangena- 
men koelen drank verschaffen.

We hebben, in het midden van een 
vreedzame stilte en grootsche natuur
wonderen, oogenblikken beleefd gedu
rende dewelke we onze bekommernissen 
vergaten.

Men kan daar ook nog ta lrijke  kogels, 
granaatscherven en bommentrechters, 
alsook de twee stellingen der oorlogvoe
renden terugvinden.

Op den weg naar Bilbao staat er een 
gr#ot gebouw waar men warme baden 
Kan nemen; vóór den oorlog kwamen 
hier veel rijke menschen een kuur doen.

Men bemerkt ta lrijke  kerken. Allen 
getuigen van de diepe godsvrucht van 
het volk. Langs buiten hebben ze een 
vervallen en arm tierig uitzicht, doch van 
Dinnen zijn het meestal echte juweelen 
van kunst: prachtige autaren en aan 
de wanden kostbare schilderijen. Op alle 
openbare gebouwen, kloosters of iets 
dergelijks,.vindt men verscheidene klok
ken. Brons is hier trouwens overvloedig 
voorhanden.

B ij het beoefenen van den godsvrucht, 
komen er ta lrijke  eigenaardigheden voor. 
De vrouwen, zelfs kleine meisjes, zullen 
nooit een kerk binnentreden zonder dat 
het hoofd met een sl’iie r bedekt is. Een 
lijk  wordt n iet in  de ke.vk binnengedra
gen. H ier en ook te M iranda, ft eb uen we 
een soort huisjes gevonden, die er sche
nen op te wijzen d.;t de gewoonte om 
de lijken  in  open lucht te laten verr. t- 
ten, niet zoolang geleden afgeschaft 
werd.

G IFTEN
Om de veertien dagen kregen we een 

stukje zeep van ongeveer 125 gr., een 
doosje blink voor twee man, een doos 
confituur voor twee of drie, een weinig

i garen en een paar draadjes sajet. Ver
der 5 pesetas, amper genoeg om een 
onef te senrijven en een paar kieinig 
neden te Koopen. De scnoenen mochten 
we laten verm aken en bijna iedereen 
neeft een paar nieuwe gekregen; er w a
ren er zeixs onder ons die een tweede 
paar wisten te bemeesteren. We bekwa
men insgelijks enkele kleedingstukken, 
doen niet in  voldoende mate.

D it scnijnt alies bekostigd te zijn ge- 
vveest met geld die de officieren kregen, 
iioeveel en van wie kan natuurlijk  door 
jns niet nagegaan worden. Verscheidene 
jnzer makkers hadden nochtans den in- 
jru K  dat aiies niet op regelmatige wijze 
/erdeeld werd.

Vanwege Mevr. Houget, een Belgische 
vrouw die te B ia rritz  verbleef, bekwamen 
ue verscheidene keeren eetwaren ; ze 
noesten echter verloot worden, daar de 
.erdeeling bijna niet mogelijk was. De 
-ieer Marquet, een goed gekende figuur 
nier, bracht ons tweem aal cigaretten en 
,nocolade; ook kregen we elk 10 pesetas 
>n h ij stuurde tweem aal conserven op. 
Jo o r bemiddeling van den aalmoezenier 
aeooen we van de Am erikaansche am
bassade een schoon nieuwjaarsgeschenk 
gekregen, dat bestond uit kleedingstuk- 
en en rookgerief.

A FW ISSELEN D E  G EM O ED STEM M IN G
Om de veertien dagen kregen we het 

oezoek van een officier. D it ging steeds 
gepaard met nieuwe beloften en verdere 
teleurstellingen.

Verder werkten nog op ons gemoed : 
de ontelbare brieven van den aalmoeze
nier, die verklaarde dat h ij te M adrid 
onze zaak behartigde; zijne bezoeken, 
alsook deze van den Consul en van den 
heer Marquet. Moed en moedeloosheid 
wisselden elkander voortdurend af. We 
ondergingen om zoo te zeggen gestadig 
den zenuwoorlog. H ieru it volgden meest
al onder ons eindelooze beraadslagingen. 
tfVe werden twijfelzuchtige, onverdraag
zame en onverdraaglijke menschen; voor 
een nietige reden werden we blaffende 
en somtijds bijtende honden. Die toe
stand verergerde nog naarm ate de w in 
ter met zijn ta lrijke  ongemakken zich 
iiet gevoelen. We hebben daar mannen, 
bedronken of nuchter, door bijna altijd  
dezelfde oorzaak zien weenen gelijk 
kleine kinderen.

Overdenkt eens b.v. welke slag het was 
toen we uit M adrid den 13 November 
1940 het bericht kregen dat we, m its en
kele uitzonderingen, terug naar ons va 
derland mochten terugkeeren! Als men 
zooveel gehoord en gevoeld heeft, vindt 
men het b.v. nog gewoon dat, toen we 
in  den trein  stapten, we verklaarden : 
«We zullen het slechts gelooven als we 
terug in  België zijn ».

Gezinsvergoedingen

Zooals gemeld in  een vorig nummer, 
zijn alle personen die een beroep als 
niet-loontrekkende uitoefenen, verplicht 
aan te sluiten bij een onderlinge kas of 
sectie der Kindertoeslagen. Door te ver
zuimen de verplichtingen ten overstaan 
van voornoemde wet na te leven, stelt 
men zich bloot aan de bij deze wet voor
ziene strafm aatregelen. Ind ien het noo
dige daartoe nog n iet gedaan werd, ra 
den w ij onze lezers aan zich dringend 
en in  elk geval zoo spoedig mogelijk in 
regel te stellen.

Met het oog hierop moet de hierbij ge
voegde vragenlijst, behoorlijk en volledig 
ingevuld en onderteekend, teruggezon
den worden door bemiddeling van een 
der onderlinge Kassen.

De Onderlinge Kassen zijn in  staat al 
de gewenschte in lichtingen aan de be
langhebbenden te verstrekken. Wanneer

Onze Brievenbus

VRO UW  U R EEL , N IEU W PO O RT.
Hebt gij den persoon in uw schrijven 

vermeld, schriftelijk  verzocht uw goed 
mee te brengen? Ind ien ja, dan z ijt gij 
verplicht iets te betalen. Indien neen, 
dan staat het U vrij te geven of niet. 
Als gij hem opdracht gegeven hebt als 
afgevaardigde van het O.I.L., dan z ijt 
gij alleen het bedrag verschuldigd aan 
het O.I.L. en niet aan hem.

V. T., B LA N K EN BER G E .
Vraag. —  In  het begin van het jaar

■ n

VISSCHERIJ
wetenswaardigheden j

25.000 Kg. W alvischvleesch te Oslo 
aangekomen

In  den loop van de maand M aart zijn 
te Oslo 25.000 kg. walvischvleesch aan
gekomen. D aar in  genoemde maand de

1940 hebben w ij aan verschillende Kom- ! weersgesteldheid de vangst niet gunstig 
pagnieën van het leger te velde visch ! was, rekent men er op, dat in  April de
opgestuurd en deze zendingen werden 
niet allen vereffend door de daaropvol
gende gebeurtenissen. Zou er mogelijk- 

, heid zijn ons in  te lichten w aar w ij ons 
zouden moeten wenden? Ind ien zoo, ge-

het echter zou gaan over kwesties be- 1 lieve ons het adres te w illen bezorgen 
treffende de opvatting der wet of de ' en terzelfdertijd de onkosten welke w ij 
toepassing der wetteksten, in  w erkelijk j  U verschuldigd zijn; dit storten w ij dan 
tw ijfelachtige gevallen, mag men deze op Uw postcheck of volgens Uw beliefte, 
onderwerpen aan den «Centralen Rechts- < Antwoord. —  Voor uw geval inzake
kundigen Inlichtingsdienst», gevestigd 
Béliardstraat, 54 (en niet 53), te Brus
sel.
NAAM : ....................................................
VOORNAM EN : ......................................
GEBO O RTED ATUM  : ...............................
B ER O EP  : .................................................
A D RES : ....................................................
G EM EEN T E : ..........................................
1) Hebt u kinderen van minder dan 14 

jaa r ? .................................................
2) Bezigt u personeel tot beroepsdoel- 

einden en voor eigen rekening ?
3) In  geval uw echtgenoot(e) een beroep 

als niet-loontrekkende uitoefent, ge
lieve dan aan te duiden:

leveringen, dient gij u te wenden tot het 
Gemeentebestuur, Dienst der Opeischin- 
gen. Uwe rekeningen in dubbel indienen 
op het gemeentebestuur samen met het 
model 27 u toen waarschijn ijk afgegeven 
of elk ander bewijs afgeleverd door de 
Belgische eenheid. Daarenboven zult gij 
op het Gemeentebestuur een verklaring 
dienen te onderteekenen, zoodat uw zaak 
als een gewone m ilitaire opeisching dient 
aanzien. G elief 7,50 fr. plus 1.50 fr. 
zegelonkosten te storten op onze post
checkrekening 1070.98.

r-t .* A« . •>?* V  Ar __ _ _ _ _ / I

a) haar meisjesnaam
b) geboortedatum : ...
c) haar beroep : ......

Handteekening,

Wendt U bij ST ER FG EV A L  tot

August Verburgh
Aannemer van Begrafenissen 
OOSTSTRAAT, 36 — OOSTENDE

(Vervolgt). Ant. Allary.

* 1

VI55CMED5 !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EN 
niEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN

BELIABD.CBIGfimC
OOSTEffDE S.A.

V O O R  O N Z E

Z O E K E N  W I J

W R
n a b ij

R VEN
D E  P A N N E

L A S T W A G E N S
VAN 3 TOT 5 TON

alsook

BETONNEE RN ACH INES
Z i c h  w e n d e n :

Bouwonderneming KELLER
Bouwbureau Vlaanderen 

SCHO O LSTRAAT, 8 DE PANN E
(103)

EEN  NATIO NALE R IJK D O M
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#
&
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DITJES en DATJES

DURE SCHEPEN
Dezer dagen is een Noorsch motor

schip van 7400 ton, dat reeds dertig 
jaren geleden op een Deensche werf werd 
gebouwd, en in  1936 bij een verkoop 
350.000 kronen opbracht, voor drie m il
lioen kronen verkocht. De prijsstijging 
bedraagt dus meer dan 900 pet.
IN HUUR NEMEN VAN EEN STUK

GROND DOOR PARTICULIEREN
Voor het planten van gerantsoeneerde 

producten
De particulieren mogen een overeen

komst aangaan met een landbouwer om, 
binnen de volgende perken, een stuk 
grond te hunnen bate te laten bebouwen.

1) De overeenkomst mag enkel slaan 
op aardappelen; het zaaien, hetzij van 
graangewassen, hetzij van peulvruchten, 
voor rekening van derden, is dus u it
drukkelijk uitgesloten. Bovendien mag 
de landbouwer de verbintenis van aard
appelen ten behoeve van particulieren 
te planten slechts aangaan op voor
waarde dat deze beplanting buiten zijn 
gewone beplanting geschiede.

2) De beplante oppervlakte mag niet 
meer bedragen dan één are per lid  van 
het begunstigde gezin.

3) B ij het sluiten van de overeen
komst, dient de begunstigde aan het ge
meentebestuur van de plaats waar de
zetel van het bedrijf gevestigd is, aan- _______
gifte te doen van den naam  en het adres westvlaam sche Pomologische 
van den landbouwer, het aantal aren gjng De dagorde behelst de 
door hem te bebouwen en het aantal punten:
leden van zijn gezin. j i )  Verslag en rekening over het jaar

4) W anneer de Lenteteling plaats heeft 1940.

enkel en alleen de Tuberculoselijders;
2) Hebben recht op bijkomend ran t

soen: a) de bloedgevers; b) de zwangere 
vrouwen; c) jongelingen en m ilitairen 
terugkomend uit het buitenland of u it 
gevangenschap; d) sommige categorieën 
van werklieden (bepaald in  het besluit 
van 4 November 1940).

Deze rechthebbenden kunnen hun 
dubbel of bijkomend rantsoen bekomen 
mits zich te schikken naar de wettelijke 
voorschriften.

Het b lijk t dus k laar dat buiten boven
staande opsomming de personen, welke 
ook de graad of omvang hunner ziekte 
weze, volstrekt geen recht hebben op b ij
komend of dubbel rantsoen.

Het is dan ook overbodig zich met een 
getuigschrift van een geneesheer in  den 
Dienst voor Ravitaileering aan te m el
den. Zieke personen kunnen enkel mits 
het voorleggen van een geneeskundig 
getuigschrift iedër zegel nr 4 (boter- 
zegel) tegen 3 zegels nr. 11 (melkzegels) 
ruilen. W at de lijders aan suikerziekte 
betreft, daarvoor zijn speciale m aatre
gelen getroffen waarover men zich in 
voornoemden dienst kan inlichten.

WESTVLAAMSCHE POMOLOGISCHE 
VEREENIGING

Op Zondag 20 April a.s., te 14 uur, 
wordt in  de M iddelbare Landbouwschool, 
Zuidstraat, te Roeselare, de jaarlijksche 
algemeene vergadering gehouden van de

Vereeni- 
volgende

De Hotelnijverheid aan de Kust

dient de landbouwer gansch zijn bebouw- j 
de oppervlakte aan te geven, met ver
melding van de oppervlakte voor reke
ning van particulieren beplant.

2. Actieprogramma voor het jaa r 1941.
3. Voordracht met lichtbeelden over 

«Moderne wijze van fruitbewaren», door
! de hh. A. Vanwijngaerden, D irecteur van

5) In  den oorlogstijd moet de door de j Rijkstuinbouwschool'te Vilvoorde en
overeenkomst begunstigde particulier 
zich wenden tot het gemeentebestuur 
van de gemeente w aar het bedrijf geves
tigd is, om een m achtiging tot vervoer 
te bekomen.

Ind ien er particulieren zijn die een 
dergelijke overeenkomst wenschen af te 
sluiten, dan kunnen deze belanghebben
den, in  den Dienst voor Ravitailleering, 
een getuigschrift bekomen w aarbij wordt 
bevestigd, dat zij geen aardappelen ge
teeld hebben gedurende het jaar 1940 
en bijgevolg plantaardappelen kunnen 
bekomen zonder consumptieaardappelen 
in  de plaats te moeten leveren.
DE RECHTHEBBENDEN OP EEN 

BIJKOMEND RANTSOEN
Velen vragen zich af wie er recht 

heeft op een dubbel of op een bijkomend 
rantsoen

Ten einde de bevolking nutteloos heen 
en weer geloop of soms p ijn lijke weige
ring te besparen, wordt de aandacht van 
het publiek speciaal gevestigd op het 
volgende:

1) Hebben recht op dubbel rantsoen:

G. Vanwijngaerden, van het Landbouw- 
instituut te Leuven.

De leden van de Westvlaam sche Po
mologische Vereeniging, alsmede alle be
langstellenden, worden vriendelijk tot 
deze zeer belangrijke vergadering uitge- 
noodigd.

Dat het in het gansche land slecht 
gaat in  de Hotelnijverheid, is onbe
tw istbaar van eenieder bekend. Het toe
risme, levensader van dit bedrijf, werd 
op 10 Mei 1940 doorgesneden. D it bracht 
een totale verlam m ing bij in  het Hotel
leven en alles w at er aan verbonden is. 
Ind ien er in  de groote centra’s enkele 
inrichtingen zijn, die zich nog m in of 
meer kunnen verdedigen, dan is het hier 
aan onze Zeekust er anders mee gesteld. 
Het spreekwoord zegt: «Eenieder voelt 
zijn eigen zeer ». D it is het geval bij 
onze Hoteliers-Herbergiers en Restau
ranthouders, die aan de kust woonachtig 
zijn.

We zullen hier niet handelen over de 
seizoen jaren 1938 en ’39, deze waren 
reeds dram atisch. W ij w illen ons alleen 
beperken bij een kalm  en beredeneerd 
overzicht nopens den toestand welke in 
de hotelnijverheid werd geschapen se
dert 10 M ei 1940.

In  1940 hebben w ij aan de kust geen 
seizoen gekend. Een zeer beperkt getal 
hotels hebben voor de Paaschfeesten 
geopend, andere eenige dagen vóór 
Pinksteren. Voor uitslag hadden ze nog 
de algemeene onkosten van opendoen 
voor eigen rekening. Eenigen onder hen 
stonden met een groote ramp in  ’t ver
schiet. Door de oorlogsfeiten zagen som
migen hunne inrichtingen gedeeltelijk 
of totaal vernield. Gelukkig bracht de 
kapitulatie redding en vele hotels wer
den hierdoor tot nog toe gespaard.

Daar er niet de minste hoop bestond

W at gebeurt er met de Hoteliers wier 
inrichting, totaal of gedeelteijk, vernield 
is? En  w at met dezen die geen inkw ar
tiering hebben?

Voor de eerste kategorie bestaat de 
oorlogsschade. Deze kwestie is tot nog 
toe niet opgelost. Van belastingbetaling 
kan h ier m oeilijk sprake zijn. M aar wat 
met hun hypotheek-interesten? H ier
voor werd nog geen wettige regeling ge
troffen. Daarbij hebben ze geen be
staansmiddelen voor ’t oogenblik en bij 
enkelen van hen is de toestand echt 
kritisch. W anneer armoede zich mengt 
met zakenmoeilijkheden, dan is het be
grijpelijk  dat sommige toestanden bijna 
ondraaglijk worden.

Voor de tweede kategorie: Hoe staat 
het met de hoteliers die het geluk 
hebben hunne inrichting ongeschonden 
te bewaren, m aar die geen inkwartiering 
hebben? D it getal is betrekkelijk groot. 
Voor dezen ook is nog geen wettelijke 
regeling getroffen, noch aangaande be- s 
taling der lasten, noch voor w at hypo- ! 
theek-interesten betreft. Alléén bestaat 
een tegemoetkoming inzake huurcon
tracten. Al dezen leven sedert 27 Augus
tus 1939 zonder één cent inkomsten. 
Toch moeten zij een m inimum kosten 
doen voor den onderhoud van hun hotel. 
B ij het ontploffen van m ijnen, kan zulks 
groote schade berokkenen. Verder is men 
aan de zee onderhevig aan stormen ; deze 
brengen ook altijd  hunne schade bij 
(aan vensters, daken, enz.). Daarbij moet 
men kunnen voorzien in  de levenskosten, 
welke ook niet te onderschatten zijn.

aanvoeren van de Noorsche westkust 
; m erkelijk grooter zullen zijn. De prijs, 
I die momenteel 4 kronen het kg. be
draagt, zal verlaagd worden. Het zeer 
appetijtelijke walvischvleesch vormt een 
belangrijken factor in de Noorsche voed
selvoorziening.
Noorsch Vischmeel zal uétgevoerd 

worden
Het Noorsche vischmeel begint alle*gs 

ook op buitenlandsche m arkten bekend 
te geraken. Gedroogd vischmeel is b ij
zonder geschikt gebleken voor gerechten, 
die langen tijd  dienen bewaarci te wor
den. Thans interesseeren zich ook Zwe
den en Fin land  voor het Noorsche visch
meel. N aar deze twee landen werden 
kleine proefzendingen verricht. In tu s 
schen is de export van d it artikel, met 
het oog op de voorziening van de bin
nenlandsche m arkt, voorloopig nog niet 
vrij gegeven. Het voornemen bestaat 
evenwel, de buitenlandsche m arkten te 
bewerken door kleine zendingen, opdat, 
wanneer eenmaal de uitvoer .toegelaten 
is. deze mogelijke afzetgebieden onmid
dellijk  konden voorzien worden.

Holland koopt Zaadoesters in 
Frankrijk

Van Ierseke, Hollandsch oesterscen- 
trum, is een inkoopcommissie naar 
F ran k rijk  vertrokken, met het doel al- 
zaadoesters aan te schaffen. De betrok- 
daar voor een bedrag van 250.000 gulden 
ken deviezeninstanties hebben bijzondere 
facilite iten  verleend, teneinde den im port 
voor zulk een aanzienlijk bedrag moge
lijk  te maken. Tengevolge van den lan 
gen en strengen w inter van vorig jaar 
was te Ierseke een tekort ontstaan aan 
zaadoesters, zoodat de voorraden Zee- 
landsche zaadoesters met 60 à 70 t.h. 
verminderden. Ook de zomer van 1940 
was m inder gunstig voor de oesterteelt. 
Het bleek dus noodig, de zaadoestervoor- 
raden belangrijk te verhoogen en de 
eenige mogelijkheid hiertoe was im port 
u it Frankrijk . De belangrijkheid van de 
oesterteelt voor Ierseke, welks inwoners 
zich voor een groot gedeelte hiermede 
bezig houden, heeft er nu toe geleid, dat 
vergunning verleend werd voor de vor
ming van een inkoopcommissie, welke 
als eenig orgaan gemachtigd is zaad
oesters in  Fran krijk  aan te schaffen en 
het transport te regelen. Deze commissie 
heeft van bijna alle oesterteelers in  Ie r
seke opdrachten. Men hoopt 15 à 20 m il
lioen zaadoesters met tioogergenoemd 
bedrag te kunnen aankoopen. Een derde 
van deze som zal echter de transport
kosten moeten dekken. De in  te voeren 
oesters zullen verdeeld worden naar ver
houding van de im portquota’s der on
derscheidene kweekers in  de jaren 1937 
tot 1940.

De Portugeesche Klipvisch- 
campagne

De Portugeesche klipvischvloot treft

Oesters
Het oesterseizoen loopt dit jaa r vroeg 

af, een gevolg van de kleine voorraden 
oesters. De groote vraag in  den afgeloo- 
pen W inter van binnen- en buitenland, 
plus de strenge vorst hebben onder groo- 
öe en kleine oesters een geweldige op
ruim ing gehouden en de voorraden ge- 
ïeel uitgeput, lezen w ij in  «De Vissche- 
djwereld», w aaraan we dit ontleenen.

Bovendien is het hoogst tw ijfelachtig 
of (evenals vorige jaren ) weer een invoer 
/an Fransche zaaioesters mogelijk zal 
iijn . In  M orbihan (F r.) is alles uitver- 
cocht en w at in  Arçacon wordt aange- 
ooden is niet alleen m inderwaardig,m aar 
;ok zeer duur, zonder met de transport- 
nogelijkheden (of liever moeilijkheden) 
nog te rekenen. Rest nog de vraag of 
iitvoer toegestaan zal worden. Tot heden 
s van de Fransche regeering uit Vichy 
ïog geen uitvoervergunning afgekomen.

De Zeeuwsche zaaioesters, die heel wei- 
ïig  worden aangeboden, daar de meeste 
ioor de kweekers zelf worden uitgezaaid, 
jtijgen voortdurend in  prijs. Zaaioesters 
/an rond 50 kg. per 1000, die in  het af- 
leloopen na jaar en voorwinter verhan- 
leld  werden voor 0,50 tot 0,60 gulden 
oer kg., gelden nu 1,25 tot 1,40 gulden 
per kg. en gaan dan grif van de hand. 
Het zal dan ook geen verwondering ba
ren als in  April 1,50 gulden per kg. wordt 
besteed.

Verschillende kweekers, die nog een 
weinig voorraad hebben, kijken de kat 
lit den boom en wachten geduldig af.

K leine, eenjarige oesters, die vorige 
jaren van 3 tot 4 gulden per duizend 
deden, gaan nu goed weg voor 10 gulden 
per 1000.

Meent nu evenwel niet, dat deze hooge 
prijzen loonend zijn, integendeel : de 
kleine kweekers hebben zoo weinig kun
nen oogsten, dat van een loonende ex
ploitatie zelfs tot deze prijzen geen 
sprake is.

Steekt men in normale jaren 30 tot 
50 oesters van een pan, dit jaa r komt 
men gemiddeld n iet hooger dan een 6 
à 7-tal oestertjes.

Goed kipperseizoen in Noorwegen
Het bereiden van kippers is thans 

b ijna ‘geëindigd, zoo meldt men uit S ta 
vanger. In  deze campagne had men de 
beschikking over zeer goede haring voor 
de bereiding van kippers. Volgens een 
voorloopige statistiek, werd er dit jaa r 
evenvetel ingem aakt als in  1939, nl. 
92.000 HL, die een verkoopwaarde ver
tegenwoordigen van ca. 6 m illioen kro
nen. In  tw intig  jaa r heeft men niet 
meer zulke goede resultaten gehad als 
in  de twee laatste w inters het geval was.
De schollen veranderen van kleur

Tijdens het jaarlijksch  onderzoek in 
de Deensche wateren naar den groei en 
het gedijen van de voornaamste visch
soorten, dat door het biologische insti
tuut verricht wordt, werden d it jaa r 
verrassende constataties gemaakt. Men 
heeft nl. schollengebroed waargenomen 
van een zonderlinge kleur. H ierb ij zette 
de donkere beschuttingskleur aan de 
bovenzijde van het lichaam  zich streeps- 
gewijze voort over de buikzijde der die
ren. Voor het eerst (voor zoover men kon 
nagaan) zal dus volgend jaar een vierde 
van de schollenvangst gestreept zijn, in 
dien de merkwaardige cam ouflagekleur

voorbereidingen om uit te varen Op 46 S l n l “ e L ^ Æ  
schepen zijn 10.000 zeelieden koortsachtig ^ “ edln van deze
in  de weer om alles zeilree te maken. 
Bestemming van de visschersvloot zijn 
de wateren bij Groenland en New- 
Foundland.
Uitbreiding van Vischrecht 

Fin land
in

zaken te doen, werden vele inrichtingen QVer ^en toestand ook van deze cate-
weder gesloten en zoogezegd op z’n w in 
ters gezet. Een gedeelte der hotels werd 
later ingenomen. Het duurde een heelen 
tijd  vooraleer men met zekerheid over 
de eventueele vergoeding kon spreken. 
Een omzendbrief van den heer Secreta- 
ris-Generaal van het M inisterie van 
Financiën, bracht op 11 November het 
gelukkig nieuws: de basis der betaling 
voor inkw artiering in  de hotels was h ier
door vastgelegd. Einde December kwam 
een Duitsche verordening voorgaande 
regeling lich te lijk  wijzigen. Het opmaken 
en nazien der dossiers vergde veel werk, 
ook begonnen de uitbetalingen zeer 
traag. D it verschilt ook van de eene ge
meente tot de andere. E r zijn een groot 
aantal belanghebbenden welke nog niets 
getrokken hebben. Anderen hebben reeds 
een eerste korting op hun rekening ont
vangen. Laat ons hopen dat de uitbe
talingen nu snel zullen vorderen.

Voor hen welke inkwartieringsgeld zul
len ontvangen, zal het mogelijk zijn de 
m oeilijke tijden door te maken. In  ze
kere mate zullen zij hunne belastingen, 
pachten, hypotheek-interesten kunnen 
voldoen en tevens voorzien in  hunne 
verdere levensnoodwendigheden.

Stoommachienen - Motoren - Stoomketels

Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 

Reederijkaai (rechtover de Slipw ays) en Lijndraaiersstraat, 33
ALLE MEKANIEKE VERMAKINGEN EN CONSTRUCTIES 

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

Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz.
Tel. 71741 en 72781 Postcheck 99136 Handelsregister 95
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gorie, zal alle commentaar overbodig 
zijn.

Hoe staat het nu met onze herbergiers?
W ij zullen hier niet spreken over de 

groote etablissementen; deze hooren bij 
voorgaande categorie en zijn gesloten of 
bezet. W ij hebben het over die herber
giers, welke W inter en Zomer open zijn 
en dus leven, gedeeltelijk met seizoen- 
kliënten en gedeeltelijk met locale kliën- 
teel.

Thans bestaan hun seizoenkliënten 
niet. Voor wat de locale kliënten betreft, 
deze zijn op zeer groote schaal verm in
derd. En  waardoor? Daar de hoteln ijver
heid stil ligt, heeft zulks voor onmiddel
lijk  gevolg dat al de andere bedrijven 
welke met en door het hotel- en seizoen- 
bedrijf leven, ook op groote schaal ver
lamd zijn geworen. In  één woord, het 
gaat slecht op de gansche lijn . Dus ook 
m inder verteer door de beproefde nering- 
doeners, hetzelfde bij onze werklieden. 
W anneer men daarbij nog rekening 
houdt met het politieuur, dan kan men 
zonder de minste moeite overtuigd zijn, 
dat ook de toestand bij onze gewone her
bergiers allesbehalve rooskleurig is

W ij bekennen eerlijk, dat er m oeilijk 
een oplossing te vinden is. bijzonderlijk 
wanneer een regeling niet algemeen kan 
zijn. W ij geven toe, dat vanwege het be
stuur der belastingen veel geduld geno
men wordt. Ook vinden de belangheb
benden, hypotheek-instellingen die met 
de huidige m oeilijkheden rekening hou
den. Niettegenstaande alles, zou het wen- 
schelijk zijn een wettige regeling te zien 
tot stand komen. W ij steunen er op: de 
toestand is buitengewoon kritiek. Een 
grondig onderzoek zal bevestigen dat we 
zeer gematigd alles hebben omschreven 
dit zonder in  het m inst te overdrijven. 
De hotelnijverheid aan onze zeekust is 
de vrucht van een jarenlange fam ilie
arbeid. Z ij vorm t een nationale rijkdom. 
Mag men ze laten uitsterven?

Neen !
A. J. B.

D aar de uitbreiding van de vischvangst 
met het oog op de schaarschte aan 
vleesch de ravitailleering  ten goede 
komt, zal de Finsche regeering tot een 
uitbreiding van de vischvangstrechten 
overgaan. In  principe wordt de visch
vangst in  alle Finsche wateren vrijge
geven, vooropgesteld, dat zij slechts be
oefend wordt ter voorziening in  eigen 
behoeften. Dienvolgens wordt ook een 
aanwending op groote schaal van visch
tuig, dat voor de groote vangst dient, 
verboden. De aanwending van d it soort 
van vischtuig b lijft voorbehouden aan 
de personen, die reeds eerder recht had
den om deze vangst te beoefenen. De 
vangst in  de stroomversnellingen van de 
zalm rivieren b lijft verboden.

Dorschrog-conserven
De eerste conservenfabriek te Ham- 

merfes.t in  Noorwegen werd, b lijkens een 
bericht in  het blad Nordkap, thans in 
bedrijf gesteld. Z ij werd in  de jongste 
maanden opgericht en houdt zich voor
nam elijk bezig met de bereiding van 
dorschrog-conserven.

De invoer van Fransche zaaioesters
M et den invoer van Fransche zaaioes

ters schiet men nog n iet op, aldus wordt 
uit Yerseke gemeld. De regeering te V i
chy geeft nog steeds geen verlof tot u it
voer en mocht dat nog gebeuren, dan 
vreest men dat aan de vrij groote vraag 
slechts voor een klein gedeelte zal wor
den voldaan.

In  de pannen is de drukte nog groot. 
Hoewel niet zooveel is ten onder gegaan 
als den vorigen W inter zijn de resultaten 
toch over het algemeen slecht te noe
men. In  verband hiermede en met wat 
over den invoer van Fransche zaaioes
ters werd gezegd, stijg t de prijs van de 
panoesters voortdurend. E r  werd reeds 
broed verkocht voor f 1,40 per kg. Toch 
is er nog weinig handel in, omdat men 
nog hoogere prijzen verwacht.

Groote besomming van Deenschen 
kotter

In  Holland is men den laatsten tijd  
heel wat hooge besommingen van kot
ters en loggers gewend, m aar 7000 à 8000 
gld. was tot nu toe ongeveer het maxi
mum, dat op naam  staat van den Deen
schen kotter E  19, D it record werd gis
teren echter schitterend gebroken door 
den Deenschen E  436, die met een prach
tige vangst visch van prim a kw aliteit 
aan den afslag was en daardoor niet 
m inder dan f 13.281 besomde.

Een nieuw voedingsmiddel ?
DE SL IPPER-L IM PED

van deze kleur-verandering 
nog niet kunnen achterhalen.

Abonneert V  ö>; 
Adverteert in :
HET V IS SC H E R IJB LA D

N aar w ij vernemen worden thans proe
ven genomen met de slipper-limped, den 
zoo gevreesden vijand  der oesters, om de
ze als voedingsmiddel te kunnen benut- 
,ten.

Mochten deze proeven gunstig verloo- 
pen en een behoorlijke w inst bij het in 
den handel brengen m ogelijk zijn, daar 
de slipper in  zeer groot aantal aanwezig 140 gr. 
is ln  onze wateren. I 280 gr.

Huisvrouwen
opgelet !

K L E IN H A N D ELSP R IJZ E N  VOOR 
V ER SC H  V LEESC H  T E  O O STENDE
Eerste kwaliteit (dieren A.A en A .B) 

Zonder beenderen 
F ile t en lendestuk (kleinhoofd en 

contrefilet) 
le  categorie braadvleesch 
2e categorie »
3e categorie stoof- en soepvleesch 

gehakt 
Mergpijpen
Ronde beenderen en ossenpooten, 

platte en kopbeenderen)
Nieren
Gekookte uier 
Gesmolten rundvet verpakt 
Rauwe lever
D ik gedeelte van het m iddenrif 
Dun gedeelte van het m iddenrif 

(gepeld)
Rauwe tong opgemaakt 
Hersenen (rauw )
Kaken (opgemaakt)
Kakenafval en snuit 
H art
Magen (rauw  of gekookt)
Longen (rauw  of gekookt)
Staart

Tweede kwaliteit 
F ile t en lendestuk 
le  categorie braadvleesch 
2e categorie »
3e categorie stoof- en soepvleesch 

gehakt 
Nieren

Voor mergpijpen, ronde beenderen, ge
kookte uier, gesmolten rundvet, rauwe* 
lever, enz., zelfde prijs als eerste kw ali
teit.

RA N T SO EN EER IN G SZ EG ELS  
Voor rundvleesch zonder beenderen 

geeft de zegel slechts recht op 75 t.h. 
van het, door hem vertegenwoordigd ge-

35 fr.
33 fr.
26 fr.

21 fr.
6 fr.

»
3 fr.

21 fr.
14 fr.
15 fr.
24 fr.
20 fr.

17 fr.
26 fr.
24 fr.
14 fr.
6 fr.

14 fr.
6 fr.
5 fr.
8 fr.

33 fr.
31 fr.
24 fr.

20 fr.
20 fr.

wicht.
26 gr. 1 zegel 525 gr- 20 zegels
52 gr. 2 zegels 630 gr. 24 zegels
78 gr. 3 zegels 735 gr. 28 zegels

105 gr. 4 zegels 761 gr. 29 zegels
210 gr. 8 zegels 840 gr. 32 zegels
262 gr. 10 zegels 997 gr. 38 zegels
315 gr. 12 zegels 1023 gr. 39 zegels
420 gr. 16 zegels 1050 gr. 40 zegels

B ij vleesch zonder beenderen is ook 
begrepen: lever, uier en kookworst.

Zegels voor leverpastei, bloedworst, 
hersenen, nier en hart:
52 gr. 1 zegel 262 gr. 5 zegels 

105 gr. 2 zegels 520 gr. 10 zegels 
157 gr. 3 zegels 761 gr. 15 zegels 
210 gr. 4 zegels 1050 gr. 20 zegels

Zegels voor preskop, ingewandenpastei :
105 gr. 1 zegel 
210 gr. 2 zegels 

Mergpijpen, staart:
1 zegel
2 zegelt

314 gr. 
520 gr.

zegels
zegels

560 gr. 4 zegels



Notariëele en andere Aankondigingen Oostendsch Nâeiiws
Kantoor van Notaris

Jacques GHYOOT
doctor in  de rechten, 

Koninklijkestraat, 54, Oostende.

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 OO STENDE, Ed. De Cuyperstraat, 12 

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

doorloopende verdiepingen boven het ge
lijkvloers, p lat 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 

inwartiering (bezet door een Duitsche 
m ilitaire eenheid).

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

Toewijzing volgt op 6 M ei 1941). (92)

Studie van den Notaris

Jean DE WYNTER
Kerkstraat, 43, te Oostende.

Op D IN SD AG  6 M E I 1941, om 15 u., 
ter gehoorzaal van het Vredegerecht van 
het kanton Oostende, Gerechtshof, te 
Oostende:

TOESLAG
van een

üerievig WOUNHUIS
MET POORT

te BR EED EN E , Sluizenstraat 11. 
Oppervlakte: 172,43 m2.

■ Onm iddellijk genot. Bezoek: Woens- 
dn.g en Vrijdag van 1 tot 3 u.

Voor nadere beschrijving en inlichtin- 
g.-n, zie plakbrieven of zich bevragen ter 
s. udie. (119)

Studie van den Notaris

René LINGIER
te Oostende, Koninginnelaan, 6

Studie van den Notaris

F. J. VAN CAILLIE
te Oostende, St. Paulusstraat, 41.

Schoon Burgershuis
center van Stad, U IT  T ER  HAND T E  
KOOP.

Zich wenden ten kantore. (114)

Studie van Meester

Pierre DENIS
Dokter in  de Rechten 
Notaris te Nieuwpoort.

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

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

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

(14)
TE  KOOP: verschillende loten bouw- 

Op M AANDAG 21 A P R IL  1941, om drie gronden en twee nieuwgebouwde huisjes, 
uur ’s namiddags ter herberg « La Li- gelegen Zwaluwen-, Tarwe-, Honoré Bor-

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

IN ST EL  M ET  K 
van

P R E M IE

Gemeente C LE M SK E R 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- 
mkn tot 1 Ju n i 1941.

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

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:

INSTEi-
met gewin van % %  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 
en van 3 tot 5 u. of bij afspraak.

Zie afficheri* en alle in lichtingen ten 
kantore. (102)
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F. J. VAN CAILLIE
te Oostende, 

voorloopig 41, St. Paulusstraat.

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 WELCELECEN
LANDUITBATIN G
groot volgens meting 1293 m2, hebbende 
eene gevelbreedte van 29.50 m. op de 
Crombezlaan, palende Oost aan gezegde 
laan, Zuid met een gemeene gracht aan 
M. Crombez en Noord op eene diepte van 
50 m. nog aan M. Crombez. Bekend bij 
Kadaster, Sektie B , deel van nr. 276-p-2.

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- 
logschadevergoeding, geschat alleenlijk 
voor het berekenen der registratierech
ten op een som van 5.001 frank.

Ingesteld: 39.000 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 
West aan deze laan en van de andere 
kanten aan M. Crombez. Bekend bij 
Kadaster Sektie B , deel van n r 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 , n r 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 % .
Voor alle verdere inlichtingen, zich 

wenden ter studie van Notaris P IE R R E  
D EN IS, voornoemd, Kokstraat, 9, te 
Nieuwpoort. (87)
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de GHELDERE
te Heist-aan-Zee.

gers- en Bouwmeesterstraten. Voor in 
lichtingen te begeven: 10, Velodroom- 
straat te Oostende. (18)

MEN VRAAGT TE KOOPEN, burger
huizen, handels- en rapporthuizen. Z. w. 
Ag. SEY S , 21, Rogierlaan.
_______________ (19)

PLAATST Z EK E R  uw geld in bouw
gronden. Nog eenige okkasies. Ag. SEY S, 
Rogierlaan, 21. (2 f)

TE KOOP: Nieuwe boot, afm. 6x2,30 
m., voorzien van 2 nieuwe riemen en 
kapstan. K an  kleine motor in  geplaatst 
worden. Dienstig voor garnaalvangst. 
Voor in licht., zich wenden: G. Gezelle- 
straat, 18b, Heist-aan-zee. (110)

TE KOOP: 1 Ford 1935, 12 P .K .; 1 Ford 
1935, 12 P .K .; 1 Camion, 2 Ton. Adres 
bureel blad (109)

BEN KO O PER van schoon burgers- of 
heerenhuis, gelegen dichtbij Zeedijk, om
trent Casino, Ad. Buylstraat of Van Ise- 
ghemlaan. Aanbod sturen, zonder u it
stel, met prijsopgave en alle in lich tin 
gen, naar AREO , Akadem iestraat, 7, 
Brugge. (94)

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

H A A R K A PPER  vraagt een halve gast. 
G. Cheullet, 19, Spoorwegstr., Oostende. 
_____________  (116)

GEVRAAGD  goede serveuse, van 21 tot 
30 jaar in  het Café Coq Rouge, Steen
weg op Nieuwpoort, 385, Mariakerke. 
___  ̂ ^ (118)

Gemeentebestuur
BLANKENBERGE

B E R I C H T

E IN D E L IJK E  T O EW IJZ IN G
ten gevolge van wettelijk en beteekend 

opbod
op MAANDAG 28 A P R IL  1941, om 16.30 
ure stipt, in  het « Café F landria », te 
Heist, Leopoldlaan, 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.

209.000 fr. 
(101)

Gebracht op 190.000 + 19.000

OPENBARE AANBESTLDING
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
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 schrij
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 vermelding 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)

Den D INSD AG  29 A P R IL , om 3 uur na
middag in het Nieuw Gerechtshof, Henri 
Serruyslaan, te Oostende:

TOESLAG
van

“ Hôtel des Fleurs „
Adolf Buylstraat, 8 

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

Ingesteld: 700.000 fr. 
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. (113)
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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. V ier en twintig 
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 tan kantore, (89)

TE KOOP
Schoon Heerenhuis, center van stad, alle 

moderne comfort.
Schoon Handelshuis, Rampe de Flandre, 

beste ligging, gr. oppervlakte.
Rapportvilla, Koninginnelaan, met 4 ap

partementen. Str. water. 340 m2.
Prachtige rapportvilla, bij Badenpaleis.
Schoone Villa, Sportstraat; occasie.
Mooie Villa, bij Petit-Paris.
Handelshuis met 5 appartementen, bij 

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.

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

(77)

Clinique Maritime
DEN HAAN-AAN-ZEE

Naamlooze Vennootschap te Den Haan- 
aan-Zee (gemeente Klem skerke) 

Handelsregister: Brugge nr. 1866.

De H.H. aandeelhouders worden ver
zocht de Gewone Algemeene Vergadering 
bij te wonen, die zal gehouden worden 
op Donderdag 1 Mei 1941, te 14 uur,
Montoyerstraat, 34, Brussel.

, DAGORDE
1. Lezing der verslagen van den Be

heerraad en het College der Commissa
rissen.

2. Goedkeuring van de balans en de 
winst- en verliesrekening.

3. Ontlasting te verleenen aan de be
heerders en de commissarissen voor het 
boekjaar 1940.

Om deel te kunnen nemen aan de 
stemming, worden de H.H. aandeelhou
ders verzocht zich te gedragen naar de 
bepalingen van art. 30 der standregelen. 
(De aandeelen mogen neergelegd worden 
ter m aatschappelijken zetel of bij den 
heer Dr. Delchef, 34, M ontoyerstraat, 
Brussel). (105)

: X  1 ÏX I IX ;

Het
Cinema DE N00RDSTAR derde Handelsdok

Naamlooze Maatschappij 
Zetel: Nukkerstraat, 64, Breedene.

te Oostende
De aandeelhouders worden verzocht de 

buitengewone algemeene vergadering bij 
te wonen, welke zal plaats hebben op 
Zaterdag 3 Mei, om 15 u., in  den zetel 
der m aatschappij. Om tot de buitenge
wone algemeene vergadering toegeiaten 
te worden, moeten de aandeelhouders 
hun aandeelen v ijf dagen op voorhand 
op den zetel der m aatschappij neerleg
gen.

DAGO RDE
1. Verslag van den beheerraad en het 

college van kommissarissen;
2. Goedkeuring der balans en w inst

en verliesrekening;
3. Ontlasting te geven aan beheerders 

en kommissarissen;
4. Voorstel tot ontbinding der m aat

schappij ingevolge artikel 30 der stand
regelen en artikel 103 van de wet op de 
handelsvennootschappen. Benoeming der 
likwidatoren en vaststelling van hun vol
machten.

De Beheerraad.
(107)

Door het Zeewezen werd aangedron
gen opdat het derde Handelsdok niet zou 
volledig opgevuld worden, om den 
scheepsbouwers toe te laten er hun 
werkzaamheden voort te verrichten.

Het Gemeentebestuur is h ier weliswaar 
niet geheel voor te vinden, m aar heeft 
toch gemeld dat de scheepsbouwers drie 
maanden vooropzeg zouden ontvangen, 

i W ij zijn overtuigd dat, zoolang de oor- 
i log duurt en de scheepsbouwers aldus 
! niet bij machte zijn zich aan de vis- 
schershaven te gaan opstellen, het stads- 

. bestuur deze m aatregel niet zal treffen, 
daar het meteens de scheepsbouwnijver- 

;■ heid en ook de heropstanding van onze 
visscherij grootelijks zou belemmeren,

; gezien zes scheepbouwers hun werven 
aan het derde handelsdok hebben.

Anderzijds zijn w ij het eens met het 
stadsbestuur dat, zoodra de huidige toe
stand ophoudt te bestaan, de scheeps
bouwers de noodige maatregelen dienen 
te nemen om de verdere uitwerking van 

I het Urbanisattepan n4*t k i de war te 
sturen.

DE U IT B R E ID IN G  VAN OOSTENDE
B ij besluit van 24 M aart heeft de Com- 

m issaris-Generaal voor ’s lands weder
opbouw bepaald dat een gewestelijk in 
richtingsplan zal opgemaakt worden 
voor gansch het grondgebied der ge
meenten Klemskerke, Breedene, Zand
voorde, Oostende, Steene en Middelkerke. 
S U IK E R  OF SA C C H A R IN E?

Een locaal blad had gevraagd waarom 
onze huismoeders n iet kunnen beschik
ken over saccharine gezien de suiker- 
schaarschte.

Van een lezeres ontvingen w ij hierop 
een schrijven w aarin zij zich ten zeerste 
hiertegen kant en dit bericht als «on
verantwoordelijk» bestempelt.

W ij zijn het met onze schrijfster eens, 
dat saccharine een groot vergif is, w aar
van het gebruik moet vermeden worden.

Warneer kouóe en1
verkoudheid dreigen

mdrogerUen:*'mWfta*

DE A A N STELL IN G  VAN UfcN H. PORTA
In  verband hiermede ontvingen w ij 

een schrijven, welke w ij niet kunnen in- 
lasschen, daar ons blad zich niet met 
politieke aangelegenheden bezighoudt. 
T R E K K IN G
der 2e lotenleening groot één m illiard 
frank, van 1922, uitgegeven door het Ver
bond der cooperatieve vennootschappen 
voor oorlogsschade (wet van 8 April 1922 
en koninklijk  besluit van 11 M ei 1935).

Nummers der uitgekomen reeksen : 
30696 — 110577 — 186519. De in  deze 
reeksen begrepen obligaties waaraan 
geen lot toegekend is, zijn terugbetaal
baar met 312,50 fr. of met 300 frank, al 
naar zij al dan niet krachtens konink
lijk  besluit van 11 M ei 1935 werden om
gevormd.

Obligaties uitbetaalbaar met loten : 
reeks 110577 nr. 19 uitbetaalbaar met 
250.000 fr.; reeks 110577 nr. 1 uitbetaal
baar met 100.000 fr., alsook reeks 110577 
nr. 16.

L ijs t der tot heden toe uitgekomen 
reeksen bij de lotingen van het negen
tiende jaa r (Nrs 217 tot 227- en terugbe
taalbaar van 1 Ju n i 1941 af.
7205 —  18949 —  25105 — 30303 — 30696 
36333 — 43891 — 51797 —  55104 —  57069 
58275 — 71351 —  74572 — 85341 — 87669 
107701 — 110577 —  111325 —  138384 — 
146619 —  156821 —  172933 —  177534 — 
179093 —  181305 —■ 181585 —  186519 -  
193054 — 196046.
DE Z IEKEN BO N D  H ELP  U Z ELF  
SCH EN KT Z IJN  LEDEN EEN  LEN T E 
FEEST .

Het was traditie van Help U  Zelf ei
ken W inter enkele feesten voor zijn le
den in  te richten.

Met deze trad itie moest echter dezen 
W inter afgebroken worden en niet zonder 
spijt, want menige leden verlangden 
m aar al te zeer weer eens naar een ont
spanningsavond.

Velen zullen daarom met genoegen ver
nemen dat H. U. Z. op Zondag 27 April 
schikt een lentefeest voor al zijn leden 
op touw te zetten onder vorm van een 
gezelligen en leuken bonten namiddag.

In  de zwarte tijden die we nu door
worstelen komt zoo’n afieidingsfeestje 
uiterst wel te pas en het lijd t geen beetje 
tw ijfe l of de feestzaal wordt overrom
peld.
MEN ST ELT  ONS DE VRAAG...

Van verschillende zijden wordt ons de 
vraag gesteld of men nu eigenlijk bij 
een w inkelier moet ingeschreven zijn, 
om havermout te bekomen. Men beweert 
nl. dat dit n iet noodzakelijk is i want 
als men er een controleur van Prijzen 
en Loonen bijroept dan zou deze verkla
ren: het is onnoodig U  voor «quaker» te 
laten inschrijven; eiken w inkelier moet 
dat op gelijk welk verzoek leveren ! i 
OUD-PAPIER

Mogen w ij onze lezers er opmerkzaam 
op maken dat he.t verboden is oud pa
pier en carton, zooals dagbladen, tijd 
schriften, papieren zakken, doozen en 
andere diverse verpakkingen, buiten de j 
noodwendigheden van net onontbeerlijke 
huishoudelijk gebruik, door verbranding 
of om het even welke wijze te vernieti- ! 
gen.

Het papier dat niet met bederfbare 
stoffen verontreinigd is, mag niet in  den 
vuilnisbak gegooid woraen, m aar moet 
weggeiegd woraen tot dat een speciale 
staasaienst. üeze zal komen afhaien. |

Men mag dit natuurlijk  ook aan af- j 
valnandeiaars verkoopen! En  a it zaï nog 
in üe maand April voor ae eerste m aai 
gebeuren door den Rem igingsaienst. . 
G IFT

Door Mevrouw Lootens werden snoepe
rijen  en paascngescnemsen gegeven aan 
ae leerlingen van nei eerste leerjaar aer 
gemengae scnool .ts.roomaan.
SLïH Ir I lNuar'ttuEr- VMN H tT  EXAM EN  
VAM It lE C lK U llU lU t  a iiH H l I t K  VMN 
U N K u c n c n u t  u u c i i c n t N

üen z itu ja  voor ae scm itm gsproef van 
het examen van meeticunuige-scnacter 
van onroerenae goeaeren, zaï genouuen 
woraen ie .tsrussei oy zó Ju n i ïy ii.  ue 
ïnscim jvm gstija zaï op 10 Ju n i lsm  ge- 
biouen zijn.

jue aanvragen om inschrijving dienen 
per aangeteeüenuen brief gezonaen te 
woraen aan aen xi. becre cans-ureneraal 
van net iviunsterie van wpenuaar onuer- 
w ijs, u irecue van net ivuuueioaar onaer- 
wijs, &1J moeten vergezeia gaan van ae 
voigenae siuKKen:

1. üen uittietcsel uit de geboorteakte;
2. üen getuigscnrnt van goea gearag;
3. ue kw itantie, aigeievera aoor aen 

ontvanger aer registratie en aomemen, 
aan wien ae Detanng van net ïnscnnj- 
vingsrecnt van luu iranK geaaan wera.

De canüiaaten aie zien voor ae tweede 
m aai aanmelaen omnen ae twee jaar 
van de overlegging van ae stukken ver
meld onaer l. en 2 . vnjgesteia en oeta- 
len een ïnscnnjvm gsrecnt van ou frank.

N. B. —  Ue nouaers van een Denoornjk 
gehomologeera getuigscnntt van vone- 
aige num aniorastuaien worden van be
doelde schlftingsproef vrijgesteld.
EEN S P IJT IG E  V ER W A R R IN G  B I J  EEN  
D IEFSTA L

Elders in  ons nummer wordt melding 
gemaakt van een diefstal te Oostende, 
tijdens de beschieting en waarvan twee 
personen, onder wie een zekere Henri 
Vanborm u it Leffinge, worden verdacht.

E r werd aan toegevoegd dat h e t hier 
verm oedelijk dezelfde Vanborm geldt, 
wiens naam  werd in  verband gebracht 
met de zaak van den moord in  de dui
nen, m aar die alle zoogenaamde bekente
nissen, die h ij in  Spanje zou hebben af
gelegd, hetzij loochent, hetzij op reke
ning p laatst van dronkenschap.

Intusschen wordt er ons op gewezen 
dat Henri Vanborm, verdacht inzake den 
diefstal te Oostende, m aar wiens schuld 
overigens nog ver van bewezen is, •— 
niet de persoon is wiens naam  werd ge
noemd in verband met de zaak van de 
duinen.

K O EPO K IN EN T IN G
U it de mededeeling onlangs in  de pers 

verschenen, waarbij bericht werd dat de 
koepokinenting verplichtend is tusschen 
de 3e en 8e levensmaand, schijnen zeke
re ouders te moeten besluiten dat deze 
verplichting opnoudt van bestaan eens 
dat de kinderen meer dan 8 maand oua 
zijn. Deze veronderstelling is eenter ver
keerd. Alle kinders, zelfs ouder dan acnt 
maand, die nog niet tegen de pokken 
weraen ingeënt, moeten ingeënt worden.

E r  wordt nog ingeënt op volgende da
gen:

Dinsdag 22 April: lokaal Nieuwpoort
steenweg, 631.

Woensaag 23 April: lokalen: Stock- 
holm straat. 7 (Volksbond); Muziekschool 
Rom estraat, 36 en Steenbakkerstraat, 4i 
H U ISM O ED ERS !

W ilt ge goed bediend worden voor uw 
boter en meiK, dan zult ge heel zeker L 
laten inschrijven op het stadhuis op 
naam  van de ST. A N fO N lU S  M E LK E R U  
Nieuwpoortsteenweg, 2Ub, die elkeen 
steeds uitstekend bedient. (117;
VERKO O P VAN K O F F IE

Vrijdag 18 A p ril had in  de Leopola 
school, Ieperstraat, de verkoop van IUul 
kg. koffie piaats, ten bate en ingerient 
aoor W interhulp, Om een regelmatige 
beaiening te besomen, werd beslist d i j  
uitlotmg van de nummers der vieescn 
kaarten te werken. 13.500 gelukkigen 
weraèn alzoo uitgekozen, die 1/4 kg. kof- 
lie  kregen à 7,50 fr. indien hun gezin 
uit m inder dan 5 personen bestond en 
1Z2 kg. à 15 fr. als het gezin meer dan 
5 personen bevatte.

Om alle onregelmatigheden te keer te 
gaan, moest men alle identiteitskaarten 
en vleeschkaarten alsmede het trouw
boekje voorleggen.

W ij zijn overtuigd dat men de per
sonen die ditm aal niets ontvingen bij 
een volgende gelegenheid niet zal verge-

ST RAF
W aar de rechtbank te Brugge met klank 

de heer René Becu vrijspraü, heeft de 
commissie te Brugge toch gemeend de 
havenkapitein voor een jaa r te schorsen. 
De gouverneur inziende dat dit al te kras 
was, heeft het toch op 6 maanden ge
bracht, a l bestond geen enkel reden om 
een straf toe te passen.

Eens te meer is d it een kaakslag voor 
onze rechtbank, die het nochtans bij het 
rechte eindje had.
VALSCH E BEO O RD EEL IN G OM TRENT 
UE V LEESC H BED EEL IN G

De vleeschbedeeling gaf zeker, de ve r
leden week, niemand voldoening. Aller 
oogen waren gericht naar het gemeente
bestuur. Velen inderdaad meenen dat 
dit bestuur ambtshalve kan optreden, 
om allerhande regelingen te treffen. Dat 
is verkeerd.

Terw ijl gedurende den wereldoorlog 
gemeentemagazijnen mochten worden 
ingericht, magazijnen die de meeste vol
doening gaven, mag dit nu uitdrukkelijk 
niet, en moet de handel in  al de mate 
van het mogelijke vrij blijven.

W el kan het gemeentebestuur een 
handje toesteken, om ter bevordering 
der bevoorrading van de bevolking, ze
kere bedrijven te helpen, m aar dat mag 
enkel m its de goedkeuring derzelve.

Zoo was het, dat op aanvraag van 
den Beenhouwersbond, ae stad de 
vleeschhalle onvergeld ten dienste stelde 
van den vleeschhandel, en de vleesch
kaart invoerde, die de rechtm atige toe- 
bedeeling moest verzekeren en tevens 
toeliet den verkoop regelmatig te doen 
doorgaan.

D at werd echter met leede oogen van 
wege de hoogere overheid aangezien. Met 
spijt heeft dus het gemeentebestuur het 
stelsel van verkoop in  de vleeschhalle 
met verplichte kaarten niet kunnen be
houden.

Sindsdien is de veetoevoer op de m arkt 
te Brugge aar.zi-uiijk verbeterd en laat 
ons toe te hopen dat de rantsoeneering 
volledig zal kunnen toegepast worden, « 
sturen zekere beenhouwers opnieuw vol
ledig op woeker aan.
BO TER

Van 16 April af, tot en met 30 April 
1941, moeten de verbruikers ook voor 
boter in  een w inkel ingeschreven zijn, 
die aangenomen is door de Nationale 
Landbouw- en Voedingscorporatie.

üeze winkels zijn te herkennen aan 
het vergunningsbewijs dat goed zicht
baar op het uitstalraam  is aangebraent.

Van I M ei a s. zal dus iedere veroruiker 
verplicht zijn. zijn rantsoen boter af te 
haien bij den door hem aangewezen w in 
kelier. De eenige gelaige inschrijving ge
schiedt door de zorgen van het Gemeen
tebestuur in  de Mana-Henarikascnool. 
3, Ieperstraat, alwaar de verbruikers vrij 
hun keuze moeten doen.

De inschrijving, mits de voorlegging 
van de nieuwe rantsoeneeringskaart, zaï 
op de volgende dagen gescnieaen (8.30-12 
en van 14-17.30) :

Woensaag 16: 704.001-707.000; Donder
dag 17: 707.001-710.000 ; Vrijdag 18 : 
iiu .001-713.000; Zateraag 19 : 713.001- 
716.000: Maandag 21: 716.001-719.000 ; 
Dinsdag 22: 719.001-722.000; Woensaag 
23: 72^001-725000; Donaeraag 24: 725.0Ui- 
728.000, V rijaag  25: 728.001-731.000; Za
terdag 26: 731.U01-734.000; M aanaag 28. 
734.001-737.000; Dinsdag 29: 737.001 en 
ae voigenae nummers; Woensaag 30: a*. 
overblijvenüe nummers.

DE BR A N D W EER K A Z ER N E  B L I JF T
E r werd gezegd, dat de brandweerka

zerne zou ondergebracht worden onder 
het nieuwe stadhuis. Hiertegen zouden 
nochtans bezwaren ingebracht worden, 
zoodat de kazerne zou behouden, uitge
breid en gemoderniseerd worden in  de 
Velodroomstraat. De noodige afmetingen 
werden reeds gedaan door de ingenieurs 
der stad.

u e re c h te li jk e  B ijs ta n d  voo r 
O u u d ir iju e rs  en 

K rijg sg e va n g e n e n  li?i4-18 
en i»4U

De toestand w aarin veie oud-gemobi- 
iiseerüen, invalieaeii oï krijgsgevangenen 
_ii nun lammes zien Devmacxi, is veeiai 
aeermsweKKena.

in  een paai oalies van het land werd 
aan ook net m iuatiei genomen aeze 
.menscnen, aiep gewonen terwijl ze in 
uienst stonaen van nur. ïana, te neipen 
m nun private aangciegenneaen.

De balie van Brugge neeft eveneens 
aat im tiatle i van m aatschappelijk 
aienstoetoon genomen en te tfrugge, in  
.ten scnoot van ae Aüvocatenoiüe oij üe 
.ccntoaiiK van eersten aanieg, bij het 
. ureel voor kostelooze raaapiegmgen, een 
aiaeeiing gesuent ten Date van ae niva- 
iitüen, ouastnjüers en krijgsgevangen 
m ilitairen, wonenüe op het geoieü van 
.iet recnteriijK  arronüissement tfrugge- 
oostende, ten einde hen Dij te staan in 
ane moeilijkheden die zien ten over
staan van hun private belangen zouden 
Kunnen voordoen.

Deze afdeeling bestaat u it M ter W. 
ïViiiems, landelijk onder-voorzitter der 
jommissie der invalieden 1940, voorzit
ter; M ter W . Six (Oostende) en M ter J. 
üernolet jr  (Brugge), oudstrijders 1940.

De belanghebbenden kunnen zich eiken 
Woensdag om 11 u. tot deze afdeeling 
wenden, die zal zetelen in  de bibliotheek 
der advocatenorde, Gerechtshof, te 
Brugge. Z ij zullen bijgestaan worden door 
een advocaat-oudstrijder, die spontaan 
zijn medewerking zal verleenen.

Wielrijders en 
Automobilisten 
opgepast i

Het Staatsblad van 17 April bevat een 
besluit, waarbij, met ingang op 27 April, 
de inbreuken tegen de bepahngen van 
iiet algemeen verkeersreglement, die in  
ae bij d it besluit gevoegde bijlage ver
meld zijn, kunnen aanleiding geven tot 
een waarschuwing mits fakuitatieve be- 
oaiing, van een som van 5, 10 of 20 frank, 
zooais aangeduid in  genoemde bijlage. 
Deze betaling geschiedt dadelijk volgens 
ae hierna aangeduide voorwaarden.

Alleen de leden der speciale wegpolitie 
oehoorende tot den Dienst van het weg
verkeer, alsmede de agenten der gemeen
telijke politie die daartoe door hun 
overneid speciaal aangewezen zijn en te 
dien einde door voormelden Dienst van 
net wegverkeer gemachtigd werden, mo
gen deze sommen innen.

De betaling geschiedt tegen afgifte 
door den agent die de overtreding vast
stelt, van een kw ijtschrift, genomen uit 
een bonboekje, dat door den Dienst van 
het wegverkeer geleverd wordt.

Bedoelde onm iddellijke betaling heeft 
tot gevolg iedere rechtsvervolging te ver
hinderen.

±naien de overtreder weigert de voor
gestelde betaling te doen, wordt proces
verbaal te zijnen laste opgemaakt en 
wordt de gewone rechtspleging toegepast. 
L IJS T  D ER  IN B R EU K EN  EN  D ER  T E  

BET A LEN  SOM M EN 
Voetgangers

1. Stilstaan  op den rijweg (art. 22, 
par 4) : 5 frank;

2. N iet inachtnem en van spijkerover- 
gangen (art. 22, par 5) ; 5 frank.

Wielrijders
1. Nevens elkaar te hebben gereden 

(art. 20, par. 2): 5 frank;
2. Op het verplichtend rijw ielpad niet 

gereden (art. 20, par. 1): 10 frank;
3. üe uiterste rechterzijde van den 

rijweg niet gehouden (art. 29-30): 10 fr.;
4. Het stuur niet vastgehouden of de 

trappers losgelaten (art. 65, par. 1 en 2) : 
10 frank;

5. Zich te hebben laten voorttrekken 
(art. 65, par. 3) : 10 frank;

6. Doorgang van andere weggebruikers 
te hebben afgesneden door links af t._ 
draaien (art. 57, par. 2) : 20 frank.

Bestuurders van gespannen
1. Gespan alleen gelaten (art. 16) : 10 

frank;
2. De uiterste rechterzijde van den r ij

weg niet gehouden (art. 29-30): 10 fr.
Bestuurders van motorvoertuigen

1. Nagelaten te hebben het voorsteken 
te vergem akkelijken (art. 33) : 10 fr.;

2. Verboden stilstaan of stationneeren 
(art. 58, 92, 63, 64, 132, 15°, 16°, 17»): 10 
frank;

3. Spijkerovergangen overgestoken, als 
zulks verboden was (art. 61): 10 fr.;

4. Onleesbare plaat (art. 89, 110, 114) : 
10 fr.;

5. Doorgang van andere weggebruikers 
te hebben afgesneden door links af te 
draaien (art. 57, par. 2): 20 fr.;

6. Luidruchtige u itlaat (art. 29, par. 
3): 20 fr.

A s p i r i n e ,

o n s  a lle r  v r i e n d  . . .

M oeder neem t het bij hoofdpijn. V ader als 
rheum atiek. hem  kwelt, broers en zusjes bij 
tandpijn , de  heele  familie bij verkoudheid en 
griep. W ant A spirine is volkom en zuiver en 
onschadelijk. H e t is een  echt familiegenees- 
m iddel d a t een ieders vertrouw en waardig is.

W e r k z a a m  en  o n s c h a d e l i j k
een  vo o r tre ffe lijk  g en eesm id d e l [b A Y c R ]

f ù J U  A S P I B I N E /
HET PRODUCT VAN VERTROUWEN



U I T  D E  S T R E E K
Van onze bijzondere correspondenten

Dinsdag laatst plaats om 10 u. in  de ka
pel van de Eerw  Zusters Arme K laren. 
De kapel was te klein voor de groote 
menigte fam ilieleden en vrienden van 

* den overledene. De vissehers waren in 
! zeer groot aantal aanwezig, 
j «Het Visscherijblad» biedt aan de we
duwe en haar zoontje, alsook aan de 

' geachte fam ilie, zijn innige deelneming.

Middeikerke jijBlankenbergei
KUN STTEN TO O N STELLIN G

Voor de tweede m aal heeft W interhulp 
te M iddelkerke een tentoonstelling van 
schilderwerken van uitsluitend plaatse
lijke kunstenaars ingericht in de raad
zaal van het Gemeentehuis, welke tot 
dit doel welwillend door het Gemeente
bestuur werd ter beschikking gesteld.

D itm aal zijn het de schilders Meseure, 
Lombaerts, Van Uxem, Decoo, Boel en 
Van Heecke, aan wie door W interhulp 
gelegenheid geschonken werd hunne 
werken, welke zij in hun vrijen  tijd  uit 
liefhebberij vervaardigden, in  het open
baar te vertoonen.

Zes schilders-liefhebbers van geheel 
uiteenloopend talent en aanleg.

De tentoonstelling, die Zondag 1.1. ge
opend werd en Zondag 20 April gesloten 
zal worden, trok reeds in de eerste dagen 
veel bezoekers, ook van buiten de ge
meente. De .toegang is vrij, iederen dag 
van ’s morgens 10-12 en ’s namiddags 
van 2-4 uur.

Een deel van de opbrengst der ver
kochte schilderijen is voor W interhult 
bestemd, terw ijl collectebussen in  de 
zaal geplaatst zijn.

Breedene
LA N D BO U W TELLIN G

Vanaf 20 April 1941, zal er een land
bouwtelling gedaan worden, Alle perso
nen welke m instens een are (100 v. m.) 
grond bebouwen, moeten daarvan aan
gifte doen bij de tellers. Deze tellers (on
derwijzers, veldwachters), zullen elk een 
w ijk  onder hun hoede hebben w aar ze 
zich van huis tot huis moeten aanbie
den. Voor verdere in lichtingen wende 
men 'zich naar het gemeentehuis, of men 
raadplege de aanplakbiljetten. Ook rond 
15 M ei aanstaande zal er een volledige 
landbouwtelling gehouden worden. Zie 
b ijtijds de aanplakbrieven.

BO TER IN SC H R IJV IN G
E r wordt ter kennis gebracht dat in 

gevolge het besluit van 5 April 11. be
treffende de boterbedeeling iedereen ver
p licht is zich te laten inschrijven bij 
een w inkelier door de Nationale Land
bouw* en Voedingscorporatie aangeduid 
voor den verkoop van boter. De aange
nomen w inkeliers voor Breedene zijn:

Hulphuis S. E. O., Spaarzaamheid- 
straat; Ranimant Garnie), Veldstraat; 
Ranimant Jules, Nukkerstraat; Lam- 
ferecht Remi, Dorpstraat; Dewulf Julien, 
Dorpstraat; Denolf Theophiei, Kapelie- 
straat (Delhaize); Borgoo Emiel, Groe- 
nedijk.

De inschrijving  zal plaats hebben op 
het gemeentehuis, Dienst voor R a v ita il
leering op V rijdag en Zaterdag 19 April, 
telkens van 9 tot 12 en van 13.30 tot 17.30 
uur, ’s Zaterdags van 9 tot 12 uur.

Tezelfdertijd zal op de nieuwe ran t
soeneeringskaart de inschrijving gedaan 
worden voor suiker en m argarine; bijge
volg moeten de oude en nieuwe rantsoe
neeringskaarten voorgelegd worden. W ie 
niet op tijd  ingeschreven is voor boter 
zal in  M ei en Ju n i geen boter kunnen be
machtigen.

B U R G E R L IJK E  STAND.
Geboorten: Van Dongen Marie-José, 

van Gustaaf en G ils M aria.
Huwelijken: Teygeman Albert, licen- 

ciaat van philosophie en letteren, wo
nende te Oostende en Luyens Albertine, 
bediende, wonende te Breedene; Vanden
berghe Camiel, hovenier te Oostende en 
Vanhoucke Blanche, z. b. wonende te 
Breedene.

Sterfgevallen: Schollaert Camiel, 40 j. 
overleden te Brugge; Cappoen Rosalie, 
65 j., overleden te Brugge; Vandevelde 
André, 26 j., overleden te Oostende; Heu- 
ghebaert Hector, 69 jaar, alh ier overleden

N IEU W E
RA N TSO EN EER IN G SKA A RT EN

Na Zaterdag 19 April 1941, worden geen 
rantsoeneeringskaarten meer afgeleverd. 
Men kan thans nog zijn rantsoeneerings
kaart afhalen ten gemeentehuize, Sas- 
Slykens, van 9 tot 12 en van 14 tot 15 u., 
’s Zaterdags van 9 tot 12 uur. E r zal van 
bovenstaande niet worden afgeweken, 
tenzij in zeer uitzonderlijke gevallen.

MAG VAN G ELU K  SPR EK EN
Toen de genaamde Les. Isidoor, die bij 

den bode Kam . L., wonende Brugsche 
steenweg op logement was zich ’s avonds 
op ronde begaf, bemerkte h ij dat een 
onbekend persoon in  een stal was binnen
gedrongen, Dadelijk verw ittigde h ij den 
boer, doch toen men terug in  den stal 
kwam, was de onbekende weggevlucht. 
H ij had getracht eèn kalf, voor een w aar
de van ruim  2.000 fr. los te krijgen, om 
er daarna mede aan den haal te gaan. 
Gelukkig was het dier goed vastgebon
den, zoodat dit waagstukje van den 
schelm tegensloeg. Een klacht werd inge- 
diend.

O NVOO RZICHTIG  K N A A P JE
Toen een paar binnenlanders in  het 

kanaal Brugge— Oostende voorbijvaar- 
den moesten enkele jonge kereltjes dit 
van nabij zien en renden vlug de straat 
over. De genaamde B. F. werd op het 
fietspad door een w ielrijder aangereden. 
Gelukkig had deze aanrijd ing geen erge 
gevolgen, wat gelukkig kan genoemd wor
den. Slechts de fiets liep eenige schade 
op.

W IN T ER H U LP
Voortaan moeten alle betalingen van 

of aan W interhulp worden verricht op 
het secretariaat, Kerkstraat, 14, te Bree
dene-dorp. A ldaar kan men ook nuttige 
inlichtingen bekomen.

SCHO O LVERLO F
Maandag 21 April is het verlof ten 

einde voor alle gemeente- en zusterscho
len van Breedene. De lessen vangen aan 
om 9 uur. Inschrijvingen worden aan
vaard den eersten dag der heropening.

V O L K S B O E K E R IJ «O NS H U IS»  
VAN M AERLANTSTRAAT

Over de 2000 boeken werden voor de 
afgeloopen maanden Februari en M aart 
1941 op de Volksboekerij uitgedeeld. Die 
net meest ingang bij het publiek hebben 
gevonden en in den smaak gevallen zijn 
zijn de romans van Gerard W alschap 
Door zijn genialiteit en zijn meeslepend 
geweld, blijven zijn boeken fel, ontroerd, 
en hijgend van leven. D aarna komen de 
iomans van Zielens, Timmermans, Pu t
man en Brulez. Op den voorgrond drin- 
een zich meer en meer de meesterlijke 
werken van M aurits Sabbe en Cyriel 
.duysse op. Het bestuur van de Volksboe
ken.) neemt alle giften aan, zoowel F ran 
che ais Vlaam sche romans, die door he.t 
publiek zouden kunnen geschonken wor- 
-iuTi er voor hen niet meer van nut kun- 
;idn zijn. Aldus zouden die giften de 
volksboekerij komen verrijken.

B U R G E R L IJK E  STAND.
Geboorten: Rondelée Roger, Hanneu- 

sestraat, 3; Maggelet M aria, Veurne; Go- 
vaert Hertha, Oudstrijdersstraat, 26.

Overlijdens: De Rycker, 67 j., wed. van 
Vande W iele Virginie, Oudstrijdersstraat, 
30; Tavernier Em erencia, 36 j., echt. van 
Boute Louis, J .  De M eyerstraat, 12; Ae- 
rens M argareta, 57 j., echt. van Dangez 
Georges, Uitkerke.

Huwelijken: van den Hurck Johannes 
Geldhoven (Nederland) met Van Outry- 
ve H ilda, alh ier; Heyneman Henri, Oos
tende met Van Outryve Nelly, alhier.

Huwelijksafkondigingen: Claeys M au
rice met Devroe Cecile, beiden alh ier ; 
vermeulen Guillaum e met Stankiewicz 
Françoise, beiden alhier.

A PO TH EEK D IEN ST .
Zondag 20 April zal de apotheek P. 

ï-amelard, hoek Kerk- en Langestraten, 
gansch den dag open zijn.

FONTEIN  IER SD IEN ST
Vanaf Zondag 20 tot en met 26 April 

zajl de fonteiliier Alfons W ittevrongel, 
39, Sergeant De Bruynestraat, den dienst 
waarnemen.

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

van Vrijdag 18 tot en met Maandag 21 
April: 1. Ufa-actualitei.ten; 2. Kultuur- 
iïim ; 3. «Een leven lang» met Pau la Wes- 
seiy, Joachim  Gotschalk, en M aria An- 
aergast.

Program m a van Dinsdag 22 tot en met 
Donderdag 24 April: 1. Ku ltuurfilm ; 2. 
«Spotvogels».

PA LLA D IU M , Kerkstraat. — Program 
ma van Vrijdag 18 tot en met Donderdag 
24 A pril: 1. Ufa-actualiteiten (gebeurte
nissen der week); 2. Ku ltuurfilm  (docu
m entaire); 3. «De Nacht van de Beslis
sing» met Po la Negri, Y van  Petrovitch, 
Hans Zesch en Sab. Peters.

Avondvertooningen ie  19 uur. Zondag- 
nmiddagvertooning te 15 uur.

B ED EEL IN G  VAN VLEESCH  'N SC H R .JV .N G  DER V E R B R U IK E R S
Men schrijft ons u it Heist: j j j ej inschrijven der verbruikers voor
In  onze goede gemeente hebben de ! boter zal plaats vinden op,M aandag 21 

beenhouwers het volgende systeem uit- J en Dinsdag 22 April. De verbruikers die- 
gevonden om de bedeeling van vleesch i nen zich te dien einde aan te bieden op

BANK VAN BRUSSEL
— NAAM LOOZE VENNOOTSCHAP — 
B IJH U IS  O OSTENDE : 3, W A FEN FLA A TS  
Agentschap Petit Paris, 76b, Torhoutsche Steenweg 

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

ten of verzegelde kisten.

Heist

t.> doen: Ieder gezinshoofd bekomt een 
kaart verdeeld in  v ijf vakjes voor elke 
maand. W anneer men aanschuift den 
Vrijdag of den Zaterdag, volgens het 
stamnummer op de kaart vermeld, m aakt 
een gendarm een rood kruis in  ’t vakje 
van de week en bekomt het gezinshoofd 
in kwestie ongeveer 100 gr. vleesch (been
deren inbegrepen) per persoon.

W anneer men vraagt om in  ’t vakje 
het toegekend gewicht te vermelden, 
wordt dit system atisch geweigerd; an
derzijds wordt van de klanten gevergd 
zooveel mogelijk zegels af te leveren.

D it alles gebeurt onder het welwillend 
oog en kontrool van sommige gendar
men, die dus in  plaats van den woeker 
tegen te werken, dezelve bevoordeeligen.

Men vraagt zich verder ook af, hoe 
het komt dat:

1) In  Heist alle runderen, heel moder
ne beesten zijn, t.t.z. dat zij noch nieren, 
noch lever, noch hart, noch soepbeende- 
ren hebben en soms zelfs geen kop, zoo
als de plaatselijke afdeeling van «W in
terhulp» reeds ondervonden heeft.

2) de beenhouwers zooveel zegels vra 
gen en het volk van Heist die goedzakkig 
afgeeft.

Men kan van alles veronderstellen.
En  onder ’t volk, die in  de rij aan

schuift hoort men steeds klagen en her
halen: «men ziet h ier geen groote kop
pen, die worden hun vleesch, meer als 
w ij, zeker thuisgebracht of zouden die 
soms heel den oorlog vasten ?

’t W are wenschelijk dat eens een paar 
kontroleurs onverwachts en op de hoogte 
van ’t beenhouwersvak, de bedeeling te 
Heist bijwoonden.

VâschSiaken"
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 — V EU RN E

(70)

Oostduinkerke

O N DERSCH EID IN G
U it goede bron vernemen w ij dat de 

genaamden Puystjens Kam iel en Engel- 
brecht Isidoor, beiden met goeden u it
slag het diploma van Schipper ter Diep- 
zeevisscherij le  klas hebben afgehaald.

H artelijke gelukwenschen.

het stadhuis, voorzien van hun rantsoen- 
kaarten. Het aanteekenen van den ver
kozen kleinhandelaar op de rantsoen- 
kaart geschiedt op het stadhuis zelve.

Gedurende de twee hoogergenoemde 
dagen zullen geen andere bewerkingen 
verhandeld worden op den bevoorra- 
dingsdienst. Tot hiertoe zijn de volgende 
winkels aangeduid: Devlam inck Arthur, 
Langestraat, 40; Jonckheere Arthur, 80, 
Langestraat; Heuzel Sylvain , Kerkstraat 
11: Pinson, Arsenaalstraat, 29; Bulteel- 
Calcoen, Duinkerkestraat, 7; Jonckheere 
Juu l, Duinkerkestraat, 31; Van Oost, 2, 
Kokstraat; Boydens, Kokstraat, 30; We 
Deschieter, M arktstraat, 52. De bureelen 
zijn open van 9 tot 12 en van 14 tot 17 u.

K U N STEN A A RSG ILD  VAN DEN 
W ESTH O EK

B ijn a  voltallig  vergaderde onze kun
stenaarsgilde op Maandag 14 M ei jl.

Na voorlezing van het verslag door 
Een secretaris der Kam er, verwelkomde 
de Gildmeester. den heer Fromme Frans. 
Nederduitsche letterkundige. De h. From- 
me, die een bevoegdheid is inzake de

Een Reis van 3.SOO Km. naar
Frankrijk

(Vervolg van bladzijde 1)
Plaatsgebrek belet ons dc verdere reis 

in ons nummer van heden te beschrij
ven. W ij w illen echter de belangrijke 
onderhandelingen te Brest gevoerd thans 
reeds weergeven. De rest volgt volgende 
week. Z ij luiden:

DE B E L A N G R IJK E  
O N DERHANDELIN GEN  TE  BR EST

Op de «Intendance M aritim e» worden 
de heeren Pockelé en Vandenberghe ont
vangen door den heer Perrier, Commis
saire de le  Classe, chef des réquisitions 
et prises. De volm achten van de vis- 
schers worden overhandigd voor onder 
zoek. Voor wat de betaling betreft, zou

Noorsche litteratuur en tevens ook een ^en ws een bankrekening in  Frankrijk
zeer verm aard werk publiceerde over 
Ierland, hield daarna een .taalcauserie, 
welke veel sukses kende.

Het defileeren der Nieuwpoortsche kun
stenaars werd daarna voortgezet. De 
HH. Vreeswijk. Teughels en Van Hecke, 
stelden zich voor aan het G ild  en oogst
ten veel b ijva l met hun origineele voor
stellingen. Het organiseeren van den 
«Zeedag» zal denkelijk nog dienen uit
gesteld te worden tot de tijdsom standig
heden gunstiger zijn.

Na enkele mededeelingen gehoord ce 
hebben eindigde deze zeer geslaagde 
vergadering.

W ilt U een smakelijke limonade 
drinken, vraagt de limonade

« Crown »
Bijzondere prijzen
voor voortverkoopers

(26)

Marktberichten

j Nieuwpoort I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

H ET TELEFO O N N ET
N aar medegedeeld wordt zal binnenkort 

de telefoon terug in dienst gesteld wor
den. Het spreekt van zelf dat de gesprek- ‘ 
ken slechts locaal zullen zijn.

V O ET BA LW ED ST R IJD
Op Zondag 20 April heeft alhier een 

voetbalwedstrijd plaats tusschen S. K.

A K E L IG E  O N TD EKK IN G
Verleden week werd groote kuisch ge

houden in  een der lokalen gelegen Leo
poldiaan, Bazar, der Abeitsteile. Toen 
men in  de kelderingen ging, werd een 
pak vodden ontdekt, welke het lijk je  van
een pasgeboren kindje van het vrouwe- Nieuwpoort en S. V. Veurne. D it belooft
lijk  geslacht bevatte. De ontsteltenis der een partij van hoogstaand voetbal. Alle Soorten zee- en zoetwatervisch, ver- 
arbeiders was groot en de politiecommis- voetballiefhebbers zullen er dus stevig kocht in  de stedelijke vischm ijn te Ant-

' ’ wepren, in den loop der week van 31
M aart tot 5 April 1941 •

N IEU W PO O R T
LEV ER IN G  AAN D E C O RPO RA T IE
Donderdag 10 April. —  G arnaal: 2088 

kg. voor 20.880 fr.; visch: 915 kg. voor 
8.283 fr.

Vrijdag 11 April. — G arnaal: 1280 kg. 
voor 12.800 fr.; visch: 859 kg. voor 8.159 
frank.

Dinsdag 15 April. — G arnaal: 4.579 kg. 
voor 45.790 fr.; visch: 1.982 kg. voor 
18.905 fr.

Woensdag 16 April. — G arnaal: 5.337 
kg. voór 53.370 fr.; visch: 2.513 kg. voor 
23.446 fr.

V ISC H TO EV O ER
Gedurende de maanden Jan u ari en 

Februari 1941 werden gezamenlijk aan
gevoerd: 241.803 kg. voor een waarde 
van 3.869.160 fr. of zooveel als in de 
9 eeïefce maanden van 1939.

ANTWERPEN

saris werd verw ittigd. Dokter Leclercq aan houden dien wedstrijd bij te wonen, 
werd bijgeroepen, die na onderzoek ver- A ftrap te 14.30 uur.

HOCKEY
Op Paaschzondag ging er te Knokke 

een paaschtornooi door, tusschen de vol
gende ploegen Knokke A en B , Wenduy- 
ne en Breedene, in  hockey op de rol
schaatsen. In  de ziftingswedstrijden 
verloor Breedene met een forfaitscore 
van Knokke A (5— 0), terw ijl in  den 
troostwedstrijd het eveneens de vlag 
moest strijken tegen Wenduyne, met een 
nipte 3 -2 stand. Melden w ij voorts dat 
Knokke B  dit tornooi won.

ONS BLAD
is verkrijgbaar bij alle voortverkoopers 
en in  de boekwinkels. De voortverkoo
pers zullen het U  eiken Zaterdagmorgen 
op vraag ten huize bestellen.

klaarde, dat het lijk je  daar reeds een 
ja a r moest liggen. Na ondervraging van 
voormaligen ploegbaas M. D Groote Ro- 
werd het parket verw ittigd, 's Anderen- 
ger en de tegenwoordig zijnde arbeiders, 
daags is dit ter plaatse afgestapt onder 
leiding van onderzoeksrechter Moene- 
claey en begeleid van een wetsdokter en 
werden verdere opzoekingen gedaan naar 
de drijfveer van het geval. Tot nu toe 
tast men nog immer in  het duister over 
de wijze waarop het lijk je  daar is te
rechtgekomen, niettegenstaande men 
vermoedt, dat het zou moeten door de 
kelderroostering gegooid zijn. Het kan 
ook gebeuren dat het kind afkomstig is 
van een der ta lrijke  vluchtelngen welke 
aldaar gedurende de bange Meidagen 
van verleden jaa r een onderkomen had
den gezocht.

LU G U B R E  VANGST
Een onzer vaartuigen welke verleden 

week ter vischvangst voer, deed een niet 
alledaagsche vangst. Toen men de n e t
ten bovenhaalde, ontwaardde men het 
lijk  van een Engelsch piloot, welke nog 
zijn volledige uitrusting aan had en naar 
alle w aarschijn lijkheid  het hoogste een 
week in  zee had rondgedreven. Het werd 
aan boord geheschen en men voer terug 
naar huis. A ldaar aangekomen, werd de 
bezettende overheid verw ittigd, welke 
het lijk  mejt de noodige m ilitaire eer 
liet begraven.
RA N TSO EN EER IN G  BO TER

Vanaf 1 M ei zal de boter enkel en al
leen nog in  een v ijfta l winkels der stad 
te bekomen zijn, dit na inschrijving en 
overhandiging der noodige zegels. Het 
stelsel der aardappelen, suiker en van 
het vleesch zal dus ook op de boter toe
gepast worden. Men hoopt dat alles 
streng zal gekontroleerd worden m aar 
men de rechtvaardigheid niet u it het oog 
zal verliezen.

PASPO ORTEN
De overheid laat ons weten dat alle 

vroegere paspoorten moeten ingebracht 
worden en hun geldigheid verliezen. 
Voorgaan tellen nog enkel de nieuwe pas
poorten welke men in  Blankenberge be
komen kan met de kartonnen kaft, en 
welke alleen afgeleverd worden m its 
strenge noodzakelijkheid.
N IEU W E  T ELL IN G  BEBO U W D E GROND

Van 21 tot 26 April a.s. zal een nieuwe : 
telling uitgevoerd worden der beteelde ’ 
oppervlakten. Welke gronden zijn be- 
teeld ? A l de gronden voor landbouw- en 
tuinbouwgebruik, hetzij teelgronden, tu i
nen, m aailanden, weilanden, boomgaar
den of boomkweekerijen, bosschen niet 
inbegrepen; zijn ontslagen: lusthoven 
en tuinen van m inder dan 3 a., palende 
aan een gebouw. Elkeen die dus op 15 
A pril minstens 1 are exploiteert of voor
nemens is het te doen voor bovengemelde 
gronden, is verp licht aangifte te doen. 
De telling zal kenbaar gemaakt worden 
door affiches. De aangifte moet worden 
gedaan: 1) gronden bebouwd op de ge
meente Heist; 2) gronden bebouwd op 
andere gemeenten. )

Een kommissie rich t de telling in  en 
statueert er dan over. Kwestie dus van 
degenen die onder die kategorie vallen, 
zich in  regel te stellen.

NOG A L T IJD  DE B U R G E R L IJK E  
M O B IL IS A T IE B O E K JE S

Alle leden van het personeel van de ge
m eentelijke diensten, de tijdelijke bedien
den en de leden van den Brandweer en 
Z. H. D. moeten drager zijn van het 
burgerlijk mobilisatieboekje. W ij herin
neren de belanghebbenden, dat verloren 
of beschadigde boekjes moe,ten vervan
gen worden.

B U R G E R L IJK E  STAND.
Overlijdens: Docy Hubert, echt. Delpor- 

t;3 Gabrielle, 56 jaar; Blondeel Frans, 
echt. Neut Celine, 29 jaar; Seys Henri, 
echt. Janssen M aria, 76 jaar.

Huwelijksafkondigingen : Vanhuyse 
Maurice, bediende bij Bruggen en W e
gen, en Pecceu Godelieve, z. b. alhier.

V ISSC H ER SM IS
Op 2e Paaschdag werd er in de kapel 

van de Eerw. Zusters Arme K laren, op 
aanvraag van de Kustvisscherijcentrale, 
van Nieuwpoort, een solemneele mis ge
zongen voor het geestelijk en stoffelijk 
welzijn van de vissehers en tot zielela- 
fenis van de overleden vissehers. De ka
pel was proppensvol,

VERHAN GEN
M aandag laatst werd de genaamde 

Seys Henri, 76 jaar oud, verhangen in 
zijn woning aangetroffen. Het stoffelijk 
overschot werd naar het doodenhuisje 
overgebracht.

O V ER L IJD EN
Met droefheid vernamen de vissehers 

! het overlijden in de kliniek van het H. 
i H art te Oostende van hun visschersm aat 
■ Frans Blondeel, in den ouderdom van 
29 jaar.

De plechtige teraardebestelling had

X

Soorten Aantal Waarde
kg. Totaal Oemiddeld

per kg.
Belgische visch

Paling 3,5 254,— 72,55
Spiering 737,5 29.668,— 40,25
Voorn 47,5 1.324,— 27,85
Riviervisch 3 117,— 39,—

791,5 kg. 31.363,— fr.
Vreemde visch

Forel 88 3.872,— 44,—
Karper 76 1.824,— 24,—
Paling 1036 42.683,20 41,20

id. kl. 600 12.600,— 21,—
Voorn 612 4.896,— 8,—

moeten nemen, alw aar de «Intendance 
M aritim e» dan de aan de vissehers toe
komende sommen zou overschrijven. 
Deze bank zou er dan ook mede belast 
zijn, deze gelden door tusschenkomst 
van het in ternationaal « C learing sys
teem » in een Belgische bank ter onzer 
beschikking te doen stellen, ten einde 
tot de betaling der vissehers in  Belgisch 
geld te kunnen overgaan.

D it zal thans geregeld worden.
Met den heer Perrier werd besproken 

dat er vooralsnog slechts het volgende 
zal uitbetaald worden aan die schepen 
waarvoor volm acht verleend werd: 1) 
A antal dagen gebruik van het vaartuig, 
2) Gage der bemanning: 40 fr. voor den 
schipper, 30 fr. per ander lid  van de 
bemanning per dag; 3) 12 fr. per dag 
etensvergoeding per man.

De brandstof en smeerolie, die aan 
boord waren op het oogenblik der op
eisching, zal insgelijks betaald worden 
op voorleggen der laatste rekening over 
deze stoffen. Daarop steunende en de 
plaats der requisitie gekend zijnde, zai 
ongeveer kunnen uitgem aakt worden 
hoeveel er op het oogenblik der beslag
name van de onderscheiden brandstof
fen aan boord waren.

Schepen waarvoor seffens zou betaald 
worden : N.35 «Angèle Aline», 4 man; 
0.210 «John», 5 m an; 0.311 «Expérience». 
8 m an; 0.323 «Rockall», 5 m an; Z.3

«Irm a Germ aine», 4 man; Z.6 «ElonaL 
Constance», 4 man; 
man; Z.50 «Lydie Suzanne», 2 man; Z.71 
«Irm a», 4 m an; H.12 «Ons Gedacht»
4 man; H.30 «Marie Jeanne», 4 man; 
11.51 «Navis M aria», 3 man (saldo 1200 
fr. nog te ontvangen) ; H.71 «Florent 
Ju liette», 4 m an; H.73 «André Robert 
Denise», 4 m an; B.51 «Paula», 3 man.

N.44 «Herwig»: Gezonken te St. Vaast 
werd door tusschenkomst der «Inten
dance M aritim e» gelicht en zal aldaar 
gerepareerd worden; een nieuwe motor 
wordt voor dit vaartuig voorzien. Ver-l 
goeding voor gebruik van dit vaartuig 
vordt geregeld bij overname van het in
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orde gebracht schip. Meerderwaarde vanael 
het schip, na totale reparatie, zou dan 
.n voorkomend geval van deze vergor 
aing afgehouden worden.

0.210 «John»: Gezonken te St. Vaast, 
werd door tusschenkomst der «Inten
dance» gelicht. Zal aldaar eerstdaags 
^eëxpertiseerd worden ten einde vast te 
.stellen indien de reparatie nog kan ge- 
aaan worden of niet hooger zou be 
loopen dan de waarde van het vaartuig.

N.l -(Maria» en H.19 «Henri Marie»:
Op de «Intendance» is niets om trent re- 
auisitie van die vaartuigen bekend. In-
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Rechtbanken

2412 kg. 65.875,20 fr.
Deze vischsoorten werden verkocht : 

forel: 88 kg. als 2e kw aliteit; karper: 76 
kg als 2e kw aliteit; paling: 1.639,5 kg. 
als le  kw aliteit; spiering: 623,5 kg. als 
2e kwaliteit, 69.5 kg. als 2e-3e kw aliteit 
en 44.5 kg. als 3e-2e; voorn: 659,5 kg. 
als 2e kw aliteit; allerlei riviervisch: 3 kg. 
als 2e-le kwaliteit.*#*

Bedeeling in  de M ijn  van Belgische 
visch :

905,5 kg. 18.397,52 fr.
14 kg. 295,40 fr.

2.170,5 kg. 43.346,92 fr.

Schar
Sprot
G arnaal

20,30
21,10
19,95

3.090 kg. 62.039,84 fr.
Gedurende de hierboven vermelde week 

werd geen visch rechtstreeks ter visch
m arkt gevoerd. «**

P rijs  van de onderstaande vischsoor
ten, verkocht op de stedelijke vischm arkt 
te Antwerpen, op Vrijdag 11 April:

Schar 16; garnaal 20,50; paling 53,20 
f.r per kg.
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I M B E R T
DE OUDSTE EN OOK DE BESTE

G. RAMMELAERE
Hendrik Serruyslaan, 40 Oostende

Vooraleer een beslissing te nemen 
wendt U in volle vertrouwen, om 
proef te doen tot voormeld 
algemeen verdeeler.

X
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REC H TBA N K  VAN V EU R N E
V R IJS P R A K E N . —  Tavernier Evarist, 

u it Koksijde, was in  de oorlogsdagen 
gevlucht, er zijn papegaai achterlatende. 
Annys Hippolyte, werkm an te Koksijde, 
vond dezen papegaai in  zijn kooi op 
straat. U it medelijden voor het dier, 
nam h ij het mede naar huis. In  Ju li 
1940 kwam T. terug thuis en kwam te 
weten dat A. in  bezit was van zijn pape
gaai. H ij diende k lacht in  bij de politie. 
A. moest voor de rechtbank verschijnen 
wegens diefstal van een papegaai. Aan
gezien deze feiten niet bewezen werden, 
werd h ij dan ook vrijgesproken.

—  Des. Camiel, beenhouwer te Nieuw
poort, werd beticht van aldaar rund- 
vleesch te hebben verkocht aan te hooge 
prijzen. Aangezien dit n iet bewezen i_ 
werd h ij dan ook vrijgesproken.

SLA G EN . —  Verc. Salomon, handelaar 
en Dae. Andreas, slotmaker-herbergier, 
beiden u it Nieuwpoort, waren aldaar op 
10 Augustus 1940 aan het twisten, tw ist 
welke uitliep op een vechtpartij. De eer
ste werd veroordeeld tot een geldboete 
van 350 fr. of 15 dagen gevangenisstraf 
en de tweede tot 182 fr. boete of 8 dagen 
gevangenisstraf. D., welke zich als bur
gerlijke partij aanstelde, bekomt een 
schadevergoeding van 100 frank.

D IEFST A L  VAN A L L E R L E I VOOR
W ER PEN . —  M. M., leeraar in  Hebreeuw- 
sche talen, van Letsche nationaliteit, 
wonende te Antwerpen, had zich te 
Koksijde in  Ju n i j.l. p lichtig gemaakt 
aan diefstal van allerlei voorwerpen on
der andere dekens, eetgerief, zilverwerk, 
kousen, enz., met behulp van braak, van 
inklim m ing of van valsche sleutels, dit 
ten nadeele van Colobert P. H ij moest 
zich ook verantwoorden wegens bedrieg 
lijke wegneming van twee valiezen met 
inhoud ten nadeele van Langerm an Sa
lomon. De rechtbank heeft hem veroor- 
700 fr. boete of 1 maand gevangenisstraf, 
voorwaardelijk gedurende 5 jaar.

KO O PH AN D ELSRECH TBAN K VAN 
OOSTENDE

AUTO G ESTO LEN  DOOR EEN  O N BE
K EN D E — E ISC H  TOT SCHAD ELO O S
ST ELL IN G  TEN  BED R A G E VAN 30.000 
FR . + V ER G O ED IN G SR EN T E TEN  LA S
T E  VAN DEN  G A RA G IST .

M. W illy  Bousson, handelaar te Oos
tende, vertegenwoordigd door M r A. V al
cke tegen M. Ernest Meier, garagist te 
Oostende, vertegenwoordigd door M r O. 
Boudolf.

M. W illy  Bousson, eigenaar van een 
auto «Ford» voorzien van een gazogeen- 
toestel, beweert op 1 November 1940 het
zij op Allerheiligen, zijn auto gegareerd 
te hebben in de garage van den ver
weerder Meier, w aar zij door een onbe
kende zou ontstolen zijn, fe it waarover 
Meier door Bousson wordt aansprakelijk 
gesteld en waarvoor h ij 30.000 fr. scha
deloosstelling eischt alsmede de vergoe- 
dingsrente,

De uiteenzetting voor den eischer is 
de volgende:

M. Bousson zou op 1 November zijn au
to gegareerd hebben IN  de garage van 
M. Meier, zooals h ij trouwens alle dagen 
deed, en deze laatste in het bezit heb
ben gesteld van de sleutels, om in ge
val van nood de auto te kunnen ver
plaatsen.

In  den loop van den dag zijn de echt
genooten M eier bij Bousson geweest om 
hem te vragen of h ij soms zijn auto is 
komen halen daar deze verdwenen was.

E r dient opgemerkt dat Vrouw M eier 
k lacht neerlegde bij de hoogere over
heid en er verklaarde : « ’s middags om
streeks 2 uur, hoorde ik  motorgeronk en 
zag dat een soldaat den auto van Bous
son U IT  de garage reed».

Volgens de stelling van M eier zou 
Bousson zijn auto niet in de garage ge
stald hebben m aar wel voor de garage, 
alw aar zij werd gestolen.

Meier preciseert dat zijn garage gansch 
den dag van den 1 November gesloten 
was en h ij zelf dien dag naar Kales ver
trokken was.

Gezien de tegenstrijdigheden der ver
klaringen van partijen  heeft de recht
bank het verhoor van getuigen bevolen.

uien uit de verslagen door de eigenaarsfar 
of schippers van deze schepen bij hun 
vVaterschoutsambt neergelegd b lijkt, dat 
ze wel gerequisitionneerd werden, zal op 
voorleggen van een door den W ater
schout voor gelijkvorim g geteekend af- 
ich rift van dit verslag, voor deze sche
pen insgelijks betaald worden. D it geldt 
ten andere voor alle vaartuigen w aar
van de eigenaars geen aanslagbiljet in 
nun bezit heoben.

Z.11 «Zwaluw»: Schip en eigenaar zon: 
der nieuws. K an  in  Engeland vertoeven. 
Vrouw van eigenaar bevindt zich te Zee
brugge. In  dergelijke gevallen kan de 
vrouw de vergoeding voor het vaartuig 
ontvangen.

Z.19 «Julien Gustaaf», N.10 «Charles» 
en Z.40 «Henri»: E r wordt deze schepen 
gevraagd zoo gauw mogelijk hunne re
keningen in  te dienen over gedane repa
ratie, m overeenkomst met de te St. 
Vaast gedane expertises over schade en 
verlies.

A LG EM EEN E  VAN TO EPASSIN G  
Z IJN D E  R EG EL IN G EN

I. Requisitie: Voor alle opeisching 
wordt betaald ingevolge de wet van 1915, 
m its het; coefficient 5 toe te passen.

Na een lange discussie werd bekomen 
dat het coefficient 8 zou toegepast wor 
den. 1

Karakteristieken in  acht genomen om 
dit bedrag te vestigen:

1. Voor houten schepen: bruto ton
nage en bouwjaar;

2. Voor ijzeren vaartuigen: bruto ton* 
nage, bouwjaar en motorsterkte.

De opeisching wordt betaald vanaf 
den dag der ingebruikname tot den 20 
Ju n i 1940. ,

I I .  Schade aan vaartuigen. — Verlies 'ec: 
van vischmateriaal en huisraad voort- °ye 
spruitend uit de beslagname van het 
vaartuig: Deze schade wordt na exper
tise door den expert van de «Intendance 
M aritim e» en op voorleggen van reke
ningen van reparatie en aangenomen 'a®r 
lijs t van verloren voorwerpen seffens be- p ®  
ta aid. e

I I I .  Totaal verlies: Voor totaal verlies 
van het schip met of zonder bemanning *et 
wordt voorloopig niets uitbetaaldi D it -el- 
geval moet eerst door een protokool tus-*°en 
schen Belgische en Fransche Staatsbe-jP. : 
sturen uitgem aakt worden, w aarin het p.vo 
door eiken Staa t te dragen gedeelte van pn» 
het verlies zal vastgelegd zijn, gevolg ane
an het bondgenootschap dat tusschen ° n d 

beide landen bestond.
D it alles volgens den heer Perrier, die pk 

zich h ierin  de tolk noemt van zijn Be- ust 
stuur te Vichy. ‘u™

Het is 12.30 uur wanneer we hier het ' nT> 
bureel verlaten, nadat het onderhoud '" 
meer dan 3 uur geduurd heeft en de 
besprekingen voor de reeders van het 
grootste belang waren.
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HET PO ST V ER K EER  TUSSCHEN BEL- 
G SE, Y O U G O SLA V IE  EN G R IE K E N 
LAND.

Het postverkeer tusschen de voornoem
de landen is stopgezet.
VOOR DE AU TO M O BIL ISTEN

In  den laatsten tijd  werd herhaalde
lijk  vastgesteld, dat civiele rijtu igen ge
bruikt worden alleen op grond van ver
klaringen of rijbewijzen van niet be
voegde weermachtsdiensten, zonder de 
voorgeschrevene toelating (roode en w it 
b riefje). E r wordt vernieuwd attent ge
m aakt, dat op zulke rijtu igen  beslag Stai 
gelegd, en de chauffeur gevoelig gestraft [ < 
wordt. (Medegedeeld) fctel

Bandagen •
Orthopædie!,

* «i i

BREU KBA N D EN
naar maat en vol
gens geval.

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

«
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,hur 
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APPARATEN  j, kee
voor ruggraat mïs- Jthe 
vorming, beender
ziekte.

K U N STBEEN EN
ln licht metaal.

leÉDEk-iDe
7, H. SERRU YSLA A N  

O O S T E N D E
ONTVANGSTUREN : ieder werkdag, van 
9 tot 11 en van 2 tot 6 uur ■

(29)
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4* VoetbaI
\ \SCHTORNOOI TE OOSTENDE

Z IFT IN G SW ED ST R IJD EN
>, j. Oostende 2 — Stadsbezoldigden 0

«Elona
4pr is tam elijk veel volk aanwezig, wan- 

r scheidsrechter Vandendriessche de
us», 
n; Z.71
dacht» jende elftallen in  lijn  stelt :

man; 
lo 1200 
Horent 
Robert 
man. 
Vaast 
slnten-

S. Oostende; Calem yn; Roose en 
ts; Deschacht, Aspeslagh en Schar
en; Van Dierendounck, Dehaemers, 
issens, Lenaers en Meier.

K. Stadsbezoldigden: Verstraete ; 
ideryckx en B illiau ; De Boodt, Van- 
asteele en G ilbert; Helsmoortel Is i

a ldaar'r, Helsmoortel August, Lauweres, De- 
m otorick en Van Walleghem.

L. Ver-.. S. w int den opgooi en speelt met 
t a r t u i g  idvoordeel. Onm iddellijk vallen de 
het in od-groenen» aan en wanneer Ver
de vanaete roekeloos zijn doel verlaat, is 
u dariliau gelukkig een zeker doelpunt te 
rergor • -uien verhinderen. Aan de overzijde 

nt Is. Helsmoortel alleen vóór het 
Vaast, il, m aar m ist een reuzenkans. A. S. 
Inten-ngt voort naar spelwijze op en een 
d a a g s  indscherend schot van Van Dieren-
ast te 
a.n ge- 
iu be 
irtuig. 
larie»: 
int re- 
d. In-

j hun 
:t, dat 
zal op 
Va ter-;

inck suist nevens den paal. Na ge- 
men tijd  middenveldspel, dringen de 
idsmannen ernstig aan, m aar de goed 
:lende achterhoede van A. S. kan ge
kkelijk het gevaar keeren. Langs een 
dere zijde wordt het spel door A. S. 
veel langs Janssens toegetrokken,

(naars iar de midvoor is bepaald n iet in  for
en brengt er weinig van terecht. De 

rtij verloopt verder saai en weinig 
innend. Doorgaans wordt te persoon- 
c opgetreden en van mooie voetbalfa-

d af- 1 is er volstrekt geen spraak. Beide
sche 
geldt 

waar- 
jet in

r zon: 
jeven. 
3 Zee- 
m de 
irtuig

arles»

elwachters moe.ten handelend optre 
a, doch laten zich niet verrassen vóór 
rust die dan ook met maagdelijke 

>or intreedt.
"Ja het hervatten bemerken w ij dat 
harlaken met Meier van plaats ver- 
sseld heeft. Onm iddellijk zit A. S. in 
t kamp der tegenstrevers en wanneer 
harlaken den bal toegespeeld krijgt, 
,t h ij een schuin schot dat Verstraete 
t nakijken geeft. Verder gaat het spel 
rdeeld op. Helsmoortel Is. krijg t een

iepen feuwe kans, m aar kan niet besluiten.
ie re- 
repa- 
e St. 
ie en

:hing 
1915, 
n. 
Dmen 
wor 

t
i  om 

ton

ton*

anaf 
n 20

rlies

D aanval langs Vandierendounck, jaagt 
nssens in de handen van Verstraete. 
;t spelpeil staat zeer laag. Verscheide- 

hoekschoppen voor de «rood-groe- 
;n» leveren niets op. Na 34 minuten 
el jaagt Janssens anderm aal op doel; 
tmaal laat Verstraete het leder ont- 
ippen dat door Lenaers in de netten 
zonden wordt. De laatste minuten 
tan steeds verdeeld door en tenslotte 
ngschikt de ploeg van W ets zich voor 

finale, niet na een prachtg verweer 
■t Stadsmannen.

G. Oostende 6 Casino-Kursaal 0

Door scheidsrechter Borra worden vol- 
snde ploegen ten strijde geroepen:
V. G. Oostende: Vergracht; Vanden- 
îrghe en Berten; Mestdagh, Dasseville, 
i Schaecken; Van Hoücke, Zwaenepoel, 
andenbussche, Mycke en Hubrechsen. 
Casino-Kursaal: O. Van Loo; Tanghe 
i Vollemaere; Vandenkerckhove, Van- 

. ..w, ..echelman en Destickere; Rotsaert, 
oort- oyez, Kesteloot, W . Van Loo en Van 

het 
:per- 
ance 
■eke-

aere.
V. G. vangt aan met windvoordeel. 

.ursaal dringt onm iddellijk het vijande- 
jk kamp binnen langs Rotsaert en Van 

jjïgjj (aere, m aar Vergracht waakt en kan 
, be- jntzetten. G eleidelijk neemt V. G. de bo- 

enhand en na 9 m inuten spel zet Van 
rlies ‘.oucke gepast voor aan Hubrechsen die 
tiing iet w ijd  schot Van Loo het nakijken 
D it-eft. Ku rsaal is geenszins ontmoedigd. 

tus- och de zwakte der h a lflijn  valt terdege 
sbe- p> zoodat de voorhoede niet voldoende 
het pvoed wordt. Pogingen der «blauw-wit- 
van en» leveren geen gevaar op, en ook aan
volg allen vanwege de «rood-gelen» blijven 
ihen onder uitslag. De p artij verloopt meest- 

£ eentonig en te veel wordt aan persoon- 
die jïk  spel gezondigd. Eén m inuut vóór de 
Be- ust komt ’t V. G. aan een tweede doel- 

iunt: Van Houcke zet scherp naar bin- 
het an; een korte doelworsteling ontstaat 
oud in Vandenbussche schiet voor de twee

de }e m aal binnen, 
he tf Na de rust moet Van  Loo onm iddellijk 

Ichotten van Zwaenepoel en Vanden- 
ir t-’ssche verwerken. Vandenbussche m ist 

farna een reuzenkans. De partij heeft 
geinig vleesch om het lijf  en er wordt 
pel van m inder gehalte vertoond, vooral 
mgs de zijde der Kursaal, wiens midden- 
ijn niets in  te brengen heeft. Een ge
aarlijk  schot van Hubrechsen wordt met 
irio door Van Loo gered. De tijd  ver- 
liegt en Kursaal stelt moedige pogin- 
:en in  het w trk  om het achterstel te 
lerminderen. Vergracht hoeft echter 
liet tusschen te komen. M et de 38e mi- 
:uut trekt Mycke prachtig het leder 
linnen en één m inuut la te r doelt Van 
ioucke, na handspel te hebben begaam, 
lammer vier. Kursaal is teneergeslagen 
in de laatst? m inuten zijn volkomen in 

voordeel der «rood-gelen» die nog twee 
aal zullen doelen langs Zwaenepoel en 
ycke.

TR O O ST W ED ST R IJD  
ag Stadsbezoldigden 2 — Casino-Kursaal 7

EL-
EN-

?m-

aft
ld) Gelegenheidsscheidsrechter 

stelt op;
Norree

Stadsbezoldigden: Verstraete; Hinde- 
ryckx en B illiau ; De Boodt, Vandecastee- 
le en G libert; Isidoor Helsmoortel, Ver
meersch, Lauweres, Devynck en Van 
Walleghem.

Casino-Kursaal: Van Loo O.; Tanghe 
en Vandekerckhove; Corveleyn, Van- 
stechelm an en Vollemaere; Van Loo W., 
Rotsaert, Hagers, Stangé en Van Laere.

Na verdeeld spel, neemt Kursaal, die 
den opgooi won, de teugels in  handen, 
m aar na 12 m inuten spel zorgt Lauweres 
voor een prachtige opening naar Van 
Walleghem  die de gelegenheid benuttigt 
om Van Loo voor de eerste m aal te ver
schalken. Daarna stuurt Lauweres bo
ven. terw ijl Vermeersch een prachtkans 
mist. Na 21 m inuten k rijg t Van Laere 
den bal toegespeeld en schiet hem bui
ten het bereik van Verstraete in  de net
ten. Nadat Van Loo een kopstoot van 
Lauweres red^e, verk ijkt Vermeersch 
opnieuw een eenige gelegenheid om te 
doelen. Met de 32e m inuut, op opening 
van Hagers, kan de ongedekte Van  Lae
re, in  buitenspel, een 2e punt netten dat 
goedgekeurd werd. Drie m inuten later 
ging Hagers in  buitenspelstand er van 
door en anderm aal werd het punt toe
gestaan door heer Norree. De Stads
mannen waren teneergeslagen en Van 
Laere, profiteerde er van om een vierde 
doelpunt te netten. Hinderyckx laat zich 
even la te r uitsluiten en v ijf m inuten vóór 
de rust zorgt Hagers voor een vijfde punt.

Na de rust vervangt scheidsrechter 
Vandenberghe, Norree die onvoldoende 
blijkt. Stad  is aanvankeliik de meerde
re, m aar Van Loo houdt alle ballen. De 
Kursaalm annen geraken m oeilijk u it de 
klem los, m aar na 15 m inuten ontsnapt 
Van Laere en zet voor aan Stangé die 
met trekschot een zesde punt net. Op 
doorbraak van Lauweres, kan Van Loo 
op ’t nippertje redding brengen. Met de 
22e m inuut lost Stangé een w ijd schot 
dat via de paal in de netten terechtkom t. 
Onm iddellijk daarop verlaat deze spe
ler, gekwetst, het veld. Stad dringt nu 
verder zijn spel op, m aar het is slechts 
één minuut vóór het einde dat Lauweres 
op missen van Van Loo, een tweede te- 
genpunt kan aanteekenen.

B E S L IS S IN G
A. S. Oostende 2 — V. G. Oostende 1
Scheidsrechter Vandenberghe roept op:
A. S. Oostende: Calem yn; Roose en 

W ets; Dejonghe, Aspeslagh en M eier; 
Vandierendounck, Deschacht, Janssens, 
Lenaers en De Bie.

V. G. Oostende: Vergracht; Vanden- 
bergh-,' en Berten; Mestdagh, Dasseville, 
en Sebaecken' Van Houcke, Zwaenepoel, 
Mycke en Rutiechsen.

Wets en Vandenberghe tossen en eerst
genoemde raadt ju ist, zoodat A. S. met 
het voordeel van den w ind aanvangt. 
Onm iddellijk togen de «rood-groenen» 
ten aanval langs Lenaers die voorzet aan 
De B ie ; deze centert in  en Janssens doelt 
het openingspunt, dat echter wegens 
voorafgaand buitenspel wordt afgekeurd 
De p artij vervolgt verdeeld en beide elf-1 
tallen blijken aan elkander gewaagd.1 
Een prachtcenter van Vandierendounck 
wordt door ziin makkers u it de voorhoe
de gemist. Een drietal hoekschoppen 
voor A. S., die geleidelijk de bovenhand 
neemt, leveren niets op. M et de 23e m i
nuut ontzet de achterhoede van V. G. 
onvoldoende; het leder komt bij De
schacht terecht die een mooi schot bui
ten het bereik van Vergracht lost: 1-0. 
Geenszins ontvoedigd, toogt V. G. ten 
aanval, m aar de schotvaardigheid laat 
te wenschen over. Vergracht redt een 
schieten van Janssens, terw ijl Hubrech
sen nevens jaagt, Op center van Vandie
rendounck, grijp t een kort geharrewar 
plaats, w aarbij Janssens gevaarlijk  naar 
doel kogelt en Vergracht prachtig in 
hoekschop weet te redden. A. S. b lijft de 
meerdere, m aar Vergracht is n iet te ver
schalken. De B ie m ist nog een paar 
prachtkansen en de rust breekt aan met 
1— 0 ten voordeele van A. S.

Na het hervatten zien we saai spel. Na 
5 m inuten begaat W ets handspel in het 
beruchte gebied en Zwaenepoel benut
tigt de gelegenheid om de elftallen  ge
lijk  te stellen. Verdeeld spel volgt. Op 
doorbraak van Vandenbussche dwingen 
de A/J. G'-mannen een vruchteloozen 
hoekschop af. V. G. b lijft nu geruimen

tijd  de aanvallende partij, zonder er in  
te slagen den voorsprong te verwerven. 
Met de 29e m inuut zet Vandierendounck 
p ikfijn  voor aan Janssens die m aar in  te 
leggen heeft, zoodat A. S. opnieuw de 
leiding verworven heeft. V. G. doet nu 
lo ffelijke pogingen om anderm aal gelijk 
te stellen, doch niets zal baten en met 
2— 1 w int A. S. den beter der stad Oos
tende.

Beschouwingen
Het is geschied zooals iedereen het 

voorzag: het Paaschtornooi is tot een 
volslagen succes uitgegroeid. De in rich 
ting was onberispelijk, de wedstrijden 
zeer aantrekkelijk en de belangstelling 
boven het gewone te Oostende. Melden 
w ij terloops dat gedurende de twee da
gen voor 3889 fr. ingangskaarten ver
kocht v oden, zooda.t het aanbevelens
waardig werk van «W interhulp» er eens 
te meer goed zal bii varen. Des te beter!

W ij zegden reeds hooger dat de wed
strijden zeer aantrekkelijk waren. De 
afvallingswedstrijden liepen uit op de 
verwachte overwinningen van A. S. en 
V. G., voor den oogenblik nog onze sterk
ste locale elftallen.

M et 2— 0 bekerde A. S. de Stadsbezol
digden er uit. Een spannende partij is 
het h ier niet geweest daar beide ploegen 
en vooral de overwinnaars het te veel 
op hun gemakjes namen. Daarenboven 
waren de voorhoeden bepaald niet schot- 
vaardig en moesten de «rood-groenen» 
tenslotte met een 2— 0 te hunnen voor
deele genoegen nemen. W ij w illen niet 
nalaten hier het zeer moedig verweer 
der Stadsbezoldigden te onderlijnen. 
Niettegenstaande deze laatsten op voor
hand wisten da.t ze tegen een sterkeren 
tegenstrever geen schijn van kans had
den, speelden zij met moed en uithou
dingsvermogen tot de laatste minuut.

De andere ziftingswedstrijd liep op een 
afgeteekende overwinning -uit van V. G. 
die C. S. Casino-Kursaal met 6— 0 klop
te. B aa rt de zege zelf weinig verwonde
ring, de hooge cijfers stemmen nochtans 
tot nadenken, want wanneer men de 
aangekondigde ploeg der Ku rsaal onder 
het oog nam, dan stelde men vast dat ze 
zeer sterk ineen zat. Van  een andere 
zijde lag het er vingerdik op dat het 
noodige ploegverband volkomen in de 
ploeg ontbrak. De m iddenlijn zag er 
m aar zwakjes u it en de voorhoede die 
daarenboven te persoonlijk was, zag zich 
aldus aan haar lot overgelaten. Het 
zwakke spel der m iddenlijn is de groot
ste schuld der nederlaag geweest en w il 
«blauw-wit» in  de toekomst betere resul
taten bewerken, dan is het volstrekt 
noodig de versterking van dit com parti
ment te bestudeeren. Een sterke voor
hoede volstaat trouwens niet om wed
strijden te winnen. Een goede ruggegraat 
is voor een e lfta l onontbeerlijk en de 
C. S. Casino-Kursaal heeft re tegeen V. 
G. de ondervinding van opgedaan.

De troost wedstrijd zag een gewijzigde 
ploeg van Kursaal in lijn  brengen. D it
m aal vlotte het veel beter bij het e lfta l 
dat beter spel vertoonde dan tijdens den 
openingsdag. Het is echter spijtig  te 
moeten vaststellen dat op deze partij 
een groote zwarte vlek kleeft: de u it
sluiting van Hinderyckx, w at volgens 
onze bescheiden meening een niet goed 
te keuren handelwijze is van den gele- 
genheidsscheidsrechter Norree die wer
kelijk  w at te streng optrad in  een troost- 
match. Best dat scheidsrechter Vanden
berghe hem na de rust ging vervangen, 
want gezien heer Norree reeds twee in 
buitenspel aangeteekende doelpunten 
der Casino-Kursaal goedkeurde vóór de 
rust, had het er allen schijn van dat de 
partij verder niet regelmatig zou ver- 
loopen. In  alle geval va lt er aan de mooie 
overwinning der «blauw-wit.ten» niet te 
tornen en mannen van Stangé wonnen 
zeer verdiend.

De beslissing werd gewonnen door A. 
S. op V. G., na een spannenden kamp 
die negentig m inuten aanhield en tijdens 
denwelken w ij mooie staaltjes voetbal
spel mochten bewonderen. W at vooral 
opviel is de groote sportgeest, w aarin de 
ontmoeting plaats had, zoodat referee : 
Vandenberghe nooit voor een rustiger i 
en kalm er leiding stond. De overwinning | 
der «rood-groenen» was verdiend, want; 
hun aanvallen waren gevaarlijker dani 
deze van den tegenstrever w ier voorhoe
de menige prachtige doelkans liet ve r
leren gaan. Doorgaans waren beide elf
tallen, territo riaa l gesproken, aan el
kander gewaagd, en wenschen w ij de 
overwinnaars van harte geluk voor het 
verwerven van den mooien beker der 
stad Oostende, van een anderen kant 
past het dat w ij de overwonnenen loven 
voor hun prachtig verweer tot de laat
ste minuut.
W ED S T R IJD  VOOR ZONDAG 20 A P R IL
15 u. : A. S. Oostende —  G. S. M iddelkerke

Deze wedstrijd sluit het kampioen
schap van gewestelijke afdeeling, w aar 
M iddelkerke prachtig kampioen heeft 
gespeeld. Een aantrekkelijke p artij ligt 
in  het verschiet, welke te 15 uur op het 
veld van A. S. zal aanvangen.

Oostendsch Nieuws
A PO TH EEK D IEN ST

Op Zondag 20 April, zal de apotheek 
Caenen, W ittenonnenstraat, 59, gansch 
den dag open zijn.
KAAS

Slechts 40 duizend kg. kaas in  plaats 
van een ha lf m illioen kg. wordt ons door 
Holland gestuurd te verdeelen over 30 à 
40 grossisten, w aarvan één te K o rtrijk  
en één te Brugge.
DE A A N BESTED IN G
voor de nieuwe grafkelders op het stede
lijk  kerkhof gaf als uitslag, de aannemer 
C licteur met 182.000 fr.
BENOEMD  

De heer Hoffm an is to.t tijd e lijk  lee
raar in  de stedelijke hotelschool be
noemd.

DE SCHO EN M AKER

_  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 !  J

O PEN T op den 
TO RHO UTSCHE STEEN W EG , 86 
-----  (bij Petit Paris) -----
Geen verhoogde prijzen —  Verzorgd 
werk — Spoedige bediening. B

IliiflHIillHIIIÜIIHIIIIIIIlllHllilIHHIIHIHHIHIHHilHIlHIIIIHIlliHIIIHIHIIHIH HlllilHiillli
(97)

H ET G EM EEN TEBLA D
De twee eerste exemplaren van ’t jaar 

1940 zijn eindelijk afgedrukt. D it is ver 
van alles regelm atig afhandelen, zooals 
door het lastenboek geëischt wordt !
B O T ER IN SC H R IJV IN G  VAN 12 TOT 19 
A P R IL

Vergeet niet den naam : Zuivelw inkel 
Ste Godelieve. (98)
TER U G  IN D IEN ST

W ij hebben gemeld dat de h. Constant 
Schepens, lich t ongesteld was. Thans is 
zijn gezondheidstoestand zoover verbe
terd, dat h ij terug zijn dienst op het 
stadhuis hernomen heeft.
B ED R IJFSR A A D

N aar we vernemen werd een verzoek
schrift tot het schepencollege gericht om 
den Bedrijfsraad  van het Stadspersoneel 
bijeen te roepen en de leden welke door 
de omstandigheden niet meer kunnen ze
telen, te vervangen.
DE B U R G E R L IJK E  
M O B IL IS A T IE B O E K JE S

Verleden week stelden w ij de vraag, 
of de kwestie van de Burgerlijke Mobi- 
lisatieboekjes of het erbij gelijk gescha
kelde organisme, in  orde was. Nader ver
nemen w ij hierom trent, dat alle noodige 
m aatregelen getroffen werden en dat 
zelfs een speciale bediende, de h. Velt
hof René, goed gekend in  de visschersha- 
*en, hoofdzakelijk met dit werk werd 
gelast.

DE V ISC H M A R K T  V ER D W IJN T
Dezer dagen is men begonnen met de 

afbraak van een oud stukje Oostende, 
niets anders dan de Vischm arkt, daar 
w aar zoo menige Oostendenaar een aan
genaam uurtje w ist door te brengen. A l
hoewel men beweerde dat het er niet im 
mer aangenaam rook, verdw ijnt deze 
m arkt voor goed uit onze locale geschie
denis. En  wie weet waar men deze plaats 
zal heroprichten, als daar ooit sprake 
van komt.
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 rantsoer beste boter, 
zal eenparig den naam  Ste Godelieve op
geven, om door deze zuivelwinkel be
diend te worden zooals voorheen met ver
sche boter. Nieuwpoortsteenweg, 26 er. 
W ittenonnenstraat, 44, Oostende. (99)
DE S T E D E L IJK E  PEN S IO EN KA S
heeft een overschot van meer dan één 
ha lf m illioen per jaar. Z ij is overgegaan 
tot het treffen van een besluit strekken
de tot den aankoop van 2 Ha. bouwgrond 
op M ariakerke palende aan den Steen- 
schen dijk en twee Ha. op Oostduinker
ke.
HET EXAM EN  VAN M A G A Z IJN IER

Zooals gemeld greep Dinsdag het exa
men plaats van stadsmagazijnier. 61 kan
didaten hadden zich laten inschrijven. 
30 alhier verblijvend en 31 buiten de stad 
wonend. D aarvan zijn er slechts, ’s mor
gens 16 opgekomen en ’s namiddags zijn 
er dan nog twee thuisgebleven, zoodat 
men onder deze veertien jongens, den 
gelukkige zoeken moet.

GAS- EN ELEC T R IC IT E IT ST A R IEV EN  
VOOR A P R IL  1941

Electriciteit:
Verlichting en uitstallingen fr. 2,64 
D rijfkrach t, lifts  en nijverhelds- 

verbrulk 1,54
Hui shoudeli j ke gebruiken :

Tarief I  en I I  Lage prijs 0,50 
Hooge prijs 1,54 

Tarief I I I ,  IV  en V  0,63
Gas:

Gewoon gebruik 1J1
Centrale verwarm ing 0,79

Pierre
LANNOYE-VANTYGHEM

ZEILMAKER
Gelast zich voor alle werk ; 

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

Handelsregister 9390
(25)
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V O ETEN VERZO RG IN G  —  MASSAGEN  
FOOT COMFORT — SER V IC E

uPara

Boksen
Op Zondag 20 April, te 15 uur 
in de zaal van het Sportpaleis

TW A A LF L IE F H E B B E R S W E D S T R IJD E N
De aanstaande bijeenkomst van Flan- 

dria B . C. Oostende is vastgesteld op 
Zondag a.s. 20 April, te 15 uur in  de zaal 
van het Sportpaleis, Rogierlaan, 42 en is 
uitsluitend voorbehouden aan de liefheb
bers. Aan spanning zal het tusschen de
ze jongeren zeker n iet ontbreken, ver
m its n iet m inder dan tw aa lf ontmoetin
gen op het programma prijken.

Ziehier trouwens het volledig program
ma van dezen veelbelovenden namiddag:

Liefhebberswedstrijden over 4 x 2  min.
K e ttle r (80 kg.) Duitscher tegen De

clercq (80 kg.) Izegem.
Rommelaere (78 kg.) Oostende tegen 

Surm ont (78 kg.) Izegem.
Avereyn (72 kg.) Oostende tegen Raedt 

(70 kg.) Izegem.
Helsmoortel (67 kg.) Oostende tegen 

Alfonso (67 kg.) Izegem.
Devaux (65 kg.) Oostened tegen M iny 

(65 kg.) Veurne.
Brys (65 kg.) Oostende tegen Berto 

(65 kg.) Veurne.
Hubrouck (62 kg.) Oostende tegen 

W ytty (62 kg.) Veurne.
Raeder (61 kg.) Oostende tegen W il

lems (61 kg.) Roeselare.

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

(2)
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Dejonghe (61 kg.) Oostende tegen 
Deckers (60 kg.) Veurne.

Hoornaert (58 kg.) Oostende tegen 
Caulier (60 kg.) Veurne.

Zeebrouck (58 kg.) Oostende tegen 
Verellen (58 kg.) Roeselare.

Delrue (53 kg.) Oostende tegen Mars 
(54 kg.) Veurne. )

Prijzen der plaatsen: ring 20 fr.; le  
rang 15 fr.; 2e rang 10 fr.; volksplaat- 
sen 5 fr.

Kaarten  op voorhand te verkrijgen in 
het Hotel Central, W apenplaats of ter 
Café Conscience, 57, Torhoutsteenweg.

Eerste gongslag stipt te 15 uur.
STAF ROTH — K A R E L  SYS  ?

Zooals men weet behaalde S ta f Roth 
Woensdag te Brussel een gemakkelijke 
zege tegen den Franschen zwaargewicht- 
kampioen Jean  Motte. De Franschm an, 
die pas twee maanden uit krijgsgevan
genschap was teruggekeerd, kon hoege
naam d geen bevrediging schenken en de 
vertegenwoordiger der Fransche boks
sport had er veel spijt van Motte toege
laten te hebben de verplaatsing naar 
Brussel te maken.

Veel heeft de wedstrijd Roth-Motte j  
niet geleerd, m aar verm its K are i Sys den1 
winner —  en dien kende men reeds van 
voor den kamp —  heeft uitgedaagd, mo
gen we ons verwachten aan een match 
S ta f Roth—K are i Sys. W at brengt deze 
nieuwe schok voor den thans beter dan i 
ooit op dreef zijnde Sinjoor ?

IJZERWAREN -
QUINCAILLERIE

Jack DELANGHE
Nieuwpoortsche Steenweg, 34

A LLE  H U ISH O UD  A R T IK E L S  
—  EN  ALAAM  . —

H. R. 3673 •  Tel. 72.072
(27)
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VIVO  SPEELSCHAAR-D EIN IN G
In  de nabije toekomst gat een feest 

door ten voordeele van W interhulp. Jo n 
gens en meisjes kunnen nog steeds toe
treden, lokaal Muziekconservatorium, 
Rom estraat, zaal 9, eiken Zaterdag van 
4,30 uur af.

AARD APPELEN
De nood bij de burgers wordt groot op 

gebied van aardappelen. W ij w illen goed 
begrijpen dat ons schepencollege alle 
krachten inspant om alle fam ilies van 
de broodnoodige aardappelen te voor
zien, en dat dit m aar m oeilijk gaat,m aar 
d it alles vu lt een mensch zijn buik niet !

Zoo hebben w ij reeds opgemerkt dat 
brave burgers, de buitenmenschen (die 
rnen aan hun korf of kleederdracht kan 
herkennen) lastig vallen met het ver
zoek hen toch m aar w at aardappelen 
te verkoopen. De prijs doet er niets toe !

Inderdaad, als men nagaat dat men 
voor doodgewone koolrapen een prijs 
betaalt welke twee driem aal zoo hoog 
is als de wettige p rijs van aardappelen, 
dan moet men toch begrijpen dat deze 
knollen aan 1,20 fr. N IE T  kunnen gele
verd worden.
HET AFNEM EN VAN EXAM EN S

Op het stadhuis worden de examens 
steeds op een verschillende wijze afge
nomen.

Mogen w ij het gemeentebestuur er op 
attent maken dat eens en vooral hiervoor 
een officieele ju ry zou dienen aangesteld 
bestaande uit een paar leden van het 
officieel en vrij onderwijs, met aan het 
hoofd een voorzitter-schepen.
HET ONDERZOEK IN ZAKE  
T I JD E L I JK E  BED IEN DEN

W ij weten n iet hoever het hiermede 
gesteld is en of ook de tijde lijk  aange
stelde bedienden en werklieden deze bul
le t in  hebben moeten Invullen.

Graag zagen we dit onderzoek ten 
spoedigste geëindigd omdat d it het sche
pencollege zou toelaten nog bestaande 
mistoestanden u it den weg te ruim en en 
brood te geven aan m in gelukkigen.
W ER K LO O Z EN C IJFER

In  de week van 7 tot 12 April 1941 wer
den per werkdag gemiddeld 616 werkloo
zen gecontroleerd, t.t.z. 375 mannen en 
241 vrouwen.

Tijdens de week van 31 M aart tot 5 
April waren 649 werkloozen, waarvan 
395 mannen en 254 vrouwen.

DE CO M M ISSIE  VAN U R BA N ISA T IE
Vroeger vergaderde de commissie van 

Urbanisatie eiken Donderdag van de 
week. De beslissingen of moties werden 
bekend gemaakt.

Heden Donderdagnàmiddag zal deze 
commissie voor de eerste m aal opnieuw 
vergaderen.
AANHOUDING

In  een grootwarenhuis gelegen in  de 
Steenstraat te Brugge, werd onze stads
genoot Bogaert Hector, op heeterdaad 
betrapt van diefstal. De kerel werd op
geleid en ten gerechtshove van Brugge 
onderhoord, waarna h ij onder aanhou
dingsmandaat werd gesteld.

R A V IT A ILLEER IN G
W ij deelen aan de belanghebbenden 

mede dat bijrantsoenen vleesch en m ar
garine, mogen aangevraagd worden, ie
der maand tusschen 10 en 15.

Langs den anderen kant is er bij ie
dere uitreiking van gewone rantsoenze
gels, een speciale uitreiking voorbehou
den voor invalieden, grijsaards, gebrek- 
Kigen, zieken en zwangere vrouwen. En 
kel bij die uitreiking worden de noodige 
oijzegels verstrekt of inruilingen ge
daan.
DE BR A N D W EER K A Z ER N E

Zooals we reeds medegedeeld hebben, 
zou het stadsbestuur het inzicht koeste
ren de pompierskazeme te laten beant
woorden aan de vereischten van de h y 
giene. Thans wordt nader gemeld, dat 
dit slechts een voorloopig karakter zou 
dragen daar men met het p lan rond 
loopt, de Brandweer in  het nog op te 
richten stadhuis, onder te brengen ! De 
kelders zouden hiervoor dienen.
VOOR HEN D IE  U IT W EK EN

Onze lezers weten dat alle stadsbezol
digden die in  M ei jl. uitweken, hun volle 
wedde uitbetaald kregen. Daarvan werd 
nochtans de som afgehouden, welke zij, 
volgens eigen verklaringen, in  Fran krijk  
hadden verdiend. Thans moet deze som 
hen ook uitbetaald worden, zoodat men 
personen zal hebben die een stadswedde 
trokken en tevens het loon voor hun 
werk ergens in  het Zuiden van Frank 
rijk .

W at zeggen de jongens van het «Al- 
bertkanaal», die slechts 15 t.h. van hun 
stadswedde trokken, hiervan ? Ook hier
aan had de Hoogere Overheid te Brussel 
moeten denken.
NOG DE ZAAK W Y FF E L S

Van Borm, u it Leffinge, werd wegens 
diefstal aangehouden.

Voor onze lezers is de naam  Van Borm  
niet onbekend. H ij is nam elijk de man 
die zich, tijdens den Spaanschen burger
oorlog, aldaar beschuldigde de ongeluk
kige M arguerite Cheyns te hebben ver
moord, waarvoor O. W yffels tot 10 jaa r 
veroordeeld werd. Deze laatste vroeg, 
op grond van dit feit, een herziening 
aan van zijn proces, alhoewel Van Borm, 
eens in  Vlaanderen teruggekeerd, zijn 
«verklaringen» introk.

In  afwachting dat deze zaak beslecht 
wordt, zal Van Borm  eerst moeten boe
ten voor zijn diefstal.

P E L S E N

H E S S E N S
Specialiteit van Vossen, Mantels 
en Pelsen op maat ■

A JO L F  BU YLSTRA AT, 44, OOSTENDE
Herstellingen — Veranderingen 
Matige prijzen.
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« 't Is  spijtig, zeg ik, m aar samenwer
king van de kleine visschers zou veel aan 
hun erbarm elijken toestand kunnen veria. belpen».

D it leeggieten der pinten bier, zoo rap 
d’een na d’ander, m aakt m’n hersens 
week. Ik  vrees dat m ijn hart in m ijn 

N^keel zal kloppen als we nog lang od dit 
s- ) thema voortbrouwen. Fred lijk t een 
r-‘ verschgerookte kreeft. Boeten Lam bercy 

wordt spraakzamer. Z iin  oorlelletjes zijn 
donkerrood, oorringen draagt h ij niet 
meer, m aar de gaatjes teekenen een 
zwart stipje op het roode vleesch. Het 
modernisme heeft ook reeds onze vis
schers te pakken. De jongens dragen 
geen oorringen meer. De meisjes zijn als 
dü stomme stedelingen façademenschen 
geworden, ze dragen pelsenmantels (op 
afbetaling) en schamen zich om vader 
en moeder, zooals het een tre ffe lijk  k le in 
burger past. De tongen komen thans hee
lemaal los. -De oude Luyens zelf wordt 
spraakzamer. Z ijn  gelaat lich t warm  als

) _ 't bruine zeil der oude logge sloepen.

De Scheie vraagt m ij of h ij geen voor
schot kan krijgen op zijn loon. Ik  zeg 
hem te wachten tot morgen. Luyens valt 
bovenarms op de kwestie van geld. H ij 
vindt het gemeen de menschen op hun 
geld te doen wachten. Een visscher kan 
zijn centen a ltijd  gebruiken. Het heeft 
geen zin gansch de litan ie weer af te 
rammelen en ik  trach t dan ook met een 
schouderophalen van allen verderen u it
leg i-.f te komen, m aar Luyens verstaat 
het zoo niet. H ij dringt aan en schijnt- 
er m ij zelfs een verw ijt van te w illen 
maken dat ik de 0.17 betaald heb.

Ik  mompel weer iets van speciaal ge
va l en zet een punt achter m ijn woor
den, met m ijn glas in  m ijn keel leeg te 
gieten. Doch zoo gem akkelijk kom ik  er 
deze m aal niet af. Ik  beken dan ook 
dat w ij 't oude mensch uit medelijden be
taald  hebben. De woeker, of beter gezegd 
de Berg van Barm hartigheid, is den 
Zondag gesloten, en ’t mensch stond 
m isschien al te veel in  ’t k rijt bij de 
w inkeliers om nog iets op den poef te I 
kunnen krijgen, zoodat w ij haar dan ook ' 
uitzonderlijk betaald hebben.

Terw ijl ik  spreek k ijk t Luyens met 
troebele oogen naar. de schipbreuk bo
ven de schouw. H ij kent Cissen Verbist : 
van de 17. H ij heeft nog met hem ge
varen op de Frans-Marle, een mooie 
sloep, eigendom van Ciessen. Boeten was 
een goeie kam eraad van Frans, Ciessen’s 
zoon. Och, ge weet wel, M arie leurde ’s

zomers met garnaal, ’t W as hard werken 
toen, op de zeilsloepen, m aar ook zooveel 
beter, zonder die stinkende moteurs, die 
de oogen uit een mensch zijn kop kos
ten. Tijdens die groote storm van ’23 is 
de sloep vergaan en Frans verdronken 
met zooveel anderen. Ik  heb m ijn boot 
aan Den Haan op ’t strand gestoken. 
Ciessen beproefde het nog de haven bin
nen te loopen. Z ijn  boot was n iet ver
zekerd. De heeren van de assurantie 
zogen ons u it en w ij kunnen zoo. weinig 
schrijven en lezen, met a l die papieren 
kunnen w ij niet over de baan; ze hebben 
ons in  hun handen vóór w ij ’t zelf weten. 
Ciessen dacht zijn boot te redden. M aar 
vóór de havengeul werd ’t dek ingesla
gen en M arie zag haar zoon voor heur 
eigen oogen verdrinken. Ze stond daar, 
samen met al ’t vrouwvolk onder de bel 
op ’t staketsel; en ze konden niets doen. 
Ciessen heeft zich drijvend kunnen hou
den tot men hem halfdood uit ’t water 
haalde.

Veel fijne Madames zijn  nadien poot
jes komen geven, m aar een nieuwe sloep 
kreeg Ciessen niet. M et een open boot 
moet h ij thans trachten zijn plan te 
trekken.

Boeten haalt ook zijn herinneringen 
boven water. Frans was zijn m aat, sa
men liepen zij de luidruchtige herbergen 
af en minden om beurten heel d ikw ijls 
hetzelfde meisje.

Ciessen is de slag nooit te boven ge

komen, al hielpen de andere visschers 
hem. M aar de schamele kloefenbende 
kan slechts armoe geven en gedeelde 
armoede weegt nog zwaarder.

Zonder dat Luyens of Lam bercy het 
met nadruk tot uiting brengen, voel ik 
en weet ik dat de solidariteit onder de 
visschers, wanneer zij in  nood verkee- 
ren, veel hechter is zelfs dan de uitge
brande toren van de oude hoofdkerk, die 
nog immer pal staat. En  al razen de 
vrouwen soms in een grimmige bui, of 
slingeren ze elkander hun armoede naar 
het hoofd, even snel als de stormwind 
die jaag t over de masten der schepen 
om achter zich een kalme uitgekookte 
zee te laten, zoo staan zij ongevraagd 
en dienstvaardig naast mekaar, wanneer 
er te helpen valt. En  a ltijd  vinden zij 
toch nog iets in hun armoezak.

Ik  laat de beide visschers, over het 
volk van de kaai, allerlei geschiedenissen 
oprakelen. Langzaam dringt het bij hen 
door, dat w ij stadsmenschën, niet mee 
kunnen op den ingeslagen weg. Luyens 
trekt zich in zijn schelp terug. Boeten 
is nog luidruchtig, als alle jonge vis
schers hoort h ij graag de klank van zijn 
eigen stem.

De groote hangklok ronkt opeens en 
slaat helder, heel de kam er vullend met 
een klare klank, tw aa lf klinkende slagen. 
Ik  begin weer een beetje positiever .te 
denken., Het bier zou een mensch op 
den duur van binnen heelem aal nat

maken. Het besef dat er morgen weer 
een lange werkdag voor de deur staat 
brengt m ij heelem aal tot de realiteit 
terug, ’t  Is  tijd  om naar huis te gaan. 
Ik  kan m oeilijk de verleiding weerstaan 
om nog w at te blijven. En fin  ’t moet 
toch eens gebeuren. Ik  betaal den Tjoe- 
rel, die thans scheler ziet dan naar ge
woonte, en wensch eenieder een goeie 
nacht, ’t M alle pootjesgeven is hier over 
bodig. De stem verraadt het toch of het 
gemeend is of niet.

Het k ille vriesweer doet m ijn hoofd 
goed. Vertrouwend op m ijn onderbe
wustzijn en m ijn nog stevige beenen 
laveer ik naar huis. Alle voetpaden lig
gen als booglijnen vóór m ij, zonder te 
spreken van de lantaarnpalen die m ij 
natuurlijk  a ltijd  den weg versperren. 
M ijn  hoofd is als door een ijsband om
sloten, m ijn gëest alleen toeft vrij bij 
de zee en haar bezitters: de visschers, 
de visschers die van de zee hun aan
schijn kregen en hun ziel.

E IN D E

SX; i X i

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

gelezen weekblad van de Kust.

HOE EEN D U B B E L T JE  ROLLEN KAN
Gemeld werd dat een afgedankt werk

man klacht had ingediend tegen de u it
baatster van een pensioen, die h ij ervan 
beschuldigde allerlei zilverwerk ont
vreemd te hebben, alsmede rijw ielen, 
toebehoorende aan den eigenaar van het 
huis, thans in  den vreemde vertoevend.

Het onderzoek door de politie ingesteld 
heeft uitgewezen dat de beschuldigingen 
van den werkman ongegrond zijn en dat 
de inventaris van het zilverwerk ju ist is. 
De rijw ielen werden medegenomen door 
vluchtelingen, die ze thans ter beschik
king houden van de eigenaars.

De uitbaatster heeft thans k lacht in 
gediend tegen den werkm an wegens las
terlijke aantijgingen en eerroof.
W IS T  U ?

De heer Claeys Gaston, die thans tot 
secretaris-generaal op het M inisterie 
van Verkeerswezen bevorderd werd, stond 
aan het hoofd van den dienst, welke in  
onze stad en langs de kust, de autom ati
sche telefoon oprichtte en met zeer goed 
gevolg in  werking stelde.

Onze gelukwenschen !
IN DE ST A D SB IB L IO T H EEK

In  de locale pers is thans andermaal 
het bericht verschenen dat aan den h. 
M illecam p, een vergoeding zal uitbetaald 
worden wegens diens vrijw illige en on
baatzuchtige medewerking aan de dien
sten van onze stadsbibliotheek. W anneer 
zal men dezen persoon definitief aan
stellen ?
B IB L IO T H E E K  PASTOR P Y P E

Op het verzoek van de bibiotheek Pas
tor Pype om w at geldelijke tegemoetko
ming, heeft het schepencollege betreurd 
hierop geen gunstig gevolg te kunnen 
verleenen.

E r  bestond inderdaad een voorgaande 
en zoo zouden alle private bibliotheken 
om toelagen kunnen verzoeken.
OVER Z IEK EN

Als we de heeren geneesheeren mogen 
gelooven, zijn er in  de huidige omstan
digheden veel m inder zieken dat in nor
male tijden. Het schijnt ongeloofbaar en 
toch is het zoo !
O PROEP

Het A.V.N.J. gouw Kustland rich t een 
oproep tot alle bëzitters van roeibooten, 
zeilboc>fen„ kajao’s en motor|booten om 
deze ter beschikking te stellen van de 
jeugdorganisatie.

Alle in lichtingen of aanbiedingen kun
nen gezonden worden aan Lucien Naes- 
sens, Tarwestraat, 56.
O N GELUK

Zaterdagnamiddag gebeurde er een 
klein autoongeluk dat erge gevolgen had 
kunnen veroorzaken. Een personenauto, 
kwam nam elijk op de Nieuwpoortsteen- 
v.eg, rechtover de cinema Roxy, door 
een verkeerde beweging op het voorland 
terecht. Een vrouw welke op d it oogen
blik voorbdjfietste werd op den grond 
geslingerd en haar rijw ie l verbrijzeld, 
Het slachtoffer werd met m in of meer 
zware verwondingen opgenomen in  het 
gasthuis. Op het voetpad ging op het
zelfde moment de fam ilie Calcoen, be
staande uit Mevrouw Em est Calcoen met 
moeder, zuster en dochter.

Eerstgenoemde werd eveneens lichtjes
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gekwetst m aar kon na een kort verb lijf 
in het hospitaal weer huiswaarts keeren.

Als tragische bijzonderheid mag gelden 
dat de fam ilie Calcoen ju ist te voren hun 
8 maanden oud zoontje ten grave had
den geleid.
BR ID G ETO RN O O IEN

Van een paar bridgeliefhebbers werd 
ons gevraagd eens de aandacht te trek
ken op de mogelijke in richting van een 
bridge-tornooi. Vroeger grepen dergelijke 
avondjes d ikw ijls plaats !

W aarom  zou dit nu niet meer kunnen? 
W interhulp zou hierbij niet vergeten 
v/orden !
ST R A T EN V ER BET ER IN G

De Antwerpenstraat werd deze week 
over een gedeelte in  orde gebracht. Ver
hopen w ij, dat andere straten en lanen 
van hetzelfde laken een broekje zullen 
krijgen. Z ij hebben het w aarlijk  noodig.
S T R IJD  TEG EN  DEN W O EK ER

In  de laatste drie weken werd een wa 
re veldtocht ingericht tegen den woeker. 
Op alle wegen werden controleurs ge
p laatst en zonder genade wordt eenie
der lastig gevallen. Het succes bleef 
dan ook niet u it! M aar met dat alles 
waren er met de Paschen geen eieren 
te krijgen en zeggen dat men de week 
te voren, gezegd had, dat de p rijs ging 
afslaan.

Het zijn niet de kleine menschen die 
met een zakje naar den buiten gaan, 
welke dienen lastig gevallen, want velen 
lijden honger, m aar het kwaad schuilt 
bij groote woekeraars en vooral bij vele 
boeren, die niet meer weten wat ze moe
ten vragen voor om het even wat, uit 
vrees van te weinig te vragen.

OOSTENDENAARS IN DE HOOFDSTAD
Indien U  in  de hoofdstad verb lijft, 

brengt een bezoek aan TA VERN E HOTEL 
M IRA BEA U  (bij den Oostendenaar Bas
tin ), 18, Fontainasplaats, Brussel (m id
den der stad). Goede dranken, verzorgde 
keuken. (111)

TE KOOP
Verschillende loten 
B O U W G R O N D
Te begeven b ij:

Ed. DE VLIEGER
Architect-Expert 

18, Koninginnelaan 
O O S T E N D E
Kosteloos te beko
men: alle in lich tin 
gen nopens oorlogs
schade, expertises, 
kredietverleeningen, 
enz.

B u r e e l  o p e n  :
MAANDAG, D IN SD A G  en DONDERDAG
—  van 10 tot 3 u u r -------

(106)

Dank zij een N I E U W E  
en MODERNE IN ST ELL IN G

worden Uwe

M A T R A S S E N
U IT ST EK EN D  H ER ST ELD  IN  H ET  
----------- H U I S  -------------

1
Maurice DAVID
TORHOUT STEEN W EG , 48 
O O S T E N D E

__________  ________(108)

VOOR DE SCHO EN M A KERS
Medegedeeld wordt dat vanaf 1 Mei

a.s. alleen de schoenmakers die zich bij 
een lederhandelaar, die bij de Ledercen- 
tra le  een stamnummer bezit, hebben la 
ten inschrijven, zullen mogen genieten. 
Ook hier wordt alles geordend.
OVER DE SCH EPEN EN

In  welingerichte kringen doet het ge
rucht de ronde dat de schepenen zullen 
aangesteld worden door het M inisterie 
en dat de gemeenteraad hiervoor niet 
eens meer zal tusschen te komen hebben. 
De aanstelling van de HH. Boudolf en 
Van Coillie, buiten den raad om, zouden 
dus geen enkele opmerking meer kun
nen veroorzaken, zooals d it tot nog toe 
het geval was. Deze heeren hebben ten 
andere aan de stad uitstekende diensten 
bewezen.
DE H EER  PO RTA TERU G  
G EM EEN TERA A D SLID

N aar we vernemen is het vanaf heden 
den heer Po rta toegelaten terug als ge
m eenteraadslid te zetelen, zoodat de 
raad van éen eenheid vermeerdert.
HET SPREEK W O O R D  VAN DE W E E K

le e f eiken dag alsof het uw eerste en 
uw laatste ware. (G . Hauptmann^.
IN DE K A PELLEST R A A T

Het is thans meer dan drie weken ge
leden dat w ij op het gevaar gewezen 
hebben welke de opengelegde kelders 
van afgebrande huizen in  de Kapelle
straat bieden. Thans is men begonnen 
aan d it euvel te verhelpen, zoodat dit 
gevaar aldus opgehouden heeft te be
staan.

Burgerlijke Stand

ONZE BRA N D W EER  IN DE TO EKO M ST !
Bevelhebber G. Vanhecke richtte den 

onderstaanden oproep tot al zijn man
nen. Daar ons stedelijk pompierskorps 
een der bijzonderste stadsdiensten is, 
welke over de burgers waken, en derhalve 
ook het meest de aandacht verdienen, 
aarzelen we niet dezen oproep aan onze 
lezers kenbaar .te maken.

H ET  PRO G RAM M A
1. Een nieuwe kazerne (de modernste 

van het land ).
2. Nieuwe reglementen die beter de 

rechten en de plichten van de pompiers 
opgeven en hen voordeeliger zijn.

3. De benoeming van de tijde lijke pom
piers die gedurende de schrikkelijke oor
logsdagen onder de leiding van den be
velhebber, samen met de vastbenoem
den, immer blijken gaven van moed en 
volharding en plichtsgevoel.

4. Drie nieuwe brandwagens.
5. Een nieuwe moderne ladder w aar

mede reddingen kunnen uitgevoerd wor
den.

6. Gelijkstelling met de politie.
7. Een nieuwe kleedij volgens de voor

schriften.
8. Invoering van de nieuwe graden.
Om dit alles te bereiken, zoo beweert

de heer Vanhecke, w at al m ijn  inspan
ningen, al m ijn tijd  en al m ijn krach
ten in  beslag zal nemen, moet ik kunnen 
rekenen op uw solidariteitsgevoel, uw 
plichtsbesef, de erkenning van al uw 
overheden, de stipte uitvoering van alie 
bevelen, eerbied en liefde voor uw vak 
en vooral op uw wederzijdsche broeder
liefde. i

So lidariteit vooral moet U  aan elkaar 
binden.

Solidariteit, gaat den bevelhebber ver
der, is de toestand van de geest en van 
het gevoel die de menschen van dezelfde 
gemeenschap, h ier het brandweerkorps, 
nader bij elkaar brengt, ze onderling met 
elkaar moet meevoelen, en elkaar doet 
ondersteunen en samenwerken voor een j 
gemeenschappelijk doel. M et ander woor- ! 
den, het is zijn medemenschen liefheb-j 
ben, met hen medevoelen in  lie f en leed, j 
hun gebreken verdragen, er aan medehel- 
pen ze te verbeteren.

H ier is een noodgedwongen vorm van 
samenwerking, die weliswaar nog niet 
a ltijd  voldoende begrepen en toegepast 
wordt. So lidariteit is dus een hoogere 
graad van gemeenschapsgevoel die de 
menschen dichter bij elkaar brengt. Hoe 
meer solidariteit hoe meer en beter sa
menwerking. W aar er solidariteit is en 
samenwerking heerschen, is er geluk, 
vooruitgang en bloei.

Ik  van m ijn  kant, zoo besluit de heer 
Vanhecke, zal zooais in  het verleden, 
trachten U  hierbij te steunen in  de mate 
van al m ijn krachten in  de vaste hoop 
er de gehoopte voldoening bij te genie
ten.

Voor uwe LIMONADEN
wend U tot de limonadefabriek CROWN

IN DE M E IS JESBER O EPSC H O O L
Het Departem ent van het lager onder

w ijs heeft het voorstel goedgekeurd om 
aan Mej. Cranshof een verlof van een 
ja a r toe te kennen zonder wedde, om 
haar in  de gelegenheid te stellen het 
besturen van de Meisjesberoepschool te 
kunnen waarnemen.

Deze aanstelling wordt heden Vrijdag 
in den Gemeenteraad bekrachtigd.
OVER H ET N IEU W E  STA D H U IS

Dat niet alle inwoners akkoord gaan 
met het principe het Stadhuis over te 
brengen naar het te dempen derde dok, 
b lijk t u it het feit dat de eigenaars van 
de m iddenstad zich thans vereenigen 
ten einde een actie op touw te zetten 
om het behoud van het Stadhuis op de 
W apenplaats te verkrijgen. Z ij verklaren 
ronduit benadeeld te zijn in  hunne be
langen door een gebeurlijke verplaatsing, 
die volgens hen door niets gewettigd is, 
noch uit praktisch, noch uit urbanisatie 
oogpunt.

Aan de Commissie van Urbanisatie te 
beslissen.

Hetzelfde had men ten andere kunnen 
zeggen voor de bewoners van de Vander- 
zweepplaats, toen de oude statie er ver
dween.
VERG O ED IN G  AAN DE G EZ IN N EN  VAN 
SO L D IJT R E K K E N D E  M IL IT A IR EN

De rechthebbenden van de soldijtrek- 
kende m ilitairen, m iliciens, wederopge- 
roepenen of onder de wapens gehand- 
haafden die, ingevolge aan den oorlog 
te w ijten omstandigheden, u it hun haard 
stede afwezig zijn, kunnen, op verzoek, 
met ingang van 1 Ju li 1940, de na ver
melde vergoedingen verkrijgen:

per dag
a) voor de echtgenoote van den 

m ilita ir ...................................  14,25 fr.
b) per kind, van m inder dan 15 

jaa r en ten laste van den m i
lita ir ........................................ 2,50 fr.

c) per kind van 15 tot m inder 
dan 21 jaa r ten laste van den 
m ilit a ir ...................................  4,25 fr.

Met ingang van 1 April 1941 werd de 
vergoeding per maand berekend en wel 
als volgt:
a) voor de echtgenoote van den 

m ilita ir ................................... 500 fr.
b) per kind van minder dan 21 

ja a r en ten laste van den m i
lita ir ........................................  150 ÎB:

DE SC H O EN M A K ER IJ
Wwe TAHON
F R E R E  OR BANSTRAAT, 51 
te O O S T E N D E

is eiken dag voor het geacht kliën
teel open; steeds verzorgd werk 
en spoedige bediening.
Deze schoenmakerij heeft niets 
gemeens met de schoenmakerij 
onlangs door een zekeren Raymond 
Tahon geopend.
Dus voor het oud gekend huis 
Tahon, m aar één adres:

W w e  T A H O N  
F R E R E  OR BANSTRAAT, 51 
O O S T E N D E  

(104)

G EBO O RTEN

6 April. — Monique Hoorenbant van 
Eugeen en Georgette Defebere, Gelijk- 
heidstraat, 108.

7. —  Herm an Devriendt van Gerard 
en M aria Opstaele, Schapenstraat, 20.

8. —  Fernand Jongbloet van Georges 
en Louisa Lannoye, Fr. Orbanstraat, 143. 
Roger V ileyn van K are i en M aria Mon- 
garé, Antwerpenstraat, 11.

10. —  M aria Van Thuynen van G entil 
en Antonia Declercq, Stefanieplein, 47; 
W illem  Defloor van Hendrik en Rachel 
Demey, Tarwestraat, 12.

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
6 April. —  Irm a Croos, 24 jaar, ong. 

woont te Vlissegem.
7. —  A rthur Beernaert, 47 j„  echt. v. 

Angela Everaert, Stu iverstraat, 8; Jenny 
Lambersy, 15 jaar, Kaaistraat, 44; Rosa 
Meseure, 6 jaar, woont te Gistel.

8. —  Sidonie De Jonghe, 24 jaar, echt. 
Joseph Denis, Fortu instraat, 28.

9. —  Arnold Calcoen, 8 m., Nieuwpoort 
steenweg, 449.

10. — Henri Borret, 72 j„  echtg. Anna 
Hendrix, Elisabethlaan 328.

11. —  Pierre Botte, 69 jaar, echt. van 
Honorine De Coster, Gouweloosstraat, 3; 
Anna Hendrix, 79 jaar, wed. Joannes 
Van Gastei en Edmond Brunet en van 
H enri Borret, Elisabethlaan, 328; Frans 
Blondeel, 29 jaar, woont te Nieuwpoort

H U W EL IJK SA FK O N D IG IN G EN
Vanspeybrouck )G )aspard , bankwer

ker en Vanhoutte M agdalena; Vanden 
Abeele, zeeman en Coenye Yvonne, z. b. 
Plafonneerderstraat, 51; Lenaers Arthur 
opsteller P. T. T., Stockholm straat, 29 
en Vandamme Simonne, z. b., Duiven
hokstraat, 4; Ducheyne Camiel, maga
zijn ier en Van Belle M arcella, z. b., 12, 
Grensstraa.t; G ijselen André, geneesheer 
en Felix  M aria, Licenciaat in  wijsbegeer 
te en letteren, M uscarstraat, 38; Burke 
Alfredis, meubelmaker, Steenbakkerstr., 
16 en Backvis Irena, badvrouw, wed. v. 
Burke Gustaaf.

H U W E L IJK E N
8 April. — André Ketels, onderwijzer 

en M aria Dossaert, onderwijzeres.
12. —  Oscar Simoens, hulptelegrafist 

en Jeanne Eicke, naaister; Reimond Ta
hon, schoenmaker en Alice Dugardijn, 
z. b.; Hendrik Vigne, visscher, wed. van 
A licia Vulsteke en Helena Kroothoep; 
z b. wed. van Alois Moorthamer.

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

(26)

Afgedankt en Misbruiken
W ij ontvingen hiernavolgend schrij

ven:
M ijnheer de Redakteur,

In  uw blad van 28-3 1.1. komt een 
artikel voor over het stelsel der twee 
maten en twee gewichten, dat nog j 
steeds hoogtij viert op het Stadhuis. ; 
Ook ik  wist, dat er in  de gemeentelijke 
adm inistratie sinds lang een toestand : 
heerschte van bevoorrechtigden aan den 1 
eenen kant, dikw ijls van heel m iddelm a
tige elementen, en achteruitstelling aan 
den anderen kant van bekwame karak- ! 
termenschen, die zich niet wilden leenen ! 
tot vernederende knievalletjes of vieze 
karweitjes. Tevens is ons Stadhuis ook j 
berucht door de fam ilieheerschappen, ! 
die het tot een trad itie gemaakt hebben j 
alle goede posten aan broers, zoons, ne- j 
ven enz., uit te deelen. De nu heerschen-: 
de fam ilie breidt meer en meer haar ; 
machtpositie uit, tot groote ergernis van i 
de bevolking, die zijn buik vol k rijg t 
van een dergelijk profiteerdersdom. En  i 
het was een goede daad van volksvoor
lichting, dat u in  het artikel «Afgedankt 
en M isbruiken» dezen wantoestand aan
klaagt met he.t scherpe woord van fe it en 
getal. Het is effenaf een schande, dat 
iemand die 54.000 fr. salaris verdient, 
vrij is nog een kleine 20.000 fr. aan b ij
verdiensten op te strijken. Het schan
daal wordt nog grooter als hieraan toe
gevoegd wordt, eenerzijds het ontslag 
van twee menschen omdat zij reeds an
dere inkomsten hadden en anderzijds de 
andere leden van de fam ilie die de v r ij
heid hebben zooveel bijbaantjes u it te 
oefenen als hun dunkt, al werken ook 
zij aan de stad.

Ik  veronderstel, evenals u, dat het 
Schepencollege deze etterbuil zal doen 
barsten. In  afwachting echter hoop ik, 
dat uw blad deze kwestie verder blijve 
aanpakken, tot een gezonde oplossing is 
verkregen. Ook vraagt het lezende pu
bliek zich af, waarom de overige p laat
selijke pers in  deze belangrijke aange
legenheid van meer dan noodige zuive
ring, zoo weinig belangstelling aan den 
dag legt.

Met dank voor de plaatsing.
«Belastingbetaler».

NOTA D ER  RED . -— Toen we de ge
wraakte feiten aanklaagden is het onze 
bedoeling niet geweest aan personenhaat 
en polemiekenplaag de aanleiding te ge
ven. Onze kritiek is er alleen op gericht 
nuttig te zijn en de belangen van onxe 
bevolking te dienen.

VACANTIE VOOR HET O N D ERW IJZEN D  
PER SO N EEL

Het onderwijzend personeel werd op 
het stadhuis aangeraden in  blok een reis- 
pas aan te vragen met als gevolg dat het 
geweigerd werd.

’.t W as een kemel van belang. Beter 
had men gedaan er een 50-tal aan te 
vragen en in de eerste plaats voor hen, 
die nog niet gehuwd zijn  en waarvan 
de ouders in  het binnenland wonen. Zoo 
zouden die dames en heeren eens naar 
huis hebben kunnen gaan.

De overblijvende passen zouden we 
aan de leerkrachten van een bepaalde 
school hebben toegekend. M et de groo
te vacantie zouden we dan voor een an
dere groep elk een 14-tal dagen op beurt 
hebben aangevraagd en zoo waren allen 
eens .tevreden gesteld.

Het is ten andere m aar redelijk niet 
gehuwden naar hun ouders te laten gaan.

W ij zijn overtuigd dat burgemeester 
Serruys ditzelfde advies is toegedaan, 
m aar sommige heeren op het stadhuis, 
meenen a ltijd  slimm er te zijn.
OP HET STA D H U IS

Op tweede Paaschdag waren enkele 
bureaux van het stadhuis, o.a. het M ili
tiebureau en het Bureau van Bevoorra
ding voor het publiek geopend.
IN H ET  SC H O EN BED R IJF

De heer A. Vereecke, A. Pieterslaan, 
71, voorzitter van de S. M. «Meester- 
Schoenmaker werd aangesteld tot pro- 
vincaal afgevaardigde voor de provincie 
West-Vlaanderen bij de Nationale Fede
ratie van het schoenbedrijf.
SYS OP H ET DOEK

Hoe populair onzen bokskampioen K . 
Sys moet zijn, bewijst het volgende too- 
neeltje.

Pa  was met zijn kleinste naar de ci
nema geweest. De groote film  was ju ist 
gedaan en door het lange stilzitten 
moest zijn kleinste naar de W . C. Zon
der morren staat Pa  op en gaat weg met 
den kleine. M aar, daar gaan de actuali
teiten! En  als eerste de boksmatch K . 
Sys tegen Rutz

Ja , m aar dat moest zoon lie f zien en 
h ii zegt tot zijn Pa : wacht nog een 
beetje, dan gaan we sefiens naar de 
koer!...

En  de kleine en Pa  zagen den boks
wedstrijd en K are i Sys zijn tegenstan
der knock-out slaan !...

INGEZONDEN

HET SC H EPEN CO LLEG E
Zooals vroeger het schepencollege op 

regelmatige wijze vergaderde, werd thans 
besloten, deze regeling terug in  .te voe
ren. Derhalve zal het schepencollege ei
ken Dinsdag en V rijdag te 16 uur verga
deren.

H ieru it mag men dus besluiten dat het 
college met haar werk eenigszins bij is.
«ED ELBUT»

In  verschillende vischwinkels kon men 
dezer dagen edelbut verkrijgen. Ten ein
de een rechtm atige en regelmatige ver
deeling te kunnen in  de hand werken, 
worden de verbruikers verzocht zich bij 
hun gewonen w inkelier te laten inschrij
ven.
IN H ET  LEO PO LD PA RK

In  het Leopoldpark is men thans bezig 
de door bomscherven getroffen boomen, 
te ontrooien en de dikke stammen in 
houtblokken te zagen.

W ij hopen dat er nieuwe jonge boom
pjes zullen worden geplant, zoodat bin
nen enkele jaren van deze verm inking 
niets meer zal te zien zijn.
DE V LEESC H BED EEL IN G

Nu de vleeschbedeeling niet meer op 
de m arkt geschiedt, moesten alle huis
moeders terug naar de vleeschwinkels.

M et een gerechtvaardigde schrik voor 
het lange wachten gingen zij heen. En  
ja, ze moesten weer rijtjesschuiven, een, 
twee, drie uren, in  het natte, k ille we
der ! Had men dan nog vleesch, dan 
was men nog gelukkig. M aar dit geluk 
had niet iedereen.

W anneer zal de verplichte in sch rij
ving bij den beenhouwer van kracht wor
den ? W ant dat is dan nog het eenige 
overblij vende redmiddel als de vleesch- 
m arkt n iet meer mag bestaan !

Mogen w ij ook vragen dat er meer 
controleurs komen ? N iet omdat de been
houwers te veel vleesch geven. Integen
deel: er werd meer dan eens vastgesteld 
dat zij te veel zegeltjes vragen voor de 
afgewogen hoeveelheid vleesch. W ant 
h ieru it zou de plaag voor den zwarten 
handel kunnen voortspruiten waarop 
moet gelet worden.

Anderzijds was het m arktstelsel door 
schepen Van Coillie ingericht het beste 
tot op heden in  voege.

Dat sommige beenhouwers hiervoor 
niet te vinden zijn, komt voort van het 
fe it dat het hen daardoor niet mogelijk 
is te woekeren. Een terugkeer naar het 
m arktstelsel zou gansch de bevolking 
uiterst welkom zijn.
B U R G E R L IJK E
O O RLO G SSLACH TO FFERS 1940.

31 M aart, uitersten datum voor het in 
dienen der aanvragen om vergoeding als 
Burgerlijk  Oorlogsslachtoffer, Weduwe 
of Rechthebbenden is voorbij. Nieuwe 
slachtoffers (ook de slachtoffers van 
verkeersongevallen met m ilitaire auto’s) 
hebben enkel 3 maanden tijd  om een 
aanvraag in  te dienen. U it voorgaande 
b lijk t dat het slachtoffer van Februari 
nog een kans heeft.

Door de plaatselijke afdeeling Oosten
de en omliggende van het Nationaal Ver
bond der Burgerlijke Oorlogsinvalieden, 
Weduwen en Rechthebbenden, werden 
een 180 bundels opgemaakt en ingediend. 
Aan leden en niet-leden, ten getalle van 
400 werden elk 4 circulairen gestuurd 
om hun in te lichten, ten bewiize dat we 
ook de behoeftigen kosteloos steunen 
met het lidgeld der slachtoffers 1914- 
1918, en deze van 1940. Voor degenen die 
zouden wenschen lid  te worden en d ie , 
het kunnen, laten we weten dat het lid- ̂ 
geld amper 15 fr. ’s jaars bedraagt en 
op het bureel betaald of op postcheck- 
rekening Nr 169256 N. V. B. O. I., P lan 
tenstraat, 82, Oostende kan gestort wor
den.

BREUKBANDEN —  BUIKBANDEN 
MAACBANDEN 
LENDENSCHOTBANDEN

A LLES NAAR MAAT ■

«jöAuPara»|®
G . M A D E L E I N - B U Ï S  

Bandagist — Masseerder

ADOLF BUYLSTR., 53 - OOSTENDE
Begeeft zich ten huize op aanvraag naar 
gansch de Kust. —  TELEFO O N  73740

(2)
M O t lN M M M M N t M S H t M M t O

V ER EEN IG IN G  DER HANDELAARS IN 
Z U IV ELW A REN .

De Handelaars in  Zuivelwaren van 
Oostende en Omliggende (melk, boter, 
kaas, eieren) alsook de melkventers met 
vergunning, kunnen zich laten inschrij
ven als lid  van de Vereeniging, iederen 
werkdag van 9 tot 12 uur op het secre
ta riaa t 3, V ind ictivelaar, Oostend) Ue 
verdiep, Dienst « IN T ER SEC »).

Men wordt verzocht zich te voorzien 
van inschrijving in  het handelsregister 
en van d-- vergunr!ng?n 

Het bestuur der Vereeniging is als 
volgt samengesteld: Voorzitter: H. Van
I.oo W illy , Alfons Pieterslaan, 49, Oos 
tende; B iiraad : Heeren Turloot Charles, 
Alfons Pieterslaan, 29, Oostende; Huys 
M arcel, Adolf Buylstraat, 52, Oostende; 
van Sevenant Robert, W ittenonnenstr., 
50 Oos'i nrie.

De Plaats van Kommandant 
van de Pompiers

De Gemeenteraad, welke heden na
middag samenkomt, zal zich u it te 
spreken hebben over de al of niet be
krachtiging van de aanstelling van den 
voorloopig aangestelden Kom m andant 
der pompiers.

E r valt niet aan te tw ijfelen dat deze 
benoeming niet kan doorgaan, daar het 
een nieuw misbruik zou daarstellen in 
zake cumuls.

Inderdaad, dergelijke plaats dient be
kleed door iemand die:

1) gediplomeerd is in d it vak;
2) geen pensioen heeft om er gemak

kelijk  van te leven, zooals d it nu het 
geval zou zijn.

Anderzijds begrijpen en beamen w ij 
volledig de tijde lijke aanstelling in 
m oeilijke omstandigheden gedaan.

M aar nu we naar een meer normale 
werking in  de stadsdiensten teruggaan, 
zou hier een nieuwe besparing kunnen 
verwezenlijkt door het ontslaan van den 
tijde lijk  aangestelden kommandant c-n 
hem in  die hoedanigheid voorloopig tot 
het einde van den oorlog te zien ver
vangen door een anderen ambtenaar, 
waarvan de diensten thans volledig ge
schorst zijn.

Inderdaad, elkeen weet dat noch onze 
visschers- noch onze nijverheidshaven 
kunnen werken. De heer Velthof, be
stuurder der eerste haven, is bekwaam 
genoeg beide tot elkeens voldoening te 
leiden.

De heer Becu, bestuurder der n ijver
heidshaven, heeft in  het verleden in  alle 
opzichten bewezen, een flink  officier, een 
goede leider en een kordaat man te zijn 
in  de enkele jaren tijdens dewelke h ij 
de leiding van onze haven in  handen 
hield.

H ij is jong en intelligent en zou voor 
de rest van den oorlog met zijn organi- 
satorischen aanleg, in  de hoedanigheid 
van pompierskommandant uitstekende 
diensten kunnen bewijzen aan de stad 
en de bevolking.

Meer nog: ’t zou een besparing van 
ettelijke duizenden franken daarstellen 
en vooral dat voordeel opleveren dat 
niemand er door benadeeld worde.

W ij geven deze gedachte ter overwe
ging aan de huidige gemeentebestuur
ders, die er heel zeker stof tot gezond 
nadenken zullen in  vinden.

P. Vandenberghe.

Cinema’s
Het Nieuw Slachthuis

A A .
Onder d it opschrift heeft « Het V is

scherijblad» in  zijn nummer van 4 April 
1941, het voorstel betrekkelijk het bou
wen van een nieuw slachthuis te Oos
tende laten kennen.

Het in itia tie f hierin werd destijds ge
nomen door Dr. Ed. Moreaux. Het zal 
nu doorgevoerd worden onder de leiding 
van den h. Burgemeester Serruys. Doch 
dit punt is zonder belang en w ij zijn 
van oordeel dat het bijzonderste nu is 
de beste oplossing te bekomen. Het is 
daarom dat ik zoo vrij ben U eene lig 
ging aan te duiden, welke misschien 
beter zou geschikt zijn dan deze welke 
gij noemt t.w. Contredam. Ik  bedoel de 
tweede reeks Nijverheisdgronden ten 
Oosten van de V ictorialaan. D aar liggen 
een tien tal hectaren beschikbare gron
den, gansch effen gemaakt en voorzien 
van bestratingen. Ze zijn verlucht en 
van gemakkelijken toegang. In  den om
trek bestaan alle inrichtingen noodig 
voor de uitrusting, zooals riool, drinkbaar 
water, gas- en electriciteitsnetten, spoor
wegen en buurtspoorwegen.

Deze gronden zijn eigendom van den 
Belgischen Staat, zoodat de Stad ze wel
lich t zou kunnen gem akkelijk bekomen.

Ziedaar, M ijnheer de Bestuurder, het 
voorstel welk ik zoo vri) ben U  te onder
werpen.

Nota der Red. — D it voorstel verdient 
de bijzondere aandacht van onzen Bu r
gemeester en het College.

F O R U M
1. Aktualiteiten U fa in  le  week.
2. Een dokumentair.
3. Henrich George in  Jud Süss.

C A M E O
1. Een dokumentair.
2. U fa aktualiteiten in lste week.
3. De Lustige Vagebonden.

P A L A C E
1. Aktualiteiten U fa in  le  week.
2. Een dokumentair.
3. Mijn dochter doet dat niet, komedie 

met Ralph A rthur Roberts en Erika  von 
Tellmann.

R I A L T O
1. Een dokumentair.
2. U fa aktualiteiten in lste week.
3. H ertha Feiler en Ro lf W eih in Eer

ste Liefde.

R E X
1. Een dokumentair.
2. U fa aktualiteiten in lste week.
3. Gustav Frö lich en Cam illa Horn in 

Geheime Zending.

R I O
1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten U fa in  le  week.
3. Benjam ino G ig li en Albrecht Schoen- 

hals in  Droommuziek.
R O X Y

1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten U fa in  le  week.
3. Olga Tschechowa en Pau l K linger 

in een liefdefilm  Liefdesavontuur,

DE RA N TSO EN EER IN G SKA A RTEN
Het is duidelijk gebleken, dat vele men

schen klagen over de uitdeeling der ran t
soeneeringskaarten. Z ij hebben echter 
ongelijk ! W an t met het doel alle moge
lijke m isbruiken te k tvr te gaan, dienen 
t. JJe stukken zccals': identiteitskaart, 
trouwboekje, vervallen rantsoenkaart, 
vleeschkaart, voorgelegd te wrden. — 
D aar vele menschen zich alzoo niet ge
dragen moeten zij onverrichterzake te- 
rugkeeren. Het is dus wel hun eigen fout 
als zi.i miserie kennen. Onze bevoorra- 
dingsdienst, met bureauchef Baken,heeft 
qlles tot in  de puntjes geregeld en de be
dienden zijn ten andere uiterst welw il
lend.

Zoo moet het zijn, w ant we moeten 
elkander in  deze droeve tijden helpen 
en goeden raad geven.
W ERD  ER  IN G EBR O K EN  ?

In  den nacht van Woensdag op Don
derdag 9 April zou uit den groenten- en 
fru itw inkel der Kaaistraat, 4, gehouden 
door een zekere Valère Zanders, 9 kisten 
appelci/enen, 10 zakken hazelnoten, 8 
zakken appels, een mand witloof, vier 
kisten citroenen en 1000 fr. u it de kas 
gestolen zijn, D it alles vertegenwoordigt 
ongeveer een waarde van 10.000 fr.

D it schijnt ons een zonderlinge dief
stal, daar het gewicht van d it alles 1600 
kg. bedraagt en niemand tusschen 9,30 
’s avonds en 5 uur ’s morgens buiten 
mag. D it alles moet dus per kam ion zijn 
vervoerd, wat als onw aarschijn lijk  voor
komt.

Een nieuw onderzoek werd ingesteld.

O VERD REVEN  O EFEN IN G EN
Tegenwoordig zien we onze pompiers 

b ijna eiken dag op oefening nu eens hier 
en dan eens daar. Woensdagnamiddag 
waren ze in stad en denzelfden avond 
in de Spaarzaam heidstraat.

’t W ordt een lo lletje en men vergeet 
daarbij de verkwisting van water en ben
zine welke’ hiermede allem aal gepaard 
gaat.

H ieraan mag een einde gesteld wor
den.
VELO GEVONDEN

M aandagnacht werd door de politie in 
de W ellingtonstraat een velo gevonden 
dragende het nummer 126.102 en naar 
het schijnt afkomstig van een Gente
naar.
O N G ELUK EN AM BULANCE

Dinsdag is in  den loop van den mor
gen de w ielrijder Van Kw atem  Omer in  
de richting van de de Sm et de Naeyer- 
brug riidend op de Vander Sweepplaats, 
door een tram  aangereden en aan voe
ten en hoofd gekwetst.

H ij werd in  het politiebureel van de 
Vander Sweepplaats opgenomen en de 
eerste zorgen toegediend.

Nadat voor de stadsambulance gete- 
lefooneerd was om hem naar huis te 
voeren, weigerde deze, ter plaats geko
men, het te doen daar de ongelukkige 
vooraf niet kon betalen.

De ambulance reed terug naar de ka
zerne, zoodat men verplicht was de hulp 
in  te roepen van het rijtu ig  van een bur
ger om den gekwetste huiswaarts te voe
ren.

Dergelijke handelwijze is belachelijk 
en een onderzoek dringt zich op daar dit 
nog kan voorvallen.

DE BEN O EM IN G EN  IN DEN G EM EEN 
TERAAD

Hieromtrent ontvingen we een schrij
ven, dat we niet kunnen inlasschen.daar 
de beweringen er ln vermeld, niet oo be
wijzen gesteund zijn.
ARM E GANZEN

Verleden week is een van de ganzen 
van ons park er van onder gemuisd, 
naar... de hongerige maag van een Oos
tendenaar, die w aarsch ijn lijk  reeds te 
iang vleesch heeft moeten derven.

De bloedvlekken langs den kant van 
het w ater toonen aan, dat het dier voor
zichtigheidshalve aldaar het zwijgen 
werd opgelegd.
DE « IB I£»  V ER H U IST

N aar we uit betrouwbare bron verne
men, zou het mooie werk voor onze vis- 
schersweezen «Ibis» welke hun instituut 
nebben op het Sas, gezien de huidige 
omstandigheden, overgebracht worden 
naar Brugge.
G EM EEN TERAA D

Vrijdag 18 dezer komt de Gemeente
raad te 16 uur in  openbare zitting bijeen, 
olechts enkele punten van bestuurlijken 
aard staan op de dagorde.
«VAAROM N IET  B I J  ONS ?

Het gemeentebestuur van Steene heeft 
net besluit uitgevaardigd, 1 frank per 
persoon te heffen, die om papieren komt 
op het gemeentehuis, om een «schein* 
ie bekomen. Zooals men weet dient men 
,̂50 fr. te betalen bij de Duitsche Over- 

aeid voor hetzelfde doel.
A l die frankjes zouden een mooien 

stuiver in  de stadskas binnenbrengen.
DE SN ELBLU SCH A PPA RA TEN

Gemeld was geworden dat de hand- 
bluschapparaten, opgesteld in  de open- 
oare gebouwen, door ons stedelijk pom
pierskorps zouden onderhouden worden.

Het b lijk t thans dat d it onjuist is en 
dat deze apparaten door de verstrekken
de firm a zuilen nagezien worden.

Nooit werd over het pompierskorps en 
zijn kommandant meer geschreven dan 
thans.
NAAR A M ER IK A

W ij vernemen dat de heer Regoudt, de 
Jalentvo lle kunstschilder, welke zooals 
gemeld, op weg is naar Am erika, zich 
chans nog in  Portugal bevindt w aar h ij 
op een geschikte gelegenheid wacht om 
in  te schepen.
V R IJW IL L IG E  A R BE ID SD IEN ST

Dezer dagen vertoefden enkele leden 
van den vrijw illigen  Arbeidsdienst met 
verlof in  onze stad. M et hun bruine uni
formen waren zij het onderwerp der ge
sprekken van alle kijklustigen.
V ER G A D ER IN G  VAN DE V ER EEN IG D E  
G O M M ISSIES

Woensdagnamiddag vergaderden de 
leden van den gemeenteraad in  vereenig
de commissies om er de gemeentelijke 
zaken over bestratingstaks en de punten 
aan de dagorde van den gemeenteraad 
te bespreken.
B I J  H ET STA D SPERSO N EEL

Alle stadsbezoldigden welke een jaa r
wedde genieten van 14.000 fr. of minder, 
hebben een opslag bekomen van 10 t.h. 
en d it met terugwerkende kracht op 1 
Jan u ari 1941. Zooals begrijpelijk heeft 
dergelijke m aatregel veel ontevredenen 
gemaakt, daar er m aar weinig personeel 
is dat een lager loon geniet !

Verhopen w ij dat de bevoegde overheid 
te Brussel, de m ogelijkheid zal inzien om 
de «grens» w at te verplaatsen.

D it ware ten zeerste welkom. 24.000 fr. 
ware een nummer welke als basis kan 
genomen worden.
W ED ERO PBO U W

Met het oog op de toekomstige orde
ning van de provincie WestVlaanderen, 
zou deze verdeeld worden in  een viertal 
streken: een kustgebied en een drietal 
landbouwgebieden. Onze stad met zijn
72.000 inwoners zou samen met Groot- 
Brugge (100.000) en Veurne (34.000) de 
drie agglomeraties uitm aken welke het 
kustgebied zou bevatten. Aanzien wij 
deze ordeningen met het noodige voor
behoud. Na den wereldoorlog was dit ook 
aan de dagorde en zie m aar eens w at er 
van geworden is.
OVER DE IN K W A R T IER IN G

Men zal zich herinneren, dat destijds 
een voorschot werd uitbetaald aan de 
hoteliers voor de inkw artiering van het 
bezettende leger. D it voorschot was be
rekend op een prijs vastgesteld door het 
schepencollege. Achterna werd d it tarief 
door het M inisterie veralgemeend en 
hieru it bleek dat de eerste prijzen te 
hoog waren. B ij de uitbetaling van de 
tweede 50 t.h. diende men er dus reke
ning mee te houden.

M aar... dit schijnt men te Brussel uit 
het oog te hebben verloren zoodat er 
hoteliers zijn welke te veel ontvangen 
hebben ! Het spreekt vanzelf dat de noo
dige m aatregelen dienaangaande ge
troffen werden.
V EC H T PA R T IJ

In  de S t Paulusstraat, in het café «bij 
M ...» deed er zich een geweldige vecht
p artij voor, w aarbij vader en dochter be
trokken werden. Eerstgenoemde kon 
nochtans de politie verw ittigen en de 
rust doen herstellen.

Alles bepaalde zich bij een paar gebro
ken bierglazen en enkele bloedneuzen 
en blauwe oogen.

’t Is  stille w aar het nooit waait.
U R BA N ISA T IE

De vraag werd gesteld waarom ons 
schepencollege geen officieele mededee- 
lingen verstrekt over de werkzaamheden 
van de Commissie van Urbanisatie. Ver
der beweert men dat de Oostendenaars 
het recht hebben ingelicht te worden en 
hun meening zouden mogen te kennen 
geven, daar het n iet opgaat dat zij voor 
een voldongen fe it zouden geplaatst wor
den, welke hen niet zou aanstaan. Der
gelijke bewering is ver overdreven.
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