
LIGHTEN
A P R IL

ait aao

1 D 5.20 1814
2 W 5.18 18 16
3 D 5.16 18.17
4 V 5.13 18 19
n Z 5 .n 18.21
0 Z 5.00 18 22
7 M 5.07 18.24
8 D 5.0!) 18.26
9 W 5.03 18./{7

10 D 5.00 18.29
11 V 4.58 18.10
12 Z 4.5(i 18.12
>3 z 4.54 18.14
14 M 4.52 18..Ï5
15 D 4.50 18.17
16 W 4.40 18.:<8
17 D 4.45 18.40
18 V 4.4?- 18.‘i2
19 Z 4.41 18.43
20 z 4.30 18.J5
21 M 4.37 18.17
22 D 4.35 18. 3
23 W 4.33 18.10
24 D 4.31 18.M
25 V 4.29 18.f,3
26 Z 4.27 18 15
Ü7 z 4.25 18.57
28 M 4.23 18.58
29 D 4.21 18.59
30 W 4.20 18.01

Deze tabel geeft
het wezenlijk uur
volgens de zon.

jêëÊ il

^7~7

.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 23.34
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 13.59
30 W 2.14 14.30

De uurwerken 
aan land vertoo- 
nen twee uur 
later.
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Na onze Reizen in Frankrijk
.............. Enkele Overwegingen .............

Onze lezers zullen zich nog herinr.e- 
ren hoe we, kort na de kapitulatie van 
ons leger, een belangrijke reis naar 
Frankrijk  ondernamen om de visschers
vaartuigen in de verschillende F ran 
sche havens vertoevend, op te zoeken en 
aldus de reeders en ons Zeewezen in 
kennis te stellen van den eigenlijken 
toestand.

Als besluit van het verslag, welke we 
te dezer gelegenheid aan de m aritieme 
overheden overmaakten, stond het zen
den van een am btenaar of waterschout 
naar een paar Fransche havens, om van 
toen af en van daar uit, de belangen 
onzer visscherij en dus van de Belg i
sche gemeenschap waar te nemen.

p at onze zienswijze de eenige goede 
was, is achteraf ruimschoots gebleken 
bij de verschillende reizen welke we op 
eigen in itia tie f en kosten voor de be
langen van ons volk ondernamen.

Ondertusschen heeft het meer dan zes 
maanden geduurd vooraleer we er een 
am btenaar een paar maanden zagen 
doorbrengen en wel voor verschillende 
redenen waarover we het hier bezwaar
lijk  kunnen hebben.

D it had onverm ijdelijk zijn ernstigen 
terugslag, niet alleen op de gaafheid van 
onze vloot, m aar ook op dat van het 
visschersm ateriaal en de ta lrijke  goede
ren die er ten bedrage van m illióenen 
franken vertoefden.

D it alles werd ondertusschen niet 
alleen veel beschadigd of gestolen, maar 
ook zijn de moeilijkheden om goederen, 
vaartuigen en de rest van het m ateriaal 
te vinden en terug te brengen, zoo ver
groot, dat we mogen zeggen dat het ten 
zeerste te betreuren va lt dat n iet eerder, 
krachtdadiger en vooral doelmatig en 
vlug werd ingegrepen.

Te Oostende bestond een visscherij - 
dienst met v ijf, zes bedienden; de wa
terschout beschikte over knappe water- 
schoutsagenten en de gemeentebesturen 
van Brugge, Oostende, Nieuwpoort, B la n 
kenberge en Heist hebben bewezen dat 
ze wel zouden te vinden zijn geweest om 
financieel en m aterieel tusschen te ko
men, daar waar nuttig werk verricht 
werd.

Van dit alles kwam niets in  huis en 
w ij zelf, door de veelvuldige kosten aan 
het verleenen van dergelijke hulp aan 
alle belanghebbenden verbonden en het 
feit dat we ook zoo m aar weken en 
maanden onze eigen zaken niet konden 
aan hun lot overlaten, zagen ons ver
plicht slechts nu en dan voor de a ller
noodzakelijkste hulp af te reizen, om in 
de mate van onze bescheiden krachten 
velen te helpen.

B ij onse laatste reis viel het ten an
dere eens te meer op, hoe weinig samen
werking en ordening er tusschen de dien
sten van het Zeewezen bestaat en hoe 
het nochtans vooral te danken is aan 
den Zeevisscherijdienst te Brussel, dat 
er nog veel kon goed gemaakt en gered 
worden van w at maandenlang aan zijn 
lot werd overgelaten.

W ij vragen ons ten andere af w at al 
die bedienden in al die maanden in de 
plaatselijke visscherij dienst hebben ver- 
r Cht.

W aren zij, die zelf de Fransche havens 
bij hun vlucht hadden aangedaan, niet 
aangewezen om met een maximum on
dervinding deze zaken aan te pakken?

Kon voor eiken reeder en voor elk 
vaartuig geen nuttig dossier worden sa
mengesteld, w aaruit dadelijk kon opge
maakt worden w aar het vaartuig ver
trok, wanneer, met hoeveel en welke 
manschappen aan boord, een inventaris 
van het aan boord genomen mazout, olie 
en allerlei m ateriaal, het verslag van de 
reis van elk vaartuig en zijn weder
waardigheden?

Verder kon aangegeven worden waar 
en wanneer het vaartuig was aangesla
gen door de Fransche of bezettende over
heden, tot wanneer zulks is geschied, 
waar het vaartuig sedertdien verbleef of 
sedert wanneer het opnieuw vrijgekomen 
was en wat er diende gedaan om het 
aan zijn eigenaar terug te bezorgen.

Eens dit reuzenwerk door een paar be
dienden goed ineengestoken, kon met de 
bezettende en Fransche overheden doel
treffend en met kennis van zaken wor

den onderhandeld.
W ant te Cherbourg, te Brest en te 

Bordeaux, bleek m aar al te gemakkelijk 
hoe deze nuttige gegevens ontbraken om 
de kwestie van het opeischen, verhuren 
en vergaan van onze visschersvaartuigen 
te behandelen.

Alhoewel deze reis rijk  aan gedachten- 
wisselingen en nuttige vaststellingen 
was, toch mag gezegd dat thans nog 
veel belangrijke kwesties dienen afge
handeld, w il men het tot een bevredigend 
resultaat brengen.

In  verschillende kringen werd de 
vraag gesteld waarom elke reeder a f
zonderlijk voor zichzelf niet heeft ge
zorgd, m aar d it is gemakkelijker gezegd 
dan uitgevoerd.

Alleen w ij die thans zoo dikw ijls van 
nabij hebben kunnen gadeslaan welke 
moeilijkheden te overwinnen zijn, hoe 
men de Duitsche en Fransche taa l moet 
machtig zijn, hoe men als officieele 
overheid veel gemakkelijker en doeltref
fender kan handelen dan een particu lier 
3n welke moeilijkheden het verkeer, de 
bevoorradings- en verblijfskwesties u it
maken, beseffen ten volle dat men van 
3en armen kustvisschersreeder, zooals we 
jr in  België te Zeebrugge, Heist, Oos
tende en Nieuwoort kennen, d it alles niet 
•can verlangen.

’t Is  gem akkelijker gezegd dan gedaan 
jekregen en nochtans hoeveel kustvis- 
schers zijn er reeds niet geweest, die het 
per velo aftrapten naar Boulogne, D iep
pe, Fécamp en zelfs St. Vaast, om toch 
m aar hun schip je te kunnen verzorgen 
of terugbrengen?

Hoevelen onder hen zijn er niet, die 
op eigen krachten dagen en weken van 
het eene bureau naar het andere liepen 
om de noodige herstellingen te zien u it
voeren en er weg te geraken naar de 
thuishaven, zonder te weten hoe de ver
goedingen zouden geregeld worden, wie 
verantwoordelijk was voor de herstel
lingen en wat er hen in  d it alles te doen 
stond.

B aa rt het dan verwondering dat die 
menschen te rade gaan bij aftroggelaars 
en bedriegers, die gediend zijn met en
kele duizenden franken, welke die men
schen nog terecht toekwamen?

Neen !
Daarom kunnen we slechts betreuren, 

dat er in gansch deze belangrijke kwes
tie gemis aan voorlichting, samenwer
king en vooral gemis aan het ordelijk 
samenstellen van een dossier voor elk 
vaartuig bestond.

W ij zijn overtuigd dat, nu nog ta lrijke 
kwesties te regelen vallen, zooals het 
verdwijnen van gehuurde visschersvaar
tuigen, de regeling van de kosten van 
mazout, olie en huurgelden, de afhande
ling van de thans nog verhuurde vaar
tuigen, het Zeewezen er prijs zal op 
stellen om, wat hier n iet behoorlijk be
stond en afgehandeld werd, terecht te 
brengen in  het belang van de zoovele 
kleine reeders en de Belgische visschers
vloot, die reeds zoo zwaar gehavend uit 
dezen titanenstrijd  zal te voorschijn 
komen.

P. Vandenberghe.

Het verblijf van onze 
Zeelieden in Spanje

(Vervolg)
VAN ORDUNA W EG  LANGS M IRANDA

Na een rusteloozen nacht, zijn we op 
Zondag 23 Februari reeds vroeg uit de 
veeren. De ochtenduren kruipen traag
zaam voorbij, tot we even na 11 uur het 
station binnenstappen. In  de kazerne 
kregen we gisteren een dubbel rantsoen 
brood en dit samen met een officier uit 
M iranda. H ierin  zagen w|e het bewijs 
dat we dezen keer stellig zouden vertrek
ken. Deze officier vergezelde ons tot aan 
de grens. Even na tw aa lf uur kwam de 
trein  in  het station binnen, en wordt 
le tterlijk  door ons bestormd. Ik  weet niet 
o i we dachten geen plaats te zullen vin
den, ofwel dat we door zoo een spoed 
den duur der reis trachtten in  te korten.

In  den tre in  worden we door den zoon 
van den Consul, den aalmoezenier en 
luitenant Gravez begroet. Na een kort 
gewuif naar bekenden, worden de ramen 
dichtgem aakt: het is immers een koud 
regenachtig weder. Babbelend en kake
lend worden, rechtstaande achter deze 
ramen, de bijzonderste hoeken der vallei 
nog eens goed nagezien. Niettegenstaan
de de zon weg b lijft, hebben we allen 
een stralend gezicht, met een paar tin 
telende vroolijke kijkers.

Even vóór l\et binnenrijden van M i
randa, staan we allen aan de vensters. 
We bekijken nog eenmaal het kamp, de 
plaats w aar we m isschien de ellendigste 
dagen van ons leven hebben gekend, 
doch, als een hond die u it het water 
kruipt, schudden we deze nare gedach
ten van ons af.

Het is 15.30 uur, wanneer we de hand

Aan de Hotel- en 
Pensioenhouders

Een besluit van den w.n. Secretaris- 
Generaal van het M inisterie van Ju s ti
tie voorziet dat elke persoon, die in  een 
herberg, een hotel, een gemeubileerd ap
partem ent slaapt of er een nacht door
brengt er toe gehouden is, dadelijk na 
zijn aankomst in  de gelegenheid de vol
gende in lichtingen te geven:

Z ijn  naam  en zijn voornamen, de 
plaats en den datum van geboorte, zijn 
nationaliteit, zijn woonplaats, zijn be
roep en de plaats w aar dit beroep wordt 
uitgeoefend, zijn graad indien h ij m ili
ta ir is, den datum van zijn aankomst 
en de plaats van w aar h ij komt, den ver- 
moedelijken datum van zijn vertrek en 
de plaats w aar h ij voornemens is zich te 
begeven, tenslotte de redenen van zijn 
verblijf.

Deze in lichtingen moeten ingeschreven 
worden in  een soucheboekje, w aarvan de 
bladen genummerd zijn, en dat door den 
logementhouder moet worden voorge
legd

Deze boekjes kunnen verkregen wor
den in de drukkerij van «Het Visscherij
blad» tusschen 2 en 4 uur ’s namiddags, 
tegen den prijs van 5 fr. per boek.

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

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

M. DUPAN, u it Brugge, meldt ons dat 
de F A M IL IE  M A LFEY T , W ittenonnen- 
straat, te Oostende, in  goede gezondheid 
verb lijft te Preston, in  Engeiand.

D it nieuws werd medegedeeld langs 
het Roode Kruis.

•V
Men meldt ons dat RA C H EL W IL 

LA ER T , echtgenoote van M atthys H i
laire, met moeder, broeder M A U R IC E  en 
fam ilie, alsook M A TTH YS A IM E  en 
vrouw, in  goede gezondheid verblijven 
in  Engeland, te Sodenp.

D it werd langs het Roode Kru is me
degedeeld aan M atthys H ilaire.

A
AAN V ERH O YE, K O R T R IJK . — Men 

meldt ons dat de fam ilie A L B ER T  BO- 
B IN -V ER H O Y E het goed stelt in  Enge
land en nieuws verlangt van de fam ilie. 
E r werd langs het Roode K ru is het vol
gende adres gemeld: Red Cross Message 
bureau 83, Kingston on Thames, Eng
land.

A
K an  ons iemand inlichtingen bezor

gen over de fam ilie G O N ZA ELES D AVID  
R U E D IS U E L I en 2 kinderen, Jacob Be- 
saegestraat 39, Opex, Oostende, vertrok
ken in  M ei 1940?

W ij vernemen dat P. H A LLEM EER SC H  
en ED W A RD  KO O Y zich in  goede ge
zondheid, c/o of Westenborg The Docks, 
te M ilford, bevinden.

D it wordt medegedeeld door M aurice 
Braem, die in Spanje nieuws van voor- 

(58) noemden ontving.

Voor het personeel der maalbooten, 
kan men aan het Rood K ru is het adres 
opgeven: «M r..., c/o Belg ian Shipping 
Advisory Company, Regent Street, 99, 
London W. I. ».

W ij vernemen dat B EER N A ER T S  
C H A RLES, echtgenoote van Deroo Hé
lène, in  M ei 1940 vertrokken aan boord 
van de 0.292, zich in  goede gezondheid 
in  Engeland bevindt.

D it werd langs het Roode K ru is  me
degedeeld.

Aan onze Abonnenten in 
Nederland

E r weze nogmaals aan onze abonnen
ten in Nederland herinnerd, dat het hen 
thans wel mogelijk is, ingevolge de re
glementeering van Augustus 1940, waar
bij een clearing tusschen België en 
Nederland werd ingesteld, het bedrag 
van het abonnement aan de Emissie- 
bank te Brussel over te maken.

Het volstaat hiervoor de storting te 
doen bij een plaatselijke bankinstelling 
na invulling van de aanvraag tot over
schrijving van het bedrag.

De te storten som tot einde 1941 be
draagt 3 gulden 25.

drukten met kameraden die op de sche
pen gebleven waren. Sommigen onder 
hen kwamen ons reeds vervreemd voor. 
Z ij hebben plaats genomen op den zelf
den trein, doch een heel eind verder.

In  de spijszaal werd ons een eetm aal 
opgediend en niettegenstaande het niet 
van eerste gehalte was, lieten we het 
ons toch smaken.

Het is 18.30 uur als we terug ln  den 
trein stappen, ter bestemming van St. 
Sebastiaan over V ictoria, hetzij onge
veer 200 Km . De vloeren van de wagens 
zijn erg bevuild door aarde, papier, schil
len van sinaasappelen en bananen. Ze 
zijn zichtbaar nooit of slechts heel zei
den met water gereinigd. Het stof kleeft 
vingerdik op de banken en ruiten. Zoo 
hebben we door middel van drie dag
bladen met veel moeite een ru it een 
weinig kunnen doorzichtbaar maken.

Het spoorwegm ateriaal is gansch ver
ouderd, althans de wagens w aarin we 
plaats hebben genomen. D aarvan heeft 
men het schoonste bewijs als het regent: 
he.t water dringt overal binnen. In  vele 
treinen bestaat de verlichting nog uit 
petroleum- of carburelampen.

De streek die we nu doorreizen is 
bergachtig en weinig vruchtbaar. De 
soms kalkachtige grond is begroeid door 
dwçrgachtige roestige boompjes of een 
n/ager verflenst gras. De streek m ist de 
frissche kleureh van bij ons. M isschien 
w il ik het schoone er van niet opmerken,

; daar ik in  gedachten reeds thuis ben. 
i In  dezen rit hebben we, denk ik, den 
grootsten tunnel van Spanje doorreden: 
h ij moet ongeveer 20 Km . lang zijn.

Het was meer dan m iddernacht, b ij
gevolg den 24 Februari, toen we te St. 
Sebastiaan aankwamen.
EEN  SC H ITTEREN D E ONTVANGST B I J  

M. M ARQUET
W e werden ontvangen door M. en Mevr. 

Marquet en onze officieren. Ons reisgoed 
werd op een vrachtwagen geladen en zou 
enkel ’s anderdaags op Fransch grond
gebied gelost worden, dit door bemidde
ling van onzen gastheer. W ij zelf moch
ten in  de ho.telauto’s plaats nemen. Som
migen onder ons legaen den weg te voet 
af, begeleid door een bediende. Langs 
prachtige pleinen en straten, door een 
zeer modern stadsgedeelte, kwamen we 
na een tien ta l m inuten in  het Hotel 
Continental aan. Het is voorzeker het 
grootste en weelderigste van gansch de 
stad. Bedaard stapten we over de zachte 
tap ijten  de h a ll binnen.

We werden daar ontvangen als zeld
zame hooge gasten, op zoo een harte- 
lijke wijze dat we dacnten te droomen. 
K a  maandenlang verb lijf in  armzalige 
cmstanaigheden, dachten we niet dat 
dergelijke weelde nog kon ten toon ge 
spreid worden. Als allen in  de eetzaal 
neergezeten waren, werd een kleine toe
spraak in  het Fransch tot ons gericht, 
ueze werd vertaald in  een georekkig 
Vlaamsen door den Commandant. Ons 
verüüji en terugkeer werd op dipiomati- 
scne wijze benandeld. A ls antwoord van 
onzentwege voigae een luid en geest- 
d riltig  handgeklap.

We weroen beaeeld met elk twee pak
jes cigaretten en daarop volgde het ge
not van het eten aan een goed voorziene 
tate l Eerst naaden we een goede wel 
geoonaen soep. Daarop voigde gekookte 
ru st met vieescn en iijn e  visch m scnel- 
pen, eent iets om de vingers af te likken, 
n e t had zoo w at de smaak- van Vlaam- 
scne caroonaden Veraer frilten  en beef
steak, twee taartjes, iru it en om dit alles 
door te spoelen twee flesschen rooden 
w ijn.

Van iederen schotel kon men twee of 
drie m aal protiteeren. De garçons die 
opdienaen, oezorgaen ons, onaer het 
waakzaam oog van den hofmeester, ju ist 
alsoï we voorname gasten waren, w aar
van er wel een ilinke iooi zou afkomen.

op den achtergrond van de eetzaal 
bevond zich een levensgroot portret van 
generaal Franco, met langs wei-rskanten 
een groote pnoto van onze a Koning r.n 
diens gade. De zoldering scheen ons ein
deloos noog en vormde het dak van het 
gebouw. De zijüen gaven toegang tot de 
kamers; deze waren onderling veroon- 
den door een soort bruggang. Van daar 
werden we met groote belangstelling 
gadegeslagen door enkele gasten.

Rond 2.30 uur werden we onze kamers 
aangewezen. E r was mogelijkheid om 
een lekker bad te nemen, w at bijna 
iedereen, niettegenstaande vermoeienis, 
niet nagelaten heeft.

D it eerste rang hotel kon wedijveren 
met de Osborne, Plage of gelijk hetwelk 
bij ons. De bedden, getooid met hagelw it 
linnen, waren zoo zacht en w ij zoo ver
moeid, dat, toen we nauwelijks neerla
gen, we loodzwaar insliepen.

De Verzanding van de 
Havengeul te Blankenberge

Een lezer schrijft ons het volgende:
Het va lt me bijzonder zwaar als vis

scher van Blankenberge, een artikel te 
moeten lezen in  den aard als op 19 April 
jl. verschenen Ln een Brugsch weekblad.

Ge moet U niet inbeelden dat ons 
stadsbestuur hierdoor op de teenen ge- 
tert wordt; dat is volstrekt n iet het 
geval, het is immers volledig op de 
hoogte van den toestand van onze ha
vengeul; door zijn tusschenkomst kan 
het zand niet weggenomen worden, 
m aar de Staat moet hier ingrijpen.

Ik  weet u it goede bron dat diegene 
die er iets kan aan doen, alles in  het 
werk stelt om den diepgang, die w ij nu 
hebben, te behouden en zelfs te ver
beteren. Trouwens is deze diepgang 
thans voldoende om ons brood te kun
nen verdienen.

M et dergelijke artikels in de pers te 
lanceeren, bewijst men aan onze vis- 
schers een slechten dienst en het kan 
niet anders dan te hunnen nadeele u it
vallen. Men kan trouwens gemakkelijk 
vaststellen, zooals w ij het reeds aan
voelen, dat er rond onze vissehers, a l
hoewel klein in getal m aar daarom niet 
m inder moedig, een slechte mikroob 
ronddwarrelt, en d it is misschien de 
oorzaak waarom ze schijnen tegenge
werkt te worden en niet mogen u it
varen.

Is  het voor ons vissehers niet droevig

W ie weet of U bij de 

V IE R D E  T R E K K IN G  D ER

Loterij Winterhulp
geen groot lot winnen zult !

Neemt uwe kans waar. 

UW E B E IJR T  M OET KOM EN

(lü8)

te moeten vaststellen hoe men in  de 
! andere havens mag uitvaren en w ij hier 
I werkloos moeten blijven in  tijden waar- 
, in  het bestaan zoo kostelijk is?

Het is daarmee echter nog n iet vol
doende: de eigenaars van onze visschers
vaartuigen, die nog niet eenmaal hebben 
mogen uitvaren, worden daarom niet 
minder belast door het oorlogsrisico. 
Weten die heeren dan niet dat w ij tot 
nu toe werkloos hebben moeten b lijven? 
Het ware te hopen dat degenen welke 
aan het stuur zitten van de zeeverzeke
ring tegen oorlogsrisico tot bezinning 
zullen komen en zij het bedrag dat we 
nu te betalen hebben, spijts we niet va
ren, ten minste zullen w illen verm inde
ren.

Onlangs was er een Staatsbeambte die 
beweerde dat onze vissehers koppig wa
ren en niet w ilden met hun vaartuig van 
uit Zeebrugge varen. Is  d it m isschien de 
reden waarom het uitvaren van uit 
Blankenberge belet wordt?

Als antwoord geef ik hierop: ln  de 
maand Ju li 1940 hebben we verscheidene 
onkosten gedaan die somtijds de 5.000 
frank overtroffen, om de garnaalvis- 
scherij te kunnen uitoefenen en na v ijf 
dagen visschen mochten we onze vaar
tuigen stil leggen.

Denkt U, M ijnheeren, dat het geld 
voor ons zoo m aar te rapen ligt, en w ij 
nug over de voldoende middelen beschik
ten om ons nog voor de sprotvangst 
uit te rusten? Een sprotnet kost m in
stens v ijf duizend frank en die hadden 
we niet meer.

D it was de eenige reden waarom we 
naar Zeebrugge niet hebben kunnen 
gaan. Is  d it n iet ongelukkig, omdat we 
het noodige niet konden aankoopen om 
van uit de voomoemde haven te varen, 
we nu ook niet van uit Blankenberge 
mogen gaan visschen? Hoe is het mo
gelijk ! ?

Een schoon vooruitaicht voor de vis
se hers van Blankenberge I

A. V. H.
NOTA D ER  RED . — W ij zijn het eens 

met den inzender van dit stuk en hopen 
op een tegemoetkoming aan de grieven 
van de Blankenbergsche vissehers.
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De Corporatie van Visch- en 
Visscherijprodukten

(Vervolgt). Ant. Allary.

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.

N IEU W E  BENO EM INGEN
De Heeren R. Bauwens, uit Oostende 

en Aug. Van den Abeele, u it Brugge, 
werden wederzijds benoemd ais voor
zitter van de vakgroepeering «Produc
tie» en de vakgroepeering «Nijverheid».

Deze twee personen, die in  deze onder
scheidene takken over veel ondervinding 
bescnikken, zullen bijgevolg hunne beste 
krachten kunnen wijden aan de Cor- 
oratie. Aldus komt men langzaam tot 
een organisch geheel.

OM OEN W O EK ER  TE V ER M IJD EN  .
Door de Corporatie werden er voet

stappen aangewend bij het Stadsbestuur 
en net Zeewezen om te verkrijgen dat 
er maatregelen zouden genomen worden 
om den woekerhandel te keer te gaan. 
Men stelde immers vast, dat omtrent 
40 t.h. van den visch aan de Corporatie 
onttrokken wordt, niettegenstaande er 
een verordening bestaat die de reeders 
verplicht den volledigen aanvoer in  de 
visenm ijn te brengen.

B I J  H ET CO M M ISSAR IAAT  
VOOR P R IJZ E N  EN LOONEN

Een afgevaardigde van de vissehers 
werd ontvangen door den Heer Kelder - 
mans, Provinciehoofd bij het Commis
sariaat voor Prijzen en Loonen. De be
spreking liep over de kwestie der ver
hooging der maximumprijzen.

Beloofd werd het geval verder te on
derzoeken en zoo mogelijk voldoening 
te geven.

OM R EG ELM A T IG  T E  MOGEN  
UITVAREN

De heeren Burgemeester Serruys. en 
Schepen Sm issaert hadden een onder
houd met den heer Lucien Decrop en 
de andere leiders der Corporatie om een 
verbetering in  de regeling van het u it
varen te bekomen.

Deze kwestie moet uiteindelijk beslist 
worden door de Marineoverheid. W aar
sch ijn lijk  valt Vrijdag een beslissing ln 
den een of anderen zin.

DE BOUW  VAN 
V ISSC H ERSV A A RTU IG EN

Thans zijn op de scheepsbouwwerven 
zooveel kleine visschersvaartuigen be

steld of in  aanbouw, dat h ieruit een 
groot gevaar voortspruit, zoo de bouw 
van deze vaartuigen niet geordend 
wordt.

Inderdaad, thans reeds is de visscherij 
beperkt, zoodat de vissehers, nu ze 
slechts een of twee m aal per week om de 
beurt uitvaren, alle moeite hebben om 
er te komen.

Anderzijds, wat zal er na den oorlog 
geworden van al die kleine vaartuigjes?

Het is ons allen bekend hoe armzalig 
onze kustvisscherij vóór huidigen oorlog 
reeds gesteld was, zoodat we ons h ier
om trent geen illusies hoeven te maken.

W il men nieuwe ontgoochelingen en 
rampen verm ijden, dan is het beslist 
noodzakelijk dat zij, die onze scheeps
bouw ordenen, ook den bouw van onze 
visschersvaartuigen yblgens bepaalde 
rich tlijnen  uitwerken, w illen we in  de 
vroegere begane fouten niet hervallen.

Schets uit het 
Visscherijbedrijf

Van de hand van den heer Hendrik 
Brys, een nederigen Oostendenaar, is 
een nieuwe novelle verschenen, gewijd 
aan ons vischmijnbedrijf.

Hendrik Brys kent de vischmijn, de 
vischmijnlui en al wie er regelmatig tijn  
brood verdiende door en door, want hij 
was er jarenlang werkzaam en leefde 
het wel en wee van dit grootsche be
drijf ten volle mee.

Onze lezers zullen in deze eenvoudig, 
maar keurig verhaalde schets een brok 
werkelijk leven in onze oude vischmijn 
beleefd terugvinden en velen zuüen met 
genoegen enkele oogenblikken terug
denken aan de gelukkige uren, welke zij 
er, niettegenstaande het soms harde 
werk, zoo dikwerf sleten.

W ij laten het begin van deze novelle 
op blz. 3 van ons nummer van heden 
volgen en zijn overtuigd dat zij in den 
smaak van ome leaers nal vallen.



Op het plan van het thans zoo ge- 
teisterde Londen, staat een deel van 
het Westelijk kwartier aangeteekend 
met den naam  «Theaterland», om re
den van de talrijke schouwburgen en 
groote feestzalen die er zich bevinden.

Even gepast zou de wijk die zich, te 
Brussel, in een omtrek van 500 meters 
rond de Naamsche Poort uitstrekt, 
«Schilderland» kunnen genoemd wor
den, wegens de tentoonstellingen die 
daar bijna voortdurend, maar vooral 
gedurende de Wintermaanden, door 
ontelbare kunstenaars gehouden wor
den.

Zoo kon men daar in de drie eerste 
maanden van dit jaar, tentoonstellin
gen bezoeken van drie rasechte Oos
tendsche schilders, ni. Em ile Bulcke, 
Léon Spilliaert en Louis Royon, die 
zich allen sedert verscheidene jaren te 
Brussel hebben gevestigd.

Statistiekers, ethnologen en beoefe
naars der sociale wetenschappen heb
ben herhaaldelijk vastgesteld hoe de 
groote steden voortdurend en onweer
staanbaar hun opslorpingskracht uit
oefenen op de ondernemende elemen
ten van platteland en mindere ge
meenten.

De meesten bepalen er zich zelfs niet 
bij het verschijnsel vast te stellen, 
maar keuren het af, aanzien het als 
onrustwekkend en verkondigen dat

maatregelen zouden dienen genomen 
te worden om het euvel te keer te gaan.

Maar de dichter heeft goed te
zingen :
Hoe genoeglijk rolt het leven 
Des gerusten landman heen,
Die zijn karig lot, hoe kleen,
Voor geen Koningskroon zou geven..., 

de economist heeft goed te orakelen 
over de noodlottige verbreking van het 
evenwicht tusschen land- en stadsbe
volking, zoolang de grootsteden eene 
werkelijke aantrekkelijkheid zullen be
zitten, zullen noch dichterlijke uitboe- 
zemingen, noch geleerde beschouwin
gen, den trek naar de grootsteden kun
nen verhinderen, evenmin als zij het 
water kunnen beletten naar de zee te 
vloeien.

Het ligt niet op onzen weg, noch in 
onze bedoeling, aan onze kunstmin
nende stadsgenooten te vragen waarom 
zij hunne geooortestreeic tegen onze
hoofdstad hebben geruild; het moge 
ons volstaan te genieten van wat zij 
in hunne tentoonstellingen aan den 
min of meer verfijnden smaak van 
kunstkenners en nieuwsgierigen aan
bieden.

Stellen w ij terloops vast dat de zee 
en de vissehers daarin steeds door een 
of meerdere werken vertegenwoordigd 
zijn, waarom dan ook dit artikel op 
zijne plaats is in de kolommen van 
«Het Visscherijblad».

Emile Bulcke
Em ile Bulcke, de stille, ietw at melan- 

kolieke schilder, heeft in  ziin huiselijk 
leven zware beproevingen onderstaan : 
eerst het verlies van zijn eenig, buiten
gewoon begaafd dochtertje, en, over een 
paar jaren, het schielijk overlijden van 
zijne geliefde echtgenoote, slachtoffer 
van een brutaal verkeersongeval.

’t Is  slechts na maandenlange ver
tw ijfeling, dat de diepgeschokte kunste
naar zich als ’t ware opnieuw met het 
leven verzoend heeft, en dat zijn ont
vankelijk  gemoed, tijdens een bezoek 
aan Dendermonde, door het schilderach-

kerkgebouwen van Dendermonde, doch 
ditm aal overtogen met een waas van 
innige mystiek, die aan het geheel eene 
passende ingetogen stemming verleent.

Zoo dit bij esthetische vuureters wel
lich t m inder het geval is, bij veel be
zadigde liefhebbers b lijft Bulcke’s kunst 
nog steeds in den smaak.

Waarom  zouden schepen en vissehers 
ons m inder behagen?

Z ijn  het niet precies zijne eigenschap
pen van aristocratische verfijndheid, die 
hem tot een puik m iniatuurschilder ge
m aakt hebben, welke h ier ten onpasse 
een rol spelen ?

Zijne visscherijteekeningen zijn onbe
rispelijk  akademisch juist, m aar het 
m angelt hun aan leven en bezieling.

Hoe zou trouwens het ongekunstelde, 
grove, onsierlijke, dat onze vissehers en 
hun midden eigen is, in  éénklank kun
nen zijn met ’s schilders aristocratisch- 
fijn  talent?

Boileau’s gouden raad zegt: «Ne forcez 
point votre talent, vous ne feriez rien 
avec grâce». Bulcke heeft er naar ge
luisterd, met het gevolg dat zijn vissehers 
en hun schepen veel te gracieus voor
komen.

Onze begaafde stadgenoot kan gerust 
onze vissehers ter zijtde laten, zonder 
ook m aar eenigszins aan ziine gevestigde 
schildersfaam  te schaden.

LANDSCHAP

Kunstschilder Emile Bulcke
Cliché « Foto-Archief »

tige van stad en omtrek bekoord, hem 
opnieuw naar palet en penceel doen 
grijpen heeft, om aan zijn kunstopwel- 
ling lucht te geven.

Het waren dan ook grootendeels de 
zichten uit Dendermonde, die aan zijn 
Salon van verleden maand een eenigszins 
nieuw en eigenaardig karakter gaven.

Z ijn  portretten —  het wezen deftig- 
statige burgerdames in  feestkleedij, of 
eene sympathiek-gezonde moederoverste, 
of een gemoedelijk ouden landsm an — 
zijn steeds tot in de minste bijzonder
heden verzorgd en afgewerkt, zooals de 
voornaam-prinselijke portretten van een 
Van D ijck of van zijn volgelingen, ’t Z ijn  
trouwens diezelfde hoedanigheden die 
Em. Bulcke tot een fijn  m iniatuurschilder 
hebben gemaakt; verscheidene pareltjes 
dezer edele kunst waren in  zijn jongste 
Salon tentoongesteld.

De zuiverheid van koloriet en de har
monievolle schakeeringen die Bulcke’s 
heerlijke bloemtuilen kenmerken, die 
men ’s Zomers te Oostende in  het K u r
saal reeds meer dan eens heeft kunnen 
bewonderen, vindt men hier thans terug 
in  de binnenzichten van enkele oude

Leon Spilliaert
* i

Leon Sp illiaert verwekte, door het on
gewoon fijne, het oorspronkelijk nieuwe 
van de door hem dezen W inter tentoon
gestelde schilderijen, oprechte belang
stelling.

Zooals natuurhonig zich op m erkwaar
dige wijze onderscheidt volgens de bloe
men en bloeisels w aaru it de n ijvere bie 
haar buit heeft opgedaan, zoo wisselt 
Sp illiae rt’s werk van aanschijn volgens 
de. bron w aar h ij zijn inspiraties heeft 
geput.

W ie onderscheidt niet het sterk aroma 
van Californiahonig, van de geurlooze 
zeem onzer streken? W ie in  het Zwarte 
Woud de honig der streek heeft kunnen 
proeven, is niet getroffen geweest door 
dezer eigenaardige kleur en smaak?

Toch is het steeds honig, onvervalscht 
natuurproduct, doçh met afwisselenden 
smaak; zoo ook met Sp illiae rt’s kunst
gewrochten.

A l wie de kunstloopbaan van onzen 
stadgenoot gevolgd heeft, herinnert 
zich de verschillende tijdperken die zich 
daarin hebben opgevolgd met zijn ge
heimvolle, soms spookachtige personna
ges, in  nauwe stegen tegen vale muren 
aanleunend of eenzaam dolend langs het 
bloote strand; zijn m arineschilderijen, 
w aarin de schelle kleuren en de sierlijke 
lijnen onzer schilderachtigste vaartuigen 
ten volle tot hun recht kwamen; zijn 
eindelooze gaanderijen en onafzienbare 
zeedijken, die tot m elankolisch droomen 
stemden ; zijn nuchter-ongekunstelde 
landschappen en zijn bont-weelderige 
poppenwereld; zijn weergalooze zons
ondergangen, lichtend over verre zeeën

en breede stranden met langgestrekte 
glanzende k illen ; zijn teedere kleuren- 
symphoniéën, verwekt door ’t  vrije  spel 
der heldere lenteatm osfeer door zwel
lende botten en tw ijgen van herlevend 
struikgewas.

Thans is Sp illiaert zichtbaar verliefd 
geraakt, smoorlijk verliefd, op een der 
edelste natuurgewrochten : den boom. 
En  h ij schijnt er zich wel voor te hoeden 
een gem akkelijk succes na te jagen door 
hoogstriemende spierige eikentoppen, 
breed uitwuivende lindenkruinen in 
triom fantelijke overweldigende kleuren
pracht te malen.

Het moeilijke, ongewone, ondankbare, 
schijnt hem eerder aan te trekken : 
naakte bladerlooze boomen, nauwelijks 
ontluikende kruinen vormden het hoofd
bestanddeel zijner in  Februari gehouden 
tentoonstelling!

W ij zullen niet beproeven met woorden 
weer te geven het diep kunstgevoel dat 
U uit die eenvoudige teekeningen en 
schilderijen tegenstraalt: hier ontelbare 
grijze stammen, lijn recht naast elkaar 
naar den hemel schietend, zonder hori
zont noch luchtruim ; ginds een enkel 
mager boompje, eenig sieraad op den

naar een schilderij van L. Spilliaert
Cliché « Foto-Archief »

bruin laagwaterstrand, waardoor gol
vende killen striem en als de lichte 
strepen in  een huiverig tijgervel; daar 
een heerlijk  zicht, in  gouden avond 
gloren, van den breeden Keyaertvijver 
met zijn golvende rietoevers, en last not 
least, en dan nog wel op de eereplaats 
van het Salon, het reeds vroeger ten
toongestelde prachtstuk dat eenvoudig 
« M arine » betiteld is. Een machtig 
zwellende golf, die b ijna gansch het 
doek inneemt. «M en ziet er niet op, 
men ziet er tegen », zooals M ultatu li 
schreef van den aanrollenden, a l ver
nielenden Ban jir. H ier ook zou de reu
zengolf met de onverkwikkelijke don
kere tin ten van den schaduwkant angst
wekkend aandoen, was het niet dat op 
den rug van den zwellenden waterberg, 
een statig allegorisch vaartuig, als ’t 
ware blij en opgeruimd, onverstoord zijn 
weg voortzet, de rosige volle zeilen 
stout-zegevierend afgeteekend tegen de 
heldere hoopvolle lucht... Diep en b lij
vend, als van een kantiek, is de indruk 
die van dit overweldigend wereldbeeld 
uitgaat.

Voorwaar, Sp illiaert is geen oppervlak
kig schilder !

schaamd de grootste onhebbelijkheden 
op te disschen.

Z ij mogen schitteren onder de stra
lende zon, loom vlieten onder verrader
lijke m ist of door woedende stormen 
worden opgezweept, Royon’s zeeën zijn 
zeeën en geen apocalyptische raadsel- 
beelden; zijn schepen zijn geen mis
vormde of ziellooze klompen, m aar zij 
leven zichtbaar en bewegen onder de 
hand van hem « die, na God, meester 
is aan boord ».

De lezers van « Het Visscherijblad » 
kunnen er best over oordeelen bij het 
bezien van de hoof ding van hun blad; 
de visschersvaartuigen die daarop voor
komen leven en bewegen, elk naar 
eigen aard en middelen: de stoomboot 
statig, ongestoord door zee noch wind: 
de motorboot vechtend tegen de golven 
met behulp van schroef en zeil; de 
kleine garnaalbootjes flink  overhellend 
onder den druk van het briesje, hun 
eenigen, steeds opbetrouwbaren medehel
per en soms doodelijken vijand.

Een ander bewijs van Royon’s kunde 
en nauwgezetheid vinden w ij in  het 
m erkwaardig tafereel w aarvan w ij het 
voorrecht hebben hieronder de afbeel
ding te kunnen wedergeven.

D it doek verbeeldt eene handelsvloot 
vóór de monding van het Zw ijn, in de 
tweede helft van de X V e eeuw. Het kan 
evengoed eene oorlogsvloot genoemd 
worden, verm its de oorlog ter zee toen nog 
met handelsvaartuigen gevoerd werd.

Voor het vervaardigen dezer schilderij 
heeft de kunstenaar zich verdiept in  de 
studie der verscheidene typen van zee
schepen. zooals ze te dien tijde beston
den. En  dat die natuurgetrouwheid, w ij 
zouden kunnen zeggen die eerlijkheid, 
volstrekt geen afbreuk doet aan het 
kunstgehalte van het prachtig doek, zal 
eenieder volmondig beamen, die het ge
zien heeft in  zijn indrukwekkende leven
digheid en kleurenpracht, waarvan ons 
afbeeldsel helaas slechts een flauw  ge
dacht geeft.

Als we goed zijn ingelicht, werd dit 
prachtstuk door een Noordnederlandsch 
kunstkenner aangeworven. Jam m er ge
noeg, want het verdiende in  een museum 
van onze provinciehoofdstad te prijken !

Onze zeeman-schilder, zooals h ij zich
zelf n iet zonder fierheid noemt, legt nu 
en dan palet en penseel neer, om weer 
de zeevaart of iets dat er mede in  ver
band staat te beoefenen. Zoo heeft h ij, 
enkele jaren geleden, maanden lang ver
toefd op een der kleinste eilandjes van 
de M iddellandsche Zee, alw aar h ij, te 
midden der wilde natuur, algauw be
vriend was met het handvol vissehers 
die er een karig bestaan vinden. Des
tijds m aakte h ij eene studiereis, via de 
Kanarische eilanden, naar Belgisch 
Congo om, ten behoeve der reizigers die 
de Congolijn gebruiken, een reisgids te 
vervaardigen die, boeiend opgesteld en 
sierlijk  geïllustreerd, om zijn kunstge
halte tot voorbeeld kan strekken.

Even vóór het uitbreken van den oor
log was h ij pas teruggekomen u it Cetes, 
het kleine Fransche visschershaventje, 
dicht bij de Spaansche grens gelegen en 
dat voor m arineschilders een uitverkoren 
oord is.

Het spreekt vanzelf dat Louis Royon 
telkens van die soms lange uitstapjes 
ta l van schilderijen medebrengt dje h ij 
ter plaats, onder den levendigen indruk 
van t  moment vervaardigd heeft, oi 
schetsen die hem tot leiddraad dienen 
voor later af te werken schilderijen.

■ ....
P O R T R E T  
door Em. Bulcke

Cliché « Foto-Archief »

INGANG VAN HET Z W IJN  IN DE X V e EEU W Cliché « Foto-Archief »

top van een verlaten heuvel, met zijn 
tengere tw ijgjes en pas ontloken blaad
jes aan alle wilde natuurgewelden bloot
gesteld.

M aar alles even stemmig, even inge
togen, schuchter b ijna en droomerig als 
hun schepper. W ant Sp illiaert is een 
droomer, is een zwijger —  althans voor 
wie hem niet goed kent —  een fantas
tisch zwerver in  de wijde natuur, w ier 
kleinste wonderen evenals haar verba- 
zendste verschijnselen de gevoelige sna
ren van ziin kunstenaarsziel doen trillen. 
En, zooals h ii het in heeft, zoo geeft h ij 
he.t uit, wat, volgens Gezelle’s gevleugeld 
woord, het kenmerk is van den recht- 
zinnigen mensch, den eerlijken dichter 
in  woord en beeld en kleur.

In  zijne geestdriftige uitboezeming, 
Erw in  von Steinbach, den schepper der 
Gothische domkerk van Straatsburg ge-' 
wijd, schreef Goethe: «Schule und Prin-J 
cipium fesselt alle K ra ft der Erkenntn is' 
und Tâtigkeit ». Zooals men uit de rijke ! 
verscheidenheid zijner kunstgewrochten; 
kan uitmaken, hebben school en stelsels! 
nooit Sp illiae rt’s scheppingskracht aan| 
banden gelegd, en het is zeker wel] 
gansch onbewust en ongewild, dat som-‘ 

! mige der jongste werken van dezen 
j blonden zoon van ’t Noorden, zoowel 
! door de keus der onderwerpen als door 
j hun delikate kleurschakeeringen, dene 
! opvallende verwantschap vertoonen met 
! de zoo eigenaardige Japansche schilder-ï 
1 kunst.
j M aar hoezeer Sp illiaert in  zijn nieuwe! 
Oostersche liefde voor boom en tak en 
tw ijg  moge opgaan, toch heeft h ij in 
zijn jongste Salon een plaatsje over 
gehad voor kust en zee: hier een vaal-

Louis Royon
Louis Royon. kapitein ter zee, is de 

« self made man » onzer Belgische m a
rineschilders. Niet in  de klassen eener 
ak adem ie werd h ij in  de kunstregelen 
opgeleid, zooals een Bulcke; n iet door 
een Em ile Verhaeren werd h ij, zooals 
Sp illiaert, in zijn eerste jaren aange.- 
moedigd en gesteund. Varen was zijn 
roeping, varen werd zijn ambacht er 
het is slechts na lange jaren trouwen 
dienst op Neptunus’ breede zeeën, dat 
h ij zich door de Muzen lie t bekoren en 
zich geheel ging w ijden aan het schil
deren van zeegezichten

Geen wonder dan ook dat zijn doeken 
het kenmerk dragen van volledige ken
nis van het behandelde onderwerp en 
getuigen van eerbied en liefde voor de 
juistheid van het voorgedragene.

M en moet heel zeker niet droog
stoppelig een waardevol werk om der 
w ille van een m islukt detail misprijzen, 
men moet ook den schilder, evenals den 
dichter zekere vrijheid  gunnen; m aar 
de vrijpostigheid van sommige kunste
naars in  zake zee en schepen, is soms 
wat al te verregaande. Geen enkel 
schilder zou het wagen een rijtu ig  voor 
te stellen met driehoekige raderen, een 
locomotief op w ieltjes van een kinder
wagen, of de kar vóór het paard te 
spannen, ’t Is  nochtans w at nog m aar 
al te dikw ijls gedaan wordt, zelfs door 
officieel erkende «would be m arinisten», 
die m isbruik maken van de onkunde die 
op zeevaartgebied bij onze landgenooten 
v rij algemeen heerscht, om hun onbe

naar het doek van L. Royon

' Onze stadgenoot heeft dezen W inter 
tot tweem aal toe in  de hoofdstad ten
toongesteld: in  December in  een afzon
derlijk  Salon, en in  Jan u ari samen met 
andere m arineschilders.

Logge tankers, zwaar geladen in  breede 
stroommondingen; vreedzame motor- 
treilers aan den arbeid in  de woelige 
vaalgroene noordzeegolven; gansche vlo
ten snelle zeilvaartuigjes, van op hooge 
rotsen bekeken, terw ijl zij schuimend de 
diepblauwe wateren der M iddellandsche 
Zee doorklieven ; huiveringwekkende 
« destroyers », in dolle vaart toeschie
tend, terw ijl de zwarte rook, die u it hun 
lage schouwen kuilt, met haar onheil- 
spellende krinkelingen het nare u itz ich t1 
der grijze oorlogsbodems nog komt ver
somberen.

« Royon se répète », hoorden w ij op 
zijne jongste tentoonstelling door een j 
bezoeker mompelen. Ja , gewis, Royon 
va lt in  herhaling: h ij is steeds zichzelf, 
zooals de Noordzee en de andere zeeën j 
sedert hun ontstaan dezelfde zijn ge- ! 
bleven. M aar h ij die de zee liefheeft, 
met al haar kleine en groote luimen, 
h ij die ze oprecht « geerne ziet » vindt 
haar aanschijn nooit vervelend. !

En  dat er wel meer zulke trouwe aan
bidders zijn, die in  de doeken van Royon 
het geliefkoosde gelaat der zee met 
vreugde terugzien, moge blijken uit het 
feit dat onze stadgenoot bij elk zijner 
tentoonstellingen, het grootste aantal 
zijner werken verkoopt. Royon, als er
varen zeeman, die goed weet w at een 
« juiste koers » betaekent, zal zich zeker 
wel wachten daarvan af te wijken.

V ER IT A S . 1

Groote Vischomzet te 
Scheveningen

Tijdens de eerste drie maanden van 
het loopende jaa r werd op de Scheve- 
ningsche vischm arkt een omzet bereikt 
ten beloope van 372.000 guldens, tegen
over 43.000 guldens tn de overeenkomsti
ge periode van verleden jaar. In  IJm u i
den besomde omzet in de verslagpe
riode 844.000 guldens, tegenover 615.000 
verleden jaar, De gezamenlijke omzet in 
aet eerste kw artaal 1941 beliep dus
1.126.000 guldens, tegenover 658.000 gul
dens in  1940, hetgeen deels te te schrij
den is aan de hoogere prijzen, zoodat op 
kw antitatief gebied het verschil van ge
ringe beteekenis is. De garnaalvissche- 
rij leverde bevredigende resultaten op. 
Dank zij de groote vraag werden loo- 
nende prijzen behaald.

Nieuwe methode voor het winnen 
van Vischolie in Noorwegen

Op in itia tie f van het Staatsinstituut 
voor waivischonderzoek werden in  de 
jongste maanden in  een Noorsche ha- 
ringoliefabriek proeven genomen om on
der lage tem peratuur olie te winnen uit 
walvischspek. Volgens een nieuw toege
paste me^hoc'e was het mogelijk een 20 
a 30 t.h. grooter rendement te bereiken 
dan voorheen. Het is ook gebleken, dat 
men deze nieuwe werkwijze met sukses 
kan toepassen op den haring. De ver
meerdering van de oliewinning met 20 
à 30 t.h. komt neer op een bijkomend 
quantum olie van 1 1/2 kg. de hectoliter 
naringt, D aar de Noorscne haringolie- 
fabrieken jaarlijk s  tot 5 m illioen hecto
liters visch te verwerken krijgen kan 
men zich voorstellen, welk voordeel zij 
bij de toepassing van deze nieuwe me
thode zou.len halen.
In  Noorwegen wordt gedroogde 

visch opgeslagen
Volgens de Deutsche Zeitung in  Noor

wegen heeft de provinciale commissie 
voor ravitailleering  in  Tröndelagen me
degedeeld, dat de bestaande voorraden 
vette haring aan den man gebracht wer
den, daar een nauwkeurig onderzoek 
aangetoond heeft, dat vette haring niet 
bestand is tegen lange bewaring. In  de 
p laats van vette haring worden thans 
overal voorraden aangelegd van gedroog
de visch, zoo voor de stad Drontheim  a i
ieen reeds 100.000 kg. en voor de andere 
districten der provincie 300.000 kg.

De Vischvangst in Roemenië
U it een onlangs opgemaakten staat 

betreffende de vischvangst b lijkt, dat 
aan de Roemeensche kusten van de 
Zwarte Zee in  het af geloopen jaa r
1.150.863 kg. visch gevangen werden. De 
haaienvangst, welke enkele jaren gele
den een groote uitbreiding genomen had, 
verm inderde van 27.800 kg. in  1938 en
25.000 kg. in  1939 op 5.841 kg. De pro
ductie van haaien- en dolfijnenolie zonk 
van 26.100 kg. in  1938 en 18.000 kg. in 
1939 op 1.161 kg. in  1940.

M aart een gunstige maand voor 
de visscherij te IJm uiden

De maand M aart 1941 is voor de vis
scherij zeer gunstig geweest. De omzet 
was zelfs f 230.000 hooger dan in  dezelf
de maand van het vorige jaar, nl. f 
844.339 in  1941 tegen f 614.736 in  1940.

Het zijn vooral de loggers en de kotters 
die tot dit hooge om zetcijfer hebben b ij
gedragen. Deze beide categorieën voér- 
den in  M aart voor b ijna f 700.000 visch 
aan, 3 à 4 m aal zooveel als verleden jaar. 
ue traw lers bleven echter aanzienlijk bij 
verleden jaa r ten achter, hetgeen niet te 
verwonderen is, daar slechts een klein 
aantal traw lers in de vaart is, te rw ijl ta l 
\an loggers en kotters de visscherij u it
oefenen.
E r kwamen gedurende de verslagm aand 

binnen. 26 (.84) stoom- en motortraw- 
iers met f 107.612 (f 389.993) besomming, 
196 (131) motorloggers met f 471.899 U  
144.70D), 119 ( 152) motorkustvisschers 
met f 220.927 (f 47.272), 69 (4) open boo
ten met f 869 (f  66) en 3 (13) Deensche 
motorkotters met f 12.643 (f 16.121). De 
opbrengst der consignatiezenaingen be- 
aroeg I  30.3y6 (f 12.521).

De cijfers voor het eerste kw artaal van 
1941 waren als voigt: 43 (168) stoom- en 
m otortrawlers met f 133.422 (f 926.348), 
459 (178) motorloggers met f 643.884 (f 
215.625), 292 (364) motorkustvisschers 
met f 363.512 (f 133.102), 322 (21) open 
oooten met f 3288 (f 180) en 7 (62) Deen- 
scne motorkotters met f 29.811 (f 82.603). 
Consignatie) f 134.168 (f 91.824).

Zoo Dearoeg de opbrengst van de vang
sten van de loggers en ae kotters (bot
ters) in  het eerste kw artaal van 1941 
dus meer dan 1 m illioen gulden of bijna 
driem aal zooveel als in 1940. Voor dit 
m illioen waren 751 reizen noodig. zoodat 
üe opbrengst per reis gemiddeld f 1345 
Dedroeg. D it lijk t niet hoog, m aar er 
dient n iet uit het oog verloren te worden, 
üat h ierin  ook begrepen zijn de ééndag- 
visschers, die uit den aard der zaak 
slechts lage besommingen konden be
werkstelligen. De schepen die een 6-da- 
gen vergunning hebben, behalen onge- 
owijfeld een gemiddeiüe van f 3u00. Len 
zuiverder beeld geven dan ook de 
Deensche motorkotters, die alle groote 
reizen hebben gemaakt. Hun gemiddelde 
oesomming voor 7 reizen was ongeveer 
f 4250. Voor de 43 traw lerreizen krijgen 
we een gemiddelde reisbesomming van 
f 3100, een bedrag, dat zeker aan den 
lagen kant is. Voor M aart alleen was 
dit echter f 4000, zoodat de resultaten 
der traw lers de derde maande van het 
kw artaal beter waren dan de eerste 
maanden. D it was trouwens ook het ge
val bij de loggers en de kotters, die bij 
een reisgemiddelde van f 1345 over het 
geheele kw artaal de maand M aart ge
middeld f 2200 per reis besommen.

Velen zullen zich afvragen hoe het 
komt, dat er zoo Weinig visch te koop 
wordt aangeboden en dat de visch zoo 
duur b lijft. Op beide vragen kan met 
één antwoord worden volstaan: de p rij
zen der meeste vischsoorten zijn onge
veer v ijfm aal zoo hoog als in normale 
tijden. U it het hooge om zetcijfer mag 
dus niet worden afgeleid, dat er zoo veel 
visch komt. De aanvoeren zijn op som
mige dagen weliswaar tam elijk ruim, 
m aar zij blijken lang niet voldoende te 
zijn om in de groote vraag te voorzien.

WBT7A»

Verlaging der Vischprijzen 
in Fin land

= K = 
!K  =

= >:=
= x = = >: =  x =

OOSTENDSCHE KUNSTENAARS TE BRUSSEL

Ten aanzien van de gevoelige verhoo
ging van den vleeschprijs heeft het F in 
sche m inisterie van Volkswelvaart ma
ximumprijzen vastgesteld voor de voor
naamste vischsoorten. Deze hebben o. 
m. betrekking op snoek, baars, dorsch, 
snoekbaars en groote en kleine mare- 
nen. De vastgostelde prijzen blijven nog 
30 à 50 t.h. onder de m arktprijzen der 
jongste dagen. Voor ström ling (kleine 
naringsoort) werden) reeds veertien da
gen geleden maximumprijzen vastge
steld.



‘ Enkel op werkdagen

O O STENDE :
Marie-Joséplaats 9.00 13.00 16.00 19.00
Station Stad 9.05 13.05 16.05 19.05

L Voorhaven 9.08 13.08 16.08 19.08
Blauwe Sluis 9.14 13.14 16.14 19.14
Strooien Haan 9.29 13.29 16.29 19.29

BR U G G E :1 Oostendsche Poort 9.40 14.40 16.40 19.40
Groote M arkt 9.44 13.44 16.44 19.44
Albertplaats 9.45 13.45 16.45 19.45

r Aansl naar Gent 10.30 14.30 18.30

Aansl. van Gent 10.20 13.20 17.20
BR U G G E :

_ Albertplaats 8.00 11.00 14.00 18.00
t Groote M arkt 8.01 11.01 14.01 18.01

Oostendsche Poort 8.05 11.05 14.05 18.05
f Strooien Haan 8.16 11.16 14.16 18.16

Blauwe Sluis 8.31 11.31 14.31 18.31
! Voorhaven 8.37 11.37 14.37 18.37

OOSTENDE :
Station Stad 8.40 11.40 14.40 18.40

1 M arie Joséplaats 8.45 11.45 14.45 18.45

De Afschaffing van de Gemeenteraden

EEN D O ELTR EFFEN D E M AATREGEL
Als er ooit een m aatregel getroffen 

werd door de Hoogere Overheden, die de 
bevolking genoegen deed, dan is het wel 
de afschaffing der gemeenteraden.

Reeds sedert Jaren misten de gemeen
teraden hun doel.

Z ij waren nog slechts een aaneen
schakeling van menschen, waarvan de 
meerderheid de stadsbelangen ver onder 
hun eigen belangen en onder deze van 
hunne partij stelden.

Het waren menschen die, in  een geest 
van volkomen partijdigheid, benoemin
gen goedkeurden, reglementen stemden, 
ontzaglijke leeningen aangingen, be
treurenswaardige aankoopen en kon- 
trakten sloten en ontelbare maatregelen 
stemden, waarvan de gevolgen zeer 
zwaar op de gemeenschap drukten en 
nog drukken, en dit zonder de minste 
verantwoordelijkheid.

W at al gekonkel gebruikten sommige 
menschen niet om tot gemeenteraadslid 
benoemd te worden!

Kiezerslijsten die samengesteld wer
den door de M anitou’s van de politiek; 
polls die door hen geregeld werden; mee- 
tingen en blikmuziek, uitdeeling van 
pinten, beloften, leugens, bedreigingen, 
eerroof en stemmenschooierij ; in  enkele 
woorden, al het walgelijkste dat kon 
voortspruiten uit dorpspoltiek, klein
geestigheid, eigenbelang en verwaand
heid.

D it was de grondsteen der gemeente
raden geworden in de laatste jaren, met 
het erbarm elijk gevolg dat er meer nu lli
teiten en slaafscne politiekers in  de ge
meenteraden terecht kwamen dan men
schen met gezonde begrippen.

En  zoo ontaardden de gemeenteraden 
in echte poesjenellenkelders, om niet te 
zeggen in echte vischm arkten.

Van het eigenlijke doel der gemeente
raden, t.t.z. van Schepenen en Burge
meesters bij te staan met raad en daad, 
kwam er nog weinig of nietg meer te
recht. Enkel en alleen afbrekend werk, 
tijdverlies, onzinnige interpellaties en 
ordemoties, urenlange woordenkrame
rijen  die weinig of niets met de stads- 
zaken te zien hadden.

En  als er toen nog enkele gemeente
raadsleden te vinden waren, die b lijk  ga
ven van in itia tie f en die de belangen van 
de stad behartigden, dan bleven zij in de 
minderheid, en hunne voorstellen en op
merkingen bleven zonder het minste ge
volg.

En  zoo heerschte er tusschen de beun
hazen van de politiek een soort concur- 
rentiegeest. Het kwam er nog slechts 
voor hen op aan. te weten wie het m inst 
zou doen en het meest zou spreken. Het 
kwam er op aan zich te doen gelden voor 
da v ijf oude menschen, de enkele werk
loozen en de vertegenwoordigers der pers, 
die gewoonliik het publiek der openbare 
zittingen uitm aakten.

En  de politieke persvertegenwoordi
gers, aan dewelke regelmatig de in ter
pellaties werden overhandigd, waren 
even partijd ig als de gemeenteraadsleden

Autobus
Oostende-Brugge

zelf en dit soms wel voor andere redens 
dan loutere partijgeest.

Z ij drukten tot het laatste woord door 
hunne mannen uitgekraamd, terw ijl van 
de tegenpartij slechts enkele woorden 
verschenen.

Van gematigde en verstandige men
schen verscheen geen woord, al waren 
dan ook hunne voorstellen belangrijk en 
zij, met de beste gevoelens bezield.

D it alles bewijst dat het afschaffen 
der gemeenteraden een noodzakelijk iets 
was, en. een uiterste schoone zuivering 
is voor onze gemeentebesturen, die m aar 
al te lang onder den verderfelijken in 
vloed van de politiek hebben gestaan.

P. V.

Uitkeering aan de 
Gezinnen 

van Soldijtrekkende 
Militairen

u a ro »
DE VA STG ESTELD E  R EG EL IN G

Het besluit van 31 M aart 1941 is geno
men ter voldoening aan de wet van 7 
September 1939; het doel ervan is de 
voorzieningen geldende ten aanzien van 
de rechthebbenden der m ilitieplichtige, 
onder de wapens gehouden of terugge
roepen soldijtrekkende subalterne m ili
tairen, die wegens de oorlogsomstandig
heden van huis en haard verw ijderd zijn, 
van 1 Ju li 1940 af samen te vatten, en 
diezelfde rechthebbenden in  het genot te 
stellen van een m aandelijksche uitkee
ring berekend naar het bedrag van de 
voorschotten welke op de bezoldiging der 
beroepsm ilitairen en der loontrekkende 
arbeiders van het leger werden toege
staan.

De gemeentebesturen worden uitge- 
noodigd tot het betalen, met ingang van 
5 M ei 1941, aan de gerechtigden die, 
overeenkomstig de koninklijke besluiten 
van 27 Oktober, 25 November en 30 De
cember 1939, van 19 April 1940 en de 
daaraan volgende onderrichtingen, de 
m ilitievergoedingen in  M ei 1940 hebben 
getrokken: zooveel vergoeding als ver
schuldigd is voor het getal soldijgerech- 
tigde dagen m ilitairen dienst in  Ju n i 
1940; zoo het geval zich voor doet, de 
zwangerschaps- of de geboortevergoeding 
voor de maand Jun i.

Deze maatregel heeft niet ten gevolge 
dat de term ijnen weer opengesteld wor
den, noch dat achterstallen voor het 
tijdvak van vóór 1 Ju n i 1940 in  aanm er
king komen.

Hebben geen aanspraak op de m ilitie
vergoeding voor Ju n i 1940, de personen 
die vroeger reeds, hetzij u it hoofde hun
ner inkomsten, hetzij naar aanleiding 
van een regelmatig uitgesproken verval- 
len-verklaring, hetzij omdat ze hun aan
vragen niet binnen de gestelde term ijnen 
hadden ingediend, daarvan uitgesloten 
waren.

De zwangerschaps- en geboortevergoe- 
dingen kunnen enkel verleend worden 
aan die personen die in  de maand Ju n i 
aan de gestelde veieischten beantwoord
den en een daartoe strekkende aanvraag 
indienen.

Ter vergem akkelijking van de kon- 
trool is afgeweken van de voorgaande 
onderrichtingen, w aar de gemeentebe
sturen de m ilitievergoeding voor Ju n i 
1940 zullen uitkeeren aan de personen die 
ze voor M ei hebben getrokken, zelfs zoo 
ze sinds die uitbetaling de gemeente 
mochten verlaten hebben.

Om echter aan deze personen het ma
ken van reiskosten te besparen, zullen 
de gemeentebesturen het aan de recht
hebbenden toekomende bedrag vireeren 
op een bijzondere, ten name van de ge
meente van het nieuwe woonverblijf ge
opende postrekening.

De thans nog in  krijgsgevangenschap 
vertoevende, familielooze m ilitairen heb
ben, voor het tijdvak  van 1 Jan u a ri tot 
30 Ju n i 1940, nog aanspraak op de dage- 
lijksche uitkeering van 3 frank. De ge
meentebesturen moeten er voor zorgen 
dat zij de aanvraag en de aangifte, zoo
dra zij teruggekomen zijn, doen; zij zul
len hun tevens, in  voorkomend geval, de 
achterstallen moeten uitkeeren.

Dergelijke aanvragen zijn gedurende 
de drie maanden volgende op de v rijla 
ting van den krijgsgevangene, ontvan
kelijk.
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De Bevoorrading
en het Oostendsch Schepencollege
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GEB RUI K. Z E E E  NS U _ZÜ LT NÓÓi-T- V;
GEENrANDSkE MEER GEBRUIKEN

Dat het in  den laatsten gemeenteraad 
niet aan levendigheid ontbrak, bewijst 
het verslag, w aarvan we geheel onpartij
dig de W eergave weergeven op bladz. 7 
van dit nummer.

Dat de kwestie van de aardappelen en 
de vleeschbedeeling het voorwerp uitm a
ken van alle gesprekken is te begrijpen, 
al dient in  alle opzichten erkend, dat 
Oostende aan zijn schepencollege niets 
te verw ijten heeft, en we integendeel 
ons gelukkig mogen achten een schepen 
van bevoorrading te bezitten, die meer 
dan wie ook voor de Oostendsche bevol
king veel meer heeft weten te bekomen, 
dan zulks in  het grootste gedeelte van 
dt' steden en kleine gemeenten van het 
land het geval is.

W ij beamen ten volle de gedachten 
door de gemeenteraadsleden Piek  en 
Vandeile vooruitgezet en niemand tw ij
felt er aan het feit, dat het huidig stel
sel van vleeschverdeeling volledig af te 
keuren valt.

M aar w at kan de stad daaraan doen ?
Alleen een krachtdadig optreden van 

den heer gouverneur zou ons tot het 
stelsel een maand geleden door de stad 
in  voege gebracht, kunnen terugbren
gen.

W at de aardappelen betreft, betw ijfelt 
niemand de gezegdens van het raadslid 
Porta, m aar het zal volstaan het lijv ig  
dossier dezer kwestie eens van nabij in 
te studeeren om te beseffen welke enor
me taak door den heer Van Coillie als 
schepen van bevoorrading wordt afge
legd.

Niemand zou er een oogenblik aan 
kunnen tw ijfelen, dat om het even wie 
in zijn plaats, het beter zou doen, want 
zijn jarenlange ondervinding in  S. E. O. 
heeft h ij zeker ten nutte genomen om 
voor onze bevolking een maximum van 
voordeelen te bekomen.

En  dat mag eens onderlijnd.
De onzinnige praat van sommige men

schen, als zou alleen de Coo er voordeel 
bij hebben, noemen we te belachelijk 
om er m aar een oogenblik bij te blijven 
stilstaan.

Gansch de Oostendsche bevolking be
grijpt op het huidig oogenblik ten andere 
meer dan ooit, het nuttig bestaan van 
deze prachtinstelling, waardoor het dui
zenden werkmenschen en kleine bedien
den nog m ogelijk is iets te bekomen aan 
redelijke prijzen, w aar anderzijds, bij 
ta lrijke  w inkeliers de woeker vrijen  teu
gel heeft of prijzen dienen betaald, wel
ke voor kleine lu i met even geringe in 
komsten niet te bereiken zijn.

D at er schaduwzijden aan dit alles ver
bonden zijn, we.ten we.

M aar dit neemt de groote verdiensten 
niet weg, thans door een m an als de 
heer schepen Van Coillie aan de stad 
Oostende bewezen.

D at politieke maneuvers er thans mis
schien op gericht zijn dergelijke men
schen als schepen te doen verdwijnen, 
evenals dit met schepen Boudolf het ge
val is, kunnen we slechts betreuren, om
dat we overtuigd zijn dat beiden geheel 
onpartijdig en belangloos het Oostendsch 
volk en niet de politiek hebben gediend.

De onwettelijkheid van de aanstelling 
van beide heeren sedert Mei, betwist nie
mand m aar niemand zal ook betwisten, 
dat w aar anderen alles in  plan lieten en 
er vandoor trokken, zij den moed had
den in  de hachelijkste omstandigheden, 
voor de bevolking te helpen zorgen. Nu 
het grootste gevaar geweken schijnt te 
zijn, nu alle bekommernissen dienen te 
gaan naar de bevoorrading van ons volk 
en het helpen van dezen die geen mid
delen van bestaan hebben, moest ons 
aller streven en in  de eerste plaats ook 
dat van onze gemeenteraadsleden zijn, 
elkander te steunen, m isbruiken u it te 
roeien, en samen te werken om onze be
volking te dienen.

Als we dan ook in  deze kolommen 
graag hulde brengen aan de offervaar
digheid van het huidig sehepencollege 
en in  ’t bijzonder aan onzen schepen van 
bevoorrading, dan is het omdat we be
wust zijn van de ta lrijke  moeilijkheden 
welke h ij thans te overwinnen heeft.

Oostende is m isschien wel de stad in  
[ België, die het meest te lijden heeft ge- 
j had.
J Oostende beschikt niet meer over dos- 
1 siers, en archieven, die voor de huidige 
bestuurders een kostbare documentatie 

1 konden uitmaken.
j Oostende was in  zijn adm inistratie tot 
in  merg en been verrot door de p artij
en de vriendjespolitiek, zoodat van de

bekwaamheid van sommige ambtenaars 
weinig te verwachten valt.

Hoe kan men dan in  de huidige om
standigheden, w aarin  moet rekening ge
houden worden van dit alles en nog zoo
veel andere zaken, waarover we in  deze 
kolommen bezwaarlijk kunnen u itw ij
den, verw ijtsels gaan sturen naar men
schen die m isschien niet beter vragen 
als w ij, gerust in  hun eigen tehuis voor 
zich zelf te kunnen zorgen, en aan al die 
kritiek, aan al die bekommernissen te 
ontsnappen.

Ook w ij kunnen om trent dit alles v it
ten, en persoonlijke doeleinden nastreven 
zooals het bij politiekers nu meer dan ooit 
het geval is, m aar den ernst van het 
oogenblik, het prachtwerk door de hee
ren Serruys, Devriendt, Sm issaert, Van 
Coillie en Boudolf, in  deze m oeilijke t ij
den geleverd, moeten ons eerder doen 
buigen voor den moed welke zij hebben 
gehad om thans te Oostende te regeeren 
en de bevolking te helpen.

Het zal inderdaad voor veel Oostende
naars volstaan vast te stellen hoe het in 
andere steden met de bevoorrading en 
zooveel andere kwesties gesteld is om niet 
tot het besluit te komen dat, niettegen
staande de ta lrijke  vernielingen, niette
genstaande de bombardementen, n iette
genstaande het verliezen of opbranden 
van ta lrijke  kostbare archieven, niette
genstaande de moeilijkheden van het 
verkeer en Oostende aan het uiteinde 
van alle verkeerswegen gelegen is, alles 
nog veel goedkooper en gemakkelijker te 
verkrijgen is, dan in bijna al de andere 
steden van ons land.

D it alles hebben we grootelijks te dan
ken aan het in itia tie f en de werking van 
het Oostendsch schepencollege, aan de 
zorgvolle wijze waarop het alles van 
’s morgens vroeg tot ’s avonds laa t be
spreekt en bewerkstelligt en aan de u it
zonderlijke krachtinspanningen door den 
heer schepen van bevoorrading geleverd.

W ij hebben er aan gehouden deze ar
gumenten in  het midden te brengen om
dat we weten hoe gem akkelijk de bevol
king thans slecht voorgelicht en opge
jaagd wordt door menschen die alle m id
delen gebruiken om hunne persoonlijke 
en politieke hartstochten bot te vieren.

Onze leus getrouw alle m isbruiken hel- 
pén uitroeien, m aar alle verdiensten er
kennen en opbouwend werk te verrich
ten, hopen we aldus bij te dragen tot de 
eerlijke voorlichting van onze bevolking, 
die meer dan ooit dient te begrijpen dat 
de beste stuurlui steeds aan w al staat.

P. Vandenberghe.

Eigenaars 
van Vrachtwagens 

opgelet !
— ■ —

Door het besluit van 19 December 
1940 is het verboden:

1. M et een motorvoertuig zaken te 
vervoeren buiten een straal van 25 Km . 
rondom het centrum der gemeente w aar 
het voertuig thuis hoort, zonder in  het 
bezit te zijn van een m achtiging afge
leverd door den leider van het Vervoer- 
bureau (Oostende).

Voor vervoer van derden is een vracht
brief noodig.

Ander vervoer moet vergezeld gaan 
van een faktuur of een door den ver
voerder ju ist en echt verklaard stuk, 
waarop alle in lichtingen om trent de ver
voerde zaken vermeld staan. Deze in 
lichtingen moeten overeenstemmen met 
die op den reisw ijzer vermeld. Voor alle 
vervoer moet de bestemmeling zijn hand- 
teeken plaatsen in den reiswijzer, om 
te bewijzen dat de vervoerde waren hem 
werkelijk werden afgegeven.

2. M et een ledig motorvoertuig te r ij
den buiten een kring met een straa l van 
meer dan 10 Km . rondom het centrum 
van de gemeente, zonder in  het bezit te 
zijn van een m achtiging afgeleverd door 
den leider van het Vervoerbureau. Ieder 
vervoerder wiens rijtu ig  zich op meer 
dan 25 Km . van het centrum  der ge
meente bevindt en die over geen terug
vracht beschikt, moet zich op het dichtst 
bijgelegen Vervoerbureau aanmelden, dat 
een w eervracht zal bezorgen of toelaten 
ledig terug te keeren.

De Leider van het Vervoer
bureau Oostende 
J. De Meulenaere.

Aan de werklooze vrouwen& jonge dochters
Voor Hotels, Pension- en Kost huisbedrijven in groote Bad- en 
Vreemdelingenverkeerplaatsen, vraagt men aan goede voorwaarden :

KAM ER-, D IENST- EN  K E U K E N M E IS JE S
Dienstmeisjes en Kinderm innende Meisjes vinden in  deftige Burger
huizen een goede betrekking, insgelijks aan zeer goede voorwaarden. 

(B ij schriftelijke aanbieding 
moet men zijn vroegere bezigheden vermelden) 

Persoonlijke of schriftelijke aanbiedingen b ij:
A R BEID SA M BT  (W erkbeurs), KA A ISTRA A T , 12, OO STENDE 
alle dagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. (130)

I DITJES en DATJES f

D E IN V O ER  VAN
PLA N TA A RD A PPELEN

Volgens afgesloten overeenkomsten 
wordt de invoer van volgende hoeveelhe
den plantaardappelen voorzien:

uit Nederland 40.000.000 kg. 
uit Duitschland 55.000.000 kg.

De voorziene verzendingen moesten 
echter langen tijd  stop gezet worden, 
aaar vorst en sneeuwval het vervoer be- 

> lecten,
'fo t op 12 April werden volgende hoe

veelheden ingevoerd :
uit Mederiand 27.563.011 kg. 
uit Duitschland 8.545.701 kg.

D aar de invoer in  normale jaren 
70.oou.000 kg. pootgoed beliep, hebben 
w ij daarvan 50 procent tot op heden dus 
ontvangen.

Alies doet echter voorzien dat de aan
voer m  de komende dagen in  belangrijke 
mate zal stijgen.
fc E N  D U B B E L  S U I K E R R A N T S O E N  

V O O R  D E  IN iV lA A K P ü R lO D E

Nu de Zomer voor de deur staat, werd 
door sommige bladen de vraag gesteld 
of het suikerrantsoen dit jaa r eveneens 
verhoogd zal worden voor het opleggen 
van fru it en het bereiden van jam.

Van bevoegde zijde werd ons medege
deeld, dat de oogst bevredigend was en 
de rantsoeneering voor den duur van 
dit jaa r anderm aal geraamd kan worden 
op 14 kilo per persoon. Zooals in  het 
voorbije jaar worden dus twee maanden 
van dubbel rantsoen voorzien, om opleg 
van fru it en dergelijke toe te laten. D it 
dubbel rantsoen val verstrekt worden 
tijdens de maanden Ju n i en Ju li.

EX A M EN  VOOR G EM EEN T E
SEC R ET A R IS

I In  afw ijking van de bestaande onder
richtingen zal voor al de te begeven 
plaatsen van gemeentesecretaris een ge
zam enlijk examen afgenomen worden te 
Brugge, op 27 en 28 M ei eerstkomende.

D it examen wordt ingericht om ieder
een, die niet in  het bezit is van het di
ploma van Bestuursrecht of eenig ander 
diploma, waardoor h ij van het examen 
vrijgesteld is, toe te laten zijn kandida- 

1 tuur te stellen voor de te begeven plaat- 
1 sen.
I De aanvragen om aan dit examen 
i deel te nemen moeten ingediend worden 
1 vóór 15 Mei en opgestuurd aan onder- 
1 staand adres.
j De belanghebbenden kunnen zich voor 
1 nadere inlichtingen, alsook voor het pro- 
i gramma, wenden tot het Provinciaal Be- 
i stuur van West-Vlaanderen, Burg, Brug
ge, 6e Afd.-Bur., n r 18.

O ORLOGSSCHADE
N aar aanleiding van een bezoek ge

bracht aan den Provincialen Heropbouw- 
dienst, heeft de Handelskam er van het 
Arrondissement Oostende de eer aan de 
geteisterden mede te deelen, w at onze 
stad betreft, nog geen officieele Com
missie voor Oorlogsschade werd aange
steld. . . .

Niettegenstaande anders luidende be
richten, wordt aanbevolen voort te doen 
met het opmaken der verklaringen die, 
zooals algemeen bekend staat, door de 
Handelskam er alhier ingezameld en na
gezien worden.

Zoodra de officieele Commissie zal be
noemd zijn, zullen haar de 1.200 bundels, 
die reeds gereed liggen en in  veiligheid 
bewaard, overgemaakt worden.

In lichtingen worden graag kosteloos 
verstrekt in  het lokaal der Handelska
mer, 1, Vandersweepplaats, le  verdiep.
V ER PL IC H T E  U IT B R E ID IN G  VAN 

DE G RO EN T ETEELT
Het besluit van 1 M aart 1941, hande

lend over het benuttigen van 80 t.h. van 
de oppervlakte der gras- en bloemperken 
voor de groenteteelt, brengt voor de eige
naars de groote m oeilijkheid zich de 
noodige en geschikte werkkrachten aan 
te schaften.

De vooruitgang van de land- en tuin- 
bouwwerken bem oeilijkt dat nog meer.

De Nationale Dienst voor Arbeidsbe
middeling en Toezicht beschikt over 
landbouwarbeiders, tuiniers en groente- 
kweekers, best geschikt tot het uitvoe
ren van die werken.

In  volle vertrouwen kunnen de werk
gevers die de arbeidskrachten zoeken, 
zich tot ons bureel wenden, Kaaistraat, 
12, Oostende.

Het seizoen vangt aan, vertrouwt ons 
uw opdracht toe, het wordt tijd, want 
de plaatsingsmogelijkheden verminue- 
ren.

W ij zullen zorgen dat er spoedig aan 
voldaan wordt. (Medegedeeld)
O PRO EP TOT D E LAN D BO UW 

A R B E ID E R S
Landbouwarbeiders, hoeveknechten, 

tuiniers, bietenrooiers, de Nationale 
Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Toe
zicht bekommert zich over uw lot en 
ontvangt reeds ,gelijk voorgaande jaren, 
ta lrijke  werkaanbiedingen u it W allonie 
en Frankrijk .

; De campagnes van Noord-Frankrijk 
wachten U. D it jaa r wordt een geweldige 
krachtinspanning gedaan om de op
brengst van den grond te vermeerderen 
ten einde de voedselvoorziening van het

1 land te verzekeren.
Landbouwarbeiders, er is werk voor U.

(Medegedeeld).
L O T E R IJ W IN T ER H U LP

Uitslag van de Trekking van 19 April der 
3de snede van de Loterij Winterhulp

Z ijn  betaalbaar met 100 fr.: de 20.000 
biljetten w aarvan het nummer eindigt op 
4.

Z ijn  betaalbaar met 250 frank: de 2.000 
biljetten w aarvan het nummer eindigt 
op: 77

Z ijn  betaalbaar met 1.000 fr.: de 400 
biljetten w aarvan het nummer eindigt 
op: 827 en 392

Z ijn  betaalbaar met 5.000 fr.: de 40 
biljetten waarvan het nummer eindigt 
op: 4628 en 3023.

Z ijn  betaalbaar met 10.000 fr.: de 20 
biljetten waarvan het nummer eindigt 
op: 6187.

Z ijn  betaalbaar met 25.000 fr.: de 12 
biljetten w aarvan het nummer eindigt 
op: 81329, 36192, 45886, 19647, 84626, 64890.

Z ijn  betaalbaar met 50.000 fr. de 8 
biljetten w aarvan het nummer eindigt 
op: 46782, 33753, 722811, 45562.

Z ijn  betaalbaar met 100.000 fr. de 5 
b iljetten dragende de nummers: 183368, 
279853, 273670, 234492, 288197.

Is  betaalbaar met 1.000.000 fr. het bil- 
ten dragende het nummer: 242144.

De vijfden van het b iljet winnen het 
vijfde van het bedrag toegekend aan het 
overeenstemmend geheel biljet.

VOOR D E GRO O THANDEL IN  
E IE R E N

De afdeeling «Vetten en Eieren» der 
Hoofdgroepeering «Zuivel, Vetten en E ie 
ren», 150, Koninklijke straat te Brussel, 
wenscht zoo spoedig mogelijk, en uiter
lijk  tegen 23 April de juiste namen en 
adressen te bekomen, van alle groothan
delaars in  eieren en alle bewaarders van 
eieren (kalkers en koelers), hier komen 
alleen deze instellingen in  aanmerking 
die minstens 500.000 eieren kunnen bewa
ren.

H ET  SU IK ER RA N T SO EN
U it ingewonnen inlichtingen bij het 

Departement van Landbouw en Voedsel
voorziening b lijkt, dat het rantsoen sui
ker zal verdubbeld worden voor de ravi- 
tailleeringsperioden: Ju n i- Ju li en Juli- 
Oogst.De huisvrouwen zullen alsdan over
2 kg. suiker per persoon beschikken voor 
het vervaardigen van confituren.

Het is wel verstaan dat ieder verbrui
ker b lijft genieten over zijn maande- 
lijksch rantsoen confituur gedurende 
diezelfde periode en zulks tegen de ge
wone prijzen, zooals deze, ingevolge de 
bestaande besluiten, werden vastgesteld.

Te dezer gelegenheid weze aangestipt 
dat de confituren, marmeladen en siro
pen, de eetwaren bij uitm untendheid 
zijn, waarvan de prijzen steeds geëerbie
digd worden.

♦
♦

it
i
♦
♦

OPGEPAST I Een buitenkans
VOOR DE O N GEH UW D E JO N G EL IED EN

W O RD EN  G EVRA A G D : 100 chauffeurs met rijbew ijs of nog te scholen 
(kosteloos) voor Duitschland, 3 jaa r in  dienst. Goed loon, verpleging 
en gratis kleeding. Daarbij premie na diensttijd van 50.000 fr. als 
geschenk voor het inrichten van een zelfstandige onderneming.
Inschrijving eiken dag : _
(129) Werkbeurs, 12, Kaaistraat, Oostende

Vischkoppen
Schets uit het Vischmijnbedrijf

door Hendrik B R Y S  .V .Y .Y ,

M

i.
E r is heden veel drukte op de markt, 

’t Is  Woensdag; dag waarop de meeste 
verzendingen naar het binnenland ge
schieden.

De platte wagens, waarop de visch- 
bennen schommelen, kletteren over de 
bonkige keien die uitbuiten, opdat de 
paarden hun hoeven er aan zouden 
stooten. De Vischmijn is dan ook de 
Kapellestraat niet, waar bakvischjes en 
snulletjes, op en neer wandelen van de 
m arkt tot waar de smalle w inkelstraat 
zich te veel verbreedt om het flirten 
van het eene voetpad naar het andere 
mogelijk te maken, — en vandaar terug 
naar de m arkt, den godganschen Zon
dagmorgen in een dwaas gedoe van ge
verniste pauwen. In  de vischm ijn ko
men deze menschen zonder lijf  nimmer. 
Niet omdat het hen te m in is, doch op 
de werkdagen toonen zij zich liefst niet, 
tenzij ’s avonds als het feestdag ls en 
zij gansch hun kleerkast op hun rug 
mogen dragen.

De vreemde badgasten^ wagen het 
evenmin den vischreuk van de m ijn te 
komen genieten. De vischm ijnknechten 
kennen probate middelen tegen hun al 
te opdringerige nieuwsgierigheid. Z ij 
pletsen doodeenvoudig de groote roggen 
en scharren uit alle kracht van de kar
ren op den grond, zoodat het kleverige 
vischslijm  in  het rond spettert en met 
voorliefde aan luchtige toiletjes b lijft 
plakken. De kabeljauwen worden ge
woonweg tusschen de voeten gegooid; 
want de schoone w itte kabeljauw wordt 
per tien stuks verkocht, negen netjes 
naast elkaar met één dwars er over.

De bennen w ijtingen, mooie meiden, 
kleine schelvisch, iek en platvisch staan 
in  breede rijen  van aan de pakhuizen 
tot aan de pomp in  ’t midden van de 
Vischm ijn en aldaar door voeren de wa
gens nieuwe vrachten aan. De gloeiende 
roobaards flikkeren als zonnevlekken op 
de ronde vischm ijn.

Een m ijnknecht loopt tot aan de 
pomp, een groote handbel naast zich 
slingerend. De verkoop kan beginnen. 
Af roeper en tegenschrijvers hebben hun 
respectievelijke plaatsen ingenomen, te
genover de te koop gestelde visch. De 
koopers verdringen zich rond de ben
nen, de achtersten rekken zich, kruipen 
op de manden om toch m aar de kw ali
teit van den koop te kunnen zien. Allen 
hangen aan de lippen van den afroeper, 
die, zijn vingeren in de hoogte om de

tientallen aan te duiden, cijfers u it zijn 
mond laat rollen die enkel voor de inge
wijden beteekenis hebben. De handelaars 
snoeren hem den mond met een snauw 
«ja» of «mijn», of iets dat er absoluut 
niet op gelijkt, om den koop af te slui
ten. Opletten is h ier de hoofdvereischte, 
w ant iedere afroeper heeft iets dat hem 
eigen is. Z ij beginnen alleri met hooge 
cijfers en dalen geleidelijk met 5 fr. af; 
doch soms rollen zij plotseling een tien 
ta l frs. ineens naar beneden. D it is het 
oogenblik om .toe te slaan. Een is er 
zelfs die onverwachts weer de hoogte in 
gaat, hetgeen sterke neacties uitlokt, 
ooch de betrokken kooper met de dure 
schollen laat zitten.

In  ons pakhuis is het nog kalm . De 
knechten volgen den verkoop, ten einde 
snel de gekochte visch naar het pakhuis 
te brengen. D it gaat gepaard met ge
vloek en geschreeuw, zooals het trou
wens hoort. Ik  spring de trap  op, naar 
hetgeen w ij met den weidschen naam  
van bureau betitelen. Eigen lijk  is het 
een zolder w aarin enkel houten beschot
ten werden aangebracht, ten einde er 
toch een schijn van een privékantoor, 
kassa en bediendenbureau aan te geven.

Ik  groet vluchtig M ijnheer Pol en zet 
m ij onm iddellijk aan het sorteeren van 
de bestellingen. Eerst naar de dagen 
waarop de leveringen uitgevoerd moeten 
worden, daarna neem ik  slechts deze 
voor vandaag onder handen. I k  maak

het kwantum  visch naar soort, dat w ij 
heden verzenden moeten over aan onze 
Inkoopafdeellng, welke uit een persoon 
bestaat, die met klompen aan de voeten 
en een sjiek in  den mond den verkoop 
op de m arkt volgt.

Tusschen de vele brieven steekt er 
weer een bestelling van W. Kemp uit 
Hosingen, een klein plaatsje in  het 
Gr*ot-Hertogdom Luxemburg, ’t  Is  een 
praehtbestelling Vierhonderd en v ijftig  
kg. visch: kabeljauw, tongen, tarbot, 
gro#te en kleine w ijting. D it is zijn derde 
bestelling. De eerste m aal betrouwden 
w ij de zaak niet al te best, temeer daar 
er in  Luxemburg veel vischhandelaars 
aan windhandel doen. Kemp ging op 
onze voorwaarden in, zoodat w ij de be
stellingen aan zijn adres tegen terugbe
taling uitvoerden.

Veel klienten als deze zouden onze om
zet op een interessante m anier verhoo- 
gen. Gelukkig mogen w i] ook aan enkele 
klienten de visch tegen geldende prijzen 
leveren: deze laten een mooie w instm ar
ge. De zaken nemen anders fel af, daar 
te veel jonge vischkoopers er de klad in 
brengen Zelfs de vischsoorten die ge
woonlijk aan tam elijk vaste prijzen goed 
van de hand gingen, zijn thans aan ex
centrieke prijsschomm elingen onderhe
vig.

De verschrikkelijk lage loonen die aan. 
de bedienden uitbetaald worden nopen 
hen er toe ook hun kans te wagen om

een deel van de enorme winsten die het 
vischje oplevert, naar zich toe te halen. 
N atuurlijk  kunnen die jongens niet 
wachten, de tijd  gaat hen te snel. Na 
enkele maanden denken zij zich op de 
hoogte van alle finessen van ’t vak. Het 
staat anders mooi op een naam kaartje: 
M ijnheer X , vischhandelaar; al draaien 
zij de lieve centjes van hun ouders door 
den molen, en pesten zij de sedert jaren 
gevestigde handelaars. Na een paar sei
zoenen ,als het nog zoo lang duurt, lig 
gen die nieuwelngen toch tegen dek. 
Doch daar zijn zij gewoonlijk niet erg 
verlegen mede, want er moet toch afge- 

! zien worden van de tegenover hen ge
boekte vorderingen, om de goeie reden 
dat zij hun sjacheren slechts staken, 
nadat hun fondsen totaal zijn uitgeput. 
Het eenige dat zij bereikt hebben is een 
slechte invloed op de verkoopprijzen, 
zoodat de clienteele van de andere fir
m a’s lastig wordt. Een kostprijs bereke
nen kunnen die jongens niet. Z ij houden 
’t liefst van een grooten omzet, dat 
geeft een cachet van belangrijkheid aan 
hun naam, dat zij daarbij meer verlies 
dan winst boeken komt er niet zoo erg 
op aan, als zij m aar verkoopen. Zoo ko
men en gaan veel jonge gezichten, die 
enkel de groote winsten van hun patroon 
zien ten overstaan van het hongerloon 
waarvoor zij moeten werken. Veel fir 
m a’s hebben zich dan ook cordaat daar- 

i tegen verdedigd. Zij werven jonge meis

jes aan om het bureelwerk te doen. Deze 
werkkrachten zullen toch nooit voor ei
gen rekening beginnen,zijn met nog m in
der tevreden dan de jonge mannen, voor 
zoowat 200 à 300 fr. maximum per 
maand zijn er genoeg meisjes te vinden 
die de eer w illen hebben bureelbediende 
te zijn, en het werk is toch ook af.

De jonge firm a’s zijn te zwak om eenig 
invloed uit te oefenen op de m arkt zelf. 
Z ij zijn zelfs meestal aangewezen op de 
«Cinema» om visch te koopen. Daar 
kunnen zij nog al eens een koopje doen; 
op schijnbaar officieele wijze aan ge
stolen visch geraken. De kliekjes- en 
zoodjesvisch die daar bijeengebracht 
worden dragen geen waarm erk noch 
kenteeken van hun oorsprong. H ier ko
men de visschers hun deelvisch versja
cheren, tusschen halve bennen visch 
door wagenbestuurders, m ijnknechten, 
en zoo, bemachtigd, ten koste van enkele 
oogenblikken schrik. De dagen dat er 
veel aanvoer ls, kent de «Cinema» even
veel anim ositeit als de vischm ijn zelf.

De deelvisch wordt ook officieel ver
kocht, zelfs lukt het velen gestolen visch 
door den officieelen afroeper te koop te 
doen bieden. Zoo gelukt het soms een 
kleine firm a, door hier haar aankoopen 
te doen ,zich tijdens de W interm aanden 
boven water te houden.

Ct vervolgt).
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Breedene
ONGEZONDE TOESTANDEN

W ij hebben er reeds op gewezen dat 
er in het Gemeentehuis, een gebrek aan 
m ateriaal va lt w aar te nemen, w at on 
getwijfeld een schril lich t werpt op den 
huidigen toestand in  het gemeentehuis 
w aar thans een maximum werkkracht 
wordt geëischt van alle bedienden. Ook 
schijnt de hygiene te wenschen over te 
laten, want w ij hebben k laarb lijkelijk  
vastgesteld in  welken erbarm elijken toe 
stand een W. C. voor het publiek ver
keert, wanneer het regent en men moet 
voldoen aan een natuurlijke behoefte, ic, 
d it bijna onmogelijk daar het geen be 
schutting biedt, en op gebied van ge- 
zondneid kan hetzelfde gezegd worden. 
H l c is dan ook meer dan gewenscht dau 
er hier eens ingegrepen wordt, dan zal 
het gemeentebestuur toonen, dat hei 
in itia tie f bezit, en het zal dan voor de 
ta lrijke  W . C. bezoekers een aangenaam 
feit zijn dit vast te stellen.

Zooals men w ellicht weet, moeten de 
werklieden, welke eertijds in  aienst dei 
Staatspaketbooten waren, en tnans nog 
betaald worden, alhoewel zij geen pres
taties moeten leveren, de iunctie van 
bode vervuilen, netzij in  dienst van het 
gemeentebestuur, hetzij voor W interhulp. 
De boden moeten al nun boodschappen 
per fiets vervullen en dit op eigen kos
ten. jln deze tijden van rietsbanden- 
schaarschte zou men wel de werKüeden 
daarvoor een vergoeding mogen toeken
nen, ten einde aldus gemopper — en te
recht — in de kiem te smoren.

Aan ons het woord, aan het gemeente
bestuur de daad.

VOOR W ANN EER ?
Het kanaal Brugge-Oostende, op het 

grondgebied Sas-SiyKens, van de Nuk- 
Kerstraat tot aan ae groote Brug, is een 
zeer gevaarlijk  eind weg. Imm ers, geen 
enKele afsluiting is langs het kanaai ge
plaatst. Reeds is d it eind weg fataa l ge
worden aan velen, en ta l van personen 
zijn aldus m het w ater gesukkeld. Thans 
met de verduisteringsm aatregelen komt 
dit feit nog in  een Klaarder daglicht te 
staan en dringt een oplossing zich op. 
Vroeg o i laat zal er zich een ongeluk 
vooraoen, terw ijl men toch een afslui
ting piaatsen kan, ten einde de bevol
king .te beschermen en vooral ’s nachts 
op straat zijnde personen beveiligen.

R A V IT A ILLEER IN G SD IEN ST EN
Het hoeft voorzeker geen betoog, dat 

van alle gemeenteaiensten de Bevoorra- 
dingsaiensten net druKsl bezocht worden 
en werk met de vleet hebben. Dat op on
ze gemeente dit reuzenwerk verricht 
wordt aoor amper vier bedienden, be
w ijst ten hunnen voordeele. W ij moeten 
dan ook deze werkzame gemeentebedien- 
aen loven, tevens hopend dat zij weldra 
met enkele krachten zullen versterkt 
worden.

klachten neerleggen. Het gevolg van deze 
onbenullige handelingen van den ge
naamde D. was, dat de winkeliers van 
Breedene-dorp een deel hunner voorraad 
voor hun klanten hebben moeten afstaan 
aan den w inkelier D. en instede van 
kg. per hoofd kon men er slechts van
zelfsprekend een halve kilogram  per 
hoofd aanbieden.

W anneer zal de bevolking inzien dat 
het onnoodig is gevolg te geven aan op
ruiende taa l van zekere personen ?

Sas-Slykens, waar de bevolking noch
tans grootendeels uit Werklieden be
staart, heeft integendeel b lijk  gegeven 
van tucht, want het is toch een kwestie 
van regeling, en een volgende m aal zul 
len de personen, die thans niet aan de 
oeurt kwamen, bediend worden.

Waarom  2000 kg. aardappelen verdee- 
len onder een 4000 inwoners — dit is dus 
eik ongeveer een halve kg. voor de klan
ken —  wanneer he.t toch voordeeliger is 
en voor de w inkelier én voor de klanten 
jrn  beurtelings 1 kg. per hoofd te ont
vangen, zij het dan ook in een periode, 
aie langer duurt.

Kortom , de handeling van dezen w in
kelier is af te keuren en men moet niet 
coegeven aan degenen, welke hun per- 
oonlijk belang stellen boven het alge

meen welzijn.

Nieuwpoort

K O N IJN  EN D IEFSTA L
Onbekenden hebben ingebroken bij G. 

S., wonende Nukkerw ijk en zijn er van 
door gegaan met enkele Konijnen; h ij 
kon siecnts een klacht neerleggen. D it 
is de tweede diefstal in  een korie tijd 
spanne. Kik lette dus wel op de huisaie- 
ren, w ant: Het is te laat den put gevuld 
als het kalf verdronken is.

B U R G E R L IJK E  STAND
Geboorten: Verschelde Elisa-Yvette, 

van Uaston en Lievens- Georgina.
Huwelijken: Vansteenkiste, electrieker 

en Devynck Paula, z. b. beiden wonende 
alhier; David Cam ille, plafonneerder en 
Claeys Antoinette, z. b. beiden alh ier ; 
Vanmassenhove Leo, metser en Vincke 
M aria, werKvrouw, beiden alhier. Poppe 
Alfons, werkm an en Verm eire Germ aine, 
z b. beiden alhier.

SGerigevailen: Schaladryn, 1 j., en 7 m. 
Boey Augusta, 48 j.; Bossaer August, 24 
d. oud.

Huwelijksafkondigingen : Derous Jo 
seph, paswerker en ustner Schreus, werk
vrouw, beiaen aim er; Schreus August, 
schoenmaker en Lagravière MarieLoulse 
werKvrouw, beiden alh ier; Knockaert 
Ju lien , metaalbewerker, wonende Bree
dene en Vansteene Simonne, z. b. te 
Oostende.

R A N T SO EN EER IN G SZ EG ELS
Vanaf 1 tot en met 6 M ei 1941, telkens 

van 9 tot 12 en van 14 tot 17 uur, zal er 
overgegaan worden tot de uitdeeling der 
rantsoeneeringszegels en de aardappel- 
kaarten, volgens de nummers der uijGge- 
deeide NIEUvViU rantsoeneerlngsKaarcen.

Donderdag 1 Mei, aan de personen, 
welke een rantsoeneeringskaart bezitten 
genummerd van 437.301 tot en met 
43Ö.ÖÜU. Vrijdag 2 M ei: van 438.801 tot 
en met 4w .ju u . Zaterdag 3 M ei worden 
geen zegeis uitgereiKt. M aanaag 5 M ei: 
van 440.301 tot en met 441.tfüü. Dlnsaag 
ö Mei, van 441.801 tot en met 443.700.

De rantsoeneenngzegels worden alleen 
afgeleverd aan het hoofd van het gezin 
of de eentgenoote op vertoon van zijn 
(haar) identiteitskaart en de N IEU W E  
rantsoeneenngkaarten.

De rantsoeneenngkaarten worden niet 
afgeleverd aan kinderen beneden de 1G 
jaar. W ie niet in  regel is, wordt onder 
geen voorwendsel bediend. In  het belang 
der goede orde wordt eikeen verzocht op | 
den voor hem vastgestelden dag zijn 
rantsoeneeringzegeis te komen afhalen. 
De voorrang wordt verleend aan zwange
re vrouwen, en gebrekkigen.

D IEFSTA L
De landbouwer Tanghe, wonende Slui- 

zenstraat, moest ’s morgens vaststellen 
dat onbekenden waren binnengedrongen 
en er vandoor gegaan met ta l van voor
werpen. Een klaent werd ingediend bij 
de R ijksw acht te Oostende.

O PH ITSIN G
Dat de aardappelvoorziening reeds in 

gewikkeld is, hoeft voorzeker niet nader 
onderlijnd; doch men stelt alles in  het 
werk om tot eenigermate voldoening te 
schenken, en dat kan reeds als bemoedi
gend toeschijnen. Breedene zai voortaan 
in  aardappelen worden bevoorraad aoor 
den arrondissementsverdeeler van Oos
tende. D it heeft voor gevolg gehad dat 
er deze week een hoeveelheid van ruim 
2000 kg. aardappelen te Breedene zijn 
aangeland.

Voor de verdeeling onder de kleinhan
delaars was eenzelfde regeling getroffen 
als in  een naburige stad, t.t.z. verdeeling 
onder de kleinhandelaars volgens alpna- 
betische volgorde en aan de basis van 
1 kg. per hoofd voor de ingeschreven 
klanten.

Te Sas-Slykens is alles met de grootste 
orde gegaan, doch te Breedene-dorp heb
ben zien enkele wanordelijkheden voor
gedaan: een w inkelier D., wonende Dorp
straat, welke deze m aal niet voor de ver
deeling in  aanmerking kwam, ruide zijn 
klanten op, en deze personen, wei^o 
dachten benadeeld te zijn, gingen bij 
den burgemeester en politiecommissaris

AAN DE DUIVEN L IE F H E B B E R S
Onze duivenmelkers worden er op at

tent gemaakt dat de duiven streng op
gesloten moeten blijven. Tegen de over- 
Greders zal streng opgetreden worden. 
De burgemeesters en plaatselijke Dui- 
venbonden zijn mede verantwoordelijk 
voor ieder overtreding.

BROOD EN M EEL — Z EG EL  Nr 1
De rantsoeneeringszegels zijn genum

merd en het is de bakkers verboden bui
ten de gestelde dagen brood of meel aan 
de verbruikers af te leveren.Sommige per
sonen wenden zich dan tot hun kruide
nier en trachten daar met hun zegels 
die nog enkele dagen op hun geldigheid 
moeten wachten een rantsoentje meel 
of bloem los te krijgen. De Bevoorra- 
dingsdienst m aakt hiermede de winke
liers er op attent, dat hierop streng kon- 
trool zal uitgeoefend worden.
HET VERAN D EREN  VAN W IN K E L IE R  

VOOR DE BEVO O RRAD ING
De Bevoorradingsdienst vestigt nog

m aals de aandacht der verbruikers die 
wenschen van kleinhandelaar te veran-

W ER V IN G  VAN EEN T I JD E L I JK  TEE- 
KENAAR B I J  BRU G G EN  EN W EG EN  

U iS T R IK T E N G R Ü E P  N IEU W PO O RT
Eerstdaags zal overgegaan worden te 

Nieuwpoort, tot het inrichten van een 
beperkt vergelijkend examen voor wer
ving van één tiid e lijk  teekenaar voor het 
Bestuur van Bruggen en Wegen, Bijzon
dere Dienst der Kust.

Worden tot het examen toegelaten de 
kandidaten die aan de gewone voorwaar- 
;ien voldoen: Belg van nationaliteit, on
berispelijk gedrag, voldaan aan de voor
schriften der m ilitiewetten, minstens 18 
jaa r op 1 Mei 1941 en den leeftijd  van 
35 jaa r niet te hebben bereikt (40 jaar 
voor de kandidaten die voordeel genieten 
der wet van 3 Augustus 1919/21. Ju li ’24)

De aanvragen tot deelneming behooren 
gesteld op het daartoe bestemd formu
lier, dat door de Postkantoren wordt af- 
geleverd en waarop, tot kw ijting  van 
het inschriivingsrecht een postzegel 
van 30 fr. dient aangebracht.

Aanvragen in  te zenden vóór 10 Mei 
1941 aan het Vast-Wervingssecretariaat, 
M iddaglijnstraat, 29, Brussel.

B U R G E R L IJK E  STAND.
Geboorten: Bendels Richard, van Lu 

cien en Devey Angèle; Devos Jozef van 
Daniel en Sm aelen M aria.

Overlijden- Vuylsteke Maria-Louise, 
echt. Everaert M ichel, 21 jaar.

Huwelijken: Callenaere Louis met Bo- 
gaert M aria ; Depelchjn M arius met 
Swaenepoel Magdalena.
T W EE  MATEN EN T W EE  G EW IC H TEN
(Ingezonden).

Onze vissehers zijn «verplicht» hunne 
garnalen aan de Corporatie te leveren 
aan 10 fr. de kg. In  het pakhuis wordt 
de waar gekeurd en nagezien door a f
gevaardigde van de corporatie.
M aar dezelfde afgevaardigden loopen 
het strand af om de garnalen te koo
pen van de strandvisschers, niet aan 10 
fr., m aar aan 12 fr. de kg. en een beetje 
drinkgeld. Kan  men dezelfde prijs aan 
onze vissehers niet betalen?

Nota der Red. —  De vissehers doen 
best hun klacht aan den leider der Cor
poratie over te maken.

gebruik vallen, in  elk huis moeten samen
gebracht worden in  een zak, mand of een 
ander daartoe geschikt voorwerp.

Derhalve w o rd A  de inwoners verzocht 
van heden af het oud papier en carton, 
zooals dagbladen, tijdschriften, afval 
van gedrukt of ongedrukt papier, diver
se verpakkingen, enz. te verzamelen.

Deze afvalstoffen zullen ten huize af
gehaald worden door een specialen in- 
gerichtyïn dienst den eersten Dinsdag 
van iedere maand voor het W estelijk  ge 
deelte van de stad en den eersten Woens
dag van iedere maand voor het Oostelijk 
gedeelte.

Onze Brievenbus

APO TH EEK D IEN ST .
Zondag 27 April zal de apotheek K. 

Warmoes, hoek Kerk- en Devauxstraat, 
gansch den dag open zijn.

FO N T E IN IER SD IEN ST
Vanaf Zondag 27 April tot en met 3

deren, dat ook zij dienen in  aanmerking zal de fonteinier Boute Florimond, 
te nemen dat men sedert D R IE  MAAND 72, de Sm et de Naeterlaan, den dienst 
moet ingeschreven zijn, alvorens van waarnemen 
kleinhandelaar te kunnen veranderen, j 

W anneer gaan onze huismoeders d a t' K R IJG SG EV A N G EN EN
eens goed onthouden ? | Maandag laatst zijn de laatste reserve-

m ilitairen Staelens Alfons en De Graeve 
B E V O LK IN G S R EG IST E R S  K a re i u it krijgsgevangenschap terugge- 

We vestigen hier nogmaals de aan- keerd. Veel vrienden en kennissen wacht- 
aacht der personen, die verhuizen, dat ten hen aan het station af om hen har- 
een jongste besluit meldt dat zij zich te lijk  te begroeten.
onm iddellijk moeten aanmelden aan het 
bureel van bevolking, w illen zij geen on
aangename verrassingen oploopen, daar 
de overtreders onder de bevoegdheid van 
de Politierechtbank vallen.
DE A A N G IFT E  VAN OORLOGSSCHADE

Een nieuw besluit voorziet de wijze 
waarop de schattingen der schade, wel
ke door den oorlog aan roerende en on
roerende goederen werd toegebracht die
nen opgemaak.t te worden. Deze opgave 
heeft Detitkking op onroerende en roe
rende goederen getroffen door oorlogsfei
ten, op huisraad, bedrijfsgoederen,grond
stoffen, veestapel, oogst, boerderijpro- 
dukten, landbouwvoorraden, kultuur- 
gronden enz. ook op plunderingen, en 
moet door bevoegde personen worden op
gemaakt.

Op straf van verval moeten de aan
vragen vóór einde var. het ja a r ingediend 
worden. DenKt nu met het is nog tijd ... 
m aar tijd  genoeg komt steeds te laat.

G EM EEN TERAA D
De raadsleden komen bijeen onder 

voorzitterschap van burgemeester DrVan 
Damme, Alle leden zijn tegenwoordig.

De wijziging aan de begrooting 1941 
wordt aanvaard op 1 onthouding (raads
lid  Huygebaert).

Het proces-verbaal, kasonderzoek lste 
kw artaal wordt algemeen goedgekeurd.

De voorloopige verhooging van het ta- 
r ef-ruimdienst tot 1 Ju n i 1941, wordt al
gemeen aangenomen. Na gemelden da
tum wordt overgegaan tot een openbare 
aanbesteding van den ruimdienst.

Rekening kerkfabriek 1940 wordt goed
gekeurd tegen 1 onthouding (raadslid 
Edw. Sym oens).

Het heffen van taksen op af te leveren 
adm inistratieve getuigschriften, u it
treksels van akten van den Burgerlijken 
Stand, wordt goedgekeurd tegen 1 ont
houding (raadslid  F l. Gheeraert).

Na nog enkele mededeelingen wordt de 
openbare zitting geheven.

In  de zitting met gesloten deuren, 
wordt een rondschrijven van het m inis
terie van Binnenlandsche Zaken en van 
Volksgezondheid mededeeld.

Het ontslag van den heer Gustaaf Bor- 
gonie, voorzitter van de Commissie van 
Openbaren Onderstand wordt aanvaard.

De aanstelling van den heer Georges 
W ittevrongel als ontvanger van hooger- 
genoemde commissie verwekt een gun
stig advies.

DE LA N D BO UW CO RPO RATIE
Het kantoor der Landbouwcorporatie 

is .thans overgebracht bij den heer Louis 
Jonckheere-De Bruyne, hoek St. Sebas
tiaanstraat en W illem  Deroolaan.

ONZE K R IJG SG EV A N G EN EN
In  de week is alh ier de 328e krijgsge

vangene Gaston Everaert thuisgekomen. 
Een tw in tig tal zijn nog afwezig. Laat 
ons hopen dat deze ook spoedig in hun 
haardstede mogen weerkeeren.

AAN DE F IE T S E R S
De w ielrijders worden er nogmaals at

tent op gemaakt, dat het verboden is ne
vens elkaar te rijden. W anneer de fiets 
een lich t draagt, dan dient lich t en ook 
achterlicht volkomen in  regel te zijn.

B I J  ONZE SC H U IT EV ISSC H ER S
De Duitsche Overheid heeft thans ook 

toelating verleend aan onze schuitevis- 
schers, ter vangst u it te varen tot aan 
de Kuitschbank. Deze vergunning geldt 
enkel voor den dag.
DE O N GEW EN SCHTE O PSCH R IFTEN

De Burgemeester m aakt bekend dat 
het ten strengste verboden is meldingen 
van gelijk welken aard, die gericht zijn 
tegen de Bezettende Overheid, op de mu
ren of de straten der stad aan te bren
gen. De letter V. is als dusdanig aan- 
zien. De inwoners zijn gehouden onmid-

TIP-TOPCLUB, Afdeeling PING-PONG.
Zondag laatst vertrok onze afdeeling 

naar Oostende om in  een wedstrijd de 
Flandria-Ping-Pongclub te ontmoeten. 
Onze locale club was in  prachtvorm  en 
w ist de Oostendsche tegenstanders met 
een 8— 1 te verslaan.

Ziehier trouwens de volledige uitslag 
van den wedstrijd:

Enkelspel Heeren: Van Hecke Raym ., 
(B l.) w int van Terryn A. (O .) met 21/9, 
21/10, 21/16; Steinbach (O .) w int van 
Noël (B l.) met 22/20, 21/17, 21/13; Ver- 
moortel A lf. (B l.) w int van Dingens P. 
(O .) met 21/17, 21/19, 15/21, 21/19; Fal- 
leyn Theo (B l.) w int van De Taye (O.) 
met 21/7, 21/3, 21/15; Van Tyghem (B l.) 
w int van Loze A. (O .) met 21/10, 21/10, 
21/8; Capiau Gust. (B l.) w int van Dhae- 
nens (O .) met 21/12, 21/14, 16/21, 21/14.

Dubbelspel Heeren: Van Hecke-Ver- 
moortel (B .) winnen van Terryn-Din- 
gens (O .) met 21/12, 19/21, 21/17, 21/14; 
Noël H.-Falleyn T. (B l.) winnen van 
Steinbach-Loze (O .) met 19/21, 21/18, 
23/21, 14/21, 21/11; Capiau G.-Van Ty
ghem (B .) winnen van De Taye-Dhae- 
nens (O .) met 21/14, 21/16, 21/18.

Zondag 4 M ei ek. heeft de returnm atch 
plaats te Blankenberge in  het Hotel du 
Buffet. Leden en liefnebbers van het 
Ping-Pongsport worden tot de match 
uitgenoodlgd. Begin te 14 uur.

NAAR A M ER IK A
Onze stadgenoot, de heer Frans Re- 

goudt, kunstschilder en leeraar aan het 
Kon inklijk  Atheneum te Oostende heeft 
met zijn echtgenoote sinds Jan u ari ons 
land verlaten om de reis naar Am erika 
te ondernemen. Van uit Bilbao (Span
je ) heeft h ij ons laten weten dat h ij op 
31 M aart scheep ging en zond nog zijn 
beste groeten aan al zijn vrienden van 
Blankenberge en Oostende.

We wenschen beiden een safe-oceaan- 
vaart en verder een schitterende car
rière aan onzen talentvollen stadgenoot 
in  de Vereenigde Staten.

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

van V rijdag 25 tot en met Maandag 28 
April: 1. Ufa-actuali.teiten; 2. Cultuur- 
film ; 3. «Het Gouden Masker» met A l
bert Matterstock, H ilde Weissner, Fritz  
Kampers.

Program m a van Dinsdag 29 April tot 
en met Donderdag 1 M ei: 1. Cultuurfilm ; 
2. «De Reis naar Tilsitt».

PA LLA D IU M , Kerkstraat. —  Program 
ma van Vrijdag 25 tot en met Donder
dag 1 M ei: 1. Ufa-actualiteiten; 2. Cul
tuurfilm  (docum entaire) ; 3. «De Post
meester» (naar de novelle van A. J. Poes- 
jk in ) met Heinrich George, H ilde K rah l, 
Hans Holt.

Avondvertooningen te 19 u. Zondag- 
r.amiddagver.tooning te 15 uur.

B U R G E R L IJK E  STAND.
Geboorten: Gardeyn Erna, Ramsca- 

pelle; Vandevelde Roger, Zeebrugge; 
Claeys Georges, M ingerslaan, 3.

Overlijdens: Duynslaeger Hugo, 63 j., 
wed. Allemeersch M aria, Van Maerlant- 
straat; Frederick Jozef, 86 j., wed. Laga 
Victorine, Leopoldstraat, 22; Schoolmee
ster Pierre, 59 j , echt. De Meulenaere 
Leonie, de Sm et de Naeyerstraat; Goes 
Justina, 20 j., ong., Serg. De Bruynestr. 
46; Gadeyne M athilde, 87 j., wed. De 
Pauw  Auxilius, Sm edestraat, 5.

Huwelijken: W algraeve Oscar met Van 
Ilu lle  Brig itta . beiden alh ier; Meyers Os
car met Van Wulpen Angela, beiden a l
hier; Ketels Albert met Ponjaert Hele
na, beiden alh ier; T illem an Jérôme, 
Westkerke met Poppe Simonne, alhier.

Huwelijksafkondigingen : Vandepitte 
M ichel, Uitkerke met Ide Alice, alhier.

PA P IER A FV A L
E r wordt ter kennis gebracht aan de 

bevolking dat het oud papier en carton

T A R N M A T T EN BED R IJF
Verleden week werden in ’t Tam m atten 

bedrijf wederom door het honderdtal in 
schrijvingen aanvaard. Daarmede kun
nen we bevestigen dat Heist g.een enkele 
werklooze meer kent en genist aan de 
spits staat op het gebied van arbeidsbe
middeling. Hoe leuk om zien is het niet, 
op het middaguur of om 5.30 uur ’s na
middags, die gansche/slierten arbeiders 
uit elke stelle te zien stroomen, die zich 
naar huis begeven. D it geeft ons zulk 
een grootstadsindruk, aan het uur dat fa
brieken gedaan hebben. Ook tweem aal 
werd daar een massa grondm etariaal 
aangebracht, en naar we ons heb
ben laten verzekeren bij de leiders van 
het werk, is de bevoorrading verzekerd. 
Hoe aangenaam is het nu niet het liedje 
der mattenkloppers aan te heffen: «Hei 
mattekloppers, leg je draadjes niet in 
een boog». Ook het feestkom iteit heeft 
ons ta lrijke  verrassingen weggelegd met 
de schoone dagen en men mag gerust 
wederom spreken van «Heist herleeft»

GEM EEN TERAA D
Volgens besluitwet en verordening van 

den bevelhebber van België en Noord- 
Frankrijk , zal voortaan elke gemeente
raad en de leden er van afgelast worden. 
Daarmede verliest Heist een folkloristi
sche eigenaardigheid te meer,welke reeds 
gansch ingeburgerd was. W as het som
tijds een onverkw ikkelijk schouwspel, de 
gemeenteraadsleden de huid te hooren 
volschelden, de ééne tegen den andere 
op, toch miste het geen «charme» en ve
len hadden liever een som geld gemist, 
dan hun gemeenteraadszitting ! Hoe me
nigm aal had men niet gedacht,dees m aal 
zal de eene de andere in het haar vlie
gen, m aar het bleef telkens bij het 
spreekwoord: «Veel geblaat doch weinig 
wol». Daarmede zal dus Heist het voor
taan moeten stellen met zijn d.d. burge
meester en zijn beide schepenen. Als 
elkeen der drie zijn best doet, en daar 
tw ijfelen we trouwens niet aan, dan heb
ben we geen recht op klagen en moeten 
we tevreden zijn met dit gering aantal 
beheerders der gemeente en behoeven we 
geen enkel man meer.

K R IJG SG EV A N G EN EN
Deze week is de laatste afwezig zijnde 

krijgsgevangene naar huis gekomen. —- 
Daarmede zijn onze 400 jongens terug 
bij moeder Heist heeft b ijna geen oor
logsslachtoffers gedurende de bange 
Meidagen van verleden jaar gehad. Ho
pen we dat we voortaan nooit meer de
zen tijd  zullen moeten beleven en dat 
het voor ten minste een menschenleven 
gedaan zij met hetgeen men noemt: de 
geesel der menschheid of de oorlog !

W IN T ER H U LP
Drie maanden zijn verloopen sinds 

W interhulp bij ons bestaat en ziehier 
w at W interhulp tot nu toe heeft vol
bracht.

Soepuitdeeling: A. Gemeenteschool in 
Jan u ari 2720 lite r; in  Februari 3400 liter; 
in  M aart 2730 liter; samen 8850 liter.

B. Zusterschool: in  Jan u ari 2240 liter: 
in  Februari 2800 lite r; in  M aart 2940 li
ter; samen 7980 liter.

C. School Duinbergen: In  Jan u ari 1080 
liter; in  Februari 1800 lite r; in  M aart 
1890 liter, samen 4670 liter.

In  de verschillende scholen werden 
dus 21120 lite r uitgedeeld. Voor die soep 

I betaalden de leerlingen in  M aart een 
! verplichte bijdrage van 1 fr. per kind. 
Voorheen vrijw illige bijdrage. De leden 
van den Openbaren Onderstand ontvin
gen in  de drie maanden 3699 lite r soep. 
Aan de leden van W interhulp werden 
4108 lite r uitgereikt. Totaal liters uitge
reikte soep 44407 liter. In  Jan u ari kostte 
de soep 4980 fr.; in  Februari 8434 fr.; in 
M aart 8911,50 fr. Totale uitgaven 22325,50 
f.r. M elk: In  M aart werden 2714 bons u it
gereikt voor een som van 2714 fr.

Kolen- In  dezelfde maand gaf WinteV- 
hulp aan kolen een ristourne van 3640 
fr. Op de prijs van 27 fr. per zak be
taalde de kas 14 frank.

VAN D IEREN D O N C K R., H E IST .
We hebben uw brief overgemaakt aan 

den eigenaar, die niet zal nalaten met 
U over de kwestie te onderhandelen.***
Mw G. LA M BREC H T, K O K S IJD E .

Daar uw goederen teruggezonden zijn 
sedert 17 M aart, kan geen enkele dienst 
de aankomst te Koksijde er van bespoe 
digen.

Vergeet n iet dat er honderdduizenden 
pakken verzonden worden en d it alles 
in de huidige omstandigheden geen k in 
derspel is.

Ik  doe navraag naar uw man.

Rechtskundige
Kroniek

Het Geval Sabbe

Na onze laatste reis schreven we hier
om trent dat Sabbe voor de H.76 «Anna 
Leopold» de som van 17.350 fr. opraapte, 
waarvan h ij reeder Theophiel Neyts, 
slechts 10.000 fr. uitbetaalde.

Voor Ackx Leon van de H.55 «Henr. 
i’vonne», ontving h ij 9.250 fr. als huur
geld.

Thans staat het vast, dat Sabbe ook 
dien visscher-reeder 3.250 fr. te kort heeft 
uitbetaald, daar deze slechts 6.000 fr. van 
de toegekende som ontving.

Nochtans ontving d it heerschap niet 
m inder dan 11.550 fr. toelagen, waarvan 
5.000 fr. van Brugge, 1.000 fr. van Sche
pen Pierre Van Damme, 1.500 fr. van 
E. H. Chielens, 1.500 fr. van de stad 
Nieuwpoort, 100 lite r essence van de stad 
Nieuwpoort, 500 fr. van Heist en 1.500 fr. 
van De Panne.

Voeg daarbij de gelden door 187 men
schen als inschrijvingsrecht betaald en 
men zal inzien dat het grootste gedeelte 
der kosten reeds konden betaald worden.

Van verschillende zijden worden we 
lastig gevallen door menschen, die mee
nen thans niets te moeten betalen voor 
hur. goederen.

D it is verkeerd, alhoewel dat de ge
vraagde sommen voor sommigen, gezien 
de toegekende toelagen, overdreven zijn.

Door het O.I.L., in  wiens naam  Sabbe 
beweerde te handelen, wordt 2 per hon
derd op de waarde gerekend van de te- 
ruggebrachte goederen. Z ij die er terug 
kregen en die hiervan vóór de reis in 
kennis gesteld werden, moeten dus weten 
wat zij hoeven te betalen, opdat de in 
rich ter volledig voldaan weze.

W ij laten het- aan het Gerecht over 
om onze nieuwe vaststelling in  zake 
Ackx te beoordeelen en bekommeren ons 
weinig om de bedreigingen welke we te 
lezen en te hooren krijgen, daar het ons 
alleen gaat om elkeen zijn recht en niets 
anders dan dat,

VRAAG  A. R.
ANTWOORD. — Een eigenhandig tes

tament, om geldig te zijn, moet:
1. Geheel geschreven zijn door den 

erflater;
2. Gedateerd zijn;
3. Het handteeken van den erflater 

dragen.
De vorm heeft anders geen belang ; 

het mag op een gewoon stuk papier ge
schreven zijn; d it neemt niets weg aan 
de geldigheid.

Voor w at de dagteekening betreft, is 
ie t niet noodig dat de localiteit waar 

het testament werd opgemaakt, vermeld 
,veze; alleen het jaar, de dag en de 
naand moeten aangeduid.

Ten andere, indien gij tw ijfe lt aan de 
geldigheid van het stuk, zoo belet U 
.iets het te scheuren en er een nieuw 

op te maken, met den huidigen datum. 
üJen testament kan inderdaad immer ge
wijzigd worden en vernietigd.

Hetzelfde kan niet gezegd worden van 
en huwelijkscontract; dit is onveran

derlijk. Als dat huwelijkscontract «niet 
naar uw zin is», zooals gij het zegt, kunt 

nochtans aan deze bepalingen geen 
ijzigingen meer aanbrengen.

Een waarschuwing 
voor onze Vissehers

ÏK  =

Rechtbanken

REC H TBA N K VAN V EU RN E
A LKO H O LSM O KK EL. — M aurice S., 

Kam iel C. u it Noordschote en Honoré H. 
uit Koksijde, liepen wegens alkoholsmok- 
kelarlj, de eerste twee 8 maanden en de 
derde 6 maanden, voorwaardelijk 5 jaar, 
op.

KO O PH AN D ELSRECH TBAN K VAN 
OOSTENDE

AUTO -D IEFSTAL. —  Anderm aal een 
zaak van gestolen auto vóór de recht
bank. Auto door Belgische soldaten uit 
de garage weggenomen in M ei 1.1. G ara
gist verantwoordelijk gesteld en veroor
deeld tot het betalen van de .tegenwaar
de van de auto.

M. Van Bel, bleeker te Oostende, St. 
Paulusstraat, aanlegger heeft als raads
man M. Kesteloot.

M. Vieren Louis, garagist te Oostende, 
Kapellestraat, verweerder, vertegenwoor
digd door M. Boudolf.

M. Van Bel had ln  M ei 1.1. de bewaring 
van zijn auto toevertrouwd aan M. V ie
ren, garagist.

D aar deze laatste gedurende de bom
bardementen, volgens zijn eigefci ver
klaring, een nacht of twee ging u itsla
pen, bleef de garage zonder toezicht.

Op één dezer bewuste tijdstippen en 
nl. op 20 M ei 1940, zijn Belgische solda
ten de garage binnengedrongen en zijn 
met de auto vertokrken, zonder zich 
m aar te bekommeren om den garagist 
naderhand in  het bezit te stellen van 
een opeischingsbon.

De Rechtbank is van oordeel dat de 
, . . . .  ,ir. . garagist dient verantwoordelijk gesteld,

Appersienen: ln  M aart deelde Winter- ^aar h ij M. Van Be l had moeten verwit-
11 n  Q HH w i  o  n  H *3 V i o n  f  i ü n  o o n  H a  l r i n  r l û r û r :  . ». .1 _ **____ ; __3 „

Deze week werd vastgesteld dat voor
al de Oostendsche vissehers de eene na 
de andere geweigerd hebben hun koop
w aar aan de corporatie af te leveren, 
zoodat deze vanzelfsprekend den woe
kerhandel in  gingen.

De reden hiervan ligt in  het feit, dat 
ze beweren dat 10 fr. niet genoeg is voor 
hun koopwaar, omdat ze niet regelmatig 
varen en dus hun brood niet kunnen ver
dienen.

Heden Donderdag vergaderde het 
hoofdbureel van de corporatie voor V is
scherij en Visscherijproducten, onder 
voorzitterschap van den heer Decrop.

Namen aan deze vergadering deel: de 
heer Claes, rechtskundige adviseur voor 
de corporatie, directeur J .  De Rycker, dé 
heeren Henri W illem s, Raym ond Bau- 
wens, en Cam iel Menu, de leiders der sec
ties.

Vastgesteld werd dat door de corpora
tie van de bezettende overheid de toela
ting betracht wordt opdat de vissehers 
regelmatig in zee zouden kunnen gaan 
en het behoud van de huidige prijzen 
betracht zou worden, daar w aar aange
stuurd wordt op een verlaging er van, 
in acht nemend dat dit in andere lan 
den het geval is.

Deze toelating en het behoud van de 
prijzen zal slechts mogelijk zijn, zoo de 
vissehers zich onderwerpen aan de be
staande regeling door de corporatie in 
voege gebracht.

Onderwerpen zij zich hieraan niet, dan 
mogen zij zich aan het stilleggen van 
de visscherij verwachten met al de na- 
deelige gevolgen er aan verbonden.

Anderzijds werd de geweldige construc
tie van kleine vaartuigen ook reeds be
sproken, zonder dat door de aanleggers 
hiervoor een aanvraag werd jngediend.

Ook hier loopen de aanleggers gevaar 
hun vaartuig niet te zullen kunnen ge
bruiken. Voorzichtigheid en onderwer
ping aan de bestaande reglementen is 
dus geboden.

W ij raden dus alle vissehers aan zich 
eerst te voegen naar de maatregelen, 
door de corporatie genomen en dan hun 
grieven in  te brengen.

Doen ze het niet, dan mogen ze zich 
aan de ernstigste nadeelige gevolgen 
verwachten.

W ij hopen voor hen, dat ze de kostbare 
raad zullen volgen van hem, die het 
steeds voor hun belangen heeft veil ge
had.

hulp 900 m andarientjes aan de kinderen 
uit.

tigen van zijn gebeurlijke afwezigheden, 
daar deze laatste de bewaring van zijnVitam m en:_90 kinderen van g in d e r aut0 aan een anderen garagist had kun- 

, a*. * „ 11. nen toevertrouwen, ofwel had M. Vieren,
gedurende zijn afwezigheid toch ten m in
ste een werkelijke bewaker moeten aan
stellen.

De Rechtbank huldigt de stelling dat 
de bewaarnemer (de garag ist)) niet be
vrijd  is, zelfs niet in  geval van bewezen 
heirkracht, wanneer er van zijnentwege 
fout of gemis aan voorzorg aanwezig is.

M. Vieren wordt dienvolgens veroor
deeld om aan M. Van Bel de som van 
7846,80 fr. te betalen, zijnde de tegen
waarde van de ontvreemde auto, alsmede 
de gerechtelijke intrest en de proceskos
ten.

dellijk  deze opschriften te doen verdwij- ! jjat niet met bederfbare stoffen veront- 
nen, om alle tuchtm aatregelen vanwege reinigd zijn en buiten de noodwendighe- 
de Duitsche Overheid te voorkomen. j den van het onontbeerlijk huishoudelijk

Bandagen
Orthopædie

Marktberichten

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

NIEUWPOORT
G ELEV ER D  AAN D E C O R PO R A T IE  :

Donderdag 17 April. —  G arnaal: 4713 
kg. voor 47.130 fr.; visch: 2395 kg. voor
24.005.50 fr.

Vrijdag 18 April —  G arnaal: 4170 kg. 
voor 41.700 fr.; visch: 1330 kg. voor 
12.544 fr.

Zaterdag 19 April. — G arnaal: 2119 
kg. voor 21.190 fr.; visch: 326 kg. voor 
2.996 fr.

Maandag 21 April. - G arnaal: 3801 kg. 
voor 38.010 fr.; visch: 1561 kg. voor
16.180.50 fr.

V ISC H TO EVO ER  M AART 1941
Gedurende de maand M aart werden 

70.286 kg. garnaal toegevoerd, v jor een 
waarde van 1.044.392 fr. Voor de visch 
bedroegen de cijfers: 20.275 kg. verkocht 
aan 401.305 fr. of in totaal: 90.561 kg. 
gemijnd tegen 1.446..;97 fr.

M iddenprijs van de garnaal: 14.70 fr.; 
van de visch: 20 fr.

D E V ISC H TO EV O ER  VAN H ET  
E ER ST E  K W A RTA A L 1941

Gedurende de 3 eerste maanden van 
1941 werden in  totaal aangevoerd:

86.201 kg. garnaal, voor een waarde 
van 1.630.309 fr.; sprot: 116.990 kg. ver
kocht aan 1.101.983 fr.; visch: 129.173 kg. 
verkocht aan 2.583.165 fr.

In  totaal: 332.364 kg. voor een waarde 
van 5.315.460 fr., of zooveel als in  het 
gansche jaar 1939.

Voor het eerste kw artaal van 1939 
boekte men : 31.759 kg. garnaal en 
503.184 kg. visch of in totaal: 534.943 kg. 
verkocht aan 1.123.060 fr.

ANTWERPEN

dan 3 jaa r kregen in  M aart elk een 
fleschje vitam inen.

Daaraan kan men zien dat W interhulp 
volle recht op bestaan heeft. Het geniet 
dan ook de volledige goedkeuring en 
daadwerkelijke medehulp 'van alle wel- 
denkenden. W ij vragen ons echter af, 
hoe het komt dat het bestuur van W in 
terhulp nog geen enkel feest op touw ge
zet heeft zooals onze zustergemeenten 
en bij voofbaat feesten welke geld in ’t 
bakje brengen, want dit behoeft men 
toch bovenmate om de nood onzer be
hoeftigen zooveel mogelijk te lenigen.
Als men ziet dat Knokke op een tooneel- 
feest 5000 frank zuiver over heeft, is dit 
wel het wagen waard, te meer daar hoe
genaamd geen ei.K'.l kultuurbond of ver
eeniging zijn toezegging aan W interhulp 
zou durven weigeren !

IN SC H R IJV IN G EN  BO TER
Ziehier aan welke adressen men te

recht komt voor de nieuwe boterverdee- 
ling :

1. Vermeersch M., Vuurtorenstraat, 21;
2. Knockaert G., Knokkestraat 100; 3.
Desmet Art., Kursaalstraat, 52; 4. Del- 
haize Gebr., V lam inkstraat, 122; 5. Ca
sim ir Dhondt, Stationlaan, Duinbergen,
6. We Deckers, Patrio ttenstraat, Duinber
gen; 7. Dewispelaere B „  Vuurtorenstraat,
11; 8. Vandewalle Alf., Duinenstraat, 6 ;
9. Mombaliu André, Peunestraat, 68 ; 10.
Dhondt Robert, V lam ingstraat, 4.

CINEM A ROYAL
E r wordt dees week opgevoerd: 1. Ufa- 

weekactualiteiten; 2. Documentaire b ij
film  en 3. «Bloemen uit Nizza», met de 
wonderbare koloratuurzangeres Erna 
Sack. De vertooningen zijn als volgt: op 
Vrijdag 25 en Zaterdag 26 April, telkens 
om 19.15 u., Zondag 27 April, te 14.30, 
te 17 en te 19.15 uur. Niemand weze be
angstigd voor de avondvertooningen. 
want men is nog vóór het sluitingsuur 
ten huize.

B U R G E R L IJK E  STAND.
Geboorten: Corthier D irk v. Raym ond 

en Cornillie Germ ana, Patrio ttenstraat, j 
10; Savels Henri, van Constant en D irkx 
M aria, Stieslag, 57; Jooris M aria, v a n 1 
M arcel en Angèle Barbiaux, Elisabeth-1 
laan, V illa  De Blomme, Duinbergen.

Huwelijken: Vandierendonck M ourice1 
zeevisscher met Danneels Marie-Louise, 1 delieve, z. b. te Heist; Sabbe Octaaf, dag- 
z. b. beiden alhier; bladschrijver met M uffler Christine, z.b.

Huwelijksafkondigingen: Madoe Gee- beiden alh ier; Vandepitte Maurice, met- 
raert, beenhouwersgast te Moerkerke, ser met Landschoot M aria, dienstmeid, te Antwerpen, op Vrijdag 18 April 1941: 
voorheen te Heist met Neyts M argareta beiden alhier; Geenens Fritz, slachter Schar 15,50 fr. per kg; garnaal 18 fr. 
z. b. te Knokke; Maenhout Robert, ge- te Berchem  (O. V I.) me.t Vincke Irène, per kg.; kreukels 5 fr. per lite r; mosselen, 
neesheer te Brugge met Van Besien Go- 1 . b. te Heist. 2,50 fr. per kg.; snoek 28,25 fr. per kg.

BU IK BA N D EN
voor hangbuik, 
zwangerschap, 
operatie.

O RTH O PÆ D IE
APPARATEN

voor ruggraat mïs- 
vorming, beender
ziekte.

Soorten zee- en zoetwatervisch, ver
kocht in  de stedelijke vischm ijn te A n t
werpen, in den loop der week van 7 tot 

n a  12 April 1941:
Belgische visch 

Aantal Waarde
kg. Totaal Gemiddeld

per kg.
145 kg. 4.811,—  33,20

Soorten

kg. als 2e-3e kw aliteit, 61,5 kg. als 3e-2e 
kw aliteit en 12 kg. als 3e kwaliteit.

KUN STBEEN EN
in lich t metaal.

Soorten
G arnaal

V ISC H B ED EEL IN G  
Belgische visch 

Aantal kg. Gemid. p. kg. .
18,35

7, H.
Brasem

S E R R U Y S L A A N p a l i n g
O O S T E N D E

ONTVANGSTUREN  : ieder werkdag, van 
9 tot 11 en van 2 tot 6 uur ■

(29)

Paling  (kleine)
Snoek
Voorn

3.257,5 
Vreemde visch 

175 
1.480 

600 
228 
235 ***

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

13,— 
42,70 
20,75 
24,— 
10,—
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Jacques GHYOOT
Koninklijkestraat, 54, Oostende.

T O EW IJZ IN G
I.

Op D IN SD AG  6 M E I 1941, te 15 U„ 
ter herberg «Prins Boudewijn», St. Se
bastiaanstraat, 22, te Oostende.

M O DERN EN  N IEU W G EBO U W D

OPBREiN GS THUIS
te OO STENDE, Ed. De Cuyperstraat, 12 

vWeliington-renbaan); groot 218 m2. 
Voor- en achtergebouwen hebbende 3 

doorloopende verdiepingen boven het ge
lijkvloers, plat dak.

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

Raadpleeg de plakbrieven.
Genot: Recht op de vergoeding voor 

inkwartiering (bezet door een Duitsche 
m ilitaire eenheid).

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

Ingesteld : fr. 287.000.
(138)

II.
IN ST E L  met %  %  premie

Op D IN SD AG  6 M E I 1941, te 15 uur, 
ter herberg «Prins Boudewijn» (als hoo
ger):

Villa “ COCKTAIL
(voorheen «Le Risban») 

te K LEM SK ER K E- D E  HAAN 
Westwaarts van de Albrecht Durerlaan 
(nabij de groote baan), met autoberg
plaats, centrale verwarm ing, stroomend 
water, regenwater, putwater, gas en 
electriciteit.

2)

Het Erfpachtrecht
op 440 m2 grond

toehoorend aan het Staatsdom ein en 
waarop de villa-gebouwen zijn opge
richt. Kadaster: w ijk  A, nr 3 Z10.

De erfpacht toegekend bij wet 29 Ju li 
1889 voor een tijdperk van 90 jaar. 

Genot: 1 maand na de toewijzing. 
Z ichtbaar: Dinsdags en Donderdags 

10-12 en 14-16 u.
(Toewijzing volgt op 20 Mei 1941).

(139)

Studie van den Notaris

René LINGIER
te Oostende, Koninginnelaan, 68.

Studie van den Notaris

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

Den M AANDAG 5 M E I, om 3 uur 
nam idag in  het café «Prins Boudewijn», 
St. Sebastiaanstraat, 22, te Oostende:

a)

TO ESLAG
van

PR A 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 tw intig 
plaatsen, stads- en regenwater, gas, 
electriciteit.

De liefhebbers kunnen het huis be
zichtigen den Maandag, Woensdag, V rij
dag, van 3 tot 5 uur.

Slechts ingesteld: 115.00) Ir.
b) GROOT

EIGENDOM
te Oostende, Chrisünestraat 129, met 
façade van meer dan 12 m en cprer- 
vlakte 360 m2, eventunele vecgceding 
voor oorlogschade inbegrepen.

De liefhebbers kunnen het huis be- 
2ichtigen alle dagen van 10 tot 12 en 
3 tot 5 uur, of bij afspraak.

Slechts ingesteld: 225.000 fr.
(127)

Studie van Meester

Maurice Sebrechts
notaris te Oostende,

Euphr. Beernaertstraat, 44.

Vrijw illige openbare
van

Verkooping

Gemeente BREED EN E-A A N -ZEE 

Twee aaneenpalende
W  erkmanshuizen

op en met grond, gestaan en gelegen 
nabij de duinen, Polderstraat 271 en 
273, samen groot 319 v.m. 95 v.dm , on
der voorbehoud van het recht van sa
menvoeging in  twee koopen verdeeld. 

Onm iddellijke ingenottreding
Zitdagen.'

IN ST EL : op Dinsdag 29 April 1941, 
TO ESLA G : op Dinsdag 6 Mei 1941, 

telkens om 3 uur namiddag, ter herberg 
«Prins Boudewijn», St. Sebastiaanstraat, 
12 ,te Oostende.

% %  instelpremie. (135)

U ITERH A N D  T E  KOOP

BURGERSHUIS
center Stad OOSTENDE

Men wende zich ten kantore voor alle 
inlichtingen (open van 10 tot 12 en van 
2 tot 4 ure). (128)

Studie van den Notaris

de GHELDERE
te Heist-aan-Zee.

Op M AANDAG 5 M E I 1941, om 3.30 
ure namiddag, ter herberg «Prins Boude
w ijn», te Oostende, St. Sebastiaanstraat, Gebracht op m.OOO+ 19.000
JLa .

TOESLAG
van

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

opbod
op M AANDAG 28 A P R IL  1941, om 16.30 
ure stipt, in  het « Café Flandria », 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 allerhandte 
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)

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.

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

(77)

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

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

(14)

Oostendsch Nieuws

T E  KOOP: verschillende loten bouw
gronden en twee nieuwgebouwde huisjes, 
gelegen Zwaluwen-, Tarwe-, Honoré Bo i 
gers- en Bouwmeesterstraten. Voor in 
lichtingen te begeven: 10, Velodroom 
straat te Oostende. (18)

M tN  VKAAGT TE KOOPEN, burge, 
luizen, handels- en rapporthuizen. Z. v, 
Ag. SEY S, 21, Rogierlaan.

(19)

PLAATST Z EK E R  uw geld in  bouv. 
ronden. Nog eenige okkasies. Ag. SEY t 

Rogierlaan, 21. (20)
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;

Gemeente C LEM 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 I

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

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

Ingesteld: 50.000 fr.

Studie van den Notaris

Jean DE WYNTER
Kerkstraat, 43, te Oostende.

Studie van den Notaris

Jean DE W YNTER
Kerkstraat, 43, te Oostende.

Op DONDERDAG 8 M E I 1941, om 15 
u. in  het lokaal «Prins Boudewijn», St. 
Sebastiaanstraat/, 22, te Oostende:

TO ESLAG
van een

WOONHUIS
te OO STENDE, Schipper straat, 1 

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

Verhuurd per maand zonder geschre-

Cinema DE NOORDSTAR
Naamlooze Maatschappij 

Zetel: Nukkerstraat, 64, Breedene.

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

G EVRAAGD  goede serveuse, van 21 tot 
30 jaar in  het Café Coq Rouge, Steen
weg op Nieuwpoort, 385, Mariakerke.

(118)
MEN VER LA N G T  te koopen: Rijbroek 

en botten nr. 41 of 42. Schrijven BOT, 
bureel blad. (123)

DAME, 60 jaar, goede huishoudster en 
opvoeding, verlangt in betrekking te ko
men met alleenwonende heer of vrouw, 
voor samenwoonst. G elijke verdeeling 
der onderhoudskosten. Schrijven bureel 
van blad. (124'

VRO UW  ALLEEN  verlangt te huren : 
gemeubelde keuken met divan. Schrijven 
bureel van het blad A.B. (133)

TE KOOP per occasie: een Garnaal- 
boot met motor, 8 m. lang, 2.50 m. br., 
1 m. diepte. Zich wenden: Torhoutsteen
weg 243. (134)

MEN VRAAGT een goede meid, op de 
hoogte van den dienst, keuken kennend, 
inslapen;. In lichtingen bureel van het 
blad. (143)

MEN VRAAGT BO UW GRO ND  te koop,
gelegen aan de Elisabethlaan bij voor-

O N G ED IERTE
N aar het schijnt heeft men in ver

schillende onderstanden ongedierte ge
vonden. Strenge maatregelen zullen ge
troffen worden en deze onderstanden zul
len ontsmet worden.
D IEVEN  GESN APT

In  het «Hotel de Verviers», op den 
hoek van de Hofstraat, werd onlangs in 
gebroken; een groote hoeveelheid looden 
ouizen waren er nam elijk ontvreemd ge
worden. Over de mogelijke daders bezat 
men nochtans enkele vage inlichtingen.

Politieposten werden opgesteld en zoo 
werden deze getuige van een opwindend 
caiereeltje • ’s nacnts sloop een kereltje 
uit het café Sham rock in  de Hofstraat, 
m aar bij het zicht van de mannen van 
de gewapende orde, zette h ij het op een 
loopen. Aanmaningen tot stoppen hielpen 
niet, zelfs niet enkele revolverschoten 
Konden hem tot staan brengen. H ij ge- 
ïukte er dan ook in aan de ongelijke acn- 
cervolging te ontsnappen.

M aar men bezat thans meer aandui
ding rond dezen kerel, en in  den nacht 
van Donderdag op V rijdag deden de 
dgen.ten Verburgh en Vandamme, op 
xonde door de Hofstraat, de vaststelling 
aat tegen den muur van het huis Mr. b 
een ladder stond. Ze klommen er voor- 
.sicntig op en troffen in het huis een 
zekere A llary  Frans aan, die bezig was 
met het stelen van looden darmen. On
dervraagd legde h ij bekentenissen af en 
verklikte tevens zijn medeplichtigen.

Een grondige huiszoeking Dracht daar
enboven een groote hoeveelheid gestolen 
waren aan het daglicht.

Het onderzoek en de ondervraging 
worden voortgezet, aaar de mannen van 
de wet in  de meening verkeeren dat dit 
zaakje nog een uitgebreider wending zou 
Kunnen nemen. Reeds staat vast dat het 
die bende is, welke in  den groenten- en 
fru itw inkel van de K aa istraat 4, de dief
stallen pleegde.

Politiecom m issaris Ingelbrecht heeft 
hier nuttig werk verricht.
IN H ET  LABO RATO RIUM

Voor het oogenblik zal er geen schei
kundige definitief worden aangesteld om 
den zoo jam m erlijk omgekomen Dr Jean  
Everaerts te vervangen. D r Merlevede en 
apotheker Gerard zullen de werkzaam- 
neden in  afwachting van betere tijden 
leiden.
LA N D LO O PER IJ

M arcelline Vandecasteele, een bekende 
bij de politie, werd thans wegens land- 
looperij opgesloten.
VARKEN  VERD W EN EN

B ij nacht is het varken, wegende 170

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.

DAGORDE
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 
likw idatoren en vaststelling van hun vol
machten.

De Beheerraad.
(107)

keur. Schrijven: G. Maldeghem, Caput- kg., van Devisscher spoorloos verdwenen.
steenstraat 44, Mechelen. (131) ______------------ 1------------------------ k a m p i o e n z w e m s t e r s  v o o r  d e  m i 

t e  KOOP: Twee slaapkamers en twee KROFOON. 
keukens, gazvuren. Zich wenden: Am- Op Zaterdag 26 April om 18.45 uur, 
sterdam straat), 78, Oostende. (144> zullen alle liefhebbers van de zwemsport
--- - ~ . inschakelen op de Vlaam sche radio-

V ERLO REN  OF G ESTO LEN  : Zondag KOif iengte Onze kampioenzwemsters 
13 April werd in de vestiaire van het voet- Caroen en Vandekerckhove zullen alsdan

S. M. De Noordstar
Lokaal: Nukkerstraat 64 

BR EED EN E

Op D IN SD A G  6 M E I 1941, om 15 u„ 
ter gehoorzaal van het Vredegerecht van Ven"nacht' 
het kanton Oostende, Gerechtshof, te Bezoek élken dag. 
Oostende: j Nacjere inlichtingen

TO ESLAG  studie,
van een

te bekomen ter
(136)

Gerievig WOONHUIS
MET POORT

te BR EED EN E, Sluizenstraat 11.
Oppervlakte: 172,43 m2.
Onm iddellijk genot. Bezoek: Woens

dag en Vrijdag van 1 tot 3 u. . ^ „
Voor nadere beschrijving en inlichtin- ' Op DONDERDAG 8 M E I 1941, om 3 

gen, zie plakbrieven of zich bevragen ter u- s namiddags, in  het lokaal « Prins 
udie (119) Boudewijn», St. Sebastiaanstraat, 22, te

Oostende :

Studie van den Notaris

Jean DE W YNTER
te Oostende, Kerkstraat, 43.

Studie van den Notaris

F. J. VAN CAILLIE
te Oostende, 

voorloopig 41, St. Paulusstraat.

IN ST E L  met %  %  premie
van

STAD O O STENDE 
Koop 1. SCHOON P ER C EEL

BOUWGROND
Den D IN SD A G  29 A PR IL , om 3 uur na- ' langs de Thouroutsche steenweg (tegen 

middag in  het Nieuw Gerechtshof, H enri de Elisabethlaan), façade 5,80 m.; op- 
•Serruyslaan, te Oostende: pervlakte 217,50 m2.

Koop I I .  SCHOON P ER C E EL

BOUWGROND
in de V rijheidstraat (tegen de E lisa 
bethlaan), façade 6 m.; oppervlakte 
228,84 m2.

Koop I I I .  SCHOON P E R C E EL

BOUWGROND
in  de V rijheidstraat (tegen de E lisa 
bethlaan), façade 6 m.; oppervlakte 
236,35 m.

De leden aandeelhouders worden h ier
bij uitgenoodigd tot de Jaarlijksche A l
gemeene Vergadering der S. M. De 
Noordstar op Zaterdag 3 Mei, te 3.30 uur 
’s namiddags, in  het lokaal der Nukker
straat, 64, Breedene.

DAGO RDE :
1. Verslag van den Beheerraad en van 

’t Kollege van Kommissarissen;
2. B ilan  op 31 December 1940;
'ó. Goedkeuring B ilan  en winst- en ver

liesrekening boekjaar 1940;
4. Ontlasting Beheerders en Kommis

sarissen;
5. Verscheidene.
P. S. —  Om tot de vergadering toege

laten te worden, dienen de leden zich te 
voorzien van hun bewijs van lidm aat
schap (Z ie art. 41 der statuten).

Het Bestuur.
(120)

balveld A. 8. O. een brieventasch verlo- spreken.

EEN  TO ELAG E
Onze stadsbibliotheek heeft een aan- 

moedigingstoelage van 2.000 fr. bekomen 
vanwege het bevoegde m inisterie. Het is 
wel niet veel, m aar alle baten helpen.
DE BO EREN W ACH T

W ij hebben hier reeds gewezen op de 
noodzakelijkheid dat onze versch geplan
te aardappelen en groenten dienden be
schermd te worden tegen menschen met 
wat al te lange vingers. Van het politie- 
besluit hebben w ij nog niets vernomen, 
m aar thans hebben w ij kennis gekregen 
dat door de Nationale Landbouw- en Voe- 
cïingscorporatie een Boerenwacht zou 
n het leven geroepen worden, die de 
oogsten zou bewaken. Een dergelijke 
wacht zou dan ook zoo slecht niet zijn.

Men verzoekt ons het overlijden 
te melden van

M IJN H E E R

Achille SIX
Handelaar 

geboren te Brugge, den 26 Novem
ber 1879 en overleden te Oostende, 
den 22 April 1941, versterkt dooi
de HH. Sacram enten der Sterven
den.

De begrafenis heeft plaats op 
Zaterdag 26 April, te 10 uur. in de 
parochiale kerk van het H. HART.

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

Torhoutsteenweg 134. (141)

Oproep tot goedhar
tige menschen 
van den buiten

ren of gestolen. De gelukkige vinder of 
dief wordt verzocht tenm inste de papie-1 NAAR AN TW ERPEN  
ren die er in zaten aan het adres van j onze knappe internationale zwemster- 
den benadeeden persoon toe te s tu re n ,'tjes caroen en Vandekerckhove werden 
daar deze van het grootste belang zijn. j door de Antwerpsche Olym pic Zwemclub

uitgenoodigd om Zondag 27 April a.s. aanD U ITSCHE SCHAPER verloren, zwarte 
m antel; kop, borst en pooten rost; 
4 maanden oud. Goede belooning voor 
diegene die in lichtingen kan geven of 
terugbrengen. Torhoutsteenweg, 36.

Onze Reis naar 
Frankrijk

Een lang slotartikel over onze reis 
naar F ran krijk  en de verschillende ha
vens welke we nog bezochten, moest we
gens plaatsgebrek tot volgende week 
verschoven worden.

Belasting op de Honden

IK ! ÉXË IK ;

Clinique Maritime
DEN HAAN-AAN-ZEE

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

Handelsregister: Brugge nr. 1866.

TOESLAG
van

Hôtel des Fleurs
Adolf Buylstraat, 8

n

de wedstrijden deel te nemen.
Naar verluidt bestaat er een geweldige 

publieke belangstelling w at ons geens
zins verwondert, daar onze zwemsters 
een echte wereldattractie beteekenen.
AANKOOP VAN SCHOENEN

D aar het aantal m achtigingen voor 
den aankoop van schoenen, welke  ̂ons 
gemeentebestuur voor de maand April 
mag afleveren, reeds geheel uitgeput is, 
werden voor de tweede helft van deze 
maand geen m achtigingen meer ver
strekt.
BR A N D W EER K A Z ER N E
Zelden werd in de locale en binnenland

sche pers zoo’n  groote publiciteit ge
m aakt over de pompiers, hun bevelheb
ber en de brandweerkazerne. D it doet 
herinneren aan de groote verkiezingen 
van vroeger.

Het spreekt van zelf dat het overgroot 
gedeelte eenvoudig weg u it de lucht ge
grepen werd. W at door ingewijden wen- 
schelijk werd geacht werd door oninge- 
wijden als uitgevoerd beschouwd. Dat 
onze kazerne verbeteringen van doen 
heeft, is een vaststaand feit, welke dan 
ook door het stadsbestuur in  de mate

t a l ttZ 'V n  voortvar.nde berichten “ g ,  M G llso Il a cK  3 »

B E L A N G R IJK  BER IC H T
Er wordt ter kennis gebracht aan de ' tot^ e ^ l^ rs ^ te ^ e d e ^ e id .^  Laten

er in de bureelen der belastingen, Chris- aan kant liggen, 
tinastraat, 113, te Oostende, vanaf 
Woensdag 23 April 1941, alle werkdagen 
behalve ’s Zaterdags, medalïes zullen a f
geleverd worden van 9 tot 13 uur.

G ij die dit leest, gedenkt dat er hon
derden kinderen zijn die naar school 
gaan zonder eten.

Gedenkt dat deze kinderen een zeker 
prooi zijn voor tuberculose en rachitism e.

Gedenkt dat zij daardoor hun leven 
iang kunnen lijden en een geslacht van 
ongelukkigen kunnen vormen.

Hebt medelijden mejt honderden a 
hongerige kinderen en neemt voor enke
le maanden een of twee van deze kinde
ren in  uw huishouden op.

Het zal u geluk bij brengen.
Geeft uw adres op, aan het bestuur 

van «Het Visscherijblad», die het aan 
de bevoegde overheden zal overmaken. 

H artelijken dank bij voorbaat. _____

V O ET BA LSPELER S  TRO UW EN
Zaterdag 3 M ei a.s. treden de twee A. 

S.O.spelers A. Lenaers en V. Depooter in 
het huwelijksbootje. De eerste met Mej. 
Simonne Vandamme en de tweede met 
Mej. Georgette Lemenu.

Onze beste gelukwenschen.
BEVO RD ER IN G

Politieagent Gokel moest in  de eerst
komende zitting van den gemeenteraad 
tot brigadier bevorderd worden. W ij zijn 
benieuwd hoe dit zaakje zal afloopen nu 
de gemeenteraad niet meer zal bijeenko
men !
. uuH TSTRA FFEN

De stad Oostende zal heel zeker wel 
a.tblinken voor het groote aantal perso- 
,ien welke voor den rechtbank of de be
stuurscommissie moestien verschijnen. 
*egens hun postverlating.

W ij zullen hier ons standpunt over de- 
&e overdreven zaak niet meer herhalen, 
Onze lezers kennen ons gedacht.

Z iehier nog een lijs t van «veroordeel
den» welke betrekking heeft op leden 
van het onderwijzend personeel:

Mej. Van Viaene ziet haar straf ver
m inderen van 4 op 3 m.; Mevr. Ver- 
cruysse, integendeel, k rijg t 3 maanden 
m plaats van 2; Mevr. Decerf-Dorchain 
k rijg t 2 maanden in  plaats van 4; Mevr. 
Debacker-Peuteman, 1 maand in  plaats 
van vier; Mevr. Callant-Dorchain, 2 m. 
in  plaats van 4; M. Broux-Tanghe, 2 m. 
en 12 dagen in  p laats van 2 maanden; 
Mevr. Quataert k rijg t 4 dagen in  plaats 
van 2 maanden; Mevr. Six komt er nog 
beterkoop van af : 1 maand in  plaats van 
4 maanden; M. Poelaert is even gelukkig

ook  a o o r  n e t  övauöucouuux *** . - vprminderen van
''r.nt.pn w ij maanden op 1 maand; evenzoo Mevr.

slechts 1 maand in

°H e t  s?a °a tth S iSsSvaHs f dat meer dan 800 is''m inder'gelukkig en hoort haar straf 
bundels over de oorlogsschade door de van 1 maand op 3 maanden brengen, 
b u n d e ls  over ae s Oostendsche Mej Rosa Cardon integendeel krijg t

Deze medalies zullen afgeleverd wor- ^ la n g h e ^  slechts 1 maand in  plaats van 4 m aan
den op voorlegging van een aangifte door stadsbestuur weraen ïngeuie dpn
de belastingplichtigen zelf in te vullen, de regeling voor^het «ein_de . . , Langs den anderen kant werden de

................. ....................  ................ ve™ “ h t“  18 meer dan dul i volgende personen vrijgesproken: E .
Hopen w ij nochtans, dat alle belang- Vandeputte. R . Caron.

ziet toekennen in  plaats van 4 maanden; 
Mevr. Decoster-Debrouwere daarentegen

Deze aangiften zijn te bekomen in bo 
venvermelde bureelen.

Oostende-Oost: Loket II. 
Oostende-West: Loket 8.

P R I JS  DER M ED A LIES  
Gewone honden: 45 frank.
Pracht- en jachthonden: 95 frank. 
Oostende, den 22 April 1941.

De Ontvangers: 
Oostende-Oost Oostende-West

R. V INCKE. G. STEEN .

delijk 
Hop...

hebbenden zullen tevreden gesteld wor
den.

le  Oostende; groot 279 vm., met de meu- 
ïlen onroerend bij bestemming.

Ingesteld: 700.000 fr. 
Onm iddellijk genot der pachten.
Kan  bezocht worden door de liefheb

bers den Dinsdag, Woensdag, Vrijdag 
an 2 tot 4 uur.
Alle inlichtingen ten kantore. (113)

Studiën van de Notarissen

R. LINGIER
en

J. GHYOOT
te Oostende

TO ESLAG
>»p MAANDAG 5 M E I 1941, om 3 ure 

amiddag, ter herberg « Prins Boude
w ijn», te Oostende, St. Sebastiaanstraat,

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.

DAGO RDE 
1. Lezing der verslagen van den Be- 

heerraad en het College der Commissa
rissen. ! 

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

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

Om deel te kunnen nemen aan de 
stemming, worden de H.H. aandeelhou
ders verzocht zich te gedragen naar de

Vanden winkele,
; Mevr. Tanghe-Colpe, Mevr. Dekemel- 
! Jonckheere, Mevr. De Cock-Vanwynsber- 

DE N IEU W E  PO LIT IEA G EN TEN  ! ghe, Mevr. De Cock-Travers, Mevr. Dan-
Dat alle politieagenten die tot de ge- goxhe, Mevr. Cordy-Fol. 

l u k k i g e  winnaars van het examen behoo- HET T E L E F ooN N ET  O PN IEU W  IN 
ren, binnenkort als politie zullen optre- q E b r u h k
den staa.t vast.) 12 doen reeds dienst, van a f heden is het telefoonnet voor 
twee werden opgeroepen ter vervanging locale verbindingen opnieuw in  gebruik, 
van de agenten die tot ad.iunct bevordera slechts een 300 aansluitingen werden 
werden, en nog een andere zal de plaats aangevraagd en pas zijn er een hon- 
mogen innemen van een Westendenaa*., derdtal in  ordej daar ta lrijke  storingen 
die reeds iets beters gevonden neeft. j begrijpelijk voorgedaan hebben. 
r.c M iTU A M PRnRnEN  Het teletonnummer van de drukkerij

Het Schepencollege heeft een w ijs be- ; van «Het V issch®r'^ 'ad” ‘8 737-58- Dat 
sluit genomen door geen belasting te van ons privaat adres. 739.10. 
heffen op de verlichte uithangborden VOOR ONZE K IN D EREN  
voor het ja a r 1940. De bedragen die reeds I Men is nu begonnen in de bewaar- 
vereffend werden, zullen door den heer scholen met de uitdeeling van traan  en 

ïestli ur Personeel Tuchtstrarren. gtacjsontVanger terug uitgekeerd worden.1 citroenen. Als Paaschgeschenk zullen er M. Baken A. wordt geschorst in af- btaasonivai g ; 00k toffees uitgedeeld worden. D it had
H O N D EN TELLIN G  _ moeten voor Paschen gebeuren, m aar de

Het is een algemeen bekend feit, dat blokken van Rome die ze gebracht heb- 
het aantal honden in  den laatsten tijd  ben komen m aar van Rome terug daags 
fe l geblonken is. De bezitters werden ; vóór paschen en dan waren de kinderen 
tot dezen p ijn lijken  m aatregel gedreven | al met  verlof. Ze zullen er echter niot 
wegens het gebrek aan voedselj/oor deze minder welkom om zijn.

Oostende is ook belast met vk verd e-

Gemeenteraad
— ■ —

G EH E IM E  Z IT T IN G
Bestuur —  Personeel —  Tuchtstraffen.

Onm iddellijk genot.
Voor alle nadere inlichtingen, zie 

plakbrieven of zich bevragen ter Studie, heer Dr.
(137) Brussel).

ter m aatschappelijken zetel of bij den 
Delchef, 34, M ontoyerstraat,

(105)

van:
STAD OOSTENDE

Gerievige VILLA
Van Iseghemlaan, 103; groot 30 ca.
V rij gebruik eene maand na den toe- 

-ag.
Te bezichtigen iederen Maandag van 

. tot 4 ure.
Ingesteld: 40.000 fr.

(140)

Belangrijke Verkoopingen

Alle comfort, goed
U IT  DE HAND

B U R G ER SH U IS : Oostende, Blauwkasteelstraat.
verhuurd. Prijs : 120.000 fr.

GRO O T G ET E IS T ER D  G EBO U W : Oostende. 510 m2 als oppervlakte.
Volle Handelscentrum. Kerkstraat. Prijs: 550.000 fr. 

BO UW G RO N D EN : Breedene-uitbr. Nog verschillende loten vanaf 
18 fr.

B U R G ER SH U IS : Brugge. Goed gelegen, aan speciale voorwaarden. 
M O O IE V IL L A ’S te Knokke-Zoute, aan voordeeligen prijs.

VRAA G  ONS KO STELO O S KA TA LO G U S 
met in lichtingen om trent gronden en eigendommen in  andere bad- 
•  steden, ofwel ln  de Ardennen •

Handelskantoor A R E O
Akademiestraat, 7 - B R U G G E  Tel. 326.53

(121)

wachting van de uitspraak van de recht
bank nopens het hooger beroep van den 
belanghebbende.

Rijksmiddelbare Meisjesschool en Ko
ninklijk Atheneum. —  Leden van den ge
m eenteraad: Eerste candidaten: MM. ^  _______
Daems Albert, Feys Charles, Vandeile brTvê*en Trouwe' huisdieners. Onze stad 

bepalingen van art. 30 der standregelen. Medard; Tweede candidaten: MM. Porta is jmmer bekend geweest voor zijn groot 
(De aandeelen mogen neergelegd worden l „  Deboos H., Piek L. —  Leden buiten aant ai honden, en voor al de «pateetjes»

den Raad : Eerste candidaten: MM. Cou- die ze op de voetpaden lieten liggen, 
lie r Ad., G offin  H., Decerf ; Tweede can- Bestaan er cijfers over het aantal hon- 
didaten: MM. Piers L., Van Laere, Mevr. den in  onze gtad ?
Verbrugghe-Demey. Het m andaat eindigt
op 31 December 1943. i  OP DE V LEESC H M A RK T

Ostende-Plage. — MM. Blondé, Porta V rijdag 1.1. werd er vleesch 
en Verlinde als beheerders; M. A rt V. als 
commissaris. Het m andaat eindigt op 31 

j December 1941.
Aanstelling geneesheeren burgerlijken 

j Stand. —  MM. Drs. Lauwereins, J. i. 
chier, J .  Heymans en R. D ’Hondt voor 
het d ienstjaar 1941.

Politie. — Personeel —  Disponibiliteit.
! —  M. Mollem an Guillaum e, politieagent het stadsbestuur is niet alleen baas ! 
wordt wegens ziekte ter beschikking ge- 

I 1 steld. i HET ZEEW EZEN  EN DE BRA N D W EER

op de
vleeschm arkt verkocht. Deze verkoop 
had niets te zien met een regeling zoo
als deze tot vóór enkele weken door het 
stadsbestuur was ingericht geworden. 
W ij moeten hier niet herhalen dat de 
gansche bevolking zonder uitzondering 
de terug in  voegestelling verlangt van 
den alzoo geregelden verkoop. M aar ja,

Meisjesberoepsschool —  Personeel — j Zooals reeds gemeld werd, werd een
Bekrachtiging van benoeming. — De gedeelte van he.t personeel van het Zee-
Raad bekrachtigt de wedde toegekend wezen als pompier bij de Brandweer ge-
aan Mej. Cranshoff, D irectrice a.i. der voegd. Deze jongens zijn nochtans niet
Stedelijke Meisjesberoepsschool. voorzien van de elementaire stukken van , - . lrf kwamen er dus ont

Brandweer —  P e rs o n e e l — De Raad be- een pompiersuitrusting. Het schijnt dat want benevens geld kwamen er dus ook
krachtigt de tijde lijke aanstelling en het stadsbestuur thans de noodige voet- allerlei waren voor de voeding. Het was

ling van traan  en toffees aan a l de 
scholen van het kustgebied. Dat is een 
heel werk en daarvoor zal men in  die 
gemeenten w at geduld moeten uitoefe
nen. Alles komt echter wel terecht.

Beschuiten met smeerkaas zullen wel
dra volgen voor de kinderen van 6 tot 
14 jaa r voor den m aaltijd  van 4 uur en 
dit tweem aal in  de week. Dat zal een 
zeer substantieel voedsel zijn voor onze 
kleuters.

V rijdag en Zaterdag van de vori,ge 
week werd er 1000 kg. koffie verkocht 
ten bate van W interhulp. De bevolking 
was uiterst tevreden over de regeling, 
daar alles vlot verliep en iedereen die 
in  de uitgesloten reeksen viel, zijn aan
deel koffie kreeg. Den Zaterdag werd er 
door de bezettende m acht vleesch aan
geslagen bij een beenhouwer van de stad . 
en verkocht ten bate van W interhulp.

Die week mag met een gouden pen 
aangeteekend worden in  onze annalen,

vergoeding van den heer Vanhecke als stappen zal aanwenden om aan dezen, hoog tijd , want de nood is nijpend in 
- - - ------  ■ ’  ̂ —  'onze kuststad, vooral voor de kinderen.wn. bevelhebber van het brandweerkorps toestand te verhelpen.



Oostendsch Nieuws
A PO T H EEK D IEN ST  VOOR DE G EPEN SIO N N EERD EN  VAN

Op Zondag 27 April, zal de apotheek DE STAD  
Peremans, A lf. Pieterslaan, 58, gansch Veel oudgepensionneerden van de stad 
den dag open zijn. en vooral de kleinen, ontvangen slechts

een karig pensioen.
NATIONALE BOND DER G EPEN S IO N 
N EERD EN  VAN DEN STAAT EN G EL IJK -  
G ESTELD EN  (Afdeeling Oostende en de 
Kust).

De leden worden uitgenoodigd de alge
meene driem aandelijksche vergadering 
bij te wonen op Maandag 5 M ei 1941, te 
15 u„ in  het lokaal Ieperstraat 22, te 
Oostende.

Aan de gepensionneerden van den IJze- 
renweg, kort verslag over de werking van 
het algemeen verbond tot verdediging 
hunner belangen en uitdeeling der lid- 
kaarten.
«AVONDGEZEL»
is goed en wel, een blad voor iedereen, 
w aarin groot en klein hun genot zullen 
zoeken, meer dan in  de beste boeken.
NOG D IEVEN

In  het huis Langestraat, 4, bewoond 
door E lisa  Deleener, werd 's nachts inge
broken en een velo gestolen, daar er an- 
ciers niets .te stelen viel.
OP R E IS

Dinsdag reisden burgemeester Ser
ruys, schepenen Devriendt en Sm issaert 
n aar Brussel af om ta lrijke  zaken, het 
onderwijs, de financies, de hotelnijver
heid en de visscherij aanbelangend, te 
bespreken.

's Middags namen de heer burgemees-' 
ter gezellig omgeven van beide schepenen 
het noenmaal in  het Taverne Hotel Mi- 
rabeau bij den Oostendenaar Bastin , ' 
aldus het voorbeeld gevend aan de tal- ; 
rijke Oostendenaars die Brussel bezoe- j 
ken.

Zou er niet kunnen aan gedacht wor
den ook de pensioenen van de kleinen 
met tien ten honderd te .voihoozen ;

De pensioenkas zit er gced voor, en 
zou dit kleine Oedrag wel kunnen mis
sen.
IN H ET  HOSPITAAL
is er een wroedvrouw die meer dan 36
jaa r trouwen dienst heeft.

Nog nooit werd er aan gedacht aan 
deze verdienstelijke verzorgster van dui
zenden moeders een eereteeken te ver
leenen.

’t W are een kleine belooning voor de 
onschatbare diensten door haar aan de 
menschheid bewezen.
MENSCHEN VAN OOSTENDE
laat het aan uw hart niet komen. Toe
komende week verschijnt « AVOND
G EZEL» met een volledige roman van 
Courths-Mahler voor 1,75 fr.

Wanneer de hoest,
v a n  b in n en  v a s t  z it

l„ alle apotheken en drogerijen :óen10 frank I

BANK VAN BRUSSEL
— NAAM LOOZE VENNOOTSCHAP — 
B IJH U IS  O OSTENDE : 3, W A FEN PLAATS  

Agentschap Petit Paris, 76b, Torhoutsche Steenweg 
Bewaring van Effecten — Verhuring van Brandkasten — 
Bewaring van kostbare waarden, onder omslag, in pakket

ten of verzegelde kisten.

B I J  DE PO M P IER S
U it betrouwbare bron vernemen w ij dat 

de heer bevelhebber der Brandweer, als 
gevolg van de opmerking in  den gemeen
teraad door den h. Feys gedaan, waarbij 
deze laatste beweerde ‘dat men de auto's 
regelmatig driem aal moest laten draaien 
bevolen heeft dat de wagens niet meer 
zullen mogen «draaien».

Nieuwe wagens zijn ofwel op komst 
ofwel zal men bij een brand het mogen 
laten branden daar de wagens niet zul
len kunnen vertrekken !
DE TO O NEELSCHERM EN

Als we een locaal blad mogen geloo
ven dan zal de rest van de schermen 
van onzen zoo geteisterden schouwburg j

S C H R IJF  HET
óp uw boekje, Madam tje. «AVONDGE
ZEL» komt toekomende week uit. Uw 
verkooper en uw w inkelier brengen U 
«Avondgezel» te huis voor «een franksche 
en vuf en ’tscheventig catiemen».
KO STELO O S M UZIEKO N  DER R ICH T

Een voorstel van den heer schepen 
Devriendt is in  studie om aan de kinde
ren van de lagere scholen kosteloos mu- 
ziekonderricht te verstrekken, ten  einde 
te trachten de kunstzin bij de jeugd op 
te wekken. Zoo zal het mogelijk zijn ook 
veelbelovende elementen vroegtijdig te 
ontdekken, en wordt het algemeen kunst- 
peil verhoogd.

in  veiligheid worden gebracht jn  een ge- : DE AANKOOP VAN SCHOENEN
bouw dat gratis door het gemeentebe-| In  h.et Belgisch Staatsblad is een me- 
stuur van Brugge ter beschikking werd 1 dedeeling verschenen w aarin  gezegd 
gesteld. I wordt dat bij den aankoop van schoenen

De m uziekpartituren van den Kursaal een m achtiging tot bevoorrading dient 
zullen er eveneens in  veiligheid worden voorgelegd te worden. Alleen de kmder- 
gebracht. schoenen tot m aat 27 inbegrepen zijn

H IJ  W ERD  ONTSLAGEN
U it een Antwerpsch blad vernemen w ij 

het volgende:
De Koophandelsrechtbank moet u it

spraak vellen jn  een geding ingespannen 
door een apotheker die in  dienst stond 
van een uitgebreide samenwerkende ven
nootschap. Deze apotheker, alhoewel ge
mobiliseerd, werd uit zijn dienst ontsla
gen en eischt thans 25.000 fr. schadeloos
stelling.

Pierre
LANNOYE-VANTYGHEM

ZEILMAKER
4c Gelast zich voor alle werk : 
zeilen, zonnestoors, bachen, enz.
Overvloedstraat, 76 - Oostende

Handelsregister 9390
(25)
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Dank zij een N I E U W E  
en M ODERNE 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  -------------

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

(108)

Burgerlijke Stand
— b — - 
GEBO O RTEN

12 April. — M arina Vandermaes van 
Hendrik en Irène Brackx, Leffingestraat, 
61.

13. -— Cathérine Capitaine van Fer
nand en Irène Vanhee, Elisabethlaan, 
346; Christiane Nowé, van Hendrik en 
M argriet Vanhercke, Broederlijkheidstr. 
28;

14. — Roger Vanhee van Oscar en A li
cia Haeck, woont te Breedene; Huguette 
Bossy van M aurits en M athilde Vanhoe- 
nacker, Torhoutsteenweg, 114.

17. —  Sonja Meulemeester van Geor
ges en Eudoxie Defreyne, Viaducgang, 27

18. —- Georges Sanders van G ustaaf en 
M aria Vincke, Steenbakkerstraat, 73.

DE GEDIPLOMEERDE VROEDVROUW
Irma LANNGYE

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
11 April. —  K are i Van Sevenant, 77 j„  

wed. O ctavia Vuylsteke, Wittenonnen- 
straat, 26.

12. — Ju lianu s Verbrugghe, 61 j., echt. 
A licia Reynaert, Leffingestraat, 16; Sil- 
vie Roosens, 55 j., wed. Pascalis Sorel, 
Alfons Pieterslaan, 20; W ilfried  Maes, 2 
m., Eendrachtstraat, 30; Eduard M ilh, 
58 j., wed. Louisa Lam s, echt. Anna De- 
groote, Velodroomstraat, 62.

13. —  Constant Turloot, 56 j., echt. v. 
Leonia Vandecasteele, Torhoutsteenweg 
5; M arie Joosten, 45 j., echtgescheiden 
Pierre Vankerckhove, echt. Henricus As- 
sendelft, Duinenhelm straat, 18; Eugeen 
Vanneuville, 32 j„  echt. Justine Lenaers, 
Visscherskaai, 15.

14. —  Jenny Delanghe, 1 m „ Vredestr. 
35; Justus Dubuy, 70 j„  echt. M aria 
Bocklandt, Oesterbankstraat, 4.

16. — Benjam in Torreele, 34 j., echt. 
Germ ana Verleye, Kairostraajt, 34; Ju u l 
Vanneste, 79 j., wed. M athilde Poelvoor- 
de, en van Ju lian a  Schoonbaert, woont 
te Slype; E ric  Deledicque, 1 j., Scha- 
penstraat, 8.

18. —  Pieter Balliere, 60 j., echt. Elodia 
Tulpin, woont te Breedene.

19. —  M ax W illaert, 46 j., echt. Mag
dalena Senaeve, E. Beernaerstraat, 100.

19. — Florentina Buys, 88 j., wed. Hu
bert Fossaert, W arschaustraat, 22.

Wendt U bij ST ER FG EV A L  tot

August Verburgh
Aannemer van Begrafenissen 
OOSTSTRAAT, 36 — OOSTENDE

VOOR DE IN DUITSCHLAND  
V E R B L IJV E N D E  W E R K L IED E N

De in  Duitschland verblijvende werk
lieden hebben geen recht op rantsoenee
ringskaart, noch rantsoeneeringszegels, 

i noch op zegels voor bijrantsoen, zelfs 
indien zij het week-end in België door
brengen.

ONTSLAG EN BENO EM ING
De tijd e lijk  op het stadhuis aanvaarde 

architect M ichiels, werd op zijn verzoek 
uit zijn dienst ontslagen terw ijl de heer 

j Hoffm an F. zijn aanstelling tot leeraar 
in  de Gezondheid aan de Stedelijke Vak
school door de Bestendige Deputatie zag 
bekrachtigd worden.

lO EP A SS IN G  BA R EM A ’S.
Na meer dan vier maanden achterstel 

heeft het gemeentebestuur een gedeelte 
van zijn personeel de weddeverhoogingen 
toegekend waarop het recht had. M aar 
nog vele gevallen dienen geregeld te wor
den. Gezien de huidige omstandigheden 
v/are een spoedige regeling ten zeerste 
gewenscht, zonder dat daarvoor door ze
kere personen «moeilijkheden» zouden 
berokkend worden.

Des te beter !
M AAKT DE SLEC H T E T IJD EN  GOED!

Koopt toekomende week «AVONDGE
ZEL». Het brengt U  een schat in  huis.
H U W E L IJK

Het is op Zaterdag 3 M ei dat te 10.45 
uur in  de kerk van het H. H art het hu
w elijk ingezegend wordt van M ejuffer 
Simonne Vandamme met den heer A r
thur Lenaers, den welgekenden speler 
van het K . A. S. O.

Aan het jonge paar en hun fam ilie 
biedt «Het Visscherijblad» zjjn harte
lijkste gelukwenschen aan.
NOG DE ZW EM LESSEN

W ij vernemen dat de V. N. V. Jeugd- 
groepeering dezen Zomer zwemlessen zal 
geven aan zijne leden.

Goed zoo, m aar dat er dan ook tevens 
gezorgd worde om het verlies van calo- 
riën te compenseeren.

Muziek instrumentenfabriek

I van deze verplichtingen ontheven.

IJZERWAREN -
QUINCAILLERIE

Jack DELANGHE
Nieuwpoortsche Steenweg, 34

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

W Y N SBER G H E  IVAN  
Wettig gediplomeerd 

Garenmarkt, 30 — BRUGGE
Eerste klasse fabrikatie —  Aller
hande herstellingen —  Groote 
keus blaas-, snaarinstrumenten, 
accordeons, phono’s. ■

(132)

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. (115)

ÊXi

De Leerkrachten en de Ouders
Het is een openbaar geheim dat onze 

leerkrachten sedert enkele jaren gewel
dig veel moeilijkheden hebben met de 
kinderen die zij moeten opvoeden.

Deze moeilijkheden spruiten niet a l

hun kind. Inderdaad: een kind hoort en 
ziet alles en is er steeds op uit om de 
gevoelige kant van Moeder of Vader uit 
te baten.

j Zoo vertelde ons een schoolhoofd het 
tijd  voort u it de lastigheid der kinde- ! volgende staaltje:
ren, m aar ook uit de lastigheiid, der j Een kind was uiterst lastig en werd 
Ouders. ; gestraft om in  den hoek te staan. In  den

De schoolmeester wordt inderdaad ! hoek stond een kachel en het kind had 
door vele Ouders aanzien als een mensch [ er zich nevens gezet en de nana op zijn 
die als opdracht heeft alleen voor hun ! gezicht gehouden gedurende gai'sch den

! kinderen te zorgen en hen de geleerd
heid in te prenten welke zij later zouden 

: noodig hebben.
1 Z ij worden daarvoor betaald, zeggen 
de Ouders.

En d it «Daarvoor» heeft bij elke Ouder 
een verschillende beteekenis.

Of die kinderen nu lastig zijn of niet, 
of zij doodbedorven zijn of niet, of zij 
dom zijn of niet, of zij met de slechtste 
instincten bezield zijn of niet, d it komt 
bij de Ouders niet in aanmerking.

Voor hen die in  huis geen weg weten 
met hunne kinderen, is het heel na
tuurlijk  dat de schoolmeester er zijn 
verstand en zijn gezondheid bij ver

duur van de les, met het gev>ig üat de 
vingers in  zijn Kaak geprent stonden.

Toen het kind thuis kwam, vertelde het 
zijn vader, om zijn deugnieterij te dek
ken, dat de schoolmeester hem geslagen 
had en dat zijn vingers in zijn kaak nog 
geprent stonden. De vader ontstak in  
een hevige woede: wadde, d it stuk van 
een schoolmeester zou zijn kind slaan! 
!En  natuurlijk  trok h ij naar de school 
om dit stuk schoolmeester een pak sla
gen te geven.

M aar het schoolhoofd onderzocht de 
zaak en alles kwam aan het licht. De 
kleine kreeg er een echt pak slagen 
voor, m aar de arme schoolmeester wist

liest, om er iets van te maken dat op daarmee dat dit kind niet mocht aan-

H U W EL IJK SA FK O N D I G INGEN
20 April. — Dekeyser M arcel, Koekelae- 

re en Lycke Eugenia, G istel; H illebrandt 
Raym ond, radiotechnieker en Ghysel M a
ria, z. b., Nieuwpoortsteenweg, 460; Du- 
trieu Fernand, smid, A. Pieterslaan, 13 
en Vieren Noëla, z. b. Stockholm straat, 
13; Haeghebaert Raphaël, schilder, Ko
ningstraat, 9 en Lamoot M aria, gesch. 
van Seels Hendrik; Vyncke Ludovicus, 
z. b. Gistelsteenweg, 26 en Sam yn N atha
lie, z. b. Stu iverstraat, 59; Vandewalle 
Robert, visscher Veldstraat, 75 en L a 
force Germ aine, z. b. Rom estraat, 34; 
Knockaert Ju lianus, metaalbewerker en 
Vansteene Sim onna, z. b. A. Liebaert
straat 12.

H U W E L IJK E N
15 April. — M aurits Sanders en Am an

da Coucke.
19 April. —  Etienne Beensaert en Irena 

Dewaey; Albertus Maes en M aria G illes; 
Robertus Vergracht en Rachel Kim pe; 
Petrus Janssoone en M aria Van Gyse- 
ghem; K a re l Verkempinck en A lbertina j 
Ca'rmanne; Renatus Deboutte en Germa- j 
na M iny, gesch. van Ju lia an  de Jonck -1 
heere.

een mensch gelijkt.
Ver van de schoolmeester in  zijn po

gingen te helpen, werken de meeste 
Ouders hem op een ebrarm elijke m anier 
tegen. De Ouders gelooven alles wat de 
kinderen vertellen. Voor velen zijn de 
kinderen engeltjes die nooit iets mis
doen kunnen en steeds gestraft worden 
zonder iets misdaan te hebben.

W at de geleerdheid aangaat, is het 
dikw ijls nog erbarm elijker. Vele Ouders 
kramen te graag u it aan allen die het 
hooren w illen (en ook terw ijl de kinde
ren er bij z ijn ) dat hun kinderen zoo 
goed geleerd zijn, dat zij dit en dat zoo 
goed kunnen en, als de prijsdeelingen 
geschieden, vinden zij het steeds een 
schande dat hun kinderen niet aan den 
kop staan.

Hun kinderen worden gezocht; hun 
kinderen kunnen meer; het is niet juist 
en wat weten w ij al.

U it d it alles mogen w ij oesl uiten dat 
in de eerste plaats de Ouders zouden 
moeten opgevoed worden en dat er eerst 
en vooral aan de Ouders zou moeten 
ingeprent worden dat de leerkracht op 
school de meester is en zij zich niet in 
te mengen hebben in zijn werking.

Aan een kind mag nooit gelijk gege
ven worden tegenover een schoolkracht, 
al had het ook honderdmaal recht daar
voor. Ouders die d it doen, begaan een 
onnoemelijke stommiteit, daar zij geen 
rekening houden met de psychologie van

geroerd worden, gezien den strijdlusti- 
gen vader.

Hoe durven de menschen dan eischen 
dat hun kinderen een opvoeding genie
ten op school, als zij zelf niets doen om 
de werking der schoolkrachten te steu
nen.

Daarom is het dat een nauwe samen
werking tusschen de ouders en de 
schoolkrachten allernoodzakelijkst is.

Als de Ouders iets te zeggen hebben 
over het onderricht van hun kinderen, 
dat zij zich wenden tot het schoolhoofd, 
m aar dat zij d it nooit doen bij wete 
van hunne kinderen.

Het gezag van den onderwijzer of de 
onderwijzeres moet geëerbiedigd worden 
en dit gezag mag nooit gediscuteerd 
worden in  het b ijzijn der kinderen, an
ders is alle gezag uitgesloten en wordt 
de taak van den leerkracht onmogelijk. 
Z ij die d ikw ijls geen gezag over een paar 
kinderen kunnen houden, moeten be
grijpen voor welke m oeilijke taak een 
schoolkracht staat, die er alle dagen van 
30 tot 40 onder zijn leiding heeft.

De huidige omstandigheden en de on
dervoeding waaraan veel kinderen l i j 
den zijn niet van aard om de taak van 
het onderwijzend personeel te verge
m akkelijken. Integendeel.

Wederzijdsch begrijpen en veel goe
den w il kunnen echter nog veel goeds 
redden. Ego.

H. R. 3673 •  Tel. 72.072
(27)

TU RN N IEU W S
De alomgekende Oostendsche turnver 

eeniging «Noordzee» b lijft zijn leus «door 
oefening naar schoonheid en gezondheid» 
getrouw en herbegint van af Zondag 
voormiddag, 27 April zijn werkzaamhe
den. De op internationaal gebied bekende 
puikturners als Defer, Boadaert, Bunder
voet, Dupuis, die allen aan den oorlog 
ontsnapten, zullen met hun jongere col
lega’s, opnieuw kunnen bewonderd wor
den door het Oostendsch publiek bij hun 
oefenstonden in  open lucht langs de H. 
H artlaan  zooals voorheen. Zonder tw ij
fel zal dit nieuws velen verheugen en 
zullen die demonstraties net als vroeger 
even groote massa enthousiasten naar 
het turnlokaal van Noordzee lokken. 
Verder kunnen w ij reeds verklappen dat 
er een ontmoeting op touw is met de 
beste turners van Duitschland. Noordzee 
zal zich flink  dienen voor te bereiden. 
Het wordt iets prachtigs, zooals w ij dat 
gewoon zijn van Noordzee.

H ET PRO CES
SURM ONT-VANDENBERGHE

Onze lezers zullen zich herinneren dat 
in 1939 de stadssecretaris Surm ont een 
proces tegen ons inspande wegens zoo
gezegde lasterrijke artikels in  ons blad 
verschenen, omdat w ij o.m. het aanne
men van een zootje visch als drinkgeld 
door dezen am btenaar beknibbelden.

De heer Surm ont vroeg ons daarvoor 
de mooie som van honderd duizend frank 
schadevergoeding.

De rechtbank van Brugge, niettegen
staande het afwijzend advies van den 
heer Procureur des Konings, kende hem 
duizend frank-toe, ’t zij het honderdste 
deel van hetgeen h ij gevraagd had.

Oordeelend dat w ij in  deze kwestige 
artikels, enkel m isbruiken aan den kaak 
stelden, hebben we tegen d it vonnis be
roep aangeteekend.

De zaak zal w aarsch ijn lijk  Woensdag 
voor het Beroepshof te Gent behandeld 
worden. Voor den heer Vandenberghe 
pleit Meester Six  van de Brugsche balie, 
te rw ijl Meester Vande M ale den aanleg
ger zal vertegenwoordigen.

B I J  DE SLU ISKN EC H TEN
In  een locaal blad verscheen een op

roep ten voordeele van de pompiers om 
hun loonbarerna te zien aangepast wor
den bij dit van de politie. Schem atisch 
werd aangetoond hoever deze laatsten 
vóór stonden. Thans eischen de sluis- 
knechten ook hetzelfde, door te verkla
ren dat ook zij gelijk dienen te worden 
geschakeld met de politie, m aar noch
tans ver achteruitstaan wat betreft hun 
wedde.

W aar het kan voor het eene moet het 
cok kunnen voor het andere. De gelijk
making van de wedden, zoowel van de 
sluisknechten, als van de pompiers, 
dringt zich dan ook op. Nu het schepen
college, door het ontbinden van den 
gefmeenteraad, snelle beslissingen ne
men kan, betwijfelen w ij het niet of er 
zal binnenkort een volledige herziening 
van al de barem a’s plaats hebben, die 
een echt doolhof zijn en destijds zoo 
m aar aangepast werden naar gelang 
men vriend of vijand  was van enkele 
heerschappen.

ÊX I ÊX i ÈXÊ ÊX i i X i ÊX

Cinema’s
F O R U M

1. Aktualiteiten U fa in  le  week.
2. Een dokumentair.
3. Jenny Jugo in Nanette.

C A M E O
1. Een dokumentair.
2. U fa  aktualiteiten in lste week.
3. Haar Huzaard.

P A L A C E
1. Aktualiteiten U fa in le  week.
2. Een dokumentair.
3. Mit versiegelter Oorder, groote film  

met V ictor De Kowa en Pau l Hartm ann.

R I A L T O
1. Een dokumentair.
2. U fa aktualiteiten in lste week.
3. Anneliese Uhlig  en Gustav Knuth 

in Moord in Music-Hall.

R E X
1. Een dokumentair.
2. U fa aktualiteiten in lste week.
3. Jenny Jugo en K a rl Ludwig D iehl 

in  Een Hopeloos Geval.

R I O
1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten Ufa in  le  week.
3. Josef Sieber en René Deltgen in  De 

3 Codonas.

R O X  Y
1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten U fa in  le  week.
3. Johannes Heesters in  Liefdesavon

tuur.

DE O PEN BA RE W. C.
Ter vervanging van de W . C. welke te

genaan den gevel van het thans gesloop
te gasgesticht opgesteld stond, is de be
voegde stadsdienst thans bezig een nieu
we openbare waterplaats te bouwen, 
langsheen de A. Pieterslaan, ju ist ter 
hoogte van de Panoram a en palend aan 
het «Hotel du Panoram a».
BO TSING

Woensdagmorgen had te 8.30 uur aan 
Petit-Paris een autobotsing plaats tus
schen die van Taecke H enri van Jabbeke 
en Van Heste Charles. Aanzienlijke stof
felijke schade zonder persoonlijke onge
lukken is het resultaat van deze weinig 
aangename zaak.

Likwidatie van het 
Faillissement der n.v. 
LesPalaces d’Ostende

Heden Vrijdag 25 d. heeft in  het G e
rechtshof te Oostende, onder voorzitter
schap van den heer Friedrich, Rechter
com m issaris van het faillissem ent, een 
vergadering plaats van de schuldeischers 
van de N. V. «Les Palaces d’Ostende» 
waarop de curators M M ters Porta en 
De Grave, de rekeningen zullen voorleg
gen, waarna zal kunnen overgegaan wor
den tot likw idatie van dit faillissem ent.

Daar, behalve een zeker saldo dat nog 
te betalen is aan de Stad Oostende, alle 
bevoorrechte schuldeischers voorheen 
reeds volledige betaling bekwamen, zijn 
op deze vergadering enkel uitgenoodigd 
de Stad Oostende en de dertig gewone 
(chirographaire) schuldeischers.
U IT  HET V ER SLA G  DER CURATORS 

VOOR DE V ER G A D ER IN G  DER  
SC H U LD E ISC H ER S  TOT 

V O O RLEG G IN G  DER REK EN IN G EN  
(op 25 April 1941)

D it faillissem ent werd open verklaard 
bij vonnis van 25 M aart 1933.

De vereffening heeft aldus meer dan 
acht jaa r gevergd, w at een betrekkelijk 
korte tijdspanne is, als men in  aanm er
king neemt de veelvuldige werkzaamhe
den van langen duur —  en wel vooral 
de ta lrijke  proceduren —  die af te han
delen waren.

Alle bewerkingen hadden, overeenkom
stig de wet, plaats onder toezicht van de 
Handelsrechtbank en meer bepaaldelijk 
van den heer Rechter-Commissaris. — 
Daarenboven heeft een deskundig onder
zoek, gedaan door den heer Van Herre- 
weghe, deskundige-rekenplichtige, daar
toe aangesteld door den heer Rechter- 
Commissaris, alle inkomsten en uitgaven 
geverificeerd.

DE UTSLAG  DER L IK W ID A T IE
De voor het faillissem ent gedane ONT

V AN G STEN  behelzen:
1. O N RO EREN D  A C T IEF  

(Hotels Continental, Océan,
L it t o r a l) : ...............................  7.147.481,08

2. RO EREN D  A C T IEF, 
zijnde: de opbrengst van de 
aan het faillissem ent toebe
hoorende meubels van den 
Kursaal te Oostende, van 
enkele meubels en voorraden 
van het Royal Palace, van 
wijnen, enz»; de opbrengst 
van verscheidene rechtsge
dingen (vooral een u it hoof- i 
de van de verantwoordelijk- , 
heid van de beheerders en
uit hoofde van een kapitaals- 
verm indering) ; de op de Con
signatiekas sedert 1933 op
gehoopte interesten, enz. ... 5.995.865,28

Totaal fr. 13.143.349,36
M et deze gelden konden of kunnen — 

benevens de fiscale lasten, de kosten van 
beheer, onder toezicht van de Rechtbank 
en de door de Rechtbank vastgestelde 
eereloonen —  betaald worden : ;

1. De hypothecaire schuldvorderingen:! 
ten deele, nam elijk ten beloope van fr. 
7.133.239 49.

2. De bevoorrechte schuldvorderingen.
O. m. ontving de Stad Oostende alléén

aldus, van 1933 tot en met 1939, en op 
rekening van haar bevoorrechte schuld
vorderingen: fr. 3.121.830,50 en heeft, na 
de vergadering van heden, nog te ont
vangen als beschikbaar blijvend tot- 
haast volledige-uitbetaling van haar be
voorrechte vorderingen: fr. 395.099,73.

3. Een dividend op de chirographaire 
schuldvorderingen (die een totaal verte
genwoordigen van fr. 11.258.200,-—), di- 
vident beloopende op 13.30 % .

Een eerste snede daarvan, ten beloope 
van tien % , werd, jn  Augustus 1939, reeds 
aan da( chirographaire schuldeischers 
uitgekeerd (b ij uitzondering van een paar 
voor wie het alsdan niet mogelijk was en 
het later gedaan werd en nu wordt).

Z ij die de eerste snede van 10 %  ont
vingen, hebben na de huidige vergadering 
nog te ontvangen: 3,30 fr. % , welk bedrag 
in den loop van aanstaande maand door 
de Consignatiekas zal uitgekeerd wor
den.

VO ETEN VERZO RG IN G  —  MASSAGEN  
FOOT COM FORT — SERV IC E

4BAuParafi|n
G. M A D E L E I N - B U Y S

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

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

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

(2)

IN DE S T E D E L IJK E  
BER O EPSM E IS JESSC H O O L

Het staat thans vast, dat de drie leer
krachten, die sedert drie ja a r aan deze 
school verbonden waren, m aar door de 
nalatigheid van het vroeger bestuur, nog 
niet definitief benoemd werden, thans 
voor een centrale ju ry een examen zullen 
moeten afleggen.

Deze jury zal w aarschijn lijk  begin der 
groote vacantie zetelen.

Het examen zal in hoofdzaak bestaan 
uit een 3-tal lessen te geven aan de 
leerlingen.
W EL  H EER E  TOCH!

’t Kom t nu op geen frank en vuf en 
tscheventig meer op aan, en bestelt 
maar seffens bij uw verkooper een 
«AVONDGEZEL» met een volledige ro
man van Courths-Mahler.
HET LEN T EFEEST  VAN DEN ZIEKEN-  
BOND «HELP U ZELF».

B ij het ter pers gaan vernemen w ij dat 
het door «Help U  Zelf» ontworpen feest 
dat aanstaanden Zondag moest plaats 
grijpen door een onvoorzien toeval moet 
worden verdaagd.

Het zal echter voor de leden niet ver
loren zijn daar de noodige schikkingen 
worden getroffen om het den 25 Mei te 
doen doorgaan.

DE SC H O EN M A KER IJ
W we TAHON
F R E R E  ORBANSTRAAT, 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  
FR E R E  ORBANSTRAAT, 51 
O O S T E N D E  

(104)

IN DE LEOPOLDSCHOOL
Men voorziet dat de werken in de Leo

poldschool binnen afzienbaren tijd  zul
len voleindigd zijn.
DE K O FF IEV ER K O O P

Verleden week gaven w ij melding over 
den verkoop van koffie, ingericht door 
en ten voordeele van W interhulp, welke 
Vrijdag jl. gehouden werd. Daar niet 
iedereen nog denzelfden dag kon besteld 
worden, werd Zaterdagmorgen de ver
koop voortgezet.
L E K K E R E  GANZEN

De ganzen van het park hebben het 
w aarlijk  te verduren en thans is er een 
tweede van door getrokken.

W aarheen h ij is gereisd, zal onze on
bekende briefw isselaar misschien wel 
volgende week weten te vertellen.
HET PER SBU R EA U

Veel heeft men over het berucht ge
worden Persbureau van het Stadhuis in 
den laatsten tijd  niet meer gehoord. 
Thans werd er deze week aan al de 
dienstoversten herinnerd dat de versla
gen voor de pers, op het kantoor van het 
secretariaat moeten toekomen u iterlijk  
den Dinsdagnamiddag te 15 uur. Z ijn  
w ij hier een stap verder ?

’.t W are te hopen, al worden nog steeds 
inlichtingen alleen aan bepaalde week
bladen gegeven.
JE U G D IG E  D IEVEN

De h. Verstraete, die per rijw ie l door 
de Kerkstraat kwam, merkte een drietal 
jonge kereltjes op die zwaar beladen 
over de straat trokken. Z iin  nieuwsgie
righeid dreef hem er toe de mannetjes 
naar den aard van hun last te vragen. 
Z ij gaven hem bescheid;, het was lood 
dat uit een beschoten huis kwam.

Doch dat een der bengels allerlei tuig 
bij had dat ook voor inbreken dienstig 
kon zijn, wekte den argwaan op van den 
h. Verstraete, die ook het adres van den 
opkooper te weten kwam. H ij verw ittig
de de politie, die bij den heler bin
nenviel, ergens in  het oud visscherskwar- 
tier en er den kerel bezig vond ongeveer 
50 kg. lood af te wegen dat h ij kocht te
gen 2.25 fr. en verkocht tegen 9,50 fr. per 
kg.

De drie knapen werden ondervraagd en 
bekenden te zijn ingebroken in het huis 
van advokaat Daems, op den hoek der 
Kerk- en Ooststraten. Een der bengels 
had ook kerkboeken meegenomen. De 
drie kereltjes, Bernard K., Edmond L. en 
Roger A., zullen voor den kinderrechter 
verschijnen, terw ijl vemoedelijk ook de 
heler zal vervolgd worden

L I M O N A D E F A B R I E K
« C R O W N »

E. Vanderstraeten
Metsersstraat, 18 —  Oostende
Handelsregister Oostende 3040 

■
CROWN CITRON

CROWN LIMONADE
CROWN ORANGE 

■
Bijzondere prijzen voor voort- 
---------  verkoopers ---------

(126)

De Straffen van het 
Onderwijzend Personeel

------ m------
Het is een uitgem aakt feit, dat het 

onderwijzend personeel welke gestraft 
werd, deze straf zal moeten uitdoen t ij
dens het schooljaar, zoodat de leerlin
gen ook onder deze disciplinaire m aat
regelen zullen te lijden hebben.

De leerkrachten zullen aldus tijdens 
het schooljaar vervangen worden door 
leerkrachten welke destijds aan open- 
luchtscholen verbonden waren en als 
zoodanig voorloopig werkloos zijn.

W at in  dit alles tegen de borst stuit, 
is het feit dat hier op een betreurens- 
waardige wijze met twee maten en twee 
gewichten omgesprongen werd door de 
Hoogere Onderwijsmiddens. Inderdaad 
geen enkel lid  van he.t vrij onderwijs 
werd in  het arrondissement Oostende 
gestraft, niettegenstaande ook zij in  de
zelfde mate er van door getrokken zijn.

Ver van te beweren, dat we ook voor 
deze menschen op een straf aansturen, 
m aar ook zij worden met Staatsgelden 
betaald en we zien niet in  waarom de 
verantwoordelijke commissie te Brugge 
alleen de leden van het officieel onder
w ijs met dergelijken tuchtm aatregel 
heeft w illen .treffen.

Is  dit geen bewijs dat gansch ons of
ficieel onderwijis bestuurd wordt door 
menschen die het officieel onderwijs v ij
andig gezind zijn?

Zou ook hier in ’t belang van de op
voeding onzer kinderen niet onmiddellijk 
dienen gestreefd naar eenmaking van 
ons onderwijs, weg van alle eenzijdige 
fanatieke vorming.

Om dit edel doel te bereiken, zou ech
ter nog veel dienen gewijzigd aan den 
rotten appel welke ons vroeger ministe
rie van Openbaar Onderwijs terecht mag 
genoemd worden.



De Raad kwam Vrijdag jl. bijeen, on
der het voorzitterschap van Burgemees
ter Serruys. De heer Vanhoutte wordt 
verontschuldigd. Is  afwezig: de heer Vol
lemaere.

Mededeeling
H. Burgemeester deelt mede dat de 

heer Gouverneur ter kennis bracht van 
het stadsbestuur dat de heer Porta, van
wege de Duitsche Overheid de toelating 
bekomen heeft om zijn ambt van ge
meenteraadslid opnieuw te vervullen.

H. Porta m aakt van deze toelating ge
bruik en vangt aan met een

Ordemotie
H. Porta. — E r moet gezorgd worden 

voor een betere organisatie van de be
voorrading in onze stad, w at b.v. de 
vleeschverdeeling betreft, ze geschiedt in 
zeer p ijn lijke omstandigheden die aan
leiding geven tot incidenten. Te Brugge 
gaat de verdeeling gem akkelijker en 
kunnen zelfs vreemden aan de stad er 
tem akkelijk aan vleesch geraken.

H. Burgemeester. — D it is geen orde
motie, m aar een interpellatie!

H. Porta. — Het zijn wenschen die ik 
uitdruk... W at de aardappelen betreft, 
Lc weet niet als het bij U het geval is, 
M. de Burgemeester, m aar sedert 1 De
cember kwamen er Dij m ij geen aardap
pelen meer op tafel. W ij hebben eens 
ten rantsoen Dekomen van 3 kgr. Andere 
groote centra, zooals Brugge, zelfs Ant
werpen, woraen veel beter bedeeld dan 
w ij. D it is niet aannem elijk voor een 
frtad, welke zoo dient bij de landbouw
streek ligt.

H. Burgemeester. — Hoe durft ge nu 
alzoo spreken! Ik  ontneem U het woord.

H. Porta. —  Goed. Ik  zal nochtans 
spreken als het m ij bevalt; gij kunt mij 
het woord ontnemen, als het U  belieft.
De vleeschkwestie wordt voort

behandeld
H. Pick. — We weten dat het stads

bestuur geen schuld draagt aan de ma
nier waarop het vleesch thans onder de 
uevolking wordt uitgedeeld. Het moet 
nochtans veranderen en eigenbelang 
moet de plaats ruimen voor het alge
meen belang. We vragen de hulp van 
net Schepencollege opdat er wijziging 
zoude komen

H. Burgemeester. —  Het systeem van 
verdeeling door ons in Februari en M aart 
ingevoerd gaf voldoening. Het werd ons 
echter verboden het nog verder toe te 
passen en we staan machteloos. Ik  be- 
lGof U  nochtans dat we zullen trachten 
verbetering te bekomen.

H. Vandeile. — Ik  vraag waarom er 
toch afgezien werd van een systeem dat 
in de gegeven omstandigheden algeheele 
voldoening gaf Ik  druk m ijn verwonde
ring uit nopens het feit dat de heer 
Burgemeester moet verklaren dat h ij 
machteloos is. H ij heeft toch de bijzon
dere m achtiging om beesten op te ei- 
schen.

We stellen .thans zeer p ijn lijke toe
standen vast. Den vooravond van de 
vleeschuitdeeling aan de bevolking wor
den door sommige beenhouwers eerst en 
vooral de vriendjes bediend, waaronder 
ook wel gendarmen. D it schept terecht 
misnoegdheid onder de bevolking, die er 
wel eens genoeg van zou kunnen hebben. 
Het huidig systeem werkt daarenboven 
den zwarten handel in de hand, veel 
beenhouwers eischen veel te veel zegels; 
ze hebben er bijgevolg over en* kunnen 
daarmede andere vleeschaankoopen doen 
die ten goede komen aan lieve vriendjes. 
Die toestand kan niet blijven voortduren. 
Waarom  staat de Stad  onder den in 
vloed van de Corporatie van de beenhou- 

. wers en moet zij er onder bezwijken ? 
In  het vroeger systeem bekwam elkeen 
zijn rantsoen vleesch en, was dit niet 
het geval, men was toch zeker de vol
gende week iets te bekomen. Nu gaan 
er vier of v ijf vleeschlooze weken voorbij 
en dit moet onverm ijdelijk aanleiding 
geven tot wanordelijkheden. Men heeft 
medegedeeld dat 90 t.h. van de huidige 
rantsoeneeringsbehoeften gedekt zijn, 
nauwelijks 50 t.h. der bevolking kan wat 
vleesch bemachtigen. Het College moet 
h ier al zijn krachten inspannen om de 
gewenschte verandering tot stand te 
brengen.

H. Burgemeester. — Ik  moet bekennen 
dat het huidig stelsel geen voldoening 
geeft. Ik  bezit, de m acht om opeischin
gen te doen. Het grondgebied Oostende 
moet twee beesten leveren. Daarvoor ben 
ik verantwoordelijk. De levering werd 
.steeds gedaan. W at de verdeeling betreft, 
.als het vroeger systeem, dat voldoening 
gaf, niet meer in voege is, lig t de schuld 
hieraan niet bij de beenhouwers. Het is 
•een algemeen stelsel dat naar m ijn in 
zien bij ons m oeilijker kan toegepast 
worden. Ik  herhaal dat we zullen trach 
ten verbetering tot stand te brengen.

H. Deboos. — We hebben nu gespro
ken van het vleesch. Hoe staat het an
derzijds met do aardappelen?

H. Burgemeester. — Ik  heb er reeds 
<op gewezen dat deze kwestie door de 
Aardappelencentrale moet geregeld wor
sen.
Een interpellatie over sommige 

onwettelijkheden
H. Porta. — Ik  heb den 14 April jl. 

den heer Burgemeester gevraagd het 
•Schepencollege te mogen interpelleeren 
over sommige onwettelijkheden.

H. Burgemeester. —  Deze interpellatie 
.kan doorgaan in de geheime zitting.

H. Porta. —  Ik  protesteer tegen der- 
gelijke partijdige en onwettelijke hou
ding. Als de Heeren m ijn ondervraging 
Jhet gaarne hooren, kan ik er niet aan 
>aoen! B lijf t  de heer Burgemeester bij 
-zijn standpunt, zal ik noodgedwongen 
.mijn ondervraging in  de geheime zitting 
.uiteenzetten. Ik  beschouw ze nochtans 
.niet als geheim.

De ondervraging van den heer Porta 
wordt aan de pers medegedeeld. W e ge
wen hieronder de bijzonderste punten.

De heer Poüta besteedt in  het bijzon- 
ider zijn aandwti\t aan de onwettelijk- 
.heden waaraap iftet bestuur zich zou 
.hebben schuldig -gemaakt. Deze onwet- 
itejjjkheden zouden zijn:

1) niettegenstaande zijn verzoek om 
ïalle dagorden en andere mededeelingen 
ioestemd voor de gemeenteraadsleden te 
anogen ontvangen, werd M. Porta daar
van gespeend;

2) in  tegenstrijd met de gemeentewet, 
ïungeeren in  het Schepencollege vier 
neeren die daartoe niet regelmatig aan
gesteld zijn. De gevolgen, die u it de^e 
cnwettelijkheid kunnen voortspruiten,

ln den Oostendschen Gemeenteraad
(O N PA R T IJD IG  V ER SLA G )

zijn niet te voorzien. Vooral voor twee 
hunner, die niet alleen door den gemeen
teraad niet gekozen werden, m aar daar
enboven niet verkiesbaar zijn, is het ge
val, volgens hem. bijzonder bedenkelijk. 
Men schijnt hier de w illekeur te w illen 
plaatsen, in plaats van wet en w ettelijk
heid;

3) de heer Porta w ijst op de zware ge
volgen die de akten, gesteld door twee 
leden van het huidig Schepencollege, 
kunnen hebben, verm its ze nie.t gerech
tigd zijn te zetelen;

4) de bedoelde Schepenen nemen ten 
onrechte deel aan de beraadslagingen en 
de stemmingen van den gemeenteraad, 
w aarvan de uitslag aldus gefausseerd 
wordt.

Vraag voor verm indering der be
lastingen

H. Burgemeester. — Ik  geef U lezing 
van den volgenden brief, gericht tot den 
heer Secretàris-Generaal van het M inis
terie van Binnenlandsche Zaken. Deze 
brief werd door alle gemeenteraadsleden 
onderteekend.

« Ter gelegenheid van de vaststelling 
der begrooting onzer stad voor het jaar 
1941, werd de gemeenteraad uitgenoo
digd de opcentimen op de cedelbelastin- 
gen op te voeren van 80 tot 125 en de 
bijzondere belasting op de bezoldigingen 
en pensioenen te verhoogen van 30 tot 
39 t.h.

Deze wijziging is zoo zwaar dat zij in 
de huidige omstandigheden een ware 
overbelasting beteekent voor onze stad.

Deze laatste is inderdaad in  algemeen 
economisch opzicht volledig afgezonderd 
van welkdanige winstgevende bronnen.

Meer dan 2500 huizen zijn onbewoon
baar en ontelbare andere zijn geteisterd.

Ongeveer tw intig  duizend Oostende
naars hebben hun woonstede verlaten 
en zien zich genoodzaakt boventallige 
huur voor woonst of meubels te betalen.

D aar er tot op heden alh ier geen voor
schotten verleend werden op de oorlogs
schade van onze ingezetenen, die aldus 
niet kunnen of niet mogen herbouwen, 
ligt ook de bouwnijverheid volkomen 
lam.

Gebrek aan werk, aanvoer, aankoop 
van m aterialen en bijzonderlijk van her
stel der nijverheden sluit bij onze be
volking de minste bedrijvigheid uit.

Hoe zou dit anders kunnen als men 
nagaat dat de visch- en hotelnijverheden 
de twee eenige inkomstbronnen van Oos
tende, totaal drooggelegd zijn.

De internationale toestand belet alle 
toerisme en wel in  zooverre, dat alle 
verkeer met onze stad buiten een straal 
van 5 Km . streng verboden is.

W at de visscherijnijverheid betreft, 
z ijn alle vaartuigen van eenig belang 
naar vreemde oorden uitgeweken, zoodat 
cok op d it gebied geen verbetering voor 
’t einde van den oorlog in ’t verschiet 
ligt.

Als w ij nu nog w illen bijvoegen dat 
tienduizend inwoners in  de openbare 
schuilkelders slapen, terw ijl het grootste 
aantal van de overblijvende medebur
gers bestendig in  de kelders verblijven, 
zult U een gedachte vormen van den 
gansch bijzonderen toestand w aarin  onze 
stad verkeert.

D it alles noopt ons te verzoeken den 
droevigen toestand onzer stad aan een 
nieuw grondig onderzoek te w illen on
derwerpen

Vast overtuigd dat opgelegde nieuwe 
lasten, welke w ij op 4 dezer gestemd 
hebben ondraagbaar zijn voor onze on
gelukkige ingezetenen, koesteren w ij nog 
de hoop dat gij na overweging de ge
grondheid van onze uiteenzetting zult 
w illen inzien en terugkomen op uw be
sluit inzake verhooging van opcentimen 
en bijzondere belasitng op bezoldigingen 
enz... »

H. Porta. —- Ik  w il insgelijks dezen 
brief onderteekenen. D it u it solidari
teitsgevoel. H ieru it mag men nochtans 
niet afleiden, dat ik  de verhooging der 
taksen zou hebben gestemd.

H. Smissiaert. —  W ij hebben deze ver
hooging van lasten niet goedschiks m aar 
noodgedwongen gestemd.

H. Porta —  .i.k kan dit niet aannemen, 
w ij zijn toch nog v rij van te doen wat 
•»è w illen, eu toch geen poesje.iehi-n.

H. Smissiaert. —  E r  zaten hier geen 
poesjenellen.

E IG E N L IJK E  DAGORDE
1. Brandweer. —  Tusschenkomst 

in de aanpalende gemeenten. 
—  Overeenkomst.

H. Burgemeester brengt het volgend 
verslag voor;

M ejuffer, M ijnheeren,
De heer Gouverneur onzer Provincie 

dringt aan, opdat w ij de vereischte over
eenkomst zouden sluiten met de aanpa
lende gemeenten, nl. Breedene, Stalh ille, 
Zandvoorde, Leffinge, Snaaskerke en 
Steene.

In  de zitting van den Gemeenteraad 
op 23-3-37 werd er kennis gegeven dat 
het onmogelijk was deze overeenkomsten 
te sluiten, gezien de groote kosten, die 
er aan verbonden waren; er moest in 
derdaad voor ± 423.850 fr. nieuw m ate
rieel aangekocht worden en 16 pompiers 
worden aangeworven, die ook een jaar- 
lijksche uitgave van 200.000 fr. betee- 
kenden. Deze lasten moesten bijna u it
sluitend afgedragen worden door onze 
bevolking.

De toestand van ons brandweer is se
dertdien. gansch veranderd. Sedert en
kele maanden werden 18 hulp-pompiers 
in dienst genomen en werden er insge
lijks benevens een groo.t aantal meter j 
persslangen, 3 groote pompen en 1 draag- ! 
bare pomp aangeschaft. Zoodat w ij, in  
tegenstelling met de vorige jaren, nu een 
degelijke tusschenkomst kunnen verze- Î 
keren in  de aanpalende gemeenten.

Deze uitgaven werden reeds door ons | 
gemeentebestuur teruggevraagd aan het i 
M inisterie van Binnenlandsche Zaken en 
Volksgezondheid.

Ten einde aan de vraag van de Hoo-| 
gere Overheid te voldoen, heeft onze be
voegde dienst een ontwerp van overeen 
komst opgemaakt. D aarin wordt voor
gesteld de aanpalende gemeenten een 
vaste jaarlijksche vergoeding te laten

betalen, vergoeding berekend naar ge
lang hun bevolking:

Voor de gemeenten tellende tot 2.500 
inwoners: 1.000 fr.; van 2.501 tot 5.000' 
1.500 fr.; van 5.001 tot 7.500: 2.000 fr.; 
meer dan 7.501: 2.500 fr.

W ordt door deze regeling aangenomen, 
dan zouden de gemeenten, bij ons aan
gesloten, gezamelijk per ja a r 7.500 Ir. 
moeten betalen, nam elijk:

vergoeding
Leffinge 2.000 inwoners 1.000 fr.
Zandvoorde 1.400 inwoners 1.000 fr. 
Snaaskerke 950 inwoners 1.000 fr. 
Breedene 7.270 inwoners 2.000 fr. 
Steene 4.769 inwoners 1.500 fr.
Sta lh ille  885 inwoners 1.000 fr.

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

BELIABD.CRIGfimC
OOSTENDE S.A.

7.500 fr.
Onze bevoegde dienst is insgelijks over

gegaan tot het opmaken van een nieuw 
tarief voor tusschenkomst in geval van 
brand.

M aterieel:
Armpomp 20,00 fr. per uur
Mechan. ladder 0,50 fr. per uur 
Darmen 0,50 fr. per uur en per m.
Ejector 20,00 fr. per uur
Motopomp 100,00 fr. per uur

50,00 fr. vanaf het 3e uur 
Aspiratiestukken 0,50 fr. per uur en per m. 
Verbruik van naphta prijs van den dag 

katoen prijs van den dag 
olie prijs van den dag 
vet p rijs van den dag 

Reinigen m aterieel 7,10 fr. per uur
(volgens index) 

Erandwagen 5,00 fr. per Km .
Personeel:

W 'erktuigkundige 7,65 fr. per uur
(volgens index) 

Pompiers 7,10 fr. per uur
(volgens index)

Verplaatsingsvergoeding :
bevelhebber 30,00 fr.
adjudanten 20,00 fr.
brig, o/brig. 15,00 fr.
pompiers 10,00 fr.
Voor nachtwerk (van 20 u. tot 6 u. ’s 

morgens) worden deze loonen en ver
plaatsingskosten verdubbeld.

Op alles 10 %  bestuurkosten.
Gezien w ij deze overeenkomst met de 

gemeentebesturen moeten besluiten, w ij 
toch regelmatig tusschenkomen in  geval 
van branden buiten ons grondgebied en 
dat deze overeenkomst ons insgelijks zai 
toelaten ieder jaar, een ontvangst te boe
ken alhoewel slechts van 7.500 fr., vraagt 
h-.*t Schepencollege dit ontwerp van over
eenkomst en het nieuw tarief te w illen 
goedkeuren.

H. Elleboudt. —  De gemeenten die er 
belang bij hebben zouden ook hun ge
deelte kunnen afdragen van het kap i
taa l dat we in  het brandweerm ateriaal 
moeten steken.

H. Deboos. — Ik  vind de tusschen
komst van de aanpalende gemeenten wat 
gering.

H. Burgemeester. — Het m ateriaal be
staat .thans; we hebben het sinds Mei 
aanzienlijk verbeterd. De gemeenten ko
men tusschen in  de onderhoudskosten. 
Daarenboven, moesten ze zelf niets be
talen, we zouden het nog als een p licht 
aanzien bij een of ander brand in  het 
omliggende tusschen te komen. De ge
leverde prestaties worden natuurlijk  vol
gens bepaalde tarieven vergoed.

H. Feys. —  Ik  beken dat het m ateriaal 
veel verbeterd is. Nochtans ontbreken 
gcede auto’s. Ze moeten twee of drie 

’ m aal per dag draaien om zeker te zijn 
■ dat ze zullen kunnen vertrekken, wat 
zware gevolgen zou kunnen hebben, 

j H. Burgemeester. —  Goede auto’s ont- 
, breken inderdaad nog. We hebben hier- 
I voor verscheidene onderhandelingen ge- 
I voerd, echter zonder voldoenden uitslag, 
j  We hopen echter voldoening te kunnen 
! geven.

H. Feys. — Z ijn  de pompiers verzekerd 
als ze buiten de stad moeten werken?

H. Burgemeester. —  Natuurlijk.
—  De voorstellen worden aangenomen.

2. W ijziging in de belasting op 
het trekken van straten, be
straten, enz.

Het voorstel van het Schepencollege 
heeft voor doel de betaling u it te stellen 
van de taks verschuldigd bij den aan
koop van grond langs de door de stad 
aangelegde straten. Alleen de intresten 
moeten worden betaald op de verschul
digde taks. D it heeft voor doel het aan
koopen van deze gronden niet te belem
meren.

H. Daems. — Ik  heb in  het verslag 
van het Schepencollege geen enkele re 
den gevonden die de voor gestelde w ijzi
ging rechtvaardigt. Ook bestaat er geen 
verzoekschrift waardoor dit door een of 
ander belanghebbende gevraagd wordt. 
De eigenlijke reden schijnt te zijn de 
aankoop van gronden aan te moedigen. 
Het is onze rol niet de speculaties met 
gronden in  de hand te werken.

H. Vandeile. —  ik  kan niet begrijpen 
waarom men aan deze onmiddellijke 
stortingen w il verzaken. De stadskas 
heeft ze broodnoodig. De speculatie en 
de tweede kooper wordt bevoordeeligd.

H. Smissaert. —  Ons doel is volstrekt 
niet om de speculatie aan ie  moedigen, 
m aar om geld in  de stadkas te doen ko
men. Men moet goed verstaan: als de 
taks bij den aankoop van grond onmid
dellijk  moet betaald worden zullen de 
liefhebbers niet koopen dààr w aar de be
strating door de stad gedaan werd, m aar 
waar ze door private m aatschappijen 
aangelegd werd, of ook nog w aar geen 
bestrating is of zelfs buiten onze stad. 
Hierdoor zullen aan de stadskas, bene
vens het kapitaal, dat toch nadien zai 
moeten betaald worden, ook de intresten 
ontsnappen.

H. Burgemeester. —  Het stelsel dat in 
1939 goedgekeurd werd en w aarbij de 
taks bij den aankoop moest betaald wor
den, werd nog m aar eenmaal toegepast.

H. Vertinde. —  D it is een nalatigheid.
H. Burgemeester. —  De toepassing was 

zeer m oeilijk.
H. Elleboudt. —  De beslissing die in  

1939 genomen werd was rechtvaardig en 
leverde voordeelen op voor de stadskas. 
Het is meer dan paradoxaal eenerzijds 
aan het M inisterie te vragen dat een 
verm indering van belastingen zou beko
men worden en anderzijds te verzaken 
aan inkomsten die gem akkelijk de schul
den van onze stad —  238 m illioen op 
langen term ijn en 11 m illioen op korten

term ijn —  zouden inkorten. Het Urba- 
nisatieplan is daarenboven nog niet 
vastgesteld en de speculatie met gron
den zou alles kunnen in  de war sturen.

H. Porta. —  In  tegenstrijd met het
geen de heer Schepen van Geldwezen 
mededeelt, zou men in  normale omstan
digheden deze taks niet moeten innen. 
M aar in  den toestand die we thans ken
nen wel. B.v. in  1939 was 'de verkoop van 
grond erg m oeilijk. Thans is het een 
kinderspel. Men moet trachten den spe- 
culatiegeest in  te toomen en dit n iet ver
gemakkelijken.

H. Van Caillie. —  Door het eischen 
van de onm iddellijke betaling van de 
taks zal men de speculatielust volstrekt 
n iet intoomen. De liefhebbers zouden on
getwijfeld andere gronden zoeken te 
koopen, w aar er nog geen straten zijn, of 
w aar de bestrating niet door de stad 
werd aangelegd, ook nog buiten onze 
stad. Men zou aldus een kapitaalvlucht 
in de hand werken. Dat het Urbanisatie- 
plan in  de w ar gestuurd wordt, zal veel
eer het geval zijn als men de liefhebbers 
van grond aanze.t te koopen, niet langs 
bestrate wegen, m aar elders, omdat ze 
alzoo aan de onm iddellijke betaling der 
taks zullen kunnen ontsnappen. De ver
effening der taks bij den aankoop van 
grond levert veel practische m oeilijk
heden op. De door het Schepencollege 
voorgestelde w ijziging levert aan eersten 
noch aan tweeden kooper nadeel op.

M en merkt de juistheid op waarmede 
de heer Van C aillie de verscheidene ar
gumenten, aangevoerd tegen het voor
stel van het Schepencollege, weerlegt.

H. Burgemeester. —  Als de Raad van 
oordeel is dat de beslissing die in  1939 
genomen werd niet gewijzigd wordt, zijn 
we verplicht de betaling te eischen van 
de taks voor alle aankoopen die sedert
dien gedaan werden ■ en desnoods ver
volgingen in te spannen.

Tenslotte komt het tot een stemming. 
Het Schepencollege bekomt een meerder
heid met 8 «ja» tegen 5 «neen» en 4 
onthoudingen.

I>. Stedelijke Vakschool. —  Aan
vullende begrooting voor 1941.

H. Devriendt. —  De suppletoire begroo
ting van de Stedelijke Vakschool voor 
het d ienstjaar 1941, door de Bestuurs
commissie dezer in richting voorgelegd, 
heeft geen aanleiding gegeven tot op
merkingen. D it document sluit in  ont
vangsten en uitgaven met 2.205 fr. De 
toelagen van den Staa t en van de Pro
vincie zijn respectievelijk berekend op 
1.422,25 fr. en 330,75 fr. De Commissie 
van Openbaar Onderwijs is van oordeel 
dat de Gemeenteraad zijn goedkeuring 
aan deze suppletoire begrooting mag ver
leenen.

H. Porta. —  Ik  vraag de stemming.
Deze geeft 16 «ia» en 1 onthouding.
H. Porta. — Ik  stem niet «neen» om

dat ik  de aanvullende begrooting w il 
goedkeuren, ik stem niet «ja» om bij 
m ijne onthouding de gelegenheid te heb
ben op te merken dat twee heeren aan 
de stemming deelnemen die er w ettelijk 
geen recht toe hebben. Ik  heb alle ach
ting voor de verdiensten van deze heeren 
en het is spijtig  dat we hen zelf geen 
stemrecht kunnen verleenen. Ze mogen 
zich echter boven de wet niet stellen. 
En  een stemming in  den een of anderen 
zin door den gemeenteraad thans gedaan 
is voor betwisting vatbaar en ik  maak 
alle voorbehoud.
4. Begrafenisrecht. —  W ijziging.

—  Uitgesteld.
5. Aankoop van gronden door de 

Stedelijke Pensioenkas.
E r wordt voorgesteld met het overtol

lig geld der Stedelijke Pensioenkas gron
den aan te koopen tusschen M ariakerke 
en den Steenschen D ijk  en te Oostduin
kerke (w ijk  St. André). De prijs be
draagt 45 en 15 fr. de m2.

H. Porta. —  De Stedelijke Pensioenkas 
staat in  geen goed daglicht bij de Be
stendige Deputatie, die ze m in of meer 
als n iet leefbaar bestempelde. W at zullen 
nu zeggen als we een speculatieve be
legging doen en dat is het feitelijk , 
want aan den vooropgezetten prijs kan 
men m oeilijk staande houden dat het 
landbouwgrond is. De opbrengst zal zeer 
gering zijn. We mogen ons daartoe niet 
leenen om niet nutteloos in  opspraak 
gebracht te worden. Naar het schijnt 
behoort deze grond aan de S.A.F.C.O. en 
aan iemand wiens naam me nu ont
snapt.

H. Smissaert. —  De toestand der Pen
sioenkas is zeer gezond en het is een 
verzekerde belegging.

H. Elleboudt. —  De toestand kan voor
loopig wel gezond zijn, m aar men moet 
toch voorzichtig zijn. De actuarissen die 
destijds geraadpleegd werden hebben 
nooit kunnen bewijzen dat de kas in  de 
toekomst zal leefbaar zijn. Het aantal 
aangeslotenen is gering. W at zal het zijn 
als eens de pensioenen zullen moeten 
uitbetaald worden op de hooge loonen 
en wedden die in  voege zijn?

H. Burgemeester. —  Ik  wilde in de 
bespreking niet tusschenkomen en ook 
volstrekt geen invloed uitoefenen, omdat 
ik  beheerder ben van de m aatschappij
5.A.F.C.O. die daar vernoemd werd; ik 
kan U  nochtans verzekeren dat men 
overal heeft gaan zoeken.

H. Smissaert. —  Men heeft reeds be
legging gedaan in  obligaties en men 
spreekt nu van gronden; er bestaat b ij
gevolg verscheidenheid ; daarenboven 
was het beheer van de Pensioenkas met 
ons akkoord.

H. Porta. —  Het is dit a ltijd  met ge
lijk  welk Schepencollege.

H. Smissaert. —  Het is volledig onaf
hankelijk  van ons.

H. Burgemeester. —  Ik  w il niet hebben 
dat men trach t h ier indruk te maken.

H. Porta. — Ik  maak geen indruk hier 
en zeg alles openhartig en vierkantig, 
ik geef toe somtijds wat al te vierkantig.

H. Van Caillie. — Ik  keur het voorstel 
volledig goed. Het ia geen speculatie, 
m aar een stukgewijze belegging.

B ij de stemming onthoudt de heer 
Daems zich, terw ijl M. Porta « neen » 
stemt.
6. Handelshaven. —  Tariefveror- 

dening. —  W ijziging.
H. Smissaert. — De kleine visschers-

, vaartuigen welke in  vredestijd hun aan
legplaats in  het tijdok hadden, en nu 

I worden toegelaten over dag ter visch
vangst u it te varen, worden door de 
Duitsche Overheid verplicht in  het eer
ste handelsdok aan te leggen. Dienvol
gens zullen deze scheepjes bijna dage
lijks de dokken in- en uitvaren, en in 
gevolge de in  zwang zijnde verordening 
onderhevig zijn aan het betalen van 
dok- en sluisrechten, w at natuurlijk  in 
dit geval hoog zal oploopen (dagelijks 
een minimum van 17,50 fr.) zoodanig dat 
de uitbating onvoldoende winst zal over
laten om voortgezet te worden.

Gezien het hier een geval van over
m acht geldt, stelt de Commissie U vooi 
aan de inning van de besproken rechtei. 
te verzaken, zoolang de toegang tot hei 
tijdok aan bedoelde vaartuigen verbo 
den is.

—’ Algemeen aangenomen.

DE H EER  BLONDE OP DE B R ES  VOOR 
ONZE K U ST V ISSC H ER S

Ik  bedank het Schepencollege in  hei 
algemeen en den heer Burgemeester ii. 
het bijzonder, voor den goeden w il w aar
van ze b lijk  gegeven hebben ten opzichti 
van onze diepbeproefde kustvisschers.

De heer Serruys verdient insgelijks nofe 
m ijn oprechten dank voor de ta lrijke  
voetstappen, die door hem bij de D uit
sche Overheid aangewend werden om in 
den droevigen toestand van onze kust- 
visscherij verbetering te brengen. De 
Duitsche Overheid harerzijds doet alles 
wat mogelijk is om hier in  te helpen. 
Ze heeft beloofd al het mogelijke te doen 
opdat onze visscherij dag in  dag uit zou 
kunnen bedreven worden. We bedanken 
haar oprecht in  naam  van onze visschers.

Ongelukkiglijk is er nog geen verbete
ring vast te stellen. Ten gevolge van een 
willekeurige bepaling der maximum
prijzen, waarvan men niet w il afwijken, 
is de toestand nog droeviger dan vóór 
den oorlog. Men moet onze visschers be
wonderen voor het feit dat ze verkiezen 
in de huidige zeer gevaarlijke omstan
digheden het bedrijf u it te oefenen, m 
plaats van de openbare liefdadigheid te 
w illen leven en daarenboven nog trach
ten te voorzien in  de bevoorrading van 
ons volk. De stad is bewust van hetgeen 
onze visschers w illen doen en wagen; 
ze gaf hun een dubbel rantsoen, ze ver
dienen echter geen geld om de zegels 
te verteeren. Ik  w il het Comm issariaat 
voor Prijzen en Loonen niet beknibbelen. 
Ik  vind echter dat het raadzaam ware 
hier mannen van het vak aan te stellen. 
De prij zenvaststelling geeft geen voldoe
ning. Rond hetzelfde tijdstip  van vóór

9. Verpachting. —  Stedelijke 
zwemkom. - Verm indering van 
pachtprijs.

H. Smissaert. — De verpachting van 
het Stedelijk Zwemdok liep ten einde op 
31 December 1940. De heer Albert Lusyne, 
pachter sedert het jaa r 1932, verzoekt 
de exploitatie van het zwemdok te mo
gen verzekeren gedurende het jaa r 1941, 
m its den pachtprijs van 2.000 fr.

Gelet op de huidige omstandigheden, 
is de Commissie van oordeel dat aan dit 
verzoek een gunstig gevolg mag verleend 
worden en stelt U dienvolgens voor de 
exploitatie toe te vertrouwen aan M. Lu
syne, m its den prijs van 2.000 fr.

—  Aangenomen.

10. Verpachtingen. —  Standplaats 
voor Ataxen en huurrijtuigen. 
—  Pachtprijs.

H. Smissaert. —  De vergunning voor 
de ataxen was ten einde op 31 December 
1939. De pachtprijs werd berekend tegen 
1.500 fr. per standplaats. In  1939 be
taalde de bond 117.000 fr. voor 78 stand
plaatsen.

B ij schrijven van 15 M aart 1940, w aar
door de vergunning (zender pacht) voor 
net jaa r 1940 schijnt hernieuwd, be
richt het College van Burgemeester en 
ochepenen, aan den taxibond dat de 
pachtprijs voor het jaa r 1940 dient ver- 
cfiend 2d t.h. u iterlijk  vóór 27 M aart en 
25 t.h. op 1 Ju li 1940. W at het saldo van 
j 0 t.h. betreft, zou eerst na het seizoen 
oen besluit worden genomen.

De heer Stadsontvanger ontving de 
som van 23.250 fr., zij de eerste stortin
gen van 25 t.h. van het standgeld voor 
<52 standplaatsen.

De Commissie is van oordeel dat, ge
zien de huidige omstandigheden, die een 
regelmatige exploitatie reeds van voor 
den aanvang van het seizoen 1940 on
mogelijk maakten, er voor den duur van 
den oorlog geen standgeld zou dienen 
geëischt te worden en stelt U  dienvol
gens voor den taxibond en de houders 
van standplaatsen voor huurrijtuigen 
te ontslaan van het saldo van den pacht
prijs voor 1940.

— Aangenomen.

11. Kostelooze afstand van grond 
door de W atering St. Catharina 
Polder. —  Bestratingstaxe. —  
Ontlasting.

H. Smissaert. — De Regie van den 
Ste Catharina Polder stelde den koste- 
loozen afstand aan de Stad voor van een 
stuk grond gelegen te Oostende, hoek 
Steenbakker- en Ste C atharina Polder
straten, hebbende een oppervlakte van 
circa 90 ca.

D it geschiedde met het oog op de ont- 
slaging van de onrechtstreeksche belas
ting op de bestrating.

De Commissie stelt U  voor een gun
stig gevolg aan het verzoek van het Be
heer van den Ste C atharina Polder voorden oorlog, waren de prijzen m erkelijk te behouderii haar te ontslaan van de 

hooger dan nu. De uitrustmgskosten van rechtstreeksche bestratingstaxe van het
de vaartuigen zijn schrom elijk gestegen: 
bv. als ze voor een kgr. garen vroeger 
16 fr. betaalden, is het thans 65 fr. 
Eenerzijds, mindere inkomsten en, an
derzijds, buitengewoon grootere uitga
ven, dit is de droevige toestand. Het ligt 
in den aard niet van onze visschers aan 
woeker te doen, ze verlangen een p rijs
regeling en waren b.v. akkoord nopens 
den prijs van 15 fr., niettegenstaande 
sommige benoodigdheden thans 10 tot 
15 m aal meer kosten.

Men mag niet uit het oog verliezen dat 
alles van het vischje moet komen.

Ze staan nu voor een nieuwe organi
satie: een corporatie, die ik  n iet w il be
knibbelen, m aar alleen de houding van 
sommige leden aan de kaak stellen die 
w illen met dwang onze visschers doen 
buigen. Ze hebben steeds geleefd van 
het zweet en bloed van onze visschers. 
Hun handelwijze is niet w ettelijk  en on
geoorloofd. Ik  w il nooit opstand noch 
rumoer zoeken; dit heeft m ijn verleden 
bewezen. De Duitsche Overheid heeft 
ons beloofd te trachten in  den toestand 
verbetering te brengen, we bedanken 
haar daarvoor van harte. Het Schepen
college moet zijnerzijds ook alles in  het 
werk stellen om in  den benarden toe
stand te verhelpen en te verm ijden dat 
onze visschesr gesaboteerd worden door 
sommige stadsgenooten. E r moet bij de

jaa r 1939 af en het Schepencollege te 
machtigen over te gaan tot het vervul
len van de form aliteiten door de wet 
voorzien.

— Aangenomen.
G EH E IM E  Z IT T IN G  

(Z ie op een andere plaats in  dit blad)

Wie wil zijn 
Aardappeloogst 
verzekeren t

U ST 'V f
Zooals onze lezers weten is het hun 

mogelijk thans een overeenkomst aan te 
gaan met een landbouwer, die voor hen 
en hun gezin, een zekere hoeveelheid 
aardappelen zal verbouwen (1 are —  op
brengende ongeveer 200 tot 250 kg. — 
per persoon).

Hieronder geven w ij een voorbeeld van 
dergelijk contract:
O V EREEN K O M ST TUSSCH EN  LAND 
BO U W ER  EN  P A R T IC U L IE R  TOT H ET  

V ER BO U W EN  VAN A A RD A PPELEN  
(Oogst 1941)

Tusschen Mr. (naam, voornaam), land-
_ })OU7J)6T t6

Corporatie ingegrepen worden want er, Mj.........  p arteü lie r^ w ö n en d ë 'ië 'Z :.
broeit iets onder onze visschers volgende overeenkomst voor het ver-

H. Burgemeester -  Ik  breng huld# » aardappelen gesloten:
aan den moed Landbouwer ..... verbindt zich voor
toestand werd echter ingewikkeld dooi rpkpnina van het opzin van Mrvan nipiiwp inst.pilin- rekening van nei gezm van M r......... .

bestaande uit X  personen, en nl.:de tusschenkomst van nieuwe instellin 
gen. We zullen hem opnieuw te Brussel 
nader bespreken. Deze kwestie houdt 1................... . rantsoenkaart

2. ................. . rantsoenkaart
nr.
nr.

moogt op ons rekenen. 
7. Verpachting

enz.gaande en glV
een perceel grond van X  aren (1 are per 

van de stand- 'persoon), buiten zijn in 1940 met aardap-
__pelen beplante oppervlakte, met aard-plaatsen voor den ver oop ■ appeien verbouwen en de totale op- 

roomijs. —  Verm indering van brengst ervan in den oogsttijd ter be- 
pachtprijs. schikking van dit gezin te stellen tegen

betaling van den normalen prijs op dit 
H. Smissaert. —  Verscheidene vergun- tijdstip in voege. 

ninghouders van standplaatsen voor den [ De afnemer verplicht zich van zijn 
verkoop van roomijs dienden een ver- j  kant de wettelijke voorschriften na te 
zoek in  om verm indering van pachtprijs* leven in zake de te doene aangifte bij
voor het jaa r 1940.

De Commissie, gelet op de huidige om
standigheden, die den straathandel erg 
beperken, is van oordeel dat een gunstig 

j cnthaal aan dit verzoek mag voorbehou
den worden en stelt U  dienvolgens voor: 
voor 1940 den pachtprijs te b ren jen jip  
de helft van den huurprijs verschuldigd 
naar verhouding van den duur der niet 
bezetting van de onderscheidene stand
plaatsen, ten gevolge van de oorlogs
omstandigheden.

— Di.t wordt algemeen goedgekeurd.
8. Verpachting van de standr 

plaatsen voor den verkoop van 
gebakken aardappelreepjes. —  

! Verm indering van pachtprijs.
Het voorstel, gesteund op dezelfde be

weegreden, wordt insgelijks aangenomen.

Stoommaehienen-Motoren-Stoomketels

Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 

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

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

Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz.
Tel. 71741 en 72781 Postcheck 99136 Handelsregister 95
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het gemeentebestuur ........ (woonplaats
van den landbouwer) van de getroffen 
overeenkomst en ten gepasten tijde zijn 
aanvraag in te dienen bij bedoeld ge
meentebestuur en bij de aardappelcen- 
trale om een machtiging van vervoer te 
bekomen.

Handteeken Handteeken
van landbouwer. van particulier.

N. B. —  D it stuk dient in  driedubbel 
opgesteld; de drie stukken moeten, on
derteekend door particulier en landbou
wer, aan het gemeentebestuur waar de 
landbouwer woont, worden voorgelegd. 
Dat gemeentebestuur houdt een exem
plaar voor zich, één ervan is voor den 
landbouwer en een voor den particulier- 
Deze moet, wanneer de aardappelen rijp  
zijn, een aanvraag doen aan het ge
meentebestuur en de aardappelcentrale 
om een m achtiging van vervoer te be
komen.
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Oostendsch Nieuws
GROOT-OOSTENDE

Enkelen tijd  geleden, hebben w ij het 
akkoord tot aansluiting medegedeeld 
van een drie.tal gemeenten.

Hoe staat het nu met de andere ? Of 
is die zaak ook reeds in  den vergetelhoek 
zoek geraakt ?
DE ID EN T IT E IT SK A A R T EN

In  de laatste dagen werd het Bevol- 
kingsbureau op het Stadhuis, wederom 
bestormd door een overgroot aantal per
sonen, die hun identiteitskaarten lieten 
vernieuwen of aanvullen. Velen waren nl. 
tot de ontdekking gekomen dat zij han
delaar, of handelsreiziger waren ? Kwes
tie van een Schein te bekomen, begrijpt 
U  !...

De kw aliteit van de nieuwe identiteits
kaarten laat veel te wenschen, nu bijzon
derlijk  dat de menschen er meer dan 
ooit gebruik moeten van maken.

P E L S E N

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 
Matig* prijzen.

(24)

H ET  B L IN D EN B LO EM P JE
Zondag werd in  de straten van onze 

stad het Blindenbloem pje verkocht, ten 
voordeele van het werk «Licht en Liefde» 
de algemeene vereeniging voor alle 
Vlaam sche blindenbelangen. M et het 
mooie lenteweer zal de opbrengst wel 
meer dan bevredigend geweest zijn.
•«•© •••••••«••«««•«••••••««•at
BREUKBANDEN —  BUIKBANDEN 

MAAGBANDEN 
LENDENSCHOTBANDEN 

A LLES  NAAR MAAT ■

■fl»AuParaajj«
G. M A D E L E I N - B U Y S  

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

(2)

INCEZONDEN

Voor de Zekerheidsdienst 
te Oostende

W ij ontvingen hiernavolgend schrij
ven :

M ijnheer de Bestuurder,
Het is nu twee maanden geleden, dat 

het Gemeentebestuur van Oostende, aan
plakbiljetten lie t verschijnen, waarop 
vermeld stond: Mannen gevraagd voor 
den Z. H. D. Ouderdom: niet jonger dan 
19 jaa r en niet ouder dan 45 jaar. Voor 
oudstrijders van 1914-18 tot 50 jaar. In  
het bevit zijn van een fiets.

D it waren de bijzonderste voorwaar- 
den. Na een geneeskundig onderzoek te 
hebben ondergaan, moest er ook nog een 
licham elijke proef afgelegd worden, na
m elijk: 100 m. loopen in den tijd  van 14 
seconden maximum, en 1000 m. in  vier 
m inuten m axim um tijd. Weinigen van de 
sollicitanten konden dien tijd  verwezen
lijken  en 4/5 bleef boven den tijd .

De geruchten doen nu de ronde, dat 
de plaatsvervangers, die den kjortsten 
tijd  verwezenlijkt hebben, in aanmerking 
zouden genomen worden. Staa t het ge
meentebestuur h ier soms niet op het 
punt een flater van belang te begaan 
W at w il het gemeentebestuur nu? Dat 
de mannen van 35 tot 50 ja a r loopen te
gen snotneuzen van 19 tot 20 jaar, en 
die nog geen soldaat hebben geweest 
Moet de Z. H. D. dan uit niets anders be
staan dan uijt jonge voetballers en ath 
letiekers, die b ijna allen nog thuis aan 
moeder’s pappot zitten?

Waarom  werden hier geen kategorieën 
gemaakt volgens den ouderdom ? Of 
vraagt men soms hardloopers, om bij het 
m inste voorval hard te kunnen wegloo- 
pen, zooals het ging in  M ei? Zeer hard 
moet men toch niet kunnen loopen, ver
m its men over een fiets moet beschik
ken. En  waarom neemt het gemeentebe
stuur geen Vlaamsche, gehuwde oud
strijders van beide oorlogen, die nu 
werkloos en meer dan ontmoedigd langs 
de straat slenteren ?

Het is te hopen dat het gemeentebe 
stuur van Oostende ,dit alles nog b ijtijds 
zal inzien, en dat het zich weder n iet zal 
bezighouden met vrienden en kennissen 
te bevoordeelen. Ook wordt het gemeen
tebestuur vriendelijk  verzocht zoo 
spoedig mogelijk nieuws aan de sollici
tanten te laten geworden, of moeten er 
soms eerst weer slachtoffers vallen. Twee 
honderd kandidaten wachten nog steeds 
om in den Z. H. D. opgenomen te worden. 
Volgens het schijnt zouden er m aar zes
tig  plaatsen beschikbaar zijn, of... men

Z. E. H. CAM ERLYN CK
N aar we vernemen zou door de thans 

nog levende leden van «Hulp en Voeding? 
de locale W interhulp van 1914-1918, be
staande uit de HH. Kesteloot, Elleboudt, 
Lefèvre en Van Vlaenderen, een verzoek 
schrift tot het Schepencollege gericht 
zijn geworden, verzoekende een van onze 
straten den naam  van Deken Cam erlynck 
te geven, als b lijk  van erkentelijkheid 
voor hetgeen deze goede herder voor de 
.stad Oostende gedaan heeft,
DE L IC H TD EM P IN G

Mogen w ij onze lezers, in  het algemeen 
oelang, er op attent maken, de lichtver- 
duistering van hun woning goed te ver- 
■óorgqn. Inderdaad worden regelmatig 
iederen avond door patroeljes onderzoe
kingen ingesteld om de overtreders op te 
speuren.
J P  DE L A P JE S  GROND

Onlangs hebben w ij de mogelijkheid 
gevraagd om een politiereglem ent op de 
lapjes grond te zien toepassen, ten einde 
net stelen der aardappelen te keer te 
tjaan. W ij hebben hiervan nog niets ge- 
i:oord !

re Maldegem echter bestaat d it reeds 
en zoo is het er verboden zich op de vel
den te bevinden tusschen 12 en 14 u. en 
van 21 tot 7 uur.

Voor wanneer bij ons.
IN DE S. E. O.

Een tombola werd ingericht door de 
S. E. O., ten voordeele van W interhulp. 
Men zal zich herinneren dat een paar 
jaa r geleden eveneens zoo’n tombola ge- 
nouden werd en dan ten voordeele van 
net werk van de «Kom Melk».

Intusschen is de uitslag van de Reeks 
A reeds bekend gemaakt; er waren hier 
nam elijk 220 gelukkigen. Voor de reeks 
B, waarvoor de trekking binnenkort 
piaats zal grijpen, zijn eveneens 220 p rij
zen voorzien, waaronder een gasvuur, 
aamesregenscherm, een lam pje, een 
mooie pop en allerlei zeer nuttige arti- 
Kelen, welke thans momenteel uit den 
nandel verdwenen zijn, gezien de oor
logsomstandigheden. Een lotje kost 1 fr. 
W ie een boekje koopt, kan een extraprijs 
winnen met den omslag.
IN DE C. O. O.

Als we goed ingelicht zijn, dan bestaat 
het voornemen dat de bedienden in  de 
Commissie van Openbaren Onderstand 
een weddeverhooging van 10 t.h. zullen 
genieten. M aar... het is alleen voor hen 
die m inder dan 14.000 fr. per jaa r ver
dienen. E r  zullen er nu wel n iet veel in 
dat geval verkeeren. D it bedrag van 
14.000 fr. had men gerust mogen verdub
belen, het ware nog niet te veel geweest.

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 AG  en DONDERDAG
-------  van 10 tot 3 u u r -------

(106)

OOSTENDENAARS IN DE HOOFDSTAD
Ind ien U  jn  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. (H l)
DE IN SC H R IJV IN G  VAN H AVERM O UT

W ij hadden hier verleden week de le
zing gegeven van een lezeres welke 
meende dat men zich n iet moest laten 
inschrijven voor havermout.

In lichtingen genomen .ter bevoegde 
bron is het wel k laar en duidelijk be
paald door de wet dat men zich moet la 
ten inschrijven voor haverm out bij een 
w inkelier zijner keus. De geschiedenis 
met een controleur voor Prijzen en Loo
nen zal dan wel verkeerd geweest zijn.
W ER K L O O Z EN C IJF E R

In  de week van 14 tot 19 April 1941, 
werden per werkdag gemiddeld 643 werk
loozen gecontroleerd, t.t.z. 396 mannen 
en 247 vrouwen.

Tijdens de week van 7 tot 12 April 
1941 waren 616 werkloozen, waarvan 375 
mannen en 241 vrouwen.
O PT IM ISM E

De m aatschappij «Nooit Verwacht» 
heeft bij het stadsbestuur een vraag in 
gestuurd om een Vlaam sche kermis te 
mogen houden ten voordeele van W in 
terhulp.

Deze kerm is zou in  de S t Sebastiaan
straat doorgaan.

D it idee is niet slecht en getuigt van 
optimisme.
A RM E GANZEN

In  ons vorig nummer meldden we het 
verdwijnen van een der ganzen van het 
park. We schreven dit toe aan een Oos 
tendenaar, m aar volgens een onbekende 
lezer zou het een Gentenaar zijn. We 
nemen hiervan akte.
DE FOOR

In  de binnenlandsche dagbladen kon 
men lezen dat de foor te K o rtrijk  door
ging.

Van verschillende kanten hebben w ij 
in  onze stad menschen ontmoet die ver- 
iangend uitzien naar een kermis. Z ij hou
den er aan dat de wijkkerm issen of toch 
ten minste de groote Octoberfoor zou 
doorgaan.

Oostende is echter in  alle opzichten 
niet met andere steden gelijk te stellen.

S P O R T 
NIEUW S

Voetbal
Uitslagen van Zondag 20 April 

G E W E S T E L IJK E  A FD EEL IN G

A. S. Oostende
Reeks A

Middelkerke 4—2
R a n g s c h ik k in g

1. Middelkerke 8 6 1 1 55 10 13
2. A. S. Oostende 8 4 2 2 34 14 10
3. E. G. G istel 6 2 3 1 15 18 5
4. S. K . Eernegem 8 2 5 1 19 56 5
5. V. G. Oostende 6 1 4 1 9 34 3
A. S. OOSTENDE 4 —

G. S. M ID D EL K E R K E  2

Het Wapen van Oostende 
en de juiste Stempel

ONZE STA D SM USCH JES
Een maand geleden verscheen er in 

de locale pers f.en bericht w aarin btkend 
gemaakt werd dat het Schepencollege 
een werk «Lucht en Rust» of was het niet 
«Lucht en Leven» had georganiseerd 
W at is daarvan geworden ?
W ij meenen te weten dat van het schrij

ven gericht aan de HH. Burgemeesters 
der omliggende gemeenten niet veel van 
terecht is gekomen, daar meer dan de 
helft van die brieven niet eens verzon
den werden ! Nogmaals dient die vriend- 
jesjolitiek van het stadhuis geweerd. De 
personen die al hun vrijen  tijd  aan de 
inrichting van d it m enscnelijk werk ga
ven, dienen erkend te worden voor hun 
werk en zij dienen in  de mogelijkheid 
gesteld te worden om hun taak tot een 
goed einde te brengen.

W ij doen een beroep op burgemeester 
Serruys opdat h ij de zaak eens terdege 
zou vast nemen en andere oningewijden 
aan kant zou zet.ten.

De gezondheid van onze jeugd staat 
h ier op het spel !
VLAAM SCHE TO ER ISTEN BO N D

De taalcursussen ingericht door den 
Vlaam schen Toeristenbond herbeginnen 
voor Duitsch, le  cursus op Dinsdag 6 
M ei van 6 tot 7 u.; Engelsch le  cursus, 
van 7 tot 8 u.; Spaansch 2e cursus: 
Woensdag 7 M ei van 6 tot 7 u.; Duitsch 
2e cursus V rijdag 9 M ei van 6 tot 7 u. 
Engelsch 2e cursus van 7 tot 8 u. in  de 
school van de W ittenonnenstraat. —  In 
schrijvingen bij den p laatselijken verte
genwoordiger, Jozef I I  straat, 50, Oos
tende. 20 fr. voor 12 lessen.

W ordt lid  van de V. T. B.
VOOR DE O O RLO GSW ED UW EN  VAN
1940.

De weduwen die reeds een vonnis be
kwamen met een pensioen moeten nog 
wat geduld hebben ,daar ieder geval zes 
weken moet blijven liggen, daar men 
zes weken tijd  heeft om in  beroep te 
gaan. Na die zes weken gaat uw vonnis

Voor een dungezaaid publiek, stelt 
scheidsrechter Gem aey volgende e lfta l
len in  lijn :

A. S. Oostende: Pincket; Roose en De
pauw F r; Meier, Delrue en Scharlaken; 
Hollemeesch, Dejonghe, Deschacht J., 
Vandendriessche en Depooter.

G. S. M iddelkerke: De Boyser; Titeca 
en Simoen; Larzen, De Boutte en Van 
Hecke; Vanden Houweele, Dierendonck, 
Boydens, Van Meerhaeghe en Opstaele.

Oostende w int den opgooi en leidt de 
eerste aanvallen, zoodat De Boyser ver
scheidene malen moet tusschenkomen. 
Op reactie van Gold Star, kan Pincket 
gepast een kopstoot van Dierendonck 
verijdelen. De bezoekers meenen het 
ernstig en Pincket moet in  de voeten van 
Boydens duikelen om een zeker doelpunt 
te kunnen verhinderen. W eldra komt er 
echter opnieuw evenwicht in  het spel. 
M iddelkerke leidt de meeste aanvallen 
langs den rechtervleugel, terw ijl de gast
heer en voortdurend het midden trio aan 
’t werk stellen. In  beide elftallen is de 
verdediging echter het sterkste gedeelte. 
Geleidelijk nemen de Oostendenaars het 
in ia titie f in  handen en met de 32e m i
nuut, op voorzet van Dejonghe, gaat 
Vandendriessche door de verdediging en 
net het openingspunt. De druk der thuis
ploeg b lijft aanhouden en na 38 m inuten 
komt een tweede doelpunt ter wereld: 
Depooter zette voor aan Scharlaken die 
met een w ijd  schieten De Boyser het na
kijken geeft. M iddelkerke spant zich 
duchtig in  om de partij te doen keeren, 
doch alle aanvallen stuiten op den tan 
dem Roose-Depauw, die duchtig van zich 
afb ijt en de moedige bezoekers geen 
schijn van kans laat.

Na de rust verwerven de roodgroenen 
onm iddellijk strafschop die, door J. De
schacht genomen, prachtig door De 
Boyser gered wordt. Het is evenwel 
slechts uitgesteld, want enkele minuten 
la te r breekt Vandendriessche door de 
verdediging en brengt den stand op 3-0. 
M iddelkerke speelt moedig verder en op 
een korte schermutseling vóór de netten 
verm indert Boydens het achterstel z ij
ner ploeg. Aangewakkerd door dit doel
punt, geeft Gold S ta r nu de volle maat 
en na 14 m inuten k rijg t Vanden Hou
weele een voorzet van Van Meerhaeghe 
in ontvangst en net een tweede doel
punt. Oostende voelt het gevaar en ver
plaatst het spel. Doch ook de bezoekers

laten zich niet onbetuigd, zoodat de 
partij spannend vervolgt. Met de 32e 
minuut zet Delrue voor aan Deschacht 
die door de achterhoede breekt en de 
eindcijfers op 4-2 brengt. De bezoekers 
zijn ver van ontmoedigd; de voorspelers 
krijgen menige doelkans, die echter door 
zenuwachtig optreden verloren gaat. 
M iddelkerke behoudt tot het einde de 
bovenhand, doch de stand wordt niet 
meer gewijzigd. Verdiende overwinning 
van A. S., doch prachtig verweer der be
zoekers.

Dr. G IAN O LLA  G E E F T  NOG DEN  
I M OED N IET  OP
i Aangezien meerdere clubs zich tegen 
het optreden der gebroeders Dedeken 
hebben verzet in  de Eindronde, zal men 
deze attractie moeten missen.

Dr. G ianolla, voorzitter van Olympic 
Charleroi, geeft zich echter nog niet ge 
wonnen. H ij denkt er immers aan een 
nieuwen stap te doen bij het Uitvoerend 
Comité van den B. V. B., teneinde te 
vragen de drie spelers Dedeken te mo 
gen in lijn  stellen tegen de clubs welke 
er zich mede akkoord verklaren.

! We kunnen m oeilijk aannemen dat het 
: Uitvoerend Comité d it verzoek zou in 
willigen, aangezien de regelmatigheid 
der kampioenschappen er ten zeerste 
zou onder lijden.

Ten slotte zou er dan toch nog een 
oplossing blijven om de gebroeders De
deken bij Olym pic te laten optreden n.l. 
het aanvaarden van het voorstel der 
Brusselsche clubs. Deze stellen voor de 
gebroeders Dedeken aan de Eindronde 
te laten deelnemen voor Olympic, m aar 
zoo deze club zich in  nuttige orde rang
schikt voor de kwartfinalen, zou ze haar 
plaats aan den vijfde gerangschikte 
moeten afstaan.

Toelating tot de eerste reeks van 
wedstrijden verkregen

Een nieuw verzoek van Dr. G ianello, 
voorzitter van Olym pic Charleroi, om de 
drie gebroeders Dedeken te mogen op
stellen, werd vanwege de clubs u it de B- 
afdeeling der eindronde in  gunstigen zin 
beantwoord.

Van Zondag a.s. af zal het trio  De De
ken met Olym pic in  de eerste reeks van 
wedstrijden optreden.

M aar indien Olym pic in  aanmerking 
komt voor de kwart-beslissing, b lijft het 
verder optreden van de gebroeders De De 
ken onderworpen aan een toelating van
wege de overige clubs die bij de wed
strijden van den eindstrijd betrokken 
zijn. **«

Anderzijds b lijk t dat Olympic ook zin
nens is te onderhandelen nopens den 
overgang van Nolle Badjou. Sedert lan 
gen tijd  treedt de oud-nationale doel
wachter niet meer op voor zijn club D a
ring, waar Rooms zijn waardige opvol
ger is geworden. Als Olym pic w aarlijk  
het inzicht koestert Badjou aan te wer
ven, gelooven we niet dat er veel oppo
sitie zal bestaan van de zijde van Daring.

VOOR EEN  W E D ST R IJD  
RO TH-SYS

Antwerpen laat niet los en biedt 
60.000 fr. aan !

In  den strijd  geleverd door de gebeur
lijke  inrichters van den wedstrijd Roth- 
Sys, is het laatste woord nog niet ge
zegd. Antwerpen laat inderdaad niet los, 
want zoo pas heeft Brussel verklaard 
een beurs van 25.000 fr. voor Roth  alleen 
beschikbaar te hebben, of de Schelde- 
stad komt met een tegenaanbod voor 
den dag, dat niet minder dan 60.000 fr. 
bedraagt: 60 t.h. voor den w innaar en 
40 t.h. voor den verliezer.

Gustaaf Roth heeft reeds toegezegd. 
Het komt er nu op aan te weten wat 
K are i Sys denkt over de wending, welke 
de zaak thans neemt.
Reeds 70.000 fr. voor dezen wedstrijd ?

Thans zou, volgens zekere geruchten, 
de Oostendsche in rich ter Theo Vanha- 
/erbeke, een som van 70.000 fr. hebben 
aangeboden om dezen kamp tusschen 
Belgie’s twee knapste vuistscherm ers in 
aet Sportpaleis te Brussel op touw te zet
ten.

Wielrennen
£EN W IELERSPO RTH O O G D A G  VOOR 

GRO O T-BRUGGE EN 
NOORD-WESTVLAANDEREN

Op Zondag 15 Ju n i 1941, heeft het 
«W IE LE R C R IT E R IU M  van S t M IC H IE LS  
(Brugge) p laats en het laa t geen tw ijfe l 
of deze wedstrijd gaat een reuzenbelang- 
stelling te gemoet.

Het « W ielercriterium  », voorbehouden 
aan alle beroepsrenners B.W .B., zal op 
de w ijk  «Kaas en Brood» te Brugge be
tw ist worden.

De afstand —  in  gesloten omloop te 
verrijden — bedraagt circa 100 Km . of 
ruim  71 ronden van ieder 1410 m. lengte.

Alzoo krijgen de supporters de gele
genheid om de befaamde mededingers 
omzeggens gestadig (ongeveer alle 2 m. 
10 sec.) te volgen en inzonder getuige te 
zijn van minstens T W IN T IG  sprinten 
voor de geldpremiën.

Inderdaad worden meer dan 1200 fr. 
uitgeloofd aan premiën van minstens 
50 fr. en verder 75 en 100 fr.

De prijzen lijst die volgens de B . W . B. 
reglementen minimum 5000 fr. moet be
dragen, en deze som zal overtreffen,voor
ziet 20 paarten, met 1000 zooniet 1100 fr. 
aan den w innaar.

Aan de sportmannen van de kust 
(woonachtig te Knokke, Heist, Zeebrug
ge, Blankenberge, Oostende, enz.) en 
van uit het spergebied (G istel, Jabbeke, 
enz.) werd in  ieder geval gedacht, a l
léén wordt hen om een weinig geduld ge
vraagd.

De beroepsrenners die wenschen ver
kozen te worden mogen niet langer aar
zelen hun inschrijving te zenden (naam, 
voornaam, adres. N r vergunning B.W .B. 
1941, handteekening en een nieuwere fo
to) aan «Vlaandersport», F irm in  Blon
deel ,116a, R ilse lstraat, te S t Michiels- 
Brugge. Reporter.

B o k s e n

DE L IE F H E B B E R S M E E T IN G  
T E  OOSTENDE

De liefhebbersmeeting van Zondag
namiddag in de zaal van het Sportpaleis 
door manager Theo Van Haverbeke op 
touw gezet, mocht zich in  een prachtigen 
en onverhoopten b ijval verheugen.

Na spannende kampen werden hlerna-In  een vorig nummer werd er op ge u 0„ „ „  ______  ____ .
wezen dat in stadsdiensten twee soorten n aar’het Rekenhof om tenslotte naar de volgende uitslagen geboekt:
^rempeis gebruikt worden. Slechts één Nationale Kas van Oorlogspensioenen te ls. Helsmoortel (67 kg.) Oostende w int

gaan w aar U  een nummer k rijg t en van met de punten op Alfonso (67 kg.) Ize- het vermoeden dat de bezoeker het dit-kan ju ist ziin.
’___ , ,  ,  , , ,  K t t U U  w  a a i  u  C C U  l i u m m v i  V *.

„ i! ;™  ™ K te trekken w aaru it ge dan uitbetaald wordt. D it gem.
L n l  d l L l  w  ■ i*en heer C. Loon- anes duurt op zijn m inst een drietal Nieuwe mooie en verdiende overwin-

met zl n̂ gewo'  maanden. Opgepast wanneer U  uw eer- ning van onzen gewezen voetballer, die

Op Zondag 27 April, te 15 uur 
in de zaal van het Sportpaleis

D ECLERCQ  tegen FO U RM EAU
Aanstaanden Zondag komt de Moes- 

kroenenaar Fourmeau, welke Asseloos 
tijdens een vorige meeting te Oostende 
knock-out zette, opnieuw naar Oostende, 
echter ditm aal om het tegen onzen kléi
nen «rossen» op te nemen. W ij hebben

ne bereidwilligheid, deze kwestie van 
het wapen van Oostende, afgebeeld op de 
stempels, op haar pootjes zette.

Koning Leopold I  legde in  een konink
lijk  besluit, dat van 30 November 1833 
dagteekent, de voorwaarden vast, w aar
aan het wapen van de Koningin der bad
steden, diende te voldoen: «een schild 
van goud met keper, van sabel (d.i. staal
blauw) en drie sleutels eveneens van de-

ste «chèque» ontvangt, daar het pen
sioen moet tellen per terugwerkende 
kracht (zie vonnis) en drie maanden op 
voorhand uitbetaald wordt.

Raadpleeg voor alle zekerheid onze 
kostelooze inlichtingsdienst, Planten 
straat, 82, Oostende.
IN H ET BO SC H JE

W ij hebben enkelen tijd  geleden me-
zc-lfde kleur, de twee bovenste naar el~ degedeeld dat de heer Lusyne de toela- 
kander toegedraaid; het schild, dragen- ting aan het Schepencollege had ge- 
de een kroon in goud, vastgehouden door vraagd om de zwem inrichting van het 
een zeemeerman aan de rechterzijde, een Boschje ook in  1941 te mogen uitbaten, 
zwaard houdende, en een zeemeermin H ieraan werd een gunstig gevolg ver- 
aan de linkerzijde, houdende een spie- leend, zoodat we het beste mogen ver- 
8 i i '*  u wachten, daar Albert Lusyne heel wat

Het is bijgevolg k laar, de zeemeermin voor die zwemschool gedaan heeft, 
moet een spiegel in  de hand houden, w at 
trouwens zeer natuurlijk  is voor een BESPA R IN G EN
vrouw. De heer ingenieur Schepens werd door

Het diploma met het door onzen eer- öe commissie van gas en electriciteit ge-

het aanvankelijk nochtans niet gemak
kelijk  had.

Hoorne (67 kg.) Oostende w int met de 
punten op Alberic (67 kg.), Izegem.

Hoorne bokst wetenschappelijker dan 
zijn tegenstrever, die gedurende vier 
ronden rond den ring gedreven wordt.

Raeder (61 kg.) Duitscher w int met 
de punten op Raedt (68 kg.) Izegem.

Niettegenstaande het aanzienlijk ge- 
w ichtsverschil, gaat Raeder dadelijk tot 
den aanval over. De Izegemnaar is be
vreesd, komt slechts gedurende de laa t
ste ronde dreigend opzetten, m aar de 
zege b lijft verdiend aan den Duitscher.

Verbrugghe (78 kg.) Roeselare w int 
met punten op K ettler (80 kg.) D u it
scher.

De Duitscher, die aanvankelijk sterk 
op den voorgrond trad en Verbrugghe

— --- -----** ~w.- , , , - . . . _ aan het bloeden brengt, wordt daarna
sten koning voorgeschreven wapen,werd l ast de toepassing te bestudeeren van duchtig onder handen genomen, zoodat
CmlllSt. Pn hpwanrrl in  Viof crpnprst.p eras nr» nri7P stad  sa il to S. w aar-  ___  , ,

zou de oude mannen, die reeds in  dienst de Het onderging sedert de 17e eeuw 
zijn, moeten ontslagen Die kunnen im- slechts wijzigingen van bijkomenden
mer^ ™ ,et v ' 1T°,0PHn ! M , ' aard’ naar selang het bewind waaronderD at de Z. H . D. de werklooze sollici- onze voorvaderen leefden, b.v. in  den tijd  
tanten een bewijs geeft, dat a j  m  aan- van Napoleon was de kroon op het schild 
merking komen voor de beschikbare vervangen door een adelaar 
plaatsen. Deze kunnen dit bewijs dan j E r  wordt meestal verondersteld dat de 
voorleggen op de werkbeurs, die hen ver- drie sleutels gekozen werden als zinne- 
plicht, onder bedreiging van afneming beeld van drie poorten, die toegang zou- 
van hun ondersteuning elders te gaan den verleend hebben aan onze stad De- 
weTï kf n- . . . . ^  ! ze veronderstelling schijnt n iet gegrond,

Dat het gemeentebestuur van Oosten- daar onze stad niet drie m aar vier noor- 
de nu eindelijk en a. u. b. toch eens iets ten had. Het is veeleer aannem elijk dat 
doet, dat niet kan gekritiseerd worden! ons huidig wapen een w ijziging is aan 
W ij zouden hen daarvoor zeer dankbaar hetgeen vóór de 17e eeuw het teeken 
zijn ’ „  . , J  j van onze stad was. Sinte P ie ter met in

Geteekend. de eene hand een kelk en in de andere 
Een mededinger, die een heilige schrik drie sleutels

om lijst en bewaard in  het fort Napoleon geperste gas op onze stadsauto’s, waar-
Het berust thans in  veiligheid in  de kei- door naar het schijnt een jaarlijksche
ders van het Gerechtshof. besparing van honderd duizend frank

Leopold I  heeft zich zooveel mogelijk zou kunnen verwezenlijkt worden,
gehouden aan het model, dat sedert eeu- Het loont de moeite en ingenieur Sche-
wen den grondslag van ons wapen vorm- Pens zal wel het goede er weten uit te

halen.

m aal niet zoo gem akkelijk zal hebben, 
want Declercq bezit meer weerstands
vermogen dan Asseloos en m isschien kan 
de locale bokser zelfs aan de winnende 
hand blijven.

E lf andere kampen voor liefhebbers 
om lijsten dezen hoofdwedstrijd en eens 
te meer mag gezegd dat deze nieuwe 
volksmeeting in  het teeken van een vol
ledig sukses zal staan.

De kampentabel lu id t als volgt:
Liefhebberskampen over 4x2 m in.:
Ke ttle r (80 kg.) Duitscher tegen Ver

brugghe (78 kg.) Roeselare.
Rommelaere (76 kg.) Oostende tegen 

Alberic (76 kg.) Izegem.
Avereyn (72 kg.) Oostende tegen A l

fonso (70 kg.) Izegem.
Helsmoortel Isidoor (67 kg.) Oostende 

tegen M yny (67 kg.) Veurne.
Devaux (66 kg.) Oostende tegen De- 

munck (66 kg.) Izegem.
Hubrouck (62 kg.) Oostende tegen 

Verellen (62 kg.) Roeselare.
Bundervoet (62 kg.) Oostende tegen

Het Bewaren van 
OUD PAPIER

heeft om met snotneuzen en melkmuilen 
samen te werken.

Nota der Red. —  In  hierboven aange
haalde argumenten schuit veel waarheid 
en het beste ware de twee opvattingen 
te versmelten, zoodat mannen uit beide 
kategorieën kunnen aangeworven wor
den (jongeren en ouderen van 35 tot 50 
ja a r).

W at het gemeentebestuur betreft, we
ten we dat het m oeilijk is elkeen te be
vredigen, al hoeft naar steeds betere 
uitroeiing van de vroegere bestaande 
m isbruiken en vriendjespolitiek gestreefd 
I»  worden.

W ij vernemen tevens dat het gemeen
tebestuur de lijs t der in  aanm erking te 
nemen kandidaten door de gerechtelijke 
overheden heeft doen onderzoeken. E r 
werden verschillende kandidaten met 
een strafregister bevonden.

W ij zijn overtuigd dat het gemeente
bestuur met hierbovenstaande zal w illen 
rekening houden.

j Daarenboven is het nog niet gelijk hoe 
; de onderste sleutel op hei wapenschild 
geplaatst wordt. De geschiedkundige 
Bancourte de Moorslede heeft uitge
m aakt dat de onderste sleutel naar 
rechts moet gedraaid worden en niet 
naar links ,zooals in  het werk van Ge 
vaert — nochtans een specialist —  

: wordt afgebeeld.
De heer Loontiens heeft vroeger de 

betrokkenen gewezen op de voorge
schreven vormen die cifs wapen moet 
hebben. Dezelfde verwarring werd noch
tans nog waargenomen bij een nieuwe 
commande voor onze stadsdiensten van 
stempels, waarop het wapen van onze 
stad afgebeeld is.

Het is w aarlijk  aangenaam de heer 
arch ivaris te hooren spreken over al 
deze dingen. Data, personen, en de klein
ste bijzonderheden worden door hem zoo 
vlug opgesomd, dat dit oprecht bewonde
ring baart voor de groote bevoegdheid 

ivan  dezen nederigen werker.

VOOR H ET PER SO N EEL  VAN DEN V E R 
BRAND IN G SD IEN ST

In  dezen dienst hebben verschillende 
werklieden terecht een dubbel rantsoen 
bekomen, m aar andere zooals die van de 
riool en vloermest en de asch inladers, 
alsook de vuilnisvervoerders, die zwaar 
en vooral ongezond werk moeten verrich
ten, niet.

Ook voor de kaasbedeeling b lijven de
ze jongens het schaap, w aar in  den be- 
plantingsdienst, de gas- en havendienst 
men er wel heeft ontvangen.

Mogen we hierop de aandacht vestigen 
van den heer schepen van bevoorrading?

’t Zou hongerige magen helpen stillen 
en tevredenheid verwekken.
M ED ISCH  ONDERZOEK

De meisjes van de stedelijke beroeps- 
school werd Dinsdag in het dispensarium 
aan een volledig onderzoek onderwor
pen.

De gevallen waarop iets te zeggen valt, 
zullen nader onderzocht worden, waarna 
de noodige onderrichtingen met het oog 
op een doelmatige behandeling en kloe- 
ker voedsel zullen gegeven worden.

Het stadsbestuur heeft h ier een zeer 
nu ttig  in itia tie f gehad en ’t  ware ook te 
wenschen deze meisjes en al die welke 
tusschen 14 en 18 jaa r tellen in  verband 
m et de huidige omstandigheden lessen 
over venerische ziekten, gepaard met 
film s, te geven, daar velen m aar al te 
weinig de gevaren van het oogenblik be
seffen en zeer lichtzinnig in  hun betrek
kingen zijn.

Schoolhoofden, op u berust die taak.
Ouders, aan u, zonder schaamte hierop 

te w ijztn.

Raeder (61 kg.) Duitscher tegen De 
ckers (60 kg.) Veurne.

Dejonghe (61 kg.) Oostende 
W illy  (61 kg.) Veurne.

Hoom aert (58 kg.) Oostende tegen W il
lems (58 kg.) Roeselare.

Zeebrouck (58 kg.) Oostende tegen 
Caulier (59 kg.) Veurne.

het slechts aan zijn moed te danken is Berto (66 kg.) Veurne. 
dat h ij het einde der vier rondjes haalt.

Rommelaere (76 kg.) Oostende w int 
van Surm ont (70 kg.) Roeselare door 
opgave in  de tweede ronde.

Na een schuchtere inleidingsronde, 
neemt Rommelaere de leiding van het 
gevecht en Surmont, na enkele oogen- 
blikken in  m oeilijkheid verkeerd te heb
ben, laat het w ijselijk  steken.

Hubrouck (62 kg.) Oostende en De- 
croos (62 kg.) Veurne doen match nul.

Decroos. een nieuweling in het vak, 
doet het aanvankelijk niet slecht, m aar 
geleidelijk komt Hubrouck, dank juister 
toetsen, in  de meerderheid. De uitslag 
wordt dan ook op gefluit onthaald.

Hoornaert (58 kg.) Oostende w int met 
de punten op Caulier (58 kg.) Veurne.

De Veurnenaar heeft doorgaans niet 
veel in  te brengen tegen een tegenstre
ver die goed in lijn  bokst en herhaalde 
juiste stooten toebrengt.

Deckers (60 kg.) Veurne w int met de 
punten op Dejonghe (61 kg.) Oostende.

Gelijkopgaande kamp; toch plaatst zwaargewichtkam pioen Sys, zoo 
Deckers op het einde meer stooten dan , drie tegenstanders bekampen, 
zijn tegenstander, m aar de uitslag wordt :. betreft drie elementen uit 
eveneens slecht door het publiek ont- J ° nSste neo-zwaargewicht-kompetitie, die

_ _ f  n iV A M  Cj TT o  H n r t  p r m i / i  n m i / i n n

Het gemeentebestuur zond ons hierom
trent hiernavolgende mededeeling:

Art. 1. —  Het is eenieder verboden oud 
papier en carton zooals dagbladen, tijd 
schriften, afval van bedrukt of onbedrukt 
papier, prospectussen, pakpapier, papie
ren zakken, doozen, diverse verpakkingen 
enz... buiten de noodwendigheden van 
het onontbeerlijk huishoudelijk gebruik, 
door verbranding of om ’t even welke 
wijze te vernietigen.

Art. 2. —  Oud papier en carton die met 
bederfbare stoffen verontreinigd zijn, 
mogen met het huisvuil verw ijderd wor
den.

Art. 3. —  Oud papier en carton die niet 
met bederfbare stoffen verontreinigd 
zijn, mogen niet bij het huisvuil gevoegd 
worden. Z ij moeten in  elk huis samen
gebracht worden. Z ij moeten aan een 
afvalhandelaar verkocht worden of be
waard om bij de in  artikel 4 voorziene 
afhaling afgeleverd te worden.

Voor deze bewaring moet een zak, korf, 
mand of een ander daartoe geschikt 
voorwerp ter beschikking van al de in 
woners van het huis, op een droge plaats 
op het gelijkvloers of in  den kelder ge
p laatst worden door de zorgen van het 
hoofd van het huisgezin, of, indien, ver
scheidene gezinnen éénzelfde gebouW be
wonen, door het hoofd van een der ge
zinnen die het gelijkvloers bewonen of 
door den portier.

Art. 4. — De gemeentebesturen moeten 
in overleg met den plaatselijken afval- 
handel, regelm atig afhalingen van het 
aldus verzamelde oud papier minstens 
eenmaal per maand inrichten, en zulks 
voor de eerste m aal in  de maand April 
1941.

Art. 5. —  Inbreuken op de bepalingen 
van onderhavig besluit worden opge
spoord, vastgesteld en gestraft, overeen
komstig de bepalingen van hoofdstuk I I I  
van de besluitwet van 27 October 1939, 
gewijzigd door de Koninklijke Besluiten 
van 11 en 14 M ei 1940 en door de beslui
ten van 25 November en 12 December 
1940.

Art. 6. —  Onderhavig besluit wordt van 
tegen ' kracht van op den dag zijner bekendma

king in  het Belgisch Staatsblad.
Brussel, 31 M aart 1941.

V. LEEM AN S. 
Gezien het uitzonderlijk belang in de 

huidige omstandigheden, van de terug
winning van alle oude- en afvalproduc-Eerste gongslag te 15 uur.

Prijzen der plaatsen : ring 20 fr. ; eerste ten, d it ten bate van onze nationale nij-
rang 15 fr.; tweede rang 10 fr.; volks- 
plaatsen 5 fr.

Kaarten  zijn op voorhand te bekomen 
in  het Hotel Central, W apenplaats of in  
het Café Conscience, Torhoutstw. 57.

D R IE  W ED ST R IJD EN  OP EEN  
DAG VOOR SY S
Op 1 Jun i te Gent

De D irectie der Gentsche winterbaan 
is van zins een groote boksmeeting in 
te richten, die op 1 Ju n i zou doorgaan. 
B ij die gelegenheid zou onze nationale

m aar

de

haald
Zeebrouck (54 kg.) Oostende en M ars 

(54 kg.) Veurne doen m atch nul.
Zeebrouck, fel in  vooruitgang, levert 

een aantrekkelijke match, al komt M ars 
op het einde gevaarlijk  opdagen.

Brys (66 kg.) Oostende w int met de 
punten op Berto (66 kg.) Veurne.

De Oostendenaar k rijg t hier een over
winning ten geschenke, want Berto  was 
hem onder alle opzichten de meerdere.

Devaux (66 kg.) Oostende en M arino 
(70 kg.) Veurne doen m atch nul.

Devaux verdedigt zich knap tegen een 
zwaarderen tegenstander, m aar het ge
vecht werd te veel door lljf-aan-lijf ont
sierd.

beurtelings tegen Sys den strijd  zouden 
aanbinden over 6x3 min.

Tijdens deze zelfde meeting zou de 
stalm aat van Sys, A ll Gerard, het op
nemen tegen den kampioen van Frank 
rijk , Motte, het jongste slachtoffer van 
Roth, terw ijl Robesyn in  een derden 
zwaargewichtwedstrijd tegen den Belg 
Zanetti zou uitkomen.

VAN EENOO V E R L IE S T  T E  
C H A RLERO I

Zaterdag werd Van  Eenoo, onze veel
belovende stadgenoot, door kampioen 
Biron te Charleroi door opgave in  de 
derde ronde wegens knieverwonding ver
slagen.

verheid en onzen handel;
Verzoekt de bevolking stipt het artikel 

3 van voornoemd besluit in  acht te ne
men en te volgen;

Een eerste afhaling van oud papier, 
dat niet aan een afvalhandelaar zou 
verkocht gefeest zijn, zal onvergeld, 
door de zorgen van de stadsdiensten op 
’t einde der maand gedaan worden.

De Burgemeester,
H. SER R U Y S.

_  VERKOOPT UW =
Oud Papier^

ARCHIEVEN, BO EKEN , ENZ. ENZ. 
Geheimhouding en 
vernieling verzekerd

Ook AANKOOP van oude kurken, 
lompen, caoutchouc, flesschen, 
vidange olie, beenderen, enz. enz.
W O R D T  A F G E H A A L D .

40, W ARSCH AUSTRAAT, 40
Handelsreg. 2906 — Tel. 721.97 
Magazijn: 1a, VELD STRAA T

J O N G E N S  ! W IN T  G ELD  !
Brengt ons uw oud papier, carton, 

boeken, enz.


