
LIC HTEN
JANUARI

uit aan

1 W 7.45 15.47
2 D 7.45 15.48
3 V 7.45 15.49
4 z 7.45 15.50
5 z 7.44 15.52
6 M 7.44 15.53
7 D 7.44 15.54
8 W 7.43 15.56
9 D 7.43 15.57

10 V 7.42 15.58
U z 7.42 15.59
12 Z 7.41 16.01
13 M 7.41 16.02
14 D 7.40 16.03
15 W 7.39 16.04
16 D 7.38 16.06
17 V 7.37 16.08
18 z 7.37 16.10
19 z 7.36 16.11
20 M 7.35 16.13
21 D 7.34 16.15
22 W 7.33 16.16
23 D 7.31 16.18
24 V 7.30 16.20
25 Z 7.29 16.21
26 Z 7.29 16.23
27 M 7.27 16.24
28 D 7.25 16.26
29 W 7.24 16.28
30 D 7.22 16.30
31 V 7.21 16.32

Deze tabel geeft
h et wezenlijk uur 
volgens de zon.

-WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL .
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HET VISSCHER1JBLAD
b io d t  zijne lezers zijn 
beste wenschen aan 
voor het Nieuwe Jaar.

De Sociale Wetgeving in de
Visscherij

De Verzekering van onze Vissehers 
tegen de gevolgen w%n Oyderdom en 

vroegtijdigen dood
HET PENSIOENRECHT VAN ONZE VISSCHERS AAN 60 JAAR?

Gewoon Zee- of
Oorlogsgevaar !

H erhaaldelijk Hebben we er op ge
wezen dat h et slech ts een daad van so
ciale rechtvaardigheid  zou zijn, h et  
pensioenrecht van onze vissehers te  
erkennen vanaf den ouderdom van  
zestig  jaar.

'■““■flet staa t buiten tw ijfel ilat eens di?n 
oudeidom  bereikt, den visscher gesn  
werkgelegenheden m eer geboden wordt, 
hetzij in  zee, hetzij aan  wal.

Een m enschlievende instelling, zooals 
de Oostendsche Voorzorgska's Mr  Vis- 
scli er ij, hee f t  gedaoltolijK in dien toe
s t a n d  verholpen.  Deze in stelling  kent 
immers a a n  oude vissehers, m its ze aan  
zekere voorwaarden voldoen, het recht 
op pens ioen toe, v a i . i f  den oudeidom 
van 60 of 62 jaar, naar gelang den 
vaarttijd.

De werking dezer instelling is  echter:
1) beperkt;
2) n iet verzekerd;
3) onwettig.

DE WERKING DER VOORZORGSKAS 
DER VISSCHERIJ  IS SLECHTS 

BEPERKT

De Voorzorgskas der Visscherij te 
Oostende is een plaa tse l i jke  geineenie-  
iijKe instel l ing.

Door haar aard zelf, kunnen slech ts  
visscners, regelm atig gem onsterd aan  
boord van O ostenasche visscnersvaar- 
tuigen, aanspraak m aken op de voor- 
aeeien. D estijds zetten  we in  cüt blad 
Ge na te kom en voorwaarden uiteen.

De vissehers,  gem on s te rd  a a n  taoord 
van vaa r tu igen  varend m t  de andere  
kus thavens ,  zijn van recht swege uitge 
sloten.  G elijkaardige in stellingen  wer- 
uen üààr n iet opgericht of heboen hun
ne werking gestaakt.

HAKE WERKING IS NIET VERZEKERD

De ondervinding h eeft ons geleerd, 
dat de middelen waarover de Voorzorgs- 
K&s eter Visscherij beschikt, niet  toe ia t en 
hare verpl i ch tingen n a  te  Komen in bui
tengewone oms tan d ig he den ,  1.1. z. in  

. deze, w aar de opbrengst van ae vis
scherij n iet op norm ale wijze n et inkas 
van deze in stelling  in  \ stand  houdt.

Dit is th an s h et geval. Het bestuur 
dezer in stelling  m oet zeer voorzientig te 
werk gaan om h et gelcj zoo rechtvaar
dig m ogelijk te verdeeijen en er het  
grootste nut uit te trekken. Men stelde 
vast dat alle oetalingen  sedert Mei tot 
en m et November jl. stopgezet werden.

Er bestaat tevens kans dat lu-t inkas  
slech ts voldoende zijn  zal\ om de u it
betaling der pensioenen gedurende het  
tijdstip  van  een jaar te waaVborgen, in
dien ae li*».(jtnsten n iet norm aal verze
kerd worden, w at n iet te-voorzien is.

De Kas  is bijgevolg n ie t  in s t ^ a t  t h a n s  
den las t  t e  d ragen,  uit  hoofde van ver
worven rechten  om d a t  ze de vereischte 
reserven n ie t  heef t  kunn en  vormen  tot  
eventueele vr i jwar ing  van deze verwor
ven rechten.

DL- TOESTAND DER VOORZORGSKAS 
IS ONWETTIG

De Voorzorgskas der Visscherij dag- 
teekent van 1829, onze grondwet en de 
w etten  er op gesteund dagteekenen van  
1830 en later, m aar m en h eeft het altijd  
m et deze in ste llin g  voortgedaan, alsof 
deze laa tste  n iet bestonden.
De toe s ta nd  is n ie t  al leen onwett ig,  hij 
" \ jDngrondwet t ig ,  u>at de geldmiddelen 

iüTt door  dewelke zij in s t a n d  ge- 
W n è ?  wordt .

Git e atuten  der K as door den ge- 
di rrc^ad van  O ostende vastgesteld  
ver '.Jfpninklijk besluit goedgekeurd  
zijiiK v‘ r Æ n iet om  welke reden — be

« Als een visscherssloep aangevaren  
wordt door een onderzeeër die tusschen  
twee w aters drijft, is dat voor die v is
scherssloep een ram pgeval dat veroor
zaakt werd door oorlogsrisico? »

Bijna allen aan wie m en de vraag zoo 
rauw en recht-op-den-m an af stelt, an t
woorden : « Zeker! dat la a t n iet den 
m insten  tw ijfel over».

Onm iddellijk daarop brengen wij d e  
vraag op een ander plan: «A ls ik m et 
m ijn auto rijdt tegen  een kanon dat 
door de straat wordt geremorqueerd... be- 
teekent dat voor mij een oorlogsrisico  
ofwel een gewoon verkeersongeval?»

Steeds hetzelfde antwoord: «verkeers
ongeval».

Van w aar dan dit verschil?
Volgens mij, om dat m ijn  woordvoer

ders de zee n iet kennen; dat zij m eenen  
de straat te kennen.

De R echtbank te  Brugge velde, kort 
geleden, vonnis in een betw isting die 
heel en  al gelegen lag op h et onder
scheid: oorlogsrisico of gewoon risico. 

Dit waren de fiiten :
Op 12 Novem ber 1910, te  20 uur, be

vond zich de visscherssloep B.f '  op o n 
geveer 15 m ijlen N.O. van h et lichtschip  
Noord-Hinder.

«E r '.voel een sterke bries uit N.O

zag zich im m ers door de twee verzeke
ringsm aatschappijen  afgeschleept en  
verzonden als het ware van Caïphas 
naar Pilatus.

de visch in de visehm ijn. De opbrengst jachtsneeuw  en hooge zee... De schipper 
dezer afhouding m oet rechtstreeks in  , werd een lich ten  schok gewaar en hoor
de Voorzorgskas gestort worden.

Het geldt hier een betaling van den 
verkooper, niet ten behoeve van de s tad.  
m a a r  t en voordeele van een menschl ie-  
vend werk,  nam elijk het ouderdom spen
sioen der vissehers en dit hunner h uisge
zinnen.

Men kan n iet genoeg aandringen op 
de bewoording « n ie t  ten  behoeve van  
de stad», m aar ten behoeve van een bij
zondere instelling staande onder hare 
patroonschap.

Op dezen ongrondw ettelijken toestand  
der Voorzorgskas komen we in ons aan  
staand  num m er terug.

W. C.

Uitbetaling der 
VÉsscherspen- 

sioenen voorJanuari

Er wordt ter kennis gebracht van de 
belanghebbenden, dat de uitbetaling van  
het pensioengeld voor de m aand Januari 
1941 door de Voorzorgskas der Visscherij 
zal p laats hebben op DINSDAG 14 JA
NUARI 1941 te 14 uur, in  de beneden
zaal van h et Stadhuis (G erechtshof) te 
Oostende.

De uitbetaling h eeft bijgevolg niet 
plaats op 7 Januari 1941.

De pensioengerechtigden die n iet te 
Oostende wonen, worden verzocht een  
levensbewijs af te halen  bij h et G em een
tebestuur van de p laats waar ze verblij
ven. Dit levensbewijs, dat kosteloos zal 
afgeleverd worden, m oet gestuurd wor
den naar de Voorzorgskas der Visscherij, 
Rentenierstraat, 7, Oostende. Men ge
lieve er op te letten  dat h et levensbewijs 
het adres verm eldt van den 
aanvrager.

pensioen-

Het Bestuur.
- Jijr "* !J0 •

¥©or meer 
Journalistieke 

Eerlijkheid

W ie% ent',at de geldm iddelen ver- 
huisvrie'ader11 door de afhoudinS van , 
standighedeircen*' den ver^°°P van 1 ten  goede komen

Te Oostende zijn er enkele journalis
ten, die in vijf à zes dag- en weekbladen  
schrijven en zich heel dikwijls de arti
kels of de in itiatieven  van « Het Vis
scherij blad » ten  nutte m aken voor het 
inzenden van nieuw s naar hun onder- 
scheidelijke bladen....

D aartegen hebben we niets; in tegen 
deel, elkeen m ag zijn brood verdienen.

W at we echter n iet onopgem erkt kun
nen laten  voorbijgaan is de wijze w aar
op de in itiatieven  door ons genom en, 
aan anderen toegekend worden.

Zoo is dit h et geval m et onze reizen  
naar Frankrijk, de repatrieering van  
onze zeelieden in Spanje, h et onderzoek 
in zake de visscherspensioenen, enz...

Dergelijke verdraaiing van de waar- ! 
heid kunnen wij slechts laken en pleit 
niet voór journalisten, die eerder de be
volking tot voorbeeld dienen te strekken.

Journalistisçhe eerlijkheid en «fair 
play» is altijd onze leuze geweest, daar 
we nooit afgunstig kunnen zijn van een  
konfrater of een stadsgenoot die meer 
in itiatief aan den dag legt dan wij.

Mocht het zoo zijn bij som mige van 
onze konfraters, dan zou dit de pers zeer

de tusschen  het gieren  van den wind 
zoo ie ts  als h et breken van hout. Hij 
oegaf zich aan dek, keek lan gs beide 
zijden buiten boord, dooh kon door de 
dichte sneeuw vlagen n iets opm erken ». 
(Aldus het rapport vóór den Onder
zoeksraad). Een zwaar lek van voor aan  
stuurboordzijde; veel w ater in de boot; 
pompen help t n iets. De B.4 zinkt. De 
bem anning kan n a  een felbewogen  
n ach t gered worden door de Z.50.

Dan kwam natuurlijk de kw estie van  
de verzekering boven.

Zooals u weet, zijn — ingevolge Ko
ninklijk B eslu it van 8 Oogst 1939 — al 
de onder B elgische vlag varende vaar
tuigen verplicht zich te  verzekeren te 
gen oorlogsrisico.

D itzelfde K oninklijk B eslu it gaf de 
oprichting en statu ten  van de «Veree- 
niging voor Onderlinge Zeeverzekerin
gen tegen  Oorlogsrisico». D it organism e  
is beter gekend onder den naam  VOZOR 
(volgens haar beginletters) of AMARIG 
(volgens de beginletters van de fransche  
benam ing.

De B.4 was verzekerd bij de VOZOR 
voor h et oorlogsrisico, en — zooals ten  
andere verplichtend — voor h et gewone 
risico bij de Assurance M aritim e Belge 
N. V.

Bij welke vezekering m oest de reeder 
van de B.4 aankloppen om vergoed te  
worden voor h et ram pgeval? Die vraag  
leek n iet zoo gem akkelijk te  b ean t
woorden !

Beide m aatschappijen  w eerden die 
zaak van zich af. Er werd u itgezien  
naar de uitspraak van  den Onderzoeks
raad voor Scheepvaart. En op 1 M aart 
1940 gaf de Onderzoeksraad volgend  
oordeel: « d a t alles er op w ijst dat h et 
B elgisch m otorvisschersvaartuig B.4 in  
den n ach t van  12 op 13 Februari 1940 
gedurende storm achtig weer en sneeuw
vlagen op een tusschen  twee w aters drij
vend voorwerp gestooten  hee^t, w aar
door het vaartuig lek sloeg ».

Daarm ede w as de m oeilijkheid ook al 
n iet van de wereld verholpen. Inderdaad  
de Assurance M aritim e Belge verzond 
den reeder naar de Vozor, om dat zij 
m eende dat er h ier ongetw ijfeld  een  
aanvaring p laats had gehad m et een  
onderzeeër, te  m eer daar er ten  dien  
tijde steeds onderzeeërs in  die paragen  
gesignaleerd w erden... En Vozor scheep
te den reeder af op grond dat h et hier 
ging over een loutere aanvaring of 
stooten, dus gewoon zeegevaar. Oor
logsgevaar im m ers spruit alleen  uit ka
ping, prijsm aking enz. en  schade toege
bracht door m ijnen, torpedo’s, bommen, 
luchtvaartu igen  en /o f ander oorlogstuig. 
(Een onderzeeër is geen ’tu ig).

Na w at over en weer geschrijf kwam  
de zaak vóór de K oophandelsrechtbank  
te Brugge: de reeder dagvaardt de Vozor 
in betaling van de verzekeringsvergoe- 
ding voor h et gezonken schip.

Om dergelijke gevallen  te verm ijden, 
was in de polis van de Vozor voorzien  
dat de Vozor — ingeval van twijfel  n o
pens den aard van risico, n.l. gewoon- 
ofwel oorlogsrisico, h et verlies zelf eerst 
zou regelen, m its gebeurlijke in-de- 
p laatsste llin g  om dan ach teraf teg en 
over den verzekeraar van h et gewone 

I risico verhaal te nemen.
ÏMaar anderzijds was in  die p olis ook 

voorzien dat geen schade, door gewoon  
risico veroorzaakt, aanleid ing kan  geven  
to t een vordering tegen  Vozor.

De reeder gaf aan dat er in  onder
havig  geval werkelijk p la a ts  w as voor 
een twijfel  nopens den aard van h et  
tusschen  gekom en risico, d at Vozor 
dientengevolge gehouden w as de verze- 
keringsvergoeding uit te  keeren.

Die houding van den reeder w as  
gan sch  gezond en verrechtvaardigd; hij

M aar het verweer van de Vozor was 
even gezond en even verrechtvaardigd. 
Zij betoogde dat een «twijfel» als zoo
danig ernstig  m oet zijn, daar een  louter 
w illekeurig voorwendsel vanwege de As
surance M aritim e Belge op zichzelf nog  
geen aanleiding kon geven tot h et aan
vaarden van eenigen «twijfel» in  deze 
zaak. En, de zaak nuchter beschouwd, 
een schip dat aangestooten  wordt door 
een tusschen  twee w aters drijvend voor
werp, ondergaat geen oorlogsrisico.

Men m oet streng onderscheid m aken  
tusschen  «oorlogstoestand» en  «oorlogs- 
feit». A lleen een «oorlogsfeit» schept een  
oorlogsrisico. Zoo ziet m en algauw  dat 
de « gewone risico’s » norm aal fel ver- 
hoogen bij h et uitbreken van een oor
logstoestand: lichtboeien worden weg
genom en, schepen varen des n ach ts niet 
uitgedoofde lichten, er drijven meer 
wrakken enz... Doch «gew oon risico»  
blijft «gew oon  risico»; ook in oorlogs
tijd!

In onderhavig geval wilde de reeder 
véér dc rcohtbank doen u itsch ijnen  dat 
er w aarschijnlijk  een botsing had p laats 
gehad m et een onderzeeër. Vooreerst, 
kan aan de hand van  de gegevens n iet 
ernstig worden voorgehouden dat het 
« tusschen  twee w aters drijvend voor
werp » een onderzeeër zou gew eest zijn. 
De schipper zou er ie ts  van gemerkt 
hebben, en de botsing zou heviger ge
w eest zijn. M aar in  de veronderstelling  
dat het een onderzeeër ware! Een aan
varing van een onderzeeër beteekent 
n iet een oorlogsfeit; in  oorlogstijd komt 
m en w elisw aar m éér onderzeeërs tegen. 
Doch w anneer die onderzeeeër zich n iet 
plichtig  m aakt aan kaping, aanhouding, 
m olest, enz., in één woord: w anneer hij 
geen vi jandel i jkheden  pleegt, dan kan  
m en alleen gew agen van een gewoon  
risico, dat wij zouden noem en een «ver
keersongeval op zee», precies zooals de 
aanrijding van den luxew agen tegen  
een reizend kanon steeds een gewoon  
(weliswaar: n iet alledaagsch) verkeers
ongeval blijft.

Dus h eeft de B.4 op een wrakstuk (of 
laa t het een onderzeeër zijn) gestooten; 
h et feit valt onder de verzekering van  
h et gewoon risico. D it laa t n iet den 
m insten  tw ijfel...

In dien zin verweert zich Vozor vóór 
de Rechtbank.

Die stelling van de Vozor vinden wij 
terug bij om zeggens alle rechtsschrij- 
vers. Doch de rechtbanken — vooral in  
Frankrijk — spraken zich som s tegen  
die stelling uit, en zij gingen  (w as dit 
jm  bedenkingen van practischen  aard?) 
om bedenkingen van practischen  aard?) 
als oorlogsrisico aanvaarden, w at feite
lijk m oest aanzien worden als «gewoon 
risico, overkomen in  oorlogstijd».

Het vonnis betreffende de B.4 viel : 
er is ruim te voor tw ijfel, dus m oet de 
Vozor aanvankelijk aan  den reeder de 
verzekeringsvergoeding uitkeeren, te 
m eer daar het n iet u itgesloten  is  dat 
het voorwerp der aanvaring een onder
zeeër kon zijn. En h et vonnis gew aagt 
ook dat, in  de veronderstelling er een  
onderzeeër voor handen was, dit dan 
zeker een oorlogsgevaar is.

De stelling van  de Vozor wordt dus 
heel en  al verworpen.

W aarschijnlijk zal h et geding aan het 
Beroepshof onderworpen worden. Het 
geldt im m ers een princiepskw estie voor 
de Vozor, daar vele gelijkaardige geval
len  zullen oprijzen, en  hun verloop heb
ben zooals h et ram pgeval van  de B.4.

Voor de vele reeders en  vissehers die 
schade opliepen door of b inst den oor
log, zal de ontknooping van dit geding  
richtend zijn Wij zullen dan ook op 
dit geval terug komen.

W aar vertoeven onze 
Visschersvaartuigen ?

Zie biadzijde 4

Wij hebben 
nieuws van...
STUDENTEN IN ENGELAND.

Roger Verplancke h eeft than s cok 
langs Postbox 506 Lissabon, Portugal, 
laten  weten, dat hij in  goede gezond
heid is. Hij doet de groeten aan allen, 
die hij kent.

A
F ran s  Vanhoucke,  stuurm an aan boord 

van de 0.297, h eeft op 11 November 1840 
een schrijven gericht aan  zijn  < uders 
op de Conterdam, alsdat hij in goede 
gezondheid m et al de anderen verkeert. 
D it schrijven h eeft deze week de ge
lukkige fam ilie bereikt.

*"*
ƒ Men vraagt ons of n iem and in lich 
tingen  zou kunnen bezorgen over ' /an 
Kaecke Daniel  en Garre yn  Adrïfeiine, cp
18 Mei vertrokken m et een maalboot.

Wij kunnen daarop alleen antwoor
den, dat deze personen zich in Engeland  
m oeten bevinden, m aar om te weten  
waar doet m en best naar Postbox 506 

schrijven.
A  5 ■

DE FAMILIE ANDRIES HAECKX

vertrokken m et de 0.262, is naar Enge
land vertrokken en was op 16 Juni nog  
te Milford haven.

H etzelfde kan gezegd van de 0.299, 
m et de fam ilie Jean  Corneau,  en de fa
m ilie Georges Govers, vertrokken m et de 
0.296.

Groot Nieuws !

Louis Legein is aan boord van de Zee
leeuw of Zeehond van uit Frankrijk naar 
Engeland overgestoken

Onze Zeelieden in 
Spanje

Bij h et ter pers gaan vernem en wij 
uit eene doorgaans goed ingelichte bron 
dat, binnen de eerstkom ende dagen en 
en behoudens onvoorziene hindernis:

I
De A chtste Hoofdgroepeering van de 

N ationale Landbouw- en Voedingscor- 
poratie volledig zal worden ingericht, 
’t is te zeggen m et de drie volgende af- 
deelingen :

Visscherij (productie) ;
V ischhandel (verdeeling) ;
Vischbewerking (bereiding).
Elke afdeeling zou haar eigen voorzit

ter en bestuur hebben; zij zouden samen 
onder een verantwoordelijken hcofd- 
voorzitter en hoofdbestuur .<epiaat.;t 
zijn.

I I \
Om beter de samenwerking te verste- 

keren van de Achtste Corporatieve 
Hoofdgroepeering en de officieele Vis- 
scherijdiensten, zouden deze opnieuw, 
zooals reeds van 1927 tot 1931 het geval 
v/as, van het M inisterie van Verkeers
wezen naar dat van Landbouw en Voed
selvoorziening worden overgeplaatst.

Wij zullen het gepaste of ongepaste 
van dezen m aatregel hier niet bespre
ken, m aar zullen toezien hoe de Visse, he- 
rijdiensten bij Landbouw zullen worden 
ingericht.

Van deze inrichting zal alles aihan- 
gen; binnenkort zullen wij daar weïlicht 
meer over vernemen.

Mauri t s  Debri

■ X I  ■ ■ *1

Vreemde Sprot
T T T I

Van Zweden is een lading sprot aan
gekom en, die onder enkele rookers en 
conservenfabrieken van het binnenland  
verdeeld werden.

We vragen ons af waarom som mige 
rookers van de kust, die in  vredestijd  
belangrijke koopers waren van versche 
sprot aan  onze kust, uitgesloten werden.:

Of zu llen  de kom iteiten m et de prin- 
ipes van  de nieuwe orde, alleen zorgen 
oor de leden welke in deze kom iteiten  
etelen.

’t  Wordt hoog tijd dat de visscherij 
ook volledig georganiseerd wordt onder
bevoegde leiding, m aar n iet die van po
litieke vriendjes.

Op het oogenblik dat we zelf staan  
om naar Frankrijk te vertrekken voor 
de belangen van ons volk, hebben we 
nog geen verder nieuws over de terug
kom st van onze zeelieden uit Spanje en 
is ook de heer W alter Baels nog niet 
teruggekeerd, zoodat we nog w at geduld 
hoeven te  hebben.

We hebben er voor gezorgd dat, moest 
de goede tijd ing van hun terugkomst 
ons blad tijdens onze afwezigheid be
reiken, alles norm aal zou bekend ge
m aakt worden.

We verhopen ondertusschen voor onze 
jongens en hun fam ilies het beste.

EEN MIS
D insdag had onder een grooten toe

loop van volk, te 10 uur, een plechtige 
n adienst p laats voor den zoo ,jas in  
Spanje overleden Belgische loods Leon 
Verburgh, die als onderofficier van het 
Belgische Marinekorps m et zijn 93 mak
kers naar Spanje uitgeweken was.

Deze dienst werd ingericht door den 
Vriendenkring der Belgische Loodsen, 

é t  was aandoenlijk vast te stellen hoe- 
el vrienden de brave loods telde, 

t * Aan zijn weduwe en fam ilie biedt «Het 
Wisscherijblad» zijn innige deelneming 
Ban.

MEKANIEKE TOUW-, GAREN
EN NETTENFABRIEKEN

N. V.
REEDERIJKAAI. OOSTENDE

Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en
— Openbare Werken —
— Mazout « Purfina » —
D :cset fvïoïortn  « Sulzcr » p/"

Op Reis naar 
Frankrijk

Heden Zondag 5 Januari gaat de reis 
van den heer Vandenberghe Prosper 
naar Frankrijk bepaald door. Hij zal 
vergezeld zijn van inspecteur Eberhardt 
van het Zeewezen, de dd. waterschout 
Pockelé, die naar St Vaast la Hougue 
vertrekt en er de belangen van onze 
vissehers en visschersvaartuigen zal 
gaan behartigen.

Op het oogenblik van zijn vertrek 
vernemen we dat ook de heer Arsène 
Blondé de reis zal m eem aken en naar 
La Rochelle zou reizen om er ginder de 
belangen van onze vissehers verder te 
dienen.

De reis h eeft n iet alleen voor doel de 
toestand van onze visschersvaartuigen  
na te gaan, maar de huurgelden van de 
visschersvaartuigen welke verhuurd zijn  
te regelen, zoodat aan den huidigen on- 
gelukkigen toestand van veel reeders 
een einde zou kunnen gesteld worden.

Wat de reis van den heer Sabbe m et 
acht vissehers en h et stationshoofd van  
Nieuwpoort betreft, kunnen we op het 
oogenblik van h et ter pers gaan n iets  
bepaalds m ededeelen, al hopen we dat 
deze tezelvertijd zal geschieden, daar 
alle passen voor de vertrekkende per
sonen sedert Dinsdag in regel zijn.

Wat er ook van zij, al diegenen welke 
den heer Vandenberghe m et de eene of 
andere zaak gelast hebben, m ogen er 
van overtuigd zijn dat hij hun zaken 
voor het best zal behartigen.

Het m ag ten andere gezegd dat het 
in de huidige om standigheden n iet al- 
ïeen een waagstuk, m aar ook een zeer 
m enschlievende daad genoemd mag wor
den, zoo maar alle Fransche havens te 
gaan afreizen om de vissehers en de 
zoovelen die er droevige dagen hebben  
beleefd te trachten te helpen en te 
steunen.

Vijf m aanden geleden werden ten an 
dere door hem aan het Zeewezen prac- 
tische wenken gegeten, welke betreu
renswaardig genoeg ten gevolge bijzon
dere om standigheden n iet vlugger in 
praktijk konden worden gesteld.

Het ter plaatse sturen van dd. w ater
schout Pockelé mag reeds als een feit 
van belang genoemd worden en we zijn 
overtuigd dat de huidige reis in zeer 
ongunstige om standigheden de waar- 
deering zal wegdragen van al wie beseft 
dat het hier een zuiver m enschlievende 
daad geldt.

De heer Vandenberghe zal, zoodra hij 
terugkomt, over zijn reis volledig ver
slag uitbrengen in ons blad.

«Het Visscherij blad» zal ondertus
schen regelm atig volgende week Vrijdag 
verschijnen.

Zonder onvoorziene tegenslagen zal de 
terugkomst rond 15 Januari geschieden.

S.



BANK VAN BRUSSEL
— NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP — 
B I J H U I S  O O S T E N D E  : 3, W A F E N F L A A T S  
B U R E E L :  VISCHMIJN BESTUURSGEBOUW 

Bew aring van  E ffecten  — V erhuring van B randkasten  — 
Bew aring van kostbare w aarden, onder omslag, in  pak k e t

ten  of verzegelde kisten.

Visse herijwetenswaardigheden

Iets voor de Geteisterde 
Werkgevers

Volgens de onderrichtingen van het  
M inisterie van Arbeid en Sociale Voor
zorg dienen de werkgevers die vernie
tigde, beschadigde of verdwenen pen- 
sioenkaarten  te m elden hebben, hier 
onder aangehaalde form aliteiten  te v e i-
vullen. ,

Men onderscheidt twee gevallen, nl.: 
de stortingskaarten werden door oor 
logsfeiten  vernietigd ofwel de stortings
kaarten werden verm oedelijk door oor- 
logsfeiten  vernietigd.

Wat betreft de gevallen  waar de stor
tingskaarten  zonder tw ijfel vernietigd  
werden,, dienen de werkgevers als volgt 
te handelen, om de rechten van hun  
arbeiders te vrijwaren en hen zelf w et
telijk te dekken:

Een aangeteekend schrijven sturen  
aan den D ienst voor de Ouderdomspen
sioenen, Koninklijke straat, 158, te 
Brussel, w aarin m en m elding m aakt 
van de feiten; m en hoeft bij d it aan 
geteekend schrijven volgende stukken  
te voegen:

1) De beschadigde pensioenkaarten, 
zoo overblijfselen ervan nog bestaan. 
Indien  evenw el de overblijfselen n iet  
zonder bezwaren kunnen worden voor
gelegd, dienen zij bij voorkeur ter be
schikking gehouden van den controleur 
m et h et onderzoek belast.

2) Een lijst waarop voorkom en de 
naam , voornam en, nr. van  lijfrente-  
rekening of geboortedatum  en geboorte
p laats van de arbeiders wier pensioen- 
indiensttreding en buitendiensttreding  
en  h et bedrag en datum  van aanbren
gen der pensioennzegels op de vernie
tigde pensioenkaart.

3) Een a ttest opgem aakt door den

1 belanghebbende in kennis van de ge
troffen beslissing.

Wat betreft de gevallen waar de stor
tingskaarten verdwenen zijn of verm oe
delijk vernietigd werden, dienen de 
werkgevers als volgt te handelen:

1) ten  nam e van ieder der betrokken  
werknemers dient een duplicaat opge
n aakt van de verdwenen stortingskaart. 
Op h et duplicaat zal in het vak der 
maand waarop de bedragen betrekking  
lebben een zegel worden aangebracht 
ter waarde van h et vernietigde zegel;

2 ) op de binnenzijden van h et dupli- 
3aat der stortingskaart zal bovenaan  
duidelijk worden geschreven de m elding  
«Duplicaat stortingskaart verzekerings- 
jaar 19.../19... verdwenen ingevolge oor- 
togsfeiten».

3) M ocht de term ijn voor h et in die
nen der stortingskaarten reeds verstre
ken zijn bestaat aanleiding ertoe ze 
onverwijld aan de Lijfrentekas over te 
maken. In  h et tegenovergestelde geval 
dient de norm ale toepassing van de wet 
te worden voortgezet vanaf de m aand  
volgende op die in  den loop waarvan  
het laatste zegel werd aangebracht.

Verder wordt de aandacht gevestigd  
op h et eventueel terug vinden van de 
oorspronkelijke kaart; in  onderhavig  
geval zal h et volstaan ze sam en m et 
een aanvraag tot terugbetaling voor te 
leggen aan de Algem eene Spaar- en Lijf
rentekas, 48, W olvengracht te Brussel.

Wij kunnen de werkgevers n iet ge
noeg aanzetten  onverwijld h et noodige 
te doen; aldus zullen zij èn zich zelf 
èn hunne arbeiders in orde zetten m et 
een zeer belangrijke sociale wet. Ten 
andere de burgerlijke verantwoordelijk
heid der werkgevers is in  de w et van

Postm eester waarop het beloop en de 15 December 1937 op een zeer expliciete 
data worden vastgelegd der verschillen- WjjZe vastgelegd.
de aankoopen van pensioenzegels over 
de periode van zes m aanden die de 
ramp voorafgaat.

Verder dient:
1) Een duplicaat opgem aakt van al 

de stortingskaarten die vernield w er
den. Eventueel h oeft de norm ale toe
passing van de w et worden voortgezet 
vanaf de m aand volgende op die in  den  
loop waarvan h et laa tste zegel werd 
aangebracht. Op h et duplicaat zal in  
het vak der m aand waarop de bijdra
gen betrekking hebben de waarde wor
den verm eld van h et vernietigde zegel.

2) Ter beschikking stellen  van den  
controleur m et h et onderzpek belast alle 
rekenplichtige bescheiden die de nauw 
keurige toepassing der beschikkingen  
van de w et van 15 December 1937 vast
stellen.

Na h et afhandelen  der aanvraag stelt 
'e D ienst der Ouderdom spensioenen, de

EEN KOELSCKIP 
VOOR DE OUITSCHE VISSCHERIJ

Op een Ham burgsche scheepsw erf 
werd een  schip van circa 10.000 ton  
draagverm ogen verbouwd to t een vis- 
scherijschip m et koelinrichting. Het 
vaartuig is u itgerust m et een volledige 
in sta lla tie , die het m ogelijk m aakt de 
vangst onm iddellijk te verwerken en in  
den staa t te brengen, w aarin  ze later  
verkocht wordt. Met behulp van specia
le m achines zal de visch  onthoofd, van  
de graat ontdaan en gevild worden. De 
aldus bkomen filets worden in  cellopha- 
ne-zakjes, die lucht en w aterdicht zijn, 
verpakt. De afval wordt aan boord zelf 
onm iddellijk verwerkt, hoofdzakelijk tot 
vischm eel. Het dagelijksch productie
vermogen bedraaagt 50 ton filets, die 
voortkomt van  de verwerking van 150 
ton versche isch. Het laadverm ogen van  
het schip wordt m et 1500 ton  filets aan
gegeven.

De overlading en de landvervoer zullen  
geschieden m et inachtnem ing van de 
koeltem peratuur. De vischhandelaren  
zoodat de huisvrouwen de visch volko
men versch ontvangen.

UITBREIDING VAN DE SPAANSCHE 
VISSCHERSVLOOT

De Spaansche regeering h eeft vergun
ning verleend voor h et bouwen van 35 
à 40 visschersbooten m et een gezam en
lijke tonnage van 35.000 ton, die z'.llen  
gebruikt worden voor de stokvisch- 
vangst. 10.000 ton  komen voor rekening  
van een m aatschappij, die op dit oogen- 
blik te Vigo een groote fabriek bouwt 
voor het verwerken van stokvisch.

DE VISCHVANGST IN ROEMENIE

In  den loop van de eerste tien  m aan
den van 1940 werd in de R oem eensehe  
hetzij 2.874.695 kg. m inder dan in de- 
wateren 12.547.210 kg. visch gevangen, 
zelfde tijdruim te van vorig jaar. Deze 
ahteruitgang is toe te schrijven aan  het 
verlies van Bessarabie, m et zijn  vele 
meren, w aarin  jaarlij,ks 2 à 4 m illioen  
kg. visch gevangen werd. Van de op
brengst van de vischvangst werd dit 
jaar in de staats-vischhallen  van G alatz 
acht m illioen kg. en m eer dan vier rnil- 
lioen kg. in  de hallen  van Boekarest ver
kocht.

en in die van R iga ingericht worden. De 
plaatselijke w etenschappelijke en cor
poratieve organisaties, vooral die van  
Riga en Reval (Ichtyologen en Hydro- 
biologen) welke zich sedert jaren met 
de studie van de vischgronden in de 
B altische w ateren bezig houden, zullen  
bij deze, voor de visscherij en de con
servenindustrie zoo belangrijke onder
zoekingen betrokken worden.

VISCHHUID ALS ZOOLLEDER

Vischhuid, het nieuw e D eensche in
dustrie- en exportartikel, waarvan in de 
laa tste  12 m aanden één m illioen stuks 
naar D uitschland uitgevoerd werden, 
welke door nog 9 m illioen  andere ge
volgd worden, vindt steeds nieuwe toe- 
passings-m ogelijkheden. Van de dage
lijks in  Denem arken verzam elde 50.000 
schollenhuiden  kan slech ts 2 t.h . als 
bovenleer voor schoenen gebruikt wor
den. De andere kleine stukken worden  
in  gelooiden toestand  voor h andtas- 
schen. hoedgarneering, boekenkaften, 
enz., benut. Ten aanzien pan de buiten
gewone duurzaam heid van deze visch
huid, w il m en th an s proeven nem en om  
ze to t zoolleer te verwerken.

ALUMINIUM VOOR EMBALLAGE VAN 
NOORSCHE CONSERVES

;Nu de Norsk Alum inium  Cornp. hare 
zgn. Eloxieringm ethode op ruime schaal 
toepast, kunnen nagenoeg alle conser
ven in alum inium  bewaard worden. Deze ’ 
m aatschappij alleen produceert th an s  
reeds 30 m illioen alum inium blikjes voor 
haringconserven. gerookte filets en sar
dines. D it is voor h et aanleggen  van de 
blikvoorraden van groote beteekenis. In  
liet geheel h eeft m en in Noorwegen jaar
lijks c iica  200 m illioen blikjes voor den 
inm aak noodig. De fabrieken worden ver
groot, om in de behoefte te kunnen  
voorzien. Men voorziet, dat h et alum i
nium  ook na den oorlog in concurrentie 
zal blijven m et h et blik. Men rekent ook 
m et een toenem ing van de behoefte.

Tot nog toe kon alum inium  n iet voor 
m elkblikjes gebruikt worden. Ook dit 
probleem is th an s opgelost. Dezen zomer 
h eeft m en ook proeven genom en n e t  
alum inim verpakking voor fruit, w aar’oij 
m en er in  geslaagd is, een m iddel tè 
vinden tegen  de bijtende vruchtenzuren.

Aanbestedingen Notarieele & Kleine
AankondigingenAANGEKONDIGDE AANBESTEDINGEN

10 JAN. —  Te 11 u., ten stadhuize te < « 
Oostende: 1'- herstellen  van het dak van ’ 
de hal :n) de Leopoldschool, Ieperstraat; j 
2 ) leveren en plaatsen van kantoorm eu- 1 *" 
beien in h et Stadhuis (G erechtshof).

Zeebrwgge
UITDEELING VAN RIJST 
EN RIJSTBLOEM

Enkele dagen geleden werd in  het 
kom m issariaat rijst en rijstbloem  ver
kocht aan een prijzeke, dit op vertoon  
en naar verhouding der rantsoenee- 
ringskaarten.

We hopen wel dat dit n iet de eerste  
en laatste  keer zal zijn, al w as ’t  m aar 
om die m enschen die van den verkoop 
n iets afw isten, ook de gelegenheid  te  
geven van de occasie te genieten.

Het verheugt ons tenslotte, dat deze 
waren, na kort voor de bezetting van  
den havendam  te zijn  w eggehaald  en  
tal van wederwaardigheden te hebben  
rneegemaakt, eindelijk; toch nog eens 
door Zeebrugge zijn getrokken.

VERSTERKING DER POLITIEMACHT
Net als te Brugge, zal men ook hier

STUDIE VAN DEN NOTARIS

Jean DE WYNTER
KERKSTRAAT, 43, TE OOSTENDE

Op Donderdag 16 J a n u a r i  1941, te 15
u. in h et lokaal Prins Boudewijn, St. 
Sebastiaanstraat, 22, te  Oostende,

TOESLAG VAN EEN

Gerievig Woonhuis
....

H ospitaalstraat, 13, te Oostende. — Op
pervlakte 75 m2.

Genot: onm iddelliik. Verhuurd zonder 
pacht.

Bezoek: M aandag en Donderdag van  
14 tot 16 u.

Ingesteld: 46.200 fr.
Alle nadere in lichtingen  te bekomen  

ter studie van den verkoopenden no
taris.

de
TE KOOP: twee goede binnenbanden  

p olitiem acht aanzienlijk versterkenvoor auto, m aat 6/16 M ichelin. Adres:

De werkgevers van onze provincie 
kunnen zich steeds wenden tot de be
voegde am btenaren van het Arbeidstoe- 
zicht, om de noodige in lichtingen  te be
komen voor w at betreft de toepassing  
der sociale wetten; hieronder vinden de 
werkgevers de lijst der am btenaren voor 
W est-Vlaanderen belast m et de controle 
op de sociale w etten:

Voor het Arrondissem ent Brugge: P. _____ w____  ______________
Hermus, Korte W inkelstraat 5, Brugge; ling, sprot en  kabeljauw. D icht tegen  de

ONDERZOEK VAN DE VISSCHERIJ-  
GRONDEN IN DE BALTISCHE ZEE

Het Sovjet-R ussische In stitu ut voor 
W etenschappelijk Onderzoek in  de Vis
scherij begon dezer dagen h aar naspo- 
ringswerk betrefefnde de visscherij- 
gronden in de B altische zee, die aan de 
kusten van de Sovjet-Repubiiek Estland  
en de Golf van Riga grenzen. Tot hier
toe h eeft m en kunnen constateeren, dat 
m en hier te  doen h eeft m et goede visch- 
soorten, zooals zalm, schol en een kleine 
haringsoort, kilos genaam d, alsm ede pa-

FABRIEKEN VAN VI SCMCONSERVEN 
IN IRAN

Oostende-
Kerklaan,

Baert

Voor het Arrondissem ent 
Veurne-Diksm uide : Roily A.
108, Assebroek;

Voor het Arrondissement Tielt 
L„ Statiep laats 112, Tielt;

Voor h et Arrondissem ent Roeselare: 
Delrue R., Fabriekstraat, Roeselare;

Voor het Arrondissem ent Kortrijk : 
Desplenter J., Bissegem;

Idem: Debunne R., Generaal W ahis- 
iaan, Meenen.

De Opeischingen in onze Stad
H et zal onze lezers w el belang in 

boezem en enkele cijfers te vernem en  
over de opeischingen welke p laats h ad 
den in  de m aand Mei door de Belgische 
overheden.

Reeds werden er voor 3.038.167,70 fr. 
opeischingsbevelen bij h et stadsbestuur 
binnengebracht. Men m ag hierbij n iet 
uit h et 00g verliezen dat er nog heel 
w at opeischingsbons bij particulieren  
berusten, en dat m enig docum ent in 
den brand van groote m agazijnen ver
loren ging. De requisities van  vóór Mei 
werden bijna allem aal geregeld, daar 
onze stad, gezien de vergaande verwoes
ting, h et m eest geleden h eeft en  dat het 
dan ook m aar w enschelijk  was hier een  
«tour de faveur» te verleenen.

Ruim 13.558 fr. voor inkwartiering  
v a n . B elgische m ilitairen tijdens dezelf
de periode, zal eerstdaags uitbetaald  
worden.

Maar velen hebben hun inkw artie- 
ringsbiljetten  nog n iet afgeleverd, o.a. 
in  de groote hotels, w aarvan de eige
naars of u itbaters gevlucht zijn. Zoodat 
m en m ag aannem en dat deze som  
nog zal vergrooten.

Deze enorm e bedragen zullen natuur
lijk ten  gepasten tijde uitgekeerd wor
den, m aar vanwege h et M inisterie van  
Financiën, ondervindt h et gem eentebe
stuur n iet veel last, daar de som men  
regelm atig gestort worden.

De Fransche legers hebben ook veel 
opgeëischt: zoo werden reeds voor 
150.878,60 fr. opeischingsbevelen b innen
gebracht. De H ollandsche legers hebben  
zich tevreden gesteld m et 18.136,55 fr.

De regeling van deze bedragen laat 
echter op zich w achten. Inderdaad, de 
bevoegde diensten beweren nog geen be
paalde instructies ontvangen te  hebben. 
Zoo zouden de Fransche, Engelsche en 
Nederlandsche requisities m oeten veref
fend worden volgens h et Belgisch sys
teem. Maar langs den anderen kant 
hebben de lezers reeds kunnen verne
m en dat de opeischingen van vreemde 
legers in oorlogsschade dienden ge
bracht te worden.

Het ware dan ook m aar billijk dat de 
overheid te Brussel nu eens definitief 
stelling zou nem en, om de verstrekkers 
toe te laten hun eischen  te doen gelden  
op gedeelten van hun kapitaal dat zij 
ten dienste van vreem de legers m oesten  
stellen.

De Engelsche opeischingsbevelen be
palen zich slechts tot enkele logem en
ten van officieren m et een klein getal 
m anschappen, zoodat er langs dien kant 
n iet veel te verliezen is.

Maar benevens al deze opeischingen  
voor legers, die m en m ilitaire opeischin
gen noem t, is er nog een tweede ca te
gorie ,nl, de burgerlijke opeischingen, 
d.i. alles w at u itgaat van de M inisteries, 
burgerlijke diensten in h et algemeen.

Ook zij hebben tijdens hun kortston
dig verblijf in Mei, opeischingen gedaan  
in  onze stad. Het bedrag ervan loopt tot 
op heden 44.586,80 fr.

Hier kunnen de uitbetalingen sneller 
geschieden daar elke opeischende dienst 
zijn eigen requisities m oet regelen. Dit 
bewijst dan ook waarom talrijke ver
strekkers van burgerlijke opeischingen  
na 10 Mei reeds voldoening hebben be
komen alswanneer voor de m ilitaire, 
voor dezelfde periode, voorloopig nog  
geen sprake kan zijn.

»#*
Zijn deze cijfers hoog, men mag ech

ter n iet vergeten dat Oostende aan de 
spits staat van alle steden van het land  
waar opeischingen gedaan werden.

En w anneer m en onlangs in  den ge
m eenteraad verklaarde, dat de stad  
Oostende ruim 5 m illioen m oest ontvan
gen voor deze verstrekkingen, dan was 
m en n iet ver mis.

Hopen we echter dat al deze sommen, 
tot eenieders genoegen, spoedig zullen  
uitbetaald worden, w ant in  deze tijden  
kan geld door iedereen best gebruikt 
worden. M ochten de belanghebbenden  
echter w at geduld koesteren en inzien  
dat h et n iet im m er onze stad is die 
schuld h eeft aan zekere telaatkom ingen. 
Het verm ocht ons inderdaad van be- 
yoegde zijde te vernem en, dat er hier 
te Oostende n iets onverlet gelaten  
wordt om spoedige en  algeheele voldoe
n ing aan iedereen te verleenen.

Personen welke nog bewijzen van ver
strekkingen in hun bezit hebben, m oe
ten  deze onverwijld ter vereffening  
voorleggen aan h et Gem eentebestuur, 
M ilitiebureau, Stokholm straaU

Onze Brievenbus

De directeur van  h et biologisch sta 
tion  van Denem arken, Dr. Blegvad, h eeft 
ir. opdracht van de Iranische regeering  
onderzoekingen geleid in  de Perzische 
Golf, om de industrieele benutting van  
de aldaar voorhanden zijnde vischsoor- 
ten  na te gaan. Als resu ltaat van zijn  
nasporingen zullen than s twee fabrie
ken van vischconserven te  Bender-Abbas 
opgericht worden. Deze zullen sardines  
en vooral kabeljauw en kleine ton ijn  
verwerken. Het voornem en bestaat, het 
productieverm ogen van de beide nieuwe  
fabrieken op circa 5 ton vischconserven  
per dag te brengen.

DE HOLLANDSCHE MOSSELEN- 
EXPORT

Het transport van m osselen van  Hol
land naar D uitschland is than s gere
geld. De prijs werd vastgesteld  op 4,70 
en 4,95 Gld. per ton vrij grens, al naar  
gelang de kwaliteit. De visscherij-cen- 
trale heet den export naar België, -velke 
gecontingenteerd is, m et 12 t.h. ver- 

I hoogd. In  België is er levendige vraag  
1 naar H ollandsche m osselen. De betrok- 
! ken in stan ties hebben de exporteurs er 
; voor gewaarschuwd, hunne prijzen niet 
willekeurig te verhoogen, daar anders 
ingegrepen zal worden. Ook op de bin- 
nenlantische m arkt b estaat groote vraag  
naar m osselen, zoowel versch, als inge
m aakt of gezouten.

De Inrichting van W interhulp

kust zijn er groote scholen brasem, 
snoek, snoekbaars enz.

Het genoem de in stitu ut stuurt than s  
een expeitie uit, bestaande uit twee on- 
derzoekingsschepen en één groote visch- 
kotter, naar de th an s to t de Sovjet-Unie 
behoorende w ateren in de B altische zee 
en de F insche Golf, om de visscherij 
door haren  w etenschappelijken arbeid 
van dienst te zijn. Vooral de vangst van  
strom ling (kilos) en sprot, alsm ede an
dere, voor de conservenindustrie in  aan
m erking kom ende vischsoorten, zullen  
bescherm d en gekweekt Wórden.

Deze expeditie w il ook nieuw e vangst^ 
m ethodes beproeven. De basis van de 
expeditie zal te Ust-Luga gevestigd  zijn  
(in de Luga-baai, circa 110 Km. ten  w es
ten  van Leningrad) ! observatie-posten j 
zullen in Viborg. in  de baai van Reval

door h et aanstellen  van tijdelijke agen
ten. We zullen ’t mijn ziele nog beleven  
dat elk burger te  Zeebrugge een engel
bewaarder m eekrijgt.

M. V., OOSTENDE.
Het doet ons genoegen dat gij door 

ons toedoen uw verloofde teruggevon
den hebt. Schrijf h et hem  en ook dat 
we alle hoop hebben hem  en zijn andere 
makkers uit Spanje terug te zien.

Schrijf hem  rechtstreeks aan het

WIE KAN ER STEUN GENIETEN ?

In princiep kunnen alle in nood verkee-
rende per sonen genieten  van W inter
hulp.

Deze steun b estaat uit : soep, m elk  
voor kinderen, kolen, desnoods kleedings- 
stukken en schoenen, alsook som m ige 
artikelen van eerste noodzakelijkheid, 
bv. zeep.

De ontvangen steun is niet  kosteloos. 
Hij wordt betaald  volgens den staa t van  
behoeftigheid. Aldus wordt bv. de prijs 
van een rantsoen soep vastgesteld  op 
0,50 of 0,25 fr., naar gelang den staat van  
behoeftigheid.

HEBBEN VAN RECHTSWEGE 
OP STEUN :

RECHT

a) de rechthebbende gezinnen, voor
zien bij besluit van 29 Juni 1940, houden
de oprichting van burgerlijke hulp en  
zij die, om welke redenen ook, daarvan  
uitgesloten  werden, m aar die vergoedin
gen krijgen u itbetaald  door de Com-

adres: Cavartel de Infanteria,, Orduna, 1 mi,ssie van Openbaren O nderstand op 
Viscaya, Spanje, en plak er 1,75 fr. ze- n aar eigen  begrooting, ofwel terugbe- 
gels op. uaalde voorschotten ten  laste  van voor-

Wij hopen echter, dank zij onze aan- jnoem de com m issie o n tvan gen ;  
houdende voetstappen, dat hij reeds | b) de gerechtigden van kosteloozen  
vóór uw brief hem  bereikt, zal thuis zijn. j ouderdom srentetoesiag en op ouderdoms- 

Uwe kosten? Lees en m aak r e k la a m - ' -- 1
voor ons blad. Hebt ge ons noodig, kom 
ons vinden.

L. GEERTS, TURNHOUT.
Uw broeder vertoeft in  Engeland en 

schrijf hem , zooals in  ons vorig num mer 
vermeld, op h et adres van Postbox 506, ingeschreven zijn, m aar die kunnen be- 
Lissabon, Portugal. Steek er een in ter- wijzen dat hunne verdiensten lager zijn  
nationale zegel in  van 3,75 fr i dan  het vo°r den staa t van behoeftig-

i pensioengestelde m ijnwerkers, zelfs w an
neer zij geen hulp vanwege den onder- 

: stand bekomen ;
j c) de personen die geen verzoek voor 
steun ingediend of verkregen hebben en 
dus bij den openbaren onderstand m et

Vischmijn van Antwerpen
--------- ■ ---------

Soorten zee- en zoetwatervisch, ver- j 
kocht in  de stedelijke vischm ijn te Ant- 1 
werpen, in  den loop der week van 16 
tot 21 Decem oer 1940:

Belgische visch
Soorten

Schar
Spiering
Bliek
Bot

Aantal Waarde
kg. Totaal Gemiddeld

per kg.
1 26,— 26,—

288 8.261,— 28,70
28 478,— 17,05
34,5 1.251,—  36,25

351,5 kg. 10.016,— fr.
Deze vischsoorten werden verkocht : 

schar, 1 kg. als 2e kwaliteit; spiering: 
285 kg. als 2e-3e kwaliteit, en 3 kg. als 
3e; bliek: 28 kg. als 3e kwaliteit; bot: 
23 kg. als le -2e  kwaliteit, 1.5 kg. als 2e 
kwaliteit en 10 kg. als 3e.

Soorten zee- en zoetwatervisch, door
gevoerd op de stedelijke vischm arkt te  
Antwerpen, m its het betalen eener ver
goeding van 0,12 fr. per kg. netto ge
wicht, in  den loop der week van 16 tot 
21 December 1940:
Soort Vreemde visch  - Totaal
Kreukels 200 kg.

Prijs van de onderstaande vischsoor
ten, verkocht op de vischm arkt te Ant
werpen op Vrijdag 27 December 1940: 

Stokvisch 25 fr. per kg.; sprot 40 fr 
per kg.; m osselen 1,50 per kg,; kreukel 
4,50 per 1,

heid bepaalde m aximum .

HEBBEN RECHT OP 
GEDEELTELIJKEN STEUN :

W anneer uit den staa t van behoeftig
heid  blijkt, dat de inkom sten vd-n h et  
gezin hooger zijn dan de bij het beslait 
van 29 Juni 1940 vastgesteld  m aximum , 
kan gedeel tel i jke s t e un  verleend wor
den. De inkomsten  moeten n o ch t an s  la
ger  zijn dan h e t  dubbele van dit  vas t 
ges teld ma x imu m.  Een dubbele bijdrage 
wordt echter vereischt, bv. 50 centiem  
voor de soep.

HOE WORDT HET RECHT OP STEUN 
UITGEOEFEND ?

Het recht op steun zal erkend wor
den door de afgi f te  van een kaa r t .

Deze kaart, w aa rv a n  de geldigheid 5
m a a n d e n  bedraag t ,  zal aan  een  kontrool 
onderworpen worden. Zij verm eldt den  
naam  van h et gezinshoofd, alsm ede de 
sam enstelling en h et aantal rantsoenen. 
Deze kaart wordt per steunklassen  inge
deeld.

Voor de gerechtigden vermeld onder 
letter « a », zal de kaart uitgereikt wor
den door de Commissie van  Openbaren  
Onderstand ; voor de gerechtigden onder 
letters « b » en « c »; zal zulks geschie
den door de plaatselijke com ités van  
W interhulp.

De uitreiking zal als volgt geschieden: 
a) de personen die onder deze reeks 

vallen — hetzij de personen hooger ver
m eld onder dezelfde letter — mosten  
hun  k a a r t  aan v ra g en  bij he t  kan toor

van den Openbaren  Onders tand,  w aar
van zij afhangen.

D adelijk n a  afgifte van deze kaart, 
zal de Comm issie van Openbaren Onder
stand  elk week, op de door haar uitbe
taalde vergoeding, een som  afhouden ciie 
overeenstem t m et den steun, waarop de- 
ze gerechtigden aanspraak m ogen m a
ken.

Deze personen m oeten zich  bij dc 
p laatsel i jke  comités  voor « Win te rhu lp  » 
aanmelden ,  w aar zij op vertoon van een  
kw ijtschrift afgeleverd ioor de Com
m issie van  Openbaren Onderstand, bons 
zullen krijgen voor den steun  \ o n  een  
week. Zij m oeten evenw el in  ruil van  
deze bons de overeenstem m ende rant- 
/jenzegels afgeven.

b) de personen van  deze reeks — h et
zij de personen hooger verm eld onder 
dezelfde letter — moeten hun  Kaart  bij 
he t  p iaat se l i jk  comité van  «Win le r -  
suip » a fha len .  Vooraf  moe ten zij hun 
j ens ioence r t i f i caa t  l a ten  af s t empe len 
door de Commissie van Openbaren On
der s t and ,  die door dien s tempe l  sal 
aa ndu ide n  of zij ges teund  worden of r ie t .

Zoodra zij in  h et bezit van hun kaart 
zijn, m oeten zij zich elke week bij he t  
p l aat se l i jk  comité van « W i n t e r h u l p »  
aan meld en ,  ten  einde er, tegen  betaling, 
.e noodige bons waarop zij recht heb

ben, af te halen.
Zij zullen echter hiervoor de overeen

stem m ende rantsoenzegels m oeten af
geven.

1 de personen van  deze reeks — hoo
ger verm eld onder dezelfde letter — 
m oeten eerst hun  a a n v r a a g  r i ch ten  to t  
he t  p laa tse l i jk  comité van « W i n t e r 
hu lp  )».
Te dien einde m oeten zij een verk la r ing 

invullen,  waardoor v aststaa t dat de vas-
en veranderlijke inkom sten van hun  

gezin h et m axim um  dat vastgesteld  
werd, voor het bekomen van steun, n iet  
overschrijdt, ofwel lager zijn  dan h et  
dubbele van dit bedrag.

Naar gelang h et geval, zullen zij een  
gewoon ofwel een dubbel tarief betalen.

Zoodra zij in  het bezit zijn van deze 
kaart, m oeten zij in  h et begin van elke 
week, bij he t  p laat se l i jk  comité van 
« Win te rhu lp  » de bons afhalen, die 
overeenstem m en m et den steun  waarop  
zij recht hebben.

Zij m oeten insgelijks de overeenstem 
m ende rantsoenzegels a fleven .

OPGELET !

W anneer de gerechtigden  van de Com
m issie van Openbaren O nderstand gedu
rende twee opeenvolgende weken h et  
kw ijtschrift, dat bewijst dat de m et 
den steun  overeenstem m ende af houdin
gen gedaan werden, n iet aangeboden  
hebben, zal de kaart hun van  rechtsw ege  
ontnom en worden en n aar de Com m is
sie van Openbaren O nderstand gestuurd, 
die over h et geval zal beslissen.

( ’t  vervolgt) 

LEEST EN VERSPREIDT
.... " 7 r * 1ïT̂ T /»t> y

ONDERSTANDEN
Bij ieder der scholen zal m en een on

derstand bouwen ten  gerieve der school
kinderen in geval van  nood. Een zeer 
goede m aatregel.

Naar we echter vernam en zou het ge
welf slech ts een halve m eter dik zijn  
en bedekt m et amper één m eter aarde, 
w at zeker n iet voldoende is om weer
stand  te bieden aan  een fatsoenlijke  
bom.

M ijnheeren, liever niem endal dan  
slech ts h a lf werk.

Voor de veiligheid  der andere men- 
chen kunnen we ’t in tusschen  slech ts  

betreuren dat men enkele m aanden ge
leden gem eend h eeft n iet te m oeten  in 
gaan op een voorstel dat gedaan werd 
door iem and die van p lan w as een n ieuw  
h uis te bouwen en dit dan  ook werke
lijk deed M its een zekere geldelijke te
gem oetkom ing vanwege de stad  was 
bedoelde persoon bereid gansch  h et huis  
te onderkelderen, terw ijl de verdiepin
gen in beton zouden gem aakt worden. 
Tengevolge der w eigering vanwege de 
de stad, h eeft de eigenaar slech ts een  
kleine kelder kunnen aanleggen; deze 
biedt echter groote waarborgen, daar de 

erdiepingen alle door beton gescheiden  
zijn.

invoervan Verschen 
en Gezouten ¥iseh

bureel van het blad.

VERLANG TE KOOPEN: W elgelegen  
H andelshuis te Oosteinde in bizondere 
straat. Aanbod sturen zonder uitstel 
naar AREO, Akadem iestraat, 7, Brugge.

HANDELAARS, PARTICULIEREN.  —
U zoekt een zekere geldplaatsing ! 
Vraag dadelijk gratis in lichtingen  om 
trent m ooie loten  GROND aan voor- 
deelige prijzen. Alle liggingen. Loten 
vanaf 12.000 fr. AREO, Akadem iestraat, 
Brugge.

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

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

TE KOOP: een prachtige schrijfm a
chine m et universeel klavier. Voorwaar
den, schrijven bureel van ’t  blad.

« SIGNAAL »
Wie kan ons h et eerste num m er van  

het veertiendaagsche geïllustreerd tijd 
schrift «Signaal» bezorgen? Om h et even  
in  welke taal? Aanbiedingen bureel blad 
C. D.

ALLERLEI

Een lezer vraagt ons, of hierop nog 
rechten geheven worden.

Ons antwoord luidt, dat een besluit 
van 10 Augustus van h et D epartem ent 
van Landbouw en Voeding h et h effen  
van de bijzondere rechten  op versche, 
gezouten, gedroogden, gerookten haring, 
visch,' ' garnaal, sprot en m osselen  
schorst ,  zoodat de vroegere vergunnings
rechten als vervallen dienen beschouwd.

□e Toekomst van
o n z e  J e s u g d

HET VERVOER VAN GOEDEREN 
SPOOR

Terwijl de oorlog nog volop woedt, be
g in t m en er reeds aan te  denken de 
jeugd te  hervorm en. Hierdoor verstaan  
wij de jeugd te  richten naar andere doe
len dan de huidige jeugd, die nagenoeg  
vrij en  alleen op haar eigen voeten, haar  
toekom st m oet voorbereiden, iin  zoo is 
h et gekom en, dat er oen sam enloop was 
naar vele algem eene vakken die ir. alle 
landen en streken hun toepassing vin
den. Vandaar overvloed van w ernk ia cb-  
ten en werkloosheid.  Het ee ’ste d a t  wij 
ons  dus  moe ten a fv ragen  is: w aar to e  o n 
ze j eugd r ichten  ?

In elke streek van alle landen is  er 
een nijverheid  en handel, die aan deze 1 AANDUIDING VAN 
streek tiijzonder eigen is en w aarin de v r n v f lf lp n i
jeugd h et best zijn loopbaan zal kunnen  
m aken.

Hier te  Oostende en langs de kust is

Verpl icht ing to t  onmidt iel l i jk laden en 
lossen

De D uitsche m ilitaire overheid deelt 
m ede:

Ingevolge een verordening van den 
m ilitairen bevelhebber van 16 December j 
1940, inzake de bespoediging van het I 
verkeer der goederenwagens, werd een 
verplichting tot lossen  en laden van  
deze ingevoerd, teneinde de spoorwegen  
de m ogelijkheid te bieden het in  den 
laa tsten  tijd  aanzienlijk gestegen , goe
derenverkeer m et den noodigen sooed  
uit te voeren. 1

Volgens deze verordening zijn de ont
vangers en  verzenders van goederen en 
hun afgevaardigden b.v. expediteurs en  
ondernem ers van de spoorwegen, ver
p licht, de ter beschikking gestelde goe
derenw agens van de spoorwegen binnen  
de door de spoorwegen vastgestelde ter
m ijnen  te lossen  en te laden.

D it geldt ook voor de /.on- en feest
dagen, uitgezonderd de K erstdagen, 
N ieuw jaarsdagen en de Paasc-h- en 
Pinksterdagen.

VOOR DE AUTOMOBILISTEN

De «Koninklijke Automobiel Club van  
België» vestigt de aandacht der auto
bestuurders, die wegens de om standig
heden hun voertuig n iet m eer m ogen  
gebruiken, op het fe it dat zij h et m oe
ten m elden aan dsn ontvanger, dit om  
de betaling van de verkeersbelasting te 
verm ijden voor 1941.

HET LAND 
VERVAARDIGING VAN 

ZEKERE VISCHCONSERVEN

VAN

Het koninklijk besluit van 9 Augustus
—  voornaam ste m w r h .M  „e zeevis- g g

vischconserven, waarvan de inw erking
treding bij koninklijk besluit van 25

scherij en de koopvaardij, en reeds 
m eerm alen werd er geklaagd over ge
brek aan dekofficieren.

Deze nijverheid biedt daarnevens nog | î^ /am iar i ^ 1  J ê *choven tot ,op 
n m enigte andere loopbanen, waaron- , t bepalen dat’uma t a ^ e  treden -een

der wij kunnen m elden • m atroos, m achi 
nist, m arconist, stuurm an, enz. Reedi 
vroeger werden er door den S taa t pogin
gen gedaan om de jeugd naar deze zijdi
te richten, doch zonder gevolg, h etg een |,|f  Uit verscheidene klachten is gebleken  
voornam elijk aan het fe it te wi.iten is, flat voor de bewaking van kunstwerken, 
dat er te  laa t aan b jgon nen  v. as. j  telefoonkabels enz., opgelegd door de

Nu is h et geheel anders. Na den oorlog bezettende overheid, ten  einde sabo-

BEWAKING VAN KUNSTWERKEN’ 
EN TELEFOONKABELS

zullen deze n ijverheden volledig herop
gericht m oeten worden, zoodat het nv de 
tijd  is om zich tot deze nijverheden ioor  
te bereiden.

Niet aan h et kind, :raar aan de ouders

tagedaden te verhinderen, leden van  
h et personeel van openbare bes turer  
opgeëischt zijn.

Deze opeischingen zijn in strijd m t ^ '  
de wet van 5 Maart 1935 betreffende de

is het, de loopbaan van het kind uit te  plichten der am btenaren in oorlogstijd
kiezen. Maar flat riag n iet gedaan wor
den zonder overwegingen op h et goed ko- 
me h et uit. Goede ouders zoeken door 
allerlei m iddeltjes, waarvoor hun kin
deren een bijzonderen aanleg hebben. 
Zij stellen  vast m et w at net kind zich  
h et liefst bezig houdt, en daarop steu 
nend, richten  zij aeze kinderen to t dit 
vak, w aartoe zij h et best gescn ikt zijn.

Ook de liefde voor een schin  kan l;ij de 
jeugd aangekweekt worden, en wij, kust
bewoners, hebben er de beste gelegen
heid  toe. Van jongs af ,-:unnen wij hen  
een  scheepje in de handen geven dat al 
m aar grooter wordt, en in dieper w ater  
zal varen. Zoo worden zij er mede ver
trouwd m et schip  en water, en kem en  
zoo tot de ged ach te en den wil op het 
groote w ater te   ̂aan  varen. Scholen  
m oeten gestich t worden waar de jeugd  
opgeleid wordt to t stoere zeelieden, maar 
w aar ook scheepsbouwkundigen ge
vormd worden.

O ostende die een zeestad, ba dol nats en 
v isschershaven  is van eersten rang, is 
beter gesch ikt dan welke andere o. k om 
onze jeugd in deze richting te leiden Fr 
zou dus m oeten  gezorgd worden voor de
gelijke scholen, en  w ellicht zou een der 
drie op te  vullen dokken ter beschikking  
van deze school kunnen gesteld worden, 
w aar de jeugd zou kunnen spelevaren  
m et eigen  gebouwde m iniatuur modejien 
en w aar jaarlijks een tentoonstelling m et 
prijskam p voor zulke modellen zou kun
nen  gehouden worden.

In  den laa tsten  tijd  hebben wij kun
nen vaststellen , dat er voor dat soort 

rt, b elan gstelling  gevoeld wordt.

en ook m et het reglem ent op de bur
gerlijke opeischingen dat door h et ko
n inklijk  besluit van 1 Februari 1938 
goedgekeurd werd.

i Mogen opgeëischt worden dezen van  
den ravitailleeringsdienst en alie buiten  
dienst staande personeel, n iet dragers 
van een mobilisatieboekje.

VERKEER — VERKEERSPOLITIE — 
UITRUSTING DER VOERTUIGEN

1 Volgens den dienst van het wegver
keer worden veel bepalingen uit h et a l
gem een politiereglem ent op h et vervoer 
en het verkeer m et betrekking tot de 
uitrusting van de voertuigen uit h et oog 
verloren door de weggebruikers.

O nderrichtingen werden gegeven, op
dat de politie een waakzaam  oog zou 
houden in het beteugelen der overtre
dingen en in het bijzonder op: de a f
m etingen der voertuigen, de aanhang
wagens, de verlichting der voertuigen, 
’t geluidswaarschuwingtoestel, de stuur
inrichting, de richting- en snelheidstee- 
kens, de drijfinrichtingen, lawaai, rook,, 
enz., de remmen, de spiegel, de ru iten - 
wisscher, de banden, de iden tificatie  
van de voertuigen en van de eigenq 

Men houde dus een oog in h e y  
om onaangenaam heden te vermiJl 

ADRESVERANDERING 
De D ienst voor Pers en ProJ 

van de N ationale Landbouw-* 
dingscorporatüe deelt med 
Kantoren der Hoofdgroepeq 
bouwproducten » werden 
Maar de W etstraat 163, Bij
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Oostendsch Nieuws
APOTHEEKDIENST

Zondag 5 Januari zal de apotheek  
Dègraeve, K aaistraat 14bis, den gsn- 
scnen dag open zijn.
BIJKOMENDE RANTSOENZEGELS

Het is bijna onbegrijpelijk hoe het 
m ogelijk is dat som m ige categorieën ar
beiders bijkom ende rantsoenzegels ont
vangen en andere niet!

Men zou nochtans van  h et standpunt 
m oeten uitgaan, dat gelijk welke arbeider 
die ’s m iddags n iet naar huis kan ko
m en om er te m iddagm alen en  derhalve 
genoodzaakt wordt om zijn eten  voor 
den ganschen  werkdag m ee te nem en, 
van de buitengewone m aatregelen  zou 
genieten! W ant w at kan m en anders 
m edenem en voor den m iddag dan brood.

Hopen we, sam en m et alle werklieden  
die er nog n iet van genieten, ia t  de be
voegde overheid te  Brussel h et noodige 
zal doen.

RECHTS GAAN !
Nog immer is  h et probleem van de 

rechterkant, vooral in  de duisternis, van  
groot belang. Wij hebben reeds gewezen  
op het groot gevaar dat alle wielrijders 
dreigt, die n iet op den u itersten  rech
terkant zonder gedem pt lich t rijden ! 
Vooral m et tw ee n a a st elkander bollen  
(dat ten  andere w ettelijk  verboden is) 
levert gevaar op.

Maar de voetgangers, zouden dje nu 
ook eens hun rechterkant kunnen hou
den? Een straat h eeft toch  twee voet
paden. Alzoo zouden alle onaangenam e  
botsingen in de duisternis verm eden  
worden.

Daarom, voetgangers, gaat overdag op 
den rechterkant; bij duisternis zult u 
het ook zoo doen.

PRIJZEN EN LOONEN
In alle steden van h et land zijn bu

reau’s opgericht voor de controle van  
Prijzen en Loonen. De werking van der- 
gelijke bureau’s is alle woekerij en  
woekerprijzen op te  sporen en de schu l
digen voor het gerecht te brengen. Het
zelfde voor hen die aan hun onderge 
schikten, arbeiders of bedienden, on
w ettig  verminderde loonen betalen. Te
vens kunnen alle bedrogen of beetge
nom en personen zich to t deze inrich
ting  wenden om klachten  neer te leggen.

W aar bevindt zich die inrichting te 
Oostende? Wie sta a t er aan h et hoofd? 
Welke straffen  werden er tot nog toe 
uitgesproken?

Hierover is n iets bekend te Oostende. 
En n ochtans zijn we ervan overtuigd, 
dat de werking van dergelijke inrich
ting m enig burger zou interesseeren.

BREUKBANDEN BUIKBANDEN 
MAAGBANDEN 
LENDENSCHOTB ANDE i\ 

ALLES NAAR MAAT •
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Bandagist — Masseerder
ÀDÜLF BUYLSTR. 53, O O STEN D t
Eegeeït zich ten  huize op aanvraag  naat 
J r-n sc h  d e  K u s t. —  T E L E F O O N  7 3 7 4 0  
'II ■  ..■ ■ ■ ■ — ■ — ..—
HET IJSSEIZOEN

Met de K erstdagen hebben de liefheb
bers van schaatsen  hun hartje kunnen 
ophalen! De vreugde w as echter maar 
van  korten duur, w an t de dooi trad 
spoedig in.

Maar al de ongelukkige stumperds, 
voor wie W interhulp den eenigen  steun  
beteekent, zullen wel tevreden zijn ge
w eest dat die al te nijpende koude rap 
over was. ■

DB RIJWIELPLATEN
Binnenkort zal m en zich, zooals ieder 

jaar, een nieuwe fietsp laat m oeten aan
schaffen. Dagen en uren zijn  nog niet 
gekend, waarop de uitdeeling zal p laats  
grijpen.

Nu veel kleine kinders koude en hon
ger lijden, is h et aan  hen  die w elstellend  
zijn, aan «WINTERHULP oude of n iet 
meer gedragen kleedingsstukken te 
schenken.

INLEVEREN OER RANTSOENZEGELS
Er wordt aan de hanedlaars en win

keliers herinnerd, dat; de laatste  dag 
voor het aanvaarden in  hun winkel van  
de th an s geldige groene zegels op oran
jekleurig veld vastgesteld  is  op 6 Ja
nuari 1941. Onze huism oeders letten  dus 
ook op dien datum , w ant daarna zijn  
deze zegeltjes w aardeloos. De laa tste  
dag voor de ruiling van deze zegels te
gen m achtigingen  A is 14 Januari 1941.

De naam  van den handelaar m oet op 
ieder zegelbordereel voorkomen. De ze
gels m oeten m et m axim um  100 per blad 
geplakt worden en zóó, d at ze gem akke
lijk  kunnen geteld  worden. De borde
rellen m et minder dan 100 zegels m oe
ten  h et juiste aantal vermelden.

GESLOTEN ,
Van K erstm is tot 1 Januari 1941 w a

ren alle w inkels, welke schoenen en  
kleeding stukken verkoopen, gesloten, 
ten  einde een telling te kunnen beko
m en van waren welke ze in  m agazijn  
hadden. V anaf 1 Januari kan m en al 
deze v/aren slech ts bekomen tegen a f
g ifte van een m achtig ing tot bevoorra
ding, af te  leveren door h et gem eente
bestuur.

HUISDIERENETEN
Nu m et de rantsoeneering m oeten de 

.personen welke er vogels, van h et kleine 
'...ïkje to t de groote papegaai, honden, 
WHen. apen en w at nog, op n a  houden,

Gite hebben om lederen dag h et noo- 
' jn'.oedsel aan deze huisvrienden te 

vei v t.ffen, Zaad, nootjes, brood en dgl. 
zijn ' ,  r schaarsch  geworden.

Wie -:ent er m aaltijden  voor deze 
huisvrienden, die aan de huidige om 
standigheden aan gep ast zijn?

DE KUNSTKRING «PRISME»
voorstellingen inrichtte in  onze stad  
welke in  de laatste jaren prachtige  
(wie herinnert zich nog: Snip en Snap, 
R enaat G rassin (het K etje), de 3 Aces, 
enz., richten opnieuw vertooningen in.

W anneer hooren en zien we ze terug  
in onze stad?

WAT AANGENAAM VERZET?
Voor wanneer zal m en in onze stad  

eens een heerlijke nam iddag aangenaam  
verzet bezorgen? De opbrengst zou ten  
,'oordeele van «Winterhulp» kunnen ge
stort worden. Hierdoor zou h et aange
nam e m et het n uttige gepaard gaan.

VOOR DE DUIVENLIEFHEBBERS
Het schijnt dat h et voeder voor de 

duiven, welke sp ijts de om standigheden  
nog zeer talrijk  zijn, in de m aand Ja
nuari zal verdeeld worden. D it zal mo
gelijk worden nu al de lijsten  van de 
hokken over h et gansche land binnen
gebracht werden.

DE STADSWERKEN
A. Lootens, die voor 1940 de toeken

ning verkregen had om zand te leveren  
voor alle door h et stadsbestuur uit te  
voeren werken, heeft deze toekenning  
tot einde 1941 m ogen toegewezen zien. 
Het sch ijn t dat dit tegen  dezelfde voor
waarden als in  1940 zal geschieden.

DE STADSAUTO
Van verschillende kanten werd reeds 

herhaaldelijk de opmerking gem aakt, 
dat ons stadsbestuur, voor hare ver
p laatsingen  een auto gebruikte welke 
voor h et verkeer niet toegelaten  was, 
gezien h et aan ta l cylinders. T hans is 
echter overgegaan tot den aankoop van  
een personenwagen, welke aan  de ver- 
eischten van de laatste w etgeving vol
doet.

Burgerlijke Stand

GEBOORTEN
20 Dec. — Willy Neyrinck van Arthur 

en Helena D ’Everlange, Fortuinstr. 3.
21. — Yolande M assenhove van Al- 

bertus en Helena Vanderputte, Prins 
Albertlaan 1, ingang A.

22. — Noël Van W elssenaers van A.1- 
fons en Gabriela Tulpin Torhoutst. 294. 
jp 23v »— Francine Van Risseghern van  
François en Victoire Pincket, Prins Al
bertlaan 34, Breedene; Lucien Lanck- 
riet van Florent en Lucie Lestabel, Tor- 
houtstw. 361.

24. — Raymond Vandenbroucke van  
Albert en Alice Major, Blauw K asteel
straat 24a; Henrdik Vanderbeke van  
Margriet Vanderbeke, G istelsteenw . 54.

25. — Noël Vandewalle van Pierre en  
Germaine Dewulf, V eldstraat 75; Noël 
Borny van Pierre en M aria-José Wou
ters, Rogierlaan 61; Rom ain Eyland v. 
Albert en Rachel Van Troost, Stuiver- 
straat 283; Walter De Muynck van G as
ton en Eleonore Van Houtte, S teene ; 
Myriam Lapon van Georges en  Esther 
Spriet, Kerkstraat 9 ; Marcel D asseville  
van Amédé en M adeleine Steen, Oost- 
straat 35: Noël David van W illiams en  
Maria Verschooten, H ofstraat.

26. — Gilbert Vanuxem  van Romain  
an M arie-Louise Vandervorst, Stuives-- 
itraat 21b.

28. — Jacky Vermeulen van Albert en 
.vlargareta Vanblaere, Steensche Dijk 85.

DE GEDIPLOMEERDE VROEDVROUW

Irma LANOYE
gelast zich m et verlossin

gen en verzorging ten  huize.
Zich wenden: M oederhuis Mme Jong- 

bloet, Frère Orbanstraat 143, Oostende.

I
STOKHOLMSTRAAT

I Nog im m er wil h et m aar n iet vlotten  
m et de spellingswijze van deze straat, 
die in  den laatsten  tijd  in  h et brand
punt van eenieders belangstelling staat, 
daar de voornaam ste d iensten  van het 
stadhuis er zijn ondergebracht. Steeds 
wordt er geschreven Stockholm straat 
m et c. D it is de Fransche benam ing die 
echter n iet meer bestaat. De juiste  
spelling is dan ook Stokholm straat.

Lezers, neem t er nota van !
~~ ~ * mjB ~  ~ mjB ~ 1 "  ■ ■ —

Gij die gewoon zijt eiken dag een  
glaasje bier te  gaan  drinken, drinkt er 
nu een m inder en stort de rest op post- 
check 46.45.54 van «Winterhulp».

GOEDGEKEURD
De Bestendige D eputatie h eeft de be

slissin g  van den oud-Gem eenteraad  
goedgekeurd, waarbij 50 opcentiem en  
op de S taatsbelastin g  op de pronostie- 
ken en 12,50 t.h . op de verm akelijkhe
den, geheven wordt.

VAN DE ARBEIDERS
welke naar D uitschland zijn gaan  wer
ken, m oet de rantsoeneeringskaart op 
h et bureau van R avitailleering ingele
verd worden.

WINTERHULP
Vlak boven den m onum entalen  in 

gang van h et G erechtshof werden drie 
spanborden aangebracht, waarbij de 
bevolking aangespoord wordt «W inter
hulp» te  steunen. Op welke wijze dat 
kan geschieden, wordt er bij aange
duid. ’t  Is  een goede gedachte.

OP HET STADHUIS
N adat de h. Van Coillie, inhenieur ar

ch itect, zijn  bureelen van h et G erechts
hof verlaten had om zich in h et ge
bouw van de H. Serruyslaan te  vesti
gen, werd beweerd d at de alzoo leeg
gekom en bureelen zouden dienen voor 
de bureau’s van h et Secretariaat.

Tot nog toe werd daarvan n iets be
merkt.

EEN NIEUWE KOMMISSARIS
D aar de gem eenteraad van  Oostende 

geen beslissing getroffen  h eeft aan
gaande de toe te p assen  strafm aatrege
len tegenover een politiecom m issaris, 
welke onlangs voor de R echtbank ver
oordeeld werd, h eeft zekere pers ge
meend zijn afzetting te m oeten afkon
digen. D at was w at al te voorbarig!

Intusschen  zou de heer Barbary, broe
der van den bekenden bokser, die sneu
velde op h et veld van eer, to t com m is
saris zijn benoemd.

Blijven wij eerst de beslissing af- 
v/acht-en van den gem eenteraad, alvo
rens die zaak als afgehandeld  te  be
schouwen.

Bandagen
Orthopædie

BREUKBANDEN
naar m aat en vol
gens geval.

BUIKBANDEN
voor hangbuik, 
zw angerschap, na  
operatie.

ORTHOPÆDIE
APPARATEN

voor ruggraat m ïs- 
vorming, beender
ziekte.

KUNSTBEENEN
in lich t m etaal.

EEN ONTMOETING
MET BARON JAMES ENSOR

Baron Jam es Ensor, die zijn 80 jaar 
ten spijt, nog iederen dag zijn  lustig  
w andeling je op den Zeedijk doet, is een  
jeugdig m ensch gebleven, n iettegen 
staande de beroerde tijden die wij thans  
doormaken. Zijn vrienden, en ze zijn  
toch zoo talrijk, verzekeren ons dat hij 
nog immer gelijk vroeger m et hetzelfde  
enthousiam e bezield is voor de kunst 
en dat zijn optim ism e er n iets bij in 
geschoten heeft. De groote Meester h eeft 
zelfs geweigerd zijn talrijke doeken en  
kunstwerken in veiligheid te brengen.

Zoo vroegen wij hem  of hij nog geen  
spijt koesterde over deze stoute beslis
sing.

« Inderdaad, zei hij ons, m ijn  groot 
doek «De Verzoeking van St. Antonius» 
is door bomscherven beschadigd; andere 
kunstwerken van m inder belang hebben 
eveneens geleden; m aar m ijn groot doek 
van bij de 5 m eter « De Intrede van  
Christus te Brussel » is in tact gebleven».

Van allerlei zijden h eeft Jam es Ensor 
brieven ontvangen, uitgaande van de 
artistieke wereld en de regeering, die 
hem  bijna sm eekten onze stad te ver
laten. De m eester h eeft hen  echter ge
antwoord: «Gij kent me zeker n iet goed! 
Hoe zou ik Oostende kunnen verlaten, 
de grootste liefde van m ijn leven!»

H et schetsenboek van Jam es Ensor i! 
vol m et ontwerpen voor nieuwe werken... 
De groote m eester denkt er nog n iet  
het m inst aan h et penseel links te la 
ten liggen.

g a g g a r a a g g g B B s g e m g g g g

EEN EDEL GEBAAR
Tijdens de nevige luchtbom bardem en

ten op onze stad m  den n ach t van Vrij
dag 20 December, werd een kindje, dat 
langen tijd reeds in  de schuilp laats van  
n et G erecntsnof had overnaent en ge- 
durende enisele dagen in  h et Burgerlijk 
hospitaal ter verzorging werd opgenom en  
geaood. Het m eisje was pas 2 jaar oud. 
iJe m enschen uit de abri heoben uit 
eigen beweging het noodige geld bijeen
gelegd om een kroon te kunnen koopen  
op h et grafje van h et jeugdige slachtof
fertje. Ze hebben alzoo een droeve plicht 
vervuld en bewezen dat er onder hen  
solidariteit en verstandhouding h eer-  
schen. De som van 283,30 fr. werd hier 
m gezameld.

in  dezeiide schuilp laats h eeft een per
soon een hangklok geplaatst welke hij 
in leen  h eeft gegeven. Deze klok zal van  
groot nut zijn voor de m enschen die ’s 
m orgens vroeg naar hun werk moeten. 
Daarom is iedereen er hem  dankbaar 
voor.

Ook werden een viertal houten schu t
sels geplaatst om de koude buitenlucht,
die langs de openstaande deur binnen- u root \  eurne ^.412. 
komt, zooveel m ogelijk tegen te houden.

In naam  van alle ahri-bezoekers har
telijk dank.

P E L S E N

H  E S S E N S
Specialiteit van Vossen, M antels 
en Pelsen op m aat E

A J O L F  BUYLSTRAAT, 44, OOSTENDE

H erstellingen — Veranderingen  
M atige prijzen.

STERFGEVALLEN
21 Dec. — Yvonne Lacoere, 4 md., 

Dwarsstraat 5; R osette M artinsen, 6 j., 
St. Franciscusstraat 40.

22. — G ustaaf Van Iseghem , 62 jaar, 
echtg. van Elisa Vermoortel, E. Cavell- 
straat 15.

24. — M alvina Houcke, 46 j., wed. van  
Jean Minsart, echtg. van Joannes B on
net, K airostraat 25; Arthur Dem eester, 
79 j., wed. van Anna Vandenberghe, Jo
zef II straat 43; Isidoor N aessens, 35 j., 
echtg. van Lucie Reynders, Sterrestr. 38.

25. — Josephine Heusequin, 59 j. ong., 
Stuiverstraat 53; Joanna Larue, 74 j., 
wed. van Eduard Poelaert, Alf. P ieters- 
laan 105; M aurice Ryheul, 37 j., ongeh., 
woont te Steene; Leon en Camiel P ie
ters, 18 en 12 j., R aversydestraat; Amé
lie Deplanter, 84 j., wed. Eduard Milh, 
Cirkelstraat 8.

27. — Camiel Brouckxom, 46 j., echtg. 
van Clem ence Borgers, Ed. L aponstraat 
5; Marie Servais, 70 j. wed. van Julien  
Verhaeghe, Leffingestr. 249.

Wendt  U bij STERFGEVAL tot

August Verburgh
Aanne mer  van Begrafenissen 

OOSTSTRAAT, 36 — OOSTENDE

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

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

MUZIEK IN CAFES
Ieder jaar verschijnt er in  de locale 

bladen een bericht, dat h et toegelaten  
is muziek te m aken in  cafés en  dgl., 
m its aanvraag en betalen van de be
lasting.

D it jaar m oest er n iets aangevraagd  
noch betaald worden.

Het stadsbestuur h eeft zulks dit jaar 
niet aangekondigd. D at is  jam m er!

TERUG UIT KRIJGSGEVANGENSCHAP
Dr. Seurynck h eeft h et genoegen zijn  

achtbaar klienteel bekend te  m aken dat 
hij zijn raadplegingen hervat heeft.

UN DE HOTELSCHOOL
Wij laten  hier de voorwaarden van  

toelating tot deze school volgen.
Toegangsouderdom : m inim um  14 jaar. 

Duur der studiën: drie jaar. O penings
uren: alle dagen van 9.30 tot 17.30 u., 
’s Zaterdags van 9.30 tot 12.30 u. School- 
behoeften: worden kosteloos aan de 
leerlingen verstrekt. M aaltijden: de leer
lingen m iddagm alen in de school u itge
nom en ’s Zaterdags. Inschrijvingsrecht: 
24 frank jaarlijks. M aandgeld: 150 fr. en 
rantsoenzegels.

Het m aandgeld en de zegels m oeten  
terzelf der tijd gestort worden op de da
tum  der nieuwe rantsoeneeringsperiode. 
Het aantal zegels wordt berekend op het 
aantal dagen school.

Cursussen: Theoretische en practische 
lessen over de kennis van keuken en 
restaurant, Nederlandsch, Fransch, En- 
gelsch, Duitsch, Natuurkunde, W aren
kennis, Oenologie, enz., Toeristisch  
aardrijkskunde, Economie, HandelChan- 
delsrekenen, boekhouden, handelsw etge
ving). De voertaal is h et Nederlandsch. 
De leerlingen zijn verplicht al de lessen  
te volgen

Kleedij: De werkkleedij is verplich
tend voor al de leerlingen.

a) Keuken: w it en blauw 'geruite 
coutil broek, w itte vest van hard lin 
nen, twee rijen knoopen, w itte linnen  
voorschoot en halsdoek, w itte hard lin 
nen  toque.

b) Restaurant: zwarte broek en on
dervest, w it hem d en stijve boord, zwart 
strikje, sm oking van w it katoen m et één  
knoop, blauwe voorschoot, zwarte schoe
nen.

GEEN FOOREN
Ook dit jaar ziet ons stadsbestuur de 

m ogelijkheid n iet in om fooren op te 
richten. Derhalve zullen dan ook geen  
lastenboeken voor de verpachting der 
standplaatsen  uitgereikt worden.

EEN ONREGHTSTREEKSCHE 
BELOONING !

Een van onze confraters h eeft ge
m eend zekere leden van h et stadsper- 
soneel tevreden te  stellen  door m ede te 
deelen dat zij die op hun post gebleven  
waren een weddeverhooging zouden be
komen, die alzoo een onrechtstreeksche 
belooning zou zijn. Verschillenden liepen  
er hoog m ee op twee verhoogingen, één  
volgens h et barem a en één om op post 
te zijn gebleven, te bekomen.

Jam mer is h èt wel dat d it zóó n iet  
zal zijn, daar alleen de ongestraften  een  
weddeverhooging volgens h et barema 
zullen genieten.

Of dit nu een belooning is, wordt maar 
verdeeld onthaald.

3URGERLIJKE 
JORLOGSINVALIEDEN 1940

Het N ationaal Verbond van Burger 
lijke Oorlogsinvalieden m aakt de be
langhebbenden er atten t op dat d' 
slachtoffers van verkeersongevaller 
waarin m ilitaire voertuigen betrokkei 
zijn, onder de categorie der burgerlijk 
slachtoffers vallen, en gezien de verze 
keringsm aatschappijen er voor niets 
tusschen  komen, een aanvraag om ver
goeding m ogen indienen.

Verdere in lichtingen: Plaatselijk  se 
cretariaat, P lantenstraat 82, te Oos 
tende. Bureel van 5 tot 7 uur. Briefw is
seling: zegel voor antwoord a.u.b.

H ET PERSBUREAU
Zooals onze lezers weten, werd door 

den heer Devriendt, Eerste Schepen der 
stad, de gedachte opgevat en uitgewerkt 
om binnen de muren van onze stad  een  
persbureau op te richten, welke alle 
journalisten of vertegenwoordigers, zoo
wel van locale of nationale bladen, zou
den m ogen raadplegen.

Bij iedere zitting van h et College van 
Burgem eester en Schepenen, zouden alle 
behandelde stukken, welke aan het pu
bliek kunnen m edegedeeld en een zeker 
belang hebben, onder toezicht van den 
heer Schepen Devriendt, naar h et Bu
reau van Openbaar Onderwijs worden 
gebracht, alw aar een bediende speciale 
persverslagen zou opmaken. Te G ent be
sta a t dit, ten  andere sedert jaren en 
werkt het uitstekend.

De goede wil van h et Schepencollege 
zal hier echter niet voldoende zijn om 
deze nuttige gedachte tegen  den wil van  
kleingeestige am btenaren in, door te 
voeren.

De f am ilie CRANSHOFF-STRIEHN

verzoekt ons het overlijden te m el
den van

MIJNHEER

OVERLIJDEN
Wij vernem en het overlijden, op 46- 

jarigen ouderdom van den heer Brouck- 
xon Kam iel, in  leven hoofdm agazijnier 
der Stedelijke Werkhuizen. De overle
dene was door iedereen geacht en be
mind en zijn vroegtijdig heengaan zal 
door al zijn vrienden, en  voornam elijk  
deze onder het stadspersoneel, diep be
treurd worden. De begrafenis had D ins
dag plaats.

«Het Visscherijblad» biedt aan de fa
m ilies Brouckxon en Borgers zijn innige 
deelnem ing aan.

GROOT OOSTENDE
Tot op heden was Oostende n a  Brugge 

de volkrijkste stad van de provincie 
W est-Vlaanderen. M oest echter de cen- 
traliseering der kleine gem eenten en 
dorpen liggend rond de stad doorgedre
ven worden, dan zou onze badplaats 
eerst op de 4e p laats komen en wel in  
de volgende volgorde:

Groot Kortrijk 133.909; Groot Brugge 
99.975; Groot Roeselare 80.670; Groot 
Oostende 71.174; Groot Moeskroen 52.824

geboren te Oostende, den 9 Mei 
1860 en godvruchtig aldaar over

leden den 31 December 1940.

De begrafenis h eeft p laats ge
had in allen eenvoud heden Vrijdag 
3 Januari, in de kerk van h et H. 
Hart.

Prinsenlaan, 31

OVER DE UNIFORMEN DER 
KRIJGSGEVANGENEN

Naar het schijnt m oeten de than s uit 
■Duitschland terugkeerende Belgische

niet !

UIT ENGELAND
Deze week hebben talrijke onzer stad- 

genooten brieven van fam ilieleden mo- 
ie n  ontvangen uit Engeland en dit langs 
^issabon, Postbus 506 om.

Al deze brieven waren gedateerd van  
iet begin van November, zoodat ze zoo 
-vat twee m aanden onder weg geweest 
.ijn. Eenst te meer is gebleken dat m en  
net de briefw isseling langs Lissabon  
^m, zooals in ons blad reeds dikwijls 
uiteengezet werd, zeer goede resultaten  
oereiken kan.

DE BENZINEVERDEELING
We vernem en dat binnenkort onze 

stad zal aangeduid worden om als eenig  
centrum  voor het bestuurlijk arrondisse
m ent Oostende, de benzine en mazout 
uit te deelen aan de belanghebbende 
autovoerders. Hierdoor zal veel m iserie 
uitgeöpaard worden, welke m en door
gaans aantrof in  de kleinere gem eenten.

DE INKWARTIERINGSVERGOEDING
Onze lezers zullen m et genoegen ver

nem en dat th an s de definitieve tarieven  
vastgesteld  werden voor h et in  gebruik 
nem en door de D uitsche W eerm acht van 
inwoning en lokalen De volledige tekst 
ervan is verschenen in h et Verordnungs- 
olatt, 27e uitgave van 23 December. 
Nummers zijn te  bekomen tegen  0,20 Rm  
op h et Bestuur van h et B elgisch S taats
blad, Leuvensche steenw eg 40, Brussel.

Aanvullende onderrichtingen zullen 
nochtans binnenkort door h et M inisterie 
van F inanciën aan de betrokken ge
m eentebesturen m edegedeeld worden.

Van nu af, m oet de kwestie der quar- 
tierscheine defin itief afgehandeld wor
den, wrant zekere geem enten  hebben 
m aar al te veel m et de belangen der 
verstrekkers geleurd.
EEN WELGELUKT KERSTFEEST

M aandag 30 Decem ber vierden de Al- 
bertschool en de M eisjesschool der Ieper- 
straat, kerstfeest in  de zaal van «Het 
oud Oostende». De zaal w as nokvol, en 

i ouders en  kinderen konden er geen  
vele ouders en kinderen konden er geen  
p laats nemen.

De Heer Burgem eester en  Mevr. Ser- 
ruys, de Heer Devriendt, Schepen van  
Openbaar Onderwijs, de Heer Van Coil
lie, Schepen der ravitailleering, hadden  
er aan gehouden h et feest m et hunne 
tegenwoordigheid te vereeren.

Mevr. Van Nooten, Bestuurster der 
m eisjesschool, verwelkomde de heeren  
Burgem eester en Schepen, en  bracht 
hulde aan de toew ijding van  h et onder
wijzend personeel der beide scholen. Zij 
dankte de m uzikanten, die zich spon
taan  ter beschikking van de inrichters 
gezet hadden en ook al diegenen die 
m et raad en  daad hebben m edegewerkt 
tot h et wellukken van dit feest.

Daarna kwam  de kerstem an de zaal 
binnen, onder groote belangstelling der 
kleine uitgenoodigden. En toen  gaf de 
K erstem an eene p ittige uitzenzetting  
van den oorsprong der K erstfeesten. In
tusschen  zong een flink koor van m eis
jes de schoone K erstliederen, en  h et  
program m a eindigde m et een warm en  
oproep voor W interhulp, opgeiuisterd  
door het voorlezen van twee der beste 
opstellen, eigenhandig door de voorle
zende kinderen geschreven.

Een dreunende stapm arsch, h et lied  
der officieele scholen, sloot dit welge- 
lukt feestt. Toen stakj de ijverige be-m ilitairen hun m ilitaire kleedij 

m eer indragen in de.«Overdekte Tennis» i stu u rd erK arerS avon ie  een «speech» ~af 
K oninginnelaan. m aar wel op de Orts- ^  hum oristische tin t die hem  eigen

iT fR S T F  
j  H. HAR'

RSTFEEST SCHUILPLAATS 
HARTKERK

DE ONTPLOFTE BOM
Onze lezers kennen allen h et schrik-l

w ee k ^ ee f^ v o o r g ed a a rf en ^ a a r tU ^ d r ie l ° P 25 December 1940 ^  deze ^  
jongens het s la c h t o f f e r w e r d e f  N a a ? l la n g  verw achte avond door. De schuil- i 
h e f s c h i i ï t l a ? S ^  iplaatsoverste M. Deley André opent hetj

HUWELIJKEN

Albert Deckm yn, visscher en Joanna  
Neyts, z.b.; Arthur Kellner, m etaalbe
werker en Angèle De Jonghe, z.b.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
29 Dec. — G aston Werquin, herber

gier, wed. van Leonarda Poppe, Vrijha- 
venstraat 17 en Bertha Declerck, z.b., 
wed. van Henri Deneels, Vrijhavenstr. 
18; Alfons Boehm e, m uzikant, S tefan ie- 
plein 31 en Andrée Groenvynck, z. b., 
Frère O rbanstraat 24; Jaim e Basora, 
kok, Veldstraat 66 en Julia Borquée, 
dienstmeid, Veldstraat 60; Robert Al- 
lonsius, autogeleider, Nieuwpoortsteenw. 
493 en Paula Florens, z.b., Leeuwerik- 
straat 41; Bolle Benjam in en T a n g h e 1 
Bertha.

h et sch ijn t lag  dit tu ig  er reeds sedert 
weken en vormde h et alzoo een besten
dig gevaar voor iedereen. N ochtans be
weert m en dat h et stadsbestuur de noo
dige bevelen had m oeten geven om dit 
goedje te doen w eghalen, w at echter n iet  
geschiedde.

Wij vragen ons echter af of h et stad s
bestuur wel m achtig ing bezit om beve
len te geven in dergelijke zaken.

T hans vernem en we dat twee van de 
drie slachtoffers, nam elijk  Pieters Ca
m iel en Leon, er slech ts voorr;ijkwamen 
en alzoo het onschuldig slachtoffer wer
den van de onvoorzichtigheid  van een 
ander.

Ook wordt ons gem eld  dat, wanneer 
de bevoegde dienst som s la n ss  « a c h t  
om h et gevaarlijk tu ig  w eg te halen, dit 
alleen zijn oorzaak vindt in  de traagheid  
waarm ede de stad de t-e b ita len  onkos
ten  vergoedt.

Het is te hopen, dat m en in  h et ver
volg hieraan meer aandacht w ijdt.
OP HET STADHUIS

Op de eerste verdieping van h et S tad- 
j huis, staan  prachtige palm boom en op
gesteld die eenieders bewondering a f 
dwingen. Jam m er zijn er veel te veel 

; m enschen die denken dat de kuipjes, 
w aarin deze Oostersche p lanten  staan, 
tot aschbakjes d ienen!... 

j Er staan  nochtans voor alle m en- 
■ schen  zeer talrijke bakjes, welke als 
I zoodanig d ienst m oeten doen, maar 
! jam m er genoeg bijna nooit hoeven ge
reinigd te worden!

I Mogen wij aan onze lezers vragen die 
! kostbare p lanten  te eerbiedigen!...

jGEHEIME ONTUCHT
! In  den laatsten  tijd  is de geheim e on 
tucht in  onze stad fel aangegroeid. Er 

! gaat geen week voorbij, of m en kan in  
, de bladen lezen over een of ander café-  
I tje dat gesloten m oet worden.

Hoofdcom m issaris Seys kan zich n iet 
! te streng toonen! Daarbij vele van die 
j m aatregelen zijn  m aar tijdelijk, zoodat 
na die periode alles opnieuw weer be- 

! gint!
NAAR WIJ VERNEMEN
zou de heer Piek, socialistisch  gem een- 

( teraadslid, op bevel van de Bestendige 
D eputatie, geen deel m eer uitm aken van  
de Comm issie van Openburen Onder
stand.

De heer Schepen Boudolf zou

!rIIlO(
Ida

feest m et een kort maar diep-inslaand  
welkomwoord, en dankt in h et bijzonde: 
de hh. Serruys, Burgemeester, en De-i 
visscher, hoofd van den Vrijwilligen  
Reddingdienst, welke er aan gehouden  
hadden h et feest bij te wonen.

Na de welkom rede begon h et eigen
lijke feest m et het mooie lied « Stille  
nacht, Heilige nacht», uitgevoerd door 
18 kinderen in tweezang. Verder w is
selde het feest af m et luim ige moppen, 
liederen en gedichten. Verleenden hun  
medewerking 5 leden van de Kon. Too- 
neelm aatschappij « Hoop op de Toe
kom st » en 3 leden van de K.A.J afd. 
H. Hart.

Tijdens de rust werd een tombola ge- 
ouden voor de kinderen van de werk- 

jloozen en krijgsgevangenen. Besten  
ank aan de milde gevers.
Twee prachtige vazen werden door 

h et Comité geschonken aan  Mevrouw  
Candaele die onze kinderen de gedich
ten en M. Mestdagh die de liederen aan 
leerde. Mooie en nuttige kerstgeschen
ken werden aan alle kinderen welke re
gelm atig in de schuilplaats slapen u it
gereikt.

D it zoo prachtig geslaagd feest, w aar
aan allen  nog dikwijls zullen terugden
ken, werd besloten m et een tombola 
voor alle aanwezigen.

W aarlijk de schuilplaatsoverste en  alle 
leden van het Comité mogen fier zijn  
over hun werk. Zij zijn er in  geslaagd  
het volk enkele uren te doen vergeten  
w at oorlog en m iserie is.

WERKLOOZENCONTROLE
Gedurende de week van 9 tot 14 D e

cember waren er te Oostende 5501 werk- 
looze rnannen en 2194 vrouwen, zijnde 
7695. De vorige week waren er 5780 
m annen en 2215 vrouwen.

De werkloosheid is dus verminderd 
m et 279 m annen en 21 vrouwen, dus m et 
300 eenheden.

kom m andantur, Hotel du Pare.
D it sluit n iet uit, dat allen  (zoowel 

beroepsm ilitairen als anderen) zich 
m oeten aanm elden op h et G em eentebe
stuur (M ilitiebureau) en h et B elgisch  
D em obilisatiebureau (K oningstraat 28).

FGENOMEN FIETSEN DOOR DE
UITSCHE OVERHEID
Vele personen werden als m ilitair hun  

fiets afgenom en door de vooruittrek
kende bezettende troepen in  Mei jl., die 
' eze als oorlogsbuit beschouwden.

Het sch ijn t dat de belanghebbenden  
zich nu zouden m oeten wenden tot de 
D uitsche overheid (O rtskom m andantur) 
willen zij eenige schadeloosstelling be
komen voor de alzoo kwijtgeraakte per
soonlijke eigendom men.

V is s e h e r s !
te

hierbij opvolgen.

STRATENVERBETERING
Verleden week hebben wij in deze ko

lom m en m elding gem aakt van den slech 
ten toestand van den straatw eg der 
A. Pieterslaan. Thans h eeft m en kunnen  
zien dat/ personeel van de Sïtedelijke 
Tram m aatschappij aan h et werk werd 
gesteld  om den weg w at op te knappen, 

hem  en de groote putten  welke tegenaan  de 
sporen waren eenigszins ç>p te vullen.

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

Opgevischte Goederen
Ik ben kooper van alle in  zee opge

v ischte goederen, zelfs beschadigd door 
zeew ater aan goede prijzen.

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

HET WACHTHUISJE
cp de N ieuwpoortsteenweg, tegenover de 
Dr. V erhaeghestraat, waar h et geheele 
W esterkwartier te w achten  staa t voor 
de tram s, werd in  den laatsten  tijd  
deerlijk gehavend, gedeeltelijk door de 
straatbengels, gedeeltelijk door de lu ch t
druk van ontploffende bommen. Gezien  
den sterken wind, welke im m er op deze 
p laats heerscht, ware h et ten  zeerste 
gew enscht dat d it tram huisje h. rsteld  
zou worden, en  dat er een paar nieuwe 
ruiten zouden worden ingestoken. Bij 
gebrek daaraan zou men desnoods tri
p lex of planken kunnen gebruiken, w ant 
hootdzaak is hier dat de w achtende m en
schen uit den trek staan.

OUDEJAARSAVOND
Spijts de toelating verleend was om 

tot h a lf twee op straat te blijven, h eeft 
onze bevolking Oudejaarsavond n iet ge
vierd op een m anier zooals m en het, 
trots de beroerdheid van den huidigen  
tijd, gem eend had te  m ogen vei wach
ten. De cafébazen, vol goeden m oed en  
optim ism e, zijn in  algem eenen zin m et 
bedrogen verw achtingen gaan slapen. 
Op straat was er dan ook m aar weinig  
drukte.

Hopen wij terecht, dat er de volgende 
m aal een oprechte en gelukkige jaarwis
seling zal kunnen gevierd worden, waar
bij de m iserie van het oogenblik zal ver
geten zijn.

is. Hij bedankte nogm aals de overheden  
en bood aan den Heer Burgem eester 
Serruys en  aan den heer Devriendt een  
prachtige doos, uitgewerkt door een  zij
ner leerkrachten als aandenken.

D aarna werden 30 keurige prijzen ver
loot onder de ouders, en  kreeg elke leer
ling een geschenk.

De heer Burgem eester en  de heer Sche
pen van Onderwijs w enschten  de in 
richters hartelijk  geluk m et hun in i
tiatief.

«Het Visscherijblad» voegt zijn geluk- 
w enschen  bij deze van  onzen Burge
m eester en Schepenen, en  drukt de hoop 
uit dat h et toekom end K erstfeest onder 
gunstiger om standigheden zal kunnen  
gevierd worden.

DE BENZINEKAARTEN
Voor de m aand Januari waren de 

kaarten voor benzine en m azout één- 
talig  Nederlandsch, als w anneer ze de 
vorige m aanden tw eetalig  waren niet 
h et Fransch  vooraan.

Zoo kom t 'stilaan alles in  orde op het 
taalgebied en h eeft iedereen voldoening.

ÛE AUTOSNELWEG 
BRUSSEL-OOSTENDE

iN aar alle w aarschijnlijkheid  zal bin
nenkort begonnen worden m et de her
vatting van de werkzaam heden aan den 
autosnelw eg tusschen  Brussel en  de 
kust, een  der belangrijkste verkeers
aderen van h et land. De werkzaam heden  
zullen hervat worden m et h et oog voor 
de daaraan verbonden opslorping der 
werkloosheid.

DE QUARTIERSCHEINE
Onder dezen tite l verscheen verleden 

week een artikeltje w aarin gewezen 
werd op de werking van de vereffening  
der quartierscheins. Van alle kanten heb
ben wij hierover op- en  aanm erkingen  
m ogen ontvangen, waaruit ten  volle 
blijkt dat de toestand  der quartier
scheins in  zekere kustgem eenten nog 
heelem aal n iet is  zooals h et zijn moet.

Wij trekken er dan ook de aandacht 
op dat, hetgeen  wij schreven alleen gel
dig is voor Oostende, waar we uit be
trouwbare bron w eten  dat daar alles in 
de weer wordt gesteld  om iedereen al- 
geheele voldoening te  geven.

Maar in zekere andere gem eenten  
vindt m en h et zelfs doodgewoon de 
voorgeschoten credieten van het M inis
terie van Financizn, sp ijts strenge on
derrichtingen, te gebruiken voor allerlei 
doeleinden welke hoegenaam d m et quar
tierscheins n iets te m aken hebben.

Wij zijn h et dan ook volkomen m et 
den heer Pirsch eens, wanneer hij deze 
toestanden  aanklaagt, en wij dringen  
aan opdat in  die gem eenten waar h et 
spaak loopt, van hoogerhand de noodige 
maatregelfen zouden getroffen worden 
om de verantwoordelijke personen op 
hunne plichten  te doen wijzen en aan



hun verstand te brengen dat th an s nut
tiger zaken af te handelen zijn dan po
litieke vriendjes plezier te doen...

BIJ BRANDGEVAAR
zien de m enschen  meer en meer h et nut 
in  van h et zand, dat een der beste en  
rapste blusehm aterialen is welke m en  
kent in afw achting dat de pompiers de 
zaak komen opknappen.

Te dien einde zal er opnieuw in alle 
straten  van de stad zand worden ge
stort.

Gij die th an s nog in weelde leeft en 
n iets te kort hebt. denkt aan dezen welke 
th an s honger en koude lijden en steunt 
« W interhulp ».

WIST U DAT
er in onze stad slechts 59 personen een 
toelating bekom en hebben om m et een  
personenauto (of m otorrijwiel) te rijden  
en dat Brugge, die slechts enkele dui
zenden inwoners m eer heeft, er 105 m ag  
laten  loopen?

RANTSOENEERINGZEGELTJES
Iedere m aand wordt door de bevoegde 

diensten  bij m iddel van aanplakbiljet
ten, de bevolking op de hoogte gesteld  
wanneer en waar de uitdeeling der 
rantsoeneeringzegeltjes zal p laats grij
pen.

Zou door de bevoegde diensten  de 
m ogelijkheid n iet kunnen worden in ge
zien deze datum s aan het publiek ter 
kennis te brengen, derwijze dat ook de 
pers deze zou kunnen publiceeren?

Hierdoor zouden er heel w at m en- 
scnen m oeilijkheden voorkomen, w ant 
de m enschen lezen de dagbladen meer 
dan de aanplakbiljetten.

TRAGISCH OVERLIJDEN
In  den n ach t van Zaterdag op Zon

dag 29 December, rond 5 ure in den 
morgen, werd de genaam de Vanhaecke 
K am iel dood thuis gebracht m et een  
zware schedelbreuk en ingedrukte 
borstkas. Alles w ijst er op, dat de on
gelukkige, die m aar 44 jaar oud was, 
door een of andere vrachtw agen is 
overreden.

V anhaecke had de sym pathie van  
m enig O ostendenaar gewonnen in den  
tijd  dat hij in  d ienst stond van de 
Staatspaketbooten. En in den laatsten  
tijd, w anneer hij m et zijn  geel ge
schilderd karretje, kiekens, konijnen, 
enz. op de hoeken der straten  verkocht.

Pêcheries à Vapeur
Naamlooze Vennootschap Oostende  
Handelsregister u os ten de  yvo lTd

W aar vertoeven onze 
Visschersvaartuigen ?
VERBETERING

In de lijst, welke in  ons num mer van  
27 December jl. gepubliceerd werd, komt 
een m isslag voor, on tstaan  doordat een  
lijn  n iet op haar juiste p laats gezet

NAAM 
van h et vaartuig

0 .6  M adeleine-Louise
0 .7  Vict.-M arguerite
0 .9  Noé
0.10 José Adr.-Rachel
0.11 Raym ond Mee 
0.12 Gilüerte 
0.14 De 4 Gebrs.

EIGENAAR

werd.
Onze lezers zullen ons hiervoor ver

ontschuldigen, en de volgende w ijzigin
gen in aanm erking nem en:
Het overige blijft ongewijzigd.

WAAR HET VAARTUIG 
ZICH BEVINDT

Deckm yn G. en R. te
Morphy Edmond te
Deckm yn Ernest in
Salliau Emiel in
Æveraert Camiei te
Crekiilie G aston in  
Verbiest Albert

Oostende gehuurd. 
Oostende opgebrand. 
Engeland.
Engeland.
Oostende.
Engeland.

0.196 Irène Robert
VERVOLG VAN

Lam brecht L.
DE

M aesen j. 
W alraeve Karei

0.272 Marie Robert 
0.275 Hélène 
0.276 Lucienne Christ. C&lcoen H. 
0.277 Madel. Henriette Lapîasse Th.
0.278 Jeannine  
0.279 Notre Dame 
0.281 Pierre 
0.288 Normandie

0.289 Paul Thérèse
0.290
0.291
0.292
0.293
0.295
0.296
0.297
0.298
0.299
0.300 Jonge Frans 
0.301 Maris Stella  
0.302 Suzanne Adrien.

G onzales A.. 
L aplass- A 
Jonekheere Gast. 
Lenaers Mce

Van Elslande A.
R. M otorvisscherij 
R. M otorvisscherij 
R. M otorvisscherij 
R. M otorvisscherij 
R. M otorvisscherij 
R. M otorvisscherij 
R. M otorvisscherij 
R. M otorvisscherij 
R. M otorvisscherij 
Huysseune Frans 
G outsm it Henri 
H ennaert J.

Van Steene P. 
Cogghe Cyr. 
H uysseune Frans 
Reederij Seghers 
Denye Jules 
Reederij Seghers

De Beheerraad brengt ter kennis aan  
de Heeren Aandeelhouders, dat in  z it
ting van 27 Decem ber 1940, hij besloten  
heeft, gezien de huidige om standighe- 
de en m oeilijkheden der verbindingen, 
geen buitengewone Algem eene Verga
dering te houden, voorgenom en door de 
Algem eene Vergadering van 7 Mei 1940, 
om de bestem m ing vast te stellen  welke 
te geven valt aan  h et kredietsaldo van  
h et dienstjaar 1939.

Deze kwestie zal voorgelegd worden 
bij de eerstvolgende Algem eene Verga
dering.

Cinema’s
R I A L T O

1. Een dokumentair; Ufa aktualitei- 
ten  in le  week; 3. Theo Lingen en Hans 
Moser in  «De Ontrouwe Eckehart».

K inderen toegelaten
R E X

1. Een dokumentair; Ufa aktualitei- 
ten in le  week; 3. Paul Horbiger in: 
«Docter Engel».

Kinderen toegelaten.
R I 0

1. Een dokumentair; U fa aktualitei- 
ten in le  week; 3. Gigli in  «Gij zijt 
m ijn Geluk».

K inderen toegelaten.
R 0  X Y

1. Een dokum entair; U fa aktualitei- 
ten  in le  week; 3. G utav Frohlich en 
Hilde von Stolz in  «De Ideale Flirt».

Kinderen toegelaten.
P A L A C E

1. Een dokumentair; Ufa aktualitei- 
ten  in le  week; 3. «La Fugue de M. 
Patterson», m et Hans Albers en Char
lotte Thiele.
F O R U M  

1. Een dokumentair; Ufa aktualitei- 
ten  in le  week; 3. Zarah Leander in: 
«De Schoone Hongaarsche».

Pierre Valcke 
jammerlijk verongelukt

Onze lezers kennen allen de firm a 
Valcke en n iet minder, zooals de vis- 
sc.hers zeggen. P ietje Valcke.

De heer Pierre Valcke verbleef op het 
huidig oogenblik m et zijn fam ilie te 
La R ochelle, waar de firm a zeer veel 
werk had en onze Belgische reeders in 
den heer Valcke een goeden vriend en 
steun vonden.

De heer Valcke was verleden week nog 
to Oostende geweest.

T hans ontvingen we van de m aritiem e 
overheid een bericht, en s m eldend dat

heer Pierre Valcke aan de kaaien  van  
La Rochelle op 30 December in h et wa
ter gevallen en verdronken is.

Verdere bijzonderheden ontbreken ons 
voor h et oogenblik. Op onze reis naar 
Frankrijk, hopen we om trent dit droe
vig voorval meer bijzonderheden te ver
nemen.

Voor onze visscherij beteekent het  
heengaan  van den heer Pierre Valcke 
een groot verlies, n iet alleen als vriend  
m aar ook als zakenm an.

Aan zijn weduwe, zijn talrijke kin
deren en de achtbare fam ilie Valcke, 
biedt «Het Visscherijblad» zijn innige 
deelnem ing aan.

Vischverkoop te 
Zeebrugge

--------- m---------
Staat van verkoop gedurende de week 

van 25 tot 31 December 1940:
SPROT 

kg. Opbrengst Prijs 
803 9659,40 6,70-14,40

0.303 Ons Welzijn 
0.305 Patience  
0.306 Frans Suzanne 
0.307 Persévérance 
0.308 Jan Denye 
0.309 Indépendance 
0.310 De Zeemeeuw  
0.311 Expérience 
0.312 De Zeester 
0.315 Gabrielle Maria 
0.316 Confiance 
0.317 Mce Roger 
0.318 Onder Ons 
0.323 Bockall 
0.324 Sonny Boy 
0.326 Cost, en  B ellontes Vileyn Aug.

Hendrycks en Vd.berge in Engeland.

gehuurd te Dieppe.

VORIGE LIJST
lag  te  Cherbourg, m aar is op En

geland gevaren, 
in  Engeland, 
in Engeland, 
in Engeland, 
in  Engeland, 
in  Engeland, 
in  Engeland, 
in Engeland.
op een m ijn geloopen m et al de 

passagiers vóór Dieppe. N iem and  
gered, 

in  Engeland, 
in  Engeland, 
in  Engeland, 
in  Engeland, 
in Engeland, 
in Engeland, 
in Engeland, 
in  Engeland, 
in  Engeland, 
in  Engeland.
verhuurd te La Rochelle, 
in Engeland.
laatst te Dieppe gezien op 21-5-40, 

uitgevaren m et bestem m ing En
geland, zonder verder nieuws, 

in  Engeland (C ardiff)), 
in Engeland.
verhuurd te La Rochelle, 
gezonken te Oostende, 
in  Engeland, 
vergaan te Dieppe.

Reederij Seghers 
Lenaers M. 
Lambregt H. 
Reederij Seghers 
Viaene Frans 
Verbanck L. 
Calcoen Mce 
Cloet Germain

0.330 St. Antoine 
0.331 Pierre Marcel 
0.336 Elisabeth Gilb. 
0.338 Georges Valère

Ackein M ichel 
Vanloocke Frans 
Wwe Crekiilie 
M arvellie en D anneel

in Engeland, 
in  Engeland, 
in Engelaad. 
in  E n gelan i. 
te La R ocnnle, 
beschadigd te Cherbourg 
in  Engeland, 
in  Engeland.
verhuurd te La Rochelle, 
in  Engeland, 
te Port en Bessin. 
in Engeland
vertrokken naar Engeland, 

geen verder nieuws.
maar

Maatregelen in verband met Handeisberkhten
den Vischaanvoer

-o -
DE MAZOUTKWESTIE

Pas zijn enkele kleine visschersvaar
tuigen op de vischvangst u itgegaan of 
lu itenant Gölz, gehecht aan  de Orts- 
kom m andantur te  Oostende, h eeft een  
vergadering belegd om na te gaan  hoe 
op practische wij'ze een hoeveelheid  
m azout en  sm eerolie aan onze visschers 
zou kunnen geleverd worden.

25.000 liter m azout zou volstaan per 
m aand en de heer w aterschout zou ge
last worden m et de verdeeling ervan  
per vaartuig. H ieraan zou 5 t.h. sm eer
olie gevoegd worden.

Door den betrokken officier werden  
hierom trent besprekingen gehouden té 
Brussel en alles laa t voorzien, dat een  
practisch  resu ltaat zal bereikt werden.

DE VERDEELING VAN DEM 
VOERDEN VISCH

AANGE-

0.339 Charles Madei. Everaert Charles in Spanje.
0.345 Irène R aphael G hys H. -  Zonnekein te La Rochelle.
0.346 Rosa Arthur Vileyn D. te Bilbao (Spanje).
0.348 Van M aerlant Decreton L. te Bilbao (Spanje).

OPEN BOOTEN

0.25 Josephine Yv. Velthof A. te G ravelines gezonken.
0.26 Cesarine M aertens Julien te Dieppe gezonken.
0.39 Edouard Vandenbroeck Ed. in Engeland.
0.42 Jenny Eerebout Gust in Engeland.
0.64 Bijou Dem on Victor te Oostende.
0.71 Jeanne Adolph. Pieters Frans te Boulogne.
0.79 Tonny Kooy Adolf te G ravelines gezonken.
0.82 Giiberte Carton Karei te Oostende.
0.87 Marie Isabelle D asseville Oscar te Dieppe n iet gezonken.
0.95 Julienne Elza Pincket Fr. en J. te Dieppe gezonken.
0.91 M athilde Hubrouck Karei tijdens de vlucht gezonken. Volk

gered en naar Engeland.
0.107 Jantje W illeput H. te Oostende.

BLANKENBERGE
B.l Scarphout Soete Albert lig t te B lankenberge
B.2 Sirius Giese Karei in Engeland
B .ll Alles voor Jezus De Bode Emiel te Blankenberge
B.12 Marie-José Reingoudt Jozef te Blankenberge
B.15 De 3 Gezusters Debruyne Gebrs. in Engeland
B.16 Victorine Goes Frans te Blankenberge
B.20 Antares Giese Karei te Blankenberge
B.21 Julia Denise M arrannes Louis te Blankenberge
B.29 St Marie Jozef Giese Karei gezonken te V lissingen
B.30 Jean André Goderis Engelbert in Engeland
B.32 Victorine De Rycker Leon te Blankenberge
B.41 Maria Theresia Popelier Gebrs. te Blankenberge
B.46 Pieter Willy Van Heetvelde Aug. te Blankenberge
B.51 Paula Ponjaert Valère was op 20-5-40 te Le Havre in  be-

slag genom en door d^ Fransche  
Marine. Verder f-;een nieuws 

De open booten B .ll ,  B.45 en B.27 liggen te Blankenberge.

DE PANNE

Tusschen de bezettende overheid en 
de vertegenwoordigers van h et departe
m ent van Zeewezen en Landbouw en 
Voeding, had ook een bijeenkom st plaats 
te Brussel, waarop de heeren H. Willems, 
Vanden Abeele en  Morel, vertegenwoor
digers van de vakgroepen van den visch- 
handel, uitgenoodigd w aren om de vang
sten  door onze v isschers aangebracht 
te verzenden naar de centra’s waar deze 
het best zouden kunnen gebruikt wor
den, zooals Luik, Brussel, Charleroi, 
Mons en (Namen.

De voorkeur zal bij den aanvoer ge
geven worden aan  den verschverkoop  
om daarna de rookerijen en de conser
venfabrieken in aanm erking te lati-n 
komen.

Elk overschot dat voor m enscheiijKe 
voeding n iet zou kunnen gebruikt vvor- 
den, zou in bepaalde voorwaarden ter 
beschikking van de vischm eelfabnt-ken  
gesteld  worden.

Daar de sprot- e n ' haring visscherij 
zeer w isselvallig  is, en  deze zich vooral 
snel verplaatst, beloofde Dr. Amlong na  
te gaan hoe onder bewaking, de vis
schersvaartuigen n aar de werkelijke 
visscherij gronden zouden kunnen varen.

De heer Eberhardt van h et Zeewezen  
werd gelast zich m et de p laatselijke  
overheden der kustnavens van  Noord- 
Frankrijk in  verbinding te stellen  om  
aldaar alle schikkingen van practischen  
aard voor te bereiden m et h et oog op 
een gebeurlijken aanvoer aldaar door 
Belgische visschersvaartigen, die er in  
den omtrek gaan visschen.

Hét vraagstuk van de bevoorrading 
dezer vaartuigen en de verzorging, ver
zending van ae waar, enz., zijn alle vra
gen welke vooraf dienen opgelost.

In  verband m et het bestaan van de 
wet van 1879, waardoor eiken m aatregel 
verboden wordt, aie de vrijheid van aen  
vischhandel zou kunnen belemm eren, 
dient opgem erkt dat de besluitw et van

NIEUWPOORT

P.4
P.6b

W ilhelm ina  
M artha Louis

Pyson H. 
Lam brecht K.

P.5b H enriette 
P.12 M adeleine 
P.29b Yvonne 
P.45 M aria Juliette  
P.47 M artha Robert 
P 86 Stesberghe

Lam brecht K. 
Vanhove Isidoor 
W alraeve Frans 
Zwertvagher Hippol. 
L am bfecht Mce 
Devey August

gestrand te Boulogne 
door de Engelsche troepen geno

m en en zonder verder nieuws, 
gezonken te  De Panne 
te Nieuwpoort 
vernield te De Panne  
gezonken te 'Nieuwpoort 
gestrand vóór W estende 
gezonken te Nieuwpoort

(Vervolgt volgende week).

Vischaanvoer te Oostende

W oensdiag 25 
Donderdag 26 
Vrijdag 27 
Zaterdag 28 
Zondag 29 
M aandag 30 
D insdag 31

682
138
760

855

5960,—
1162,30

5.00-13,70
5.00- 9,70

5860,80 * 4,30-13,50 

6413.30 6,00- 9,60

Vri jdag 27 December  1940.
0.82b, 58 fr.; 0.64b, 45 fr.; 0.41, 235 

I'r.; 0.110, 235 fr.; 0.28, 180 fr.
Prijzen: Schar van 22 tot 32 fr. de kg.; 

garnalen van 8.40 tot 11 fr. de kg.; gul 
aan 32,50 fr. de kg.; sprot aan  18 fr. 
de kgr.
Z at e rd ag  28 December  1940.

0.32b, 504 fr.; 0.133, 425 fr.; 0.41, 796 
Ir.; 0.110, 1694 fr.; 0.28, 694 fr.; 0.64b, 
245 fr.; 0.61b, 588 fr.; 0.51b, 107,80 fr.; 
0.3b, 155,20 fr.; 0.67b, 128 fr.; 0.48b, 135 
fr.; 0.35, 656 fr.; 0.54b, 850 fr.; 0.104b, 
323 fr.

Prijzen: Schar van 17 tot 28 fr. de kg.; 
oots van 12 tot 23 fr. de kg.; garnalen  
buts van 12 tot 23 fr. de kg.; garnalen  
cot 22 fr. de kgr.

£ond ag  29 December  1940.
0.64b, 278 fr.; 0.133, 368 fr.; 0.28, 650 

fr.; 0.110, 2135 fr.; 0.48b, 70 fr.; 0.41, 
456,20 fr.; 0.104b, 223,40 fr.; 0.33b, 744 
fr.; 0.72b, 64 fr.; O.ölb, 290,40 fr.; 0.54b, 
593 fr.; 0.35b, 209 fr.; 0.45b, 180 fr..; 
0.62b, 848 fr.

Prijzen: Schar van 10 tot 25 fr. de 
kg.; buts van 10 tot 23 fr. de kg.; sprot 
van 5,70 tot 15 fr. de kg.
Maanda g  30 December  1940.

Niet uitgevaren, dus gfeen verkoop. 
Dinsdag 31 December  1940

0.54b, 176,40 fr.; 0.70b, 52,50 fr.; 0.50b. 
_>88 fr; 0.61b, 182 fr.; 0.104b, 280 fr.; 
0.64b, 1060 fr.; 0.13b, 635,60 fr.; 0.72b, 
120 fr.; 0.133, 1.046 fr.; 0.33b, 1312 fr.; 
0.67b, 990 fr.; 0.41, 1679 fr.; 0.48b, 120 
fr.; 0.11 lb, 120 fr.; 0.45b, 451 fr.; 0.35b, 
715 fr.; 0.3b, 560 fr.; 0.28, 965 fr.

Prijzen: sprot van 7,50 tot 14 fr. de 
kg.; garnalen van 15 tot 16 fr. de kg.;

Woensdag  1 Ja n u a r i  1941.
Niet uitgevaren, dus geen verkoop. 

Donderdag 2 Januari 1941.
N iet uitgevaren, geen verkoop.

N.28, 1345,90; N.23, 1639; N.10, 1968 fr.
31 Dec. — N.6, 1522; N.21, 1545,10; N.7, 

1854,40; (N.4, 1344,80; N.23, 1422,40; N.3, 
779,50; N.5, 2975,30; N.8, 2737,60; N.L8, 
2328,30; N.17, 1927,50; N.27, 2422 fr.

Prijzen :
G arnaal: 14,90 to t 19,30 fr.; schuilen: 

27 tot 33 fr.; kleine schuilen: 13-15 fr.; 
buts: 27-30 fr.; kleine visch 8-12 ïr. ; 
sprot 12-15 fr.
BIJ ONZE VISSCHERS

Op 29 December voer h et schip N.16 
«Mijn Gedacht» de haven uit. Tussciien  
de hoofden gekom en kwam er een sterke 
zee over en h et schip stootte >p den 
grond, verm oedelijk op ’n wrak. Het w a
ter stroomde binnen. H et vaartuig  
Kwam onm iddellijk terug en bracht zich  
langs de Y acht Club waar het zonk. Er 
werd naderhand vastgesteld  dat de kiel 
ontzet w as en de achtersteven  gebreken.

— De aandacht van al de visschors 
wordt er op gevestigd dat zij zich eiken  
dag tusschen  17 en 18 uur m oeten aan
m elden op h et kantoor van de K ustvis- 
scherijcentrale, 10 K aai te  Nieuwpoort 
om te verklaren indien  zij des anderen
daags zullen varen of n iet. De «Cen
trale» zal zich dan gelasten  de lijst der 
uitvarende schepen aan de overheden  
over te maken.

—Van 26 to t 31 Decem ber werd er in 
de vischm ijn voor 1405 kg. garnaal ver
kocht.

Op Zon- en feestdagen wordt er
schar van 10 tot 27 fr. de kg.; buts van n iet gemijnd. De verkoop h eeft p laats  

10 tot 21 fr. de kg. daags voor don Zow- o f feestdag om 17 u.

GEMEENTERAADSZITTING

De raadsleden vergaderden op 27 De
cem ber 1.1., onder voorzitterschap van  
Burgem eester Dr. A. Vandamm e. R aads
lid Fl. G heeraert was afwezig.

1. Heropbouw Kerktoren.
Door aannem er Priem  is een voorstel 

in gediend, om zekere m aterialen, de be
tonwerken en de blauwe steen  te ver
vangen door baksteen. De raadsleden  
besluiten h et voorstel aan  h et advies 
van den bouwmeester H. Viérin te on
derwerpen.
t.  Aankoop van ma te r i a a l  bij de SteJe-  

lijne Brandweer .
Dit punt handelt over een uitbreiding  

van het bestaande m ateriaal en  aan
gevraagd werd door de Bezette Macht. 
Algem een wordt aanvaard, de noodige 
kredieten voor gem elde uitbreiding aan  
h et M inisterie van F inanciën  aan te 
vragen.

3. De R ekening 1939 van de K om m is
sie van Openbaren O nderstand en de 
begrooting 1941 vani hoogergenoem de 

‘ K om m issie worden goedgekeurd. Noc-.- 
ta n s deed Schepen C. G aelens opmer
ken, dat volgens de begrooting 1941, 
slech ts 175.538,07 fr. voorzien wordt 
voor steun aan noodlijdenden en ander
zijds de K om m issie een stadstoelage  
voorziet van 319.334,00 ir. Hij doet ver
der u itsch ijnen  dat nog andere inkom
sten  te vinden waren en was nl. voor
stander de prijs van  den onderhouds- 
dag voor personen uit vreem de gem een
ten  te verhoogen. Het bedrag luidt than s  
15 fr. en de onkosten blijken to t 40 fr. 
ue beloopen.
4. Pol i t iereglement  op de d rankge legen

heden.
De Raad beslist dat voortaan in de 

herbergen geen onbezoldigde diensters 
onder de 21 jaar (serveusen) nog mo
gen dienst nem en. Schepen C. G aelens  
vraagt dat m et meer strengheid  zou op
getreden worden tegen  de geheim e her
bergen.
j.  Overd rach t  kredieten begroot ing 1940

Deze kredieten worden m et 10.000 fr. 
verminderd.

6. Het verlof der stadsscholen  wordt 
verlengd tot 13 Januari.

7. De aangevraagde grondvergunnin- 
gen op de Stedelijke B egraafplaats wor
den toegestaan .

In de geheim e zittin g  vindt de aan- 
ïiteirjng p laats van de hh. notarissen  
Deeren en Denis voor den verkoop der 
stadsw oningen in de Theo Goedhuiswijk  
en Van Clifthovestraat.

De h. M. Braet wordt a ls bestuurslid  
van de Kom m issie der Openbare Stapel- 
huizen benoemd.
VERKOOP IN DE STEDELIJKE 
VISCHMIJN

24 Dec. — N.6, 1327,20 fr.; [N.5, 5792 fr.; 
N.16, 3370 fr..

26 Dec. — N.5, 4534 fr.; N. 4, 851,60 fr.
27 Dec. — N.16, 3436,40 fr.; N.5, 5948; 

N. 4, 2206,60; N.8, 1483,40; N.21, 1718,80; 
N.6, 1628; N.10, 1971,70 fr.

28 Dec. — N.5, 5554,20; N.16, 1851,00; 
N.8, 1938,20; N. 4, 2007,00; 'jN.10, 2591,60; 
N.6, 1726,30; N.21, 1653,40; N.14, 2477,60; 
N. 5, 5737,50; N.28, 3471,00; ,N.10, 1193,40; 
N.4, 2277; N.27, 3885,80 fr.

30 Dec. — N.6, 1226,80; N.27, 1555,90; 
N.7, 1338,90; IN.14. 1316,40; N.5, 5148.00;

12 Augustus 1940, welke de bevoegdhe
den van het departem ent van Landbouw  
en Voedselvoorziening bepaalt, elke h in- t 
derpaal w egneem t, van welken aard 
ook, die een verdeeling der voedingswa
ren zou kunnen in den weg staan.

De vertegenwoordigers van  de betrok
ken vakgroepeeringen werden verzocht 
een regeling voor te  stellen  die zij voor 
de verdeeling van de vischvangsten  noo
dig achten.

Het Com m issariaat van prijzen en 
loonen zai aan de aangestelde personen  
een groote vrijheid van  handelen  toe
laten  in  den aankoop van  visch en den 
prijs er voor te  besteden.

De controleurs van prijzen en loonen  
zullen hierop attent gem aakt worden, 
w ant in  feite zouden de prijzen van vóór 
den oorlog alleen m ogen betaald, al 
dient gezegd dat hier geen vergelijking  
met de gewone prijzen m ogelijk is, daar 
de gemiddelde prijzen van den vroeger 
aangevoerden visch n iet deze zijn:

1) van een bepaalde soort (schar) zoo
als nu;

2) de prijzen van  de kustvisch nooit 
genoteerd werden in  de haven  van Oos
tende en veel hooger waren dan die van  
den visch in de m ijn verkocht, om dat 
ze levend versch verkocht werden:

3) de prijzen van haven tot haven veel 
verschilden, zoodat we niet inzien w aar
op h et com m issariaat van  prijzen en  
loonen zich zal steunen om eischen in  
den zin zooals hierboven bedoeld te 
stellen . j

Wil m en de visschers voor hun g e - 1 
vaarlijk bedrijf hun brood laten  veroie- t 
nen, dan dient de visch  zooals vroeger 
vrij op de markt gebracht en er ver
kocht te worden aan voorwaarden welke 
de visschers toelaten te bestaan  en hun  
uitrusting te verbeteren, herstellen of 
te vernieuwen.

Wij herhalen: het visscherijbedrijf is 
niet te vergelijken m et andere bedrijven 
en daarvoor dienen dus practische m aat
regelen getroffen welke m et de vereisch-

Etablissements  ff. Savelkoul  
Oostende Soc. An. 

Bilan op 30 Sept. 1940:
Actief en passief: 1.215.385 fr. 
Bruto wjnst: 290.843 fr.
Netto w inst: 3138 fr.

«Goedkoope Woningen»
N. M. Adinkerke  

Bilan op 31 Dec, 1939:
Actief en passief: 690.815 fr.
Te verdeelen winst: 8.696 fr.

De Zilvervloot in de 
Baai van Vigo

De laatste  jaren zijn op eenige p laat
sen in de baai van Vigo pogingen aan
gewend om lang geleden m et schatten  
gezonken schepen te lichten, echter  
steeds m et teleurstellende resultaten.

In 1702 werd in de baai van Vigo een  
Spaansche zilvervloot door ae bem an
ning tot zinken gebracht. De Engeisch- 
JNeaerlandsche vioot;, onder bevel van  
Rooke, drong er binnen, terwijl een uit 
mneriKa geKomen Spaanscne handels- 

! vloot n et goud en ziiver wilde beginnen  
te lossen  Om het n iet den tegen stan 
ders in  handen te laten  vallen  — ge
schiedschrijvers nebben de waarde op 
200 m illioen goudpeseta geschat — lie
ten de Spanjaarden de vaartuigen m et 
nun kostDare lad ing zinken.

I ïMu h eeft een ondernem ing m et m ach
tig ing van de Spaansche regeering voor 

1 het lich ten  de voorbereidende m aatre
gelen getroffen. Volgens de Köln Zeit. 
uetreft h et 16 schepen, de ligging van  

1 elf kon reeds worden vastgesteld . Een 
m odderlaag van acht m eter overdekt de 
rompen, waartoe een speciale m achine  

1 vereiscnt wordt, die th an s ter plaatse  
onder leiding van een N ederlandscne 
deskundige, ar. van Wienen, aldus het 
Duiicsche blad, wordt gebouwd:. Hier-

ten  van  het bedrijf beter rekening hou- !m ee kan op 20 m eter diepte droogvoets
1 gewerkt worden.den.

S P O R T

V O E T B A L
UITSLAGEN VAN ZONDAG 29 DECEM

BER 1940

PROVINCIALE AFDEELING
Reeks A

V. G. Oostende — A. S. Oostende 2—7 
F. C. Brugge — C. S. Brugge geschcrst 
O. C. Blankenb. — F. C. Knokke B 1—2 
F. C. Knokke A — S. V. Blankenb. 6—2

F.
A.
D.
F.
C.
\T.

R a n g s c h i k k i n g
C. Knokke A 10 8 0 8 35 11 18
S. Oostende 7 5 1 1 32 11 11
C. Blankenberge 10 5 5 0 18 1510
C. Knokke B 10 4 5 1 14 26 9
S. Brugge 4 3 1 0 16 7 6
G. Oostende 8 2 4 2 19 24 6

S. V. B lankenberge 11 2 8 1 15 41 5
F. C. Brugge 8 1 6 1 6 20 3

V. G. Oostende 2 — A. S. Oostende 7 
Wij hadden ons aan een grooter be

langstelling vanwege h et publiek vei- 
wacnt, wanneer scnsidsrechter D ecali- 
we onderstaande elfta llen  tusschen ce 
Krijtlijnen fluit: j

V. G. Oostende: De vos; Vandenbergh: 
en Lauweres; Van Houcke, Zwaenepoe 
en Berten; Rotsaert, Dasseville, Vanden  
ousscne, hem m ens en nubrechsen.

A. S. Oostende: Pincket; HinderyckJ. 
en Wets; D eschacht, Aspeslagh en 
Meier; Vandierendounck, Dehaem ers, 
Janssens, Lenaers en Depooter.

De rood-groenen winnen den opgooi. 
Het speeiveid lig t zeer glad en er w oidt 
v)joii|,entig aangevangen. De partij is 
zeer verdeeld. V. G. tracht langs tfu - 
orechsen het tegenstrevend kamp bin
nen te dringen, m aar Meier w eet den  
snellen  hnksouiten  in  bedwang te hou
den. Op doororaak van Janssens, kan  
ijevos gepast redden. Twee m inuten  la 
cer ontsnapt Depooter en  tegen  zijn  
scnot staat Uevos m achteloos. A. S. komt 
een poosje aandringen, m aar de rood- 
geie acnterhoede w eet weg te werken. 
iMa 25 m inuten  spel ontsnapt Vandieren
dounck en Janssens, die goed voigde, 
jaagt m et grondscnerend scnot nummer 
twee nevens Devos binnen. V. G. h er
neem t moedig, m aar de voorhoede m ist 
sam enhang en scnotvaardigheid. Toch  
Kan Vandenbusscne m et een w elgericht 
scnot in  den beneden linkerhoek Pincket 
voor de eerste m aal verrassen. V. G. valt 
nu duchtig aan. A. S. verplaatst echter 
net spel langs Vandierendounck die een  
reuzenKans verkijkt. Janssens weet de 
fout te herstellen  en jaagt een derde 
doelpunt in  de. kas.

Na de hernem ing krijgt Vandenbus
scne den bal toegespeeid, m aar schiet 
nevens, nrven later, w anneer de bal langs 
den uitloopenden Devos in  h et doel zou 
verdwijnen, botst hij op V andieren
dounck, waardoor een zeker doel wordt 
gered. Daarop komt t V.G. duchtig aan- 
d nngen . Op reactie vertrekt Vandieren
dounck in buitenspeistand en Janssens 
die goed gevolgd heeft, schiet onm ee- 
doogend binnen: 1-4. ’t  V. G. is eenigs- 
zins ontm oedigd door dezen tegenslag, 
jjassevine en van  Houcke hebben van  
plaats verwisseld. A. S. dringt haar sp el
wijze op en Devos redt kanjers van  
Janssens en Vandierendounck. Met de 
21e m inuut ontzet Devos op Janssens  
die doorgeeft aan Lenaers; deze laat 
het leder aan Vandierendounck die een  
prachtig doelpunt aanteekent. Langs 
de overzijde kom t Lem m ens aJ’een vóór 
het doel, m aar hij verkijkt een gem aakt 
doelpunt. Op een kort geharrewar, zal 
Rotsaert er toch  in slagen h et acnter- 
stel zijner ploeg in te korten. Een m i
nuut la ter doet Lenaers een prachtige  
soloren en  Devos h eeft opnieuw h et n a 
kijken. Met de 35e m inuut aarzelt de 
V. G .-achterhoede w anneer Vandieren
dounck ip tw ijfelachtig  buitenspel ver
trekt; deze speler kan dan ook gem ak
kelijk een zevende doelpunt netten. 
V. G. poogt de bakens te verzetten, 
m aar telkens w eet h et tweetal Hinde- 
ryckx-W ets te ontzetten. De laatste m i
n uten  verloopen in h et voordeel van ‘t 
V. G. W anneer h et einde gefloten wordt 
w int A. S. ten  slotte m et 7-2.

Beschouwingen

Niem and had durven vermoeden dat 
de rood-groenen m et dergelijke cijfers 
zouden winnen. De eindscore van deze 
partij is te eigenaardig om logisch en 
regelm atig te wezen. De mooie over
w inning van de m annen van Lenaers 
is ten  volle verdiend, maar h et valt in s
gelijks n iet te ontkennen dat 7-2 n iet  
heelem aal een getrouwe weerspiegeling  
van h et spel weergeeft. V. G. werd n im 
m er zoozeer ingedrukt als de cijfers het 
zouden kunnen doen vermoeden. De 
w aarheid is slech ts dat, terwijl rood

aan den dag legde, de gastheeren van  
hun zijde er een broertje schenen  aan  
dood te hebben om Pincket hard op de 
proef te stellen. V. G. h eeft A. S. een  
flinke repliek gegeven, doch de voor
hoede van deze laatste, die zich werke
lijk overtroffen heeft, gaf den doorslag. 
Bij de aanvallers van de thuisclub, zijn  
slechts R otsaert en Hubrechsen te ver
melden. De m iddenlijn speelde slechts  
een m atige partij. Het backpaar van  
V. G. was op het einde doodvermoeid. 
In het doel h eeft Devos een paar doel
punten op zijn geweten. Bij de overwin- 
aaars was de voorhoede h et beste ge
deelte van het elftal. In de m iddenlijn  
oewees Aspeslagh eens te m eer een flin -  
se spil te zijn. De achterhoede speelde 
gewetensvol, ofschoon een m isverstand  
tusschen backs en doelw achter aan R ot- 
jaert toeliet een tweede punt te netten.

Zondag wordt op het veld van A. S. 
ien  partij betwist tusschen rood-groen  
?n Club Brugge. Op het eerste zicht 
noet dit voor de gastheeren een nieuwe 
overwinning worden, m aar ze zouden  
overschot van ongelijk hebben, m oesten  
;e m et overdreven zelfvertrouwen den  
strijd aanbinden.

V. G. O. bevindt zich voor een vrij w at 
noeilijker taak, w ant we voorzien n iet  
ia t de O ostendenaars iets hunner ver
plaatsing bij Cercle zullen weghalen.

KALENDER DER MATCHEN VOOR 
ZONDAG 5 JANUARI If41

PROVINCIALE AFDEELING 
Reeks A

14.30 u. : A. S. Oostende — F. C. Brugge 
3. S. Brugge — V. G. Oostende 
?. C. Knokke B — F. C. Knokke A 

GEWESTELIJKE AFDEELING 
Reeks A

4 u.: S. K. Eernegem — A .S. Oostende 

*

BOKSEN

OOSTENDE ONDERSCHEIDT ZICH OP 
VERPLAATSING TE VEURNE

Sommige liefhebbers van Flandria B.
C. Oostende verplaatsten zich Zondag- 
ïandddag naar Veurne. Over het a lge
meen hebben de Oostendenaars. flinke  
/errèhtingen  achter den rug.

Vaidenberghe en Naessens werden re- 
ïelm atig en  verdiend overwonnen tegen  
oetere tegenstrevers. Isidoor H elsm oortel 
ia m  het op tegen .d en  3 kg. zwaarderen  
Marino en was over het algem een beter 
Doksei; toch gaf de scheidsrechter den  
Oostendenaar verloren Hetzelfde lot 
overkwam Zeebrouck tegen Deckers en 
deze laatste kreeg een geschenk van den 
:eferee. De « Tarzan » van Veurne was 
iegen Tan Eenoo lang gaen echte Tar- 
san, want de jongen vart Oostende won 
n et eet «boulevard» op zijn tegenstre
ver. En tenslotte wist Hoorne zijn tegen 
stander Berto in  de vierde hernem ing  
weg te ïetten, wat bewijst dat de w ils
krachtige Hoorne in vooruitgang is.

Bij de beroepsboksers hadden we en- 
ie l  één vertegenwoordiger. Tegenover 
Dufour gesteld, die reeds een tiental 
oeroepskampen met goed gevolg achter  
ie n  rug heeft, kon de Oostendenaar 
prachtig m atch nul afdwingen, spijts 
een handicap van 5 kg. Wolpe wordt een  
meester in het vak en we wenschen on 
sen stadsgenoot dat hij moge op den in - 
ieslagen  weg voortdoen.

Hieronder volgen de volledige u itsla
gen van deze bijeenkom st die doorging 
in het «Vlaamsch Huis», Pannestraat.

Liefhebberswedstrijden over 4x2 min.:
MARS (54 kg.) Veurne w int m et de 

punten op Vandenberghe ; 54 kg) Oos
tende.

MINNY (67 kg.) Veurne w int m et de 
punten op Haessens (67 kg.) Oostende.

DECKERS (60 kg.) Veurne w int m et 
de punten op Zeebrouck (59 kg.) Oos
tende.

MARINO (70 kg.) Veurne w int m et de 
ounten op Isioor Hesmoortel (67 kg.) 
Oostende.

VAN EENOO (70 kg.) Oostende w int 
n e t  de punten op Tarzan (75 kg.) 
Veurne. t

HOORNE (66 kg.) Oostende slaat Ber- ƒ 
to (66 kg.) Veurne k.o. in de vierde her- i  
nem ing.

W edstrijden voor beroepsboksers over^ 
10x2 m inuten:

VAN LOO (59 kg.) Veurne w int 
de punten op Wijns (59 kg.) BrusseJ

DUFOUR (72 kg.) en JEAN 
(67 kg.) Oostende slaan m atch

Wedstrijd voor beroepsbokser^
10x3 m inuten:

Oscar DESCHEEMACKER (1 
Veurne w int met de punten opJ

vervolg onderaan  volgende kolom ) groen esn  ongekende schotvaardigheid chiels (72 kg.) Halle.


