
LICHTEN
JANUARI

1 W
2 D
3 V
4 Z
5 Z
6 M
7 D
8 W
9 D

10 V
11 Z
12 Z
13 M
14 D
15 W
16 D
17 V
18 Z
19 Z
20 M
21 D
22 W
23 D
24 V
25 Z
26 Z
27 M
28 D
29 W
30 D
31 V

uit

7.45
7.45
7.45
7.45
7.44
7.44
7.44
7.43
7.43
7.42
7.42
7.41
7.41 
7.40 
7.39 
7.38
7.37
7.37 
7.36 
7.35 
7.34 
7.33 
7.31 
7.30
7.29
7.29 
7.27 
7.25 
7.24 
7.22 
7.21

15.47
15.48
15.49
15.50
15.52
15.53
15.54
15.56
15.57
15.58
15.59 
16.01 
16.02
16.03
16.04 
16.06 
16.08 
16.10 
16.11 
16.13
16.15
16.16 
16.18 
16.20 
16.21
16.23
16.24 
16.26 
16.28 
16.30 
16.32

Deze tabel geeft 
het wezenlijk uur 
volgens de zon.

-WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL .
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Drukkerij en Bureel 
Telefoon: 73.758  
Tel. Huis: 73.910

NIEUWPOORTSTEENWEG, 44, OOSTENDE 
Postcheckrekening 1070.98 

Verschijnt eiken Vrijdag avond

Bestuurder-Eigenaar : 
P. VANDENBERGHE 
Handelsregister 5327

BINNENLAND : 
m aanden, 15 fr.

ABONNEMENTEN :
Een jaar, 30 fr. ; 9 m aanden, 25 fr. ; 6 
; 3 m aanden, 10 fr. BUITENLAND : 50 fr.

Op Reis naar Frankrijk
Zegt n ie t een spreuk: «Als de 

ka t weg is, dansen de m uizen»? 
Zoo gebeurt h e t  nu ook in de 
drukkerij van  « Het Visscherij-  
blad  ». Terwijl de Bestuurder op 
reis is, geen plezierreisje naar het  
Zuiden hoor, profiteeren we van  
zijn afwezigheid om eens ons ge
dach t te doen tegen zijn  goesting, 
w a n t in zijn blad is er nooit een 
Vlekje om over zijn persoon maar  
iets neer te pennen. Bij zijn terug
keer zal hij wel w a t  brommen,  
maar gedane zaken hebben geen  
keer !

Het is onze lezers bekend dat, a lhoe
wel er nog een 50-tal kleine eenheden  
van onze visschersvloot in Belgische 
visschershavens liggen, ongeveer 95 pro
cent van de vloot naar Frankrijk en En
geland uitgeweken is, in om standigheden  
welke al even fantastisch  m ogen ge
noem d worden als de verplichte vlucht 
van de jongelingen van 16 tot 35 jaar.

Dfe heer Prosper Vandenberghe, die 
G riffier was van de Ongevallenkas voor 
Visschers, kreeg toen opdracht de vis- 
schersvaartuigen naar Frankrijk te vol
gen en er een afdeeling dezer instelling  
aldaar tot stand te brengen om de wer
king van dit organism e ten  gunste van  
onze uitgeweken visschers voort te zet
ten.

Het is hen, die m et onze visscherij- 
m iddens betrekking hebben, zeer goed 
bekend, hoe verdienstelijk hij zich aan 
stelde in deze dagen van wanorde en hoe 
hij zonder zich te bekommeren om het 
gevaar, vier à vijf m aal heen  en terug  
naar Frankrijk reed, tot hij eindelijk  
laatst van al, en  op h et laatste nippertje 
zelf m oest vertrekken.

We w eten in welke tragische om stan
digheden dit is geschied en we weten  
ook hoe achtereenvolgens de havens van 
Dieppe, Fécamp, Le Havre, Honfleur, 
Lorient en ten slotte La Rochelle d ien
den aangedaan, waar hij m et het per
soneel der Kas en in overeenstem m ing  
m et enkele beheerders onm iddellijk deze 
instelling een regelm atige werking ver
zekerde.

Zij die op deze tragische vlucht, den  
heer Vandenberghe m et enkele anderen  
aan het werk zagen, zullen m et ons ge
tuigen, dat hij n iet alleen talrijke ree- 
ders, visschers en fam ilieleden w ist bij 
te staan, m aar dat, dank zij zijn optre
den en ook dit van  K apitein Arseen 
Blondé, een verschrikkelijke ramp en 
honderden m enschenlevens gespaard 
werden.

Overal volgde hij m et bovenvermelde 
heeren de ongelukkige visschers van h a 
ven tot haven, richtsnoeren werden ge
geven, logem ent opgezocht, gezorgd voor 
eten  voor talrijke vluchtelingen en de 
zorgen van zijn eigen en zijn fam ilie
leden vergetend, w ist hij van de Fran
sche overheden voor de onzen zeer veel 
te bekomen.

Te La Rochelle had hij al spoedig den 
weg gevonden om aan de talrijke B el
gen die er vertoefden, h et behoud van 
hun auto te verzekeren, w ant een bevel 
was uitgevaardigd, waarbij alle Belgen  
genoodzaakt waren hun personenwagen  
in te leveren. Die h et deed zag deze niet 
meer terug. De heer Vandenberghe had  
hiervoor, evenals voor alle andere zaken 
welke onze vluchtelingen  en visschers 
aanbelangen, spoedig raad gevonden en 
zoo was h et grootelijks aan zijn toew ij
ding en die van bovenverm elde heeren, 
alsook aan de heeren Depoorter en Van- 
derrol, te danken dat elkeen te La Ro
chelle geruster de komende dagen kon' 
afwachten. Zoo werd La Rochelle ten  
andere ook het toevluchtsoord van ta l
rijke Oostendenaars. I

Toen de bezettende overheid zijn in 
trede aldaar deed en na een korte be- j 
raadslaging m et talrijke anderen, ging j 
hij onm iddellijk terug naar Oostende, er 
wel voor zorgende dat al de in lichtingen j 
welke hij daar sam engeraapt had zoo 
spoedig m ogelijk aan de bevolking zou
den bekend gem aakt worden om hen het 

/opzoeken van schepen, fam ilieleden, 
j/rienden en kennissen te vergem akke
lijken.

Gansch Oostende w eet hoe, bij de ver- 
^  ']ning van «Het Visscherijblad», dit

zfin'1- van uit alle hoeken van het land
Wie*J}d werd m et vragen voor in lich-

huisvrièun hoe de heer Vandenberghe 
standigh

onm iddellijk elkeen m et raad en daad  
bijstond in h et opzoeken van de hunnen.

Het is nog versch in eenieders geheu
gen hoe hij twee tot drie m aal naar  
Frankrijk afreisde, er duizenden en dui
zenden Belgen opzocht, ontelbare brie
ven m eenam  en alzoo talrijke fam ilies  
weer sam enbracht en  gelukkig m aakte.

Wij, en  m et ons een groot deel van  
onze bevolking, die den heer Vanden
berghe in deze m enschlievende taak aan  
het werk zagen, kunnen slech ts bewon
dering hebben voor h et afgelegde werk 
en het goede welke hij aldus verwezen
lijkte.

De bekom m ernissen van zijn eigen be
zigheden over het hoofd ziende en steeds 
m et de leuze voorop «Ons Volk dienen», 
is hij thans eens te m eer in dit ongun
stig jaargetijde vertrokken om in Fran
krijk voor velen onder ons en vooral 
voor onze visschers en reeders n uttig  te 
zijn.

Hierover verder uitw ijden is ons niet 
mogelijk, om dat het zijn gewoonte n iet 
is  m et w at hij doet ten  voordeele van  
zijn volk, hoog op te loopen en h et in  
de pers uit te schreeuwen.

G ansch Oostende en de kustbevolking, 
alsm ede velen uit het binnenland, heb
ben in talrijke brieven, waarvan wij 
thans kennis konden nem en, hem  hun  
dank betuigd en h et m ag gezegd dat 
deze verdienstelijke visschersvriend de 
volle waardeering en steun verdient van  
het D epartem ent van Zeewezen, de ste 
delijke overheid en de gansche bevolking  
aan wie hij in  de huidige moeilijke tij
den de grootste d iensten bewezen heeft, 
welke m en ooit van iem and kan ver
wachten.

Nu hij voor de belangen van zoovelen  
in de huidige Denarde om standigheden  
opnieuw afgereisd is en, zonder onge
lukken, de volgende week terug zal zijn, 
m ocht dit wel eens overwogen worden 
door h et publiek en hen, die hem  dage
lijks in zijn werking om elkeen te h e l
pen en m et raad en daad bij te staan  
konden gadeslaan.

Dit alles strekke ten  andere tot voor
beeld en is een klinkend antwoord aan  
enkele kleingeestige m enschen welke uit 
afgunst, deze verdiensten m eenen te 
m oeten kleineeren of verzwijgen. Een 
geluk dat onze Pros zich aan geen klein  
gerucht stoort en spijts alles ten  dienste 
blijft van de bevolking, waarvan het  
m eeste part zijn werk naar waarde w eet 
te schatten.

Daarom  zeggen we tot Pros : « Doe 
voort in uwe boosheid ! ».

C.

De Repatrieering van 
onze Zeelieden in Spanje

De krachtdadige actie op touw gezet 
door «Het Vischerijblad» bij talrijke zeer 
invloedrjike personen in bevoegde m id
dens, om onze zeelieden, die zooals m en  
w eet zich ten  getalle van 94 in  Spanje  
geïnterneerd bevinden, terug naar hun  
vaderland in den huiselijken kring te 
brengen, gaat langzaam  m aar zeker een  
gunstige oplossing te gem oet!

In ons num m er van 27 December 1.1. 
hebben wij m edegedeeld hoe aangedron
gen werd bij den Heer W alter Baels, den  
ijverigen voorzitter van  den Vlaam schen  
Scheepvaartbond, die w egens zijn her
haaldelijk  lange verblijven in Spanje, 
waar hij uiterst belangrijke onderhan- 
delingen voerde, m isschien wel een of 
ander woordje zou kunnen ten  beste 
doen om den terugkeer van al onze 
Vlaam sche zeejongens te bespoedigen.

De heer W alter Baels h eeft zich on
m iddellijk bereid verklaard om aan dit 
bij uitstek m enschlievend werk m ede te 
werken. Zonder dralen h eeft hij zijn  
visa aangevraagd om er die personen te 
ontm oeten die invloed konden u itoefe
nen.

Thans is hij teruggekeerd in ons land  
en hij h eeft ons onm iddellijk op dej 
hoogte gesteld  van de u itslagen welke 
hij daar verm ocht te verwezenlijken.

Zij zijn dan ook van dien aard, dat 
zij ons ten volle optim istisch stem m en, 
w ant wij bevinden ons weer een stap  
nader bij de vrijlating van onze V laam 
sche zeelieden.

Wij geven hieronder een aangepasten  
inhoud van h et sym pathiek schrijven  
van dien grooten onverm oeibaren w er
ker en strever die W alter Baels is.

Zijn alle strevingen naar loslating van  
onze jongens die zich in een neutraal 
land bevinden eenigszins verhinderd  
door de bepalingen van h et In tern atio
naal Recht, welke tot de vrijlating van  
deze personen de eensluidende toestem 
m ing vereischt van  de beide oorlogvoe
rende partijen  (wat ten  andere ook het  
geval is voor de Belgische m ilitairen die 
zich in Zwitserland bevinden), toch  w a
ren de besprekingen van den voorzitter 
van den Vlaam schen Scheepvaartbond  
m et den gevolm achtigden m inister van  
Generaal Franco, Caudillo van N atio
naal Spanje, zeer bevredigend.

Deze hoogwaardige persoon h eeft  
uiterst belangrijke verklaringen m et de 
m eeste bereidwilligheid afgelegd, welke 
algeheel ten  nutte vallen  van onze 
Vlaam sche zeelieden. Hij h eeft onder 
andere de procedure aangeduid welke er

in  de m ate van het m ogeljike te volgen  
is om hun vrijstelling te bewerkstelligen.

Deze bestaat door h et invullen van een  
lijst waarop, benevens de verm elding  
van naam , voornam en, datum  en plaats 
van geboorte, zekere in lichtingen  m oe
ten  verstrekt worden welke een persoon
lijk karakter dragen en waarover wij in  
deze kolomm en bezwaarlijk kunnen  
spreken.

Wij hebben dan ook gem eend al de 
belanghebbende lezers genoegen te kun
nen doen door hen mede te deelen dat 
«Het Visscherijbald» deze vragenlijsten  
zal drukken, waarna deze op ons bureel, 
Nieuwpoortsteenweg 44, m ogen afge
haald worden ter invulling. B elangheb
benden die m oeilijk zelf kunnen komen 
of in een andere stad wonen, kunnen ons 
schrijven, onder toezending van drie 
postzegels van 0,75 fr. voor het dekken  
der onkosten en briefwisseling. De for
mulieren dienen in h et drievoud opge
steld te worden.

Van zoodra deze ingevuld zijn, m oet 
m en ze onverwijld op ons bureau terug  
inleveren of opzenden. Wij zullen dan  
van onzen kant er voor zorgen dat deze 
stukken in alle vertrouwen en langs den  
kortsten v/eg den persoon zullen berei
ken welke dan verder het noodige zal 
doen.

Het kom t er nu op aan zoo snel en 
zoo juist m ogelijk te werk te gaan.

Mochten wij, sam en m et den heer 
W alter Baels, spoedig den terugkeer van  
onze Vlaam sche zeelieden in Vlaanderen  
begroeten, het is onze eenige wensch. 
En wij zijn overtuigd dat wij spreken in 
naam  van alle belanghebbenden.

Eens te m eer wordt hierm ede bewezen 
dat de actie van « Het Visscherijblad » 
vruchten oplevert, dat wij nader tot de 
ontknooping komen welke tot de vrijla
ting  van  de geïnterneerden m oet leiden. 
H et spreekt vanzelf dat than s eenig ge
duld m oet gekoesterd worden. Trouwens 
h et fe it alleen  dat onze belanghebbende 
lezers w eten  hoe ze de vrijstelling van 
hun teergeliefde wezens kunnen bewerk
stelligen  m oet een grooten troost zijn.

Bedanken wij inm iddels hier den heer 
W alter Baels voor zijn uiterst belang
rijke werking, die door iedereen, zoowel 
belanghebbende als toeschouwer, ten  
volle naar waarde zal worden geschat.

Het woord en de daad is thans aan 
de fam ilie van de in Spanje geïnter
neerde zeelieden.

C.

W aar vertoeven onze 
Visschersvaartuigen I

»

Zie bladzijde 4

De Sociale Wetgeving in de
Visscherij

De Verzekering van onze Visschers 
tegen de gevolgen van Ouderdom en 

vroegtijdigen dood
DE TOESTAND DER VOORZORGSKAS IS ONW ETTIC

MEKANIEKE TOUW-, GAREN
EN NETTENFABRIEKEN

N. V.
REEDERIJKAAI. OOSTENDE

Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en
— Openbare W erken —
— Maziaut « Purfina » — 
Diesel Motoren « Sulzer »

Wie bezorgt er ons Inlichtingen over....

Wij hebben nieuws van.

Uitbetaling der 
Visscherspen- 

sioenenvocr Januari
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 pensioengerechtigden die n iet te 
O ostende 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, 
R entenierstraat, 7, Oostende. Men ge
lieve er op te letten  dat h et levensbewijs 
het adres verm eldt van den pensioen- 
aanvrager.

Het Bestuur.

Wie bezorgt ons in lichtin gen  over Al
ber t  DILLES en Edmond  GERIL, weder- 
zijdsch electrieker en m ekanieker, ver
trokken in Mei 11. u it Nieuwpoort, aan  
boord van N.16? Te Boulogne hebben ze 
dit vaartuig verlaten. Hadden h et in 
zicht zich naar N antes te begeven, waar 
zij voorheen werkten.

Aan G. HEMELAERTS, Tu rnhou t .  —
Tijdens onze reis zullen we alles doen 
w at in ons bereik is, om in lichtingen  in  
te w innen nopens uw zoon Constant He- 
melaers, die zich than s nog in onbezet 
Frankrijk zou bevinden.

K unnen onze lezers in lichtingen  ver
strekken over dezen jongeling? Zijn ou
ders wonen Merodelei, 148, Turnhout.

Men vraagt ons nieuw s over BULTEEL 
Oscar,  Noord Eedestraat, 11, Oostende, 
m atroos aan boord van de 0.237. Werd 
laatst gezien den 22 Mei 1940, waar- 

i achijnlijk in  tegenwoordigheid van de 
bem anning van dit vaartuig.

Van den Heer ERASMUS, u it Bres- 
kens, ontvingen wij een schriftelijk  be
richt, dat het visschersvaartuig N.24 on
beheerd zou liggen in de haven van  
Breskens.

Anderzijds stellen  we vast dat de N.24 
th an s van uit de haven van  Nieuwpoort 
zou varen onder N.4, eigenaars V anden- 
abeele G. en A.

Wij verzoeken den heer Erasm us na

dere bijzonderheden te w illen verstrek
ken.

**
Men vraagt ons in lichtingen  over de 

echtgenooten DECLERCQ-DEDRIE, m et 
kinderen w aarschijnlijk  uitgeweken naar 
Engeland, aan boord van  een vaartuig  
van de Pêcheries à Vapeur (0.83?).

**
GOEMINNE Alfons, uit Blankenberge, 

vraagt ons in lichtin gen  nopens zijn  
zoon Louis, m otorist aan boord van  B.2.

Kan de fam ilie van den schipper Louis 
Laforce, ons som tijds in lichten  waar de 
bem anning van dit vaartuig zich th an s  
bevindt?

**
Een lezer deel t  ons mede dat hij van

wege zijn ouders uit Engeland nieuws 
ontvangen h eeft lan gs Berno, Herren- 
gasse, 34. Benevens den weg lan gs Lis
sabon (Portugal), Postbox 506, kan men 
bijgevolg trachten  in verbinding te ko
m en m et personen welke in  Engeland  
zijn lan gs H errengasse 34, Berne, Zwit
serland. Het is aan te raden een  inter
n ation ale «egel van 3,50 fr. bij den 
brief te  voegen.

W eet er niem and nieuws van  scheeps
jongen Cyriel DESCHACHT, i5-16 jaar, 
varende op schip 0.316 der Reederij 
Seghers of 0.275? L aatst gezien in Bou
logne in de m aand Mei.

D it wordt gevraagd door zijn ouders.

In  onze vorige uiteenzetting wezen  
we er m et nadruk op dat een afhouding  
op de opbrengst van den verkoop in de 
vischm ijn gedaan wordt, n iet ten  be
hoeve van de stad, m aar ten, voordeele 
van een bijzondere instelling, staande 
onder haar patroonschap.

Art. 113 der grondwet bepaalt uitdruk
kelijk dat er: « Buiten de gevallen voor
zien door de wet, geen enkele vergelding  
van de burgers m ag geëischt worden, 
tenzij ten titel van belasting, ten voor
deele van den Staat,  de provincie of de 
gem eente  ».

De afhouding gedaan ten behoeve der 
Visscherskas wordt door geen enkele wet 
toegelaten, zooals de grondwet h et ver
eischt. Zij wordt geheven ten voordeele 
van een inrichting, die zelf de rechts
persoonlijkheid n iet bezit.

Het reglem ent der Voorzorgskas is dus 
regelrecht in strijd m et de grondwet. 
Het kan slechts om redenen van m ensch- 
lievendheid en opportuniteit zijn, dat zij 
door de hoogere overheid en door hen  
te  wier laste de afhoudingen gedaan  
worden, gedoogd wordt.

Er bestaat echter geen reden om de 
bestaande ongrondwettelijkheid in stand  
te houden; de a fsch affin g  ervan kan tot 
een verbetering leiden.

Om nog beter te beseffen  hoe zonder
ling de toestand der Visscherskas is, 
hoeft men slechts uit te denken waar 
m en zou uitkom en, m oesten alle ge
m eentebesturen, onder voorwendsel van  
gem eentenut, allerhande instellingen  
van bijzonder nut zooals m aatschap
pijen van onderlingen bijstand, tooneel- 
m aatschappijen, in  stand houden door 
bijzondere heffin gen  in hun voordeel ge
daan.

Het zou om zoo te zeggen een afper
sing zijn  die door niem and zou geduld  
worden.

Men kan te vergeefs inbrengen dat de 
verkoop in de m ijn  vrij is en dat dege
nen  die de afhouding voor de Kas n iet 
willen betalen, er m aar buiten m oeten  
hlijven. De verkoopers hebben volstrekt 
toegang tot de m ijn, zoodra zij h et m ijn
recht betalen, zooals h et door de be
voegde overheid bepaald werd.

Daarenboven m oet m en in acht nem en  
dat op de opbrengst van den verkoop 
in de vischjnijn te Oostende door andere 
vaartuigen, die n iet in  deze haven in
geschreven zijn, de afhouding voor de 
Visscherskas insgelijks gedaan wordt, 
zonder dat de bem anning kan aanspraak  
m aken op eenig voordeel.

"Men kan zich terecht afvragen of de 
Voorzorgskas of h et stadsbestuur wel 
eenig verweer zou hebben, m oesten de 
verkoopers zich op het w ettelijk stand

punt p laatsen  en weigeren verdere a f
houdingen toe te laten  ten voordeele van  
de Visscherskas.

BESLUIT

Men neem t eenerzijds aan dat oud- 
visschers zouden m oeten kunnen aan
spraak m aken op een pensioen op 60- 
jarigen ouderdom; anderzijds stelt m en  
vast dat de werking der Voorzorgskas 
der Visscherij, die gedeeltelijk hierin  
voorziet, slechts beperkt, n iet verzekerd 
en daarenboven ongrondwettig is.

Het komt ons gepast voor een p en 
sioenkas in te richten die door een wet  
geregeld loordt, in dien zin d a t  zij de 
pensioenkas w ordt van alle zeevisschers. 
Men week in het verleden achteruit voor 
den overgrooten last dien h et pensioen
recht op 60-jarigen leeftijd  zou te weeg 
brengen. Van de uitsluitende toepassing  
van h et gem een m aatschappelijk recht 
op zeevisscherij gebied kan, naar ons in 
zien, geen sprake zijn. De zaak is zon
der een ruime tegem oetkom ing van den  
Staat onoplosbaar.

Daarenboven zal h et de taak van den  
wetgever zijn, bij de opruiming van de 
Voorzorgskas der Visscherij, rekening te 
houden m et de verworven rechten. D e
genen in wier voordeel zeer lang de a f
houdingen m et het oog op de stichting  
van een pensioen op 60-jarigen ouder
dom gedaan werden, hebben recht op 
dit pensioen en de a fsch affin g  van de 
Visscherskas m ag hun dit recht n iet 
ontnem en.

W. C.

De Zeevisscherij in 
een Politiek Lokaal

Een onzer confraters neem t in de ru
briek «Vrije Tribuun» twee brieven op, 
gericht tot den heer Vandenberghe, be
stuurder van «Het Visscherijblad», door 
den E. H. Chielens, directeur van de 
Alm oezeniers van den Arbeid.

Onze lezers w eten dat de h. Vanden
berghe thans zijn reis naar Frankrijk 
doormaakt. Zij, en in het bijzonder onze 
visschers, kennen het doel van deze in  
de huidige om standigheden zeer zware 
verplaatsing. Zij hebben zijn werking 
reeds naar waarde w eten te schatten.

Deze paar briefjes, geschreven en in - • 
gegeven door den E. H. Chielens, zullen  
zeker hunne zienswijze n iet veranderen.

Wij veronderstellen dat de heer V an
denberghe de eerste gelegenheid, welke 
hem  geboden wordt, te baat zal weten  
te nem en om op deze kwestie terug te 
komen.
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BANK VAN BRUSSEL
— NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP — 
BIJHUIS OOSTENDE : 3, WAPENPLAATS 
BUREEL: VISCHMIJN BESTUURSGEBOUW 

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

te n  of verzegelde kisten.

Een Blik op aktueeie 
Visscherijkwesties

Er zijn, in  de tegenwoordige om stan
digheden, m enigvuldige vragen die onze 
aandacht vergen, w anneer wij h et vraag
stuk van den wederopbouw van onzen  
vischhandel en aanverw ante n ijverhe
den in oogenschouw nem en.

Twee dezer vragen dienen in het bij 
zonder overwogen:

Eerstens, h et probleem der bevoorra
ding;

Vervolgens, den vorm welke ons zaken
leven in de toekom st zal dienen aan te 
nem en.

De eerste vraag eischt w ellicht de 
m eest dringende oplossing; ze is immers 
van levensbelang en is daarenboven in  
zich zelf een hoofdvereischte voor het 
spoedig herleven van alle bedrijvigheid  
in  het vak. Op dit oogenblik, waar 
overal getracht wordt naar een herop
bouw in den geest der nieuwe orde, kan 
in  h et v isch-vak  zeer w einig in praktijk  
worden verwezenlijkt, zoolang elke h an 
del en  nijverheid zelve noodgedwongen  
lam  liggen.

Het is daarenboven een gezond en 
krachtig voedsel, dat gem akkelijk an
dere gerantsoeneerde waren zou vervan
gen.

O ningewijden of buitenstaanders van 
het vak geven zich w ellicht geen vol
doende rekenschap van de plaats welke 
h et artikel «visch» inneem t in de be
voorrading van het land.

Voor wie er m ocht aan tw ijfelen , weze 
het, genoeg te verwijzen naar de sta tis
tieken die bewijs geven dat m illioenen  
kilogram m en visch jaarlijks, benevens 
onze eigene voortbrengst, uit den vreem 
de m oeten worden ingevoerd.

Versch, of onder verschillende vormen  
van bewaring, kwam en deze aanvoeren  
in  den handel, hetzij rechtstreeks, hetzij 
na in een of andere onzer nijverheden  
den noodigen handarbeid te hebben on
dergaan.

Een groote m enigte koopers en ver- 
deelers, die over h et gansche land zijn  
verspreid, vonden hierin hun bestaan. 
D aarnevens werden nog duizenden on 
zer landgenooten te werk gesteld in  de 
talrijke rookerijen, opleggerijen, visch- 
conservenfabrieken en andere bedrijven  
welke rechtstreeks leven van hun om 
gang m et het vischbedrijf.

Als wij ons rekenschap geven dat deze 
bloeiende bedrijvigheid plotseling werd 
stop gezet, kunen wij ons inbeelden welk 
verlies dit voor vele gezinnen beteekent.

Hoeveel onzer kleine m enschen zijn er 
niet, die geheel hun kapitaaltje in  hun  
zaak hebben vastgelegd?

Hoeveel anderen die zware pachten  
hebben aangegaan en nu in  hun winkel 
m et ledige toonbanken staan?

Hoeveel grootere zaken die nog steeds 
een ploeg vertrouwde werklieden en be

handel in  eer té herstellen;
als h et er om gaat de zoo lang ver

w achte hervorm ingen te bewerkstelligen:
— onbeperkte vrijheid in  den handel 

te keer te gaan;
—- oneerlijke concurrentie en sluik

handel uit te schakelen;
— meer rechtvaardige w in st- en loons- 

barema vast te stellen;
— dwaze fiskaliteitsm aatregelen  te 

herzien;
— strenger hygienische kontrool in te 

voeren in de voedingsnijverheid;
en w at m eer...
als het er om gaat ieder in  zijn vak 

eerlijk zijn bestaan te verzekeren en 
daarbij de gem eenschap te dienen,

dan, is zeker iedereen geheel en on 
voorwaardelijk voor «nieuwe orde»!

En w at geldt voor h ét zakenleven in  
't algem een, daar m aken wij zeker geen  
uitzondering voor h et vischbedrijf.

In dit vak is zeker nog alles te doen  
onder opzicht van bedrijfsorganisatie en 
corporatieve ordening, en het is m is
schien n iet slechter. Zoo zal m en kun
nen boüwen van den grond af, op zui
veren voet.

Velen vragen zich  echter af, of de 
corporatieve ord en in g 'n iet enkel betee
kent, h et beperken van de volledige vrij
heid, die ze wenschen te behouden voor 
den verderen strijd. Ze zien evenwel n iet  
in, dat ze nu juist daar de bescherm ing  
vinden tegen  zekere handelw ijzen w aar
voor ze vrije hand behoefden om te kun
nen  tegenkam pen.

Was h et ten  andere deze vrijheid niet, 
die m eestal noodlottig speelde 'tegenovei 
de ernstige zakenlieden?

Anderen vragen zich af, of h et geen  
hinderpaal zal zijn die hen  zal beletten  
ooit in  dit vak te kunnen binnentreden?  
Toch niet; ze zullen h et echter alleen  
nog kunnen onder bepaalde voorwaar
den, die n iet schaden aan h et recht h u n 
ner vakgenooten, voorwaarden waarop 
wij la ter wel m eer in  h et bijzonder zul
len  terugkomen.

Merken wij daarbij nog op dat de 
grondgedachte van h e t  corporatief ste l
sel beoogt: de rechten te bescherm en  
van den enkeling, in  d ienst van de ge
m eenschap. Hoe paradoxaal h et ook  
m ocht schijnen, dit is de zin van de 
om wenteling die .we 'in h et zakenleven  
te gem oet gaan.

En om te sluiten, drukkefi wij de hoop 
uit dat eenieder h et zijne bijdragen zal 
om een krachtige en  gezonde organisatie 
te helpen uitbouwen; en bij den aan
vang van dit jaar w enschen wij:

aan de oprichters der corporatieve 
ordening, een oprechte medewerking 
van wege de vaklieden ; en aan deze 
laatsten: een organisatie die ten volle

De Verkeers- 
toelatmgen en de 
Vervoerbureau’s

beantwoorden zal aan  hunne verwach- 
dienden aan hun dienst hielden, m aar tingen, opdat ze door hun taaien  wil en 
die ze toch n iet oneindig zonder ren- r noesten arbeid m ogen gaan naar een  
deerenden arbeid zullen kunnen behou
den?

Hoeveel gezinnen, eindelijk, waar m e n ! 
nog nooit geen werkloosheid had ge- ; 
kend en waar nu al m aanden lang geen j 
cent aan loon m eer in huis kwam?

Om deze redenen m ochten wij m et 
recht zeggen dat h et vraagstuk der b e - , 
voorrading van levensbelang is. Daarom  
ook d ient er onverpoosd te worden ge
werkt, opdat weilic'it weer leven kome 
in  onze nijverheden, hetgeen  in zich  
w elstand voor de gem eenschap zou be- 
tuekenen.

M oeten wij onze hoop stellen  in de 
bedrijvigheid die onze kustvisscherij m ag  
hernem en? Naar ons bescheiden oor
deel, kan er in de huidige om standig
heden n iet veel overvloedigs worden van

Al wie handel drijft, ’t zij in h et klein, 
t zij in  h et groot en  daartoe een voer
tuig bezigt weike m et behulp van ben
zine of m azout voortbewogen wordt, h eeft  
m aar ai te w el ondervonden dat door de 
oevoegae overheden strenge m aatregelen  
uitgevaardigd werden om trent dit ver
voer en net oenzineverüruik, w at ten  vol
le gerechtvaardigd is ais m en onzen voor
raad motorDrandstof nagaat en welke 
echte halsbrekende toeren door de be
voegde overheden m oeten uitgevoerd  
worden, wil m en ieder belanghebbend  
persoon voldoening schenken.

Om dien toestand zoo rechtvaardig en  
recntschapen m ogelijk te m aken werden  
verscniilende vervoerDureaus opgericht in  
ons land, en  werd er aan h et noofd van  
ieder organism e een vervoerleider (fah r- 
Dereitscnaftleiter) aangesteid, aan  wien  
alle m acht toegekend werd om over de 
wegvoertuigen te beschikken en alle 
vervoer door de eigenaars van die voer
tuigen te doen verrichten.

Doen rekening houaenae m et de steeds 
kleiner w oraenae oescmkDare hoeveelne- 
den m otorürandstoi, kon n et vooropge
stelde doei m et bereikt worden, zonaer 
aat aan de jrahrbereitscnaitieiters de 
m acht verleend werd om h et georuik van  
oenzm e en van de m otorvoertuigen te 
Kunnen controieeren en om zich geoèur- 
njk m et Kiem te kunnen verzetten tegen  
aue vervoer dat in  de nuidige öm standig- 
neclen m et van  strict ecoiiom iscn belang  
is of per spoorweg, buurtspoorweg, m et 
paard oi eiK andere m anier kan gesch ie
den zonder de aanwending van .m otor- 
orandstof.

D it werd thans bij besluit van 19 D e
cember ji. verwezenlijkt. De d oeitrefien - 
de controle zal kunnen uitgevoerd wor
den, daar er tnans voor alle vervoer van  
zaken m et een motorvoertuig buiten een  
Kring van 2ö km., rondom n et centrum  
van de stad waar h e t voertuig 'thuis
hoort, een verkeerstoelating (vervoer- 
m aentiging) van doen is. Deze zal a fge
leverd worden door den Vervoerleider. 
Het sreekt van zeil dat de alzoo afgeba
kende zone h et garische grondgebied om 
vat van de gem eente, waardoor deze lijn  
loopt.

Langs den anderen kant is voor alle 
vervoer, dat krachtens een verkeerstoe- 
iating, zoowel voor rekening van derden  
als voor eigen rekening verricht wordt, 
de vervoerder verplicht van den bestem 
m eling te vergen dat deze zijn handtee- 
kening en den datum  van aflevering (in  
de kolom Opmerkingen) van den reisw ij
zer van h et benuttigd voertu ig  plaatst. 
Het gebruik van h et voertuig voor ande
re doeleinden dan opgegeven, is hierdoor 
volkomen uitgesloten.

Om de benzinebesparing te bewerken 
m ag buiten een  kring van 10 km. rondom  
h et centrum  van de gem eente waâr het  
voertuig thuishoort, geenerlei ledig tra
ject afgelegd worden zonder een daartoe 
af geleverde toelating van d en  leider vah  
het Vervoerbureau.

Het kan nu nochtans voorvallen dat 
een vervoerder op m eer dan 25 km. Van 
het centrum  van zijn  gem eente verwij-

De Inrichting van W interhulp Notarieeie & Kieine
Aankondigingen

(Vervolg)

BEPALING VAN DE SAMENSTELLING 
VAN HET GEZIN — TOEPASSING VAN 
HET PLAFOND VAN BEHOEFTIGHEID 
(GEWOON TARIEF) EN HET DUBBELE 
VAN DIT BEDRAG (DUBBEL TARIEF)

De sam enstelling van het gezin wordt 
bepaald volgens het K B. van 29 Juni 
1940, betreffende h et verleenen van hulp  
en bijstand aan de personen die in staat  
van behoeitigneid verkeeren.

Volgens de bepalingen van dit besluit 
wordt door «gezin» verstaan, de aan w e
zige personen die onder hetzelfde dak  
samenwonen en van een gem eenzam e-  
lijk leven deel u itmaken, zonder reke
ning te  houden of zij al of n ie t door 
de banden van b loedvenvantschap of 
huwelijk  verbonden zijn.

Het hoofd van het gezin wordt ver
zocht bij h e t  indienen van een s teun 
aanvraag  om van de voordeelen van  
W interhulp .'te genieten, een verklaring  
te onderteekënen  welke luidt als volgt:

« Ondergeteekënde verklaart
hierm ede op eerewoord dat de vaste en

Aanbesteding
Op D insdag 21 Januari 1941, te 11 u„ 

zal in een der zalen van h et Stadhuis  
(G erechtsnof) overgegaan worden tot  
de openbare aanbesteding betreffende 
het leveren en p laatsen  van houten mo
bilair in  het Stadhuis.

De aanbiedingen m oeten ter post be
steld  worden ten  laa tste  op Zaterdag  
18 Januari 1941 of afgegeven worden  
vóór de opening van de zitting van 21 
Januari 1941.

Docum enten van de aanbesteding zijn  
verkrijgbaar op het bureau van den 
Technischen D ienst, Hendrik Serruys- 
laan  76, m its de som  van 5 fr. voor het 
bestek en 10 fr. voor een reeks plannen.

Alle in lichtin gen  zullen verstrekt wor
den door den heer Ingenieur-Architect 
Van Coillie, alle werkdagen tusschen  10 
en 12 uur.

«e©®®®*©*»®©®®®***#»®®®*»#®»®*

Vischverkoop te 
Oostende

Vrijdag 3, Zaterdag 4 en  Zondag 5 Ja
nuari zijn de bootjes n iet uitgevaren; 
dus was er geen verkoop.

Maandag 6 Januari 1941.
O.ölb 91 fr.; 0.41 1305 fr.; 0.104b 72 fr.; 

0.72b 490 fr.;-0 .59b  252 fr.; 0.3b 930 fr.; 
0.28 677 fr.

Prijzen: Sprot van 12 tot 15 fr. de kg.; 
schar aan 24 fr. de kg.; bots van 14.50 
tot 17,75 fr. de kg.

Dinsdag 7 Januari 1941.
0.110 325,20 fr.; 0.133 350,40 fr.; 0.51b  

63 fr.; 0.41 735 fr.; 0.104b 1974 fr.; 0.72b  
. *  _ . -  112,80 fr.; 0.28 1100 fr.; 0.59b 485,10; i

derd is en geen terugvracht heeft; hij o.82b 803 fr.; o!33b 150 fr.; 0.45b 140 fr.; 
is  dan verplicht zich .bij het n aaste ver- o.54b 198 fr.; Q.48b 154 fr. ; 0.61b 322,70 
voerbureau aan te m eiden alwaar m en fr . o.64b 1250 fr. 
nem  een terugvracht zal bezorgen ofwel Prijzen: Sprot van 7,30 tót 14 fr. de 
de toelating zal verleenen óm ledig terug kg.; schol aan 25,50 fr.; bots aan 12,50. 
te keeren. Tot dit doel zal binnenkort
een lijst uitgegeven worden dér bestaan- Woensdag 8 Januari 1941. 
de vervoerbureau’s. j 0.133 176 fr.; 0.3b 60 fr.; O .lllb  225

Alle verkeerstoelatingen m oeten daags fr > 0.13b 138,60; 0.67b 180 fr; 0.110  
na den einddatum  van de geldigheid on- 279 fr.; Q.76b 120 fr.; 0.45b 130 fr.; 0.51b  
m iddellijk ingeleverd worden. Deze die 130 fr.; 0.48b 132 fr.; 0.74b 201 fr.; 0.33b  
m aar geidig zijn voor één vervoer m oe-! 1526 fr.; 0.64b 1610 fr.; 0.72b 396 fr.; 
ten binnen de acht dagen volgend op 0 .6Ib  156. fr,; 0.28 920 fr.; 0.35b 310 fr.; 
den dag der aflevering ingediend wor- j 0.82b 770 fr.; 0.54b 678 fr.; 0.41 462 fr.

veranderlijke inkom sten van de perso
nen  welke van zijn gezin deel u itm ak en ,1
h et bedrag van ...........  n iet overschrij- I
den, zijnde het theoretisch wekelijksch | 
bedrag van de burgerlijke hulp waarop 
zijn gezin aanspraak zou kunnen m a
ken.................... frank zijnde h et dubbele
van h et theoretisch wekelijksch bedrag 
van de burgerlijke hulp waarop zijn g e
zin aanspraak zou kunnen m aken.

Hij verplicht zich er toe aan h et p laat
selijk com ité van W interhulp alle w ijzi
gingen die in de inkom sten van zijn ge
zin, welke tot gevolg zouden hebben dat 
deze, hetzij h et eerstgenoem de, ofwel 
het laatst genoem de bedrag zouden  
overschrijden, op te geven. »

Voor de berekening van h et theore
tisch  bedrag van de hulp of van den  
bijstand, waarvan hierboven sprake is, 
zullen de plaatselijke com ité’s gebruik 
m aken van vastgestelde tarieven, welke 
veranderen naar gelang de kategorie 
der gem eente.

Deze reeks is dezelfde als die waarin  
de gem eente gerangchikt is voor de toe
kenning van burgerlijke hulp.

ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE 
HET UITREIKEN VAN MELK

De plaatselijke com ité’s van W inter
hulp zullen aan de gerechtigden ticket- 
ten afleveren die hun recht zullen geven  
op volle m elk tegen verm inderden prijs.

WIE IS GERECHTIGD ?

Ieder gezinshoofd, houder van een  
W interhulpkaart, zal iedere week ticket- 
ten  bekomen in verhouding tot het aan
ta l m elkzegels, die krachtens de ran t-  
soeneeringsreglem enten aan de leden  
van zijn gezin worden afgeleverd.

Hebben thans recht op die zegels:
1) de zwangere vrouwen vanaf de 4e 

m aand en de m oeder die haar kind  
zoogt (huidig rantsoen 24 liter per m .);

2) de zuigelingen en kinderen b ene
den de 3 jaar (huidig rantsoen 24 liter 
per m aand);

3) de kinderen van 3 tot 6 jaar (hu i
dig rantsoen 16 liter per m aand);

4) de kinderen van 6 tot 14 jaar (hu i
dig rantsoen 8 liter per m aand);

5) de personen m eer dan 70 jaar oud 
(huidig rantsoen 8 liter per m aand) ;

6) lijders aan bepaalde ziekten, m et 
nam e aangeduid in het reglem ent op de 
m elkbedeeling.

De geneeskundige getu igschriften  die 
af geleverd worden kunnen gecontro
leerd worden.

De reglem enteering h eeft uitsluitend  
betrëk op volle m elk en n iet op de ont- 
roomde melk, die volledig voldoet voor 
gezonde volw assenen en zonder zegels 
kan verkregen worden.

Ct vervolgt).

STUDIE VAN DEN NOTARIS
Jean DEWYNTER

KERKSTRAAT, 43, TE OOSTENDE

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

TOESLAG VAN EEN

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

Genot: onmiddellijk. Verhuurd zonder 
pacht.

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

Ingesteld: 46.300 fr. 
Alle nadere in lichtingên  te bekomen 

ter studie van den verkoopenden n o
taris.

TE HUUR gemeubeld café, gelegen  
Hazegras, Oostende. Voor in lichtingen  : 
Bauwens Usmar, Polderstr.. 2, Oostende.'

TE KOOP: twee goede binnenbanden! 
voor auto, m aat 6/16 M ichelin. Adres: 
bureel van h et blad::

VERLANG TE KOOPEN: W elgelegen  
H andelshuis te Oosteinde in bizonderej 
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 j  
Ag. SEYS, 21, Rogierlaan.

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

Hôtel - Restaurant
WENSCH TE KOOPEN
A A N  D E  K U S T  :t

HOTEL - RESTAURANT
PR IJS : 200.000 à  400.000 FRANK 

de h e lft kom ptan t
A anbiedingen Bureel van ’t  blad 

onder le tte rs  H. V.

Oostendsch Nieuws

M. V.

v ÓETÊNVÊRZORGING — MASSAGEN 
FOOT COMFORT — SERVIÖE

!§BAuParan§5
G. M A D E L E I N  — B U Y S

Voetverzorger (Pédicure)
(Hoek Marie-Josépl .  en Madr ids t r a a t )

O ntvangst dagelijks van 2 to t  5 u. 
en op afspraak, telefoon 73.740)

N.B. — Alles w at verpleging en benoo
digdheden aan gaat van  zieke of p ijn
lijke voeten, zooals : E lastieke kousen, 
Zokjes, Omniped, Steunzolen*, Schuim - 
zolen, Foot Bed, H iel kussens, Réduc
teurs, Zinopads, Prom a’s, Corm a’s, Pe- 

verwacht. Alleen h et buitenland kan ons ; difix, Isolcor, Correcteur Dr Roberts, 
nog w at leveren, doch er d ient spoedig Stocking heel protector Dr S ch oll’s, 
een m aatregel te worden getroffen  op- Poeders, Badzouten, Foot-Comfort-Acty, 
dat de invoer zou worden hersteld, nu ! 
dat er nog iets aan den oorsprong voor- ! 
radig is.

En hier is h et woord aan höogerhand.j
Eens deze bevoorrading verzekerd ,1 .

t A . , ___, ,ttt We leven in  een tijd  van  volksverhui-
staat voor ons de wederopbouw van e Zin gen_ van uitw ijking en ... inwijking.
zakenleven, in h et raam  en den geest Terwijl nieuwe gezichten in  onze stad
der zoo druk besproken «nieuwe orde», zijn verschenen, hebben vele ingezete-

Als grondslag daartoe hebben wij de nen de eertijds genoem de K oningin der
I 9 r \ n^/ \ r 3 » r Awl n  + AV% t r n l l  /\  i Tnv\  r ï / \

toekom stige officieele stich ting  der

den.
Al wie valsche of onvolledige verkla

ringen aflegt wordt zwaar gestraft. D at 
m en het ten  andere ernstig opneem t, 
blijkt uit h et fe it dat binnenkort een  
besluit zal afgevaardigd worden waarbij 
de am btenaars en beam bten zullen aan
geduid worden, die sam en m et de o ffi
cieren der rechterlijke politie, de agenten  
van de plaatselijke, politie en de leden  
van de rijkswacht, zullen gelast worden  
m et het opsporen en vaststellen  der 
overtredingen op bovenstaande besluiten.

En tot slot drukken wij er de aandacht 
op dat de vervoerbureau’s Openbare B e
sturen zijn die uitsluitend voor h et a l
gem een belang werken. Zij m ogen dan  
ook geenerlei bezoldiging of vergoeding, 
in  welken vorm ook, voor de door hen  
bewezen diensten aanvaarden.

D at iedereen zich streng naar de voor
geschreven bevelen schikke, het gaat

Prijzen: Sprot van 7.70 tot 17 fr. de 
kgr. ,

Donderdag 9 Januari 1941.
0.54b 30 fr.; 0.3b 96 fr.; 0.35b 66 fr.; 

0.33b 127,40 fr.; 0.61b 60 fr.; 0.67b 70 
fr.; 0.41 180 fr.; 0.110 117,60 fr.; 0.28  
300 fr.; 0.72b 80 fr.; 0.82b 308 fr.; 0.64b  
408 fr.; 0.51b 56,40 fr.

Prijzen: Sprot van 9,80 tot 16 fr. de 
kgr.

Vischverkoop te 
Zeebrugge

Van W oensdag 1 tot M aandag 6 Ja-
_____ nuari zijn  de booten n iet uitgevaren;

toch om h et algem een belang van "ons i dus was er geen verkoop, 
volk; iedereen vindt er dus baat bij,! Dinsdag  7 Januari:  160 kg. sprot, h et  
zoowel hij die vervoert als de b u r g e r  dié ! to taa l van 4 vangsten, bracht 1853,70 fr. 1 tistieken  op"

APOTHEEKDIENST
Zondag 12 Januari zal de apotheek  

Perernans, 58, A lfons Pieterslaan, den  
ganschen  dag open zijn.

VERVOERGEMEENSCHAP VAN HET
ARRONDISSEMENT OOSTENDE

Er wordt kennis gegeven aan onze le
zers, dat h et Vervoergem eenschap  
waarvan er reeds spraak gew eest is, nu  
officieel gesticht is onder den naam  
«Vervoergem eenschap van h et Arrondis
sem ent Oostende S. M. VARO».

Alle in lichtin gen  zullen aan de be
langhebbenden gegeven worden in de 
bureelen van de m aatschappij, op alle 
werkdagen, V andersweepplaats 1 <Han- 
óolskam er) van 10 tot 12 uur

AUTOBUS OOSTENDE-BRUGGE
Vanaf M aandag 13 Januari zal de uur- 

tabel ais volgt gr-w.'jzigd worc^n:
Vertrekuren uit Oostende:  8.15 - 9.15

10.00 - 12.00 - 13.00 - 14.00 - 16.00 - 17.00 
en 18.00.,

De autobussen om 13 en om 18 uur 
rijden over Gistel.

Vertrekuren uit Brugge:  8.10 - 9.00
10.00 - 11.00 - 13.00 - 14.00 - 16.00 - 17.00 
en 18.00.

De autobussen om 8.10 en om 18 uur 
rijden over Gistel.

VOLKSTUINEN
Perceelen toegekend tot op 28 Decem 

ber 1940:
A antal gezinnen: 345; aan ta l toege

kende m2: 7 Ha. 1278,50.

STAND DER WERKLOOSHEID
Het Sta&sbestuur geeft over den stand  

der werkloosheid in  de weken van 23 
tot 28 December 1940 én 30 December 
1940 tot 4 Januari 1941, volgende sta 

de zaken in h et k lein koopt.

n r

op. De sprot werd verkocht aan 10-12,70 
fr. de kgr.

De Oostendenaars 
te Brugge

De Visscherij, de Vischhandel
en aanverwante Belangen

I. —  DE VISSCHERIJ.

Hoofdgroepeering «Visscherijprodukten»! 
in den schoot der N ationale Landbouw- 
en Voedingscorporatie.

O ntégënsprekelijk staàt ons een heele 
om wenteling der oude gebruiken te 
wachten. Moeten wij er ons over ver
heugen, eh w at m ogen wij er uit ver
hopen?

Over ’t  algem een genom en schijnt 
m en in  alle bedrijven tam elijk gunstig  
te staan  tegenover de nieuwe begrippen.

Indien deze ommekeer onbaatzuchtig  
en m et volle bewustzijn van  de toekom 
stige p lichten geschiedt, dan kunnen 
wij zeker n iets dan welgemeend goed
keuren; doch h et ware onzin, m oest men  
het opvatten als e e n e  transfusie van oud 
bloed in een jong lichaam !

Was h et m aar om oude tradities on
der den naam  van «nieuwe orde» te be
waren, dan beantwoordde deze «nieuwe 
orde» noch aan onze verwachtingen, 
noch aan haar doel !

Doch, als h et er om gaat meer ge
zonde en krachtige begrippen in te voe
ren:

— de onontbeerlijke tucht in het za
kenleven te scheppen;

__ meer rechtzinnige onderlinge sa
m enwerking in ’t leven te roepen;

__de eerlijkheid in den alledaagschen

Het is een verheugend feit te m ogen  
aanstippen dat h et lot der vissehers 

B adsteden verlaten om w ille van de ! sedert den wereldoorlog 1914-1918 aan-  
woeste luehtstorm en die bij tusschen- zienlijk verbeterd is.
poozen over de Noordzeekusten woeden  
en die huizen en m enschen  som s m et 
één enkelen ruk neertrekken...

Men schat op verschillende duizenden  
diegenen die als tijdelijke verblijfplaats  
Brugge «die Scone» hebben uitgekozen.

Daar, in  die aloude stad, waar de lage  
huisjes, de kalm e reitjes en d,e hobbelige 
kasseien in  de schaduw van honderd- 
m eterhooge torens kalm  efl m et een  
eeuwige rust, storm en en orkanen laten  
over zich heen glijden, leeft th an s een  
aanzienlijk deel van onze m enschen.

Terwijl de broodwinner van h et gezin  
m eestal reeds ’s m orgens m et een vol
gepropte «bus» de dagelijksche reis naar  
zijn werk onderneem t, _.ijn vrouw en  
dochters op zoek naar proviand, gaan  
hun zegeltjes halen  naar «Gruuthuuze», 
winkelen of w andelen en kuieren langs  
de «Steenstraete».

Brugge is m eteen, door den aangroei 
van al dat levendige volk, aan  ’t her
leven gegaan ; m oest Rodenbach her
boren worden, hij zou nog m oeilijk van  
een «Doode Brugge» kunnen gewagèn.

De bioscopen en café’s deelen van dit 
kustbezoek en de O ostendsche leute  
geeft zich rendez-vous in  drukke stam - 
ca fé’s. In «Craenenburg», de «Cecil» of 
«Het Putje», treft m en vaak gem engde 
O ostendsche gezelschappen aan die luid
ruchtig het reglem entair eenvormig

Het leven aan boord is m enschelijker  
geworden en h et gevaar op zee m inder 
groot, dank zij de verbeterde tech n i
sche uitrustingen en de ontwikkeling  
van de voortstuwingskracht.

Dat de vakkundige lessen, in de Vis- 
schersscholen aangeleerd, daartoe groo
telijks hebben bijgedragen, zal wel n ie 
m and betwijfelen, gezien h et geestelijk  
peil onzer huidige vissehers dit der 
ouders ver overtreft.

Toch bestonden er tot in  Mei 1940 nog  
te veel kwalen die aan de Visscherij 
groote schade berokkenden en die het 
gevolg waren van oude, doch door
slechte gewoonten.

In de eerste p laats vernoem en wij de 
overvloedige visch die zoogenaam d als 
«deelvisch», «koopm ansvisch» of «kor- 
deelvisch» uit de vangst werd getrok
ken, alsook al deze visch die aan «vrien
den en kennissen» werd weggegeven.

Het lig t n iet in  onze bedoeling den  
visscher te berooven van h et vischje dat 
van op zijn eigen tafel in den mond  
van zijn huisgezin terecht komt. In te 
gendeel, welke visch kan beter sm aken  
dan deze door vader, zoon of broeder 
zelf gevangen. Maar w anneer h et ge
weten is dat meer dan de 9/10 van deze 
visch in geld wordt om gezet, geld dat 
dan onm iddellijk den weg opgaat der 
drankhuizen, dan zal m en m oeten be

Week van 23 to t 28 December 1940: 
4949 m annen en 1724 vrouwen; totaal: 
6673.

Week van 3e December 1940 to t 4 Ja
nuari 1941: 5173 m annen en 1803 vrou
wen; totaal: 6976.

WINTERHULP 
Oproep voor Naaisters .  — Het Comité 

voor W interhulp doet een  dringenden  
oproep aan de jonge dam es van goeden 

[wil om zich aan te  bieden, IJzerstraat 
5, voor naaiwerk ’t  zij ter plaats, 't zij 

__ , , . . . 1 tehuis. Er is een groote vraag naar
W aarom al deze visch n iet in de m arkt kleederen, m aar er kan niet aan vol

gezet? Deze laatste  alleen kan de hoog- daan worden w egens gebrek aan werk- 
ste prijzen afdw ingen en zal de reeders krachten. Dus een zeer goed werk te  
in  staat stellen  visscher en vischlosser verrichten.

sen.

brouwsel binnengieten in bobbelige ; kennen dat de visscher daardoor langs  
halve- oi heeleliter glazen, en d it onder j geene goede banen wordt aeleid.

af K1’1' ” ernstige j Hetzelfde moes gezégd wórden ten  op-
I zichte van de vischlossefs, die evenveel 

Tyl. Jvischzooien krijgen als zij schepen los-

den afkeurenden blik 
Brugsche stam gasten!...

een hooger loon te betalen en hun eigen  
w inst te vergrooten of de verliezen tot 
een m inim um  te beperken.

Ook de vischhandel zal er n iet door 
ontredderd worden, w ant m eerm alen is 
h et gebeurd dat deze visch aan prijzen  
werd verkocht die beneden de m arkt 
prijzen stonden, m et gevolg dat som 
m ige handelaars onrechtvaardig be
schuldigd werden aan overdreven prij
zen te verkoopen, terwijl de sjache
raars, die in  schijn  goedkoope visch  
aanboden, dubbele w insten  opstreken.

Dat deze visch in som m ige gevallen  
m oest aanzien  worden als betaling in  
natura voor geleverd werk, w eten  wij 
evengoed. Maar ons gemoed komt in op
stand tegen  zulke betalingsm ethodes, 
om dat zij indruischen tegen het gezond  
begrip en de waardigheid van den  
m ensch aantast.

Aan de Overheid wordt de taak  op 
gelegd een einde te stellen aan dezen  
w antoestand, door krachtdadige m aat 
regelen te treffen  en strenge onder
richtingen  u it te vaardigen.

D iegenen  die schuld hebben gedragen  
aangaande de fe iten  hooger aangehaald, 
't zij reeder, visscher, iosser of h an d e
laar, zal er bewust of onbewust voor
deel u ithalen . En n iet h et m inst den 
Staat, w ant aanzienlijk  is h et kapitaal 
dat onbelastbaar is gebleven in tegen 
stelling m et de verkoopsverrichtingen  
die offic ieel en regelm atig zijn  doorge
gaan.

Zulks is n iet vcor vandaag, m aar het 
is te hopen voor m orgen.

Ct vervolgt).

OP HET STADHUIS
Op h et Stadhuis, jingang Stokholm 

straat, gebeurt het som s dat een  of an
dere persoon zich genoodzaakt voelt te  
voldoen aan een of andere dringende 
behoefte. De W. C.’s welke zich op de 
speelplaats bevinden doen derhalve goe
den diienst. Deze zijn nochtans, sedert 
een week allen  gesloten, uit reden dat 
ze stuk zijn; een  ervan is bruikbaar, 
m aar daar h iervan de deur afhangt, kan 
geen enkele vrouw deze W. C. gebruiken.

Zouden wij de aandacht van den be
voegden stadsd ienst op dezen toestand  
m ogen vestigen? Een paar uren arbeid 
en h et euvel zou vermeden zijn. In naam  
van het publiek, vooraf dank.

ONDERSCHEIDING
Wij vernem en dat de heer Seys, hoofd

com m issaris, opnieuw aangeduid werd 
om h et am ot van openbaar m inisterie 
bij de politierechtbank te vervullen.

SPORTAVONDEN
Een lezer, opgetogen over hetgeen  hij 

h eeft m ogen bijwonen van sportavon
den, gegeven  op den buiten, h eeft er zijn  
verwondering over uitgedrukt dat Oos
tende m aar nooit aan de beurt komt. 
Hij stelt, gezien het sluitingsuur, den 
Zondagnam idciag voor.

Ja, wij zijn ervan overtuigd dat die 
sportavonden m et w edstrijden op rollen  
m et deelnam e van gekende renners, a f
gew isseld  door een sportvoorc^racht of

BOTSING
D insdagm orgen is een zware vracht

auto in botsing gekom en m et een tram; 
op de A. P ieterslaan, ter hoogte van de 
P. Benoitstraat. Gelukkig werd niem and  
gekwetst, en alleenlijk werd er eenige 
stoffelijke schade aangericht.
DE (INKWARTIERING

De u itbetaling van de voorsch otten 1 
op cis inkw artieringen gaan snel voor
uit. Men voorziet zelfs dat er binnen-!

ort niem and m eer zal zijn  welke geen  
voorschot zou ontvangen hebben. Zelfs! 
de hotels (waar er zoovele n iet voor
ziene gevallen  in voorkom en) zullen  
deelnemen.

Vanaf 1 Januari (dus voor de bons in  
te dienen bij het begin Februari) zal 
het nieuwe en definitieve tarief worden 
toegepast.
OVER DE AUTOSTRADE

In den laatsten  tijd  is er weer veel ! 
gerept geworden over de autostrade, 
Het voortzetten der aangevangen wer
ken zou zeer ten  goede komen van dei 
werkloosheid. Zoo h eeft m en voor 17 Ja- ! 
nuari a.s. een aanbesteding u itgeschre-l 
ven voor het vak Aalter-Denevele.

De autostrade Oostende-Brussel komt 
er beslist!

STEDELIJKE VAKSCHOOL
Gezien veel werk in het toekomende,-.! 

besluit h et Oostendsch Stadsbestuur de 
leergangen i>n lood- en zinkbewerken  
zooals te voren in te richten. De ouders 
die van hunne kinderen goede vakm an-! 
nen w illen m aken zullen in deze cur
sussen hen eene toekom st kunnen ver-i 
zekeren.

VRIJZINNIGE BIBLIOTHEEK
Veldstraat, Oostende, m a a k t aan de le
zers bekend dat de uitleeningen op Zon- i 
dag 12 Januari herbeginnen.

Lezers die nog boeken bezitten worden  
verzocht ze in te dienen.

MELKZEGELTJES
Vanaf 7 Januari zijn de groene melk- 

zegeltjes n iet m eer geldig. Thans, en 
dit zal in h et vervolg zijn voor ieder 
rantsoeneerim gstijdperk, zuljen ze van  
dezelfde kleur zijn als de gewone zegels. 
De verdeeling ervan zal geschieden on- 
der-Jdezelfde voorwaarden als de huidige I 
m elkzegels.

j. fr
PRIJS  DER AARDAPPELEN

De m axim um prijs te betalen door den 
verbruiker voor de aardappelen wordt * 
als volgt vastgesteld  per 100 kg. voor de 
gewone soorten:
Maand Januari ..............................  io5 fr.
M aand Februari ............................’ h q  fr
Maand M a a r t ................................. . n o  fr.

VOOR DE HAARKAPPERS
De h. Drieghe, 99, Van Iseghem laan, 

werd aangesteld  to t vertegenwoordiger 
van het arrondissem ent Oostende in het 
N ationaal Verbond der Ha ar kappers van  
België.

BIJRANTSOENEN VOOR ARBEIDERS
De arbeiders, die w egens dienstaan- ; 

gelegenheden zich gewoonlijk m eer dan ’ 
Gwaalt' uur per dag m oeten verwijderen 
van hun woonplaats, hebben recht op 
tien bijkomende broodzegels per term ijn  
van 30 dagen. Voor h et berekenen dezer 
afwezigheid wordt geen rekening gehou
den m et den tijd  noodig om zich te  be
geven van de w oonplaats naar het werk

Het M inisterie van Landbouw en 
Voedselvoorziening zal de categorieën  
arbeiders, welke hiervan kunnen g< nie- ! 
ten, bepalen.

GEBRANDE GERST ALS 
KOFFIESURROGAAT

Het branden en de verkoop van gers V 
als koffiesurrogaat is toegelaten. Ht 
fabriceeren van gebrande m out voor d ev  * 
zelfde doeleinden is verbodfcn; de veçf  
koop van de than s bestaande voorraden, 
gebrande m out is toegelaten  onder 
voorwaarden vermeld in h et ran  
neeringsbesluit.

DE HUUROVEREENKOMSTEN
Overwegende dat het volstrew at muziek, zeker bij velen in den  

sm aak zouden vallen. En W interhulp | i s  onverwijld m aatregelen te n 
zou er kunnen van profiteeren. in  h et hardste van den wlnte
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Stoommachienen - Motoren - Stoomketels

Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 

Reederijkaai (rechtover de Slipways) en 33, Lijndraaiersstraat, 33 
Alle mekanieke vermakingen en constructies 

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

Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz,
Postcheck 99136Tel. 71741 en 72781

huurders, die m et u itzetting bedreigd 
zijn, hun huisvesting te verzekeren, werd 
door ((en Secretarls-G eneraal van  het  
M inisterie van Justitie een besluit af- 
gekondigd waarbij de uitzonderingsbe
palingen  van tijdelijken  aard inzake 
huurovereenkom sten enkel op 1 M aart 
1941 hun uitwerking zullen hebben.

Daarenboven, naar gelang de om stan
digheden, kan in bijzondere gevallen, de 
uitwerking van de opzegging tot 30 April 
1941 verlengd worden.

BREUKBANDEN -  BUIKBANDEN 
MAAGBANDEN 
LENDENSCHOTBANDEN 

ALLES NAAR MAAT •

«§«AuParas§s
G. M A D E L E I N - B U Y ï  

Bandagist — Masseerder
ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE
Begeeft zich ten huize 
g-ansch de Kust. —

op aanvraag  naar 
TELEFOON 73740

DENSITEIT VAN HET BIER
De fabricage van  bier voortkomende 

van mout, hebbende een densiteit vóór 
de g isting van m eer dan 2° op de tem 
peratuur van 17,5° C., is verboden.

Derhalve zullen van af 15 Januari a.s. 
slech ts de volgende biertypes m ogen ver
kocht worden: 1) herbergbier 2° ( le  ca
tegorie); 2) herbergbier 1,4° (2e ca te
gorie) ; 3) tafelbier 0,8°.

Alle in  de brouwerijen voorradige bie
ren op datum  van 1 Januari 1941, die 
een grootere d,ensiteit dan 2,5° bezitten, 
zullen m oeten versneden worden. U it
zondering m aken toch  de «gueuze lam 
bic» en  de reeds op flesschen  getrok- 
gen bieren.

TAALLESSEN V.T.B. OOSTENDE
Op Zondag 12 Januari hernem en de 

taallessen , d itm aal in  de school der 
W ittenonnenstraat :

Voor h et Spaansch: te 9 uur;
Voor h et D uitsch: te 10 uur;
Voor het Engelsch: te 11 uur.
Nieuwe leden voor den V laam schen  

Toeristenbond kunnen zich laten  in 
schrijven bij den p laatselijken  vertegen
woordiger A. Vervaeke, Jozef II str. 50.

VOOR DE KROOSTRIJKE GEZINNEN
Wij lezen in  «Panne-Strand» :
« Mogen wij nogm aals aandringen op

dat de moeders der kroostrijke gezinnen  
van een  voorrang zouden m ogen gen ie
ten voor w at betreft h et aankoopen in 
winkels, waar de noodzakelijkheid de 
m enschen dw ingt in  lange rijen hunne  
beurt af te w achten.

Wij zijn  ervan overtuigd dat de Heer 
Schepen Van Coillie, die reeds zooveel 
gedaan h eeft en  nog zooveel doet voor 
ae ravitailleering, w el een m iddel zal 
vinden om de verdienstelijkste moeders 
van vele kinderen te bevoordeeiigen.

De m annen werken 8 uur en soms 
m eer per dag. De vrouwen werken thuis 
van ’s m orgens vroeg tot ’s avonds laat 
en  zeer dikwijls ook m oeten zij gedu
rende den n ach t opstaan om hun k lein 
tjes op te passen. Hun werk ietw at on t
lasten  zal een daad van  barm hartigheid  
zijn. »

Wij slu iten  ons aan bij dien m ensch- 
lievenden wensch.

HET VRAAGSTUK DER 
INKWARTIERING

Uit m ededeelingen welke de h. Sm is- 
saert, schepen van Financiën, aan  een  
van onze konfraters bereidwillig ver
klaarde, kunnen wij opmaken dat de 
in lichtingen  en de uiteenzettingen over 
den toestand zooals deze zich te Oos- 
itende voordoet geheel ju ist waren. D it 
als bewijs voor de deugdelijkheid der 
in lichtingen  van Het Visscherijblad.

GEEN MAZOUT
Ten gevolge van  de heerschende 

strenge koude, waarbij vele waterwegen  
onbevaarbaar werden, is onze stad zon
der m azout geraakt. Zoo kon de tram  
Oostende-Diksm uide, beter bekend als 
K am ieltje, n iet m eer loopen en werd 
dan ook vervangen door een stoomtram . 
Gelukkig m aar d at voor onze visschers 
een bepaalde hoeveelheid gestockeerd  
werd die hen zal toelaten  hun bedrijf 
voort te zetten in afw achting dat de be- 

, loofde groote hoeveelheden afkom en.

STRAATTOONEELTJES
Aan de derde bassin, in  de Stokholm - 

straat, worden er kolen gelost uit w a
gons. Het is een echt plezier de jongens 
en m eisjes gade te slaan die, gfewapend 
m et emm er of zak, de vallende steen-  
koolklompjes oprapen. Velen gaan h ier
bij zoo behendig te werk dat ze spoedig 
een vollen emm er of zak hebben. Maar 
dit geeft tevens ee triestig beeld van de 
ellende van  ons volk, zoo te zitten  h un
keren naar een schepje kolen. W inter
hulp, w ees genadig voor deze m enschen.

ONZE ALMANAK
Het h eeft ons ten  zeerste verheugd te 

mogen vaststellen  welk ongehoord suc
ces onze M uurkalender gekend heeft, 
niet alleen te Oostende, m aar in alle 
middens waar Het Visscherijblad  gele
zen wordt.

Lezers, h angt hem  op een duidelijk  
zichtbare plaats; gij zult er persoonlijk  
genoegen door beleven.

Gij die than s nog in weelde leeft en  
niets te  kort hebt, denkt aan dezen welke 
th an s honger en koude lijden en steunt 
« W interhulp ».
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OVER DE AARDAPPELS
Onze konfrater «De Duinengalm » 

wijdt in zijn laatste num m er een zeer 
belangrijk artikel over de aardappel- 
kwestie. Hij weerlegt er o.a. de bewering 
die u itgaat van h et volk als zou h et ge
m eentebestuur de schuld dragen dat on
ze huisvrouwen zich geen aardappelen  
kunnen aanschaffen . Inderdaad, zegt 
hij, onze stad m oet door de Aardappel - 
centrale bevoorraad worden, m aar als 
deze instelling er ons geen levert en  
daarenboven verbod oplegt aan de gros
siers om, door stadsbem iddeling, aardap
pelen bij de boeren te koopen, waar 
gaan we dan naar toe? Gezien den ge- 
ringen toevoer (hoegenaam d n iets), is 
onze konfrater van m eening dat m en  
zich te veel h eeft laten  beïnvloeden  
door statistieken  en schattingen.

Mocht ons stadsbestuur er voor kun
nen zorgen dat de zoo onmisbare aard
appelen weer op tafel komen, dit zou 
door iedereen volledig geloofd worden,

OVER DE PASSIEVE 
i .UCHTBESCHERM ING

Reeds herhaaldelijk werd in den ge
m eenteraad de vraag gesteld w at eigen 
lijk de huidige toestand is van de vroe 
gere Passieve Luchtbescherm ing, die nu  
reeds zooveel inkt deed vloeien. Door de 
bevoegde diensten wordt een om standig  
verslag overgem aakt ever de algeheele 
werking van deze instelling, alsm ede 
alle uitgaven welke tot op heden n iet 
vereffend werden.

Moge dit verslag eens en  voor goed 
een einde stellen  aan die droevige zaak  
en alle rechthebbenden volledig ver
effend worden.

DE BIBLIOTHEEKBRAND
In ons num mer van 20 Juli 1940 schre

ven wij dat n iet onze stad al haar ar
chieven verloor, m aar dat de Universi
teitsbibliotheek van Leuven, het R ijks
archief van Bergen en h et Stadsarchief 
van Doornik, door oorlogsom standighe
den verloren gingen.

Onze lezers herinneren zich w ellicht 
nog de groote cam pagne die in  de bla
den gevoerd werd over het fe it dat onze 
docum enten n iet gefotografeerd waren!

Maar de bovenvermelde inrichtingen  
waren h et nu ook niet, zoodat d it toch  
als een zekere troost m ag aanzien wor
den voor hen  welke m en er wilde voor 
verantwoordelijk stellen, zooals stads
archivaris Loontiens.

BIJ DE COCKERILL
Naar we uit bevoegde bron vernem en, 

kreeg het personeel van de M aatschap
pij Cockerill een vooropzeg van 6 m aan
den, welke zou ingaan op 1 Januari. 
Daarm ee zullen er, te beginnen m et 1 
Juli, een aan ta l werklooze bedienden  
meer zijn. Het sch ijn t dat de om 
standigheden h et bestuur genoodzaakt 
h eeft dergelijken m aatregel te treffen.

RAVITAILLEERING
Alle personen die m eenen aanspraak  

te m ogen m aken tot h et bekomen van  
bijrantsoenen (brood, m argarine, enz.), 
kunnen zich daarvoor wenden to t het 
Ravitailleeringsbureau, Stokholm straat,
6, le  verdieping.

Aldaar worden alle nuttige in lich tin 
gen verstrekt.

DE «INNOVATION»
Tijdens een rede van den h. Willem  

Deswarte, beheerder-directeur generaal 
der M agazijnen «Innovation», op 17 D e
cember 11., werd officieel m edegedeeld  
dat m et de werken om het bijhuis in  
onze stad terug te openen in h et gelijk
vloers, voortgedaan wordt.

Hopen wij dat deze groote m agazijnen  
voor het algem een welzijn weldra hunne 
poorten m ogen heropenen.

KREISKOMMANDATUR
Mogen wij onze lezers er op attent  

m aken dat alle briefw isseling than s n iet  
meer d ient gericht te worden aan den 
Heer Ortskom m andant, m aar wel aan  
den Heer K reiskom m andant (of Kreis- 
kom m andatur), Hotel du Pare.
DE ZAKLAMPJES

Het gebruik van n iet afgdem pte zak
lam pen ’s avonds op straat is verboden. 
Opgepast is dus de boodschap, wil men  
geen onaangenam e verrassingen be
leven.

NA DE FEESTDAGEN
Het koekebrood, dat m en gewoon was 

iederen Zondagnam iddag en natuurlijk  
op Kerstdag of Nieuwjaar te verorberen, 
was dit jaar vervangen door een baksel 
dat n iet hoeft onder te doen voor dat 
van 1914-1918. N ochtans is er ie ts dat 
we zouden w illen w eten: waarom  is het 
brood bij den eenen bakker nog sm ake

lijk , terwijl bij den anderen h et effen af 
oneetbaar is? Oprecht zonderling!

OVER TAARTJES EN NOG WAT
Als wij h et goed voor hadden dan was 

h et vervaardigen van pasteigebak door 
broodbakkers verboden en omgekeerd  
m ochten de pasteibakkers geen brood 
bakken. Hiiervan ziet m en in de winkels 
than s n iet veel m eer ! Zou dit m isschien  
de reden zijn waarom  h et brood som s 
niet m eer aan m ekaar hangt, daar de 
bakker er de bloem  u ith aalt om «pa- 
teetjes» te m aken ? D it zou nochtans  
m oeten verboden worden eerst en vooral 
om dat den bestaande verordening dient 
geërbiedigd te worden, en anderzijds, 
dat in de hnidige om standigheden, brood 
toch h et hoofdbestanddeel is van ons 
dagelijks voedsel welke dan ook m et de 
m eeste zorgen zou m oeten behandeld  
worden.

Zou de controle hier n iet een oogje 
in het zeil kunnen houden!

ONS BLOEMENHORLOGE
De trots van  ons Leopoldspark, is wel 

h et bloem enhorloge.
Met de heerschende strenge koude is 

h et water nu ook vervrozen en lig t de 
spcih
groote visch daar ingevrozen als h et 
schip tijdens de overwintering van Nova 
Zembla.

P E L S E N

E S S E N S
S pecialiteit van Vossen, M antels 
en Pelsen op m aat ■

A.JOLF BUYLSTRAAT,

H erstellingen — 
M atige prijzen.

IN DE BIBLIOTHEEK
Naar een gesprek dat wij onlangs m et 

den heer Loontiens, den talentvollen  
stadsbibliothecaris en archivaris m ochten  
hebben, u itte hij zijn tevredenheid over 
het feit, dat er hem  nog bijna iederen  
dag talrijke en kostbare boeken ge
schonken worden, ter aanvulling van de 
reeds zoo bloeiende nieuwe boekerij.

M ocht iedere O ostendenaar h et zich tot 
plicht achten  één enkel werk af te staan, 
alle lezers zouden in den zevenden h e
mel verkeeren.

En wie weet, zal h et n iet eens gebeu
ren!

Visschers!
Er is nog best Engelsch oliegoed te 

verkrijgen, jumpers, schorten, enz..

Opgevischte Goederen
Ik ben kooper van alle in  zee opge

vischte goederen, zelfs beschadigd door 
zeewater 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

AANVRAGEN OM UITSTEL
Van 1 tot 20 Januari was gewoonlijk  

de periode waarin m en zich tot ’t  stads
bestuur, M ilitie, m oest wenden om voor 
een jongeling, w egens redens van studie
reis, enz. een jaar u itstel van oproeping 
tot verschijning voor den keurraad aan 
te vragen.

Dit jaar is dit echter n iet noodig, daar 
ons leger, alsm ede de personen die tot de 
werfreserve behoorden of th an s zouden  
behooren, «gedemobiliserd» werden.

Alle aanvragen zijn derhalve overbo
dig.

VOORNAAM HUWELIJK
Wij vernem en dat W oensdag 15 Janua

ri a.s. in de Ste Godelievekerk, h et h u 
welijk zal Ingezegend worden m et den h. 
V anhyfte Raymond m et Mej. Kreuger 
Gilberte.
De plechtigheid  zal opgeluisterd worden 

door een orkest onder de leiding van den  
heer A. Zanders welke werken zal ten  ge- 
hoore brengen van Bach, Schubert, Gou
nod, Van Branteghem  en A. Zanders.

Wij w enschen h et jonge paar een  
lang en gelukkig huwelijksleven.

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 «W interhulp»._____

ONZE MARKTKRAMERS
Nu dat onze groote Markt in een al

geheele verlatenheid tusschen neerge
haalde gebouwen te treuren ligt, denkt 
m en som s nog wel eens aan die heer
lijke warme zomerdagen, vooral op een  
Donderdag, w anneer een krioelende m e
nigte onze marktkram ers kwam bewon
deren. Het m usette-ensem ble, juist n e
vens de kiosk, had altijd de grootste be
langstelling, m aar voor de echte kenners 
svas het optreden van den neger m et zijn  
zwarte spekken im mer een aangenam e 
gelegenheid. Zijn dichterlijkheid w aar
mee hij zijn waar aanprees, u itte zich  
als volgt: «Iederen m orgen wanneer ik 
opsta denk ik aan de zon; hier is echter 
geen zon, m aar er is er wel in  mijn  
spekken!...»

En die parfumverkoopers, blikkensnij- 
ders, nieuwe fritpannenverdeelers en wat 
jveet ik nog allem aal, zien we daar voor 
ons roepen en handelen, tot zelfs dien  
«Franschman» m et zijn knollen die alle 
ziekten konden genezen en de m an m et 
zijn truckaarten.

Maar de nijpende koude en gierende 
Noorderwind herinnert er u echter aan  
dat het winter is en dat al die vertrouw
de figuren m isschien warm achter den 
sachel een pijpje rooken...

OVERLIJDEN
Wij vernem en het overlijden in  den 

ouderdom van 67 jaar van Majoor Emile 
Leduc, die in  zekere kringen goed ge
kend was.

Wij bieden aan de weduwe Hugues en 
fam ilie onze deelnem ing aan.
J E  RANTSOENEERING

Nr 1: brood, b iscottes en deegwaren, 
diëetlevensm iddelen, peperkoek(30 zegels 
van 225 gr.).

Nr 2: gebrande m out of gebrande gerst 
(3 zegels van 33 gr.) of koffiesurrogaten  
(3 zegels van 130 gr.).

Nr 3: m argarine (3 zegels van 42 gr.).
Nr 4: boter (3 zegels van 42 gr.).
Nr 5: voorloopig onbenuttigd.
Nr 6: suiker (3 zegels van 333 gr.).
Nr 7: havergort (3 zegels van 66 gr.).
Nr 8: peulvruchten (3 zegels van 66 

gr.).
Nr 10: vleesch (30 zegels van 50 gr.). 
Nr 12: boter of m argarine (3 zegels 

van 42 gr.).
Nr 13 : boter, reuzel, ossevet of vet spek 

(3 zegels van 25 gr.).
Nr 14: confituur (3 zegels van 150 gr.).

! Nr 20: aardappelen (6 zegels van 2,5 
kg.). *#*
I % 1. bier van één graad is gelijk aan  
25 gr. brood.

% 1. bier van twee graden is gelijk aan

IN DE ALBERTSCHOOL
Door de stadsdiensten wordt er thans  

ijverig gewerkt om vóór h et einde van  
het Nieuwjaarsverlof, de Albertschool in  
de Ooststraat, zoo te kunnen opkalefate
ren, dat onze jeugd terug daar hunne 
lessen zullen kunnen nem en.

Dat m en terug in de gehavende Al
bertschool (had m en reeds n iet gezegd 
dat ze zou afgebroken worden?) les aoa 
geven, zal wel m enigeen nie* gedacht 
hebben.

EEN NIEUWE
ADJUNCT. ' -POLITIECOM MISSAR IS

Naar we vernem en zal er binnenkort 
overgegaan worden to t de uitschrijving  
van een exam en van adjunct-politle- 
com m issaris in  onze stad. Nadere bij
zonderheden zullen natuurlijk ten  ge- 
pasten tijde bekend gem aakt worden.

Cinema’s
R I A L T O

1. Een dokumentair; 2. Ufa akUmlitei- 
ten in  le  week; 3. Gustav Frohileh tu: 
De Ideale Flirt.
R E X

1. Een dokumentair; 2. Ufa aktualitei- 
ten in le  week; 3. Lauri Volpi, de be
roemde tenor, ,in: Zonnelied.
R I O

1. Een dokumentair; 2. Ufa aktualitei- 
ten  in le  week; 3. Paul Wegener en Rose 
Strader in: Een Man m e t Wilskracht.  
R O X Y

1. Een dokumentair; 2. Ufa aktualitei- 
ten; 3. Marie Paudler en Lucie English  
in: Liefde ken t gcens grens.
F O R U M  

1. Ufa aktualiteiten  in le  week; 2. Sen  
dokumentair; 3. Ilse Werner in Fraultin.  
C A M E O  

1. A ktualiteiten Ufa; 2. Dokumentair; 
3. Gustave Frohlich in Centrale Statie.

NIEUWPOORT

44, OOSTENDE

Veranderingen

Bandagen
Orthopædie

BREUKBANDEN
naar m aat en vol
gens geval.

BUIKBANDEN
voor hangbuik, 
zwangerschap, na  
operatie.

ORTHOPÆDIE
APPARATEN

voor ruggraat m ïs- 
vorming, beender
ziekte.

KUNSTBEKNEN
in  lich t m etaal.

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

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

KLEEDERBONS
Het nieuwe systeem  dat de rantsoe- 

neering van textielstukken in h et leven  
h eeft geroepen, h eeft voor gevolg dat 
ontelbare m enschen trachten te verne
m en waar zij dergelijke stukken kunnen  
bekomen.

Men ga eenvoudig naar het Bureau 
van R avitailleering, le  verdieping op het 
stadhuis, ingang langs de Stokholm 
straat, hetzelfde bureau waar de rant
soenzegels uitgereikt worden.

cl.
vei PENSIOENEN
zijn:* Verleden Zaterdag werden de pensioe- 

Wie’n aan h et stadspersoneel uitbetaald, 
h n iw rip / verluidt aouden 200 rechthebben- 
sta n d ig li400-000 fr- ontvangen hebben.

HOTELN IJVER HEID
Door h et Com m issariaat-G eneraal voor 

Toerisme, werd aan het stadsbestuur ge
vraagd m ede te helpen aan h et opmaken  
van een inventaris van aangerichte scha
de door oorlogsgebeurtenissen. Overwe
gend de groote rol welke de hotelnij ver
heid speelt in  h et econom isch leven, zal 
binnen enkele dagen door den Techni- 
schen D ienst, afdeeling gebouwen, over
gegaan worden tot h et noodig onderzoek.

Deze enquête h eeft voor doel, later 
schikkingen te kunnen treffen  om den 
wederopbouw of herstelling van de hotels 
te vergemakkelijken.

VOOR DE LEURDERS
Er wordt ter kennis gebracht van de 

leurhandelaars, marktkramers, enz., dat 
de aanvragen voor hernieuwing van 
kaart en herkenningsteeken van leur- 
handelaar vóór 1 Februari 1941 moet 
onderteekend worden.

De belanghebbenden zullen zich te 
dien einde aanm elden ten bureele van de 
W egenis, Stokholm straat 6, 2e verdie
ping alle werkdagen van 9.30 tot 12.30 u. 
voorzien van: 1) de leurkaart van ’t  jaar 
1940; 2) het kw ijtschrift der forfaitaire 
taxe voor ’t  jaar 1941; 3) een fiskale ze
gel van 6 fr.

OVERTREDINGEN EN MISDRIJVEN
Tijdens het jaar 1939 werden door 

onze politie 47 m isdrijven tegen de 
goede zeden vastgesteld, 294 m isdaden  
of w anbedrijven tegen  personen, 618 
w andaden tegen eigendom m en en meer 
dan 1500 overtredingen. Er werden 134 
verkeersongevallen aangestipt m et sto f
felijke schade en 12 m et onvrijwillige 
verwondingen. Verder 7 zelfmoorden.

Voor de politierechtbank werden uit
gesproken 876 vonnissen, ten  laste van  
1051 betichten. De straffen  liepen van  
kleine boeten tot vijf jaar gevangen is
straf.

HET LEOPOLDSPARK
Met de strenge vorst werd de vijver 

van het Leopoldpark m et een dikke ijs
korst bedekt. Eenden, zwanen, m eeuwen  
en ander gevogelte Worden er h et slacht
offer van. Maar gelukkig vindt m en nog 
hier en daar goedm oedige harten  die het 
eenzaam  verlaten gevogelte op lekkere 
hapjes vergasten. En of ze er m ee in hun  
schik zijn, kan geenszins geloochend wor
den.

OPRUIMING
Ook de wijk M ariakerke kent in de 

laatste weken het werk van de opruimers. 
Het was dan ook m eer dan tijd  dat er op 
dit zoo naarstig stadsgedeelte ook de ge
havende huizen, die elk oogenblik konden  
instorten en gebeurlijk persoonlijke on
gevallen berokkenen, werden afgebroken. 
De huizen op den Nieuwpoortsteenweg, 
rechtover de Vercamerschool, werden nu 
m et den grond gelijk gem aakt, en alle 
gebeurlijke ongelukken veroorzaakt door 
een instorting, z v jinneerum edn r.,9h 
een instorting, zijn nu vermeden.

AAN DE BURGERLIJKE OORLOGS
SLACHTOFFERS VAN 1940

Het N ationaal Verbond van Burgerlij
ke Oorlogsinvaliden m aakt de belangheb
benden er atten t op, dat de slachtoffers  
van werkongevallen bij de bezette over
heid onder de kategorie der Burgerlijke 
O orlogsslachtoffers vallen  en er als dus
danig een aanvraag om pensioen m ogen  
indienen. In lichtingen: P laatselijk  S e
cretariaat: P lantenstraat, 82 te O osten
de. Bureel van 5 tot 7 uur. Briefw isseling  
(zegel voor antwoord, a.u.b.).

OORLOGSSCHADE
In de m aand November 11. werden de 

eigenaars, wier eigendom  gedeeltelijk of 
totaal onbruikbaar werd tengevolge van  
oorlogsfeiten, verzocht dit te w illen m ee- 
deelen aan den Stedelijken Technischen  
Dienst, afdeeling gebouwen.

Aan dezen oproep hebben de eigenaars 
!van ongeveer 400 geteisterde gebouwen 
gevolg gegeven. D it getal vertegenwoor
digt echter slechts ongeveer de h elft van  
de beschadigde gebouwen.

Tot op heden werden reeds 250 geval
len  onderzocht en de betreffende form u
lieren ingevuld.

Daar h et M inisterie van Econom ische 
Zaken aandringt om dit werk zoo spoe
dig m ogelijk te voltooien, raden wij de 
eigenaars aan, die verzuimd hebben de 
noodige in lichtingen  te verschaffen, dit 
zonder verwijl te doen.

Als herinnering herhalen wij de door 
h et Gem eentebestuur gevraagde in 
lichtingen  :

1) Naam, voornaam  en adres van den  
eigenaar.

2) Adres van h et geteisterd eigendom.
3) Is het eigendom  beschadigd of to 

taal vernield?

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.

DE EERSTE TULPEN
Deze week kon m en in de etalages van  

de bloem enwinkels de eerste heerlijke 
m auve tulpen bewonderen. Telkenjare 
m en deze bij uitstek prachtige voorjaars
bloem ziet, m ag m en er zich over verheu
gen dat de Lente n iet ver m eer af is! ...

DE BIERZEGELTJES
Het viel als een donderslag! R antsoen- 

zegeltjes voor bier! En dan nog num mer 
1, van brood. Niem and wilde h et geloo- 
ven. En toch, 's avonds stond h et in  het 
dagblad: ’t  was dus w aar!...

In elk geval, al wie beweerd had dat 
bier een opvoedende (in  den zin van ver
sterkende) waarde had, zag zijn theoriën  
bevestigd!... Het zal hem  toch m aar een  
m agere troost zijn, w ant brood gaat toch  
boven bier! En onze brouwers zullen nu 
wel n iet bij de pakken blijven zitten  en  
er wel w at op vinden, een of ander 
brouwsel dat n et zoo goed zal sm aken als 
bier, en waarvoor geen zegeltjes zullen  
vandoen zijn.

In elk geval kan m en than s nog gerust 
zijn p intje pakken, en wie weet, kom t er 
nog geen verandering?... ’t Wordt m is
schien nog af geschaft!

GEEtN MELK
Talrijke huisgezinnen waren deze week 

onaangenaam  verrast door h et fe it dat er 
noch volle, noch afgeroomde m elk te ver
krijgen was.

H et «waarom» kon n iet vernom en wor
den.

Maar m et dit alles zaten duizenden  
kleinen en honderden zieken zonder 
melk, w at hoegenaam d n iet zou m ogen  
voorvallen. Is er som s een heirkracht, 
dan m oesten voorzorgsm aatregelen ge
troffen worden.

ZONDER GAS
Sedert eenigen tijd is een gedeelte van  

m idden stad, voornam elijk in de Ieper- 
straat, n iet m eer voorzien van gas, w e
gens h et fe it dat zekere leidingen onklaar 
geraakten, onafhankelijk  van den wil der 
bevoegde stadsdiensten.

Toch weze er aangedrongen dat aoo 
spoedig m ogelijk een einde hieraan zou 
gesteld werden.

Burgerlijke Stand
GEBOORTEN

27 Dec. — Liliane Berten, van Alfons 
en G eorgette Brys, T im m erm anstraat 5

28. — Yvette Knockaert van Oscar e: 
Maria Devos, Spaarzaam heidstr. 44.

29. — Rita W elvaert van Victor en M a
ria Vanhercke, Gerststr. 63; Norbert Van 
Gyseghem  van Willy en M argriet Wil- 
laert, Fr. Musinstr. 12.

30. — Christiane Meese van Georges 
en B ertha Larsen, Duivenhokstr. 22.

31. — Eric Deprez van Sidon en G a- 
briella Gryson, E lisabethlaan 411.

1 Jan. — Freddy Soyez, van Maurits 
en Henrica Brouckxon, Steenbakkers- 
straat 49.

2. — Gilbert Boydens, van Georges en 
Herm enia Bodens, Torhoutstw. 79.

4. — Raoul Coulier van Germ ain en  
Elise Joos, Prof. J. Vercoulliestraat 33.

Technische Controle 
der Voertuigen

Vanaf 1 Januari *9 4 1  zijn  alle voer
tuigen (m et u itslu iting van personen
wagens) volgens h et in  h et Staatsblad  
van 1 Decem ber 1940 verschenen besluit, 
aan een technisch  onderzoek onderwor
pen.

De vervoerders zijn gehouden hunne 
voertuigen op de hen  aangewezen kon- 
troolplaats aan de onderzoekscom missie 
voor te stellen.

Alle vervoerders m oeten vóór 15 Ja
nuari 1941 Ift h et bezit zijn van een  
voorloopig bewijs van deugdelijkheid.

Dit bewijs wordt afgeleverd door het 
aangenom en schouwend organism e voor 
de Provincie W est-Vlaanderen, «Schou- 
wingsbureel Flandria»; hoofdbureel: Rij
ke K larenstraat 79 te leper; bureel: 
Noordzandstraat 61 te Brugge, tegen den 
prijs van 6 fr. (fiskale zegel van 5 fr. 
m edebegrepen).

Het voorloopig bewijs wordt bij de 
keuring van h et voertuig vervangen  
door een definitief bewijs van deugde
lijkheid in geval h et voertuig in orde 
bevonden wordt.

De vervoerders van h et Arrondisse
m ent Oostende kunnen h et voorloopig 
bewijs bekomen op h et «Vervoerbureau 
Oostende», Stadhuis.

BURGERLIJKE STAND
Geboorten: ’T Jaeckx Emiel, zoon van  

Albert en Dalle Yvonne; Deley Robert, 
zoon van Jozef en Gezelle Gabriella; 
Desplenter Omer, zoon van Jeroom en  
V anquaethem  Judith; D elanghe Emma
nuel, zoon van Ferdinand en Hlllebrandt 
Estella.

Overlijdens: Portier Petrus, 79 jaar, 
wed. van Everaert Clem entia; Wageman* 
Adela, 85 j., wed. van Galopin Eugeea; 
Messen Adriana, echtg. van Vantroyen 
Jozef, 53 j.

VERKOOP IN DE VISCHMIJN
7 Januari: N.7 1079 fr.; N.28 1678 fr.; 

N.5 2715 fr.
8 Januari:  N.7 1895 fr.; N.5 1830 fr.; 

N.4 357 fr.
Prijzen der visch:  schuilen en buts: 

38-42 fr. de kg.; kleine schuilen: 20-25 
fr. de kg.; kleine visch: 13-16 fr. de kg.; 
sprot: 14-17 fr. de kg.

Van 23 tot 31 December werd er in  de 
stedelijke vischm ijn 1721 kg. garnaal 
verkocht voor een waarde van 29.288,10 
fr. en 3866 kg. visch voor 79.648,50 fr.

BIJ ONZE VISSCHERS
Het visschersvaartuig N.27 « Désiré » 

schipper Puystiens Julien vaarde doer 
het ijs en liep een lek op.

ONGEVAL
De werkman ’T Jaeckx kwam in den 

donkeren door de M arktstraat gereden 
en viel over een hoop straatsteenen. 

Hij brak een been op twee plaatsen.

PLANTAARDAPPELEN
De landbouwers en partikulieren die 

wenschen plantaardappelen aan te 
schaffen, kunnen zich wenden op het 
stadhuis aan winket 3. De aanvragen  
dienen vóór 12 Januari ingebracht.

DE RIJWIELPLATEN 1941
De Ontvanger der Belastingen m aakt 

bekend dat tot nader bericht nog geen 
nieuwe platen worden uitgereikt.

K =  K =  X =

Rond den Gemeenteraad

DE GEDIPLOMEERDE VROEDVROUW

Irma LANOYE
gelast zich m et verlossingen en verzor
ging ten  huize.

Zich wenden: M oederhuis Mme Jong- 
bloet, Frère Orbanstraat 143, Oostende.

.-.v» ...
Aldus, h et voorloopig com ité dat on- 

cjer den naam  van «gem eenteraad» de 
stad bestuurd h eeft sedert Mei 1.1., be
hoort tot de geschiedenis; ’t  is zeker 
daarom dat m en van een «historischen  
gem eenteraad» spreekt...

Heti sch ijn t dat de noodgedwongen  
uittredende leden er n iet graag bij w a
ren en h et liever nog een beetje zouden  
«getrokken» hebben.

Wat er ook van zij, al deze brave bur
gers hebben hun stilzw ijgende rol m et 
ernst gespeeld en oplettend geluisterd  
naar de banken van h et schepencollege. 
Het sch ijn t dat ze een waardigen ge
m eenteraad vormden. Ze hebben hun  
best gedaan en wezen voor hun goeden  
wil door de inwoners van h et geteisterd  
Oostende bedankt.

DE echte gem eenteraad doet nu dusi 
gedeeltelijk althans, weer zijn intrede, 
m aar w at wel zonderling is: h et voor
loopig schepencollege blijft!

We zullen dus te Oostende een toe
stand beleven die zich nog nooit ergens 
voordeed: twe<e schepenen die buiten  
den gem eenteraad gekozen zijn ! ! !

W ettig is zoo’n toestand natuurlijk

allerm inst. De Belgische wet die onder 
de bezetting toepasselijk  blijft, bepaalt 

,w el duidelijk dat de schepenen verkozen 
! worden door den gem eenteraad, t us schen  
de gemeenteraadsleden.

Personen die als n iet gem eenteraads
leden een schepenam bt bekleeden en 
blijven bekleeden bevinden zich dus in  
een toestand van form eele inbreuk op 
een Belgische wet.

I We vragen ons af hoe de gem eente
raadsleden op dezen toestand zullen 
reageeren, na een eerste zitting gedu
rende dewelke alles kalm  voorbij ging. 
Zullen ze eenvoudig dergelijke usurpatie 
erkennen of zullen ze verder weigeren  
te zetelen?

We tw ijfelen  geen oogenblik aan tie 
perfecte goede trouw en  goeden wil van  
al diegenen dde trachten  den bestaan- 
den toestand te bestendigen, m aar 'ie 
w etten  zijn nu eenm aal gem aakt om  
er aan te gehoorzam en... en  vergeten  
we ook n iet dat, van den eersten stap  
die m en uit de w ettelijkheid doet, men  
in  h et domein van de willekeur treedt...

«Kleba>-,

STERFGEVALLEN
29. — Jan Daenen, 2 m., G roenten- 

m arkt 1; M athilde Wellecomme, 78 j., 
ongeh., Pontonstraat; Vanhaecke R ay
mond, 46 j., echtg. van Zoë Stauet, R a- 
versydestr. 112; Robert Vandervoorde, 
32 j., echtg. van Native Cordier, Leeu- 
w erikstraat 69; Henri Nackaerts, 43 j., 
Pottebakkerstraat, 12.

30. — Ludovica Hintjens, 61 j., echtg. 
van Paul Neut, Ed. Hammanstr. 49.

31. — August Cranshoff, 80 j„ wed. v. 
Maria Striehn, Prinsenlaan 31.

1 Jan. — Euphrasia Lingier, 49 j., 
echtg. van Napoleo Mares, G elijkheid- 
straat 47; Herm ania Heusequin, 67 j., 
wed. Caron August, W eezenhuisstr. 8.

2. — Georges Verhuist, 3 m., Blauw- 
kasteelstr. 39; Emile Le Duc, 67 j., echtg. 
van Maria Hugues, Euf. Beernaertstr. 29.

3. — Leopold Gunst, 47 j., echtg. van  
Gertrudls Boel, H ofstraat 20; Octavie 
Cuffez, 99 j., wed. van G ustaaf Dekey- 
ser, K airostraat 69.

We ndt  U bij STERFGEVAL to t

August Verburgh
A ann em er  van  Begrafenissen 

OOSTSTRAAT, 3« — OOSTENDE

HUWELIJKEN
Maes Joannes, beeldhouwer, Peter Be- 

noitstraat 60 en Defer Sim one, Rom e- 
straat 33; Capitaine Fernand, ond. o ffi
cier, Nijverheldstr. 85 en Van Hee Irène, 
Elisabethlaan 346.

Philips Emiel, werkm an en Bauter* 
Clara, Leopoldlaan I; Vergrach* Hubert, 
hotelbediende, Vereeniglnstr. 182 en T a n  
Elverdfnghe Sim enne, Tarwestraat 1».

&

en hoevee l  m olen  g a a t  U niet  

dagelijks in en uit? Deze voart- 
durende  temperatuursverschillen 

van 15 tot 20 °  zijn een  g ev aa r  

voor Uwe g e z o n d h e id .  Ze ver

zwakken het organisme d a t  dan 

zeer gevoelig wordt voor g r iep
a a n v a l l e n .  —  W ees t  d a a r o m  
voorzichtig en grijpt a ans tonds  

in bij de  minst*  k e n te e k e n e n  

van  g r ie p  of v e rk o u d h e id  met

A s p i r i n e

T A B I E T I E N  

Hun e fdoendhe id  in tijden van 
griep is o l g e m e e n  b e w e z e n .  

A s p i r i n e  is verder ensehadelijk 

v e e r  h a r t ,  m a a g  en  n i e r e n ,  

z e l f s  bij l a n g d u r i g  g e b r u ik .
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Visscherijwetenswaardigheden

Hollandsch Inmaak-procédé
Blik

Een H ollandsche conservenfabriek  
m aakt levensm iddelen in  volgens een  
nieuwe m ethode. Hierbij gebruikt men  
warme lucht tot een tem peratuur van  
50 graden. H et nadeel, dat aan deze 
werkwijze verbonden was, nl. de lange 
duurtijd, werd door een intusschen  u it
gevonden, systeem  van verwarming, 
reeds uitgeschakeld. Verder is de fabriek  
er in geslaagd een vitam inenpreparaat 
uit groenten te vervaardigen, «carotine» 
genaam d, dat de pro-vitam ine «A» zou 
zijn. De fabriek h eeft reeds de noodige 
in stallaties aangebracht om dit product 
op groote schaal te vervaardigen.

Officieele Aanmonsteringskantoren in 
Japan

Op 1 October jl. werden door de Ja- 
pansche regeering officieele aanm onste
ringskantoren voor zeelieden geopend. 
Men voorziet, dat binnenkort alle par
ticuliere aanm onsteringskantoren bij be
vel zullen sluiten, ook diegenen, die tot 
hiertoe den steun van het M inisterie van  
Verkeerswezen genoten. Het is echter 
niet uitgesloten, dat laatstgenoem de bu
reaux door de regeering overgenom en  
worden. Als reden voor de nakende slu i
ting van de articuliere, en  de opening  
van de officieele aanm onsteringskanto
ren, voert m en aan, dat de regeering, 
ten aanzien van h et huidige tekort aan 
zeelieden, over betere m iddelen beschikt 
om m enschen h et zeem ansberoep te 
doen kiezen, dan de particulieren.

Nieuwe Motorschepen voor de Kust
vaart in Holland

Voor de kustscheepvaart worden in de 
provincie Groningen verschillende m o
torschepen gebouwd, waarvan het eer
ste dezer dagen van stapel geloopen is. 
Deze nieuwe kleine eenheden zijn m et 
de m odernste m achines uitgerust en  
verstoken, in  verhouding tot hun sn el
heid, slechts w einig brandstof. Bij de 
proefvaart werd een snelheid  van 10,5 
m ijlen bereikt. De nieuwe schepen wor
den in de kustvaart gelegd tusschen  
Holland, de D eensche havens en die van  
de B altische zee.

Meer Olie voor Noorsche Visschers- 
vloot

Het olie-com ité voor de drie groote 
kustdistricten Tröndelag, Möre en Sum s- 
dal is gereed gekom en m et het distribu- 
tiep lan  voor olie voor de visschersvloot.

zonder perst, welke onder ieder klim aat een  
houdbaarheid tot tien  jaren aangetoond  
hebben. Als uitvoerproduct hebben deze 
klipvischbriketten natuurlijk een groote 
waarde. Er wordt thans te Haugesund  
een m aatschappij opgericht voor de ver-

W aar vertoeven onze
Visschersvaartuigen ?

(TWEEDE VERVOLG)

NIEUWPÖÜRT
lijke vischbriketten.

Nog een nieuw Vischproduct : 
Fiskaroni

De voorbereidende proeven voor de 
vervaardiging van h et vischproduct 
Fiskaroni genaam d, zijn beëindigd, zoo
dat m et de productie op groote schaal 
begonnen kon worden.

Het gaat hier om een product dat ze
kere gelijkenis vertoont m et macaroni. 
Het idee 'is van een koopman te Bergen. 
In een fabriek te Trömso werd de pro
ductie, bij wijze van proef, reeds ter 
hand genom en. Een firm a van Bergen  
h eeft thans de patentrechten  verworven 
en zal in hare fabriek te Tromsö m et de 
vervaardiging in ’t  groot beginnen. Voor 
de bereiding van fiskaroni wordt u itslu i
tend versche visch gebruikt, in  de eer
ste p laats m agere visch, zooals de ver
schillende soorten dorsch (een soort van  
kleine kabeljauw); haring is voor dit 
doel n iet geschikt. De fabriek bevindt 
zich in een streek, waar de visch rijke
lijk voorhanden is en hij gem akkelijk  
kan aangevoerd worden. Het Noorden 
van Noorwegen is hiervoor de denkbaar 
gunstigst gelegen streek. De visch wordt 
in verschen toestand m et huid en graten  
gem alen en tot brij gekookt. Het deeg  
wordt geperst in  blokjes die den vorm  
van kleine cakes hebben, welke dan, n a 
dat zij gedroogd zijn, in  cellophane-pa
pier verpakt worden. Iedere verpakking  
bevat 200 gram. Daar fiskaroni een vol
komen droog en tevens zeer geconcen
treerd voedsel is, m ogen deze 200 gram  
gelijkgesteld worden m et één kg. ver
sche visch. De prijs zal laag gehouden  
Worden. Vooral voor de vischarm e stre
ken van binnen-Noorwegen, zal een pro
duct als fiskaroni groote beteekenis heb
ben.

Onze Brievenbus

Aan den Heer Harteel,  De Panne.
De Visscherij alm anak voor h et jaar 

1941 is, ten  gevolge van de huidige om 
standigheden, n iet verschenen.

ik*
Aan den Heer G. Vandevelde, Brussel. 

Uw schrijven m aakt h et voorwerp uit

Nr. NAAM EIGENAAR WAAR HET VAARTUIG
van h et vaartuig ZiCH BEVINDT
N .l Maria Vanhoutte P. te St. Vaast
N.2 Selfm ade m an Viaene A. te Nieuwpoort
N.3 Roger Paulette Brackm an A. te Nieuwpoort
N.6 Angèle Louis Poitier Fr. te Nieuwpoort
N.8 Nymphe des fl. Blondeel M. te Nieuwpoort
N.y De Roos Coulier A. gezonken te Nieuwpoort
N.10 Charles Calcoen A. te St. Vaast
N .ll Bertha Sim onne Vermoote Fr. en Th. te Nieuwpoort
N.12 De 3 broeders Legein J. gehuurd te Nieuwpoort
N.14 Alexander Vandenabeele J. te Nieuwpoort
N.16 Ant. v. Padua Ghys J. te St. Vaast
N .l 8 S. Cœur de Jésus Weerbrouck - Coulier te Nieuwpoort
N.19 Denise Goderis H. gezonken te Nieuwpoort
N.20 Marie Roland Beyen A. te Boulogne

1 N.21 Robert Clara Asaert R. te Nieuwpoort
N.22 Carnot Jungbluth H. gezonken te Nieuwpoort
N.23 Spécial Vandenabeele R. te Nieuwpoort
N.24 M arguerite Vandenabeele G. A. te Nieuwpoort
N.25 Saint Eugénie Ghys G. in  Engeland
N.26 Saint Louis Maes A. te Nieuwpoort
N.27 H. Hart v. Jezus Ghys I. verloren, gestrand te Breedene
N.28 Maurice G uilem an E. en M. gezonken te Nieuwpoort

! N.30 Gabrielle Vanhove A. te Nieuwpoort
N.31 Dorothee Legein M. te Nieuwpoort
N.32 Mijn G edacht Puis G. te Nieuwpoort
N.33 Elisa Brackman J. te Nieuwpoort
N.34 Gilbert Herman Coulier R. gehuurd te Nieuwpoort
N.35 Angèle Aline Schoolaert G. te St Vaast laatst gezien, verder 

zonder nieuws
N.36 Maurice Jungbluth A gezonken te Nieuwpoort
N.37 Désiré Puystiens J. te Nieuwpoort
N.38 Anna Depotter M. in Engeland
N.40 Marie M adeleine Zwertvaegher M. en X. verlaten te Le Havre, verder zon

der nieuws
N.41 Marie Paap J. laatst gezien te St V aast op 1 Juni 

1940, verder zonder nieuws
N.43 Leonie Devoghel H. gestrand bij Boulogne
N.44 Herwig Christiaens L. gezonken te St Vaast
N.45 Hernieuwen in C. Vercouter R. in Engeland
N.46 M argareta Elis. Depotter H. gehuurd in Frankrijk
N.48 Dora Calcoen L. afgetuigd te Nieuwpoort
N.49 O.L.V. v. Vlaand. Vercouter R. vergaan bij ontruim ing Duinkerke
N.50 Heldenhulde Nyville F. - Calcoen A in Engeland
N.51 Juliette Sim onne Desaever G. gestrand bij de m onding van de 

Somme
N.52 St. Pierre Ve.rbanck A. en J. te Nieuwpoort
N.53 André Lucienne D ecreton -  Calcoen A. in Engeland
N.54 Ons G edacht Ryssen Geb. te Nieuwpoort
N.55 Jean Bart V anhoutte H. afgetuigd te Nieuwpoort
N.56 Pax Nyville F. gehuurd te Oostende
N.58 Abel Dewulf Beyen H. in Engeland
N.59 G etuigt v. Chr. Vercouter R. vergaan vóór Duinkerke
N.60 Collie Rigaux A. te La Rochelle
N.62 Hoop op de toek. Desaever H. en N. te La Rochelle
N.64 Strijdt v. Chr. Nieuwpoort Reederij in  Engeland

S P O R T
VOETBAL

■---------■ ---------

HET KALENDER VAN 5 JANUARI 
VERDAAGD

De ongunstige weersom standigheden  
waren oorzaak dat het Provinciaal Co
m ité van W est-V laanderen besloot de te 
spelen ontm oetingen op Zondag 5 Ja
nuari tot later te verdagen.

fr.

WEDSTRIJDEN VOOR 
12 JANUARI

ZONDAG

15 prijzen minimum; de eerste prijs 
j mag hoogstens ton honderd van het 
I ü'. chag de* prijzen b..^üpen, en de laa t- 
Is'e ' iijs oedia igt n)i;>?tens 3C fr.
! Koersen voor beroepsrenners B:
I Prijzen: 3.0U0 fr. minimum, 6.000 
! m aximum .
i 20 prijzen; de le  prijs m ag de 20 ten  
honderd van het bedrag der prijzen n iet  
overschrijden en de laatste prijs m oet 
ten m inste gelijk zijn aan 1 ten  honderd  
van hetzelfde bedrag.

Koersen voor ber< eprrenners A: 
Prijzen: ö.üüJ 'r. Minimum.
20 prijzen; de eerste pr.js 20 ten  h on 

derd iraxim -im  van het tetu ag  der prij
zen in  tie laat* x  prtjs 'i inim um  1 ten  
honderd van liet bedrag der prijzen. 

TARIEF DER h\RILTINGSVERGUN-  
NINGEN VOOR DE BAANKOERSEN. 

Beginnelingen: 65 fr.
Juniors: 100 fr.
Liefhebbers, 100 fr.
Beroepsrenners A. 5 ten honderd van  

j het bedrag der prijzen.
I Beroepsrenners B. 5 ten  honderd van  
: h et bedrag der prijzen.

KOERSEN IN OMLOOP. 
Beroepsrenners B, 500 fr. 
Beroepsrenners A, 500 fr.
Provinciale Interclubam pioenschap- 

pen, 100 fr.
I Ciubkoersen, 75 fr.
I In deze wederzij dsche som m en bevindt 
zien h et bedrag van de prem ie van bur- 

1 geriijke verantwoordelijkheid tegenover 
derden, renners, toeschouwers, baange- 

WIJZIGINGEN TOE TE PASSEN IN 1941 b r u i k e r s ,  sportafgevaardigden, die de ln - 
De B.W.B. komt inzake sportreglem en- richters dekt ter gelegenneid van koers

ten  heel wat w ijzigingen te treffen  welke inrichtingen en het gebeurlijk gebruik
van voorloopige optim m eringen: tribu
nen, afslu itingen  van allen aard, en, in

PROVINCIALE AFDEELING
U pairs A

15 u.: V. G. O. — F. C. Knokke (B) 
15 u.: Daring — A. S. Oostende 
Cercle — S. V. B lankenberge

GEWESTELIJKE AFDEELING
Reeks A

14 u.: Gold Star — A. S. Oostende

WIELRENNEN

Herziening der 
Sportreglementen

Het Q u a n t u m  voor Decem ber en Januari van een onderzoek. Wij zullen U eerst- . 
is grooter dan in de voorgaande m aan- daags sch n ftelijk  antwoorden.

OOSTDUINKERKE
den, zoodat de w intervischvangst bijna 
norm aal zal kunnen p laats vinden.

Portugeesche Sardinenvangst 
geëindigd

De Portugeesche sardinenvangst, 
die in de laatste  m aanden, en vooral dan 
in September doorgaans gunstige resul
taten  opleverde, loopt ten einde. Aan
vankelijk bestond er groote vrees, dat de 
schaarschte aan blik voor de betrokken  
conservenindustrie noodlottige gevolgen  
zou hebben. Thans is m en te dien op
zichte optim istischer gestemd. Toch 
blijft h et probleem, w aarvan de defin i
tieve oplossing lang n iet vaststaat, nog 
gesteld.

Mosselen als Veevoer

Te Limfjord en te M ariagerfjord is 
m en begonnen, de reusachtige hoeveel 
heden m osselen voor voerdoeleinden ten  
nutte te m aken. Bij de honderd m an  
houden zich m et de m osselenvisscherij 
bezig, en er worden diagelijks ongeveer 
120 ton m osselen aangevoerd. Zoowel 
het slachthuis van Aalborg als de olie
m olen van de stad zijn begonnen m et 
het verwerken van de m osselen tot 
droogvoer. Zij hebben hunne productie 
reeds tot 60 ton  per dag opgedreven. De 
vissehers hebben er een loonende ver 
dienste aan. Er worden voorbereidingen  
getroffen  door andere voerfabrieken om 
eveneens h et verwerken van  m osselen  
ter hand te nem en.

Nieuwe Fabriek van Vischconserven 
in Denemarken

In de visschershaven van H irtshals 
— w estkust van Jutland — kom t een  
nieuwe fabriek voor het verwerken van  
de plaatselijke vangst, afvalproducten  
inbegrepen. De nieuwe ondernem ing zou 
den naam  dragen H. F iskeherm etikfa- 
brik en naar scfiatting 50 arbeiders te 
werk stellen.

Nieuwe Vooruitgang in de Deensche 
Noordzee-visscherij

In h et kader van de reorganisatie van  
de D eensche Noordzeevisscherij h eeft een  
groote firm a van K openhagen den 350 
ton grooten m otorkotter Steady aan ge
kocht, welke voorzien is van moderne 
koelinstallaties voor het vischtransport 
en in 1931 van stapel liep. Bovendien  
werden nog zeven andere groote kotters 
aangekocht, en h et voornem en bestaat, 
aan groot aantal nieuwe visschersbooten  
te laten  bouwen, waardoor veel zou b ij
gedragen worden tot het ontstaan  en 
resp. de uitbreiding van D eensche indus
trie van bevroren visch. Alle vangsten  
van deze nieuwe vloot worden onm iddel
lijk bevroren en in dezen toestand in  
den handel gebracht, waardoor de visch  
veel goedkooper wordt. Voor de drijf
kracht van deze nieuwe eenheden zal 
m en anthracietgeneratoren gebruiken, 
waarvoor de brandstof gem akkelijk te 
verkrijgen is.

Rijke Haringvangst voor Drontheim

De groote vangsten van kleine haring, 
die bij h et eiland Nord-Fröya voor 
Drontheim  ingesloten is, konden tot 
hiertoe slechts gedeeltelijk  uit de zee 
geborgen worden. De vissehers w illen n a 
tuurlijk gaarne tegen  de hoogste prijzen  
aan de conservenfabrieken verkoopen, 
daar de prijs voor visch ter vervaardi
ging van haringm eel veel lager is. Tot 
hiertoe werden reeds meer dan 10.000 
schepels visch, die door de eigen m assa  
verstikt waren, aan h et strand ingeza
m eld en naar de haringm eelfabrieken  
gevoerd. Tot nog toe werd in den loop 
van dit seizoen 1,6 m illioen hectoliters 
vette en kleine haring gevangen, waar
van het grootste gedeelte — meer dan  
één m illioen hectoliter — aan de fabrie
ken van haringolie verkocht is. Verder 
werden 234.000 hectoliters gezouten,
77.000 hl. kleine haring ingem aakt en
33.000 hl. tot filets verwerkt. Vorig jaar 
werden tot op dit tijdstip slechts 768.000 
hectoliters gevangen, waarvan 123.000 hl. 
tot conserve verwerkt wérden.

Aan een Nieuwpoortnaar, te  Brussel.
Het noodige wordt gedaan om vanaf 

[ de volgende week aan uw verzoek te vol
doen.

***
Aan Fernand Poupaert, Oostende.

Gij vergist U w aarschijnlijk  tusschen  
h et visschersvaartuig 0.25 «Koning Al
bert» toebehoorende aan Lambregt H., 
en de visschersboot 0.25 « Joséphine- 
Yvonne », eigendom  van V elthof A. Het 
eerste vaartuig is veilig in  Engeland  
aangekom en; h et tweede zou gezonken  
liggen te Gravelines.

Berichten aan 
de Bevolking

OORLOGSCHADE

Opgave van de schade in te dienen 
door de geteisterden

Nieuwe onderrichtingen

Onlangs werden aan de gem eentebe
sturen nieuwe onderrichtingen gegeven  
Detrekkelijk de opgave van de schade 
in  te dienen door de geteisterden.

Zijn opgeheven:
De onderrichtingen waarbij onder 

m eer bepaald werd dat een exem plaar 
der aangifte, m et ram ing, aan den  
D ienst voor Oorlogschade van h et Mi
nisterie van F inanciën diende overgë- 
m aakt, een tweede exem plaar aan het 
oestuur der gem eente waar de schade 
zich  voordeed en een derde exem plaar 
aan h et provinciaal bestuur.

De volgende onderrichtingen m oeten  
thans nageleefd  worden:

a) W at b e tref t  de schade aan perso
nen 1940:

Een besluit van 20 Septem ber 1940 
stelt de rechten der burgerlijke slacht
offers van 1940 vast en gebiedt hun  
hunne aanvragen per aangeteekenden  
brief te sturen aan het M inisterie van  
Financiën, D ienst der Burgerlijke Oor
logslachtoffers, Zegestraat 40b te Brus
sel.

Alle nieuw e aanvragen m oeten vóór 
31 M aart 1941 ingediend worden. In  ge
val van overlijden of nieuw oorlogsfeit 
na dien datum, hebben de betrokkenen  

elf of de rechthebbenden een term ijn  
an drie m aanden stipt in  acht te n e-  

.nen.
Het indienen van een dubbel bij he 

gem eentebestuur is n iet vereischt.
Het spreekt van zelf dat de persone: 

die de vorige onderrichtingen nageleefj 
hebben geen nieuwe aanvraag moetej 
doen.

b) W at betref t  de schade aan goede
ren 1940:

O.D.l Martha  
O.D.2 Lucie 
O.D.6 Justine 
O.D.IO Lucien  
O.D.14 Germ ain  
O.D.15 Hendrik  
O.D.16 Leontine

Legein L. 
Seys E. 
Goderis R. 
Coulier H. 
Coulier H. 
Calcoen A. 
Legein L.

te Nieuwpoort 
gezonken te Nieuwpoort
te Nieuwpoort
te Nieuwpoort
te Nieuwpoort
te Nieuwpoort
te Nieuwpoort beschadigd

HEIST
H.l 
H.2 
H.3 
H.4 
H.5

H.6 
H.7

H.8 
H.9 
H.10 
H. 12

H.13 
H.15 
H.16 
H.17

H.18 
K.19 
H.20 
H.21 
H.22 
H 23 
H.24 
H.25 
H.26 
H.29

H.30 
H.31 
H.32 
H.33 
H.35

H.36 
H.38 
H.39 
H. 40

Marie Germaine 
Maurice Gabr. 
Verdun 
A ntoinette 
Sunny Isle

Petrus Jeannot 
Charles Elsie

Sea Gull 
Embryon 
Maddy
Ons G edacht 

Frieda
Marie H enriette 
Emma Léon 
Julien Judith

Neyts A. 
Ackx A 
vîietinck  
Savels E. 
Vîietinck Fr.

P.

Vantorre C.
Arts J.

Stockx L.
Morbée A.
Vanhulle P. 
Vandierendonck R.

Vîietinck L.
Savels P.
Vîietinck J. 
Desm idt L.

L’Espérance Vîietinck C. 
Henri Marie Vantorre H. 
Franc. Thérésia Oouwyzer B 
Op hoop v. zegen Dobbelaere E. 
Edouard Sim on Vantorre Fr. 
Alex R achel Ackx Ign. 
Voor Vr. en kind. Cordenier Ph. 
Delphine Irène Vantorre L. 
M at’iilde Eugénie Cattoor Fr. 
Leop. Raymonde Neyts Th.

Marie Jeanne 
Lucette 
Anna Marie 
Edmée Roger 
Joseph

Lucie Lucretia 
Rosa Leon 
Freddy 
Bertha Leon

Vîietinck P. 
G heselle Ch. 
Vandierendonck J. 
Meyers G. 
Vîietinck J.

H.41 Jacom ina  

H.42 Pharailde

H.43 
H.44 
H.45 
H 46 
H.47

Vîietinck P. 
Vantorre R. 
Utterwulghe 
Dem unter L.

Ackx F.

Degroot.e Th.

Dobbelaere L. 
Debra H. 
jvfeyers P. 
Vantorre A.

P.

R aphaël Raym.
Annie
Henri Marie 
R achel Marie 
Joseph Joséphine We Vantorre en kind.

te Zeebrtigge 
te Zeebrugge gehuurd  
te Zeebrugge gehuurd  
te St Vaast, verder zonder nieuws 
op 26-5-40 vóór Duinkerke ge

zonken  
te Zeebrugge gehuurd  
laa tst gezien te Fécam p in Mei, 

verder zonder nieuws 
gestrand te St. Valery en Caux 
te Zeebrugge gehuurd  
te Zeebrugge
laatst gezien te Fécamp einde Mei 

verder zonder nieuws 
te Cherbourg, verder z. nieuws 
te Zeebrugge 
gehuurd te St Vaast 
laa tst gezien te St Brieuc, ver

m oedelijk naar Engeland  
gehuurd
te St Vaast beschadigd  
te Zeebrugge 
te Zeebrugge 
gehuurd
gehuurd te St Vaast 
gehuurd te St Vaast 
te Zeebrugge 
gehuurd
laa tst te Fécamp  

verder nieuws 
te St Vaast beschadigd  
te Zeebrugge 
te Zeebrugge gehuurd  
te Zeebrugge gehuurd  
laatst gezien te Fécam p in Mei, 

verder zonder nieuws 
te Zeebrugge gehuurd  
te Zeebrugge gehuurd  
te Zeebrugge
op 15 Juni te St Vaast, verm oede

lijk naar Engeland  
te Cherbourg einde Mei, 

zonder nieuws 
te Cherbourg einde Mei, 

zonder nieuws 
te Zeebrugge gehuurd 
te Zeebrugge gehuurd 

Zeebrugge gehuurd  
Zeebrugge gehuurd 
Zeebrugge gehuurd

Ct vervolgt)

gezien, zonder

verder

verder

te
te
te

Vrije Tribuun

Alles is thans gecentraliseerd in de 
handen van den icom m issaris-generaal 
voor ’s Lands Wederopbouw. Een be
sluit zal aan de geteisterden nauw keu
rige onderrichtingen geven nopens het 
indienen der aanvragen.

De geteisterden die nog geen voet 
stappen gedaan hebben, m oeten bij ge 
volg de onderrichtingen van 18 Jun! 
1940 n iet naleven.

Wat betreft de geteisterden die deze 
laatste onderrichtingen reeds gevolgd 
hebben, zullen de stukken die naar het 
M inisterie van Financiën, D ienst der 
Oorlogschade, gezonden werden aan het 
com m issariaat-generaal voor ’s Lands 
Wderopbouw, 23 Nijverheidsplaats, te 
Brussel, opgestuurd worden. Dit com 
m issariaat zal gbeurlijk alle verdere 
in lichtingen, welke nuttig  voorkomen, 
vragen.

Naar aanleiding van een artikeltje 
verschenen in «Het Visscherijblad« van  
27 Decem ber 11. getiteld  «Bij het Stads- 
personeel», schreef een nederig bezol
digde ons een zeer gerechtvaardigden  
brief, dien we jam m er genoeg n iet kun

, gen afwezig was, m aar door aen Ge
m eenteraad vrijgesproken werd, omdat 

j ze een geldige reden had. N iettegen- 
j staande dit, werd haar anderhalve 
! m aand wedde afgehouden. Hoe dat te 
verklaren?

' Verhopen wij dat een spoedige uitkee- 
ring der overuren en Zondagen moge 
plaats grijpen, w ant dit geld zou thans, 
door iedereen best kunnen gebruikt 

! worden en rondaf gezegd: «ze hebben  
er voor gewerkt!»

I

VOORRANG TEN GUNSTE 
OORLOGSINVALIDEN

VAN

Ten einde aan belanghebbenden, ge
let op den toestand hunner gezondheid, 

I de ongem akken te besparen van een  
j langdurig aanschuiven bij de diensten  
werden de gem eentelijke ravitaillee- 

! ringsdiensten er toe verzocht, de noo
dige m aatregelen te w illen treffen, op
dat aan de oorlogsinvaliden m et ten  
m inste 60 t.h.* invaliditeit, een voorkeur

nen opnem en u it reden van p laatsge-

e f f n  vooropgesteTde feiten ,“ w S r a a f w ' j  
'n h et geheel n iet tw ijfelen , n iet kunnen «m _ •* t  i.
veropenbaard worden, voor den oogen- V lS C R f f l l j f l  V 3 .fi A l l t W e r D C f l
blik althans. | ______ » ______ r

Onze briefw isselaar schrijft ons o.a.: i
« Inderdaad, n iet alleen bij h et S tads- f Soorten zee- en zoetwatervisch, ver- 

personeel wil h et m aar n iet lukken, ! kocht in de stedelijke vischm ijn te Ant- 
m aar ook voor h et personeel van den \ werpen, in den loop van de week van

23 to t 28 Decem ber 1940:
Belgische visch

Soorten

! Spiering

Aantal
kg.

129
5,5

Waarde  
Totaal Gemiddeld  

per kg. 
4.362,— 33,80 

154,— 28,—

onderhouds-, riool- en w aterdienst 
kom t m en er n iet toe, hun Zondagen en 
overuren van de m aand Mei uit te b eta
len. »

Het is ons inderdaad bekend, dat zoo
wel voor werklieden als voor bedienden  
de overuren en Zondagen, gedaan in Mei ’ Bot
11., n iet werden uitbetaald. Wij hebben ; _____________________________
ten andere reeds in deze kolomm en aan- j 134,5 4.516,—
gedrongen, opdat aan dezen toestand een ! Soorten Vreemde visch
einde zou worden gesteld. : Sprot 3.750 kg. 31.370 fr. 8.35

Wij verzoeken dan ook anderm aal h et! Deze vischsoorten werden verkocht: 
College van Burgem eester en Schepenen,! Spiering: 54,5 kg. van 3e-2e kwaliteit, 
de m ogelijkheid te willen inzien om aan i m et de aanm erking «iets bevrozen»; 53,5 
ons moedig op hun post gebleven sfads- 1 kg. van 3e-2e kwaliteit, en 21 kg van 3e. 
personeel de vergoeding te w illen uit- Sprot: 3750 kg. van 3e kwaliteit, m et de

«Vischbriketten»

Naar m en uit Haugesund verneemt, is 
men er in Noorwegen in geslaagd een
nieuw conserveeringsm iddel te vinden irecht zou w n rrim  vŵ uiS uuucl'iliuu vuur nunne a i-
v°°r ^  voor de voeding zoo belangrijk j op h e ^  v e S e n  °?5 w at dus neerkom t op betaald

keeren, waarop ze :.;eenen te n y g en  
aanspraak maken.

Want, beweert onae zegsm an, heeic 
het stadsbestuur n iet zeker gevlucht 
personeel terug in  dienst genom en en 
hen volledig uitbetaald voor hunne af-

in j verlof?
1 Wij kennen
j vrouweüjke bediende die

zaifs h et g<?val van eer.

aanm erking « gesprenkeld en bevrozen  
bij». Bot: 2 kg. van le -2 e  kw aliteit en  
3,5 kg. van 3e-2e, m et de aanm erking  
«iets bevrozen».

***
Prijs van de onderstaande vischsoor

ten, verkocht op de vischm arkt te  A nt
werpen op Vrijdag 3 Januari 1941:

Spiering: 34 fr. per kg.; sorot: 30 fr.;
een  vijl'tal d a - < stokvisch: 25 fr.; kreukels: 4 fr. per 1.

we hieronder laten  volgen:

V ergunningen der renners 
K ategorieën

Renners beginnelingen. — De vergun
ning wordt afgeleverd aan de jongelin
gen geboren in 1924»en aan deze ge
boren in 1923, vóór 15 Juni.

Zoodra een renner den ouderdom van  
18 jaar heeft bereikt, zal hij een ver
gunning van junior of van liefhebber 
m oeten nem en.

Het is hem  toegelaten bij de juniors te 
rijden, den dag waarop er geen koers 
voor beginnelingen in zijn provincie 
wordt betwist.

Indien hij kampioen van België is, 
m oet hij m instens één m aand na het 
kam pioenschap in  zijn kategorie blijven.

Renners juniors. — De renner junior 
kan een vergunning bekomen vanaf 18 
jaar en tot op het- einde van h et jaar, 
waarop hij 21 jaar h eeft bereikt..

Na 21 jaar, zal hij m oeten overgaan in  
de kategorie liefhebbers of beroepsren
ners B.

H et is hem  toegelaten bij de liefheb
bers te rijden den dag waarop er geen  
koers voor juniors in zijn provincie wordt 
betwist.

Indien hij kampioen van België is, 
moet hij m instens één m aand na het 
kampioenschap in zijn kategorie blijven.

Renners Liefhebbers. — De vergunning  
wordt afgeleverd aan de renners die m in
stens 18 jaar oud zijn, zonder m axi
mum of ouderdomsgrens.

Het is hun verboàen publiciteit te m a
ken op hun truien, broeken en klakken.

Het is hun toegelaten verplaatsings- 
onkosten te ontvangen voor de koersen  
die in het buitenland worden betwist ; 
deze onkosten zijn deze voor hun reis- 
briefje op den ijzerenweg in 2e of 3e 
klasse en voor het vervoer van hun rij
wielen, alsmede voor de verblijfskosten  
die het bedrag van het reisbriefje heen  
en terug n iet m ogen overschrijden..

De renner liefhebber zal in zijn kate
gorie m oeten blijven tot op h et einde 
van h et jaar tijdens hetwelke hij zijn  
laatste vergunning h eeft bekomen.

Beroepsrenners B. — De vergunning  
wordt afgeleverd aan de renners die ten  
volle 18 jaar oud zijn.

Het is hun toegelaten te rijden m ét de 
beroepsrenners van de kategorie A, be
halve in som mige aan te duiden klassie
ke koersen.

Het Centraal Sportkom iteit zal van 
ambtswege een beroepsrenner van de 
kategorie B in de kategorie A mogen  
klasseeren.

De kampioen van België zal ten m in
ste één m aand na h et kampioenschap in 
zijn kategorie m oeten blijven.

Beroepsrenners A. — De vergunning  
wordt afgeleverd aan de renners vanaf 
21 jaar. Deze renners worden uitgekozen  
door het Centraal Sportkomiteit.

Dit laatste zal een beroepsrenner van  
de kategoyrie A naar de kategorie B m o
gen doen afdalen.

In geen geval zal een renner van de 
kategorie A mogen deelnem en aan de 
proeven voorbehouden aan de beroeps
renners der kategorie B.

M enging der K ategorieën
BAAN.

Beginnelingen.  — Mogen deelnem en  
aan de juniorskoersen den dag, waarop 
er geen koersen voor beginnelingen in 
hun provincie worden betwist.

Beroepsrenners B. - -  Mogen deelne
m en aan de koersen voor beroepsrenners
A, behalve in som mige aan te duiden  
klassieke koersen.

PISTE.
Beginnelingen juniors, liefhebbers : 

negen sam en rijden.
Beroepsrenners A en Beroepsrenners  
: m egen sam en rijden.
ET TARIEF VAN DE VERGUNNINGEN  

DER RENNERS. 
Beginnelingen, 15 fr. plus bed. d. aan

sluiting.
Juniors, 30 fr. plus idem.
Liefhebbers, 20 fr. plus idem. 
Beroepsrenners B, 40 fr. plus idem. 
Beroepsrenners A. 50 fr. plus idem. 
Veteranen, 20 fr. plus idem.
Gangmakers m otocyclisten, 50 fr. plus 

idem.
Persoonlijke verzorger : 20 fr. plus 

idem.
Manager : 50 fr per renner, m et een  

maximum  van 5 renners per m anager en 
een minimum per vergunning van 150 fr. 
plus idem.

N. B. In de wederzijdsche prijzen van  
de vergunningen zijn de kosten bevat 
van een verzekering burgerlijke verant
woordelijkheid, die den renner dekt te 
gen de ongevallen die hij kan veroorza
ken aan derden tijdens de baankoersen  
betwist onder de reglem enten van den
B.W.B., wraaraan hij deelneem t. De ren
ner is gedekt voor 200.000 frank per on
geval en 100.000 frank per slachtoffer. De 
B.W.B. m oet 10,10 fr. voor ieder renner 
aan de Verzekeringmaatchappij betalen.

Koersen
AFSTAND, BEGIFTIGING  

EN VERDEELING DER PRIJZEN. 
Koeren voor beginnelingen:
Afstand: 60 km. maximum.
Aantal prijzen: 15. De eerste prijs mag 

hoogstens 20 ten  honderd van het bedrag 
der prijzen beloopen en de laatste prijs 
20 fr. minimum.

Koersen voor juniors:
Afstand: 125 km maximum.
Prijzen: 1.000 fr. max.
Aantal prijzen: 15. De eerste prijs m ag  

hoogstens 20 ten  honderd van h et be
drag der prijzen beloopen; de laatste  
prijs bedraagt minsti.n:. 30 fr.

Kcrrscn  voor lirfft^bbers:
Prijzen: waarde 1.000 fr. minimum

't algemeen, al wat opgericht wordt ter 
gelegenheid eener proef.

De toegekende waarborgen zijn:
a) vijf m illioen fr. per ongeval, zon

der twee m illioen per slachtoffer te over
schrijden, voor wat de licham elijke scha
de betreft;

b) Honüerdduizend frank per ongeval, 
voor wat de stoffelijke schade betreft.

Het b lijft verstaan dat w anneer een  
koers op een omloop wordt ingericht in 
afw achting der aankom st van een ander 
koers, de inrichtingsvergunning m oet be
taald worden zoowel voor den koers in 
omloop als voor deze, waarvan de aan
komst op den omloop p laats heeft. 
INSCHRIJVINGSRECHT IN DE KOER

SEN.
Beginnelingen: 2 fr., terugbetaalbaar 

tegen teruggave van het rugnummer. 
Juniors: 2 fr. idem.
Beroepsrenners B: 5 fr., die den in 

richter mogen toegekend blijven. 
Beroepsrenners A: 5 fr., idem. 

STORTING VAN DE PRIJZEN 
DER KOERSEN.

Het bedrag van de prijzen der koersen 
v'oor beginnelingen, juniors of liefheb
bers, m oet ten laatste 10 dagen voor den 
koers gestort worden bij den algem eenen  
afgevaardigde der provincie, onder ver
antwoordelijkheid van dezen laatste.

Het bedrag van de prijzen der koersen 
voor beroepsrenners A of beroepsrenners 
B, zal gestort m oeten worden m instens 
15 dagen vóór den koers, op postcheckre- 
jening (Nr 3.000 van den B.W.B.

Het is den inrichter verboden het be
drag der prijzen toegekend aan een  
koers, te wijzigen, wanneer deze reeds 
worden aangekondigd.

Betaling der prijzen aan  de 
renners

De prijzen van de proeven voor begin
nelingen, juniors en liefhebbers worden 
onmidellijk na den koers uitgedeeld, in 
dien er geen klacht wordt ingediend.

Indien er een k lacht bestaat, worden 
de prijzen naar de belanghebbenden ge
stuurd acht dagen na de goedkeuring.

De prijzen van de koersen voor de be
roepsrenners A en beroepsrenners B zul
len aan de rechthebbenden worden opge

tuurd ten laatste vier dagen na de on t
vangst in de bureelen van den B.W.B. der 
uitslagen die worden goedgekeurd door 
ie t Provinciaal Sportkomiteit, voor zoo
veel er geen klacht bestaat.

Zoo er een klacht werd ingediend, zul
len de prijzen worden opgestuurd acht 
dagen na de goedkeuring.

De klachten tegen het klassem ent 
moeten worden ingediend 48 uur na den 
koers.

Tarief der in rich tingsvergunnin- 
gen voor m eetingen op piste

OPEN VELODROOMS
Beroepsrenners. — 50 fr. per m eeting, 

waarvan 15 fr. ten bate van het fonds 
pen nationaIe en were]dkam pioenschap-

JJniors. — 40 fr. per m eeting waarvan  
10 fr. voor het voornoemde fonds. 

GESLOTEN VELODROOMS 
Beroepsrenners of gemengd.  — 150 fr 

per m eeting waarvan 50 fr. ten bate van  
net fonds der nationale en wereldkam 
pioenschappen.

Juniors en liefhebbers. — 50 fr per 
m eeting waarvan 10 fr. ten bate' van  
net voornoemde fonds.

ZESDAGENKOERSEN
De Zesdagenkoersen worden tot verder 

orde afgeschaft.

Oe Baankampicenschappen van 
België

De verschillende baankam pioenschap- 
pen van België beginnelingen, juniors, 
liefhebbers, beroepsrenners B, beroeps
renners A, zullen ingericht worden door 
het sportkom iteit, ieder in een eenige 
proef. Ieder kampioenschap zal betwist 
worden van stad tot stad, met uitslu i
ting der kleine omloopen, zelf op het 
Pinde van den wegwijzer. De aankom st 
der kampioenschappen zal beurtelings 
plaats hebben in een Vlaam sche en in 
cen Franschsprekende stad.

Voor 1941 zal de voorrang bepaald 
vorden door loting. Het bedrag der prij
zen toe te kennen aan de kam pioen
schappen zal bepaald worden door het 
Sportkomiteit.
UITGEKOZEN RENNERS VOOR DE 

KATEGORIE BEROEPSRENNERS A
Baanrenners. — Bonduel Frans, Brae- 

ckeveldt Adolf, Buysse Achiel, Chris- 
:iaens Georges, Clautier Maurice, Dan
i e l s  Gustaaf, Decaluwé Edgard, De- 

Jlercq André, Delathouwer Edmond De 
Loor Alfons, Deltour Hubert, Depredom- 
ne Prosper, Dignef Antoine, Disseaux  
'\lbertin, Grysolle Sylvain, Hendrickx 
Albert, K int Marcel, Lauwers Constant,, 
Lowie Jules, Maelbrancke André, Maes 
lîom ain, Maes Sylveer, Masson Emiel, 
Meulenberg Eloi, Neuville François, Pir- 
mez Theodore, Ritservelde Albert, Schot- 
te Alberic, Sercu Albert, Somers Jozef, 
Staeren Jean, Storme Lucien, Vanden- 
m eerschaut Odile, Van Houtte Marcel, 
Van Overberghe Cyriel, Vervaecke Feli- 
cien, Vissers Edouard, Vlaemynck Lu- 1 
cien, W alschot René, Wierinck Robert.

Pisterenners. — Aerts Jean, Billiet » 
Albert, Breuskin Raoul, Bruneel Achiel, 
Buysse Albert, Cools Frans, De Bruycker 
Omer, Deneef Roger, Huys Constant, 
Kaers Karel, Leysen Jan Baptist, 
lem an Auguste, M ichaux Willy, Na 
Robert, Scherens Jozef, Thyssen Er 
Vt'ndenbroeck Martin, Van Sir1!
Adelin.


