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FEBRUARI

ovenge- 
eent  te

uit aan

iustei- 1 Z 7.20 16.33
entebe- 2 z 7.18 16.35

3 M 7.17 16.37
1) Ge- 4 D 7.15 16.39

r aar  ae 5 W 7.14 16.40
swijzen 6 D 7.12 16.42

ae(n) 7 V 7.10 16.44
n  be- 8 z 7.09 16.46
;n. 9 z 7.07 16.48
ir t  a.s 10 M 7.05 16.49
i men 11 D 7.03 16.51
îlijic te 12 W 7.02 16.53

13 D 7.00 16.55
14 V 6.58 16.57

STUIN 15 Z 6.56 16.58
n en  te 16 z 6.54 17.00
er oe- 17 M 6.52 17.02
ien ge- 18 D 6.50 17.04
rnjKer- 19 W 6.49 17.06

20 D 6.47 17.07
21 V 6.45 17.09

JTAND 22 Z 6.43 17.11
, van 23 z 6.41 17.13

Prins 24 M 6.39 17.14
25 D 6.37 17.16

broele, 26 W 6.35 17.18
27 D 6.33 17.19

■kman, 28 V 6.30 17.21

RAAK Deze tabel  geeft
adigde
oraert

h e t  wezenli jk uur
volgens de zon.
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De Verzekering der Zeelieden 
tegen Bedrijfsongevallen
HISTO RISCH OVERZICHT

(vervolg)

In een onzer vorige bijdragen, wezen 
we er op dat de w et van 30 Decem ber 1929 
op de vergoeding der bedrijfsongevallen  
overkom en aan zeelieden, zeer gebrekkig 
ter wereld kwam.

In den loop van h et tien jarig  bestaan  
der G em eenschappelijke K as voor de Zee
visscherij werd dit herhaaldelijk  bewe
zen en op verscheidene w ijzigingen aan
gedrongen. S lechts een enkele verande
ring kon er na veel tijd  en m oeite door 
geraken, nam elijk  een  w ijziging aan  art. 
22.

In de w et van 30 Decem ber 1929 werd 
bepaald dat de bijdragen der reeders- 
stuurlieden van alle vaartuigen, m et de 
h elft verm inderd werd.

De wetgever was im m ers van oordeel 
dat, in  het opzicht der scheepsveiligheid  
en der besteede voorzorg, verschil b e
stond tusschen  een schip door den ree- 
cier-stuurman bestuurd en  een ander. 
Men wilde daarenboven de ontwikkeling  
der reederijen van stuurlieden t.t.z. het 
kleinbedrijf in  de hand werken.

De heer Bauwens, steunend op zijn  
practische ondervinding, vestigde reeds 
in  Februari 1930, bijgevolg vóór den  
datum  der in  werking treding c'er wet, 
de aandacht op h et fe it dat de voor
m elde bepaling het beoogde doel te bui
ten ging en dat nam elijk  h et risico aan  
boord van vaartuigen, waarover een ree- 
der-stuurm an h et bevel voerde, feitelijk  
niet kleiner was dan aan boord van  
vaartuigen waar de reeder geen stuur
man is. Daarenboven had de technische  
evolutie in  de zeevisscherij voor gevolg 
dat vaartuigen verscheidene honderd  
duizend frank waard (600.000 fr. tot  
1.000.000 fr.) door stuurlieden-eigenaars  
uitgebaat werden. Dergelijke onderne
m ingen konden m et h et kleinbedrijf n iet 
gelijkgesteld worden; h et waren w ezen
lijke kapitalistische ondernem ingen en  
het was n iet aannem elijk dat de eene  
reederij m eer m oest betalen om de ont
lasting, te verleenen aan de andere, te 
vergoeden. Er bestonden nog andere re
denen om de volledige afsch affin g  van  
art. 22 te vragen, redenen van tech n i- 
schen aard waarop we verder zullen  
wijzen.

De m eening van den heer Bauwens 
werd door anderen gedeeld. Er werd 
reeds in Februari 1930 beslist bij den 
bevoegden m inister aan te dringen de 
ontlasting te beperken tot de vaartuigen  
met motor van 1 tot 59 P.K. open en 
h alf gedekte booten, t.t.z. de wezenlijke 
kleinbedrijven.

Slechts den 1 Januari 1934 kwam  de

wijziging, waarop steeds voort werd aan
gedrongen, lo t stand. Door de w et van  
6 Januari 1934 werd art. 22 in  dien zin  
gewijzigd d at de ontlasting slechts ver
leend werd aan de stuurm an-eigenaars  
van vaartuigen m et m otor van 1 tot 59 
P.K., h a lf gedekte of open booten.

De G em eenschappelijke K as voor de 
Zeevisscherij onderging ondertusschen  
een verlies van ruim 800.000 fr., bedrag 
dat n iet meer kon ingew onnen worden  
en ze ruim schoots had kunnen gebrui
ken; de toekom st h eeft dit bewezen.

Dit was, zooals we zegden, de eenige  
w ijziging die in tien  jaren tot stand  
kwam, sp ijts er op andere, ook van  
dringenden aard, aangedrongen werd.

Onze parlem entairen, die ten  slotte de 
gevraagde w ijzigingen m oesten bekrach
tigen, schenen hier echter nooit voor te 
vinden te zijn en ze werden in een of 
ander com m issie begraven. Men beleefde 
onder andere h et geval dat een parle
m entair — natuurlijk geen van de kust, 
zelfs geen van W est-V laanderen —  als 
verslaggever aangeduid werd.

Deze volksvertegenwoordiger, die m is
schien in  de aangelegenheden van ziijn 
streek bedreven was, w ist n iets of slechts  
zeer w einig af van visscherij aangelegen
heden. De kwestie werd aldus op de 
lange baan geschoven, en  vooraleer deze 
heer gereed was, kwam  de K am eront
binding. Het w etsvoorstel verviel natuur
lijk. Verder hoorden wij er n iets meer 
van. En zoo gebeurde h et d at van een  
wijziging, waarop reeds in  1934 werd 
aangedrongen, n iets in  huis kwam.

In een volgende bijdrage bepalen we 
nader welke wijzigingen aan  de w et op 
de vergoeding der schade voortspruiten
de uit arbeidsongevallen zouden m oeten  
in  acht genom en worden.

ln Memoriam
De Uitbetaling der VisscherspensSoenen 

op Vrijàag 27 Februari 1941
_______ _ mw a» Genothebbers van de Commissie van

Ib I  E  Openbaren Onderstand uitgeschakeid

Ct vervolgt) W. C.

EEN GELEGENHEID OM FOR

TUIN TE MAKEN VOOR ENKELE 

FRANKEN !

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

LBNIERE RAYMOND is vertrokken  
van *La Gord (La R ochelle), zoodat de 
voor hem  bestem de brief teruggekom en  
is.

**#
AAN VALENTIN ANNYS, COXYDE. — 

Er blijkt uit ontvangen  in lichtingen  dat 
de 0.346, toebehoorende aan Vileyn Da
vid, te  Bilbao (Spanje) vertoeft. Wij ra
den U aan te schrijven lan gs den heer 
Consul van  Belgie te  Bilbao, m et verzoek 
uw brief over .te maken.

• •
Wij vernem en d at ANDRE A/NNYS, 

vertrokken m et de 0.289, veilig in Enge
land m et dit vaartuig aangekom en is.

A
AAN PONJAERT VALEER, B lanken

berge. —  Wij nem en nota  van uwe in 
lichtingen, w aaruit blijkt dat de B.51 in  
Le Havre zou gezien gew eest zijn. Als 
we opnieuw naar Frankrijk gaan — en  
ciit kan binnenkort gebeuren — zullen  
ws in deze haven zekere in lichtingen  
trachten in te  winnen.

**•
Wij vernem en dat MAURICE PIERRE, 

die bij h et marinekorps ingelijfd  was, uit 
Cherbourg vertrokken is m et de SS.O.92 
naar Engeland m et een zekeren CANI- 
PEL aan boord.

A
De heer VANHULLE PROSPER, eige

naar van h et visschersvaartuig H.82, 
meldt ons dat dit vaartuig veilig in  En
geland is aangekom en, w aarschijnlijk te  
Newlyn Bevonden zich aan boord: LAU
WEREINS FRANS vader en zoon, en 
LAUWEREINS ALBERT.

Â
Weet iem and nieuw s van GUSTAVE 

MONTEYNE, kapitein  van de 0.300 
«Jonge Frans», die zich op 17 Juni 1940 
met dit vaartuig te La Rochelle bevond?

Wij vernemen dat MEVROUWEN MON 
TEYNE, DESOMER, DEVRIENDT LOUIS,

In een onzer vorige num m ers hebben  
wij h et afsterven gem eld van den heer 
Pierre Valcke, welke op 30 Decem ber 1.1. 
zoo jam m erlijk in La R ochelle veronge
lukte. Nu zijn ons verdere bijzonderheden  
over dit sm artelijk ongeluk toegekom en  
en hebben wij vernom en dat h et in  de 
volgende om standigheden gebeurde.

M. Valcke, welke zich tijdelijk m et zijn 
fam ilie in  La Jam e, op enkele kilom eters 
van La Rochelle gevestigd had, reed da 
gelijks per fiets heen en weer naar La 
Rochelle, w aar hij zich het lot der aldaar 
verblijvende Belgische visschers aantrok. 
Toen hij op den noodlottigen avond naar  
huis reed, was h et reeds pikdonker ge
worden en bovendien m istig. Hij m oest 
aan de bassins van La R ochelle voorbij, 
en  door de duisternis m isleid  is hij in  
h et w ater terecht gekomen.

Op zijn  hulpgeroep snelden  Fransche  
tolbeam bten  toe doch door de groote 
duisternis w as h et aeze laa tste  n iet m o
gelijk hem  seffen s te  vinden. Alzoo ver
liepen 10 to t  15 m inuten vooraleer zij 
hem  op het drooge konden brengen; toen  
w as hij nog in  leven, m aar hij bezweek 
w einige stonden nadien.

Hij werd op 4 Januari, in  tegenwoor
digheid van alle aldaar verblijvende Bel
g ische visschers begraven, om, zoodra 
de om standigheden h et toelaten, naar 
zijn geboortestad overgebracht te wor
den.

Het afsterven  van  M. Pierre Valcke is 
voor zijn kroostrijk gezin, zijn  talrijke 
vrienden en kennissen, h et personeel zij
ner firm a en  voor onze visscherij een  
harde slag. Wij hebben de gelegenheid  
gehad hem  in h et bijzonder als visschers- 
vriend te  leeren hoogsch atten  en waar- 
deeren. Zijn naam  w as intiem  verbonden  
m et de Belgische visscherij en  de m oto- 
riseering onzer visschersvloot. Het is een  
bekend feit dat, indien de B elgische v is
scherij vóór den oorlog den bloei bereikte 
welke ons door m enig vreemde visschers- 
h aven benijd werd, h et voor een groot 
deel te  danken is  aan  de onverm oeide 1 
werkzaam heid van  den Heer Valcke. 
R eeds kort na den vorigen oorlog, wijdde 
hi.i al zijne krachten aan  h et u itrusten  

I der visschersvaartuigen m et D ieselm oto- 
ren. Met raad en daad steunde hij de 

K an ons iem and in lichtingen  ver- nog. onervaren visschers m oediede hen  schaffen  over FRANS PIETERS, le  chef varen Visscn_rs, m oeaigae nen
m ecanicien, vertrokken aan boord van

K oopt spoedig uw b ilje t 
van  de 2e snede der 

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

En h e rin n e rt U, d a t U in  elk geval 
uwe landgenooten zu lt helpen.

Geen enkel visscher deed ooit vruch
teloos beroep op zijn  gedienstigheid  en 
bereidwilligheid. Hoeveel hunner h eeft hij 
niet geholpen toen zij tijdens de haring- 
visscherij te Boulogne of K ales m et een 
of ander defekt binnenlagen; zoowel ’s 
n ach ts als bij dag w as hij altijd  klaar  
om h en  de noodige hulp te brengen. Hoe
veel hunner h eeft hij n iet b ijgestaan  
toen  zij, door de «koolbak» gesnapt tij
dens de haringvisscherij, voor de Fran
sche rechtbank m oesten verschijnen ? 
Ook had hij talrijke pogingen aange
wend om van de Fransche overheid de 
toelatin g  te bekomen om vrij de haring- 
visscherij op de Fransche kust te be
oefenen, en  was hij op he.t punt daarin  
te gelukken toen  de oorlog uitbrak.

Te La Rochelle, waar hij een zoo jam 
m erlijk einde vond, legde hij de grootste 
bezorgdheid aan den dag voor zijn vrien
den, de Belgische visschers, welke aldaar 
verbleven Aan hem  is h et grootendeels 
te danken dat, n iettegen staand e de 
groote schaarschte van m azout, de B el
g ische visschers hun aandeel kregen van  
ae geringe voorraad en alzoo zeer w in st
gevende vangsten  konden op de m arkt 
brengen. Hij w as steeds hun bereidwil 
lige bem iddelaar bij de Franscne over
heid, w anneer zij een gunst m oesten be
komen of als er ie ts  n iet in  den haak  
was.

Als handelaar en zakenm an w ist hij 
de tradities van nauw gezette eerlijkheid  
e a  recntvaardigheid  in zijn firm a hoog 
te houden Voor zijne talrijke bedienden  
en werklieden was hij een oprechte 
vriend en voortreffelijke m eester. Tus
schen hem  en zijn m edewerkers bestond  
er een innige gehechtheid  en verkleefd
heid; daarvan getu igt h et feit dat m eer 
dan tw intig  leden van zijn personeel van  
25 tot 50 jaren dienst tellen . Zoowel als 
hoofd van zijn .talrijk personeel als dit 
van zakenm an, was zijn  om gang altijd  
even gulhartig, eenvoucug en rechtscha
pen. Kortom: hij was en bleef eenieders 
vriend.

Geen enkel m enschlievende of liefda
dige instelling klopte ooit te  vergeefs 
aan  zijn  deur.

M aandag nam iddag vergaderde de Be
heerraad van de Voorzorgskas der Vis
scherij, onder h et voorzitterschap van  
den heer Sm issaert, Schepen der Vis- 
scnershaven.

Overzicht werd gegeven van de uitbe
taling der visscherspensioenen n a  twee 
m aanden proeftijd en vastgesteld  werd 
aat in  de m aand Januari 1941, ongeveer 
36.000 fr. werd u itbetaald  aan 347 fa
m ilies.

Door 140 gepensioeneerden werd ver
klaard dat zij steun genoten van den  
Openbaren Onaerstand, ten  bedrage van  
ongeveer 14.0üü fr. D it steungeld door 
ae Voorzorgskas verleend werd, ingevolpe 
de bestaande reglem enten, door ae Com
m issie van Openoaren on derstand  afge- 
troKken.

S lecnts 31 genothebbers van pen sioe
nen veroieven m een gesticht.

Als gevolg m ervan n ee it  ae Commissie 
beslist ai diegenen weixe van ae üom- 
missie van uper iua ren u n d e r s t a n d  ge
noten,  geen pensioen meer  uit  te  ue.a-  
ien, aaar de Deaoenng van de Voorzorgs-

Onzü Heelieoen 
in Spanje

kas der Visscherij altijd is gew eest de 
gepensioeneerde visschers en visschers- 
weduwen, buiten hun gewoon pensioen  
of steun, een bijsteun t .  verlt.,uen.

Het is  in  dien zin ,dat dc vrijwillige 
stortingen, door de reeders gedaan, dien- 
aen opgevat.

Als gevolg hiervan zal in  he.t vervolg 
eiken laatsten  Vrijdag, tusschen  2 en 
3.30 ure ’s nam idaags alleen  u i tbe taa id  
worden a a n  al diegenen welke niet  van 
de Commissie van Openbaren  Onders t and  
genieten.  Aldus zal h et inkas nog langen  
tijd de andere behoeftigen kunnen helpen  
en berokkent deze m aatregel in  geen  
enkel opzicht schade aan de personen die 
van den Openbaren Onderstand een 
steungeld ontvingen.

Alle personen, welke dus van den Open
baren Onderstand steun verleend wer
den, m oeten zich bij de betaling slechts  
aanbieden om hun pensioenkaart af te 
geven.

Zij die buiten de stad wonen m oeten  
een levensbew ijs en een bewijs van de 
Commissie van  Openbaren Onderstand  
aan het bureel van de Kas, Renteniers- 
straat 7, Oostende, sturen, vermeldend  
aat zij geen steun ontvangen.

De B elg ische  
V is s c n e rs v a a i iu ig e n  

in N e d e r la n d
M aandag jl. zijn de onderhandelingen  

tusscnen  den hoer W aiter Baels, die 
zooals we in  ons vorig num m er scnreven  
aigereisd  is m et al ae aocum enten door 
«riet visscnerijoiaü» in orae georacnt, 
en den gevoim acntigae m inister van  
O eneraal Franco begonnen.

Voor h et oogenblik kunnen wij slechts  
m elden, dat deze onaernandelingen een 
guns.tig venoop heooen  en  aat we alle 
reaen nebben om te gelooven dat onze 
jongens tegen  ten  laa tste  h et einde van 
aeze m aana tnu is m ogen verwacnt wor- 
aen.

Het is  ons n iet m ogelijk hierom trent 
voorloopig meer te vertellen.

Aan aüe ouders, vrouwen en kinderen

Naar onze lezers weten, vertoefden  
verschillenüe Zeebrugscne en H eistsche  
visschersvaartuigen in  Nederland en  
waren de huurgelden van veel dezer nog  
n iet in  ontvangst genom en.

Het Brugscn gem eentebestuur heeft 
zich hiervoor m et h et Zeewezen in ver
binding gesteld, dat m et de Duitsche 
overheid th an s de zaak volledig afhan
delt.

Zij die m eenen den heer Sabbe daar
voor dus naar Rotterdam  te m oeten  
zenden en daarvoor een -hoop  kosten  
laten  doen, hebben ongelijk.

Da.t alles van geen leien  dakje loopt 
zeggen we ondertusschen : Heb goede j en aat in  het Zeewezen daarvoor zich

Om dit alles zullen velen van ons den nabij.
hoop, de bekroning van onze werking is

Heer Pierre Valcke erg m issen, w ant m et 
hem  verdwijnt een der m eest oehulpzam e 
en sym pathieke figuren onzer stad, een 
uitzonderlijk geliefd  hoofd eener alom  
gekende firm a, en  een weldoende vriend  
bij de gansche visscherij.

D at h et voor Mevrouw Valcke en zijn  
fam ilie een  troost weze, de verzekering te 
hebben dat zijn aandenken in  eere zal 
bewaard blijven.

De Redactie.

Wij danken ondertusschen de lande
lijke pers ait pogen geestdriftig  ge
steund te hebben.

P. Vandenberghe.

speciaal iem and al lang had kunnen  
bezig houden, is mogelijk.

Maar in huidige om standigheden is in  
alles veel geduld noodzakelijk.

Hopen we dus dat de oplossing nabij
is.

Onze Reis naar Frankrijk 
en zijn Gevolgen

Weet iem and nieuw s over: YVONNE 
TOMMELIN, echtgenoote van Hendrik 
Erasm us en hun zoontje DONNAAT 
ERASMUS? Deze personen zijn  vertrok
ken uit Oostende op 17 Mei 1940 m et de 
m aalboot «Prins Baudouin».

de maalboot «Prins Charles», die veilig  
te  Southam pton zou aangekom en zijn?

Wij raden de belanghebbenden aan  
naar Engeland te schrijven lan gs Post
box 506, Lissabon, Portugal; op den om
slag  naam  en hoedanigheid van den per
soon vermelden, alsook h et vaartu ig  
waarop hij vertrokken is. Doet dezelfde 
pogingen lan gs h et Rood Kruis, Herre- 
gasse 23, Berne (Zwitserland).

**
Wij vernem en dat PROSPER SCHRAM- 

ME en  zijn fam ilie in  goede gezondheid

aan, verschafte waar noodig de ver
eischte geldelijke hulp, en zoo ontstond  
reeds in  1923 een m erkwaardige ontwik
keling onzer vloot. Deze ontw ikkeling ’ 
nam  van jaar tot jaar toe. Het vertrou
w en dat de reeders en visschers in  Pierre 
Valcke stelden en in h et m ateriaal dat 
hij hen verschafte, den steun welke zij 
van hem  ontvingen, spoorden hen  aan  
steeds grooter en m oaerner vaartuigen  
te  bouwen, waarm ede zij im mer verder 
afgelegen viscngronden durfden aan
pakken.

M enig visscher h eeft ongetw ijfeld  aan  
Pierre Valcke den w elstand te  aanken

Men verzoekt ons h et 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 R ochelle op 30 De

cember 1940.
Een p lechtige dienst, to t dewelke 

gij vriendelijk uitgenoodigd wordt, 
zal p laats hebben op ZATEHDAü 
iö  r£uKUAHI aanstaande, om 11 
uur, in  de Sb. PIEIER  EiM PAULUS 
KERK te  Oostende.

De vrienden en kennissen welke 
bij vergetelheid  geen doodsbericht  
zouden ontvangen  neooen, worden  
oeceejU verzocht d d  bericht a^s 
cLusduuig ce wiuen aanzien.

Wij hebben in  deze kolommen geheel 
objectief en zelfs m et lof geschreven over 
deze reis en het werk door de groep 
Sabbe verricht, zonder er een oogenblik. 
aan te denken ons zelf de bloem en van  
dit la stig  werk en  deze reis toe te gooien

Voor de
Vischfriandelaars

in  Engeland vertoeven. Het bericht dag- waarvan hij tot vóór den oorlog genoot, 
teekent van 26 Januari 1941 lan gs Her- 
regasse 23, Berne.

•”*
K an ons iem and nadere in lichtingen  

bezorgen over H .ll, H.14, H.57, H.69, die 
laa tst te Dieppe gezien werden?

Weet iem and nieuw s over MADELEINE 
DELY, vertrokken den 18 Mei 1940 uit 
Oostende m et het vaartuig 0.291?

A
Wij hebben nieuw s van de 0.293 «VAN

DER WE YDEN» van de M otorvisscherij.
De bem anning van dit vaartuig vertoeft 
in  goede gezondheid in  Engeland. Men 
kan hen  schrijven lan gs C/O M essera 
Pinto B asto 1, Avenida, 24, De Jukko,
Lissabon, Portugal.

Met het doel de m arktordening verder 
door te voeren, m oeten alle vischhande- 
laars-detaillanten  (ook voor w at betreft 
schaal- en  weekdieren) b innen de acht 
dagen een schriftelijke aangifte doen, 
gericht tot de Hoofdgroepeering Visch 
en Visscherijproducten, M iddaglijnstraat 
31, Brussel.

Deze aangifte m oet bedragen:
1. Naam  en ev. handelsnaam .
2. Adres.
3. Nummer en datum  van de inschrij-

Wij hebben nieuw s van de H.57 «MA
DELEINE RAYMOND », toebehoorende 

DEVRIFNDT ANDRE en LABBEKE, echt- aan Vandierendonck Jaak, ons m eldend ving in h et handelsregister, 
genooten van  de leden der bem anning dat hij m et zijn vrouw en kinderen in 4. In welke hoedanigheid de inschrij 
van de 0.300 in  Engeland verblijven. goede gezondheid in Engeland vertoeft, ving plaats had.

De Woekerprijzen mei Sprot
Tegen h et feit dat we geschreven heb 

ben, dat de sprot in de Rue de la  Paix  
te Brussel tegen 70 fr. het kg. verkocht 
wordt, teekenen zekere B russelsche h an 
delaars th an s protest aan, bewerend dat 
die sprot gesorteerd is en aan de w in
keliers reeds 45 fr. per kg. inkost, zonder 
de taks te rekenen. Daarenboven geldt 
het een verkoop in ’t  kleih.

Wat er ook van weze, wij herhalen  
dat, waar de sprot aan de kust verscïi 
gekocht de 25 fr. nie.t te boven gaat en 
m en ze bij de rookerg ten  hoogstè aan  
35 fr. zou m ogen verkoopen, deze prijzen  
overdreven zijn en m isschien wel om dat 
er tusschen  den voortbrenger en den ver
bruiker te veel tusschenpersonen zijn, 
die elk w at m oeten verdienen.

H et T e ru g b re n g e n  
v an  o n z e  

V issc h e rsv a a r tu ig e n
---------■ ---------

M aandagavond zonden het N.I.R. en 
de Fransche radioposten van Vichy en 
Parijs h et bericht uit als zouden de Bel
gische visschersvaartuigen welke te St. 
Vaast vertoefden, deze haven  verlaten  
hebben om zich naar hun thuishaven  
te begeven.

D it bericht is echter nog w at voor
barig en  we kunnen nu al m et zekerheid  
verm elden, dat h et terugkom en van deze 
vaartuigen n iet vóór h et einde van vol- 
gende week zal geschieden, daar m en op 
net oogenblik onder leiding van  w ater
schout rockelé nard aan h et repareeren  
iS om tegen  volgende week gereed te 
Komen.

j.j^uuen we echter goede hoop. 
rtc i U K Ü C i b K tN G Ë N  VAN DE VAAR-  

UiT ANDERE FRANSCHE  
HAVENS

De schippers, waarvan h et vaartuig  
nog in andere Fransche havens ligt, 
» orden verdocht «H et V isscherijblad»  
oium daellijk en schriftelijk  te  la ten  we
ten of.<ze w enscnen dat h et vaartuig  
teruggebracht wordt.

Tevens m oeten ze m elden waar het 
vaartuig vertoeft, of h et verhuurd werd, 
of ze een bon hebben en of ze bereid zijn 
het te gaan i;

Zoodra de eerste reeks vaartuigen te 
rug zijn, zal w aarschijnlijk  ook de 'rest 
m et de toelating van de Duitsche over
heid teruggebracht worden.

We raden al ae reeaers aan, zich hier
voor, desnoods ook onmiddellijk, bij den 
waterscnout aan te bieden, om alles voor 
dezen terugkeer in regel te brengen.

w ant wij doen h et n iet voor de bloemen, 
m aar om de m enschen  te helpen.

Thans echter ontvingen we n iet alleen  
een schrijven van den heer Sabbe — die 
eerst vier weken lang van zich n iet liet 
hooren, n iettegenstaande veel m enschen  
hem  rekenschap vroegen over hun cen 
ten — m aar werd op ons een geweldige 
aanval in  h et « Brugsch H andelsblad » 
ingezet.

Daarin komen n iet alleen allerlei 
schoone scheldwoorden voor, m aar be
schuldigingen en verwijtsels, welke alle
m aal neerkom en op het feit, dat de an
dere bladen ons, en  n iet genoeg den heer 
Sabbe, bewierooken.

Wat geven wij daarom!
W at m enschen zooals M ijnheer Sabbe 

en enkele van zijn aanhangers ook over 
ons zeggen, kan ons n iet schelen.

D at het «Brugsch Handelsblad» zich  
gewaardigd h eeft dergelijke vuile proza 
op te nem en p leit n iet voor de waarde 
van zijn bestuurder.

Het zal voor ons de gelegenheid zijn 
aan deze zaak een veel ernstiger gevolg 
te geven, dan m en ooit h eeft kunnen  
vermoeden.

We laten  de gevolgen van dit lich t
zinnig schrijven voor h et «Brugsch H a n  
delsblad» en zijn schoonen acteur Mijn- . 
neur Sabbe, die sedert een paar m aan 
den de lezers van talrijke biaaen en in 
't bijzonder van ’t  «Biugsch H andels
blad», w etens en w illens bedrogen heeft

In ons volgend num m er hopen we om
trent de handelingen van dezen triesti- 
gen Sire, treurige onthullingen te  aoen,

Ondertusschen waarschuw en we nu 
reeds alle lezers en in ’t  bijzonder onze 
visschers, dat de heer Sabbe van hooger^ 
hand nooit als afgevaardigde van West- 
Viaanderen van de «tdent if iceerings-  en 
Vcreffeningsdienst  voor de Repat r ieer ing 
van Goederen» werd asntgesteld.

D at hij nooit als officieel zaakge las 
t igde der steden Oostende, Brugge, enz., 
als zoodanig naar Frankrijk werd ge
zonden; dat M ijnheer Sabbe niet  in over
leg m et Schepen Pierre Van Dam m e als 
zoodanig thans naar Rotterdam  wordt 
afgevaardigq en dat_gansch_de_za^_^ail^ .



BANK VAN BRUSSEL
— NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP — 
BIJHUIS OOSTENDE : 3, WAFENFLAATS 
BUEEEL: 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.

de B elgische V isschersvaartuigen in Ne
derland th an s door h et Zeewezen in 
overleg m et h et Brugsch gem eentebe
stuur wordt geregeld.

Volgende week hopen we in  deze ko
lom men, m et docum enten gestaafd, den 
heer Sabbe en het «Brugsch H andels
blad» van antwoord te dienen en  m eteen  
veropenbaringen te doen welke ernstige  
m enschen zullen doen inzien w at de ei
genlijke oorzaak is van dezen... schoonen  
aanval.

Als men te Heist, tengevolge van zekere 
politieke toestanden, waarover we hier 
niet uit te wijden hebben, som m ige ge
vaarlijke m enschen vreest en  m en er 
alles gedoogt, dan is dit n iet m et ons 
het geval.

«Het Visscherijblad» h eeft in  al die 
m aanden alles in h et werk gesteld  om 
elkeen in de huidige toestand en  te hel
pen m et de bescheiden krachten waar
over het beschikte, zonder dat h et aan  
iem and daarvoor ooit een cent gevraagd  
heeft en het integendeel som s veel geld  
gekost heeft.

Wij hebben dit alles gedaan zonder 
wierook, zonder bloemen te  vragen en 
zullen het voortdoen, zonder ons te be
kommeren om den m odder ons door ze
kere heerschappen h ier ter stede of te 
Heist toegegooid.

DE TE BETALEN SOMMEN
Verschillende lezers stellen  ons de 

vraag of zij h et geld door den heer Sabbe 
gevraagd voor h et m eebrengen van hun  
n etten  of goed, m oeten betalen.

Wij m eenen dat ze in elk geval de 
kosten m oeten helpen dekken.

iNaar h et sch ijn t wordt door den heer 
Sabbe hiervoor van 200 tot 2.000 fr. per 
persoon gerekend.

Ten tite l van inlichting, m elden we dat 
door verschillende gem eenten hiervoor 
een toelage werd verleend, ’.t zij door 
Brugge 5.000 fr., Heist 1500 fr., N ieuw
poort 1500 fr., De Panne 1500 fr.

H et is ons echter n iet bekend w at de 
heer Sabbe van sommige afdeelingen van  
W interhulp ontving, waarbij hij ook aan
gedrongen heeft. De openbaarm aking  
van de steunverleeners, zooals m edege
deeld werd, verwachten we nog steeds!

Daarenboven werd door ongeveer 185 
m enschen 20 frank gestort, ’t  zij 3700 fr. 
in  totaal.

De onkosten van de autocar m ogen  
onzes inziens m axim um  8500 fr. bedra
gen, daar den afgelegden w eg de 1500 
Km. n iet kan overschrijden. (Onze per
soonlijke ondervinding).

Daarbij komen eventueel de kosten  
van de wagons, die, alhoewel  to t  op 
heden niet  betaald,  ongeveer 16 duizend 
frank Belgisch geld zouden bedragen.

En ten  slotte komen de onkosten van  
den heer Sabbe zelf van  een 14 dagen  
lange reis.

2.000 fr. betalen, zooals aan som m igen  
gevraagd werd voor enkele netten , is  in  
elk geval overdreven.

M ijnheer Sabbe had nochtans vóór de 
reis in  h et «Brugsch Handelsblad» u it
gekraamd, dat elkeen hoogstens 200 fr. 
zou te  betalen hebben, w aar anderen er 
woekerwinsten hadden van  gem aakt. 
(Zie «Brugsch Handelsblad» van 7-12-40).

Inderdaad, M ijnheer Sabbe, de nieuwe 
orde is, zooals gij toen  schreeft, nog niet 
ver genoeg in de zeden doorgedrongen  
om h et orde der woekeraars in  zulke be
narde tijden  uit te  schakelen!

Meer zeggen we hierover deze week  
niet !

P. Vandenberghe.

MEKANIEKE TOUW-, GAREN
EN NETTENFABRIEKEN

Onze Brievenbus
ED. VANHOUCKE, CONTERDAM.

Wij hebben uw schrijven overgem aakt 
aan de bevoegde overheid en  verhopen  
voor U h et beste.

N. V.
REEDERIJKAAI, OOSTENDE

' 9
Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en
— Openbare Werken —
— Maziout « Purfina » — 
Diesel Motoren « Sulzer »

Ontspannings-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 stip t

M edewerkenden :
EEN AMUSEMENTSORKEST
onder de leiding van den heer  

Alf. Bcehme.
Dam es: S. Candaele, declam atrioe 

M. L. Van W ynsberghe, 
zangeres;

Heeren: G. Decleer, conférancier; 
F. V anheste, violist 

en
DE BLAASKAKEN

Mondorgel-Ensemble 
K aarten aan 3 fr. verkrijgbaar, 

in  het lokaal WINTERHULP, IJzer- 
straat, 5 (propagandasecretariaat)

De Vischgronden die 
dikwijls tot botsingen 

aanleiding gaven
RUSSISCHE AAN

Rechtbanken

KONCESSIES 
JAPAN

O nlangs werd in de pers bekend ge
m aakt, dat a ls gevolg van  een  reeks 
akkoorden tusschen  Japan  en  R usland  
o.m. voor één jaar de verlenging werd  
bekrachtigd van  de overeenkom st op de 
visscherijen in  den S tillen  Oceaan. Meer 
dan deze eenvoudige m elding la a t ver
onderstellen, is  die overeenkom st van  
groot belang voor de onderlinge betrek
kingen van beide landen.

Jarenlang im m ers zijn  vischgronden  
oorzaak gew eest van  botsingen  tusschen  
R usland en Japan.

Als geen enkel ander land  in  de wereld, 
h eeft Japan, door de om standigheden  
daartoe gedreven, zoo vroeg en zocr sterk  
de visscherij beoefend. V isch speelt in  
de voedselvoorziening van  dit rijk een  
aanzienlijke rol en  h eeft er daardoor ook

• I een terugslag op den levensstandaard. 
Î 1 M et zijn  45.000 km  kust, zijn talrijke 
ï  j m eeren en  rivieren, vinden th an s m eer 
S j dan anderhalf m illioen  Japanners hun
• ! broodwinning in  de visscherij en  verte-
• genwoordigen hun vangsten  m eer dan
• een derde van de gezam enlijke op

brengst over de geheele wereld.
R eeas in  1898 zond de S taat zijn vis- 

schers n aar afgelegen  gebieden en, zoo
als A. Ziscnka zegt, « visschen  th a n s Ja
panners zoowel in  de Aretica a ls voor 
K alifornië, voor Noord-Australië en  voor 
K am tchatka, aan  de m onding van de 
Jangtse zoogoed als voor Sachalin  en  
W ladiswostok ».

M et andere woorden beteekent dit dat 
de Japansche vissehers even goed hun  
n etten  uitwerpen in  de Noordpoolzeeën  
als voor de JNoord-Amerikaansche kusten  
van den Stillen  Oceaan, in  w ateren van  
h et Zuidelijk halfrond als voor (Noord- 
Oost-Siberië, zoowel voor S janghai als 
in  de zee van Japan  of Oktotsk.

Het bewerken van deze rijke vissche-

Studie van den N otaris

F. J. Van Caillie
te Oostende, 41, St. Paulusstraat.

BOETSTRAFFELIJKE RECHTBANK VAN 
BRUGGE

Bedriegljke verduis t er ing.  — Louis L .,, 
w erkm an te Breedene, had op bedrieg- rijgronden en de groote van gsten  hebben  
lijke wijze een som van 400 fr. verduis- ja p a n  in  den loop der tijd en  h eel w at

De Zaak der oude Oostendsche 
Handelsdokken opgelost

De Commissie voor U rbanisatie verga-1 De brug aan de K apellestraat zal ver- 
derde onlangs, om zich uit te spreken vangen worden door een breede en meer 
om trent h et ja dan neen  behouden van ' m oderne beweegbare brug welke elec-
de handelsdokken. D it onderwerp werd 
vóór eenige jaren reeds duchtig bespro
ken en h eeft zelfs veel stof doen op gaan  
Opdat het vraagstuk goed begrepen  
worde, is er eenige toelichting noodig.

Volgens een conventie, tusschen  Stad  
en Staat, opgem aakt in  1912, m oest deze 
laa tste de uitvoering van verscheidene  
groote werken voor zijn rekening nem en. 
De S taat voldeed gedeeltelijk aan deze 
overeenkom st, doch zekere werken wer
den n iet tijd ig  aangevat, zoodat inm id
dels andere oplossingen, werden vooruit
gezet, daar bedoelde werken hedendaags  
hun doel zouden m issen, en  daardoor 
kwam  in 1937 eene com m issie to t stand  
om de verplichtingen van S taa t en Stad  
te  bepalen, den gewijzigden toestand  in 
overweging nem end.

Deze com m issie, op voorstel van het 
vroeger Schepencollege, besloot de h an 
delsdokken te dempen, doch me.t dien  
verstande, dat h et 2e dok zou ingericht 
worden als onderaardsche autogarage en 
een tunnel, oorsprong nem end aan  een  
rondpunt in de verlenging van de Leo- 
poldlaan, en eindigend aan de Car- 
Ferry, die de rechtstreeksche verbinding  
zou verwezenlijken tusschen  de autostra
de en dit station. De beram ing van deze 
werken beliep 45 m illioen frank.

Het tijdok langs de V isscherskaai zou 
herschapen worden in een jachtvlotkom , 
en zou voor dit doeleinde vergroot, aan
gepast en voorzien worden van een sluis. 
Het Noordelijk gedeelte van h et tijdok, 
tusschen  h et gebouw voor ’t  Loodswezen 
en den garnaaltrap zou ter beschikking  
blijven van  dö visscherssloepen. Deze 
verwezenlijking werd op 35 m illioen ge
schat.

Uit dit alles blijkt, dat eene uitgave 
van circa 80 m illioen frank zou noodig  
blijken om eensdeels de handelsdokken  
welke als jachtkom  gebruikt werden op 
te  vullen, en anderdeels een andere 
jachtkom  te m aken, m et als eenige reden  
h et verkeer rond h et Zeestation te ver
beteren.

Eenige weken geleden verklaarde het  
Beheer van Bruggen en W egen zich ak
koord om de autostrade, als specifieke 
autosnelweg, te  la ten  eindigen aan een  
rond punt, op te  richten op de grens van  
h et grondgebied Oostende-Steene. Daar
uit volgt, dat de dem ping der handels
dokken aldus n iet volstrekt hoodzakelijk  
wordt voor de autostrade.

De Comm issie voor U rbanisatie was 
van oordeel dat andere oplossingen, 
welke veel econom ischer zouden u itval
len, h et verkeer rondom het station  kon
den verzekeren en in dezen geest werd 
de kwestie dieper ingestudeerd.

Verschillende plannen, opgem aakt door 
den stedelijken techn isch en  dienst, wer
den voorgesteld, en de keus viel eenparig  
op dit, welke h et behoud der handels
dokken voorzag.

Ziehier een nadere beschrijving van  
h et ontwerp:

Het derde dok wordt gedem pt; deze is 
reeds voor de h e lft opgevuld, en  ware 
h et n iet dat eenige schepen nog m oeten  
afgewerkt worden op de werf, dan zou
den de aanvullingswerken reeds verder 
gevorderd zijn. Het panoram a van den 
IJzer wordt afgebroken en op de zoo be
schikbaar komende gronden zal het 
nieuw stadhuis- m ajestueus kunnen op
rijzen.

Het tweede dok wordt de eigenlijke 
jachtkom , de vorm ervan wordt onge
wijzigd behouden, doch rondom wordt, 
op ongeveer 1,50 m. onder het peil van  
den deksteen van den kaaimuur, een 
aanlegplaat in gewapend beton aange
bracht. Er zal voor gezorgd worden, dat 
de jachten  aansluiting kunnen krijgen  
m et h et stedelijk  water- en electrisch  
net, opdat aan confort, in  h et schip zelf, 
niets zou ontbreken en om de feestver
lichtin g der booten in de hand te  werken.

Het oude m iddenstation wordt afge
broken en zal de p laats ruim en voor 
openbare gebouwen, w aarvan de bestem 
m ing nog onbekend is, doch b.v. zouden  
kunnen gebruikt worden voor congres
zaal, museum, kunstacadem ie. Het valt 
niet te betwijfelen, dat eens deze gebou
wen opgetrokken, h et kader rondom de 
handelsdokken indrukwekkend en m onu
m entaal zal wezen, en  veel zal bijdragen  
om h et m eeren van jach ten  in  deze kom

trisch  bewogen wordt.
W at nu h et eerste dok betreft, m oet 

toegegeven worden dat de vorm ervan  
het oog n iet voldoet. H et feit dat de 
kaaim uur op verscheidene p laatsen  erg 
beschadigd is en  een gedeelte van  deze 
kom zelfs van geen kaaim uur voorzien 
is. nam elijk  daar waar vroeger h et ver-

terd ten  nadeele van Ursmar, uit Oosten
de: een m aand en  182 fr. boete.

RECHTBANK VAN VEURNE

Plunder ing  te  Nieuwpoort .  — Twee en  
tw intig  beschuldigden, waaronder acht
tien  vrouwen, verschenen voor de R echt
bank in verband m et de plundering van  
twee wagons weefsels, lakens en bureel- 
benoodigdheden in h et station  te Nieuw
poort. De beklaagden beweerden alles 
gekregen te  hebben van D uitsche m ili
tairen. Deze sto ffen  behoorden toe aan

a igu n st bezorgd, o.m. m et R usland en  
de Vereenigde Staten.

He.t staa t vast dat Japansche vissehers 
reeds in  1752 tu ssch en  S achalin  en A las
ka ter van gst gingen. Al kwam  h et in  
1875 to t een overeenkom st tusschen  
Tokio en  St. Petersburg, waarbij de Ja
pansche visscherij rechten uitdrukkelijk  
werden vastgesteld, toch  deden zich  her
haaldelijk  botsingen voor, to t Japan, 
door zijn overwinning in  1905, m et het  
verdrag van Portsm outh, zijn  rechten  
opnieuw liet bepalen. Deze R ussische

Den MAANDAG 24 FEBRUARI 1941 
om 3 uur nam iddag in  h et ca fé Prins 
Boudewijn, 22, St. Sebastiaanstraat, te  
Oostende :

TOESLAG van

1) een schoone VILLA
te Oostende, Sportstraat 55, groot *130 
m2. Voorzien van  loopend water. Alle 
vergoedingen voor oorlogschade zijn  in 
den verkoop begrepen.

Ingesteld: 140.000 f rank .

2) een schoone VILLA
te Oostende, Mariakerke, K laprozenlaan  
61, groot 182 m 2 .

S lechts ingesteld: 30.000 f rank .  
Voor verdere bijzonderheden leze men  

de affichen  en wende m en zich ten  kan
tore van den notaris, open van 10 tot  
12 en  van 2 to t 4.30 u„ behalve ’s  Zater
dags nam iddags.

Studie van M eester
Pierre DENIS

Dokter in  de R echten  
Notaris te  Nieuwpoort

tw ee firm as uit Roeselare. Twee beschul-1 koncessies w erden Jap an  echter zoo 
digden werden veroordeeld tot 1 m aand ' w instgevend, dat de groote vangsten  en  
gevangen isstraf en 182 fr. boete. Negen- ! de belangrijke invoer in  de Vereenigde 
tien  anderen kregen 350 fr. boe+e of 1 5 'S ta ten , er aanleiding gaf to t anti-Japan- 
J ------  -------------  sche betoogingen en m en in  Zud-Kali-dagen gevang en slech ts één vrijspraak  
werd geveld.

Vandaa l  bij vers tek veroordeeld.  —
Ant Michel, scheepslosser ie  St. M ichiels, 
vroeger als soldaat gekantonneerd te 
W estende, had  aldaar onder den invloed  
van den drank ruiten en huisafslu itin - 
gen vernield ten  nadeele van Levecque 
August. Veel ruiten waren doorboord m et 
kogels. De rechtbank verwees hem  bij
straf en  350 fr. boete of 15 dagen gevang ging van zijn koncessies te bekomen. De 
verstek to t .twee m aanden gevangenis- overeenkom st van  1.927 verzekerde Japan  
zonder uitstel. [ 239 vischgronden tegenover 40 voor Rus-

Bedreigingen en ve rn ie l ing .__A Emile ! iand. R usland bouwde echter in tusschen
rentenier te  Coxyde, had  aldaar bedrei- voort aan zi n̂  eigen  vloot, en  in  1936 
gingen geuit tegen  Lescrauw aet Jules I weigerde h et Japan  de verlenging van  

bin dine s kan a's! ' u i t m^rid de " la  at toe" eene Daarbij had hij huisafslu itingen  vrijw il-: ziin  visscherijrechten. S teed s scherpere 
n le u ^  con tofrlU nT an  te n e ^ n .  De toe- ' ten  nadeele van . laatstge- t o d d r a ^ j m t r t o n a e i i  en  i slech ts op *■

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, respektieve- 
lijk groot volgens m eting:
nr. 113: 126.60 m 2 ; 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; ingesteld: 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.

fornische p laatsen  de Japanners wilde nr. 126: 142.25 m2; ingesteld: 15.000 fr.
verdrijven.

Japan had zich, m et de m odernste  
hulpm iddelen, toegelegd  op de vangst 
van reuzentonijnen, v issch ien  die tot 
550 kg. zwaar worden. Deze van gsten  
waren weer aanleid ing to t oneenigheid  
m et Rusland. In  1925 echter, te  Peking, 
w ist Japan de u itbreiding en  de verlen-

gang to t de jachtkom  zou geschieden  
door een nieuw te bouwen sluis, daar de 
huidige bouwvallig is. De richting van  
de sluis zal zoo georienteerd worden, dat 
het invaren m et h et m eeste gem ak kan  
verloopen.

De kreek, vertrekpunt van den veer
boot, wordt opgevuld, om  toe te laten  
de nieuwe schikking te  verwezenlijken.

Onderhandelingen worden gevoerd m et 
de Nat. M aatschappij van  Belgische  
Spoorwegen, om het sta tion  te  verplaat
sen in de richting der de Sm et de 
Naeyerlaan. Zoo dit voorstel m ocht door
gaan, dan zou een ruime verkeerplaats 
voor h et station  kunnen aangelegd wor
den, te m eer dat de w ijziging aan het 
eerste dok, dit reeds beoogt.

De tram lijnen  zouden n iet m eer door 
de Jozef II straat m oeten loopen om h et  
station  te bereiken, m aar zich richten  
langs het park, Henri Serruyslaan, nieuw  
Stadhuis, de jachtkom  en voor h et sta 
tion  kunnen komen. De zelfde weg zou 
ongeveer gevolgd worden als voor eenige 
jaren, toen  het m iddenstation  nog n iet

noemde. De rechtbank veroordeelt hem  
tot zestien  dagen gevangenis.

Diefstal  van kolen. — Leg. Emilius, 
bakker te Oostduinkerke, had aldaar een  
partij kolen en verscheidene voorwerpen  
gestolen  ten  nadeele van Sullon Julien. 
De rechtbank verw ijst hem  tot een geld
boete van 2100 fr. of een gevangenisstraf 
van drie m aanden. W egens h et w egne
m en der kolen en w egens zedelijke scha
de wordt hij veroordeeld om aan de bur
gerlijke partij de som  van duizend frank  
te betalen.

laa tste  oogenblik werd de koncessie ver
lengd to t einde 1937. M aar in  Septem ber 
van dit jaar werden Jap ansche visschers- 
booten door R ussische kustw achtvaar- 
tu igen  opgebracht, en  Jap an  m oest m et 
zijn oorlogsvloot dreigen om ten slotte  
in  Decem ber 1937 een nieuw e voorloopige 
regeling te zien to t stan d  komen.

Sinds blijkt deze strijd  om vischgron
den geen h inderpaal m eer te  zijn tot ver
steviging der R ussisch-Japansche b e 
trekkingen.

H.
ÉX: ÊKi = K = = K

Zeer gewichtige Vergadering te Brugge
Major Spiritus en Gouverneur Bulckaert 

voeren er o. m. het woord
Naar aanleiding van sabotagedaden m issarissen, de heer Gouverneur, de 

gepleegd in  verschillende p laatsen  der rijksw acht, ravita^lleeringsdienst», prij- 
afgeschaft w as; daardoor zouden de ver- provincie, en de onrustwekkende .toestan- zen en  loonen, hadden als opdracht,hand
kersongem akken op de Kapellebrug tot 
het verleden behooren.

Eene grove schatting, op dezelfde basis
als de hoogere beram ingen, laat toe h et jjnc Hotel te Brugge, een vergadering  
bedrag van  al deze werken op 25 m illioen 0p touw  gezet, waar de m eeste verant- 
frank te  bepalen, w at dus aantoont dat woordelijke in stan ties der provincie, wa- 
op financiëel gebied het ontwerp zeer ; ren op uitgenoodigd.
voordeelig i s . .............................  y an D uitsche zijde waren onder meer

Op schoonheidsgebied is het u iterst j tegenwoordig : Major Spiritus, Ober-

den op h et gebied van voedselvoorzie- in  hand sam en te werken, om de arm sten  
ning, werd op in itia tief der bezettende onder h et volk, de scham ele bete brood 
overheid, op W oensdag 11., in h et Mem- te bezorgen.

REDE VAN DEN HEER BULCKAERT
De heer gouverneur Bulckaert be

dankt daarop de bezettende overheid en  
w ijdt uit tegen  w at hij noem t de laag
hartige belagers van h et volkswelzijn,

gelukkig: wij stellen  ons reeds voor, h et Kriegsverw altungsrat Von Werder, de lopgehitst door een leugenachtige anti
zicht op deze kom m et prachtige jachten, verschillende K riegsverw altungsraten en  
de om geving m et m ajestueuse gebouwen. Ortskom m andanten der Provincie.
De toerist of reiziger welke in onze stad j v an v laam sch e zijde stellen  wij de 
aankom t ’t zij per spoor, ’t  zij langs de aanwezigheid vast van heer gouverneur 
verlengde autostrade, zal aangegrepen Bulckaert, Hoofdkom m andant der Rijks
worden door dit verrassend en indruk- w acht Van der Kam, de vertegenwoordi- 
wekkend schouwspel, hetgeen  tot den ! gers der bevoegde d iensten der Provin- 
roem van Oostende, koningin der bad- ■ cje> (je neer Vermeulen, leider der Boe- 
steden, zal bijdragen. | rencorporatie, heer De Weerdt, Provin-

Wij zijn dan ook overtuigd, dat de ciehoofd voor den D ienst der R avitail- 
uitvoerm g van dit grootsch ontwerp veel leering, M. Kelderm ans, Provinciehoofd  
zal bijdragen tot den wederopbloei van voor net C om m issariaat voor Prijzen en 
Oostende op toeristisch  gebied en wen- Loonen, de verschillende heeren arron- 
schen dan ook, dat de verwezenlijking dissem entscom m issarissen en bevelheb- 
van deze schoone p lannen werkelijkheid ^ers der rijkswachtdistrikten.

ERNSTIGE WAARSCHUWING AAN 
DE BEVOLKING

Major Spiritus nam  het eerst het woord. 
Zijn rede w as een aanklacht tegen  de 
geniepige sabotagedaden door volksvij
andige elem enten m eestal onder de be
scherm ing der duisternis gepleegd. De 
Bezettende Overheid had al h et moge-

worde.
Urbsnova.

Brugsche Kroniek
jNet als overal elders is de bevoorra- ujke gedaan om in een geest van ver

ding hier de groote zaak! standhouding, de m axim um  vrijheid aan  
De dagelijksche vier gram boter en | <je bevolking te  waarborgen. De bezet- 

vijf en dertig gram vleesch schijnen j y n g  zelf w as op een dergelijke wijze ge- 
voor deze m aand ongeveer tot het rijk schied dat zij m et een m inimum  last voor 
der n iet te verwezenlijken illusies te 1 (je bevolking gepaard ging. 
zullen behooren. Wat de «pattatten» be-| in d ien  de bevolking langer deze toe--

D uitsche Propaganda. Verder zegt hij:
« Ik richt mij hierbij speciaal tot u 

hier vereenigd, en bezweer u .terwille van  
de verantwoordelijkheden die u te  dragen  
hebt, n iets onverlet te  la ten  om de schul
digen te ontdekken, die door ieder eerlijk  
m ensch als vijand van h et volk m oeten  
betiteld worden.

Die schuldigen zijn echter n iet alleen, 
de la ffe daders, dijt zijn in  de eerste 
p laats de ingevers der flu istercam pagnes 
de h itsers en  onruststokers, wier verder
felijk zaad dikwijls een  m aal al te vrucht 
baren bodem vindt in het hart van on
gelukkige misleiden.

Aan u allen er voor te  ijveren door uw  
invloed en uw gezag door uw voorbeeld 
en uw doortastenheid, dat dergelijke h a 
telijke cam pagnes een  einde nem en.

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, 
deel van num mer 65-a.

R echt 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 lichtingen  zich wenden  
ter studie van Notaris DENIS, voor- 
noemd, Kokstraat, 9, te Nieuwpoort.

OUDE GAZETTEN TE KOOP

Zich wenden:  Drukkeri j  «Het Vissche
rijblad», Steenweg op Nieuwpoort ,  44.

Verzekering tegen 
Oorlogsrisico

De Vereeniging voor Onderlinge Zee
verzekering tegen Oorlogsrisico h eeft aan  
de eigenaars van visschersvaartuigen  
hiernavolgende verzekeringspremie op
gelegd :

I. Tar ie f  toepassel i jk voor de m a an de n
Jun i  en Juli  1940:

Onverschillig of de vaartu igen  in den 
loop der m aanden Juni en Juli gevaren  
hebben of oplagen in Belgische of F ran
sche havens zal, per maand, een premie 
verschuldigd zijn van:

1/16 % voor de vaartuigen van 35 T. 
bruto tonnem aat en minder;

1/2 % voor de vaartuigen van m eer dan  
35 T. en m inder dan 57 T.;

1 % voor de vaartuigen van 57 T. en 
meer.

II. Tar ie f  toepassel i jk van 1 Augustus  af :
•

Voor de vaartuigen die oplagen in  Bel
gische of Fransche havens, wordt de pre
mie, per m aand, vastgesteld  als volgt:

1/16 % voor de vaartuigen van 35 T. 
bruto tonnem aat en minder;

114,1% voor de vaartuigen van m eer dan  
35 T. en m inder dan 57 T.;

2/8 % voor de vaartuigen van 57 T. en 
meer.

W anneer deze vaartuigen van uit Bel
gische of Fransche havens ter visch
vangst hebben gevaren, wordt een bij- 
premie, gelijk afth h et 1/30 van de m aan- 
delijksche prem ie geeischt voor eiken  
dag dat h et gevaren heeft.

N. B. —  Voor de m aand Mei 1940 blijft 
h et tarief gehandhaafd dat van kracht 
w as op 1 Mei 1940,

De stortingen kunnen gedaan worden  
op de postcheckrekening nr. 4183.04 van

Studie van den Notaris

Jean DE WYNTER
Kerkstraat, 43, te Oostende

Op DONDERDAG 27 FEBRUARI 1941, 
te 1'5 u. in het lokaal «Prins Boudewijn», 
St. Sebastiaanstraat. 22, te Oostende.

TOESLAG van

GEMEENTE BREEDENE A/ZEE

Schoonen Eigendom
dienstig voor Bloemenkweekerij, om vat
tende: NIEUWGEBOUWD .WOONHUIS, 
SERREN en GROOTEN TUIN, De Locht- 
laan, 10, gekadastreerd Sectie B. nrs 298y 
298z en 298a2. Oppervlakte 1330 m 2. 

Onmiddellijk genot.
Ingesteld: 134.500 fr.

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
lichtingen  te  begeven: 10, Velodroom- 
straat te Oostende.

TE HUUR te  Schaarbeek, Rue Renkin, 
mooi gemeubeld m et alle konfort
en kleine hof, voor 1500 fr. per maand. 
Schrijven: H. Van kchendel, 3, rue Brial- 
m ont, Brussel.

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

BEGEER TE KOOPEN: wel gelegen  
handels- of opbrengsthuis van 150 tot 
180.000 fr. Schrijven bureel blad onder 
letters R. C.

GOEDE LOOPJONGEN gevraagd, onge
veer 15-16 jaar. Zich aanbieden: Firma 
Verdonck, 7, Hendrik Serruyslaan, Oos
tende.

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.

Motorvisscherij
Naamlooze vennootschap, te Oostende. 
G estich t op 7 D ecem ber 1929, S taa tsb lad  
van  30-31 D ecem ber 1929, a k te  19346. 
W ijzig ing  der s ta tu ten , S ta a tsb lad  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. 
Handelsregister Oostende nr. 2342

Wij hebben de eer de heeren aandeel
houders uit te noodigen tot h et bij wonen  
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 
morgens, m et de volgende

DAGORDE

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

2. Bestatiging van de onmogelijkheid  
een balans van w inst- en verliesrekening 
voor te leggen;

3. O ntlasting van beheerders en kom- 
missarissen;

4. Verscheidene.
Wij verzoeken de heeren aandeelhou

ders zich te willen 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 Beheerraad.

Voor de 
Werkgevers

treft, die zijn al zoo lang uit de o ffi
cieele circulatie verdwenen, dat men  
stilaan  het aardappellooze leven als nor
m aal gaat beschouwen.

Wie het best vaart bij de rationnee- 
ring is zeker w el... de slanke lijn! Ei
genaardig hoe jonge en minder jonge

op heden gedragen op een wijze die de 
hulde wegdraagt van ieder objectieven  
eerlijken burger; U zult er voor zorg dra
gen, dat deze toestand  kunne bestendigd  
worden.

Er is w aarachtig ander werk te  doen 
dan door een hatelijke onderduim sche 

sc.hietelijke houding m et sabotagedaden propaganda en door D uitsch  vijandige

zoodat n iet langer de gansche bevolking de Vereeniging voor Onderlinge Zeever-
m et de m eest onrustwekkende straf- zekeringen tegen Oorlogsrisico, Keizer-
m aatregelen worden bedreigd ter w ille straat 13, Antwerpen, of op h et kantoor
van het gestook van enkele ellendigen. van onzen Inspecteur, Heer A. Van der

De bezettende overheid heeft zich tot Biest, C hristinastraat 139, te  Oostende.

beantwoordde dan zou n iet voor respre- 
saillem aatregelen worden teruggeschrok
ken en als inzet alle verkeer gedurende 
de duisternis verboden.

De Bezettende Overheid biedt de Bel
gische bestuursleden haar medewerking

oudsher eerder minder slanke dames nu aan in  den volsten zin van het woord;
opeens tot de nieuw slanke orde hebben 
geëvolueerd!

zij zal er zich over verheugen dat haar  
m edehulp er toe m ocht bijdragen, de

De uitzonderlijke dikkerds, van hun groote nooden van het oogenblik te h ei
kant, klagen erover dat ze het wantrou- pen lenigen.
wen van de controleurs der ravitaillée- 1 Hierop behandelde Oberkriegsverwal- 
ring gaande m aken en ervan verdacht tungsrat Von Werder, meer speciaal het 
worden hun rantsoen* door een of ander vraagstuk der voedselvoorziening. Hij
«zwarte» m iddel aan te vullen. w ees er op hoe sedert geruimen tijd, het

Het schijnt dat de bakkers aan hun bezettende leger volledig, in  zijn eigen  
kliënten niet gaarne m eel afleveren in bevoorrading had voorzien, en  alle be- 
Plaats van brood. D at is m isschien de staande voorraden .ter beschikking der 
reden waarom we onlangs volgend «rij
mend» versje (!) van de hand van een  
spuiter, in  krijt op de deur van een  
bakkerij konden aantreffen:

« Geef ons blomme 
G ... V... Domme »

M aar het stond er in  volle letters...
Tyl.

staande voorraden .ter beschikking  
bevolking had gelaten.

De nood waarm ede de arm sten onder 
de bevolking hadden te kampen, was 
hoofdzakelijk te w ijten aan den woeker
en sluikhandel, die m et de laatste ener
gie door de bezettende overheid diende 
bekampt.

Burgemeesiters, arrondissementscom-

daden de rust te  verstoren.
De schrijnende nood tiert in  vele h u is

gezinnen. De m eest noodzakelijke voe
dingsm iddelen ontbreken op hun tafel. 
De honger is een slechte raadgever.

N iet de bezettende overheid draagt 
hieraan schuld, m aar de woekeraars en  
sluikhandelaars, die onverpoosd hun ver
derfelijk werk voortzetten ten  n a d e e le 1 
van de m inst bedeelden onder de volks- 
genooten, de arme verschoppelingen, die 
niet het geld hadden, om voorraden in  
hun kelders op te slaan; voor hen  en  
tegen  de vijanden van h et m eest na
tuurlijke recht, het recht op levensonder
houd, zult gij den m eest hardnekkigen  
ocrlog voeren. Hand in  hand zult gij 
sam en werken, m et de bezettende over
heid, om h et onheil dat vooral de arm 
sten  onder de bevolking bedreigt, te  kee
ren.

Dank zij een geest van loyale sam en
werking, en een doortastend optreden, 
der bevoegde in stanties verwacht ik dan  
ook de beste u itslagen  voor h et heil dej 

(M edegedeeld). *bevolking. »

TE VERZEKEREN WAARDE

De te verzekeren waarde tegen het oor
logsrisico m ag de verzekerde waarde te
gen gewone zeerisico’s n iet m et meer dan 
15 % overschrijden. De alzoo bekomen 
waarde moet binnen de door onze O os
tendsche Commissie bepaalde m inimum  
en maximum blijven.

De visschers-reeders hebben de ver
plichting hun vaartuigen voldoende te
gen gewone zeerisico’si te  verzekeren. 
(Art. 4 van h et Kon. Besluit van 7 Au
gustus 1939).

S lechts bij voldoende verzekering te
gen gewone zeerisico’s zal clausule ht 
der Polis uitwerking vinden. Bij gebreke 
aan of bij onvoldoende verzekering tegen  
gewone zeerisico’s dient clausule h) als 
geschorst .te worden beschouwd.

REQUISITIE

Somm ige visschers-reeders hebben ons 
medegedeeld, dat hun vaartuigen door 
een oorlogvoerende m acht gerequireerd  
werden. Ten einde ons toe te la ten  de 
juiste afrekening voor ieder vaartuig te

INHOUDING BIJ DE BRON VAN DE
BEDRIJFSBELASTING, DE NATIO
NALE CRISISBELASTING EN DE
AANVULLENDE PERSONEELE BELAS-
TING.

Modali tei ten — Bijhouden en afleveren 
der  loonfiche8

In  het S taatsblad  van 29 December 1.1. 
is een besluit verschenen waarbij wijzi
g ingen  worden ingevoerd aan het bij
houden en h et indienen van de bezoldi- 
gingsfiches en de naam lijsten  betreffen
de de bij de bron in  te houden belas
tingen.

De fiches, sam en m et de naam lijst, 
betreffende de tijdens h et jaar 1940 uit
betaalde bezoldigingen en de daarop in
gehouden belastingen, m oeten voortaan  
door den werkgever, vóór 1 Februari van  
h et jaar, afgegeven worden, n iet meer 
aan de bezoldigden zelf doch aan den 
controleur der belastingen van de om
schrijving van h et ontvangkantoor waar 
de ingehouden belastingen werden ge
stort.

Een afschrift van de loonfiche, met 
verm elding alleen van den naam , h et 
bedrag der bezoldiging en  der ingehou- 
oen belastingen, m oet vóór 1 Februari 
door den werkgever worden afgegeven  
aan den loon- of weddetrekkende, om 
dezen laatste  toe te  laten  zijn eventueel 
te onderschrijven aangifte in  de inkom
stenbelastingen te doren. D it afschrift 
van de loonfiche m oet bij de aangifte 
n iet worden gevoegd.

Een ander besluit, van 30 December 
1840, voorziet onder meer de inhouding 
bij de bron van de aanvullende perso- 
neele belasting op de bezoldigingen, 
welke norm aal toegekend of betaalbaar 
gesteld  worden m et ingang van 1 Ja
nuari 1941.

Van dien datum  af m oet de inhouding 
van de bedrijfsbelasting, van de natio
nale crisisbelasting en van de aanvul
lende personeele belasting gezamenlijk  
geschieden.

Nieuwe barem a’s voor inhouding zullen  
rond 15 Februari 1941 in  het Staatsblad  
verschijnen. In afw achting dat deze ba
rem a’s ter beschikking van de werkge
vers worden gesteld m oet de af te hou
den som gelijk zijn:

a) Aan 4 t.h. van het bruto bedrag der 
bezoldigingen, wanneer deze h et op de 
huidige barem a’s voorkomend vrijgesteld  
m inim um  van de bedrijfsbelasting be
reiken, m aar geen 1.000 fr. per m aand  
te  boven gaan;

b) Aan het dubbel van het totaal van 
de bedrijfsbelasting, m et inbegrip even-

m aken, worden de visschers-reeders, | tueel van de 100 opcentimes, en van de 
waarvan de booten gerequireerd werden, j nationale crisisbelasting vermeld in de 
verzocht ons de juiste datum  der opei- thans toegepaste barem a’s, voor de be- 
sching op te  geven (alsm ede eventueel, | zoldigingen die het bedoeld vrijgesteld  
deze van h et terug ter beschikking stel- m inimum  bereiken m aar hooger beloo- 
l en  v a n  de boot) .  Ipe n  d a n  1.000 fr. pe r  maand .



Oostendsch Nieuws
APOTHEEKDIENST

Zondag 16 Februari zal de apotheek' 
De K etelaere, den gan sch en  dag open ; 
zijn.
AAN DE BURGERLIJKE 
OORLOGSSLACHTOFFERS VAN 1940.

H et N. V. B. O. I. P laatselijke afdeeling  
m aakt de belanghebbenden er attent op 
dat benevens de vader, ook de moeder 
een aanvraag m oet indienen om  vergoe
ding als rechthebbende van den zoon of 
dochter die stierf als slachtoffer van den  
oorlog. Die h et n iet deed verliest reeds al 
de m aanden sedert h et gebeurde. Verde
re in lichtingen: P lantenstraat, 82, te  
Oostende. Bureel D insdag en  Vrijdag van  
5 to t 7 uur. Briefw isseling: zegel voor 
antwoord bijvoegen a. u. b.

De invalid iteitskom m issie is  ten  volle 
bezig m et h et onderzoek der dossiers der 
oorlogsslachtoffers. De weduwen hebben  
den voorrang, daar hun geval door een  
onm iddellijk besluit kan geregeld worden. 
Er is ons gevraagd waarom  de invalieden  
nog n iet zijn gedagvaard. Dit komt voort 
om dat hun geval door de kom m issie der 
invalid iteitspensioenen  m oet onderzocht 
worden (K.I.P.), n ieuw  organism e welke 
belast is het percent vast te stellen  vol
gens het barema. De belanghebbenden  
zullen dus w at geduld m oeten hebben.

IJZERWAREN -
QUINCAILLERIE

Jack DELANGHE
Nieuwpoortsche Steenweg, 34

ALLE HUISHOU DARTIKELS 
— EN ALAAM —

H. R. 3673 •  Tel. 72.072

» e e e e e e e e e e » * [r 1];
OVERLEDEN.

De heer CAMIEL HUBRECHSEN, in al
le vischhandelskringen  zeer w el gekend, 
is W oensdag 5 Februari in  den ouderdom  
van 60 jaar te Tielt overleden.

De p lechtige lijkdienst, gevolgd van de 
begrafenis, in  den fam iliekelder, had  
Dinsdag te  11 uur p laats in  de kerk van  
HH. Petrus en Paulus te Oostende.

«Het Visscherijblad» biedt aan de 
achtbare fam ilie zijn innige deelnem ing  
aan.
HET LOOZE VISSCHERTJE

Enkele bladen uit h et b innenland heb
ben onze aandacht gevestigd op h et nog  
bestaan van onzen localen  zangkring Het 
Looze Visschertje». Het w as inderdaad  
noodig dat wij er ie ts van  hoorden, w ant 
ook wij w aanden h et dood. Nu m en zegt 
dat de herhalingen  reeds begonnen zijn, 
zien we benieuwd uit w anneer het eerste 
optreden zal p laats grijpen.

Wij, O ostendenaars, hebben toch  zoo 
weinig verpoozing.
DE RADIOTAKS

De 78 fr. welke m en m oet betalen  voor 
het jaarlijksch gebruik van  een radio
toestel, lig t zwaar op m enige m aag. Velen 
trachten een wegje te vinden of m eenen  
er een te vinden om er van ontslagen  
te zijn.

Herinneren wij er .terloops aan dat de 
volgende personen vrijgesteld  zijn: inva
lieden van m eer dan 50 t.h., blinden, ge- 
brekkigen in  nood.

Tijdens de m obilisatie van 1939-1940 
warén de gem obiliseerde huisvaders vrij ; 
zullen dezelfde, th an s krijgsgevangenen  
in D uitschland, van hetzelde tarief m o
gen genieten? H et ware ten  zeerste wen- 
schelijk.
OVER DE UITBATING
van den M arktdienst kon men, naar we 
uit een locaal blad vernam en, n iet tot 
een akkoord geraken. Het stadsbestuur 
heeft dan m aar den knoop doorgehakt 
en derhalve beslist zelf de u itbating op 
zich te nem en.

Onze Kunstenaars

DE VISCHMIJN VERHUIST
V anaf heden  Vrijdag 14 Februari wordt 

de afslagp laats der stedelijke V ischm ijn  
welke seaert eenigen tijd  gehouden werd | 
in  de Caj-Ferry garage, overgeplaatst 
naar de garage «Petit Bourse», toebe- 
hoorenae aan den h. M aurice Pierloot.

LIJK VAN ONBEKENDEN MAN 
GEVONDEN

Den 10 Februari jl. werd te  12.20 uur 
aan  den O ostelijken kant der h aven  het  
lijk gevonden van een onbekenden m an s
persoon, die geen papieren bij zich  had  
aie zouden toelaten  n et lijk  te  vereen
zelvigen, ln  zijn zak werd een halve KM. 
en  3 Pt. gevonden; hij droeg een arm- 
banduurwerk aan den linkerpols.

Persoonsbeschrijving: gesta lte  1,66 m ,  
grijs haar, h alf isaai, grijze oogen, m a
ger, gekleed m et khaKi trui, donKer lan - 
tasie  üroek, grijze kousen, bruinen le- 
aeren gespnem , onderaroeK en  nem d in  
interlock. De ouderaom  kon n iet vascge- 
steld  worden,

BOTSING
Den 9 Februari te 13 uur kwam  de 

auto gevoerd door V anm ackelberghe R. 
uit G istel in  botsing m et aen  w ielrijder 
sm issaert W., u it Oostende, n e t  ongeiuk  
geueurae op den hoek van de E lisaoetn- 
ïaan  en  aen jNieuwpoortscnen steenw eg. 
u e  w ieinjuer w era h cn t gekw etst aan  
den Imker enkel.

Voor uwe LIMONADEN

wend U to t  de l imonadefabr i ek  CROWN

bij

E. Vanderstraeten-Bauwens
METSER STRAAT, 18 —  OOSTENDE

DIEVEN OP RONDE
In  den n ach t van 5 op 6 Februari zijn  

dieven binnengedrongen in een  onbe
woond en gedeeltelijk stukgeschoten huis  
der Voornavenlaan. Vooraleer ze hun  
schanaelijk  werk konaen voleindigen, 
werden ze verrast door de wielrijders- 
patroelje van  onze politie. De buit be- 
staanae u it zes zakken looden darmen, 
m oest in  den  steek  gelaten  worden. De 
dieven konden echter, door de duisternis 
geholpen, ontsnappen.

— In  den n acn t van  7 op 8 Februari 
drongen onbekende dieven binnen in het  
huis van de Wed. Goorm achtig, Vis- 
scherskaai 13. Ze lich tten  h et deksel van 
den kolenkelder op en kwam en lan gs de
zen weg in huis, waar ze 30 m eter looden  
aarm en afrukten en  w isten buit te ma 
ken.

IN HET BEVOLKINGSBUREAU
werd deze week een aanvang gem aakt 
m et h et p laatsen  der nieuw e bureau- 
m eubels. Prachtige schrijftafels en  boe
kenrekken voor de bevolkingsregisters, 
werden reeds aangebracht.

De h. Schepens, diensthoofd n a  de op 
pensioenstelling van Cn. Dew itte, zal ai- 
zoo gem akkelijker en  geschikter de hem  
toegewezen zware taak  kunnen la ten  uit- 
voeren.

P E L S E N

H E S S E N S
Special i tei t  r a n  Yoesen, Mantel s  
en  Peleen op m a a t  ■

A.JOLF BUYLSTRAAT, 44, OOSTENDE 
H er i t e l l ln j en  — Ver ander ingen  
Mat ige  pri jaen.

Op Zondag 23 Februari h eeft te  
9 uur, in de kerk van SS. Petrus 
en Paulus, te Oostende, een p lech
tige zielem is p laats ter nagedach
tenis van

BEYEN KAREL
en

SCHOONBAERT OSCAR
beiden in leven respectievelijk

echtgenoot en zoon van  
Mevrouw Van E lverdinghe Elza.

Vrienden en kennissen  worden  
verzocht dit bericht a ls uitnoodi- 
ging te w illen aanzien.

Men verzoekt ons h e t  afsterven  
te m elden van M ijnheer

Camiel-Alberf HUBRECHSEN
Vischhandelaar 

Weduwn.  van Hélène Bourgoignie
geboren te  Oostende den 27 April 
1881 en overleden te T ielt den 5 
Februari 1941.

De begrafenis heeft p laats gehad  
op D insdag 11 Februari.

Vrienden en kennissen die bij 
vergetelheid geen rouwbericht zou
den ontvangen hebben, worden be
leefd verzocht dit als dusdanig te  
beschouwen.

St. Jorisstraat, 4.

LUC. VAN BRANTECHEM
Secretar is-bibl iothecaris  van h e t  Muziek

conservator ium
Zijn eerste m uzikale opleiding h eeft  

lïij genoten aanj h et Conserva,torilum 
onzer stad, alw aar hij op 16-jarigen ou
derdom, de eerste prijzen van viool en 
notenleer behaalde.

Hij ging zich verder volm aken aan het 
Koninklijk Conservatorium  te Brussel en 
verwierf er, na een jaar studie, in  eens 
de eerste prijs m et groote onderschei
ding van notenleer. In  de cursus van  
viool trok hij al spoedig de aandacht 
door zijn bijzondere begaafdheid en  
werd hij onder de beste leerlingen geteld  
van M. Crickboom. Twee jaar later be
haalde hij den eersten  prijs van viool.
Intusschen volgde hij ook de leergangen  
van harm onie, kamermuziek, m uziekge
schiedenis en contrapunt.

Na zijn studies aan  h et Conservato
rium te  Brussel voleindigd te  hebben, was 
hij gelukkig zich te m ogen losrukken  
van de strenge scholastiek  van h et Con
servatorium om vrijer wegen op te  gaan  
in de cpmpositie. Op dit oogenblik trok . . .  „  e - , . , , , ,  
ds toenm alige groep der «Synthetisten» ,N DE SCHUILPLAATS 
van Brussel, die voor vernieuwing Daar ons Schepencollege nog geen be- 
streefde in  de moderne kunst, bijzonder sh ssin g  genom en h eeft om de boeken 
zijn aandacht. Allen waren leerlingen Ivan onze stedelijke bibliqtheek te foto- 
van m eester Paul G ilson en de oudste ' grafeeren’ h eeft de h - bibliothecaris 
onder hen, Maurice Schoem aker, die m et Loontlens de zeldzaam ste exem plaren  
zijn com positie «Vuurwerk», d at ook in van ziJn  werken in de kelders van h et  
het buitenland uitgevoerd werd, o n d e r , Stadhlüs 111 veiligheid  gebracht, 
meer in Italië, een groote verm aardheid ' Een PracJ:itig  bronzen beeld van Mees- 
verwierf, h eeft veel bijgedragen tot de ter Vm?otte' geschonken m  1900 aan  
volmaking van Van B ranteghem ’s t a le n t J den Heer Pietei’s. den toenm aligen bur- 
op het gebied der com positie gem eester, en zijn dame, ter gelegen-

Zijn eerste com positie, nam elijk  «A u -! fleid van hun 25-jarig huw elijk en  welke
-------------  ---------J - werd

DE STEDELIJKE MEISJES
BEROEPSCHOOL
zal eindelijk haar schrijfm ach ienen  be
komen. Het Stadsbestuur h eeft inder- 
aaad  beslist tot den aankoop van  8 m a
ch ientjes over te  gaan. Beter la a t dan  
nooit. Had m en ze vroeger gekocht, dan 
zouden h ier een paar duizend franken  
gespaard gew eest zijn.

DE C.0,0.
De h. O ntvanger Vangheluwe, van  de 

Comm issie van Openbaren Onderstand, 
zag zich een kasvergoeding van  1.000 fr. 
toegekend worden. Als m en n agaat dat 
de door hem  te  verhandelen gelden het  
bedrag van 17 m illioen bedragen, is deze 
vergoeding m aar een m ager beestje voor 
de groote verantwoordelijkheid welke hij 
te dragen heeft.

Het is ten  andere een  feit, dat h et per
soneel van de Com m issie van Openbaren  
O nderstand en in ’t  bijzonder secretaris 
Steenacker, ontvanger Vangheluwe en 
de knappe bediende Jonckheere Jozef op 
h et huidig oogenblik een  zeer zware taak  
te vervullen hebben.

NU DAT DE DAGEN LENGEN
zou h et n iet m ogelijk zijn h et slu itings
uur van de stedelijke bibliotheek ietw at 
.te verlengen? 18 uur is  inderdaad wel 
w at vroeg, en  vooral nu dat bij gebrek 
aan avondontspanning, een paar boeken  
uiterst welkom zijn in  m enig huisgezin.

WERKLOOZENCIJFER
In  de week van  3 tot 8 Februari 1941 

werden 7111 werkloozen gecontroleerd, 
t.t.z. 5123 m annen en  1988 vrouwen.

T ijdens de week van  27 Januari tot
1 Februari 1941 w aren  7357 werkloozen, 
w aarvan 5339 m annen  en 2018 vrouwen.

EXAMEN
Binnenkort zal tu ssch en  h et bestendig 

benoem d personeel van  h et Stadsbestuur 
een exam en worden afgenom en voor het 
begeven van de vacante p laa ts  van ont- 
sm ettingsagent. Het exam en zal om vat
ten: een dictee, h et op tellen  van een  
proces-verbaal betreffende een  ongezon
den toestand, vraagstukken over de vier 
hoofdbewerkingen.

De candidaten m oeten  daarenboven  
van goed zedelijk gedrag zijn  en geen  
tu ch tstraffen  hebben opgeloopen.

RIJWIEL ONTVREEMD
In tegenstellin g m et w at we in ons 

vorig num m er m eldden, werd de fiets  
toebehoorende aan den h. Fonteyne Ri
chard, n iet in  de C hristinastraat gesto
len, m aar tijdens zijn diensturen  in  de 
Pom pierskazem e.

BROOD OF ZOETEKOEK.
Voor een zegeltje num m er 1 krijgt men  

225 gr. brood of 250 gr. zoetekoek. Men 
kan dus m eer zoetekoek verkrijgen dan  
brood ! Ware de prijs gelijk, h e t  zou een  
echt plezier zijn voor onze jeugd : alle 
dagen «zoetekoeke»...

KAREL JONCKHEERE
hield  Zondag 1.1. te  Brugge een voor
dracht over «Per Cargo naar Cuba» on
der de auspiciën van den Vlaam schen  
Toeristenbond

W anneer eens zoo’n  nam iddag in onze 
stad  ?

GEBOORTE.
Wij vernemen de gelukige geboorte 

van den heer Robert Noteboom-Vieren, 
zoon van M ijnheer en Mevrouw A. Note
boom-Vieren. Moeder en  kind stellen  h et  
zeer goed.

Aan de fam ilie en  de ouders van  den 
jongen zoon, onze beste gelukwenschen.

WAAR BLIJVEN Z E ?
De volgende spijshuizen : « R allye », 

« Wie zu Hause » en « Almondo » geven  
dagelijks e,en volledigen m aaltijd  aan
2 behoeftige kinderen. Alle drie worden 
bestuurd door vreem delingen en h et zijn  
O ostendsche kinderen die ervan genieten.

W aar blijven de O ostendenaars ? We 
m oeten to t ons sp ijt en schaam te vast
stellen  dat ze zich laten  de les lezen  
door vreem delingen.

Gelukkig zijn er nu  reeds begoede bur
gers die kinderen ’s m iddags aan  hun  
ta fe l la ten  aanzitten. Men vergete n iet 
dat die kinderen de toekom ende Oosten
denaars zijn  en dat ze m et dankbaar
h eid  degenen zullen gedenken die hen  
gered hebben van de ondervoeding m et 
haar vreeselijke gevolgen.

Toe, Oostendsche Restauratiehouders, 
zendt spoedig uw toestem m ing aan Win
terhulp Oostende, en  ze zendt u de kin
deren die zulks h et m eest noodig hebben.

OP DEN ZEEDIJK
De groote putten, welke destijds uit 

m ilitaire redenen op de Albert I  Prom e
nade gem aakt waren, zijn th an s allen  
gedem pt en terug m et tegels voorzien, 
zoodat onze prachtige w andelweg er weer 
netjes uitziet.

KEURING VAN STIEREN
Op Vrijdag 14 M aart, te  10 u. voor

m iddag, wordt te  Zandvoorde een prijs; 
kamp en keuring voor stieren en koel 
uitgeschreven, w aaraan, benevens 
stad, ook zekere gedeelten  van de 
m eenten  Breedene, Ettelgem , O 
burg, Snaaskerke en  Zandvoorde züllen  
deelnem en.

Aanvullende in lichtin gen  zullen later 
bekend gem aakt worden.

DE ELECTRICITEITSPRIJZEN
Er wordt geflu isterd  dat de prijzen

OP HET STADHUIS
Van M aandag 17 Februari af, zal de 

uurregeling der verschillende bureaux op 
h et Stadhuis a ls volgt worden geregeld: 
van 9 to.t 12.30 en  van 14 to t 17.30 u.; 
’s Zaterdags van 9 to t 13 u.
AUTOBUS OOSTENDE-BRUGGE

Wij vestigen  er de aandacnt van onze 
lezers op dat de uurregeling aer autobus- 
lijn  Oostende-Brugge van M aandag 10 
f  ebruari af veranaerd is.

Voortaan vertrekt er slech ts nog alle ; 
tw ee uur een bus en  wel om 8, 10, 12, 14 ,1 
1>3 en  18 u. De vertrekuren uit Brugge 
zijn: 8, 9, 11, 13, 16, 18 u.
HET HOOFDPOSTGEBOUW
aat on langs zwaar bescnadigd werd, na-

HET DIENSTREGLEMENT VAN DE 
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

In h et S taatsblad  is  een besluit ver
schenen  houdende w ijziging van het  
dienstreglem ent van de rechtbank van  
koophanael te Oostende.

Voortaan zullen de gewone rechtszit
tingen  p iaats heoDen van 14.30 to t 18 u. 
Door den voorzitter van de rechtbank  
worden den Donaeraag van iedere week, 
te  14 u. of op eiken anderen dag of eik 
ander uur, m its toelating, rechtszittin 
gen in kortgeding gehouden.

EEN SCHAT VAN
Viaam scne boeken werd deze week door 
h et Provinciaal ü estuur aan onze staas- 
biDiiotneek gescnonken. Er bevinden zien  
zeer prachtige soanüaarawerken onaer,

dert zijn volledige herstenm g, zoodat ; q16 nu reeas aen  tro is  uitm aken van  bi
de d iensten  er weldra terug zullen on
dergebracht worden. Deze week w as men  
oezig de vensters m et linoleum  te  be
plakken.

SOLDATQNHEIM
Zooals in  alle groote steden  van de 

bezette landen, werd alhier ook een  
«öolaatennelm » opgericht. Deze bevindt 
zich in  een h otel van  de Langestraat. De 
soldaten  van h et bezettingsleger vinden  
er als h et ware een  stam lokaal.

IN ALLE STADSSCHOLEN
zullen vanaf M aandag 17 Februari a.s. 
de lesuren aanvangen te  9 u. en  duren 
to_t 12 om van 2 u. terug te  beginnen  
tot 16.30 u.

UITGEZET
Op den Torhoutsteenweg, ter hoogte 

van de M uscarstraat, werd W oensdag
nam iddag een alleenwonende oude m an  
m et zijn geheelen  inboedel op straat 
gezet.

De Stad  h eeft onm iddellijk, op gunstig  
advies van Schepen Boudolf, h et noodige 
gedaan  om dezen sukkelaar onderdak  
te verschaffen. H et'is  echter jam m er te  
noem en, dat zich in de huidige om stan- 
digneden dergelijke feiten  m ogen voor
doen.

HET INRICHTEN VAN FEESTEN
Het College van Burgem eester en 

Schepenen der stad  Oostende herinnert 
hierbij aan de bevolking d at h et ver
boden is feesten  (bonte-nam iddagen en 
dergelijke) in te  richten zonder in het 
bezit te zijn  van een schriftelijke toe
lating van de « Propaganda-Abteilung  
B elg ien»  te  Brussel. Daartoe dienen de 
belanghebbenden h et verzoek om toela
ting, onder bijvoeging van een om stan
dig program m a, bij den Kreiskom m an- 
dant, Leopoldlaan 6, alhier, in  te  dienen. 
Concerten en voorstellingen, die gehou
den worden ten  voordeele van  «Winter
hulp» zijn hiervan ontslagen.

De toelating vanwege de Duitsche 
Overheid of vanwege «Winterhulp» ont
slaat evenw el n iet van de verplichting  
vooraf een aanvraag in te  dienen bij 
h et stadsbestuur.

Het beleggen en houden van  alle ver
gaderingen, evenals de oprichting van  
nieuw e vereenigingen, b lijft verboden  
zonder de toelating van de bevoegde 
D uitsche Overheid. De -aanvragen daar
voor m oeten m instens 7 dagen vooraf 
ingediend worden bij den Kreiskom man- 
dant.
OPGEPAST !

De steno-dactylo school «CREMER» is  
th an s gevestigd: Marie Joséplaats 2bis 
(boven de w asscherij en haarkappers- 
w inkel).
AAN DE BETERHAND.

De heer Camiel W illems, die sedert een  
paar m aanden ziek w as en h et huis n iet 
m ocht verlaten, is th a n s fel aan  de be
terhand.

Wij w enschen den 75-jarigen deken van  
onze kustvischhandelaars een spoedig en 
geheel herstel en  hopen hem  binnenkort 
in  ons m idden terug te zien.

VERLOREN VOORWERPEN ?
Voor h en  die persoonlijke voorwerpen  

tijdens den oorlog in Mei 1.1. verloren  
hebben en deze w illen zien  vergoeden, 
worden aanvullende onderrichtingen van  
hoogerhand afgew acht.

Het is dus nutteloos de vroegere aan
gehaalde procedure te  gebruiken; men  
doet best zijn naam  op h et gem eente
bestuur, Secretariaat, op te geven; zoo 
wordt m en onm iddellijk verwittigd.

Het spreekt vanzelf dat deze m ededee
ling alleen  de belanghebbenden treft, 
welke nog geenerlei aanvraag ingediend  
hebben.

TOELATING TOT BOUWEN
Voor den oorlog (van  Mei) werden de 

door de bevoegde stadsd iensten  verleen
de toelatingen  to t bouwen, aan  de pers 
m edegedeeld. Thans geschiedt dit niet 
meer. Zou er n iet aan gedacht kunnen  
worden deze m ededeelingen opnieuw te 
verstrekken? Wij w eten uit bevoegde 
bron, dat, regelm atig iedere week, een  
aantal/bouw vergunningen  verleend wor
den.

D iiotnecans Lioontiens.
n,r kunnen im m ers n iet genoeg Viaam 

scne werKen aanwezig zijn.

IN DE ST. PETERBURGSTRAAT
hc-eft m en th an s den gevel van de ge- 
teisterae school aerwijze aigeoroken, aat 
er een kiem e alsiunnigsm uur overbiijit, 
die tn an s netjes werd opgeknapt, üoo 
n ee it  n et zient in  deze straat er ie ts  aan  
gewonnen.
DE MIDDELBARE MEISJESSCHOOL
opent voigenae week, in  tegenstelling  
m et de anaere scnoien, nog aitijü  zijn  
ut uren te 9.30 uur.
EXAMEN VAN ADJUNCT-  
HOLI I i fcCÜMMIb&AKIS

M aanaag IV en D insdag 18 Februari, 
telkens te  9 uur s m orgens, h ee it  het 
exam en p iaats voor aajunct-pontiecom - 
m issan s aer stad  Oostende.

ONZE BEVOLKING
M en herinnert zich  nog dat vóór 10 

Mei ae inwoners van onze stad  geschat 
werden op ou.büO. De aigeieverde rant- 
soeneen ngsoiaden  wijzen tn an s uit, a a i 
er tn an s een .*<.000 zouaen zijn.

D it cijier is nog overdreven, daar tai 
van huisgezinnen  tijaehjk  in  h et bin- 
n em an a  ». voornam en jk isrugge en om
streken) veronjven en h et gezm snooiu  
aim er w erkt en  dan ook nier ae zegel
tjes kom t am aien  daar de ganscne fa 
m ilie er nog ingesenreven staat.

HET WEGKAPPEN
van den Franscnen  tek st op den voor
gevel van  n et K oninklijk Atneneum , 
waaraan m en sedert eenigen tijd  werkt, 
vordert goed.

GEBOORTE
Men m eldt ons de geboorte van  Marie- 

Paule Lyon-Tempère, dochtertje van den 
heer aavokaat S tan islas Lyon-Tempère 
alhier

« ü et Visscherijblad» biedt aan  de ge
lukkige ouders zijn  beste w enschen.

DE RAVITAILLEERINGSDIENST
zou, naar we vernem en, geheel onder
gebracht worden in  een enkel gebouw: 
bijgevolg zouden er geen bureau’s van  
bevoorrading zich nog op h et Stadhuis 
bevinden. D it gebouw zou nog m oeten  
aangeduid woraen. In  elk geval is het 
vroegere idee om deze bureau’s in  het 
vroegere secretariaat onder te  brengen  
n iet w enschelijk, daar de gansche be
volking de te steile trappen van h et Ge
rechtshof zou m oeten  op- en  afloopen. 
w at te  groote ongem akken voor zekere 
personen zou m eebrengen.
KANDIDATEN POLITIEAGENTEN

De kandidaten voor de p laatsen  van  
politieagent kunnen bijzondere lessen  
volgen om zich voor te bereiden to t het 
exam en ln  al de vakken welke- h et pro
gram m a behelst, ni. de grondwet, de 
wegcode, h et opm aken van een verslag, 
zelfs in  h et N ederlandsch enz.

D it onderricht wordt gegeven m et de 
m eest grondige vakkennis.

Zich w enden: N ijverheidstraat 60.

DE BIBLIOTHEEK VAN 
HET 8-URENHUIS
werd voor den duur van den oorlog af
gestaan  aan  de stadsbibliotheek.

Deze rijke bibliotheek zal welgekom en  
zijn.

AANBESTEDING
Naar wij vernem en zou er binnenkort 

een tweede aanbesteding p laats grijpen  
voor h et leveren van m eubelen in  h et  
Stadhuis. Te veel bureau’s zitten  er n a
m elijk nog zonder geschikte schrijftafels  
voor de bedienden.

EXAMEN
De h. Jean Courtens, zoon van den Be- 

bestuurder der m aatschappij van Buurt
spoorwegen van de kust, h eeft m et 
groote onderscheiding op de Luiksche 
U niversiteit zijn eindthesis van Inge
nieur (wetteljke graad) voorgedragen.

Onze beste gelukwenschen.

VERGOEDINGEN
De eigenaars van  huizen welke opge- 

eischt werden door het stadsbestuur om 
een noodwoning te verschaffen aan oor
logsgeteisterden, dienen vóór Zaterdag  
15 Februari a.s. de vergoeding op te ge
ven welke zij voor deze verstrekkingen  
w enschen te ontvangen.

Zoo kom t er dan toch  leven in deze 
zaak!

Z. E. H. PASTOOR-DEKEN 
KANUNNIK Dr. CAMERLINCK

Een Antwerpsch blad h eeft m edege
deeld dat Z. E. H K anunnik Camerlinck  
zou overleden zijn. D it bericht is voiledig  
uit de lucht gegrepen. Wel h eeft de Z.fi.H. 
i.in ontslag ais pastoor-deken van Kor- 

iijk  ingediend uit gezondheidsredenen.
Dr. Camerlinck is een zeer populaire 

uguur in onze stad. Van 1910 tot 1930 
was hij pastoor-deken van onze stad, en  
ae tijden die wij nu beleven doen ons 
oerugdenken aan  1914-1918 toen deken  
Jam erlinck de buitengem eenten afliep  
jm  bij de boeren zijn grooten invloed te 
gebruiken voor de bevoorrading van  
■jostende. Sam en m et wijlen Anton Les- 
jrauw aet en Dr G. Lefèvre, den huidigen  
.secretaris van W interhulp, stich tte  hij 
ae volkskeuken in den Volksbond, waar 
oot 13.000 eetm alen per dag uitgedeeld  
werden. D at waren echte m irakels die 
toenm aals verricht w erden!...

K anunnik Dr Camerlinck is ook m et 
zijn twee voornoem ae medewerkers, de 
stich ter van de Vrije Techniscne Vak
school.

Moge hij spoedig er weer geheel bo
venop zijn en  van de rust genieten, 
welke hij zoo wel verdiend h ee it  in  al 
die harde jaren van  stcere werkzaam
heid.

AL DE PERSONEN
welke ten  gevolge van de oorlogsomr 
standlgheden, dakloos werdeA, en die 
door bem iddeling van h et stadsbestuur  
een noodwoning verkregen, worden th an s  
uitgenoodigd om  een vragenlijst in  te 
vullen. De eerste personen kwam en deze 
week aan  de beurt. De anderen zullen  
volgen.

Burgerlijke Stand

ÊKI = K = i X = = X ! IX

Cinema’s

et Schandaal in zake 
het oud Schepencollege

Naar aanleiding van  ons artikel van  
vorige week ontvingen  we van talrijke 
zijden brieven van goedkeuring.

Enkelen hebben ook een ander toon  
aangeslagen, m eenende dat wij handelen  
onder den invloed van  de huidige om
standigheden.

, Wij kunnen in ons antwoord hierom-
van water, gas en electricite it zouden trent zeer kort zijn en  zeggen, dat geen  
verhoogd worden Tot op heden is n iets enkel politieker h et recht h eeft de gel- 
hiervan waar. Wij kunnen onze lezers <}en Van de gem eenschap te gebruiken  
wel m ededeelen d at dergelijke verhoo- voor persoonlijke redenen en dat van h et  
gingen m oeten voorgelegd worden aan  eigen  fam ilie of vrienaen weg te voeren  
den Com m issaris van Prijzen en Loonen. voor persoonlijke redenen, dat van het 
die alleen bevoegd is om de verhooging oogenblik dat h et oud Schepencollege 
U n i  ?  doorgaan of n iet. z i,n  m andaat a fgestaan  had aan de en-

de gem eenteraad de prijzen ver- kele overblijvende gem eenteraadsleden.

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

dokum entair, 3. Louise Ulrich en  Paul 
Horbiger in  «De Groote Wals».

R E X
1. U fa aktualiteiten  ln le  week; 2. Een 

dokum entair; 3. B rigitte Helm  in  «Lady 
Children».

R O X Y
1. U fa aktualiteiten  in le  week; 2. Een 

dokum entair; 3. Benjam ino Gigli in  «De 
Stem  der Harten».

R I O
1. U fa aktualiteiten  in le  week; 2. Een 

dokum entair; 3. Jean Gabin en  Josephine 
aker in  «Zouzou».

O R U M
U fa aktualiteiten in  le  week; 2. Een 

dokumentair: «Salzbourg»; 3. Lilian Har- 
v e A e n  Willy Fritsch  in  «M odem Huis
houden».

P A C E

OORTEN
30 Jan. — Rudy Spegelaere van Omer 

en  M argriet Vyvey, Torhoutstw. 98.
2 Febr. — Roger D elanghé van Frans 

en Irena Vanderbusse, woont te  Bree
dene.

6. —  Roger Florens van  Hendrik en  
Eugenie Roman, Franciscusstr. 43.

7. — Godelieve B utsraen van  Hektor 
en R osalia  Vandevelde, woont te  Wes- 
tende.

STERFGEVALLEN

2 Febr. — Jean Brissinck, 6 m., Aarts- 
hertogstraat 45.

3. — Emiel Demulder, 77 j., wed. van  
M aria Germonpré, G rensstraat 8; Char
les Vanacker, 9 m., Ooststr. 52.

4. — Joannes Carton, 59 j., echtg. Ma
ria Brackx, Schipperstr. 11; August Dan- 
neel, 79 j., ongeh., Pontonstr.; François 
Dumarey, 53 j., echtg. van Alexa Acou, 
woont te De Panne; H elena Florée, 8 d„ 
woont te Breedene.

6. —  August H allem eesch, 83 }., wed. 
Ludovic Kyndt, Cadzandstr. 14.

7. — August Fiorine, 77 j., echgt. Ro
sa lia  Hardy, A m sterdam straat 55.

HUWELIJKEN

3. — Defer Arthur, paswerker, wed. v. 
Denys M aria en D esm idt Denise, z.b.

4. — V anhoutte Albert, paswerker en  
Van Landschoot Maria, z.b.; Deback Re- 
mi, bediende en Bollenberg M adeleine, 
z.b.

8. — Vanhooren Arthur, tandbewerker 
en Vandichel Florence, z .b .; W illeput 
Henri, werkm an en  Jarvis Maria, z.b.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN

Dejonghe Andreas, kantoorklerk, Stui- 
verstraat 55 en Neirynck Maria, Oester- 
bankstraat 16; Bnliaert Pierre, werkm an  
N ieuw straat 6 en Vanderlinden Hélène, 
Platform str. 7; Vandam m e Alexander, 
steward, Cairostr. 68 en  Brosens Elsa, 
naaister; Stepanoff Simeon, autogeleider 
Hofstr. 22 en Coopman M arguerite, z.b., 
gescheiden van Baroen Florent; Bultynck  
Hippolitus, wed. v. M aeckelbergh Juliana  
M aria Theresiastr. 9 en Vermeire Anna, 
W erfkaai 2; Van den Broeck Jan, dok
werker, wed. van Ferdinandus Christine 
en Jans Helena, Frère Orbanstr. 193; De- 
gruyter Alexis, schilder, G eiijkheidstr. 70

1. Ufa aktualiteiten  in  le  week; 2. Een en Rousselle Lea, bediende, Nieuwland- 
dokumentair; 3. «Het hart bedriegt», een straat 58; Guillier Charles, telegraafbe- 
groote film  m et Hans Soehnker en  Paul diende, K aaistr. 4 en  Vyane Marcelle, 
Hartm ann. I W ittenonnenstraat 2.

bade» voor viool en orkest, geschreven  
op 19-jarigen ouderdom, is n iet m eer te 
vergelijken m et zijn latere werken. 
Vooral zijn « Epithalam e » en « Canti- 
lème » voor cello en orkest en  « Flocons

th an s de Pietersschool opsierde, 
eveneens in  veiligheid gebracht.
«HOOP IN DE TOEKOMST»

De vertooning van «Hoop in  de Toe-
de N e ise » voor n i a n n  frpvprT h t i i b T o n  komst», welke ten  vooraeele van Winter- 
een ?r L r p  huip m oest doorgaan op Zondag 23 Fe-
een grootere volm aaktheid in  de schrijf- bru£ rl,7s to t een nader te bepalen datum  

In de laatste tijden uitgesteid , tengevolge van n et fe it dat 
W interhulp op denzelfden dag een feest  
geeft.

AUTOVERKEER OP ZONDAG.
H erhaaidelijk is door de bezettende 

overheid vastgesteld  geworden dat, on
danks h et uitdrukkelijk verbod, nog ta l
rijke personenauto’s op Zon- en  feeest-

h eeft hij zich  
vooral toegelegd op de com positie van  
Vlaamsche liederen. Op gedichten van  
W. Gijssels, Alice Nahon, K. Jonckheere, 
e.a., heeft hij een reeks liederen gecom 
poneerd, waaronder vooral de aandacht 
trekken: «G ouden R egen», «U chtend-
hefde», «O ntferm  U m ijner», «L ied »  Cil lcccab-
comnnnp^H^H^QQR014 laatste. lled - p '  dagen in gebruik zijn.*De eigenaars de-
kmnnrf ^  1936, werd onlangs be- zer personenw agens hebben stellig  n iet
dnnr vLf /^8 n . w ed stnjd  uitgeschreven altijd  de vereisente m achtig ing om hun
üen vf £  bevordering van w agens te gebruiken. D erhalve zal door
nen en an§ * en zal bin' de politie een scherpe controle worden

gekort u itgegeven worden. uitgeoefend. De overtreders zullen door

hoogen en  ze la ten  goedkeuren door den 
Provincialen Raad, dan kan dit alleen  
gesch ieden  w anneer de Com m issaris voor 
Prijzen en Loonen zijn jawoord geeft.

OVER AANPLAKBRIEVEN
De bezettende overheid la a t  opmerken  

dat er in  steden  en dorpen nog vele aan-

zooals de heeren Serruys en Devriendt, 
zij h et recht n iet meer hadden de auto’s 
en  h et personeel van de stad  voor eigen  
gebruik aan  te wenden.

H et ergste van  de zaak was, dat veel 
am btenaars en werklieaen, tot zelfs h et  
politiekorps en de pompiers, daardoor

pfakbrie verT te * zien  ̂ jn^ die^ heriru ier en j ^  ^  ^ S g a t s t e l o g t n b l T t o n  aan de m obilisatie van h et Belgisch § siecn ts op n et laa tste oogenoiik kon
leger en aan de W issv o erm *  £ * » ,
D uitschland.

Deze plakkaten m oeten onm iddellijk  
en  voor goed uit h et straatbeeld  ver
dwijnen.

Bij ons weten, zijn er van dergelijke 
plakkaten te Oostende sinds lang geen  
m eer te zien.

INLEGERINGSGOEDEREN
Aan de in h et gebied van den Mili

tairen Bevelhebber voor B elgië en  Noord- 
Frankrijk gekantonneerde troepen ls 

Zijn bezieheden o n  h p V r m ï s p r v a t n r i i i r n  « v c iu e u s is  zuuen uoor voorgeschreven geworden bij hun vertrek
beletten hem nfet ^  ^  alnem en  van hun pompKaart of uit h et kantonnem ent al de inlegerings-
«an ^ zi ch wiet hart en ziel zelfs door h et intrekken van hun ver- fnpHprpr» «phtor to ïoton

A UwSt J 6 Wljden- Y00r.  het keersbewijs, gestraft worden, oogenblik werkt hij aan  een «Sonatine» 
voor piano en viool. , VLEESCHVERKOOP.
siH a^een °P gebied der compo- Verleden week w as er voor de vleesch- 
i hi -maar ook °P dit der m uziekkritiek bevoorrading n iets voorzien. Toch ging  
s nij zeer bedrijvig. Zijn voordrachten het als een loopend vuurtje dat beenhou- 

Krh* î “ ri.eg*> «Schubert», «Skandinavi- wer Van Craeynest zes koeien had te  
ene Muziek en Componisten», «August verkoopen. In  feite waren er m aar twee 

oM i? ’ e,a" gegeven in  verschillende beesten die dan ook tegen  den m iddag 
aiaeelmgen van h et W illem sfonds en in reeds lang totaal door honderaen huis- 
iieti i/onservâtorium, w ekten altijd groo- m oeaers u itgevochten waren.
to belangstelling. En voor Zaterdag toekom ende ? 

R.  C. I Geen enkele beenhouwer?

goederen achter te laten  en ter beschik
king van de dichtstbijzijnde Heeres- 
unterkunftsverw altung te  stellen , afge
scheiden van de vraag of bewuste goe
deren van de H eeresunterkunftsverwal- 
tung afkom stig zijn  dan of zij door den 
troep op kosten van h et R eich of door 
de> gem eente a ls p restatiep lich t werden 
verstrekt.

M ochten zich m obilaire voorwerpen in  
huizen bevinden welke den eigenaar niet 
toebehooren, dan dient hij h iervan het 
stadsbestuur, M ilitiebureau, op de hoogte 
te  brengen.

i m et al de gevolgen voor h en  er aan  ver
bonden in tijden  w aarin elkeen zijn  loon  
best kan gebruiken.

Als die heeren dus slech ts dergelijk  
besef hebben van hun verantwoordelijk
heid, dan noem en wij dit treurig.

Van een groep B russelsche Oostende
naars, ontvingen we heden hiernavol
gend senrijven:

Brussel, 9-2-41.
M ijnheer Vandenberghe,

De O ostendenaars te  Brussel vergaderd 
lezen m et veel, zeer veel genoegen uwe 
eerlijke, rechtvaardige artikels tegen  
de gevluchte helden, die de onbe- 
schaam aheid  hebben zich terug in de 
zetels te w illen zetten, dat ze in  den steek  
lieten, t  Volk zou ze er m oeten uitjagen.

Wij hopen dat gij voort zult gaan  de 
belangen te verdedigen der Oostendsche 
lastenbetalers en h et treffelijk  Schepen
college.

Mijn schrijven m ag in gelasch t worden.
R. V.

D at zegt alles om trent de zienswijze 
van tairnke mmsphpn

R fiE um afiek
*

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

H K T P K O D U C T  V A M  V C B T K O D W H
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MARKTBERICHTEN
OOSTENDE

Donderdag  6 Fébruar i .
INiet uitgevaren, sneeuw, slecht zicht. 

Vri jdag  7 Februar i .
Niet uitgevaren, schietoefeningen. 

Z a t e r d a g  8 Februar i .
Ten gevolge den m ist, n iet uitgevaren. 

Zcnda g  9 Februar i .
Niet uitgevaren, uit reden van storm 

achtig weder.
M a an d a g  10 Februar i .

De visschersvaartuigen zijn ter visch
vangst n iet uitgevaren, reden: politie- 
boot n iet zeevaardig.
Dinsdag 11 Februar i .

Niet uitgevaren, ten  gevolge van  m is
tig  weder.
Woensdag  12 Februari .

Eindelijk, na één week in de kaai te 
hebben gelegen, kregen de schipjes en 
bootjes heden de toelatin g  om ter visch
vangst ui.t te  varen. Doch, even n a  den 
middag, kregen de vaartu igen  opdracht 
de haven  terug binnen  te  varen. Het zal 
dus n iem and verwonderen, dat de 24 
vangsten  welke ter m arkt aangeboden  
werden zeer k lein  waren. De aanvoer 
bestond uit: 94 kg, schar, 13 kg. bots, 
147 kg. kleine visch, 29 kg. garnaal en 
103 kg. sprot, welke aan  de volgende 
prijzen verkocht werden:

Schar 43-53; kleine schar 30-37; bots 
40-47; kleine visch  21-23; garnaal 34-33, 
ongekookte garnaal 27; sprot 18-23 fr. 
h et kg.

0.76b, 610 fr.; 0.64b, 150 fr.; 0.133, 
300 fr.; 0.35b, 179 fr.; 0.119b, 680 fr.; 
Ö.70b, 287 fr.; 0.41, 680 fr.; 0.61b, 113 
fr.; 0.28, 955 fr.; 0.11, 640 fr.; 0.110, 
2.077 fr.; 0.39, 427 fr.; 0.129b, 870 fr ; 
0.79, 875 fr.; 0.82b, 595 fr.; 0.111, 108 fr.; 
0.3b, 100 fr.; 0.58b, 288 fr.; 0.8b, 154 fr.; 
0.45b, ?.61 fr.; 0.72b, 336 fr.; 0.77b, 54 
fr.; 0.103b, 92 fr.; O.H6b, 69 fr.

Bandagen
Orthopædie

ANTWERPEN
Soorten zee- en zoetwatervisch, ver

kocht in  de stedelijke v ischm ijn  te A nt
werpen, in  den loop der week van 27 
Januari tot 1 Februari 1941:

S o o r ten .

Spiering
Bot

Belgische visch
Aantal Waarde  

kg. Totaal Gemid.
per  kg. 

900 34.634,— 38,50 
4 160,— 40,—

Soorten

904 34.794,—  
Vreemde visch

Aantal Waarde  
kg. Totaal Gemid.

per  kg.
W itte kabelj. gr. 1.580 33.970,— 21,50 
Schelvisch groot 580 15.225,— 26,25 
Leng 940 19.035,— 20,25
Koolvisch 4.080 68.340,— 16,75
Zandhaai 2.360 30.680,— 13,—
Sprot 26.000 234.000,— 9,—

35.540 401.250,—
Deze vischsoorten werden verkocht : 

kabeljauw schelvisch, leng, koolvisch, 
zandhaai en sprot: als 3e kwaliteit; bot, 
4 kg.: als 2 e - le  kwaliteit; spiering, 722,5 
kg. als 2e kw aliteit en 177,5 kg. als 2e- 
3e kwaliteit.

Prijs van  de onderstaande vischsoor
ten, verkocht op de vischm arkt te A nt
werpen op Vrijdag 7 Februari 1941: 

Schar 38; spiering 50; gerookte sprot 
45; m osselen 2 fr. per kg.

NIEUWPOORT
Donderdag  6 Februar i .

Visch: N.5, 2385 fr.; N.6, 1040 fr.; N.21, 
2185 fr.: N.3, 1800 fr.; N.8, 870 fr.; N.22, 
1580 fr.; 'N.23, 3750 fr.: N.27, 1145 fr.; 
N.7, 1250 fr.; N.14, 2520 fr.; N.20, 2185 fr.; 
N.18, 3340 fr.; N.28, 2545 fr.; N .l, 1355 fr.; 
tN.29, 1305 fr.; N.17. 3025 fr.

Prijzen: schuilen  34-44; kleine schui
len  17-29; kleine visch  14-17; buts 31-35 
fr. per kg.

Sprot: N.5, 20.720 fr.; N.6, 11.026 fr.; 
N.3, 4970 fr.; N.8, 10360 fr.; N.22, 8305 fr.; 
N.23, 1320 fr.; IN.27, 18135 fr.; N.7, 57624 
fr.; .N.14, 6591,40 fr.; N.20, 2445 fr.; N.18,
4816.50 fr.; N.28, 15750 fr.; N .l, 101326 fr.; 
N.29, 8080 fr.; N.17, 2237 fr.

Prijs: 14.20 fr. to t 17,90 fr.
Z at e r da g  8 Februar i .

10 u. — V isch' 'N.18, 1240 fr.; N .ll,  1270 
fr.; N.20, 1330 fr.; N.14, 1669 fr.; N.29, 
1125 fr.; N.31, 675 fr.; N.10, 956 fr.; N.27, 
575 fr.; N-26. 350 fr.; N.5, 1360 fr.; N.3, 
1010 fr.; N.17, 2145 fr.; N.22, 695 fr.; N.23, 
1415 fr.;

Prijzen: schuilen 42—44 fr.; kleine 
schuilen  24—28; kleine visch 18—22 fr.

17 u. — N.3, 2895 fr.; N.2, 5080 fr.; N.26 
3430 fr.; N.23, 3045 fr.; N 31, 6405 fr.; N.20,
2349.50 fr.; N.8, 2010 fr.; N.18, 2880 fr. , 
N.14, 3140 fr.; N .l l ,  5905 fr.; N.22, 3160 
fr.; N.5, 6785 fr.; N.16, 3075 fr.; N.21, 995

«HgHgHSHSHSHgHBHgHgHEgHgHgHBI

De Wederopbouw in 
West-Vlaanderen

fr.; N.28, 8825 fr.; N.27, 5630 fr.; N.29, 
3735 fr.; N .l, 3690 fr.; N.10, 620 fr.; N.17, 
4540 lr.,

Prijzen: schuilen 38—53 ; kleine schui
len 18—36; kleine 13—20; buts 30—46 fr. 
per kg.
Oinsdag 11 Februar i .

N.l, 3435 fr.; N.2, 1289 fr.; N.21. 1869 
fr.; N .ll,  6661 fr.; 'N.8, 6575 fr.; N.23. 
5014 fr.; N.7, 4448,50 fr. N.30, 1014 fr.; 
N.4. 6425 fr.; N.18. 5861 fr.; N.27, 2433 fr.; 
N.10, 6785 fr.; N.26, 4770 fr.; N.22, 4353 
fr.; N.3, 3614 fr.; N.28, 2149 fr.; N.14, 
2820 fr.; N.5, 8S27 fr,; N.29, 7331,50 fr.; 
N.17, 7017 fr.; N.16, 2706 fr.

Verscheidene strandvisschers : 300, 180, 
395, 1430, 680, 1020, 545, 520, 505, 1200. 
420 fr.

Prijzen: schuilen  48—67; kleine schui
len 28--42; kleine visch 20—31; garnaal 
26—28; ongeveer 140 kg.

Er was ongeveer 300 kg. haring aan 30 
bot 50 fr. per kg. 40 kg. sprot aan 30 fr. 
per kg.
Woensdag 12 Februrai .

N.21, 25310 fr.; N.22, 6200 fr.; N .l, 5800 
fr.- N.19, 7S0 fr.; N.26, 9486 fr.; N .l l ,  
12048 fr.; N.23. 25010 fr.; N.3, 6364 fr.; N.23 
13076 fr.; N.14, 13255 fr.; N.17, 22415 fr.; 
N.6, 11055 fr.; N.4, 8472 fr.; N.16, 19886 
fr.; N.31, 8878 fr.: N.5, 22850 fr.; N.30, 
3925 fr.; N.10, 8008 fr.; N.7, 8188 fr.; N.29, 
7892 fr.; N.27, 12945 fr.; N.20, 8325 fr.; 
N.18, 6260 fr.; N.2, 6922 fr.

Prijzen: schuilen  45-68; kleine schui
len 23—39; kleine visch  20-26; garnaal 29 
-35 fr. per kg.

Gedurende de week van 3 tot 8 Fe
bruari werd er i,n de vischm ijn 5255 kg. 
visch  verkocht voor 139 834,50 fr.; 17449 
kg. sprot voor 279,741,50 fr. In  to taa l voor 
419:573 fr.

M eest al die schoone. levende visch  
werd gekochjt door de firm a’s Dem eers- 
m an van Brussel, Leveke van De Panne  
en Debra.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ i

ALLERLEI

BREUKBANDEN
n aar m aat en vol
gens geval.

BUIKBANDEN
voor hangbuik,
zwangerschap,
operatie.

na

ORTHOPÆDIE
APPARATEN

voor ruggraat m is
vorm ing, beender
ziekte.

KUNSTBEENEN
in  lich t m etaal.

De Hollandsche 
Oester-Aankoop

Een com m issie uit de oesterkweekers 
is naar Frankrijk gew eest om te trach
ten  verbruiksoesters te koopen. De voor
raad is daar echter ook sterk uitgeput, 
zoodat daarvan n iets kan komen.

Dit voorjaar zal m en in Frankrijk wel 
zaaioesters kunnen koopen, hoewel dit 
duurder zal gaan dan h et vorig jaar.

Het is nog n iet zeker of h et m ogelijk  
zal zijn  zaaigoed vandaar te betrekken. 
Het m oet ook nog uitkom en of de zaa i
oesters, die h et vorig jaar op de Zeeuw - 
sche stroom en zijn  uitgezaaid, n iet een  
te groot sterftecijfer hebben tengevolge 
van de vorst om te beoordeelen of er 
veel lust to t koopen zal zijn.__________

Zeeprantsoen voor Vissehers

Wij vestigen  ,de aandacht van  onze 
va rende vissehers,  dat ze rech t hebben  
op een dubbel rantsoen zeep.

Daarvoor hoeven ze alleen h et bewijs 
te leveren, dat ze varen en zich in  het  
bevoorradingsbureel van hun stad  aan  
te melden.

Vergunningen voor Mosselzaad

Voortaan m ogen de vergunningen voor 
m osselzaad slech ts afgeleverd, to t zoover 
de in stelling  Vermosin, 112 H andelstraat, 
Brussel, er m ede akkoord gaat.

De aanvragen m oeten op daarvoor spe- 
caajl ingevulde form ulieren opgem aakt 
worden.

In welke m ate de wederopbouw van  
h et geteisterde W est-V laanderen reeds 
dank zij de tusschenkom st van het  
Com m issariaat G eneraal voor ’s Lands 
Wederopbouw werd m ogelijk gem aakt, 
blijkt u it de hiernavolgende cijfers op 
31 Januari 1941.

Reeds 116 gem eenten van W est-V laan
deren ontvingen  voorschotten van het 
Com m issariaat-G enera al voor herstel- 
werken en werken van w erkverschaf
fing.

Voor herstel van oorlogsschade aan  
openbare gebouwen werden door het. 
Provinciaal Com m issariaat voor West- 
Vlaanderen, te Brussel kredieten aange
vraagd voor een bedrag van 22.500.000 
fr. Hiervan waren op 31 Januari reeds 
16 m iljoen kredieten toegestaan.

Voor w erkverschaffing werden door 
h et Provinciaal Com m issariaat werken  
voorgesteld voor een bedrag van n age
noeg 37 millioen. Hiervan werden reeds 
circa 10 m illioen kredieten goedgekeurd.

W at nu h et herstel van oorlogsschade 
aan private eigendom m en betreft, ook 
hier spreken de cijfers op 31 Januari 
1941 duidelijke taal:

785 aanvragen werden ingediend in  
h et Centraal Bureau voor Hypothecair 
Krediet voor een bedrag van: 17.077.177 
fr. 83. Daarvan werden 587 aanvragen  
toegestaan voor een bedrag van 7.487.800 
fr. Tot dusver werden slechts 4 aanvra
gen verworpen.

72 aanvragen werden ingediend in de 
N ationale M aatschappij voor Krediet 
aan de N ijverheid voor een bedrag van  
fr. 41.519.208,61. D aarvan werd een b e
drag toegestaan van fr. 25.690.000,00.

40 aanvragen werden ingediend in het 
N ationaal In stitu ut voor Landbouwkre
diet voor een bedrag van 1.196.142 fr. 
Daarvan werd voor 225.000 fr. reéds to e 
gestaan.

69 aanvragen werden ingediend in h et  
Kleinberoepskrediet voor een bedrag van  
.q 303 «an on fr

Duitsche zegels

In tegenstellin g m et de bepalingen  
van de rantsoeneeringstabel, .thans in ’ 
voege, m oeten de roode zegels ten  ge- 
bruike van de D uitsche m ilitairen  door 
de k leinhandelaars aanvaard worden, op 
voet van de voorgaande rantsoeneerings- 
perioda.

De zegels «3 oder 12 oder 13, 10 Gr. 
Fett», d.i. «3 of 12 of 13, 10 gr. vet», ge
ven dus recht op 10 gram  boter, m ar
garine, ossenvet, reuzel of vet spek.

De zegels «4 oder 8, 25.Gr. ^âhrm ittel»  
d i. «4 of 8, 25 gram  zetm eelhoudende 
producten», geven recht op 25 gram  de
zer producten (naar keuze: peulvruch
ten, havergort, rijst en  derivaten, m aïs  
en derivaten, enz.).

De gem eentelijke ravitailleeringsdien- 
sten  dienen aan elk k leinhandelaar een  
exem plaar van dit bericht u it £e reiken, 
dat hun door toedoen van den Secreta- 
ris-G eneraal zal worden verschaft. De 
kleinhandelaar dient dit bericht in  zijn  
winkel aan te  plakken.

Hulp- en Informatiebureau voor 
gezinnen van militairen

Zooals onze lezers reeds zullen  ver
nom en hebben, werd h et «Hulp- en  In 
form atiebureau voor gezinnen van m ili
tairen» opgericht.

Alleen gezinnen van beroepsm ilitairen  
van allen graad en deze van krijgsge- j 
vangene reserve-officieren en  de oorlogs-1 
weduwen genieten  van de voordeeleni 
aangeboden door h et voormelde hulp- e n ! 
inform atiebureau.

De personen, die in lichtin gen  of steun  
vanwege " de nieuw opgerichte instelling  
w enschen te  bekomen, m ogen zich recht
streeks wenden to t den zetel van  het 
Bureau, Koninklijke straat 42, te  Brussel 
of op het Provinciaal bureel ingericht te  
Brugge, K uiperstraat 21. D it is h et eenige  
dat b estaat voor onze provincie. Sam en  
m et de aanvraag dienen om standige in 
lich tin gen  verschaft om trent den fam i- 
lietoestand  van den verzoeker.

Herstel van door oorlogsfeiten be
schadigde zee- en binnenschepen

Voorrecht van den geldschieter
In ons num m er van 27 November 1940, 

wezen we er op dat den 7 November 1940 
een besluit in  het Staatsblad verschenen  
is tot bevordering van  h et herstel van  
door oorlogsfeiten beschadigde zee1 of 
binnenschepen. M its nakom ing van n a 
der bepaalde voorwaarden is de schuld
vordering van  diegene die geld h eeft  
verschoten voor h et weder vlot brengen, 
het beHoud of h et weder in goeden staat  
herstellen  van  zee- of binnenschip, dat 
tengevolge van een oorlogsfeit bescha
digd werd bevoorrecht voor hoofdsom, 
in tresten  en kosten op h et zee- en  b in
nenschip en dezes toebehooren.

Een besluit van  16 Januari 1941 brengt 
enkele w ijzigingen aan dit vroeger ge
nom en en waarvan som mige beschikkin
gen in strijd v/aren m et de bepalingen  
van h et koninklijk besluit van  30 No
vember 1939, houdende h et wetboek der 
registratie, hypotheek en griffierechten, 
in h e t  bijzonder m et art. 301 2° van  dit 
wetboek, gewijzigd door artikel 1 van  
h et besluit van  31 October 1940, betref
fende zekere fiscale vrijstellingen in  
zake oorlogschade.

Art. 1 bepaalt dat de tweede alinea  
van artikel 2 van h et besluit van  7 No
vember 1940 ingetrokken wordt.

Deze alinea bepaalde dat h et contract, 
tien  dagen n a  den datum  waarop het 
afgesloten werd, m oest geregistreerd  
worden en dat hiervoor de betaling voor
zien werd van een vast recht van  45 fr.

Verder wordt art. 3 van h et voormeld  
besluit als volgt gewijzigd:

Het bij dit besluit gevestigd voor
recht, vervalt bij h et verstrijken van een  
term ijn vari twee jaar, te  rekenen vanaf 
den datum  der akte van leen ing  of van  
kredietopening, onverm inderd de oorza
ken van verval opgenoem d onder 1°, 2°, 
3° en 4° van artikel 37 van  boek II van  
h et wetboek van koophandel.

.Vroeger werd bepaald dat bedoeld  
voorrecht verviel na h et verstrijken van  
een term ijn van twee jaar, te rekenen  
vanaf den datum  van de registratie van  
h et contract.

7, H. SERRUYSLAAN 
O O S T E N D E

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

B r e e d e n e
KNAAPJE GEWOND

Zaterdagnam iddag waren enkele k in
deren aan h et spel, toen  de genaam de 
Roger Bouquaert, 11 jaar oud, plots 
struikelde m et h et gevolg dat h et zich  
tam elijk  erg bezeerde. G eneeskundige 
hulp werd aanstonds bijgeroepen, die 
vaststelde da.t een been w as gebroken.

Voor uwe LIMONADEN 

wend U to t  de l imonadefabr i ek  CROWN 

bij

E. Vanderstraeten-Bauwens
METSERSTRAAT, 18 — OOSTENDE

ZEKERHEIDS- EN VEILIGHEIDSDIENST
Een tien ta l p laatsen  bij den Burger

w acht zijn te begeven; personen welke 
zich daarvoor geschikt achten  m ogen zich  
aanbieden ten  gem eentehuize, Breedene- 
Dorp.

PRIJZEN E|N LOONEN
Het C om m issariaat voor Prijzen en 

Loonen houdt zitdag den Donderdag- 
voormiddag in het Politiecom m issariaat, 
Vlaanderenstraat 23, te  Oostende, voor 
gansch  het arrondissem ent Oostende, 
waarbij Breedene eveneens behoort; al
daar worden k lach ten  aangenom en en  
in lichtingen  verstrekt aan alle personen. 
Het bovenbedoeld bureau is geopend van
10 to t 12 uur. ,

ARM GEBROKEN
In den n ach t van Vrijdag op Zaterdag, 

toen  Engelsche vliegtuigen  boven onze 
stad  w aren verschenen en elkeen zich  
naar veiliger p laatsen  begaf, is  de ge
naam de Marie Dumon, echtgenoote van  
M. Vandewalle, zoo ongelukkig gevallen, 
dat zij haar arm gebroken werd.

POLITIEAGENT-SECRETARIS
Een p laats van  politieagent-secretaris  

op h et politiecom m issariaat is  te bege
ven. Ouderdomsvoorwaarde 21-25 jaar, 
voor de voorkeurhebbenden 40 jaar; ge
sta lte  1,70 m.; de gem eente m oet be
woond worden een m aand na de benoe
m ing; wedde 12.000 fr. Aanvragen te  
sturen aan h et Gem eentebestuur, voor
zien van  de volgende s.tukken: getuig
schrift van goed gedrag, geneeskundig  
getu igschrift, bewijs dat de m ilitaire  
verplichtingen, voldaan werden.

BURGERLIJKE STAND
Sterfgevallen: H elena Floree, 8 d.; Os

car Kempe, 40 j.; Oscar Vangheluwe. 
46 j.

Geboorten: Roger D eianghe van Frans 
en Irena Vanderbusse.

OPRUI MINGSWERKEN
Zooals wij h et voorzien hadden, werd 

begin dezer week aangevangen m et de 
aforaak van enkele huizen, gelegen in 
de Nukkerstraat De reeks vervolgt...

SPORTNIEUWS
De Breedenaar Vandenberge zal in  het 

Sportpaleis, te Oostende, op Zondag 16 
Februari, voor de derde m aal in  den  
ring treden. De tw ee eerste kam pen welke 
hij' betw istte werden twee nederlagen. 
W at zal hij th a n s tegen  Vermander jr. 
verrichten?

VOORDRACHT
Op Donderdag 20 Februari gaat er in  

h et boekerijzaaltje, Prinses Elisabeth- 
laan  20. te  Sas-Slykens, om 14.30 uur een  
voordracht door voor de vrouwen.

WINTERHULP
Voor alles w at W interhulp aangaat, 

wende m en zich tot de volgende adres
sen: Spaarzaam heidstraat 21 en Kerk
straat 14. Aldaar worden n uttige in lich 
tingen  verstrekt aan alle belanghebben
den.

WIST U DIT?
Volgende week vertellen wij hoe onze 

gem eente zeer veel aantrek had op de 
vreem delingen en bijna verm aard w as!, 
dit uit vroegere tijden ...

KLEEDERENRANTSOENEERING
Velen schijnen  nog n iet te begrijpen  

hoe m en te  werk m oet gaan teneinde  
een m achtiging to t bevoorrading voor 
textiel- of lederwaren te bekomen: men 
gaat naar het Gem eentebestuur, Bree- 
dene-Dorp, m en zal daar een aanvraag  
bekomen, m en vult h et n etjes in; daarna  
geeft m en h et weer bij den gem eente
lijken bevoegden d ienst af, en  wanneer 
de aanvraag to t h et bekomen eener 
m achtiging wordt goedgekeurd, dan  
wordt m en langs h et G em eentebestuur 
om verwittigd, dat de m achtiging m ag  
afgehaald  worden.

ONS BLAD
is verkrijgbaar in alle boekwinkels en  
wordt op aanvraag ten  huize besteld  
door den verkooper.

jllD Blankenberge
CINEMA COLISEE

Program m a van 14 to t 20 Februari:
1. Ufa aktualiteiten; 2. K ultuurfilm ; 

3. «De 3 Codonas», m et Josef Sieber, René 
D eltgen en Ernst von K lipstein.

Avondvertooningen om 6 uur; Zondag
nam iddag om 3 uur.

BURGERLIJKE STAND
Geboorten: Rau Gilbert, Luikstr. 26; 

Rau Gabrielle, id.; C hristiaen Norbert, 
Uitkerke.

Overlijden: R ens Louisa, 88 j., wed. v. 
M arm enout Bernard, M alecotstr. 18.

H uwelijksafkondigingen: Coene Albert 
m et K onings Gilberta; Van Oost Marcel 
m et De Reese Yvonne; M arius Alfons 
m et Stubbe Louisa (huwelijk te  U it
kerke).

APOTHEEKDIENST
Zondag 16 Februari zal de apotheek  

Just-Segaert, hoek W est- en  V isschers- 
straat, den gan sch en  dag open zijn.

FONTEIN IERSDI EN ST
V anaf Zondag 16 to t en  m et Zaterdag  

22 Februari zal de fonteinier W ittevron- 
gel Alfons, Serg. de Bruynestraat, 39, den  
dienst verzekeren.

BERICHT
V anaf heden  zijn de bureelen van het 

secretariaat van h et stadhuis n iet toe
gankelijk voor het publiek ’s nam iddags.

VOLKSBOEKERIJ «ONS HUIS»
De volksboekerij «Ons Huis», 117, Van 

M aerlantstraat, ls iederen Zondag open 
vanaf 10.30 u. to t 12 u. en  toegankelijk  
voor iedereen. V laam sche en Fransche 
katalogussen  te  bekomen aan 5 fr.

HET «WINTERHULPFEEST» 
IN DE RIJKSNORMAALSCHOOL

Dit verliep in  volledig en verdiend suc
ces voor een t o t . in  de verste hoekjes 
bezette zaal. Onder de aanwezige over
heidspersonen en notabelen; de h. Bur
gem eester L. {Nuytemans, de h. D. De 
W aele, directeur van de Rijksm iddelbare 
School, de h. Dr De Deyster, voorzitter 
van h et «Roode Kruis», stadssecretaris 
D. Van Hooren, verscheidene plaatselijke  
bestuursleden van «Winterhulp» m et hun  
dam es en fam ilieleden.

Op h et program ma: norm alistenorkest, 
sam enzang door norm alisten (twee- en 
driestem m ig), en opvoering van h et leuke 
blijspel: «Wij zijn een Volk van D ich
ters» door onzen gevierden en in  ruim en  
kring zoo gunstig bekenden stadgenoot 
Jos. Jansen, die zelf de leid ing van het 
spel m et vakkundige bedrevenheid op 
zich nam.

’t N orm alistenorkest speelde flink, ge
trouw aan zijn jeugdige voorkeur voor 
prikkelende jazz. De sam enzang, m is
schien  een beetje te  fe l «uitgegalmd» 
(vooral h et laa tste  lied) w as de overi

gens geslaagde nieuw igheid  van  het 
teest.

De opvoering van h et blijspel gebeur
de in  een levendig en kleurig tem po en 
w ist de heele zaal to t herhaaldelijk  en  
gul applaus te  bewegen. De openbaring  
onder de rij verdienstelijke jonge spelers 
w as ditm aal student V. De Ridder, die, 
kostelijk  gegrimeerd, een verdiend per
soonlijk succes w ist te oogsten m et de 
levendige, typische uitbeelding van W il
lem  Stockm ans, den decoratieven en  
oweeperigen opper-deken van  de aloude 
Reederijkerskam er «De Lauwertak». Da 
drie juffrouwen w isten  h un  rol in  den  
vereischten toon te  bouwen: juffrouw S. 
Van Wulpen, als de bijdehandsche, prac- 
tische Marie: juffrouw Janssen  G. als 
h et bekoorlijke Tineke; juffrouw De Lan- 
ghe F. als de bazige, kordate Klaar. Tot 
de m enigm aal onbedaarlijk opslaande 
vroolijkheid w ist student Cosijns R. in  
de rol van Jan Stoop n iet h et m inst bij 
te  dragen. Kortom, een  zeer verdienste
lijke opvoering van  een werkelijk leuk 
blijspel, m et gevatte karaktertypeering  
en vlotten, geestigen  dialoog, waarvoor 
de knappe tooneelschrijver als handig  
regisseur de gepaste, kleurige enscenee- 
ring w ist te  vinden.

D irecteur K. Ceurrem ans nam  bij het 
eind van h et feest h et woord om allen, 
die .tot h et w elslagen van dit «Winter- 
hulpfeest» m eewerkten van  harte te  be
danken. In  de eerste p laats h et publiek  
voor zijn talrijke opkom st, zoodat het 
feest een m ooien stuiver to t len iging van  
vreeselijken nood zal opbrengen. Spe
ciale woorden van dank en  waardeering  
h ad hij voor tooneelschrijver en -leider 
Jos. Jansen, die ons in  deze donkere tij
den ie ts van zijn onverwoestbaar opti
m ism e kon m ededeelen!

DROEVIG NIEUWS
Verleden week vernam  de Blanken- 

bergsche bevolking de droeve tijd ing van  
h et p lotseling afsterven  van Mevr. L. 
I.aurent-Pauwels. alhier beter gekend als 
Mevr. Titl Pauwels, die op den jeugdigen  
leeftijd  van 24 jaar van haar fam ilie is 
heengegaan.

De vele vrienden hadden er aan  ge
houden, D insdag laa tst de begrafenis
p lechtigheden .te Brussel bij te  wonen.

«Het Visscherijblad» biedt den heer 
L. Laurent, Mevr. R. Pauw els en zoon, 
alsm ede den heer oud-burgemeester A. 
Pauwels, zijn diepe gevoelens van deel
nem ing en oprecht rouwbeklag aan in 
den vreeselijken rouw die de geachte 
fam ilie treft.

Regen, 
verkoudheden ? 

Waarom, hen nog 
langer vreezen, nu
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de lïmdœlbtàeIB’cutmSoecUUva,
t ROOS KRUIS

der APOTHEEK DEPOORTERE St-Niklaa*-Wa
U verdedigen en hoofdpijnen, hoest 

en griep oogenblikkdijk stillen L.
8 poeder» 

25 .
* fe. 

10 h.
In alle apotheken • o! recht» 
itreekj oan bovenvermeld  
adres.

GEBRUIK ZE EENS U ZULT NOOIT . _
.... - . GEEN ANDERE riEER GEBRUIKEN

Nieuwpoort
DE «NOORDZEESTEMMEN» EN «VIVO» 

TEN DIENSTE VAN WINTERHULP
Het feest van h et gem engd zangkoor 

«De (Noordzeestemmen», gegeven in sa
m enwerking m et h et «Knapenkoor» en  
VIVO, Zondag 1.1. 9 Februari, m ag in  één  
woord prachtig gelukt genoem d worden. 
Dè m inutenlange toeju ichingen  van een  
bomvolle zaal bewezen hoe h et publiek  
de kunstige p restaties van de kunst
groepen begrelep.

Het sterke zangkoor «N oordzeestem 
men», onder de leiding van den h. Nestor 
N uttin  en  h et puik optreden van VIVO, 
onder leiding van Mej. G. Verbanck, moe
ten  geloofd voor de prachtige uitvoering.

De toejuichingen bleven dan ook niet 
gespaard. In  de pauze beklom de h. Fl. 
G heeraert h et podium  en  dankte h et  
talrijk  publiek voor de groote opkomst. 
Spreker gaf verder een  korte u iteen zet
ting over h et werk W interhulp, waarna  
m en overging to t h et verloten van een  
schilderij van kunstsch ilder E. Olevier. 
Deze bracht bij de 400 fr. op.

W interhulp w il nogm aals de inrichters 
van h et feest van h arte danken en  in 
het bijzonder Mej. G. Verbanck en den 
algem eenen leider Nestor N uttin  geluk- 
w enschen.

M ochten de andere kultuurvereenigin- 
gen, zooals de «Noordzeestemmen» en 
«VIVO» h et deden, ook hun ta len t en  hun  
kunst ten  dienste stellen  van onze nood
lijdende gem eenschap.

KOMMISSIE VAN PRIJZEN EN LOONEN
Het distrikt van Veurne m aakt bekend  

dat een lid van de K om m issie, voor de 
bevolking van h et kanton Nieuwpoort, 
ter beschikking is van  de belangstellen
den, iederen Donderdag van 9 tot 12 uur, 
in he.t Vredegerecht, Langestraat.

DE BEVOORRADINGSDIENST
De D iensten  van de Bevoorrading, in

gericht op h et stadhuis aan  de w inket
ten  3 en  4, worden overgebracht naar het 
eerste verdiep.

AAN ONZE VISSCHERS
De D uitsche M arineoverheid vestigt 

de aandacht der vissehers op h et streng  
n aleven  der verordeningen in  verband  
m et de kustvisscherij. Bij overtreding  
der reglem enten wordt de gansche vloot 
gestraft, m et verbod to t uitvaren.

Heist
VOOR DE LANDBOUWERS

Van officieele zijde werd de h. Alfons 
Van Belleghem , wonende W estkapelle- 
straat te Heist, aangesteld  als p laatse
lijk vertrouwensm an voor de landbouw- 
en boerenkorporatie. Belangstellenden  
kunnen dus bij hem  alle nuttige in lic h 
tingen  bekomen.

PRIJZEN EN LOONEN
Het gew estelijk hoofd voor prijzen en 

loonen, de h. M aréchal, zal voortaan  
eiken D insdagnam iddag van 14 tot 16 u„ 
zittifig houden ten  stadhuize, 2e verdie
ping, en  houdt zich alsdan .ter beschik
king van de inwoners uit Knokke, Heist, . 
Zeebrugge, R am skapelle, W estkapelle, 
Lapscheure, Damme, enz.

Alle verzoeken en k lachten  kunnen al
daar ingediend worden.

TE HOUDEN VOORSCHRIFTEN
De bevolking van H eist wordt herin

nerd aan de volgende voorschriften:
1. Onbevoegden is  h et verboden lande

rijen  te  betreden om m ollen te vangen;
2. Het is verboden over de velden te 

loopen;
3. Het is  verboden .te fotografeeren;
4. Al wie verhuist is verplicht dit bin

nen de 24 uur ten  gem eentehuize aan 
te geven;

5. Het leuren is verboden, tenzij men 
een bijzondere m achtig ing bezit van  de 
K reiskom m andantur ;

6. N ogm aals wordt er op de p licht van 
de lichtdem ping gewezen, van zonsonder
gang af to t dat de k laarte weer aan
breekt;

7. R echts rijden, links voorsteken, niet 
nevenseen  rijden, deze drie punten  moe
ten  goed in acht genom en worden. Voer
tuigen  en afdeelingen van het Duitsche 
leger hebben overal, en in  gelijk welke 
om standigheden, h et voorrecht van  ge
bruik der straten;

9. Alle vergaderingen dienen schrifte- 
lijk  aangevraagd ten  m in ste  8 dagen 
van te voren.

h et program m a: De Nieuwpoortsche 
K unstenaars defileeren; Uitbouwen der 
statu ten; A anstelling van 2 leden in  de 
gouw; Het organiseeren van de Jeugd- 
karner; Inrichten  van een «Zeedag».

HET KUNSTENAARSGILDE VAN DEN BURGERLIJKE STAND
WESTHOEK H uwelijksafkondigingen: Calcoen Hen- 

Op Zondag 16 Februari, te halfdrie, drik, spoorwegbediende m et Cornette
vergadering op h et stadhuis van  het 
K unstenaarsgilde van den W esthoek. Op

Germaine; Vaneecke Maurice, werktuig
kundige m et Legein Andrée.

S P O R T
Voetbal

De wedstrijden in West-Vlaanderen 
opnieuw tot later uitgesteld !

Gezien den slech ten  toestand  der 
speelvelden in  W est-Vlaanderen, als ge
volg van  den intredenden dooi, werd h et  
wijs besluit genom en alle wedstrijden  
voor Zondag 9 Februari eenvoudig af te  
lasten.

Kalender voor Zondag 16 Februari

PROVINCIALE AFDEELING 
Reeks A

14.30 u.: A. S. O. — D. C. B lankenberge 
15.—- u. : F. C. Brugge — V. G. Oostende 
S. V. Blankenberge — C. S. Brugge

A. S. speelt dus op eigen  veld .tegen 
Daring, die tijdens de heenronde m et 
9-2 de vlag m oest strijken en  ditm aal 
w ellicht een nieuwe nederlaag tegem oet 
gaat.

V. G. doet de gevaarlijke verplaatsing  
n aar Club, waar flink  za l. m oeten door
gespeeld worden om den vollen inzet te 
bem achtigen.

Boksen
Albert Asseloos wordt Kampioen der

Beide Vlaanderen Halfzwaargewicht

Zooals aangekondigd, werd h et kam 
pioenschap der beide V laanderen der 
halfzw aren verleden Zondag te Izegem  
betw ist tusschen  K arel Maes, titelhouder 
en Albert Asseloos, challenger, die Eve- 
raert verving. Het werd voor onzen stad
genoot een zeer m ooie overwinning, ver
m its hij zijn tegenstrever to t opgave kon 
dwingen in  de ach tste ronde.

R eeds tijdens de openingsronde m oest 
Maes tot 9 naar de planken en  Asseloos 
domineerde verder over zijn tegenstan 
der, die zich evenw el m oedig verdedigde, 
zonder meer. In  de vijfde en  zesde ron
den m oest M aes opnieuw to t 7 en  8 naar 
de planken en daar de Oostendenaar in  
de ach tste ronde n iét verzwakte, werd 
de kam pioen to t opgave gedwongen, de 
verzorgers heel w ijselijk  de spons wer
pende, ten  teeken van opgave.

Albert Asseloos h eeft te Izegem  h et  
bewijs geleverd een kam pioen in  den 
dop te zijn, als hij m aar m ede wil. Bijna  
tw ee jaar bleef de O ostendenaar wegens 
een sp ijtig  geval van den ring verwij
derd, m aar voor een «rentrée» bewees 
hij al dadelijk n iets van  zijn vroegere 
goede kw aliteiten  ingeboet te hebben. 
Wil Asseloos ernstig  voortwerken en naar 
den wijzen raad van Theo Vanhaverbeke 
lu isteren, dan staat hij n iet heelem aal 
kansloos voor een eventueel gevecht 
voor den Belgischen tite l zijner k ate
gorie.

In de liefhebberskam pen won Van 
Eenoo op den klopper Raedt, door op
gave in de derde ronde, terwijl Hoorne 
op punten verloor .tegen Demuynck.

Lucidarme en Dufour winnen te 
Veurne

Tijdens de jongst gehouden bijeen
kom st te  Veurne, verleden Zondag, w ist 
Albert Dufour op punten te w innen van  
den Ita liaan  Dominico, terw ijl de herop- 
tredende Lucidarme eenzelfden u itslag  
behaalde tegen Van Outryve, uit Moes
kroen. Verder boksten Van Loo en Fa- 
lise, uit ’s Gravenbrakel, onbeslist.

Een Meeting te Adinkerke

M anager Decrop, uit Veurne, kondigt 
voor Zondag 23 Februari een m eeting  
aan te  Veurne, m et als hoofdkam p Van 
Loo tegen  Carlier, uit leper. Van Loo, 
die een eerste m aal op punten het on
derspit m oest delven, kan ditm aal weer
wraak nem en.

EEN NIEUW E PRACHTIGE MEETING  
TE OOSTENDE

Heroptreden van All Gerard tegen den 
Antwerpschen reus Verreycken

Taecke en Al. Declercq vóór zware  par t i j
Tijdens de jongste m eeting in de zaal 

van h et Sportpaleis hebben we m et ge
noegen, kunnen vaststellen , dat de boks
sport te  Oostende steeds in  de gunst van  

j h et publiek staa t en een ongehoorde bij- 
|v a l werd geboekt m et h et heroptreden

van Karei Sys. Na dezen laa tste  zullen 
we Zondag a.s. een ander sympathiek 
figuur onder h et ringlicht zien komen: 
All Gerard, die teruggekeerd is uit krijgs
gevangenschap en zich m et ijver en  zorg 
aan de oefening h eeft gezet, ten  einde 
de verloren schade in  te  loopen.

Theo Vanhaverbeke deelde ons het re- 
kord van  dien prachtkerel mede, waar
uit blijkt dat de O ostendenaar volgende 
tegenstrevers klopte: Lagrou, Verstaen 
Demeyer, Laurent, Bridou, E lten en Host 
(allen  m et de punten), Mak Fresco (k.o.) 
en Jam otte (k.o.). Verder slaagde hij 
m atch  nul m et Lapère en werd onver
diend verliezer op punten verklaard te
gen Drèze en Scohy.

W at zal de dertiende kam p van All 
Gerard ons leeren? Laat ons niet uit 
h et oog verliezen dat deze bokser gedu
rende m eer dan tw ee jaar soldaat was 
en dit ongetw ijfeld een groote handikap 
zal daarstellen . Toch blijft onze stads
genoot optim istisch  gestem d en zweert 
bij hoog en  laag den ingeslagen  weg te 
zullen voort bewandelen. Voor een «ren
trée» werd hem  een tegenstrever voor
geschoteld  die w ellicht een stevig proef- 
paard zal zijn, nam elijk  den Antwerpe
naar Verreycken, die m et klank als over
w innaar uit de A atw erpsche zwaarge- 
w ichtcom petitie te voorschijn trad en en
kele weken later in  eigen m idden den 
gevreesden Bertoldi reeds in  de tweede 
ronde voor de volle rekening neervelde. 
De punch van zijn tegenstander schrikt 
All Gerard n iet af; hij w eet dat hij de 
hardste slagen  kan doorbijten, en verder 
rekent hij op zijn kunde om de balans 
in  zijn  voordeel te doen overhellen. Over 
het algem een wordt door niem and aan 
een locale zege getw ijfeld, m aar Ver
reycken zal zich vinnig verweren en een 
harden kamp ligt dan ook in  h et ver
schiet.

Taecke is opnieuw van de partij. De 
flinke overwinnaar van Lampe bezit on
loochenbare kwaliteiten , dit is  zeker, 
M aar totnogtoe zijn deze nog n iet ten 
volle to t u iting gekom en, om dat de jon
gen  nog vakkennis m oet aanleeren. Aan 
hem  dan ook steeds naar den wijzen 
raad van  zijn gedienstigen  leermeester 
te lu isteren, waarm ede hij zeker n iets zal 
verliezen. Taecke bokst dus opnieuw en 
wel tegen  den Kor.trijkzaan Mare Ame- 
dée, de schrik der liefhebbers uit Zuid- 
W est-Vlaanderen, die al zijn kampen 
zonder onderscheid door opgave ol 
knock-out won. Dit rekord stem t eenigs
zins to t nadenken en de vraag duikt on
m iddellijk op indien de Oostendenaar be
kwaam  zal wezen den  gevaarlijken knots 
van zijn tegenstrever af te weeren. Kan 
Taecke ook d itm aal winnen, dan zal hij 
een grooten sprong voorwaarts nemen, 
m aar h et feit ls  nog n iet bepaald zeker, 
We w enschen den koenen boy van «Flan- 
dria» h et beste toe.

Al. Declercq, h et kundig vlieggewicht 
van Vanhaverbeke, neem t h et op tegen 
Rogge. Een kam p w aarvan de uitslag 
onzeker zal blijven to.t h et einde, maar 
bij denwelken de Oostendenaar toch 
onze voorkeur krijgt.

Over 6 x 2  m inuten bekampt de reve
latie  Van Eenoo den geduchten klopper 
Braye en  bij de andere liefhebberskam- 
pen wordt h et optreden van Isidoor Hels- 
inoortel, Avereyn, Hoorne en Vandenoer- 
ghe m et groote belangstelling .tegemoet 
gezien.

Aan volk zal het denkelijk niet ont
breken.

Prijzen der plaatsen: 25, 20, 15, 10 en 
5 fr.

K aarten kunnen van heden af op voor; 
hand verkregen worden in  het Hotó 
Central en in het Café Conscience, Tor- 
houtsteenw eg, 57.

Het volledig program m a luidt als volgt
Liefhebberskam pen over 4 x 2  min.,
V andenberghe (57 kg.) Oostende tegft 

Vermander (56 kg.) Moeskroen.
Ts. H elsm oortel (67 kg.) tegen  Pylyser 

(.67 kg.) Veurne,
Hoorne (67 kg.) Oostende tegen  Miny 

(67 kg.) Veurne.
Avereyn (72 kg.) Oostende tegen Maj 

rino (72 kg.) Veurne.
Liefhebberswedstrijd over 6 x 2  min.:
Van Eenoo (70 kg.) Oostende tegi 

Braye (70 kg.) Moeskroen.
Beroepskam pen over 1 0 x 2  minuten.
Taecke (70 kg.) Oostende tegen Mr 

Amédée (68 kg.) Kortrijk.
Declercq (54 kg.) Oostende tegen Ri 

ge (54 kg.) Kortrijk.
Hoofdwedstrijd over 10 x 3 minuten:
All Gerard (.80 kg.) Oostende tegei 

Verreycken ^88 kg.) Antwerpen.
Eerste gongslag te 14.30 uur.


