
LICHTEN

FEBRUARI

u it

1 Z 7.20 16.33
2 z 7.18 16.35
3 M 7.17 16.37
4 D 7.15 16.39
5 W 7.14 16.40
6 D 7.12 16.42
7 V 7.10 16.44
8 Z 7.09 16.46
9 Z 7.07 16.48

10 M 7.05 16.49
11 D 7.03 16.51
12 W 7.02 16.53
13 D 7.00 16.55
14 V 6.58 16.57
15 Z 6.56 16.58
16 z 6.54 17.00
17 M 6.52 17.02
18 D 6.50 17.04
19 W 6.49 17.06
20 D 6.47 17.07
21 V 6.45 17.09
22 Z 6.43 17.11
23 z 6.41 17.13
24 M 6.39 17.14
25 D 6.37 17.16
26 W 6.35 17.18
27 D 6.33 17.19
28 V 6.30 17.21

Deze tabel geeft
het wezenlijk uur
volgens de zon. -WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL .
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Van onze Reis naar Frankrijk terug
(Vervolg)

Zooals we in ons vorig num mer m eld
den, kwam  den W oensdagnam iddag rond 
5 ure de groep Sabbe aan van Cherbourg 
en werd ’s avonds h et verdere reisplan  
besproken in h et hotel.

Daar nam  de heer Sabbe het op zich  
— verm its zij verschillende kleine p laat
sen zooals Fecam p, Ouistreham , St. Va
léry en Caux te  bezoeken hadden — m et 
zijn groep, verschillende ons gevraagde 
opdrachten uit te  voeren, waardoor n iet 
alleen tijd, m aar ook benzine zou ge
spaard worden.

De bittere koude bleef echter aanhou
den, zoodat alle werk zeer bem oeilijkt 
werd. Den Donderdag morgen brachten  
de heeren Eberhardt, Pockelé, Sabbe en 
ondergeteekende eerst een bezoek aan  
«l’adjoint au Maire», daarna aan de be
zettende m ach t en  vervolgens aan  den  
statieoverste, waar onm iddellijk een drie
tal w agons ter beschikking werden ge
steld en ’s nam iddags er volgens de nood
wendigheid nog zouden bijkomen.

Inderdaad, na het bezoek van den vo- 
rigen dag, zou ons inziens het laden der 
wagons wel drie dagen in beslag nem en.

De statieoverste Vermote, geholpen  
door de reeders, w as hier spoedig in zijn  
elem ent en zorgde d at hier alles zoo goed 
m ogelijk van stapel liep, dit alles onder 
het toezicht van  den heer Eberhardt.

In tyssch en  trokken de hh. Pockelé, 
Sabbe en Vandenberghe terug naar C her
bourg, waar we een  onderhoud hadden  
met den heer Postel, van de Cie Worth, 
die h et m ateriaal van de firm a Béliard  
and Crighton in  handen had en m et 
ons overlegde hoe dit best zou verzonden  
worden.

De heer Postel nam  h et op zich nog  
denzelfden nam iddag de zaak in orde te 
brengen en voor h et noodige personeel 
te zorgen, opdat alles norm aal zou ver- 
loopen, waardoor hier veel werk bespaard  
werd. D it m ateriaal vertegenwoordigt 
een waarde van  200.000 fr.

Een bezoek aan  «L’Intendance Mari
time» bracht ons in  de gelegenheid  vast 
te stellen  hoe bereidwillig h ier de Fran
sche overheid de huurgelden overhan
digde aan den heer Sabbe, die van  ze
kere visschers hiervoor een schriftelijke  
opdracht had ontvangen. Zoo ontving hij 
voor de H.76, toebehoorende aan Neyts 
Theodoor, de som  van 26.800 Fransche fr.

We hopen ten  andere later de lijst  
van de ontvangen  som m en te  kunnen  
publiceeren en  we zullen in een onzer 
volgende num mer» ten  andere ook de 
voor- en  nadeelen  van h et nu reeds ont
vangen dezer huurgelden bespreken, dit 
met h et oog op den toestand  van de 
vaartuigen zooals ze th an s aangetroffen  
werden en  h et voldoen door den Fran- 
schen S ta a t van een  schuld in  den vorm 
van huurgeld, welke veel hooger zou 
moeten beloopen, daar veel vaartuigen  
in een ellendigen sta a t teruggevonden  
worden.

We krijgen aldaar verder de verzeke
ring, dat er ln  h et arsenaal geen goede
ren noch m ateriaal m eer voorhanden is 
en dat de 0.318, waarop destijds een  
bom was terechtgekom en, volledig afge
broken wordt.

Ook op «L’Inscription M aritime» wordt 
ons gem eld dat er noch goederen noch  
materiaal te  Cherbourg m eer te vinden  
ïijn, zoodat zij die m eenden van daar 
hun goed nog  te zullen terug ontvangen, 
er een kruisken m ogen over maken.

’t I* 16 uur als we terug te  St. Vaast 
l i  Hougue aankom en en  we vaststellen  
Qat het laden der goederen vlug op-

Na gem eenschappelijk  overleg beslui
ten wij dan ook nu nog naar Dieppe te 
vertrekken, waar door Inspecteur Eber- 
liardt ln  verband m et de huurgelden nog 
veel te regelen valt.

Opgemerkt wordt ook, dat wij, die eerst 
in Belgiö terug zullen zijn, aldaar de 
noodige ich ikk ingen  kunnen nemen, 
moesten de goederen vóór de groep Sabbe 
aankomen

Waterschout Pockelé zou er blijven om  
niet alleen m et den heer Sabbe h et laden  
der wagons verder n a  te  gaan, m aar om  
ook m et de D uitsche havenkapitein  van  
Cherbourg en de directeur van de «In
tendance Maritime» verder te onderhan
delen voor het terugbrengen van de Bel- 
tische vaartuigen.

Zooals onze lezers weten, is dit den 
heer Pockelé ondertusschen .ten volle ge
lukt, met h et gevolg d at we einde vol
gende week reeds een 10-tal vaartuigen  
ran St. Vaast la  Hougue in B elgië zullen  
terugzlen.

Met de heeren Sabbe en Vermote wordt 
overeengekomen dat de goederen zooveel 
mogelijk per haven: Nieuwpoort - Zee
brugge - Oostende zouden verdeeld wor
den en onderscheidenlijk in  deze steden  
M) hun aankom st door de gem eentebe
sturen van die steden onder toezicht van  
de heeren Sabbe, Vandenberghe of Ver- 
mote zouden verdeeld worden.

Het ls 17 uur als we dien Donderdag
avond nog St. V aa s t  verlaten en we het 
over Caren than  nog  kunnen brengen tot 
Bayeux, w a a r  we t e  8 uur aankom en in 
het Hotel du Lion d ’Or  om e r  te  soupee- 
r»n en ts  vernachten.

OE WEGEN LIGGEN GEVAARLIJK

s Vrijdags ve r t r ekken we rond 9.30 u. 
,*ant r raeger  k a n  h e t  niet, daar h et te-

donker is en de sneeuw op som m ige 
plaatsen  nog zeer hoog ligt.

Overal zijn groepen werklieden aan  
den arbeid om die sneeuw w at op te 
ruimen.

Na in een bittere koude en m et een  
ijzige Noord-Oosterwlnd drie uren gere
den te  hebben, bereiken we Bourg Achard 
dineeren er, vertrekken op Rouen en  
passeeren deze stad  rond 17 uur, waarna  
we op een glibberige baan Dieppe rond 
i 9.30 uur weten te  bereiken.

TE DIEPPE

Terwijl we den Zaterdagm orgen eerst 
het graf van de aldaar begraven Oos
tendsche gesneuvelden bezoeken en er 
m et de vrienden Vandicke en Coenye, 
waarvan vroeger sprake bloem en neer
leggen, is inspecteur Eberhardt de kwes
tie van de huurgelden m et den heer 
Schm idt gaan regelen, w at een veel in
gewikkelder zaak sch ijn t te  zijn dan we 
aanvankelijk, vermoed hadden.

Een bezoek aan de visschersvaartuigen  
laat ons toe vast te  stellen  dat: 

de 0.144 in betrekkelijk redelijken  
staat verkeert;

de 0.21, 0 .14 en 0.55 in  goeden staa t  
zijn;

de 0.237 van de Reederij Vieren vlot-

Voor de Oorlogslachtoffers 
in Frankrijk

---------■ ---------
Vereenzelviging en begraving van 
tijdens de oorlogsverrichtingen of 
gebeurtenissen 1940 in Frankrijk 

overleden Belgen

Talrijke Belgen, zoo burgers als m ili
tairen, werden bij verrichtingen of g e 
beurtenissen van den oorlog 1940 in  
Frankrijk gedood.

De Fransche autoriteiten  zijn druk 
doende om al de oorlogsslachtoffers te 
tellen  en hun een behoorlijke begraaf
p laats te bezorgen. Er valt evenwel te 
vreezen dat op vele n iet onm iddellijk  
herkende lijken geen enkel id en tite its- 
stuk wérd aangetroffen.

Om de identificatie van deze onbe
kenden en ook de opsporing van som 
m ige verdwenen personen te bevorderen, 
is h et Roode-K ruis van België door h et 
M inisterie van B innenlandsche Zaken 
en Volksgezondheid ermede belast om 
trent de bovenbedoelden zooveel in lich
tingen  als m ogelijk in  te  winnen.

Met h et oog hierop richt h et tot de 
personen, die een der hunnne opsporen 
welke ingevolge de oorlogsverrichtingen  
of -gebeurtenissen werkelijk of verm oe
delijk in  Frankrijk werd gedood, het 

gebracht" is, m aar daar is verder nog | dringend verzoek, aan h et Roode-Kruis

Onze Zeelieden in 
Spanje

M aandag jl. had tusschen  den heer 
Ct. Goor, den heer Verschelde, verte
genwoordiger van h et Zeewezen, en de 
heeren W alter Baels en Vandenberghe, 
een laa tste  onderhoud p laats in zake 
h et terugbrengen van onze zeelieden, 
waaruit de dringende noodzakelijkheid  
van dezen terugkeer duidelijk gebleken 
is.

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

Als gevolg van de bombardem enten in 
Engeland, zijn Mej. ALICE VERCRUYS- 
SE, gem eentebediende te Oostende, die 
er m et haar fam ilie vertoefde, en  Mev; 
LOUIS VALKENBURG overleden.

NIEUWS VÜ(N DE BEMANNING VAN 
DE SS.O.98 MARIE-LOUISE. — De kapi

’s Nam iddags had een onderhoud ! tein  v^n  c*e SS.O.98 BROUCKE ALFONo
_ f /MA / I A 1 A/N f/l TVÏ AV K a VM A V»VÏ1 VI A* TTA W  AATTAM

n iet aan gewerkt;
de 0.182 gebruikt wordt en  in goeden  

sta a t is;
de 0.87 in  slechten  toestand  verkeert; 
van de 0 .1  en 0 .2  de m otoren n iet in  

orde zijn;
de 0.93, een zeer schoon en kloek schip, 

thans gestrand lig t vóór Dieppe; de mo
tor en winch er van vertoeven in het 
m agazijn van den havenkapitein;

de 0.29 op de helling der scheepstim 
merwerven ligt, terwijl de 0.309 nog niet 
uit h et slijk gehaald  werd;

de 0.23 gebruikt werd, m aar than s ver
laten  lig t te Le Havre, alsm ede de 0.23, 
waarvan de ligp laats ook Le Havre 
schijnt te  zijn.

Over aldaar achtergebleven goederen 
en archieven worden verschillende In
lichtingen  ingewonnen.

We laten  een schrijven achter in  het 
hotel voor de groep Sabbe in de hoop  
dat alles per trein naar België zal ge
voerd worden, m aar achteraf vernem en  
we dat te Dieppe, tengevolge van de ver
m oeidheid en de ongunstige weersom 
standigheden, n iets m eer verricht werd.

We verlaten Dieppe te 14.30 uur ’s n a
m iddags langs denzelden weg lan gs waar 
we gekomen w aren en, n a  te St. Omer 
vlug voor een weduwe, w ier m an daar 
overleed, het noodige gedaan te hebben  
opdat haar stukken haar vlugger zouden 
bereiken, zetten we de reis voort in  een  
steeds vlugger tempo, om de grens vóór 
de duisternis te bereiken.

Het is 6.30 uur wanneer we W estka- 
pelle bereiken en van daar op Veurne, 
Nieuwpoort en Oostende aansturen, waar 
we te  20 uur aankom en, tevreden over 
de reis, m aar tevens hopend nooit ln  
dergelijke w eersom standigheden nog 
zoo’n toch t te m oeten ondernem en, daar 
het op som m ige oogenblikken onm en  
sehelijk was, ten  gevolge van de bittere 
koude en hooge sneeuw vlagen welka we 
m oesten overwinnen.

P. Vand tnbergha .

DE ECHTE BUITENKANSEN Z ljN  
ZELDZAAM

Maakt gebruik van deze, U door de

L O T E R I j  W I N T E R H U L P

aangeboden, welke U in 
de gelegenheid ste lt,
RIJK TE WORDEN,

door, met enkele franks, deel te 
nemen, aan de trekking.

Een Super groot lot van een millioen 
V ijf groote loten van 100.000 fr. 
zonder dan nog in acht te nemen de 
22.480 loten van 100 fr. tot 50.000 fr. 
2de snede —  Trekking einde Februari
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Woekerprijzen met 
Sprot

M aandag waren we te Brussel in  som 
m ige winkels van de Rue de la  Paix oog
getuige van h et feit dat gerookte sprot 
er aan 7 fr. per 100 gr. of 70 fr. per kg. 
verkocht werd, waar ze te  Oostende 
versch de 25 fr. n iet te boven gaat.

Hier is n uttig  werk te verrichten voor 
den Com m issaris van Prijzen en Loonen, 
w ant eenerzijds wordt gevraagd visch en  
sprot n aar h et binnenland te voeren en 
anderzijds stellen  we daar woekerwin
sten  vast.

van België (dienst der sterfgevallen), 
135, Louisalaan, te Brussel, al de in lich 
tingen  te w illen verschaffen  welk zij 
om trent deze werkelijk of verm oedelijk  
overleden Belgen bezitten en welke tot 
dezer Identificatie kunnen bijdragen.

De in lichtingen  dienen verstrekt op 
een signalem entsblad, waarvan form u
lieren te bekomen zijn op al de ge
m eentebesturen (bureel van de bevolking 
ofwel van den burgerlijken stand ), op 
h et Roode-K ruis van België (d ienst der 
sterfgevallen), 135, Louisalaan, te Brus
sel, en  op de plaatselijke com ité’s van  
h et Roode-Kruis.

p laats m et bevoegdheden uit de Con
sulaire wereld, w aarna beslist werd dat, 
zonder onverw achte morf,ilüjkfieden, de 
heer W alter Baels n aar h et Zuiden zou 
vertrekken.

Dit vertrek h eeft Donderdag p laats  
gehad.

De heer Baels w as voorzien van de 
door « H ét V isscherijblad » ingevulde  
formulieren.

Zooals we in ons vorig num m er m eld
den, werd door h et Zeewezen aan deze 
actie volledigen steun gegeven.

De heer Ct. Goor h eeft zich borg ge
steld  voor de zeelieden to t de Marine be- 
hoorend, terw ijl de heer Baels zich borg 
h eeft gesteld  voor de visschers.

W achten we dus h et verder verloop 
van deze zaak af en  laat ons hopen dat 
deze zeelieden ten  laatste  tegen  het 
einde van de m aand terug thu is zullen  
zijn.

Het Rood-Kruis van België
afdeeling Oostende, m aakt h et volgende 
aan de bevolking bekend:

« Gezien de m enigvuldige nog onbe
kende, verdwenen en gestorven m ilita i
ren en burgers;

Gezien oneindig veel onbekende stuk
ken berusten te Boulogne, Dieppe, La 
Rochelle, enz.;

Vraagt dringend de fam ilies den noo- 
digen uitleg te komen verschaffen bij den 
Heer Ryckaseys Julien, Steenweg op 
Nieuwpoort, 96, daar binnen korten tijd  
de Fransche Overheid zal overgaan tot 
het k lasseeren der onbekende gevallen. »

f
Men verzoekt ons het afsterven  

te m elden van
MIJNHEER

Pierre VALCKE
Beheerde r  der  F irma  

VALCKE Frères
geboren te  Oostende, den 25 No
vember 1894 en sm artelijk veron
gelukt te  La Rochelle op 30 De

cember 1940.
Een p lechtige dienst, tot dewelke 

gij vriendelijk uitgenoodigd wordt, 
zal p laats hebben op ZATERDAG 
15 FEBRUARI aanstaande, om 11 
uur, in  de SS. PIETER EN PAULUS 
KERK te Oostende.

De vrienden en kennissen welke  
bij vergetelheid geen doodsbericht  
zouden ontvangen hebben, worden  
beleefd verzocht d i t  bericht als 
dusdanig te  willen aanzien.

De Vischaanvoer
OOSTENDE

Donderdag  30 J a n u a r i  1941.
N iet uitgevaren, slecht zicht.

Vri jdag 31 Ja n u a r i  1941.
Voor de eerste m aal sinds de visschers

vaartuigen ter v ischvangst uitvaren, zijn  
zij er in  gelukt de m arkt m et een aan
zienlijke voorraad visch te voorzien.

23 vaartuigen boden hunne vangst ter 
vischm ijn aan, bestaande uit 1.187 kgr. 
schar, 182 kg. bots, 205 kg. sprot en  925 
kg. kleine visch; in  to taa l dus 2.499 kg. 
visch, welke koopers vonden aan de vol
gende prijzen:

Schar 24-33; kleine schar 15-22; bots 
25-30; kleine bots 12-21; kleine visch  8- 
12 en sptot van 3,60 to t 16 fr. h et kg.

0.133 257 fr.; 0.79 5440 fr.; 0.82b 402 
fr.; 0,64b 7645 fr.; 0.103b 64 fr.; O.ölb 
135 fr.; 0.110 10.110 fr.; 0.61b 290 fr.; 
0.41 7220 fr.; 0.39 3175 fr.; 0 .28 5025 fr.; 
0.11 1690 fr.; 0.8b 100 fr.; 0.35b 126,40 
fr.; 0.50b 121 fr.; 0.76b 78 fr.; 0.33b  
164 fr.; 0.67b 43,20 fr.; 0.54b 60 fr.; 
0.45b 24 fr.; 0.13b 94 fr.; 0.72b 67,20 fr.; 
0.75b 36,90 fr.
Z at e r da g  1 Februar i  1941.

De visschersvaartuigen  m oesten  even 
na den m iddag de v ischvangst stopzet
ten  en de haven  terug binnenvaren ten  
gevolge van  den opkom enden m ist. In 
totaal brachten 18 vaartuigen 1067 kgr. 
visch, bestaande uit 479 kg. schar, 94 kg. 
bots, 484 kgr. kleine visch  en 10 kgr. 
sprot ter vischm ijn, welke verkocht wer
den aan volgende prijzen:

Schar 23-29; kleine schar 12-16; bots 
20-27; kleine bots 8-11; kleine visch  8- 
10 en sprot 10 fr. h et kg.

0.64b 480 fr.; 0.133 1385 fr.; 0 .79 2095 
fr.; 0.39 2062 fr.; 0.28 1025 fr.; 0.41 1798 
fr.; 0.110 1225 fr.; 0.11 2050 fr.; O.H4b 
921 fr.; 0.125b 40 fr.; 0.33b 385 fr.; O.ölb 
481 fr.; 0.82b 655 fr.; O.ölb 355 fr.; 0.35b  
420 fr.; 0.75b 230 fr.; 0.118b 98 fr.; 0.3b  
100 fr.

Zondag  2 en Ma an d a g  3 Februar i :  niet 
uitgevaren ten  gevolge van  storm achtig  
weder.

Dinsdag 4 Februar i :  n iet uitgevaren  
ten  gevolge slecht zicht op zee. 
Woensdag  5 Februar i  1941.

21 vaartuigen welke heden  m orgen uit
vaarden, brachten in  totaal 2111 kgr. 
visch aan, bestaande uit 492 kg. schar, 
74 kg. bots en 1545 kg. sprot. De m arkt 
werd duur ingezet en  ging in  stijgende

lijn  voort. De verscheidene soorten wer
den aan volgende prijzen gemijnd: 

Schar 35-39; middelm. schar 23-28; kl. 
schar 14-16; bots 30-34; kleine 14-16; 
sprot 8,80-15 fr. per kgr.

0.64b 1411 fr.; 0.133 1646,90 fr.; 0.39  
1384 fr.; 0.11 1205 fr.; 0.79 1390 fr.; 
O.103b 292 fr.; 0.41 2978 fr.; 0.110 4055 
ff-; 0.28 2123,40 fr.; 0.51 320 fr.; 0.82b  
2225 fr.; 0.70b 99 fr.; 0.33b 2552 fr.; 
0.54b 1056 fr.; 0.72b 1250 fr.; 0.67b 
730 fr.; 0.59b 638 fr.; 0.76b 550 fr.; 
Ö.lQ4b 950 fr.; 0.13b 1700 fr.; O.H8b 385 
fr

ZEEBRUGGE
Woensdag  29 J a n u a r i  1941.

10 vangsten bedragende 2176 kg. sprot; 
opbrengst: 18.319,20 fr.; prijs: 14-17,60 fr. 
het kgr.
Donderdag  30 J a n u a r i  1941.

10 vangstn  bedragende 2411 kg. sprot; 
opbrengst: 17.305,90 fr.; prijs: 17,60-21 fr. 
h et kgr.
Z at e r d ag  1 Februar i  1941,

10 vangsten  bedragende 1960 kg. sprot; 
opbrengst: 14.361,50 fr.; prijs: 13,70-16 fr. 
h et kgr.
Zondag  2 Februar i  1941.

12 van gsten  bedragende 5918 kg. sprot; 
opbrengst; 47.216,80 fr.; prijs: 13,20-15,50 
fr. het kgr.

ANTWERPEN
Soorten zee- en zoetwatervisch, ver

kocht in  de stedelijke vischm ijn te A nt
werpen, in  den loop der week van 20 
tot 25 Januari 1941:

Belgische visch  
Soorten Aantal Waarde

kg. Totaal Gemiddeld  
ver  kg.

Spiering 27 1.037,— 38,40
Vreemde visch  
6.240 98.290,—

41.100 355.540,—
10.100 87.575,—

W ijting kl. 
Sprot 
Haring

15,75
8.65
8.65

Deze vischsoorten werden verkocht: 
w ijting, sprot en  haring als 3e kwaliteit; 
spiering als 2e-3e kwaliteit.

»#*
Prijs van de onderstaande vischsoor

ten, verkocht op de vischm arkt te A nt
werpen, op Vrijdag 31 Januari 1941: 

Spiering 50; gerookte sprot 35-40; bak
haring 35 fr. per kg.

en de leden zijner bem anning vertoeven  
allen in Engeland.

D it nieuw s werd ons m edegedeeld uit 
Portugal, waar Broucke Eduard, zijn  
broeder, vertoeft en  daar regelm atig in  
briefw isseling is m et zijn broer Allons.

We verm oeden dat Wardje Broucke 
naar Portugal getrokken is  m et de 0.346, 
toebehoorend aan David Vileyn. Hij was 
trouwens vóór 10 Mei schipper aan boord 
van de 0.346.

W ellicht vernem en we daarom trent 
nadere inlichtingen.

A
DE 0.102 is veilig in  Engeland m et de 

bem anning en de fam ilies aangekomen, 
aldus lu iat een bericnt welke Mevrouw 
Biondé, Zeelaan 68, De Panne, ontving  
van Mevrouw LEOPOLD VANHOVE van  
de 0.112 en  gedateerd van den 1 No
vember 1940. Zij zelf vertoeft in  Cardiii 
en ALEX BLOjnDE is  m et de «Mathilde- 
Simonne» 0.102 ergens in  Engeland.

Wij danken Mme Blondé voor üeze in 
lichting en hopen dat ze ons verder 
nieuw s zou laten  geworden, als ze er 
ontvangt.

A
AAN M. JOS. VERHOYE, KORTRIJK. 

— Een lezer u it Blankenberge, lid van  
het Marinekorps, m elat ons aat de Z.21, 
m et de bem anning aan boord, te Dart
m outh vertoefd h eeft op 26 Mei 1940. 
Van daar is  dit vaartuig n aar Newlyn  
vertrokken.

«*
ER WORDT ONS GEMELD dat de Z.25 

n iet in  Spaansche havens ligt, m aar op 
26 Juli 1940 in de haven van Bayonne 
gezien werd. Dezelfde persoon m eldt ons 
insgelijks dat hij m oeilijk kan aannem en  
dat de H.49 vóór Duinnerke zou verloren 
zijn. De zoons van den eigenaar van dit 
vaartuig werden te Dartm outh gezien. 
De B.2 werd insgelijks in  laatstgenoem 
de haven opgemerkt.

A
De eigenaars van de Z.25, Dem eester 

Gebrs., waarvan het vaartuig zich te 
Bayonne en n iet te Santander of Bilbao 
bevindt, worden verzocht zich m et ons 
in  betrekking te stellen, daar te Bayonne 
een reeder h et vaartuig w enscht te koo
pen.

A
AAN PROSPER EVERAERT. — Uw 

vaartuig Z.50 werd laa tst gezien te St. 
Vaast. K an ons iem and nadere in lich
tingen  geven over dit vaartuig?

Onze Visschersvaartuigen 
keeren terug

M aandagavond is de dd. W aterschout 
Pockelé m et een tien ta l visschers en 
m ekaniekers vertrokken om de vaartui
gen, w aarvan in  ons vorig num mer 
sprake, van St. V aast la  Hougue terug  
te brengen.

Als alles wel gaat, dan zullen deze 
vaartuigen reeds tegen  h et einde van de 
volgende week in België terug zijn.

Tijdens zijn verblijf te  St. V aast la  
Hougue, ontving de heer Pockelé h et be
wijs van de huur van de Z.6 en van de 
Intendance M aritime de terugbetaling  
van een rekening gasolie voor Savels 
Jozef van de Z.53.

Van de Fransche overheid werd de 
toela tïn g  bekom en om de brandweer- 
pomp van St. V aast te  benuttigen tot 
h et leegtrekken der vaartuigen op kos
ten van de Fransche Marine.

De ïN.44 en de 0.210 zullen gelich t wor
den door toedoen van Bruggen en We
gen. Om dit te doen zullen over twee 
groote getijden m oeten beschikt worden.

V anaf heden is alles w at inbeslag
nam e door de Fransche Marine aangaat 
te Brest gevestigd. Alles is er geplaatst 
onder h et toezicht van den h. Guérand.

Het volledig onderzoek der vaartuigen  
te St. V aast h eeft hiernavolgende uitge
wezen:

De H.19: in  redelijken staat. Verder 
zouden p istons m et geleidestangen m oe
ten  aangeworven en de m otor uitgeno
m en en gekuischt worden.

De H.30: de cigaretten  en leidingen  
van injectors ontbreken.

De N.35: cigaretten  ontbreken.
Van deze 3 vaartuigen bevinden zich  

de eigenaars in  België.
De N.10 is in  orde en  de eigenaar daar 

ter plaatse.
De N.16: idem, al m oet de m otor eens 

nagezien worden.
De Z.40: hier ontbreken cigaretten, af - 

koelingspom pen m et excentriek.
De Z.14: hiervan m oet de m otor slechts  

een lichte reparatie ondergaan.
De Z.19 en Z.53: de eigenaars zijn te 

St. V aast en  de vaartuigen in  orde.
W aterschout Pockelé verricht hier dus 

nuttig werk.

K an ons iem and nieuw s bezorgen van  
HENRI VERMOTE, m atroos aan boord 
van de Staatspaketboot «Princesse José- 
chine-Charlotte», vertrokken uit Oosten
de den 16 Mei 1940? Dit wordt ons ge
vraagd door zijn echtgenoote Mevrouw  
Vermote, V eldstraat 69, Oostende.

A
FRANS COECNE, kapitein  van de SS.O. 

158, evenals zijn fam ilie, vertoeven in  
Fleetwood en  verkeeren er in  goede ge
zondheid. Al dezen die aan  boord waren  
in  Le Havre, vertoeven er insgelijks.

A
GUSTAAF SOBRY vertoeft ergens rond 

Fleetwood, aldus wordt ons gemeld door 
den h. Charles Van Beers, 29 Velodroom- 
straat, die van  zijn broeder Frans uit 
Engeland een schrijven ontving, dit ver
meldend.

**
ALBERT HENDRYKX, w aterschouts- 

agent, h eeft aan  zijn fam ilie la ten  we
ten, dat hij nog in  goede gezondheid ver
toeft in  Engeland.

**
LOUIS GHYS, ALFONS GHYS, HENRI 

FLORENS, m achinist aan  boord van de 
0.187, vertoeven alle drie op hetzelfde 
schip in  Ierland, 83 Strand Street, Sker
ries Eire.

**
De heeren DEN(NEKIN ALOIS, BON- 

NEL-MONTEYNE RAYMOND (Veldstr.) 
en MAURICE EVERAERT m et zijn vrouw  
en dochter, verblijven th an s te  Carlhal- 
ton in Engeland. Hen kan geschreven  
worden langs: Interposto Commercial 
Industriel do Morte 4D, 15 rue Plaça da 
Libertate, Porto.

W aterschouten DEPOORTER en  VER
MEULEN vertoeven th an s te Liverpool, 
waar ze in  h et B elgisch  in lichtingsbu- 
reel d ienst doen.

**
DECLERCQ MARCEL uit St. Amands-

berg Gent, radio-telegrafist, en  niet 
Deckm yn Marcel, h eeft op 2 December 
1940 aan  zijn echtgenoote lan gs Portugal 
een schrijven gericht, welke zij ontvan
gen heeft, aldus m eldt ons de S.A.I.T.

Zij m ag dus n iet ongerust zijn  om trent 
het lot van haar m an, daar h et ontvan
gen van nieuw s zoo gem akkelijk niet 
gaat.

A
AUGUSTIN ViHNDIERENDONCK m eldt 

ons dat zijn vaartuig H.51 n iet verlaten  
werd te  St. Vaast. De genaam de D aneels 
Henri is  aan  boord gebleven to t den 18 
September 1.1., datum  waarop voornoemd  
vaartuig gehuurd en door hem  naar  
Cherbourg gebracht werd. De H.51 lag  in  
elk geval verlaten, toen wij te St. Vaast 
er een bezoek aan brachten, enkele we- 
Ken geleden, m aar d at is n iet de schuld  
van Daneels.

Aan de Rookers en Inleggers
---------- a ----------

Het Secretariaat der Rookerijen en 
Inleggerijen verwittigde hierbij hare le
den, dat gedurende de laatste  8 dagen  
geen invoer van vreemde sprot heeft 
p laats gehad.

Volgens verkregen in lichtingen  aan  
den oorsprong, zou h et gem is aan  ver
zendingen toe te schrijven zijn aan  h et 
fe it dat ten  gevolge der hevige koude die 
ginds heerscht. alle havens dicht gevro
ren liggen en hierdoor de visscherij n iet 
kan worden beoefend.

Zoodra h et m ogelijk zou wezen op
nieuw zendingen aan te krijgen, zal ieder 
belanghebbende hiervan tijd ig verw it
tigd worden

Abonnenten in Nederland

Een clearing tusschen  België en  Hol
land werd ingevolge de reglem enteerlng  
van 2 Augustus 1940 ingesteld, zoodat 
onze abonnenten langs de Em issiebank  
hun abonnem entsgeld kunnen storten.

Belgische Visschers
vaartuigen in Frankrijk

De schippers, waarvan h et vaartuig  
nog in een Fransche haven  ligt, worden 
verzocht «Het Visscherijblad» onm iddel
lijk en  schriftelijk  te laten  w eten  of ze 
w enschen dat het vaartuig teruggebracht 
wordt

Tevens m oeten ze m elden w aar het 
vaartuig vertoeft, of h et verhuurd werd, 
of ze een bon hebben en of ze bereid zijn  
het te  gaan halen.

D it is natuurlijk n iet h et geval voor 
deze van  St. Vaast, waarvoor van de 
D uitsche overheid de m edewerking en  
toelating werd bekomen door w ater
schout Pockelé.



BANK VAN BRUSSEL
— NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP — 
BIJHUIS OOSTENDE : 3, WAPENPLAATS 
BUREEL: VISCHMIJN BESTUURSGEBOUW 

Bew aring van Effecten — V erhuring van B randkasten  — 
Bew aring van kostbare w aarden, onder omslag, in  p akket

ten  of verzegelde kisten.

In den Oostendschen Gemeenteraad
De G em eenteraad kwam Vrijdag jl. 

bijeen onder h et voorzitterschap van den  
heer Burgem eester Serruys.

Waren buiten het Schepencollege nog  
tegenwoordig: de heeren Elleboudt en  
Vancaille; Mej. Tratsaert; de hh. Daems, 
Dehouck, Deboos, Verlinde, Vanhoutte  
Vandeile en Piek.

De heer Feys wordt verontschuldigd.
Op de dagorde kwam en een zevental 

punten van adm inistratieven aard voor, 
voorafgegaan door de gebruikelijk ge
worden ordemoties.

Het oud en nieuw systeem van uit
deeling der rantsoenzegels

H. D ehouck. — Ik vraag dat h et S che
pencollege opnieuw h et oude stelsel van  
uitdeeling der rantsoenzegels zou in 
voege brengen, nam elijk  dat de bedoelde 
zegels zouden worden uitgereikt in  ver- 
scneidene lokalen en w ijken der stad, 
en n iet in  één enkel lokaal voor be
paalde personen en data zooals dit nu 
het geval is. Hierdoor zou m en verm ij
den dat de personen te lang m oeten  
w achten. Daarenboven ware h et w en- 
schelijk den voorrang te geven aan de 
m oeders van  groote gezinnen. De be
voegde d iensten  zouden insgelijks m oe
ten  m aatregelen nem en dat de affiches  
n iet meer te laat aangeplakt worden, 
zooals dit nu h et geval geweest is.

H. Vancoillie, sch even  van  bevoorra
d ing. — Het Schepencollege h eeft een  
w ijziging aan  h et stelsel ingevoerd, daar 
h et gebleken is d at er te veel bedrog 
gepleegd werd. Men haalde nam elijk  
rantsoenzegels af voor personen die ge
storven waren, in  h et buitenland ver
blijven, enz. De controoldiensten vroe
gen m et nadruk dat de uitdeeling slechts 
in  één lokaal zou p laats hebben om het 
toezich t te vergem akkelijken. Dààr 
wordt dubbel werk gedaan, nam elijk de 
uitdeeling der gewone rantsoenzegels en 
der aardappelkaarten. Er zijn 26 be
dienden te werk gesteld en ik heb mij 
er persoonlijk herhaalde m alen van  
overtuigd dat de uitdeeling zeer vlug van  
stapel loopt en niem and te lang m oet 
w achten  om geriefd te zijn.

De affiches werden inderdaad te laat  
aangeplakt. De schuld hiervan lig t n iet 
bij h et stadsbestuur, m aar bij andere 
diensten die ons te laat de zegelblaadjes 
toestuurden. Wij kunnen natuurlijk  
slechts de uitdeeling aankondigen, w an 
neer wij de zekerheid hebben in  h et be
zit te zijn  van  de zegeltjes. De aardap
pelkaarten o.a. bereikten ons slechts 
den nam iddag n adat er reeds ’s morgens 
m et de uitdeeling der gewone zegels een  
aanvang genom en werd.

W at de kwestie van  den voorrang der 
m oeders van groote gezinnen betreft, de 
aanvraag is gegrond, m aar hoe zal m en  
tot de praktische uitvoering er van ko
men?

M ej. T ra tsaert. — De zwangere vrou
wen zouden insgelijks van den ge- 
vraagden voorrang m oeten genieten. 
Men zou desnoods een bijzonder bureel 
voor hen  en voor de m oeders van  
kroostrijke gezinnen, kunnen inrichten.

H. B urgem eester. — We zijn bereid 
deze kwestie te onderzoeken om, in de 
m ate van h et m ogelijke, voldoening te 
schenken.

De Aardappelenkwestie
H. V a n h o u tte . — Er zijn m enschen in  

onze stad die reeds langen  tijd  geen  
aardappelen te eten  hebben. K an h et 
Stadsbestuur geen m aatregelen nem en, 
opdat m en op tijd  zou kunnen in het 
bezit komen van h et rantsoen waarop 
m en recht heeft?

H. Vancoillie  geeft nadere u iteenzet
ting  nopens de werking van de aardap- 
pelcentrale te Brussel en in  de verschei
dene provincies. Hij w ijst op de rol van  
den verdeeler in  de provincies, den  
groothandelaar, den winkelier en  den  
verbruiker. Er is hier feitelijk  sprake 
van een corporatief stelsel en  m en m oet 
zekeren tijd  w achten  opdat h et ten  volle 
tot zijn  recht zou komen. De boer levert 
m et tegenzin  zijn  aardappelen aan den  
vastgestelden  prijs. De aardappelcen- 
trale h eeft to t nu toe de m acht n ie t de 
aardappelen op te  eischen en de boer 
verkoopt vrijelijk. Er is een soort sm ok
kelhandel ontstaan, die ten  nadeele u it
valt van den kleinen verbruiker. De be
voorrading in de m aand October was 
reeds bem oeiljikt. Tot aan  Kerstdag was 
de toestand m in of m eer norm aal. Se
dert den 24 Decem ber ontvingen  we ech 
ter geen aardappelen meer, tot we er 
deze week eerst 12.000 en vervolgens 
20.000 kg. u it gem eenten van onze pro
vincie konden bem eesteren. Een gedeelte 
van de aardappelenvoortbrengst van  
m en van andere gedeelten  van ons land  
welke m inder aardappelen voortbren
gen; zoo gaat 40 t.h. van de opbrengst 
van W est-V laanderen naar Brabant, 
20 t.h. naar Luik en 20 t.h. naar H ene
gouwen, h et overige gedeelte b lijft in  de 
provincie. Wij zullen onverpoosd voort
werken opdat we in de toekom st bij 
verscheidene gem eenten zooveel m oge
lijk aardappelen zouden loskrijgen om  
te voorzien in onze behoeften.

H. Verlinde. — De aankoop van aard
appelen was vóór October toch  vrij. 
Waarom werden er geen vroeger aan 
gekocht?

H. Vancoillie. — Waar m oesten we ze 
halen?

H. Verlinde. — Gij waart in  staat er 
te bekomen voor 90 fr. per 100 kg.

H. Vancoillie. — Wij m ochten boven  
den w ettelijk vastgestelden  prijs n iet 
koopen.

H. B urgem eester. — Ik kan de heeren  
verzekeren dat de aandacht van het 
Schepencollege, en in h et bijzonder van  
den heer Vancoillie, schepen van  be
voorrading, bestendig gevestigd blijft op 
deze kwestie en  n iets onverlet zal ge
laten  worden om te trachten  bevredi
ging te  geven.

H. V a n h o u tte . — Het m oeten niiet 
steeds dezelfde w inkeliers zijn die een  
voorraad aardappelen kunnen bem achti
gen zooals h et nu h et geval is, terwijl 
anderen geen deel kunnen bekomen om 
dat ze geen k lant zijn van bepaalde 
groothandelaars.

H. Van Coillie. — Spreek over zaken  
waarvan gij iets van af weet.

H. V a n h o u tte . — /k  weet maar al te 
goed w at ik zeg, en  herhaal m ijn bewe
ring.

H Van Coillie. — Wij hebben reeds 
m aatregelen genom en opdat een bepaald  
groothandelaar, die reeds zijn k lanten in  
de m aat van het m ogelijke h eeft kunnen  
gerieven, ook voor andere winkeliers zou 

zorgen.
H. B urgem eester. — Als M. Vanhoutte  

over iets te klagen h eeft kan h ji zich ge- 
. rust tot het schepencollege wenden.

De Werking van Winterhulp-Oostende
DE SOEPBEDEELING

Er wordt veel geredetw ist over de 
soepbedeeli'ng van W interhulp. Zonder 
te w illen polem iseeren, m oeten we toch  
m et spijt vaststellen  dat er vooral aan  
afbrekende Kritiek gedaan wordt.

Zooals m en weet, wordt in  h et Hotel 
C ontinental soep toebereid voor de 
steuntrekkenden Openbaren Onderstand  
een W interhulp; voor de schoolkinderen  
en voor de «vrije» soepverbruikers.

Voor de afgeloopen week van 26-1 tot 
1-2 beliepen de hoeveelheden: volkssoep  
19.740 liter; schoolsoep : 8782 liter en  
vrije soep: 900 liter; hetzij gem iddeld  
per dag voor de drie categorieën : 4200 
liter.

Tot h et voorbereiden dezer hoeveel
heid beschikt m en over 29 fornuizen, van  
100 à 125 liter inhoijd elk, die tw eem aal 
daags dienst doen. De stedelijke auto’s 
^ervoeren de soep in kruiken van 40 of 
50 liter naar de 46 u itdeelingscentra, (8 
voor de volks- en  38 voor de schoolsoep).

W anneer m en n agaat w at de voorbe
reiding van dit belangrijk gedeelte van  
net dagelijksch m enu vergt aan  eetw a
ren en werk in een gewoon huishouden, 
Kan m en zich zonder m oeite inbeelden  
vvat vereischt wordt aan vleesch, groen
ten, aardappelen, enz., en aan arbeid en 
oplettendheid om dagelijks 4200 liter  
soep te  koken. Wij w illen dan nog niet 
spreken over de aangroeiende schaarsch- 
te aan grondstoffen.

Bij de toepassing van h et besluit der 
verplichte deelnam e van alle steuntrek
kenden aan de volkssoep, stond W inter
hulp voor de keus: de schoolsoep ’s n a 
m iddags uit te  deelen of ze eenvoudig af 
to schaffen.

Deze laa tste  m ogelijkheid  weigerde 
m en toe te passen, te  m eer daar de ge- 
neesheeren. deel uitm akend van  h et co
m ité volksgezondheid en hygiene, van  
oordeel waren dat de soep toebereid  
werdt rekening houednd m et factoren  
zooals aan ta l caloriezn, enz., en  dat ze 
dus een eetm aal vervangt. D it in  tegen
stelling m et het v leeschnat of bouillon, 
dat alleen de m aag prikkelt en  de ee t
lust opwekt. Met andere woorden, de

VOETENVERZORGING — MASSAGEN 
FOOT COMFORT — SERVICE

uParaM

H. Vandeile. — Er zouden m isschien  
wel verbeteringen kunnen gebracht wor
den aan het huidig systeem.

De aankoop van meel met broodzegels
H. E lleboudt. — Het besluit betrekke

lijk de rantsoeneering der levensm idde
len zoorziet dat één rantsoenzegel recht 
geeft op 225 gram brood of 170 gr. meel.
Men m oet trachten  m et een m inim um  
/an  rantsoenzegels een m axim um  van  
rendem ent te  bekomen. De ondervinding  
.leeft geleerd dat degenen die zelf bak
ken veel verder geraken als ze voor hun  
zegels m eel koopen in p laats van brood, 
tfu komt m en echter voor h et fe it  te  
taan dat m en bij de bakkers geen meel 
naar uitsluitelijk brood kan bekomen 
/oor de zegels. Is de w eigering van  den  
/erkoop van m eel een m aatregel door de 
jakkers genom en ? K an de bevoorra- 
iin gsd ien st hieraan verhelpen, in  dien  
iin  dat men b.v. om de week zijn voor- 
aad m eel zou kunnen opdoen na a fg if

te van de voorziene rantsoenzegels en  
ia  inschrijving bij bepaalde bakkers ?

H. Van Coillie. — Men kan n iet toela
gen dat m et de rantsoenzegels bv. in  het  
jegin van h et rantsoeneeringsterm ijn  
neel ogekocht wordt bij de bakkers voor 
il de zegels. Op zeker oogenblik zou m en  
/oor h et fe it  kunnen staan dat er geen  
neel voorhanden is om brood te bakken  
3n de kleine burger die n iet over de 
middelen beschikt om in h et begin zijn  
provisie op te doen, zou ongetwijfeld het 
slachtoffer zijn, w at we n iet kunnen aan
nem en. Men m oet een gelijke verdeeling  
voor oogen hebben, in  som m ige steden  
is het daarenboven n iet mogeli'jk van  
zich van brood voor m eer dan één dag 
te voorzien Het recht op zooveel m eel 
per tijdstip bij bepaalde bakkers, zou 
m oeilijk kunnen gecontroleerd worden.

De h. schepen van bevoorrading w ijst 
verder op de bevoorrading van onze stad  
m meel. Als onze provincie m oet voor
zien in de aardappel-bevoorrading van  
andere gedeelten  van ons land, m oeten  
zij op hunne beurt ons helpen aan meel.
In onze stad  bestaan er veel misbruiken: 
öommige bakkers verkochten nam elijk  
orood zonder zegels, w ellicht deels uit 
m edelijden m et hongerige m agen, deels 
uit gem is aan plichtbesef. Zi/j bewijzen  
de gem eenschap echter een zeer slech
ten dienst. Op zeker oogenblik hebben ze 
noch m eel noch zegels om een nieuwen  
voorraad op te doen, ze m oeten de deur 
sluiten. M oesten alle bakkers alzoo te 
werk gegaan zijn, het treurig fe it  zou 
zich voordoen dat de voorraden n iet zou
den kunnen vernieuwd worden en wij 
geen brood m eer zouden hebben.

Er wordt vervolgens overgegaan tot de 
dagorde, die in  een tien ta l m inuten a f
gehandeld wordt.

Onderwijs —  Personeel —  Uitreiking 
van eereteekens

De heer B urgem eester  deelt mede dat 
het M inisterie van Openbaar Onderwijs 
het eerediplom a, tegelijkertijd m et het 
burgerlijk eereteeken van le  klas, ver
leend h eeft aan M. Ch. Hauchard en 
Mevr Boom ers Augusta voor wederzijds 
35 en 25 jaar voortreffelijken dienst.

De laureaten ontvangen de gelukwen- 
schen van h et stadsbestuur.

De h. H auchard bedankt de aanwe
zigen voor h et hartelijk applaus.

Taxe op de balcons, loggia’s, enz.
H. Sm issaert, schepen  va n  F inanciën , 

geeft lezing van h et verslag der Com
m issie, waaruit blijkt dat er voorgesteld  
wordt te verzaken aan de inning der 
taks op verlichte uitstalram en, daar de 
verlichting tengevolge van de verduiste- 
ringsm aatregelen n iet toegelaten  was.

Wat de taks op de balcons, loggia’s, , ,, . .
enz betreft deze zal, w anneer h et ver- j * f “ ake;  ^mogen
nuelde of onbewoonbaar gem aakte h u i
zen betreft, verminderd worden en 
slechts geïnd tot de volle m aand inbe
grepen gedurende dewelke h et huis ver
nield of onbewoonbaar gem aakt werd.

Beide voorstellen worden goedgekeurd.

M A D E L E I N  — B U Y S
Voetverzorger (Pédicure)

(Hoek Marre-Josépl.  en Madr id s t r aa t )
O ntvangst dagelijks van 2 tot 5 u. 

en op afspraak, telefoon 73.740)
N.B. — Alles w at verpleging en benoo
digdheden aangaat van  zieke of pijn
lijke voeten, zooals : E lastieke kousen, 
Zokjes, Omniped, Steunzolen^ Schuim - 
zolen, Foot Bed, H iel kussens, Réduc
teurs, Zinopads, Prom a’s, Corma’s, Pe- 
difix, Isolcor, Correcteur Dr Roberts, 
Stocking heel protector Dr Scholl’s, 
Poeders, Badzouten. Foot-Comfort-Acty,

ALLERLEI
De bakkers moeten de keuze laten 

tusschen brood en meel

Commissie van Openbaren Onder
stand —  Bijvoegelijke kredieten

De inschrijving van een bijvoegelijk  
krediet van 100.000 fr. ten  voordeele van  
W interhulp, wordt goedgekeurd.

C.O.O. —  Landerijen te Leffinge —  
Overdracht van pacht

Op voorstel van  den heer Burgem ees
ter wordt dit punt verdaagd daar som 
m ige in lichtingen  ontbreken.

C.O.O. —  Aankoop van brood en bier
Bakker Deltour m ag de levering doen  

van 12.000 brooden ten  behoeve van de 
Commissie van Openbaren Onderstand, 
voor den prijs van 2,40 fr. per brood. De 
prijs is vatbaar voor verhooging en ver
laging naar gelang de om standigheden.

De brouwer Vanw ynendaele m ag bier 
leveren van 0,8 tot 1 t.h. tegen  den prijs 
van 0,66 fr. per liter of van 0,95 fr. per 
liter voor bier van 1,4 tot 1,6 t.h.

Koninklijke Schouwburg —  Tusschen
komst van de Stad

H. Sm issa ert geeft lezing van h et ver
slag der Commissie, w aaruit blijkt dat 
er voorgesteld wordt dat de Stad zou 
tusschenkom en to t beloop van de h elft  
van het verlies in h et jaar 1939 geboekt 
door den uitbater van den Koninklijken  
Schouwburg.

De tusschenkom st wordt op dezelfde 
grondslagen berekend als voor 1938. De 
uitbating werd op 27 Augustus 1939 stop 
gezet tengevolge van de m obilisatie van  
ons leger.

Algem een aangenom en.
De heer Secretaris  geeft een duidelijke 

m ededeeling van stukken: verkoop van  
een oude motorpomp voor 4500 fr. en  
7 aanplakbrieven welke verspreid w er
den.

MEKANIEKE TOUW-, GAREN
EN NETTENFABRIEKEN

De heer Dewinter, Secretaris van  
Landbouw en Voedselvoorziening, h eeft  
aan de gem eentebesturen en aan den  
inspectiedienst voor R avitailleering en  
R antsoeneering den volgenden om zend
brief gericht:

« Bij besluit van 6 Januari 1941, be
treffende de rantsoeneering van de ee t
waren, is voorzien dat, in ruiling voor 
zegel nr. 1, de verbruiker zich brood, 
meel, voedingsdeegen of d iëetlevens- 
m iddelen kan aanschaffen .

Daar er bij de broodverdeeling som 
m ige m oeilijkheden opgerezen zijn, heb
ben de bakkers gem eend deze te m ogen  
verhelpen door te weigeren m eel te ver
koopen. D usdanige h andelw ijze  is n ie t 
regelm atig  : de bakkers  m o e ten  de keuze  
la ten  tu ssch en  brood en  m eel.

Om echter te voorkomen dat de ver-
zij

h et m eel voorbehouden voor hun gewone 
kliënten  en aan eiken verbruiker slechts  
de hoeveelheid verkoopen om in de be
hoeften  van een week te voorzien. »

Op een andere p laats van ons blad, 
zal m en zien dat er van  deze kwestie in  
de laatste zitting van  den G em eente 
raad sprake gew eest is.

N. V.
REEDERIJKAAI, OOSTENDE

Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en
— Openbare Werken —
— Mazlout « Purfina » — 
Dsese! Motoren « Sulzer »

Rantsoeneering van zeep

De strooken «Januari» van  onze zeep- 
kaarten zijn m et ingang van 1 Februari 
1941 waardeloos. Deze van «Februari» 
dienen gebruikt te  worden to t en m et 
28 Februari 1941.

De. vroegere bepalingen om trent deze 
rantsoeneering blijven van  kracht. Het 
« 1 stuk scheerzeep » geeft alleen nog  
recht tot 1 M aart 1941. Men zal zich die
nen te h aasten  om scheerzeep te  koopen  
(als er te vinden is!) .

Over Pensioenen

In h et B elgisch S taatsblad  is een be
slu it verschenen waarbij aan de echtge
noote of aan  den rechthebbende van de 
tengevolge van aan den oorlog te w ijten  
om standigheden uit hun haardstede af
wezige pensioengerechtigden een op h et  
pensioen in m indering komend voor
schot wordt verleend.

De belanghebbenden dienen zich op 
het Stadhuis aan  te m elden, w aar hen  
alle aanvullende in lich tin gen  zullen ver
strekt worden.

Voor de behoeftige personen

Overwegende dat h et past aan de 
echtgenooten  van de soldijtrekkende mi
litairen, welke om gelijk welke reden af
wezig zijn, h et volledig bedrag van de 
steungelden  waarop zij m eenen a a n 
spraak te m aken, volledig uit te  keeren, 
werd in dien zin  een besluit uitgevaar
digd, welke m et terugwerkende kracht 
in gaa t op 1 Juli 1940. Bijgevolg is het  
n iet m eer van doen dat een staa t van  
behoeftigheid  voorgelegd wordt en zullen  
de achterstallige som m en onverwijld u it
gekeerd worden.

Aanstelling

De heer Van Opstal F. werd aangeduid, 
ter vervanging van w ijlen Le Jeune Alb„ 
als lid van den raad van beheer der 
Vereeniging voor onderlinge zeeverzeke
ringen tegen  oorlogsrisico.

Commissariaat voor Prijzen en Loonen

H et G ewesthoofd van h et gewest G istel 
deelt m ede dat hij eiken Donderdag van  
14 tot 17 u. het publiek ontvangt in  de 
zaal van h et Vredegerecht (G em eente
huis) te Gistel.

Tot het gew est G istel behooren vol
gende gem eenten: Bekegem , Eernegem, 
Ettelgem , Gistel, Leffinge, Leke, Moere, 
Oudenburg, Roksem, St. Pieterskapelle, 
Snaaskerke, Slype, W estkerke, Wilskerke, 
Zande, Zandvoorde, Zevekote.

schoolsoep, ’s nam iddags uitgedeeld, 
spaart h et zgn. koffiedrinken u it van 16 
uur, w at van h et allergrootste belang  
is, gezien de broodrantsoeneering.

Doch er is meer. Door h et feit dat alle 
gezinnen der steuntrekkenden verplich
tend deelnem en aan de volkssoep van  
’s m iddags, gen ieten  de kinderen van  
deze gezinnen (die precies h et mejbst 
dienen gesteund), tw eem aal daags een  
soep, w aarvan de bestanddeelen ge
deeltelijk h et voedsel vervangen, dat 
n iet m eer kan aangekocht worden. Al
dus wordt de dem ineralisatie bestreden, 
oorzaak van h et rachitism e.

Daarom  ook dient er op gelet door 
ouders en  onderwijzend personeel, dat 
de soep ter p laatse door de kinderen  
gebruikt worde, en  n iet m edegenom en  
naar huis, waar anderen ze zouden kun
nen  nuttigen.

En hier m ogen we onze loftuigingen  
ten  opzichte van h et onderwijzend per
soneel van officieele en vrije instellin 
gen n iet sparen. Onderwijzeressen en  
onderwijzers hebben inderdaad bewezen  
dat zij h et groote belang begrijpen dat 
dient geh echt aan  de schoolsoep, en heb
ben m etterdaad bewezen dat opoffe- 
ringsgeest bij hen  n iet bij woorden blijft. 
In deze benarde dagen m oet h et lot der 
jeugd ons h et m eest bekommeren. De 
opofferingen der ouders toonen dit aan, 
zoodat wij hierbij als tolk der ouders 
optreden, en  hun dank bij den onzen  
voegen aan  h et opvoedkundig personeel.

Het is th an s o.i. h et oogenblik niet 
om de schoolsoep af te keuren, al arri
veert ze al eens een h a lf uurtje te laat. 
Eigen belang dient achteruit geschoven  
waar h et gaat om de kinderen, wier ver
dediging tegen  verzwakking en ziekte 
wii op ons genom en hebben.

FINANCIËN

De stortingen op onze postrekening be
droegen op 31 Januari jl. 217.685,75 fr. 
Het is sp ijtig  te m oeten  vaststellen  dat 
de belangrijke stortingen, voorzien door 
h et financieel plan, in  den laa tsten  tijd  
achterwege blijven. Zonder ook m aar in  
h et m inst de kleine stortingen, zooals 
b.v. deze der werknemers, te  w illen over 
het hoofd zien, durven wij toch  den 
vinger op de wonde leggen  en zeggen  
dat, al zijn  deze kleine bijdragen van  
onschatbaar moreel belang, h et deze 
zijn der vrije beroepen, renteniers, eige
naars, enz. die de financeering van Win
terhulp m oeten m ogelijk m aken.

Waarop w achten al deze categorieën  
om hun penning te storten? Een volk 
dat zijn noodlijdenden help t is een  
groot volk. Zal h et gezegd worden dat 
wij de arm sten onzer broeders aan hun  
lot overlaten? Denkt er om dat de be
hoeftigen  geen schuld hebben aan hun  
ellende, en dat h et uw p licht is, zuiver 
m enschelijk  en sociaal, hen te  helpen.

Eigenaars, renteniers, houders van  
aandeelen, u itoefenaars van  vrije be- 
W interhulp op ons postchecknum m er 
4645.54 of op dat van h et Provinciaal 
roepen, stort uw bijdrage ten  bate van  
Comité W.-Vl. 22262.

Studie van den N otaris

F. J. VanCaillie
te Oostende, 41, St. Paulusstraat.

1941,
Sint-

Den MAANDAG 10 FEBRUARI 
in  h et café Prins Boudewjin, 22, 
Sebastiaanstraat, te  Oostende.

INSTEL van:

1) een schoone VILLA
Sportstraat, 55, groot 130 m2 volgens 
kadaster, voorzien van loopend warm  en 
koud water; genot m et eersten  April 
aanstaande. Alle oorlogschade inbegre
pen.

Te bezichtigen den Dinsdag, W oens
dag en Donderdag van 2 to t 4 uur.

2) een schoone VILLA
Klaprozenlaan, 61, te  Oostende-M aria- 
kerke, in  h et kwartier der v illa ’s van  
Oostende-W est. G enot einde M aart aan
staande. Te bezichtigen  den M aandag, 
Woensdag en Vrijdag van 3 to t 5 uur n a 
middag.

Verder zie affichen  en wende m en zich  
ten kantore.

Studie van den Notaris

Jean DE WYNTER
K erkstraat, 43, te Oostende

Studie van M eester
Pierre DENIS

Dokter in  de R echten  
N otaris te  Nieuwpoort

Op DINSDAG 18 FEBRUARI 1941, om  
3 uur ’s nam iddags, ten  stadhuize van  
Nieuwpoort:

OVERSLAG van  

STAD NIEUWPOORT

16 Nieuwgebouwde 
W O O N H U I Z E N
m et erf en  aankleven, gelegen te  Nieuw
poort, Theo Goedhuyswijk, respektifeve- 
lijk groot volgens m eting:

STORTINGEN OVER DE 
JANUARI 1941

MAAND

nr. 113. 126.60 m2; ingesteld: 10.000 fr.
nr. 114 126.60 m2; ingesteld: 12.500 fr.
nr. 115 126.60 m2; ingesteld: 13.000 fr.
nr. 116: 126.60 m2; ingesteld  : 12.500 fr.
nr. 117: 126.60 m2; ingesteld: 14.000 fr.
nr. 118: 126.60 m2; ingesteld  : 14.000 fr.
nr. 119: 126.60 m2; ingesteld  : 14.500 fr.
nr. 120: 126.60 m2; ingesteld: 15.000 fr.
nr. 121: 126.60 m2; in gesteld: 13.500 fr.
nr. 122: 126.60 m2; ingesteld  : 14.600 fr.
nr. 123- 126.60 m2; ingesteld  : 14.000 fr.
nr. 124 128.80 m2; ingesteld  : 13.200 fr.
nr. 125: 135.46 m2; ingesteld: 15.000 fr.
nr. 126: 142.25 m2; ingesteld: 15.000 fr.
nr. 127: 149.07 m2; ingesteld  : 14.000 fr.
nr. 128: 155.88 m2; Ingesteld : 15.000 fr.

Alles bekend bij K adaster Sektie A,

V. Devos fr. 500; H. D uchateus 100,
J. Vanden Bossche 2000; Leon Coppyn 
100; Banque de Commerce 97,60; Van 
R olleghem  en Ingelbrecht 1070,50; J.
A speslagh 200; G. Van Iseghem  250 ;
B. Greco 100; Fr. Vandevelde 100; C. De 
Zutter 100; Jos. Desm et, deken, 200; Ho
tel du Pare 250; E. M oerman en Wed.
Ducheyne 100; Naam loos 200; Van H yfte 
100; Hotel W ellington 500; Dr. C. Louf 
200; De Groote en Catrysse 139; Aug.
Borgers 1000; Sim ar André 200; G. De- __________  ____________^
vreker 200; Ch. Van Cutsem  500; Soc. G estich t op 7 D ecem ber *1929, S taa tsb lad  
An. Pêcheries à Vapeur 5000; Friedrich l van  3 0 -3 1  D ecem ber 1929, a k te  19346.

deel van num m er 65-a.
Rechb van sam envoeging voorbehou

den.
Ingenottreding : één maand, na den 

toeslag.
Zichtbaar: ’s M aandags, 's W oensdags 

en ’s Vrijdags, telkens in den voormid
dag en m its toegangsbew ijs van  den  
verkoophoudenden Notaris.

Voor verdere in lichtin gen  zich w enden  
ter studie van N otaris DENIS, voor- 
noemd, K okstraat, 9, te  Nieuwpoort.

MotorvisscherIJ
Naamlooze vennootschap, te Oostende.

Karei 559,20; O m haling Vijver M aria H, 
Park 499,20; S. R. Sm is 200; C hantiers et 
Arm em ents Seghers 104; Soc„ An. Belge 
Froid Industriel 2000; John Brem oins 
2000; F. V annitsen 500; Safco 3000; Fr. 
Asscherick 500; Courtens Willy 139,80; 
Bond der Gepensionneerden van Staat 
1000; Ligue des Propriétaires 500; Barbe 
N., pastoor H. Hart 100; Vereenigde Ma
gazijnen 365,50; Dubois A. 400; Daniels 
André 644,95; Drukkerij Sm issaert 100 ; 
Mylle Juv. 200; O m haling Casanova 208; 
Van Coillie J„ bijdr. personeel 37; Wybo 
C. 300; Béliard en Crighton 215,50; Gri- 
melprez 100; Mevr. S taessens 500; Brackx 
20; Sch aatsfeest Tennis 867,50; Verbiest 
H. 50; Carneval A. 20; Vrije Technische 
school, onderw. pers. 126; K esteloot A. 
333,75; Vandaele R. 200; Stad Oostende, 
bijdr. loon 1269,50; Broucke en zoon 300; 
P ensioenkas gem eentebediende 792,75 ; 
Bus Cercle Littéraire 466,50; I.C.I., bij
drage 1013,75; Et. Van Emmerik 420 fr.

Door «Het Visscherijblad» werden kos
teloos 5000 ingangskaarten  voor de voet
balwedstrijden gedrukt en  geleverd.

Dit weze een aansporing voor de ach
terblijvers hun p licht te doen tegenover 
W interhulp. We zeggen p licht om dat het 
een plicht is van solidariteit tegenover 
de minderbedeelden.

W ijzig ing  der s ta tu te n , S ta a tsb la d  van  
22-23 M ei 1936, a k te  8545, en  S taa tsb lad  

va n  9 M ei 1937, a k te  7181. 
H andelsregister Oostende nr. 2342

Wij hebben de eer de heeren aandeel
houders uit te noodigen tot h et bijwonen  
der algem eene vergadering onzer m aat
schappij, dewelke zal p laats hebben te 
Oostende, Vaartbleekerstraat, 1, op Z a 
terdag  22 Februari 1941, om 10 uur ’s 
m orgens, m et de volgende

DAGORDE

1. Verslag van den B eheer- en  Toe- 
zichtsraad;

2. B estatiging van de onm ogelijkheid  
een balans van w inst- en  verliesrekening  
voor te leggen;

3. O ntlasting van beheerders en kom- 
m issarissen;

4. Verscheidene.
Wij verzoeken de heeren aandeelhou

ders zich te w illen gedragen naar de be
palingen van  h et artikel 28 der stand - 
regelen en hunne aandeelen, te dien  
einde, te w illen nederleggen, ten  m inste 
vijf dagen voor de algem eene vergade
ring, Vaartbleekerstraat, 1, te Oostende.

De B eheerraad.

Het Aanvaarden van Tijdelijk Personeel te Oostende
INGEZONDEN bijzondere vakken die tot h et program 

m a van h et exam en behooren.
Men komt voor h et feit te staan dat 

goede bedienden h et duim t je m oeten
het nog

M ijnheer de Bestuurder,
Ik heb m et veel belangstelling kennis 

genom en van uw artikel, waarin U on- j leggen voor diegenen, welke 
om wonden uwe m eening uit nopens de m oeten worden, 
aanwerving van tijdelijke bedienden in Kan h ierin  verholpen worden? Naar 
de stadsdiensten. m ijn  bescheiden m eening, ja. Men kan

D at elke indienstnem ing van tijdelijke m isschien de aanspraakm akers op de 
en ook van andere bedienden m oet voor- openstaande plaatsen, in  twee reeksen  
afgegaan worden door een exam en is verdeelen, nam elijk degenen die nog
rechtvaardig. D at d it exam en m oet a f 
genom en worden door bekwame perso
nen, welke boven alle verdenking van  
partijdigheid staan, is een hoofdver- 
eischte. Ik neem  insgelijks aan d at in

geen of slechts beperkten tijd  bediende 
gew eest zijn, en anderen van wie het 
bewezen is dat ze dit werkelijk zijn. Om 
tot de laatste categorie te kunnen be
hooren, m oeten ze kunnen bewijzen een

de m aat van het m ogelijke den voor- ! bepaald aantal jaren bij bepaalde fir 
rang verleend wordt aan zekere aan - ! m a’s gewerkt te hebben. Het exam en  
spraakmakers b.v. vaders van groote ; kan w ellicht in  de twee reeksen anders 
gezinnen, steun van behoeftige ouders, ■ opgevat worden en een bepaald aantal 
enz. ! der beschikbare p laatsen  wordt aan elke

Ik m een echter d at zekere bedienden reeks toegekend. Ik m een dat de gerou- 
in  dergelijk exam en door hun eigen po- tineerde bedienden zich aldus beter zul-
sitie benadeeligd zijn. Tengevolge van  
den huidigen m oeilijken toestand van  
veel handelsbedrijven, werden verschei
dene bedienden, bij gebrek aan werk, a f-  
gedankt, spijts ze tien  en m eer jaren  
voortreffelijken d ienst tellen. Ze hebben  
hun sporen als goede bureaucraat on 
getw ijfeld verdiend en zijn ongetwijfeld  
veel beter geschikt dan alle ex-stud en - 
ten, die zoo pas h et middelbaar of zelfs 
h et hooger onderwijs verlieten en die 
ook trachten, ten  rechte ten  andere, een  
weg door h et leven te banen. De eer
sten hebben practische ondervinding en 
zullen zich ongetwijfeld en bijna on
middellijk in  gelijk w elken d ienst aan
passen. De tweeden m oeten feitelijk  nog  
bedienden worden, en er is toch sprake 
van «bedienden aan te werven».

De proeven, die eventueel worden a f-  
genom en, gaan bijna uitsluitend over 
zaken die zoo pas in  de scholen geleerd  
werden en nog versch in  h et geheugen  
geprent zijn van hen  die de schoolban
ken verlieten. Over het algem een zullen  
bedienden, die reeds praktisch werk ge
leverd hebben, m et eerstgenoem den vol
strekt n iet m eer kunnen wedijveren in

len kunnen verdedigen.
H et is mogelijk, M ijnheer de Bestuur

der, d at U of een uwer lezers er nog 
ie ts  beters kan op vinden ten einde het 
doel, dat vooropgesteld is, te bereiken.

Met m ijn dank voor opname, aan 
vaard, enz...

Een w erklooze bediende.

Nota de r  Redact ie
Wij verklaren ons volledig akkoord 

m et den inzender van  dit schrijven, 
w ant onze bedoeling bij het schrijven  
van  dit artikel is n iet gew eest eren exa
m en te  zien afnem en w aaraan alleen  
piepjonge studenten kunnen deelnem en. 
Integendeel !

W at wij daardoor vooral w illen  ver
m ijden is h et stelsel van vriendjes p le 
zier te doen, zooals h et vroeger altijd  is 
gegaan, waardoor terecht gew ettigde 
protesten opgingen.

Vindt een onzer lezers er iets beters 
op na, dan zijn we steeds bereid hun  
gedachten  in ons blad weer te  geven.

Het kom t er voor elkeen th an s op aan  
tot eerlijker, gezonder toestanden  terug  
te keeren.

Op DONDERDAG 13 FEBRUARI 1941, 
te 15 u. in  het lokaal «Prins Boudewijn», 
St. Sebastiaanstraat, 22, te Oostende.

INSTEL m et V? % prem ie van

GEMEENTE BREEDENE A/ZEE

Schoonen Eigendom
dienstig voor Bloem enkweekerij, om vat
tende: NIEUWGEBOUWD WOONHUIS, 
SERREN en GROOTEN TUIN, De Locht- 
laan, 10, gekadastreerd Sectie B. nrs 298y 
298z en 298a2. Oppervlakte 1330 m2.

O nm iddellijk genot.

Alle nadere in lichtingen  te bekomen 
ter studie van den verkoopenden notaris.

TE KOOP: verschillende loten  bouw
gronden en twee nieuwgebouwde huisjes, 
gelegen Zwaluwen-, Tarwe-, Honoré Bor
gers- en Bouwm eesterstraten. Voor in
lichtin gen  te begeven: 10, Velodroom- 
straat te Oostende.

TE HUUR te  Schaarbeek, Rue Renkin, 
m ooi gem eubeld bnis, m et alle konfort 
en kleine hof, vol xOOO fr. per m aand. 
Schrijven: H. Van kchendel, 3, rue Brial- 
m ont, Brussel.

TE HUUR : gansch  gem eubeld (6 bed
den) K roonlaan te Brussel, Schoon Ren- 
teniershuis, 800 fr. Schrijven bureel blad 
B. Br.

NOTARISKLERK,  oud 26 jaar, Ned., 
Fransch, not. D. en boekhouden, dac
tylo, op hoogte v. a. akten en aang. erf., 
vraagt p laats bij n otaris of op bureel. 
Sch. Hochmont, Schoolstr. 16, W estende.

DE PANNE. — Dringend gevr. aan
stonds in  diensttreding, goede m eiden  
v. a. werk. Ook goede keukenm eid, ser- 
veusen voor café en  dienstknecht v. a. 
werk. Goed loon. H otel Rivoli, Zeelaan  
116, De Panne.

PER OKKASIE te koop: Duplicateur 
merk «Olivetti», w einig gebruikt. Bevr. 
30, Bd J. de Trooz, Blankenberge.

WORDT GEVRAAGD te koop in occa
sie: schom m elzetel. Schr. A. Z. Interna
tionale Boekhandel, Oostende.

MEN VRAAGT TE KOOPEN, burger-
huizen, handels- en rapporthuizen. Z. w. 
Ag. SEYS, 21, Rogierlaan.

PLAATST ZEKER uw geld in  bouw
gronden. Nog eenige okkasies. Ag. SEYS, 
Rogierlaan, 21.

Het Opeischen van 
Werkloozen

Op 21 Januari had eene belangrijke 
vergadering plaats, waarop al de Burge
m eesters van h et :irrondissemerit Oos
tende aanwezig waren.

Deze vergadering had p laats in  het 
gew estelijk  bureel van de N ationale 
Arbeidsbemiddeling, K aaistraat .13.

Belangrijke punten werden er door de 
heeren Bierwirth, Reg. Oberinspektor. 
Major, bestuurder der W.N.G.B., Geen- 
kens voor de A ussenwerbestelle en De- 
schacht, toeziener der G. B.

M. Bierwirth gaf een kort overzicht 
van de ak tiviteit der D uitsche Werke- 
stelllen, die m eer c^an honderdduizend 
Belgische arbeiders aan het werk stelde.

Hij steunde er op, dat in  het arron
dissem ent Oostende, waar de werkloos
heid  zeer belangrijk is, h et getal ar- 
beidsvrijw illigers absoluut onvoldoende 
is. In  opdracht van den Mil. Befehls- 
haber, ?al hij gedurende vier weken de 
oorzaak van dit tekort opsporen en de 
gepaste m aatregelen nem en.

De heer Major w ees de heeren Bur
gem eesters op hunne taak als leiders 
der gem eenschap en wees er op dat zij 
hunne onderhoorigen zouden doen be
grijpen, dat zij een heiligen p licht te 
vervullen hebben tegenover hun gezin 
en hun vaderland. Door werken kan  
B elgië volgens hem  een hoopvolle toe
kom st tegem oet gaan.

D an w ees hij op de belangrijkheid der 
koolm ijnindustrie, die nieuw e krachten  
noodijg hóeft. H et ware m ogelijk nog 
vele arbeiders in  dezen tak aan  te lee- 
ren. De m inim um loonen zijn 61,75 fr. 
per dag, plus fam ilietoelage en  18,75 fr. 
scheidingstoelage per dag. De onder
steuning wordt drie m aanden lang ver
der u itbetaald  en blijft h et gezin toe
gezegd. De rets i s  kosteloos heen  en 
terug, na 6 m aanden arbeidsperiode voor 
de gehuwden en na 12 m aanden voor de 
ongehuwden. Indien de arbeider vóór 
dezen term ijn in  verlof gaat, m oet hij 
echter zelf zijn reiskosten betalen.

De V laam sche arbeiders, die gewoon 
zijn in  Frankrijk te arbeiden, worden 
verzocht van de bem iddeling der N.D. 
A.B. gebruik te m aken en op dit aanbod 
der D uitsche firm a’s, die aldaar werk
zaam  zijn, in te gaan.

Er werd beslist dat de werkonwilligen  
verplicht zullen zijn aan  90 t.h. van het 
loon zwaar werk te  verrichten. De bur
gem eesters m oeten de lijst der werk
onwilligen hunner gem eente opgeven.

De werkbeurs krijgt het monopolium  
der p laatsingen; de patroons worden 
verplicht op straf van boete langs den 
officieelen weg aan te  werven.

Binnenkort zal de verplichte verzeke
ring tegen  werkloosheid en ziekte in 
voege treden.

Alle werkloozen zullen voor een me
disch toezicht verschijnen en in  drie 
categorieën verdeeld worden, namelijk: 
de volledige bekwam en, de gedeeltelijke 
bekwamen en de werkonbekwamen.

Vóór h et einde van M aart m oeten  
vóór h et am btsgebied Oostende, 140 
krachten in de koolm ijnen tewerkgesteld  
worden. N adat de vraag voor D uitsch
land voldoende ls, zullen de overblij- 
vtnde arbeiders in de nationale indus
trie gebezigd worden.

Tegen M aart zullen  in  Vlaanderen  
(Brugge en  Kortrijk) twee herscholing- 
centrum s ingericht worden. De her
scholing van de arbeiders van de tex
tielnijverheid  en diam antnijverheid zal 
er toegepast worden.

In  het m etaalbedrijf wordt de ge
deeltelijke werkloosheid afgeschaft ; 
geen beurtperioden worden nog gedeeld.

Voor de vissehers zul len voorstel len 
a a n  de N.D.A.B. worden overgemaakt .

Noch de patroons, noch de Wehr- 
m acht, m ogen bij de gem eentebesturen  
w erkaanbiedingen doen voor h et buiten
land, tenzij voorafgaandelijk de toe
stem m ing te hebben bekomen van de 
Feldkom m andantur te  Brugge, leider Dr. 
Bruckm ann, Arbeitseinsatz, Twijnstraat- 
te Brugge.

(Medegedeeld).
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DE BEVOORRADING
Naar we uit bevoegde bron vernemen, 

zal het R avitailleeringsbureau eerlang 
overgeplaats*t worden natar h e t  Ge
rechtshof, sam en m et de afdeeling van  
de uitdeeling der m achtig ingen  to t aan
koop van  textiel, in  de groote zaal waar 
zich vroeger h et secretariaat bevond.

DE AUTOBUS OOSTENDE-BRUGGE
De autobus, welk(e Oostende verlaat 

te  10 uur, alsm ede deze die op hetzelfde 
uur uit Brugge vertrekt, werden afge
schaft.

Aan h en  die naar Brugge rijden, zeg-
I gien we: opgepast!

IN DE TRINKHALL
Tengevolge van h et voortdurend u it

vreten door h et water, zijn de huidige 
verwarm ingsketels in  de Trinkhall on
bruikbaar geworden. Twee nieuw e ke
tels zullen aangekocht worden in aan

b ested in g .

UITREIKING VAN DIPLOMA’S
Binnenkort zullen de diplom a’s van  

de M eisjesvakschool door den h. Sche
pen Devriendt, in  tegenw oordigheid van  
de Commissie der school, overhandigd  
worden aan de titu larissen.

BURGERLIJKE OORLOGS
SLACHTOFFERS 1940

We kunnen de burgerlijke oorlogsin
validen, weduwen en  rechthebbenden er 
niet genoeg de aandacht op vestigen dat 
velen in de m eening verkeeren dat hun  
aanvraag in orde is, w at n iet h et geval 
is. Al diegenen waarvoor een  aanvraag  
in  regel werd ingediend voor December, 
ontvingen reeds een schrijven van h et  
M inisterie m et hun num m er en h et te 
kort aan bew ijsschriften  en  form aat- 
stukken. Wie nu nog geen nieuw s ont
ving, loopt gevaar nooit geen cent te  
ontvangen en h et m isverstand dan pas 
in te zien w anneer h et te  laa t Is, w ant 
na 31 M aart zijt ge voor alles u itgeslo
ten. Voor alle! in lichtingen , opm aken  
van h et dossier en  opzoekingen naar de 
noodige bewijsstukken, staan  we u be
reidwillig en  kosteloos ten  dienste. Uw 
verafgelegen woonst is  geen hindernis. 
Mits de betaling van de postzegels vóor 
de briefwlisséling, een 3-tali schrijven  
we om de noodige stukken. P laatselijk  
Secretariaat van h et N.V.B.O.I.: Plan- 
ten straat 82, Oostende. Bureel: D insdag  
en Vrijdag van 5 tot 7 uur. Briefw isse
ling: zegel b ij  voegen voor antwoord  
a.u.b.

HET GEHALTE VAN SOMMIGE 
GEMEENTERAADSLEDEN

In de la a tste  geheim e zittin g  werd 
door h et Schepencollege voorgesteld een  
rechtsgeding in  te  spannen tegen  een  
lid van h et stadspersoneel, dat zich aan  
een tien ta l d iefsta llen  had p lichtig ge
m aakt.

Drie van de snelle politiekers, die te 
gen de betaling van  een rechtm atigen  
eisch voor h et gebruik van de stads
auto’s gestem d hebben, stem den ook te 
gen deze vervolging.

’t  Is  voorwaar een staa ltje  van de 
m entaliteit, w elke bij zoo’n  m enschen  
heerscht.

GEZIEN DE OMSTANDIGHEDEN
zal de waarborg voor water, gas en elec- 
triciteit, welke eertijds 50 fr. bedroeg, 
tot op de h elft verminderd worden en 
nu slech ts 25 fr. bedragen.

DE STEDELIJKE GAS- EN 
ELECTRICITEITSCOMMISSIE

Deze com m issie werdf als vo lg t sa
m engesteld: hh. Serruys, burgem eester 
Devriendt, Sm issaert, Van Coillie en 
Boudolf, schepenen; Elleboudt, Feys en  
Vandeile, gem eenteraadsleden.

BIJ HET STADSPERSONEEL
In aansluiting m et ons artikeltje van  

verleden week, geven wij hieronder de 
volledige lijst van  h et gevlucht stads
personeel, waarover de Bijzondere Pro
vinciale Commissie te Brugge uitspraak  
deed:

Werden vrijgesproken w egens hun  
m ilitaire verplichtingen  : hh. Druyve, 
Dutrieu, Ballieu, Corteille, G oethals (po
litieagen t), Vanderbeke en Vanhoutte 
(stadswerkm an),.

De pompier Gillon, die zes m aanden  
schorsing opliep door den gem eente
raad, verkreeg eveneens een vrijspraak.

De h. Lamoot, die 2 m aanden schor
sing had opgeloopen, zag zijn straf ver
m inderen op 1 maand.

De h. Vandenbouhede, die 2 m aanden  
schorsing kreeg, zag zijn tuchtstraf be
krachtigen.

De pompiers Lesaffre en Lefevere, die 
als chauffeurs de leden van het vroe
gere schepencollege in  Mei 1.1. naar 
Frankrijk' voerden, werdqn vrijgespro
ken, daar ze in  bevolen dienst gehan
deld hebben.

Oostendsch Nieuws
OPEISCHINGEN?

N iet bevestigde geruchtien doen de 
ronde als zou ons stadsbestuur reeds in 
de gelegenheid  gesteld  zijn een eerste 
reeks van belanghebbende personen  
vcor hun geleverde verstrekkingen aan 
het B elgisch leger in  Mei 1.1. te  kunnen  
vergelden.

Men zal zich herinneren dat destijds 
m edegedeeld was door den bevoegden 
dienst te  Brussel, dat n iet eerder aan de 
vereffening der opeischingen, na 10 Mei. 
kon gedacht worden dan w anneer alle 
dossiers en personeel volledig waren te
ruggekeerd.

IN DE BEVOORRADING
Om aan den grooten stroom  van volk 

welke th an s in  de bevoorradingsdiensten  
heerscht te  kunnen voldoen, werden de 
volgende tijdelijke bedienden aanvaard:

Chapel, Mej. Poelaert en Jenny Ba
ken; hh. Ch. David, D am m an, Delaere, 
Bourguin, René Vroome, Seurynck, De- 
poorter. Roose, W. Van W etteren, Bal- 
liu, Daras, Fastré, Robert H essens, God- 
dem aere, Kyndt, Paul Sore!, Servais ; 
Mevr. Van Borsel en Biervliet.

Voor uwe LIMONADEN 

wend U to t  de l imonadefabr i ek  CROWN 

bij

E. Vanderstraeten-Bauwens
METSERSTRAAT, 18 — OOSTENDE

HET KANTOOR V A N  DEN 

ARCHITECT 

E D . D E  V L I E G E R  

is overgebracht 

VELODROOMSTRAAT, 10 

OOSTENDE

Er is  nog best Engelsch oliegoed te 
verkrijgen, jumpers, schorten, enz..

Opgevischte Goederen
Ik ben kooper van alle in  zee opge

vischte goederen, zelfs beschadigd door 
zeewater aa»  goede prijzen.

JULES VERPOUCKE 
38, S c h e r m p l a n te n s t r a a t  
Mariakerke - Oostende

PLECHTIGE H. COMMUNIE
Naar aanleid ing van ons artikeltje  

van verleden week, deelt een lezer ons 
reeds m ede dat de p lechtige com m unie 
zal p laats hebben op Zondag 18 Mei, 
of vijfden Zondag n a  Paschen.

WIJ VERNEMEN
dat aan alle geteisterden, welke van
wege h et Stadsbestuur een woning kre
gen, eerlang een vragenlijst zullen ont
vangen, welke zij zullen dienen in te 
vullen. Deze vragenlijsten  m oeten toe
la ten  aan h et Stadsbestuur om de eige
naars de vergoeding te kunnen uitkee- 
ren, waarop zij reeds sedert begin Juni
1.1 recht hebben.

De regeling van deze zaken dritogt 
zich op!

ONBESCHAAMDHEID
Eejn politieker, die zich  achter zijn 

parlem entaire onschendbaarheid schuilt 
en zich Peurquaet noem t, h eeft n iet al
leen geweigerd de door hem  verschul
digde som  te  betalen voor h et gebruik 
van auto’s van  de stad, m aar is m et 
een auto dan nog naar Poitiers gereden  
om er tegen  den K oning te gaan stem 
men.

Men m oet m aar durven.

Burgerlijke StandOntspannings-Matinees
ten bate van

W interhulp
Zondag 16 Februari, in  de feest

zaal Oud Oostende, Ieperstraat,
22.

Zondag 23 Februari, in  de feest
zaal O. L. V. College, Aartsher- 
toginnestraat.

Zondag 2 Maart, in  de feestzaal 
Oud Oostende, Ieperstraat, 22. 

Zondag 9 Maart, in  de feestzaal 
Astridlaan, Kroonlaan. 
telkens te 14.30 uur zeer stipt

M edewerkenden :
EEN AMUSEMENTSORKEST
onder de leiding van den heer 

Alf. Bcehme.
Dames: S. Candaele, declam atrice 

M. L. Van W ynsberghe, 
zangeres;

Heeren: G. Decleer, conférancler;
F. Vanheste, violist 

en
DE BLAASKAKEN

Mondorgel-Ensemble 
K aarten  aan 3 fr. verkrijgbaar, 

in  h et lokaal WINTERHULP, IJzer- 
straat, 5 (propagandasecretariaat)

GEBOORTEN

« ✓ w  « T ffT  •
Zonder twijfel! Want U voelt zich moe en afgemat, U 
hebt hoofdpijn, pijn in den rug en in de  ledematen, 
daarbij ook nog koorts, allemaal voorfeekenen v/elke 
de griep aankondigen.

Natuurlijk moet U dan aanstonds bedrust nemon en 
een dokter raadplegen. Maar voor alles is het ven ba- 
lang A sp ir in e  tabletten te nemen die de koorts a a n 
stonds doen dalen en alle verder gevaar verdrijven.

HcT PRODUCT VAN VERTROUWEN!
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d’adm inistratie en  de essence ook! En 
er is er toch  zoo weinig!

Maar kan die adm inistratie er zich  
m ee vergenoegen dat er eenvoudig in  
h et rechtvaardigend boek geschreven  
wordt: «D ienstreis naar S te en e» ?  En 
d ’erwten waren toch ook gerantsoeneerd  
op dit oogenblik?

’n  gelegenheidsblusscher.

SCHIELIJK GESTORVEN
D insdag 4 Februari rond 7 u. s mor- 

en s verliet Jan Carton, alhier geboren 
op 1 Januari 1882, de schuilp laats van  
h et G erechtshof om er n iet meer terug  
te keeren. Hij werd inderdaad rond 8.15 
uur in h et Leopoldspark levenloos aan
getroffen. . „ .

Het slachtoffer was visscher van be
roep en woonde in de Schipperstraat.

BIJEENKOMST
Zaterdagm iddag werden alle d ien st 

oversten van h et stadspersoneel in het  
kabinet van den heer burgem eester uit- 
genoodigd, waar hij een korte toespraak  
hield  en beroep deed op alle chefs, voor
nam elijk op de «grooten», opdat zij met, 
plichtsbesef hun werk zouden uitvoeren  
en hun ondergeschikten tot voorbeeld 
zouden strekken.

M ochten som migen dit inderdaad in 
praktijk stellen.

Bandagen
Orthopædie

APOTHEEKDIENST
Zondag 9 Februari zal de apotheek  

W andels, den ganschen  dag open zijn.

ZEGELCOOPERATIEF
Vele huism oeders hebben nog boekjes 

m et zegeltjes u itgegeven door den Bond 
der Handelaars.

Men k laagt er over, zoo schrijft een  
locaal blad, dat m en deze nu n iet kan  
uitw isselen, alsw anneer dit geld th an s  
best zou kunnen gebruikt worden, w at 
ten andere verstaanbaar is!

Wij hopen dan ook dat h et noodige 
zal gedaan worden door den Hande- 
laarsbond,, om aan dezen toestand  te  
verhelpen.

FIJN KUNSTWERK
Wij vernem en dat door den fijnzinni- 

gen kunstenaar Asaert Erniel, uit de St. 
Petersburgstraat, een prachtig schip, 
voorstellende de 9 provincijn, vervaar
digd werd, welke de Boekenweek van  
Antwerpen, die binnenkort gehouden  
wordt, zal versieren.

Wij w enschen den heer Asaert geluk  
met deze onderscheiding.

NOODZAKELIJK
Sedert begin van de week is de heer 

Louis Reilzen ’s nam iddags bij den visch
verkoop tegenwoordig, om er de orde
dienst .te handhaven, 
een groot verlies, w ant de heer Reilzen

D it is voor het bureel van de m ilitie  
staat gekend als een knappe en korrecte 
bediende.

Daar hj den graad van  politiecom m is
saris h eeft en daarbij tien  jaar aldaar 
een noodzakelijkheid geworden, waar hij 
iungeerde, was ziin  aanwezigheid aldaar 
m et den heer Veljthof n uttig  werk zal 
verrichten.

iX i IKI = XI ix =

Nieuwpoort
--------B--------

AAN ONZE VISSCHERS.
De D uitsche Marine Overheid deelt 

m ede dat h et aan de vissehers verboden 
is  h et anker te  werpen tusschen  de 
Loodswacht en de Jachtclub. De schade 

' die zou aan de kabels veroorzaakt wor- 
I den zullen door de vissehers m oeten ver-

DE KUNSTENAARSGILDE f I g De vissehers worden er ook aan her
in  navolging van Nieuwpoort, kent innerd dat h et num m er v a n  h et vaartuig  

Oostende th an s ook haar kunstgilde. , ed zlchtbaar m oet blijven en  
Het voorzitterschap wordt w aargenom en . h et anker m ag verborgen wor-
door beeldhouwer Devriendt en secret?.- , 
ris werd kunstschilder René Hansoul.

Een groot gedeelte van onze kunste
naars hebben zich reeds la ten  inschrij
ven.

BREUKBANDEN
naar m aat en 
gens geval.

EEN TRAM VOOR DEN LAATSTEN 
TREIN

W anneer de reizigers nu even na acht 
uur van den trein  komen, dan m ogen  

vol-al die m enschen h et te  voet aftrappen. 
Ware h et n iet m ogelijk den laatsten  

tram  te  doen w achten, totdat deze trein  
binnenkom t?

We zijn overtuigd, dat twee rijtuigen  
n a noodig zouden zijn om de reiziger?, huis

w aarts te  voeren.

ZWARE DIEFTE a  cpr
. A o u t p u  In  h et hotel Rouget werd aan den eige- 
APPAKA n aar een som  van 25 duizend frank ont- 

voor ruggraait m rs-Vreemd, dat in een valies zat, welke in 
vorming, beender-Zjjn kelder vertoefde, waar hij en som-

BUIKBANDEN
voor hangbuik, 
zwangerschap, 
operatie.

ORTHOPÆDIE

Voor uwe LIMONADEN 

wend U to t  de l imonadefabr i ek  CROWN 

bij

E. Vanderstraeten-Bauwens

S P O R T
Voetbal /Na de hernem ing h eeft h et spel een  

■even snel verloop als in  de eerste helft. 
, • 1 0 4 1  Na eenige m inuten w eet Van de Rivière 

Uitslagen van Zondag Z Februari gen derde d0elpunt aan te  teekenen. De
PROVINCIALE AFDEELING ! V.T.S. echter gaat nog tw eem aal doelen.

t>PPkc a iD e S.V.O. tracht nu zijn achterstel goed
(B) 7 4 te m aken en n estelt zich letterlijk  voorF. C. Brugge — F. C. Knokke 

R a n g s c h i k k i n g

0 20 7 
2 26 23 
0 16 27
0 16 19
1 15 46

F. C, Knokke (A) 9 8 0 
A. S. Oostende 8 6 1 
F. C. Knokke (B) 12 4 7
C. S. Brugge 5 4 1 
V. G. Oostende 9 3 4
D. C. Blankenberge 11 4 7
F. C. Brugge 8 3 5 
S. V. Blankenberge 12 2 9

GEWESTELIJKE AFDEELING
Reeks A

A. S. Oostende — V. G. Oostende 1 1
R a n g s c h i k k i n g

G. S. Middelkerke 7 1 0 1 53 6 
A. S. Oostende 5 2 1 2 17 6
E. G. G istel 6 2 3 1 15 18 
S. K. Eernegem 6 1 4 1 13 45 
V. G. Oostene 4 0 3 1 4 27

h et doel van de V.T.S., zonder er echter  
lin  te  gelukken te  doelen. Stippen wij 

1 33 10 17 jnog even aan, dat Evers een flink schot 
1 41 13 13 ! op doel lost dat echter op den p aal te- 
1 18 40 9 recht kom t en terug hernom en wordt 

8 door een tw eeden speler m et hetzelfde  
8 1 gevolg. Eenige m inuten  la ter wordt het  
8 einde gefloten m et een gevleide over- 
6 w inning van de V.T.S.
5 i Deze partij w as buitengewoon aan 

trekkelijk en gaf h et publiek heel zeker 
groote voldoening. Alle spelers dienen  
geloofd voor hun sportief optreden.

13
6
5
3
1

De wedstrijden, voorzien voor 6 en  13 
Februari 1941, worden tefngevolge van  
h et slecht weder u itgesteld  tot respec
tievelijk  13 en 20 Februari a.s.

Boksen
TE

de

METSERSTRAAT, 18 OOSTENDE

ziekte.

KUNSTBEENEN
in  lich t m etaal.

m ige vrienden sliepen.
Het valies w as opengesnedèn, toen  hij 

zijn vaststelling  op Vrijdag jl. deed.

RIJWIEL ONTVREEMD
Zondag werd in  de C hristinastraat,

!ten  nadeele van Fonteyne Richard, een 
rijwiel gestolen.

7 H. SERRUYSLAANEEN ONGELOOVIG BRUGGELINGSKE
n  / I »  A /-I - w .  T n n  1 O  i  n  n t *  n n r

-II
O O S T E N D E

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

BIJ DE REDDINGSDIENST Z.H.D.
Daar de R eddingsdienst over geen  

vrije postfrankeering kan beschikKen, 
h eeft ons stadsbestuur beslist h eii de 
forfaitaire som van 100 fr. te  verleenen  
voor de zegels.

Vrije fietsp iaten  konden, zooals wij 
vernem en m et verleend worden. Voor 
personen welke op zoo n  heldhaftige m a
nier hun leven voor h et algem een be
lang opofferen, vinden wij dat er m is
schien  ie ts m eer kon geuaan worden.
De gem eentelijke financiën  eischen  ecn- 
ter de grootste besparingen.
OP HET STADHUIS 

Voor een  drietal m aanden deden ver
schillende personen hun aanvraag voor 
bureauchef. Eerst th an s werd, in  m assa, 
ontvangst gem eld van hun schrijven, en  
ook meer niet.
WAAR GEBEURD 

In  een van onze stadsscholen  volgden  
twee broers de lessen, de eene in  een j 
lagere klas, de andere in  een hoogere.

De jonge en de oudere broer w aren nu  
overeengekom en, dat de jongste, op be
vel, pijn in  zijn buik zou krijgen en 
m eteen  «onvrijwillig» in  zijn broek zou 
doen. Dan m ocht de oudere broer zijn  
jongere broer naar huis vergezellen, 
waar hij van broek kon veranderen. 
Maar daar h et hier een afgesproken spel 
was, m aakte de oudere broer hiervan ge
bruik om op straat te  stoeién en  eerst 
op h et norm aal slu itingsuur der k las
sen  naar h u is te gaan. Bemerk echter  
w el dat de andere nog im m er dat «pak
je» in  zijn broek droeg en m ee deed in 
de gestolen  leute!

Ziende dat dit zoo goed lukte, wilde 
een van zijn  vriendjes, die h et te weten  
w as gekom en, ook van zoo’n  nam iddag  
vrijaf genieten. W ant ook hij had een  
jongere broer!

Deze laa tste  deed het, m aar h et eerste 
koppel wilde dat spelletje een tweede 
m aal herdoen! Het toeval wilde dat het 
ju ist op denzelfden nam iddag voorviel 
Dit kwam  den bestuurder nogal verdacht 
voor, en na een paar strikvragen w ist 
hij de ware toedracht van  de zaak...

In  uw broek doen, daarm ee een halven  
dag rondloopen, th u is een pak slaag  krij
gen van m oeder en dat alles voor uw 
oudere broer?...

t Is  ongelooflijk en toch  waar.
VOOR DE OORLOGSGETEISTERDEN

Het Bestuur van den Bond der Oor- 
logsgeteisterden Oostende en O m liggen
de herinnert zijn  leden er aan, dat de 
aanvragen to t eventueele verm indering  
van de verschuldigde grondbelastingen  
bij h et Bestuur der R echtstreeksche Be 
lastin gen  m oeten ingediend zijn voor 31 
M aart a.s. Bij gebreke hiervan is het  
volle bedrag der belasting verschuldigd  

Het Secretariaat, V indictivelaan, 3, le  
verdiep', houdt zich ter beschikking voor 
alle in lich tin gen  en alle dienstbetoon.

(M edegedeeld).
WEG ONDERBROKEN

Op den N ieuwpoortsteenweg te  M aria
kerke, werd de weg over een zekere lengte  
opengebroken om belangrijke werken  
aan  de rioleering u it te  voeren.

Het tram verkeer voor dit baanvak  
werd dan ook op één spoor in gericht en  
is  terug norm aal vanaf h et politiebureau  
aan de Northlaan.
ONZE WERKLIEDEN EN DE 
OPEISCHINGEN 

In Mei 1.1. werden talrijke werklieden  
opgeëischt om pakken en  koffers te  
overladen van de vluchtende m iniste
ries. Die m enschen  w achten  nog immer 
op hun geld. En deze klagen m et recht.

Een door ons ingesteld  onderzoek be
wees dat h et stadsbestuur reeds her
haaldelijk  bij de bevoegde diensten te 
B russel h eeft aangedrongen om deze 
zaak te  regelen. W at m eer is, er werd 
door hen  de toelating gevraagd om een  
voorschot, te  putten  u it onze stadskas, 
uit te betalen. Maar er zou hierover 
geen nieuw s zijn toegekom en!

Er dient dus af gew acht te worden... 
m aar m et al dat m oeten tien ta llen  ar
beiders w achten  op een vergoeding welke 
zij eerlijk verdiend hebben.
EEN NIEUW MOEDERHUIS

In de schu ilp laats van de N ationale 
Bank is  in den n ach t van W oensdag op 
Donderdag, tusschen  m iddernacht en  
één uur ’s m orgens, een vrouw bevallen  
van een  zoontje. Zij werd b ijgestaan  door 
den hulppostoverste en een zuster uit het  
M oederhuis van  de K aaistraat. Daarna  
werden moeder en kind m et de ambu- 
lanciew agen van de pompiers naar ’t 
hospitaal gevoerd.
VERDINASO

De vergadering voor Zondag 9 Februari 
te 15 uur vastgesteld, werd door een sa 
menloop van om standigheden afgelast

De genaam de Adam Jan, 13 jaar oud 
en wonende te Brugge, h ad  al zoo dik
wijls hooren spreken van Oostende, als 
dat h et gansch  vernield was, dat er 
groote forten gebouwd waren en dat er 
bijna niem and m eer durfde verblijven  
daar er veel gebombardeerd werd.

Hij kon zijn ooren n iet gelooven en  
kwam Zaterdagnam iddag, zonder schein  
natuurlijk, naar Oostende afgestoken, in 
dé zoete hoop er binnen een uurtje te 
zijn.

A fgem at en hongerig kwam  hij echter  
’s avonds toe en werd hij naar h et po- 
litiebureel geleid voor slaping.

Daar vertelde hij de reden van zijn  
bezoek aan de K oningin der Verwoeste 
G ewesten en, voegde hij er aan  toe, dat 
hij nooit gedacht h ad  dat Oostende zoo 
ver van Brugge gelegen was.

De ouders werden ondertusschen ver
wittigd, m aar ’.t ventje vond het echter 
niet eerlijk van de politie, dat hij eerst 
de verwoeste stad n iet m ocht bezoeken  
om aldus zichzelf van de onwaarheid van  
veel praatjes onder de m enschen  te  kun
nen vergewissen.

« Zeg dat ze overmorgen komen, zei hij, 
dan zal ik alles al afgezien hebben ».

Of de politie z iin  eigenwijzen raad  
volgde, h eeft hij ’s anderendaags kunnen  
ondervinden.

WINTERHULP — PROPAGANDADAGEN
Op 23, 24, 25 Februari (Karnavalda- 

giln) ) zullen propagandaoptochten ge
houden worden m et de m edewerking van  
h et gem engd zangkoor : «Noordzeestem- 
men» onder de leiding van Nestor Nut
tin  en van  de plaatselijke afdeeling V.I. 
VO., leidster Mej. Vefbanck.

Zang en volksdansen zullen de optoch
ten  opluisteren. Op gem elde dagen zul
len  door dienstvaardige dam es en juf
frouwen, inschrijvingslij sten  ten  huize 
aangeboden.
HET KUNSTENAARSGILD VAN DEN 
OOSTHOEK.

De aangekondigde vergadering van de 
Kam ers van Letterkundigen en van de 
beeldende kunst, op 9 Februari ten  sta d  
huize te Nieuwpoort, werd op aanvraag  
van h et Comité van W interhulp ver
daagd en zal .thans doorgaan op 16 Fe
bruari te 15 u.
DE VERPLICHTENDE AANMELDING

De bevolking wordt er aan herinnerd  
dat alle in de stad aankom ende of ver
trekkende personen, die n iet tot de regel
m atige bevolking der stad behooren, zich  
op h et politieom m issariaat m oeten

VRIENDENWEDSTRIJD | «
C. S. Brugge — O ostendsch elfta l 4— 1 EEN GESLAAGDE MEETING
A. S. Oostende 1 —  V. G. Oostende 1 ] OOSTENDE

Scheidsrechter Gernaey roept volgen- Karei Sys neemt gemakkelijk 
de sam enstellingen tusschen de krijt- bovenhand op De Ruytter
l i j «eni  Dpinnshe' Roose e n ' H et heroptreden in eigen midden van

A S. O ostende, ^ejong ■ en Karei Sys, den nieuwen kam pioen van
Fr. Depauw, De B°°^ t, . P België der zwaargewichten, deed de
Vanden Broucke, Vandierendonck, De g bljeenkom st van <<Fiandria B. C.»
haem ers, De Bie, Meier en D e v o te r  tot een praChtig succes uitgroeien.

V. G. O ostende. Vergra » . _ eroote m assa waren de boksliefheb-
*  “  naar de zaal van h et Sportpaleis

! afgezakt, waar bijna geen p laatsje meer 
onbezet bleef. Vooral lan gs de zijden

Breedene

jardin en Devynck; Gosselin, Servais, 
Heynem an, Verburgh en Hubrechsen.

Daar V. G. den opgooi gewonnen  
heeft, krijgen de tegenstrevers geduren
de de eerste speelhelft een vrij scherpe 
wind in  h et gelaat. Aanvankelijk gaat 
de partij verdeeld op. Op doorbraak van  
De Bie, loopt Vergracht tijdig u it en  
kan h et gevaar bezweren. Na 22 mihu

der «populaires» stonden de m enschen  
opeengedrongen.

Hieronder laten  we een kort verloop 
der kampen volgen:

Liefhebbers over 4x2 minuten:  
Zeebrouck (58 kg.) Oostende tegen  

Moeskroen: HardKan net gevaai UMWCICU. vprm ander (58 k g )  Moeskroen: K ara
ten  spel loopt Vandierendonck la^ s  h et gevecht m et lich t puntenverschil 
lijntje en  zet voor aan De d i e  voor n eK K ig^  Oostendenaar gew onnen.
h et eerste doelpunt der p a r t i j  zorgt. upism oortel (67 k g )  Oostende tegen

ï p Ïe„ °”d S r e S ’ l a ^ X n a ^ e n

tegen uit 
spel. Op fa l—
G osselin door, m aar ^ J o n g h e J ta ;a t  op g ^ a n v a n k e l i j k  den indruk zijn tegen-
de goede plaa.ts Dujardin .g e r a a k t  er te zullen uitslaarl) m aar de

te6e » . M ^ ^ P = ;  JS-SMffSS
eerha 
if  aai

laat het terrein. Met de 38e m inuut strever er

Van

FONDS DER MEESTBEÜAAFDEK
Hierm eae woraen de ouders ln  Kennis 

gesteia  op n et bestaan van oovenge- 
m eiüe ïn iicn tm g. ieuereen aie m eent te 
m ogen aanspraaK maKen op aeze ixistei- 
im g, w enae zien to t net G em eentebe
stuur, Breeüene-uorp.

Men m oet voorzien zijn van: 1) Ge- 
Guigschnit van n et schooinooxa waar ae 
leerling onderwezen wordt; 2) Bewijzen 
van uiKomen; 3) U itslagen van aein j  
leerling (.e) in  scnooiw eastrijaen be- 
naald; 4) Trouwboekje voorleggen.

Men m oet uiterlijk op 15 M aart a.s. 
zijn  aanvraag neerleggen, doch men 
wordt verzoent dit zoo vlug mogelijK te 
volbrengen.

AKKER EN VOLKSTUIN
Wij vernem en aat zeKere terreinen te 

M anaüuine, Breeaene-aan-zee, ter be- 
scniKKmg van ae bevolking weraen ge
steld. B enoeitigen  genieten natuurlijker 
wijze voorkeur.

BURGERLIJKE STAND
Geboorten: Willy Van Eeghem, vanl 

Maurice en M adeleine M aertens, Prins 
AiDertlaan 56.

bterrge vallen : Celina Vandenbroele,| 
100 j., overleden te Oostende.

HuweiijKen: Emiel Philips, werkman,! 
en Clara Bauters.

AFBRAAK
Het neerhalen van zwaar beschadigde! 

hulzen aan  de Prins A lbertlaan voraert 
snel. DenKelijk zullen daarna een paar 
huizen in  de iNukkerstraat hetzelfde lot 
ondergaan.

VLEESCHKWESTIE
Er is geen vleesch op onze gemeente, 

elkeen m oet vleesch aerven, m en leeft 
in  üen Vasten! Al treiterena h an gt een 
oorüje «Geen vleesch» aan  üe winkel- 
üeur. Te Oostenüe greep h et Stadsbe
stuur in en  organiseerde Zaterdag jl. 
den vleeschverkoop op de vleeschmarkt.

W anneer zal h et G em eentebestuur van 
Breedene voor haar bevolking zorgen?

HONDERDJARIGE 
TER AARDE BESTELD

Dinsdag, om 10 uur, werd de honderd
jarige Cenna Vanaenoroele, h et Mussei- 
wuuveke, in de parochiale kerk te  fcSiij- 
kens ter aard besteld.

Veel volk vergezelde Celientje naar 
haar laatste rustplaats.

VOOR DE BESTUURLIJKE COMMISSIE
De heer Callant, bestuurder van de 

Stedelijke V isschersschool, welke door de 
stedelijke overheid voor vier m aanden  
geschorst werd, al w as hij m ilitieplich- 
tig, is  th an s door de provinciale com- 
m issie vrijgesproken.

«Het Visscherijblad» h eeft eens te meer 
klaar gezien en h ieruit blijkt ook hoe 
slecht h et Schepencollege voorgelicht 
werd.
STERFGEVAL

Wij vernem en h et overlijden, in  den

en zendt den bal terug naar Dejonghe; 
deze is echter uitgeloopen en de ploegen  
staan gelijk. Verdeeld spel volgt tot aan  
de rust

De tweede spèelhelft ziet V. G. m eestal 
ten  aanval. Bij A. S. w il h et n iet boteren  
en ten slotte wordt de ploeg gewijzigd en 
neem t Meier de p laats in van C. Depauw. 
Twaalf m inuten  vóór h et einde kan De 

. . . .  . . .  , Bie een tweede doelpunt netten , op voor
aanm elden of afm elden. De aanm elding zgt van v andierendonck, doch h et punt 
m oet binnen de 6 uur na de aankom st wordt w egen s voorafgaand buiitenspel 
geschieden. ! afKekeurd Er wordt n iet m eer gedoeld

„ S J ÏÏir S t^ M e S  ”ïll,chtbelaeBloe8ei'
X S S d S Ï Ï S T "  ° ‘  0” 8el‘“Be “ n'  Carde Brugge 4 -  Oostende .

___________ K1 _ _  o c , f l T T C K I  ,  scheidsrechter Delannoy stelt volgen-
WAAR LIGGEN DE PETATTEN . ^  ploegen op:

We w onen hier volop in de aardappel- ( Cercie - B raet- Ruysschaert en Jaco- 
streek. In  om liggende gem eenten olijken M ahieu Snauwaert en Poelvoorde;
rechtm atige bedeelingen te geschieden. Swi^ berghe, Claeys, Naert, Debacker en  
De laa tste  bedeeling m oesten de inwo- j Eeckeman

wordt Fr. Depauw in h et nauw^gedreven ^ ^ g ^ ^ ^ o c h ^ n ^ e m a k k e l i j k e ^ u n -
tenoverwinning te bewerken.

Van Eenoo (70 kg.) Oostende tegen

ners h et stellen  m et 1 kg. per hoofd en  
per m aand. Wie lost dit raadsel op?

BIJ ONZE BEENHOUWERS

Oostende: Pincket. (A.S.); Hinderyckx 
(A.S.) en W ets (A.S.); A speslagh (A.S ),

! Zwaenepoel (V.G.) en D eschacht (A .S.), 
Tijdens de laa tste  dagen ginE h et m et ' Rotsaert (V.O ). V a ^ e n h ^ s e h e  J Ï ^ .  

de vleeschbevoorrading n iet erg ordelijk | Janssens (A .S.), Lenaers en
onder onze beenhouwers zou aan h et pu- Seville (V^r.). bemerken zijn  Lau-
toe. Een w einig meer sohdariteitsgeest ! Zooak m en ^ ^ ^ z i g  Jen door 
bliek veel last en kommer sparen. ! Wets en Dasseville vervangen. Zoodoen- 
WINTERHULP — GROOT ZANGFEEST de Komt D eschacht in  de O ostendsche 

Od Zondag 9 Februari, te  14.30 u., g a a t 1 ploeg terecht. Alras verwerven de Oos- 
h et groot zangfeest door in  de zaal tendenaars een licht voordeel, m aar de 
«Zannekin». Het gem engd zangkoor Brugsche achterhoede is m et te ver- 
«Noordzeestemmen» treedt op m et 100 schalken. Op tegenaanval van Cercle, 
uitvoerders onder de leiding van den h. gaat Naert door de verdediging, zijn  
Nestor 'Nuttin in sam enw erking m et de schot komt op den staak te p letter en  
afdeeling V.I.V.O., leidster Mej. C. Ver- de bal botst terug voor de voeten van
banck Eeckeman die maar in te leggen h e e ft

BURGERLIJKE STAND
Geboorten : Vandenbroucke Gilbert.

•-» — -.i- tut z v  Georges en Willem Godelieve; Van-
ouderdom van 51 jaar, van Mevrouw Mar-1 • •. Hendrika d v Jacob en Vancoillie 
th a  Bruneel, echtgenoote van den heer Laura
Honoré Boydens. expert van Veritas.

«Het Visscherijblad» biédt' aan d e n 1 
heer Boydens en zijn fam ilie zijn innige  
deelnem ing aan. y

UITDEELEN VAN SCHOOLSOEP
Er wordt kenbaar gem aakt dat de kin

deren die w enschen de schoolsoep te g e 
n ieten  in de m aand Februari (6-2 to t en 
m et 7-3-41) de volgende zegeltjés m oeten  
afleveren: 1 nr. 20 voor 2,5 kg. aardap
pelen; 2 nr. 10 voor vleesch; 1 nr. 7 of 
nr. 8 voor m eelstoffen.
SCHEPEN DEVRIENDT OP BEZOEK

W oensdagnam iddag bracht Schepen  
Devriendt een bezoek aan de stedelijke 
m eisjes- en jongensschool in  de Stuiver- 
straat, waar hij de soepuitdeeling bij
woonde.

V astgesteld  werd dat talrijke kinderen  
in ’t  algem een aan een gerekkige voe
ding lijden, w aartegen in den kortst 
m ogelijken tijd  zou dienen eén remedie 
gevonden.

Hopen we voor onze kleinen, dat de 
Schepen hierin ten  spoedigste m oge sla 
gen.
VALSCHE GERUCHTEN

Het bericht werd uitgestrooid dat de 
Rijksw acht van Oostende zou verhuizen  
on vervangen worden door een andere 
afdeeling uit h et binnenland.

Zoo voorgesteld is h e i bericht gansch  
verkeerd. Wel hebber enkele gendarm en  
hun verplaatsing naar h et binnenland  
gevraagd, h etgeen  zij dan ook verkregen  
hebben, m aar de verplaatsing geschiedt 
op eigen kosten en er kan geen spraak  
zijn van een «m assale» verplaatsing van  
het. korps.

Cinema’s

Overlijdens: V anhoutte Adelina, wed. 
Dem eunynck, 77 j.; Osaer Hendrik, echtg. 
Bongé Marie-Louise, 62 j.

Huwelijksafkondigingen : Vandenbus- 
sche Albert, geneesheer, Nieuwpoort en 
Baeyens Leontine, z.b., Vilvoorde.

RECHTBANK TE VEURNE 
DIEFSTAL .

Frans V., Yvonne V., Aimé D. en Emiel 
D., allen uit Nieuwpfod#, hadden zich  
aldaar p lichtig gem aakt aàn  d iefsta l van  
allerlei voorwerpen. De rechtbank h eeft 
het v ie r ta l  veroordeeld to t élk 350 fr. 
boete of vijftien  dagen.

DE VISCHAANVOER
Donderdag  30 Ja n u a r i  1941.

Visch: N.26 145 fr.; N.4 570 fr.; N. 3 85 
fr - N.20 95 fr.; N.17 58 fr.; N.22 97 fr.; 
N.7 180 fr.; N.21 225 fr.; (N.l 690 fr.; 
N 14 265 fr.; N.31 475 fr.; N.8 330 fr.

Sprot: N.4 95 fr.; W.16 1963,10 fr.; N.5 
18 124 fr .; N.26 1144 fr.; N.10 3900 fr.; 
N.3 2995,20 fr.; N.27 3360 fr.; N.23 12.5.40 
fr • ;N.20 1887,90 fr.; N.17 1696 fr.; N.2£ 
1640 fr.' N.7 15.554 fr.; N.6 6480 fr.; N£1 
999 fr ; N.28 12.180 fr.; N .l 10.492 fttV 
N.14 5350 fr.; -N-2 870 fr.; N.31 1300 fr.; 
N.8 4650 fr.
Vri jdag 31 J a n u a r i  1941.

Visch: N.2 175 fr.; N.5 290 fr.; N.3 
89 fr.; N.26 170 fr.; (N.27 295 fr.; N .l 285 
fr • N.7 550 fr.; N.4 155 fr.; N.31 660 fr.;

Sprot: N.2 1645 fr.; N.21 325 fr.; N.5 
2044 fr.; N.23 9256 fr.; N.10 15.504 fr.; 
N 20 24.480 fr.; N.3 10.956 fr.; N.26 4048 
fr • N 16 10.667,50 fr.; N.6 19.580 fr.; N.8 
11.610 fr.; N.27 4243,50 fr.; N.l 9075 fr.; 
N 7  8552,50 fr.; N.4 12.054 fr.; N.22 7770 
fr.; N.31 3437 fr.; N.28 3160 fr.; JM.14 
19.847 f.r

P r o g r a m m a ’s van 7 t o t  13 Februar i

R I A L T O  |
1. U fa aktualiteiten  in le  week; 2. Een 

dokumentair: 3. Susi Lanner en Paul 
Kemp in: «De G evangene des Konings». 
R E X

1. U fa aktualiteiten  in le  week; 2. Een 
dokumentair; 3. Harry Piel in: «Cirkus- 
prins».
R O X Y

1. U fa aktualiteiten  in le  week; 2. Een 
dokumentair: 3. Hans Moser en Char
lotte Daudert in: «Frasquita».
R I O

1. U fa aktualiteiten  in le  week; 2. Een 
dokumentair; 3. «De verm aarde bandiet 
Cartouche».
F O R U M  „

1 Ufa aktualiteiten  in ie  week; 2:1 Een 
dokum entair, 3 Zarah Leander in: 
«Magda».
P A L A C E

1. Ufa aktualiteiten  in le  week; 2. Een 
dokumentair; 3. Willy Forst en Olga 
Tschechow a in: «Bel Ami».

Z at e rd ag  1 Februar i  1941: 10 u. .
Visch: N .l 140 fr.; N.22 120 fr.; N 3  

75 fr.; N.4 180 fr.; 'N.10 150 fr.; N.7 195 
fr.; N.27 175 fr.

Sprot: N.17 4235 fr.; N.22 4658 fr.; N.14 
2480 fr.: N.23 3870 fr.; N.2 4977 fr.; N.21 
4896 fr.; N.3 3136 fr.; N.4 1254 fr.; N.10 
2700 fr.; N.7 1836 fr.; N.26 1767 fr.; N.5 
11 700 fr.; N.28 3431 fr.; N.18 3094 fr.: 
N 8 4175 fr.; N.27 2152,80; jN.31 2040 fr.

17 u. Visch: N.21 79 fr.; N.7 1165 fr.: 
N .l 1260 fr.; N.28 150 fr.; N.31 710 fr.
Verscheidene: 280 fr.

Sprot: N.5 48.620 fr.; N.8 15.275,50, 
N 21 2291 fr.; N.7 6486 fr.; N .l 17.925 fr.; 
N 28 13.851 fr.; N.3 19.200 fr.; N.31 52.405 
fr.; N.27 8625 fr.; 'N.17 1400 fr.

Woensdag  5 Februar i  1941.
Visch: N.31 2080 fr.; N.27 2085 fr.; N.26 

2225 fr.: N.5 2725 fr.
Garnaal: N.31, 15 kg. à 19,90: 298,50 fr. 
Sprot: 'N.27 72 fr.; N.26 4737,60 fr.; N.5 

1225,50 fr.
Vischprijzen: Schuilen  35-40; kleine

Oostende is n iet ontm oedigd en valt  
dapper aan. H et is cehter Cercle die een  
tweede doelpunt zal n etten  op geharre
war vóór de n etten  van Pincket, w aar
van Eeckem an gebruik m aakt om den  
voorsprong der localen aan te dikken. 
Oostende verplaatst h et spel en R uys
schaert is gelukkig een zeker doelpunt 
te kunnen verijdelen, w anneer Braet 
zijn doel verlaten heeft. Met verdeeld  
spel treedt de rust in.

Na h et hervatten dringt Cercle zijn  
spel op. Na 12 m inuten n et Debacker 
een derde doelpunt. Twee m inuten later  
verm indert Zwaenepoel, op voorzet van  
Vandenbussche uit een hoekschop, h et  
achterstel van Oostende. Deze laatste  
blijft de aanvallende partij, m aar aan  
de 25e m inuut doelt Eeckem an van op 
zijn lijn  num m er 4. De wedstrijd is thans  
gespeeld. Een strafschop in h et voordeel 
van Cercle wordt sportief door Eecke
m an in de handen van Pincket gegeven. 
Het einde ziet Brugge verdiend, maar 
m et gevleide cijfers winnen.

Kalender voor Zondag 9 Februari
PROVINCIALE AFDEELING

Reeks A
14.30 u.: V. G. Oostende — C. S. Brugge

VOETBALTORNOOI «WI NT ERH ULP »
Onder groote belangstelling kwam en  

Donderdag 30 Januari de ploegen van  
de Vrije Technische School en de Stede
lijke Vakschool in lijn  op h et p lein  van  
de A.S.O., om er den beker, geschonken  

'door den heer Devriendt, Schepen van  
Openbaar Onderwijs, voor h et voetoal- 
tom ooi W interhulp te betwisten.

Volgende ploegen traden in lijn  onder 
leiding van den h. Sim oens:

Vrije T echnische School: Roose; Zwae
nepoel en  Decorte; Sabbe, Van Hullebus 
en Werbrouck; Verhaeghe, Lesaffre, 
Pincket, Depoorter en Schoonvaere.

Stedelijke Vakschool : Bourgognie ; 
R asschaert en  V anderstuyft ; Debaty, 
Hubert en Decraecke; Mycke, Vande Ri
vière, Evers, Saelens en Lemmens.

De opgooi wordt gewonnen door V.T.S. 
Na ongeveer 5 m inuten w eet Verhaeghe 
door de verdediging van S.V.O. te drin
gen en num m er één is  gebor;en. Een  
tien ta l m inuten later wordt eten straf
schop gefloten tegen  S.V.O. Deze prach
tig gegeven door Lesaffre wordt even  
prachtig tegengehouden door Bourgognie 
m aar de bal rolt toch  over de fa ta le lijn. 
Vijf m inuten daarop wordt een tweede 
strafschop gegeven tegen  S.V.O. De doel
w achter w eet den bal nogm aals tegen  
te houden, m aar m et hetzelfde noodlot
tig  gevolg, zoodat de stand 3-0 is. De 
V.T.S., aangem oedigd door dit succes, 
dringt even zijn spel op. Bij de S.V.O. 
wordt h et spel nu verplaatst n aar den  
linkervleugel m et goed gevolg daar My
cke m et een prachtschot een eerste doel 
w eet aan te  teekenen. Vijf m inuten later 
wordt een tweede doel aangeteekend  
door Van de Rivière. De stand is dus 
3-2 ten  voordeele van V.T.S. De S.V.O.

Declerck (74 kg.) Moeskroen: Een 
prachtkam p. Van Eenoo, veel beter bok
ser en daarenboven een harde klopper, 
w int m et groot puntenverschil. 

Beroepskampen over 10x2 m inuten:  
Taecke (72 kg.) Oostende tegen Lam  

pe (72 kg.) Moeskroen:
Van m eet af aan neem t Taecke de 

bovenhand en Lampe krijgt enkele flin 
ke opstoppers door te bijten. In  de eerste 
ronden vlot de M oeskroenenaar gew el
dig, m aar tijdens de zesde ronde ver
keert Taecke insgelijks in  gevaar. De 
O ostendenaar krijgt zijn tegenstrever  
naar de planken in de zevende ronde. 
Lampe verheft zich aan acht, keert te 
rug naar h et v ilt en  de verzorgers w er
pen heel w ijselijk de spons, ten  einde 
een knock-out te voorkomen.

Wolpe (66 kg.) Oostende tegen  Van 
Outrve (64 kg.) Moeskroen:

Hier hadden we een «revanche» tu s
schen beide kampers. De eerste m atch  
eindigde op een gelijk spel en opnieuw  
deden beide tegenstrevers m atch nul. 
Wolpe scheen aanvankelijk den indruk  
te verwekken h et te zullen halen, maar 
Van Outryve hield voet bij stek en de 
uitslag is dan ook zeer ju ist te noem en. 

Beroepswedstrijd  over 10x3 minutne:  
Karei Sys (84 kg.) Oostende, kampioen  

van België zwaargewicht tegen De Ruyt 
ter (86 kg.) Antwerpen.

De bezoeker h eeft n iet veel in  te bren  
gen en wordt door Sys onder alle hoeken  
bestookt, ’t  zij door linksche of recht- 
sche, ’t zij door dubbelslagen op kin en 
lijf. De Ruytter verzwakt dan ook zien- 
deroog en verwekt algem een den indruk 
h et n iet lang m eer te zullen uithouden. 
Tijdens de vierde ronde geeft Sys een  
beetje door en zijn tegenstrever, die het 
linkeroog geopend h eeft, verkiest n iet 
verder aan te  dringen.
ALL GERARD TEGEN VERREYCKEN 

Tijdens deze m eeting kondigde Theo 
Vanhaverbeke aan, dat All Gerard op 
16 dezer den Antwerpenaar Verreycken, 
fina list der Antwerpsche zwaargewicht- 
com petitie, zal bekam pen in hoofd
kamp.

Biljarten

schuilen  15-20; sprot 4,70-18,40 fr. h et kg. zet nu alle zeilen bij om  den Seli^ 2 ? |'
Gedurende de week van 28 Januari tot ker af te dwingen, m aar h et is de V.T S.

1 Februari werd er 97.200 kg. sprot ver- die nogm aals zal doelen. Evers, alleen
kocht voor 922.129,20 fr. en  voor 33.731 fr. voor doel, m ist een eenige gelegenheid,
visch. In to taa l voor 955.860,20 fr. Aan de rust 4-2.

KAMPIOENSCHAP DER VLAANDEREN 
3 BANDSPEL - 2e KLASSE

Op Zaterdag 1 Februari had in het 
lokaal der B. C. Brugge de finaal p laats  
van het K am pioenschap der Vlaanderen  
3e Bandspel 2e klasse, voor h et jaar 
1940. Deze finaal, die eerst nu kon ge
speeld worden m oest in Mei 1940 hebben  
p laats gehad te Oostende, doch de om 
standigheden beletten  zulks. Twee onzer 
stadsgenooten m oesten den tite l van  
kampioen der V laanderen betw isten  te 
gen twee G entenaars. K w am en hiervoor 
in  aanm erking, de Heeren C. P iessen (B.
A De C entrale), Ad. Janssens (Et. de 
Mer) S taes (A. B. Union, G ent), De Bra
bander (B. C. du Sud, G ent). Verschil
lende vooraanstaande figuren uit de bil- 
jartsport hadden de verplaatsing gedaan  
naar Brugge om deze finaal bij te  wonen. 
Stippen we aan: de heer Fr. Claeys, de 
sym pathieke secretaris der K. B. B. L.; 
de heer Alf. Billiet, sportbestuurder der 
Vlaanderen; heer Colman, voorzitter van  
het Gewest; de O ostendsche crack van de
B. A. De Centrale, Henry Hardy; en dan 
nog het veelbelovend elem en t van le  kl.
3 bandenspel, Pierre M aldeghem, voor
zitter van  de B. A. De Centrale.

Om 14,30 uur werd een aanvang geno
m en m et de w edstrijden tusschen de HH.
C. P iessen—Ad. Janssens en Staes-De 
Brabander.

De favoriet C Piessen verloor deze 
partij nipt, en op een ongelukkige wijze 
van den heer Ad. Janssens op een enkel 
puntje. Staes won van  De Brabander na  
een vinnigen strijd. Laatstgenom de was 
nog m aar juist uit D uitschland terugge
keerd. Het lag er vingerdik op dat de 
speler die het m eest gelegenheid  gevon
den had om zich te  oefenen, deze finaal 
zou winnen. De Brabander won de troost 
m atch van C. P iessen. Ad. Janssens, na 
een zeer goed begin, verloor de beslissing  
tegen  den G entenaar Staes, dewelke voor 
zijn laatste  partij in  prachtvorm  ver
keerde. Een welverdiend applaus viel den  
titu laris ten  deel die tevens m et h et bes 
te  gem iddeldte den specialen prijs won, 
geschonken door den voorzitter der B.A. 
De Centrale, heer P. M aldeghem.

Hieronder volgt den technischen  u it
slag :
STAES (Union) 30 62 0,48 i
De Brabander (Sud) 26 62 0,41 : 
JANSSENS (Et. Mer) 30 75 0,40 ‘ 
Piessen  (Centrale) 29 75 0,38 < 
DE BRABANDER (S.) 30 62 0,48 4 
P iessen  C. (Centr.) 25 62 0,40 
STAES (Union) 30 50 0,60
Ja n ss en s  (Et. Meer)  2* 50 0,46

WINTERHULP
Voortaan zullen de « W interhulp »- 

ticketten  n iet m eer den M aandag, maar 
den Dinsdag worden uitgedeeld: ’s mor
gens van 9 tot 12 en ’s nam iddags van 
1.30 tot 5 uur in de K erkstraat 14, Bree- 
dene-Dorp.

Degenen die kolen halen, zullen zich 
aanbieden ’s Zaterdags van 2 to t 5 uur 
in  h et W arenhuis van René D aens, aan 
de tram statie  te  Breedene-Dorp. Men is 
verzocht zelf een zak mede te brengen.

Voor de soepuitdeeling worden rant- 
soeneeringzegels gevraagd: nrs. 3, 4, 7, 
8, 10 en 12. Men gelieve ze af te geven  
bij de soepuitdeeling of op volgende 
adressen: Spaarzaam heidstraat, 21 en 
K erkstraat 14.

H et is verkeerd te denken d at alleen  
de behoeftigen recht hebben op steun  
vanwege W interhulp. Wie m eent aan
spraak te m ogen m aken op steun, wende 
zich tot W interhulp, K erkstraat 14, te 
Breedene-Dorp, iederen Dinsdag.

PLECHTIGE KOMMUNIE*
Volgens wij vernem en, zal er dit jaar; 

wel Heilige Kom m unie worden gehou
den; den ju isten  datum  m eldt m en even-( 
wel n iet. V.

Blankenberge
APOTHEEKDIENST

Zondag 9 Februari zal de apotheek P. 
Pam elard, hoek Kerk- en Langestraten., 
den ganschen dag open zijn.

FONTE INIERSDIENST
V anaf Zondag 9 Februari to t en  met 

Zaterdagavond 15 Februari, zal de fon- 
teinier Van de P utte Marnix, 85 Karei 
D esw ertlaan (hoek Akkerstraat> den  
dienst waarnem en.

BIJ DE HOTEMERS
Het M inisterie van Verkeerswezen  

C om m issariaat-G eneraal woox Toerisme, 
brengt de hoteliers in  herinnering aan 
h et statuut van h et Hotelwezen en ook 
aan de betaling van h et hotelsch ild  (pa
nonceau). De circulaire besluit m et de 
woorden: «Indien u in  1941 uw inrichting  
opent, ware h et mij aangenaam  zoo u 
de voorziene storting vóór 1 Februari 
1941 w ildet vereffenen, opdat uw hote! 
in  de officieele gids van dit jaar kunne 
voorkomen ».

D at staa t gelijk m et een pronostlek- 
wedstrijd, w aaraan de hoteliers verzocht 
worden deel te nem en!

IN DE RIJKSNORMAALSCHOOL 
WINTERHULPFEEST

Op Zondag 9 Februari 1941 wordt in 
de feestzaal der Rijksnorm aalschool 
door de norm alisten een feest ingericht 
ten  bate van W interhulp. H et bestaat 
uit tooneel, muziek en  zang. De hoofd- 
brok zal bestaan  in  de opvoering van 
het n ieuw ste stuk van dén bekenden 
V laam schen tooneelschrijver Jos. Jan
sen: «Wij zijn een volk van Dichters», 
dat dezen W inter te Antwerpen, Brussel,. 
G ent en elders, zooveel bijval genoot. De 
w elwillende m edewerking van de juf
frouwen De Langhe F., Janssen  Gaby en 
Van Wulpen S. werd toegezegd. Wanneer 
daarbij nog komt, dat de schrijver zelf, 
die een stadsgenoot is trouwens, de spel- 
leiding w aarneem t, dan is een rijk suc
ces verzekerd. Verder treedt h et norma- 
listenorkest op, zooals gewoonlijk, en 
zullen verschillende m eerstem m ige liede
ren door h et norm alistenkoor ultgevoerd  
worden.

De kaartenverkoop is  volop aan den 
gang. De prijzen der p laatsen  zijn vast
gesteld  als volgt: 8 fr., 7 fr., 6 fr. Ge
num merde kaarten kunnen besteld wor
den op h et secretariaat der norm aal
school. Men h aaste  zich voor inschrij
vingen, w ant alles laa t voorzien, dat de 
zaal spoedig zal uitverkocht zijn.

BURGERLIJKE STAND
Geboorten: Sandelé Jaak, de Sm et de 

(^ayerlaan 43; Derudder Gilbert, Zee
brugge; Ponjaert Norbert, Vanderstiche- 
lenstr. 41; M aertens Walter, Brugge; 
Janssoone Arthur, Van M aerlantstr. 85; 
Devrieze Jenny, B. Ruzettel. 195.

Overlijdens: U tterw ulghe André, 1 d„ 
K. De Swertl. 29; Minne Bernard, 92 j., 
v laam sch e str. 10; Vande W ater Marie, 
wed. R oels (overleden te Brugge); Cat
toor Telesfoor, 45 j., Nieuwpoortstr. )7.

Huwelijk: Poppe Frans m et Snick 
Gilberta.
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EINDSTAND
1. STAES (A. B. Union, G ent).
2. Janssens Ad. (A. B. Et. Mer, Oostendt)
3. De Brabander (B. C. du Sud, Gwit) .
4 Piessen C. (B. A. Be Gtn tr .  0«s t«née)


