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DAADWERKELIJK OPTREDEN VAN ONS ZEEWEZEN — WALTER BAELS 
he. VERTREKT — DE NOOD VAN ONZE JONGENS VERGT EEN DRINGENDE

TUSSCHENKOMST
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Op het oogenblik dat deze regelen ver
schijnen, zal « Het V isscherijblad » in  
vier weken tijds een reuzenwerk achter 
den rug hebben en, alhoewel wij zeer 
vlug gehandeld hebben, toch zijn than s  
pas alle dossiers volledig in orde. Wij 

uai danken hiervoor de verschillende ge
m eentebesturen en in ’t bijzonder het 

edei Oostendsch Schepencollege, dat zeer be- 
0J  reidwillig optrad.

) jJ Ons Zeewezen is ook n iet bij de pa- 
, J  pieren blijven zitten  en h eeft zich be- 
s’ reid verklaard bij de Spaansche over

ly,' heden volledig in  te  staan  voor de re- 
patrieering onzer jongens.

Het h eeft ons tevens een volledige lijst  
Ja opgestuurd van  onze jongens, welke zich  

te Bilbao en Orduna bevinden.
Door de D uitsche overheid werden an

derzijds, door tusschenkom st van zijn  
vertegenwoordiger in  Spanje, bevelen ge- 

ierg[ geven tot vrijlating en repatrieering  
langs Antwerpen van al de in dit land  
geïnterneerde leden van  h et Belgisch  
Marinekorps.

Bevelen werden ook verstrekt aan den 
betrokken dienst in  Antwerpen voor de 
onmiddellijke dem obiliseering van de 
reserve-officieren en m ilitairen van het  
korps.

M aandag aanstaande zal de heer Van
denberghe te  Brussel een laatste onder
houd hebben m et Ct Goor en den heer 
Verschelde van h et Zeewezen, alsook 
met den heer W alter Baels, voorzitter 
van den V laam schen Scheepvaartbond, 
afdeeling Oostende, waarna door dezen  
laatste de reis naar Spanje aangevangen  
wordt m et de goede hoop onze jongens 
een paar weken later in  België terug te 
zien.

Dat dit terugzien door honderden en  
honderden fam ilieleden en vrienden m et 
vreugde zal begroet worden, hoeft geen  
betoog.

Dat de jongens ginder verlangen ten  
spoedigste h et geboorteplekje te  kunnen  

d® begroeten, gezien hun ellendigen toe- 
n f  stand, is n iet m inder waar.

Om onze lezers h iervan een klein oor-
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ea'em ciegi te geVen, laten  we hier een uittrek
sel volgen van een schrijven zoo pas 
door een moeder van haar jongen uit 
Spanje ontvangen. Het luidt:

Orduna, 1 Januari 1941. 
Lieve Ouders,

Het is weer eens Nieuwjaar, m aar wat 
verschil voor mij bij vorige jaren toen  
ik dit thuis m ocht vieren, dat kunt ge 
onmogelijk begrijpen w at er h ier in  onze 

'e3  harten om gaat en hoe ongelukkig wij 
ons hier bevinden.

Ik heb la a tst geschreven alsdat wij 
rond Nieuwjaar zouden thu is zijn, dit 
was ons vast beloofd door onzen aal- 

<̂n moezenier, m aar het was slechts een be
lofte te meer van hem. Wij m oesten al 
lang teruggekeerd zijn, m aar telkens  
was er een ditje of datje in  den weg.

Ze m aakten ons ook w ijs dat er nu  
weer een lijst naar D uitschland m oest 
om zeker te zijn dat, als wij in  België  
komen, wij er zouden m ogen blijven. 

Zoo is de zaak weer uitgesteld.
Maar dat zijn allem aal gestam pte leu- 

ve gens, w ant nu is dat hier allem aal u it
gekomen.

Het zijn onze eigen officieren die al 
j doen w at ze kunnen om ons hier te la 

ten, terwijl zij een lekker leventje leiden  
in de hotels, ten  koste van onze ellende 
en mizerie. Zij hebben geld, terwijl wij 
hier bijna kreveeren van honger en 
koude.

Als wij hun vel gered hadden en hier 
in Spanje aankwam en, keken zij naar  
ons n iet meer om, en voor onze belooning  
werden wij te Miranda in een strafkam p  
gestoken «waar wij n iet m oesten gaan». 
Wat wij daar geleden en afgezien heb
ben, dat kan geen m ensch beschrijven; 
wij hebben daar 2 ^  m aand doorge
bracht en ik zou er jaren kunnen over 
spreken en nog n iet u itgeklapt zijn.

Ons eten, hewel de zwijns in  België 
zouden dat n iet eten, nooit krijgen wij 
een woord of het was vergezeld van  
stokslagen, en wee dengene die h et on
geluk had van slechts een klein  ietsje  
te misdoen. Cayenne is, voor w at ik er

TtS
OY

e n
3ni
Va

no
'es
ie;

01

sn
Ev
o r
zi

as
d

:li

ie'

1

J
h

over gelezen heb, een paradijs vergele
ken bij ginder. Onze slaping, dat was 
de bloote grond; zelfs geen beetje strooi 
om op te liggen, zonder van de vuilig
heid te spreken. L. D ... h eeft eens h el
pen tellen  hoe ik op een n ach t in  één  
uur tijd  183 vlooien heb gevangen uit 
m ijn kleeren en dekens. Onze licham en  
waren nog slech ts één wonde, en nu nog 
zijn er die de lidteekens voor hun leven  
zullen dragen, dat zijn degenen van wie 
h et in  h et bloed geslagen  is. Ik zal over 
ginder m aar zwijgen, w ant m oest ik 
alles schrijven, ik zou nooit gedaan heb
ben.

Dan zijn wij n aar Orduna gekom en  
waar h et 50 t.h. beter is, m aar je m ag  
je n iet voorstellen dat het goed is zoo
als ik altijd naar U geschreven heb. 
Hier hebben wij toch een strooizak m et 
3 planken om op te liggen, en w at 
Louitje’s vrouw gezegd h eeft alsdat wij 
hier honger lijden, dat is m aar al te  
waar; ik heb dat nooit w illen  schrijven, 
en m ijn vrouw (die in  Engeland is) miek 
ik nog meer wijs: ik heb haar geschre
ven, dat wij hier als prinsen behandeld  
worden, m aar God zal m e deze leugen  
vergeven. Nu heb ik te  veel u itgestaan, 
ik heb te veel afgezien en nu ben ik 
ten einde, ik kan of w il onze toestand  
hier n iet langer m eer verzwijgen, ik m oet 
m ijn h art eens luchten, anders zoude ik 
stikken. Wij waren overeen gekom en  
niets van onze ellende naar België te 
laten  weten, maar, lieve Ouders, ik kan  
niet meer.

W ant ons eten  hier is alle dagen h et
zelfde, nooit eens ie ts anders; s m orgens 
is  h et onze riem toehalen, w an t ons 
eerste eten  is te  12.30 u., dat b estaat uit 
een broodje de grootte van  een sand
wich en een schepje boonen gem engd  
m et p etatten  en water, m aar m eest wa
ter. ’s  Avonds te  7.30 u. nog eens een  
schepje w ater en boonen, nooit eens een  
beetje vleesch, boter of vet en  in de 
w inkels kan m en ju ist een beetje fruit 
koopen. Wij slapen m et 70 m an op een  
kamer, zoo groot als een cinem a. Al de 
ruiten zijn stukken en h et is hier bitter 
koud. Vroeger m ochten wij nog geduren
de den dag naar een melkerij gaan; nu  
is h et ons verboden de kamer te verla
ten, waar er geen vuur is. D it is ons 
droevig lot.

Ik heb U reeds geschreven dat h ier een  
Oostendenaar gestoryen is. Wij m ochten  
onzen m akker nog de laa tste  eer n iet 
bewijzen; verbod werd ons opgelegd I 
naar zijn begraving te gaan. Ze hadden  
schrik. |

De Consul h eeft nu bij ons geweest; 
hij zegde dat we reeds lang m oesten  
thu is zijn, m aar dat hij door onze over
sten  tegengewerkt wordt.

D it is, lieve Ouders, de droeve werke
lijkheid welke ik U m oet schrijven. Ver
geef h et mij.

Uw zoon.
*##

Dit is inderdaad de droeve werkelijk
heid! En zeggen dat dit in  een land ge
beurt, w aarvan de kinderen h ier zoo 
prachtig verzorgd en opgevoed werden!

K an iem and, die h et hart op de rechte  
p laats heeft, dan nog stil blijven voor 
dergelijke ellende?

Wij w isten wel door brieven, dat het 
leven onzer jongens ver van aangenaam  
was, m aar dat het zoo erg was konden  
wij n iet denken.

«Het Visscherijblad» is dan ook over
tuigd dat het, m et deze actie voor onze 
jongens gevoerd te hebben, ons volk, 
onze vissehers, onze loodsen, onze m oe
ders, vrouwen en kinderen, en in de eer
ste p laats onze arme jongens in Spanje, 
een d ienst zal bewezen hebben waarvan  
m en de waarde slechts n a  de terugkom st 
van onze geïnterneerde zeelieden best zal 
begrijpen.

Aan de ouders, vrouwen, kinderen en  
fam ilieleden, zeggen we ondertusschen: 
heb goeden moed, hoe grooter de m oei
lijkheden, hoe hardnekkiger ons blad 
voor de vrijm aking van onze zeelieden in  ' 
Spanje zal optreden.

P. V andenberghe.

Het Vergaan van de ‘Aloha,

Bericht  a a n  famil ieleden van zeelieden 
die ingescheep t  waren  al s  burger  of 
mil i tair ,  a a n  boord van he t  Belgisch 
moto ryach t  «Aloha», welk in d iens t  was  

van he t  leger

Op 20 Mei 1940 verliet h et m /y «Aloha» 
de haven  Oostende om aan de lucht
bom bardem enten te ontsnappen; dit 
vaartuig is, volgens ooggetuigen, vóór 
Oostende vergaan m et m an en muis.

De volgende personen, welke to t nu  
toe n iet vereenzelvigd konden worden, 
bevonden zich aan boord:
VAN WIJNSBERGHE Jules 
ROELS Charles 
BENTHEIME Albert 
BOSSIER Frans 
MARIEN Gilbert 
VAN DEN BON Maurice 
VERCAMMEN Albert 
BURDOT 

Ten einde h et overlijden  
noem den te  kunnen doen  
worden de belanghebbende fam ilies ver
zocht aan den W aterschout der haven  
Antwerpen de juiste naam  en voorna
men, geboorteplaats en datum, alsm ede 
h et ju iste adres van den verdwenene op 
te geven.

De schrijfwijze der opgegeven nam en  
is n iet gewaarborgd.

Voor de verdwenen zeelieden, die op 
bovenstaande lijst n iet voorkomen, wer
den reeds de voorgeschreven form alitei
ten  vervuld, zoodat de bloedverwanten  
geen verdere stappen dienen aan te  
wenden.

burger
id.

m ilitair
id.
id.
id.
id.
id.

van  voor- 
vaststellen ,

Vooraleer te gaan 
Vissehen

Voortaan zullen de vissehers die w il
len  uitvaren ge dn m azoutbevoorrading  
meer bekomen, zoo ze aan hun w ette
lijke verplichtingen tegenover de w et op 
de ongevallen  en h et oorlogsrisico n iet 
voldaan hebben

De verkoop van 
ons Blad

Voor de Rookerijen
HOOFDGROEPEERING VISCH ENVISSCHERIJ-PRODUKTEN 

NATIONALE CORPORATIE
BIJ DE

Ons blad is elke week vanaf den 
Vrijdagavond in alle boekwinkels van  
OOSTENDE, NIEUWPOORT, BRUGGE, 
DE PANNE, MIDDELKERKE, BLAN
KENBERGE, HEIST en ZEEBRUGGE 
verkrijgbaar.

Daarenboven is het BIJ ALLE DAG
EN WEEKBLADVERKOOPERS vanaf 
dienzelfden avond te koop en wordt het 
op vraag van onze lezers door hen  ten  
huize gebracht.

De lezers welke echter graag hun blad 
m et de post ontvangen, worden verzocht 
ons hiervan in  kennis te  stellen . Zij 
kunnen zich voor den duur van drie, zes, 
negen  of tw aalf m aanden op ons blad  
abonneeren, m its storting van de som  
van 10, 15, 22.50 of 30 fr., op postcheck
rekening 1070.98 van « Het V isscherij
blad ».

De eerste practische Gevolgen 
van onze Reis

De Goederen aangekomen. 
Vlssclversvaarlulgen Re eren terug

DE VERKLARING WERD GEDAAN VOOR DE VOLGENDE ZEELIEDEN
Mr. Naam en Voornaam Adres en Woonplaa t s

ADRIAEN SEN S Maurice 
ALLARY Antoine 
BORGERS G ustaaf 
BRAEM Maurice 
BULCKE Maurice 
BURCKE Gerardus 
BUSSCHOP Karel 
CALCOEN Rochus 
CARMANNE Armand 
CATTOOR Arthur 
CLAUWAERT Edward 
CORNILLE Roland  
GOSSELEEZ Louis 
DECLERCK Jean  
DECRETON Henri 
DEGRAEVE Victor 
DEGROOTE Louis 
DERGOOTE Henri

Turnhoutsche baan, 627, W ijnegem  
V eldstraat, 98, Oostende 
P oststraat, 7, Oostende 
Zandvoordestraat, 28, Steene 
H eist-aan-zee
Prof. Verkouillestraat, 2, Oostende 
U zerstraat, 29, Blankenberge 
Caïrostraat, 24, Oostende 
Antwerpsche steenw eg, 108, Hoboken 
Zeelaan, 42, Coxyde 
Oostende
W itjtenonnenstraat, 30, Oostende 
St. Franciscusstraat, 56, Oostende 
Nieuwpoortsteenweg, 209, Oostende 
Torhoutsteenweg, 40, Steene 
Hickxstraat, 16, Knokke 
Pannestraat, 16, H eist 
Vandewervestraat, 72, Antwerpen

(zie vervolg bladzi jde 6)

Zooals we bij h et ter pers gaan  ver
leden week vermeldden, zijn Vrijdag te  
Heist, Oostende en  in ’t  bijzonder te  
Nieuwpoort, een 12-tal w agons goederen  
aangekom en.

Te Oostende werd Zaterdagnam iddag  
onder h et toezicht van  de heeren Van
denberghe en D enis Ureel alles afge
laden.

Zoo werden goederen m eegebracht 
voor Arthur Tahon, Raekelboom Ant., 
Leopold Verbanck, Achiel Hillebrant, 
Ghijs-M usch, M oeyaert, Henri lîagers, 
Jooris-Gryson, Prosper Geril, August 
Ponjaert van de 0.210, Leopold Catellion, 
Henri Florens, enz.

Tevens werden n etten  gelost van de 
0.340, 0.324 en 0.318.

Drie velo’s m et num m erplaat 071533, 
208097 en 072449 werden in sgelijk s ge
lost en  weggeborgen to t  de rechtm atige  
eigen aars het' bew ijs leveren  d at h et 
hun rijwiel is.

De andere m enschen, die op hetzelfde  
oogenblik hun goed n iet afhaalden , heb
ben dit Donderdagnam iddag kunnen  
doen, onder toezicht van dezelfde hee
ren.

Het O ostendsch gem eentebestuur h eeft  
h et vervoer kosteloos geregeld, zoodat 
zij die al hard genoeg geteisterd wer
den, hier geen kosten m eer te  dragen  
hadden. Het O ostendsch gem eentebe
stuur ontvange hiervoor onzen besten  
dank.

Wij zouden tevens aan onzen p licht 
tekort komen, m oesten  we geen woordje 
van dank rich ten  to t den heer ontvan
ger der douanen en zijn personeel voor 
de bereidwilligheid waarm ede zij onze 
taak  vergema,kkdlijkt hebben.

Hetzelfde kan gezegd van h et perso
neel van de sta tie  en  dat alles is  h art
versterkend, tem eer om dat elkeen aldus 
zijn steentje b ijgedragen h eeft om n iet  
alleen  de taak  van de inrichters te  ver
lichten, m aar de m iserie n iet grooter te 
m aken.

O ndertusschen hooren of zien wij 
Sabbe n iet en laa t hij de m enschen  te  
Oostende zoo wijs als ze zijn, n iettegen
staande hij al 14 dagen thu is is.

TE NIEUWPOORT
Ook hier h eeft alles een voortreffelijk  

verloop gekend, dank zij de uitstekende 
wijze waarop statieoverste Vermout Jo
zef en Vanhoutte Pol alles geregeld had
den.

Hier dient bijgevoegd dat ook h et ge
m eentebestuur van Nieuwpoort alles in  
h et werk gesteld  had om niet alleen het 
lossen  te  vergem akkelijken, m aar ook 
een groot lokaal ter beschikking te stel
len, w ant een 8-tal wagons dienden hier 
gelost en dat w as geen klein bier.

Burgem eester Van Dam m e h eeft hier 
eens te m eer zijn visschersvolk een groo- 
ten  dienst bewezen.

Hetzelfde kan gezegd worden van  
Schipper Van Wouw, die D insdag even  
bereidwillig bij de verdeeling een handje  
toestak  en van de twee knappe tolbe
dienden D evoogt André en Vermeersch

onder ons toezicht nota nam en van w at 
elk toebehoorde.

H et w as voorwaar geen gem akkelijk  
karweitje, dat ten  andere W oensdag en  
D onderdagnam iddag werd voortgezet.

Het goed van verschillende Oostende- 
naars werd op zij gezet en  reeds hebben  
we m et h et O ostendsch gem eentebestuur 
h et k laar kunnen krijgen, dat deze goe
deren op de kosten  van de stad Oos
tende te Nieuwpoort zouden a 'gehaald  
worden.

VISSCHERSVAARTUIGEN
KEEREN TERUG

Onze lezers w eten hoe we kort na de 
gebeurtenissen van Mei en Juni, naar  
Frankrijk togen om in de Fransche h a
vens onze visschersvaartuigen op te zoe
ken en er onm iddellijk verslag over uit 
te brengen.

We deden een tweede en derde reis en 
kwam en telkens tot h et besluit, dat 
m oest onderhandeld worden om te 
trachten  onze visschersvaartuigen terug  
in  België te krijgen.

Alhoewel de m oeilijkheden hiervoor 
groot waren, toch bleef h et Zeewezen bij 
de pakken n iet zitten  en werd er nuttig  
werk verricht.

H et doel van onze laa tste  reis w as ook 
de repatrieering van onze visschersvaar
tuigen  op de vlugste wijze te  bekomen en  
m et de uitvoering van deze gedachte en  
de verdere onderhandelingen in  Frank
rijk werd de heer Pockelé gelast, die te  
St. V aast achtergelaten  werd.

Drie weken n a  onze terugkom st, en 
wel zooeven bij h et ter pers gaan, is de 
heer Pockelé te  Oostende teruggekeerd.

De onderhandelingen m et de bezet
tende overheid te Cherbourg hebben tot 
h et practisch besluit geleid, dat h ierna
volgende vaartuigen reeds in  de twee 
eerstvolgende w eken naar ons land zul
len  terugkeeren:

De H.19, van  Vantorre Henri 
H.30, van Vîietinck Pieter 
Z.7, van Haerinck Louis 
Z.14, van V îietinck Victor 
Z.19, van U tterw ulghe Jan  
Z.53, van Savels J.
Z.40, van H uysseune R aphaël 
N.10, van Calcoen André 
N.16, van  G hijs Isidoor 
N.35, van  Schoolaert G.

Al deze vaartuigen lagen  te  St. V aast 
la  Hougue.

Zooals we kunnen vaststellen , h eeft 
de heer Pockelé n iet geslapen. M aandag  
reeds vertrekt hij terug naar St. Vaast, 
vergezeld van tien  scheeps- en tim m er
lieden, om er de vaartuigen op te knap
pen en zeevaardig te m aken.

De andere vaartuigen in de andere h a
vens zullen voglen.

Het is terecht prachtig werk, dat het 
Beheer van  h et Zeewezen en w aterschout 
Pockelé ter eere strekt.

«Het Visscherijblad» zelf is gelukkig  
aldus eens te m eer te hebben bijgedra
gen tot h et helpen  verwezenlijken van  
voor onze visscherij n u ttig  werk.

P as n a  den oorlog zal m en kunnen be
seffen  van  welk onschatbaar belang dit

Afdesl ing Rookeri jen en Inleggeri jen

Er wordt ons m edegedeeld dat op voor
stel der Hoofdgroepeering «Visch en Vis- 
scherijprodukten» der N ationale Land
bouw- en Voedingscorporatie, de aange
voerde sprotten en haring, hoofdzakelijk  
uit Zweden, n a  bewerking in hoofdzaak  
m oeten worden geleverd naar de nijver
heidscentra van h et W alenland, waar 
meer behoefte is aan voedingswaren dan 
in de Viaanders.

Vier belangrijke m iddens zullen aldus 
worden bediend: Luik, Namen, Charleroi 
en Mons. De twee eerste p laatsen  zullen  
worden bediend door de rookerijen van  
Brugge en Zeebrugge-Heist, terw ijl Oos
tende en Nieuwpoort zullen zorg dragen 
voor h et bevoorraden n aar Charleroi en 
Mons.

Teneind® h et ter p laats bestellen  zoo

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

verdeelt regelmatig

22.480 loten
van 100 frank to t 50.000 frank

V ijf groote loten
van honderd duizend frank

Een Super groot lot
v a n  e e n  m i l l i o e n

Een gelegenheid om, voor weinig 
risico een lo t te w innen, to t :

Een millioen voor 50 frank
200000 frank voor 10 frank

W IE  NIET W AAGT, DIE NIET W IN T

goedkoop en zoo vlug m ogelijk te doen, 
geschiedt h et vervoer door tusschen
komst der firm a’s, leden der vervoers- 
gem eenschappen, die daartoe de noodige 
brandstof ter hand  besteld worden.

Voor desbetreffende in lichtingen  kun
nen de belanghebbenden zich wenden  
tot h et bestuur der hoofdgroepeering, 
31, M iddaglijnstraat, te Brussel, of naar  
het secretariaat der afdeeling Rooke- 
nijen en Inleggerijen, Coupurerei, 55, 
Brugge.

V
Aldus wordt te lande verholpen aan  

een dringende noodzakelijkheid, waren  
te leveren waar ze h et m eest noodig zijn.

Hierin zien we ook h et bewijs van het 
solidariteitsgevoel welke onze Vlaam- 
sche rookers voor onze" W aalsche broe
ders gevoelen, op een oogenblik dat ze 
minder goed bedeeld zijn dan wij.

Dat deze produkten der rookerijen ten  
andere zeer goed zullen gekom en zijn in  
W aalsche arbeidsm iddens, in  de kool
m ijnen en de m etaalfabrieken hoeft dus 
geen betoog.

Onze rookers m oeten ten  andere be
grijpen dat, daar waar h et algem een be
lang alles dient te primeeren, h et in  dit 
geval ook zoo dient te geschieden, w ant 
zonder kolen zouden ook wij honger 
lijden.

Het m ag ten  andere gezegd, dat dank 
zij een kranige actie van  de afdeeling  
Rookerijen de verkoopprijzen van ge- 
rookten sprot, haring, bokalen enz, b ijna  
van de h elft verminderd zijn zonder 
schade te berokkenen aan de voortbren
gers.

D at som m igen van h en  h iertegen  ge
kant zijn en liever woekeren, begrijpen  
we, m aar daar hebben wij ons boven te  
stellen  en we zullen m et de m eeste be
slistheid  m ogelijke w antoestanden aan
klagen.

Wie bezorgt er ons Inlichtingen over•  • • •

Wij hebben nieuws van.

Pam phiel, die op voortreffelijke wijze reuzenwerk m ag genoem d worden.

Mevr. We DEKETELARERE. — Wij 
zijn gelukkig te vernem en dat U nieuwe 
ontvangen hebt van uw zoon WALTER 
DEKETELARERE, die m et zijn huisgezin  
in  goede gezondheid is. Wij werden een  
paar dagen geleden hiervan insgelijks 
op de hoogte gesteld. M oest de «Maria- 
Pia» inderdaad vergaan zijn zou dit on
getw ijfeld vóór Novemb. 1940 zijn (w aar
schijnlijk Septem ber). Ge m oogt gerust 
op den om slag van uw brief de hoeda
n igheid  van uw m an verm elden. Dit kan 
een nuttige aanwijzing zijn. De brieven 
gaan gelukkiglijk door. Hiervan hebben 
we persoonlijk ondervinding.

V
K an ons iem and in lichtin gen  bezor

gen óver : GUSTAAF SOBRY, 43 jaar, 
leeraar, zijn echtgenoote JULIENNE 
HAEGHEBAERT, 43 jaar, hun dochter 
LEA SOBRY, vertrokken u it Oostende, 
den 17 Mei aan  boord van  een visschers- 
vaartuig.

A
W eet iem and nader nieuw s over : 

EDWARD CLEMENT EN VROUW MAR
GUERITE RAMBOER, vertrokken aan  
boord van 0.159. D it wordt gevraagd  
door de m oeder van eerstgenoem de.

**
AAN GOEMINNE ALFONS UIT BLAN

KENBERGE. — Door ARDAEN K. L. van  
de 0.196 wordt ons gem eld dat hij GOE
MINNE LOUIS uit Boulogne op 28 Mei 
1941 aan boord van B.2 heeftz ien  ver
trekken n aar Engeland. Werden nog op
gem erkt aan boord van dit vaartuig : 
RICHARD LAFORCE, LOUIS LAFORCE 
vrouw en kind, ALBERT RYCKX, de GE
BROEDERS TITERICKX. De B.2 is goed 
in  Engeland.

Wij bedanken den heer Ardaen voer 
zijne in lichtingen.

A
H eeft er iem and n ieuw s van de bem an

ning van de SS.0.98 «Marie-Louise», die 
naar IJsland af ge varen was op h et oo
genblik dat de oorlog uitbrak.

Vertoeven ze in  Engeland ? Wie van  
onze lezers stelt een m oederhart gerust.

**
AAN JOS. VERHOYE, KORTRIJK. —

Het v isschersvaartuig Z.21 werd laatst  
t e  Fécam p gezien. Verder is m en zonder 
zeker nieuw s van d it vaartuig. K an ons 
iem and in lichtin gen  over dit vaartuig  
verstrekken, alsook over de fam ilie  
BALLIU-VEROYE, die zich aan  boord 
van dit vaartuig begeven hebben?

&
W eet iem and n ieuw s over DECKMYN 

MARCEL, uit St. Amandsberg, Gent, 
radiotelegrafist, vertrokken den 10 April 
1940, n aar Congo, aan  boord van de 
«Manda»?

Dit wordt ons gevraagd door zijn 
echtgenoote.

A
Wij hebben n ieuw s van GUSTAAF en  

EMIEL PIERRE (zo' " ), welke in  Enge

land zijn. De loodsboot 18 en de S.S.O. 
164 zijn bijgevolg veilig aangekomen. 
De fam ilieleden  van de, personen d ie l  
m et deze vaartuigen vertrokken zijn, 
m ogen gerust zijn.

**
Door een lezer wordt ons m edegedeeld  

dat h et m ogelijk is  naar Engeland te  
schrijven langs h et volgend adres : 
«ŒUVRES BELGES», RUE TERREIRO, 
52, LISSABON, PORTUGAL. Internatio
nale zegel van 3,50 fr. bij den brief voe
gen.

/*
Er wordt ons gem eld dat de kinderen, 

welke in Mei 1.1. in  HET PREVENTO
RIUM TE HEIST verbleven, goed in En
geland zijn aangekom en, m et M ejuffer 
ALBERTINE BOGAERT.

A
De volgende personen bevinden zich  

in Engeland in goede gezondheid: DE- 
SCHÈPPER PIERRE (vader), DESCHEP- 
PER PIERRE (zoon) m et vrouw en kind; 
DESCHEPPER ALBERT en HENRI; DE 
FAMILIE PHILIPE PIETERS ; VER
SCHELDE CH., m atroos aan de Staats- 
paketbooten, m et vrouw en dochter. D it 
wordt ons gem eld door den heer De- 
schepper Gilbert.

A
Wij hebben nieuws van de vrouw van  

MAURICE BOYDENS, kapitein van de 
0.293 « Vanderweyden », toebehoorende 
aan de M otorvisscherij, m eldend dat 
M aurice Boydens in  Engeland overle
den is. Het fe it h eeft zich op 16 Novem
ber 1940 voorgedaan.

In dit schrijven is er noch sprake van  
de bem anning, noch van de 0.293 en we 
hebben alle reden om te  gelooven dat 
Boydens aan wal overleden is.

Aan de fam ilie Boydens biedt «Het 
Visscherijblad» zijn  innige deelnem ing  
aan.

A
Kan ons iem and in lichtingen  bezorgen 

over PIERRE LUSYNE, vertrokken m et 
zijn vrouw ROSA DEROO, aan boord van 
de 0.255?

Dit wordt ons gevraagd door de m oe
der van laatstgenoem de.

***
AAN P. BOELS, ST. JORIS WINGHE. 

— In ons num m er van 27 December 1940 
wordt opgegeven dat de 0.124 zich in  
Spanje te  St. Sebastiaan zou bevinden. 
We denken dat er voorloopig nog geen  
sprake kan zijn van  h et terugbrengen  
van uw vaartuig. In dit num m er publi
ceer en we de lijst van de zeelieden welke 
bij ons weten in Spanje vertoeven en  
voor dewelke wij een actie op touw ge
zet hebben om hun terugkom st in  de 
hand te werken.

***
Men vraagt ons in lichtingen  over het 

VISSCHERSVAARTUIG 0.102. D it vaar
tuig zou laa tst te Dieppe gezien geweest 
zijn.



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

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

ten  of verzegelde kisten.

Over Oorlogsschade
Vrijwel al onze lezers w eten  hoe er 

sinds geruim en tijd  gesproken wordt 
over oorlogsschade.

Wij w illen al de geteisterden  van Oos
tende en om liggende er op wijzen, dat 
al de in lich tin gen  die zij dienaangaande  
hebben ontvangen, ofwel onvolledig, of
w el voorbarig, ofwel foutief zijn.

Ten voorloopige tite l kunnen wij hier 
een bepaling geven van h et begrip oor
logsschade:

Oorlogsschade is  de rechtstreeksche 
en zekere stoffelijke schade die werd 
toegebracht aan roerende en/of onroe
rende goederen, door bom bardem enten, 
ontploffingen  of vernielingen door de 
legers uitgevoerd, m et dien verstaande 
dat alle onrechtstreeksche schade for
m eel worde uitgesloten.

Voorbeelden van onrechtstreeksche  
schade zijn : een verlies van  een m oge- ' 
lijke w inst, verlies van een eventueel 
huurgeld, enz... i

De geteisterden m ogen ook plunderin- ! 
gen doen vaststellen . .

In  dit geval m oeten ze echter ter ze lf-: 
dertijd een k lach t tegen  onbekenden  
neerleggen  bij h et gerecht e|n datum  ) 
van de ram p verm elden.

Om trent de diverse categorieën v a n 1 
experten, die in  aanm erking komen om j 
de vaststellingen  en schattingen  te > 
doen, kunnen wij volgens w el ingelichte j 
bron h et volgende m ededeelen:

Alleen architecten  (ingeschreven in j 
het Provinciaal R egister van de Archi
tec ten ), ingenieurs en landm eters (m eet
kundige sch atters), kom en in aanm er
king voor h et vaststellen  en schatten  
van oorlogsschade.

De in lichtin gen  die wij hierboven m e
dedeelen zijn a ls officieus te  beschou
wen: enkele detailkw esties kunnen wel 
een w ijziging ondergaan, doch onze le
zers zullen hierover langs officieele zijde 
worden in gelich t w anneer de toekom 
stige w etgeving inzake oorlogsschade zal 
rerschijnen.

Wij raden de geteisterden  aan, van  
aoodra de w etgeving inzake oorlogs
schade verschijnt, hunne vaststellingen  
en sch attin gen  te  la ten  opm aken door 
een der hierboven verm elde categorieën  
van experten, daar aannem ers en an
dere zoogezegde experten n iet in  aan
m erking kunnen komen.

Voor de 
Vervoerders

Wij vestigen  nogm aals de aan aan
dacht van de vervoerders op h et feit dat 
het verboden is :

1) Met een m otorvoertuig zaken te  
vervoeren buiten een straal van 25 Km. 
rondom h et centrum  der gem eente waar 
h et voertuig thu is hoort, zonder in  het  
bezit te zijn van een m achtig ing afge
leverd door den Leider van h et vervoer
bureau (O ostende).

Voor vervoer voor derden is een vracht
brief noodig.

Ander vervoer m et vergezeld gaan  
van een faktuur of een, door den ver
voerder juist en echt verklaard stuk, 
waarop alle in lich tin gen  om trent de ver
voerde zaken vermeld staan. Deze in lich
tingen m oeten overeenstem m en m et die 
op den reiswijzer vermeld. Voor alle ver
voer m oet de bestem m eling zijn hand- 
teeken p laatsen  in  den reiswijzer, om te  
bewijzen dat de vervoerde waren hem  
werkelijk werden afgegeven.

2) Met een ledig m otorvoertuig te rij
den buiten een kring m et een straal van  
meer dan 10 Km. rondom h et centrum  
van de gem eente, zonder in h et bezit te  
zijn van een m achtig ing af geleverd door 
den Leider van h et vervoerbureau. Ieder 
vervoerder w iens rijtuig zich op meer 
dan 25 Km. van h et centrum  der ge
m eente bevindt en die over geen terug
vracht beschikt, m oet zich op het d ichtst 
bijgelegen vervoerbureau aanm elden, 
dat een weervracht zal bezorgen of toe
laten  ledig terug te keeren.

De Leider van h et Vervoerbureau 
Oostende,

J. DE MEULENAERE.

N. B. — Alle reiswijzers m oeten op Za
terdag 1 Februari 1941 ter inzage aan  
het vervoerbureau worden voorgelegd.

Handelsberichten
« Vigoria  » -pers. m e t  bep. aanspr.

Zeebrugge 
Tusschen de heeren Jozef Strubbe en  

Armand Cotemans, beiden handelaars te 
Zeebrugge werd een personenvennoot
schap gesticht m et bep. aansprakelijk
heid.

Het m aatschappelijk kapitaal bedraagt 
60 duizend frank.

« Ostendia  » N. V. te  Breedene, 
Sas-Slijkens bij Oostende  

Bilan op 31 Oogst 1940:
Alctief en passief: 5.111.537 fr.
W inst: 712 355 fr.

De Radiotaks

De Werking van 
Winterhulp-Oostende

OUDE GAZETTEN TE KOOP

Zich wenden :  Drukker i j  «Het  Vissche
rijblad», Steenweg op Nieuwpoort ,  44.
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W aar vertoeven onze 
Visschersvaartuigen ?

(DERDE VERVOLG)

Heist-Zeebrugge
NAAM 

van h et vaartuig

H.48 Alex Gabrielle
H.49 De B lauw voet
H.50 R enilde Pierre
H.51 N avis M aria
H.54 M iss Mary
H.55 Henri Yvonne
H.56 Zeemeermin
H.59 Gerard Valent;
H.60 Santa  M aria
H.61 Belgica
H.62 De 3 Gezusters

H.63 Victor Erna

EIGENAAR

Dewaele Petrus  
Utterw ulghe Petrus 
Couwyzer Henri 
Vandierendonck Aug. 
Dobbelaere Jos.
A.; Sx Léon 
Vandierendonck Fr. 
£a\eli) Léon 
Devoogt Frans 
We Depaepe en kinder s 
Dobbelaere Louis

Ackx Ignaas

H.64
H.65
H.71
H.73

H.75
H.76
H.77

H.78 
H.79 
H,80 
H.81 
H.82

Z.2
Z.3
Z.4
Z.5
Z.6
Z.7
Z .ll
Z.12
Z.13
Z.14
Z.15
Z.16
Z.18
Z.19
Z.20
Z.21

Z.22
Z.23
Z.24
Z.25
Z.26

Z.27
Z.28
Z.29
Z.30
Z.31

Gerard Leon Jonckheere Leonard  
De 3 Gebroeders Dobbelaere Johannes  
Florent Ju liette V îietinck Louis 
André Rob. Den. D esm idt Léon

Godie Genade 
Anna Leopold 
Gilda

Cattoor Alberic 
N eyts Theodoor 
Latruwe Petrus

Hélène Falleyn Rom ain
Leopold Nera D esm idt Léon  
Louis Irène Vandierendonck Léon, 
M adeleine Kam . B eernaert A nselm  
Franck V anhulle Prosper

Anna M arguerite 
Irm a Germ aine 
Buffalo Bill 
Yvonne Maurice 
Elona Constance 
G ustaaf R achel 
Zwaluw  
Pax  
Kamiel
Frans Henriette 
Blanche Marg. 
Denise
De 3 Gebroeders 
Julien G ustaaf 
Hilaire Hubert 
Debra-Huysseune

Petrus 
La Madelon  
Albert Alex 
De Ruyter 
Aline Bertha An.

Haerinck Jules 
Vandierendonck Em. 
Haerinck Louis 
Vantorre Leopold  
Ram m eloo W illem  
Haerinck Louis 
Serie Julien  
Dobbelaere Leopold 
Serie Jan  
V îietinck Victor 
Dem eester Jan  en Pie t. 
Latruwe Petrus 
Van W aes Honoré 
Utterw ulghe Jan  
Ramm eloo Rem i 
Vîietinck Victor

Van W ynsberghe Petr. 
Cattoor Henri 
Neyts August 
Dem eester Jan en Pie t. 
Vantorre August

De hopende Viss. Verburgh Frans 
De 2 Gebroeders Vantorre Jan
Irène R osette 
Frans René 
G ustaaf

Vandierendonck Louis 
Savels Richard  
We Serie Petrus

Z.32 Louis Gerard Verpcorter Eugeen

Z.33 Albert Emiel
Z.35 Constant Leop.
Z.36 Le M arseillais
Z.37 De 3 Kinderen
Z.38 Pierre
Z.39 Ginette
Z.40 Henri

Z.41 Yvonne
Z.42 Kompas
Z.43 Lucien Irène
Z.44 André Helena
Z.45 Maurice Joseph
Z “i8 Mariette Bertha
Z.49 Albatros
Z.50 Lidÿ Suzanne

Z.51 Reine Astrid
Z.52 Marie Renée
Z.53 Anne Marie Th.
Z.60 Carpe Diem
Z.61 Monique
Z.62 R ita
S.63 Goede Hoop
ï  64 Alice L'ton
Z.65 Vac Victis
Z.66 Antinea
Z.67 Quo Vadis
Z.68 Leopold Marie
Z.6 i Sperenza
Z.70 Milicis
Z.71 Irma
Z.72 Angèle Lisette

Verrecas Adolf 
Vandierendonck Léon 
Calier Fernands 
Utterwulghe Richard  
Vanwynsberghe Cam. 
Huysseune R aphaël 
Huysseune R aphaël 
H uysseune R aphaël

(Huysseune R aphaël 
Verschraegen K am iel 
Vanwaes Alfred 
Demul Paul 
Latruwe Léon 
Baron de Brouwer 
Everaert Prosper

Calier Albert 
S. A. d’Armement 
Savels Jozef 
Vantorre Arthur 
Aurora N. V.
Aurora N. V.
Aurora N. V.
Aurora N. V.
Aurora N. V.
Aurora N. V.
Aurora N. V.
Aurora N. V.
Aurora N. V.
D entant Edgard
Claeys Frans
Van W ynsberghe Th.

WAAR HET VAARTUIG 
ZICH BEVINDT

in Engeland
verloren vóóór Duinkerke 
te Zeebrugge beschadigd  
gehuurd te St. Vaast 
gehuurd te Zeebrugge 
gehuurd te St. V aast 
in Engeland  
te Zeebrugge
te  Cherbourg, verder zond. nieuws 
verm oedelijk te  Duinkerke 
op 27 Mei verlaten in Le Havre, 

verm oedelijk naar Engeland  
gehuurd te  Cherbourg, verder zon

der nieuw s  
gehuurd te  St. Vaast 
gehuurd
gehuurd te St. Vaast 
la a tst gezien te  St. Vaast, verder 

zond)er nieuw s  
te Cherbourg beschadigd  
te Cherbourg, verder zond. nieuw s 
laa tst gezien te  St. V aast en  ver

der zonder nieuws 
gezonken in  h et pas van Zuidcote 
te  Cherbourg, v. zonder nieuw s  
gehuurd te La Rochelle 
in  Engeland  
in  Engeland

te Cherbourg, v. zonder nieuws 
te  Fécam p, verder zonder nieuw s 
te  St. Vaast, vertier zonder nieuws 
te Bilbao of Santander  
te  St. V aast
te St. Vaast, beschadigd  
la a tst gezien te St. Vaast, op 13-6 
gebuurd te Zeebrugge 
gehuurd te Zeebrugge 
te  St. V aast 
in  Engeland  
gehuurd te Fécam p  
gehuurd te  Zeebrugge 
te St. V aast 
gehuurd te  Zeebrugge 
la a tst gezien te  Fécam p, verder 

zonder nieuw s  
gehuurd te Zeebrugge 
te  Cherbourg 
gehuurd te  Zeebrugge 
te  Bilbao of Santander  
la a tst gezien te  Honfleur, verdTer 

zonder nieuws 
gehuurd te  St Vaast 
te  Zeebrugge, beschadigd  
te St V aast 
gehuurd te  Zeebrugge 
la a tst gezien te St. Vaast, verder 

zonder nieuw s 
la a tst gezien te  Fécam p, verder 

zonder nieuw s 
te Zeebrugge
te  St. Vaast, verder zonder nieuws 
in Engeland  
gehuurd te  Zeebrugge 
te  Zeebrugge
te St. Vaast, zonder verder nieuw s
gezonken te St. V aast
te  St. Vaast
te Andièvre
gehuurd te Zeebrugge
in Engeland
gehuurd te Zeebrugge
te  St. Vaast
te  St. Vaast
laa tst gezien te  St. Vaast, verder 

zonder nieuws 
gehuurd te  Zeebrugge 
te Zeebrugge 
te St. Vaast 
gehuurd te  Zeebrugge 
gehuurd te  Zeebrugge 
te  Zeebrugge, beschadigd  
gezonken te St. V aast 
gehuurd te  Zeebrugge 
aan ketting te IJm uiden  
in  verwaarloosden toestand  
gehuurd te Zeebrugge 
te  Zeebrugge 
gehuurd te Zeebrugge 
te  Fécamp, verder zonder nieuws 
te St. Vaast, verder zonder nieuws 
te  St. Vaast, verder zonder nieuws

Niets is  veranderd w at betreft de ra
diotaks : voor 31 Januari 1941, m oet el
ke bezitter van een radio, 78 fr. storten  
op postcheckrekening 290.211, Koningin- 

inelaan , Brussel.
Zelfs indien de radio n iet gebruikt 

i wordt, m oet de taks betaald  worden, 
w ant de w et takseert n iet h et gebruik, 
m aar wel het bezit van de radio.

I Indien m en de radio n iet w il gebrui
ken, m oet m en er zich van ontdoen, of- 

j wel de post buiten gebruik stellen.
Het is n iet genoeg enkele lam pen, één  

of m eerdere lam pen uit te  nem en, de an
tenne of iets dergelijks weg te  doen. Men 
m oet de post zoodanig dem onteeren dat 
h et geen radio m eer is.

De andere oplossing is : zich van zijn  
radio te ontdoen. Indien m en de post 
niet w il verkoopen of ten  geschenke ge
ven, kan m en eenvoudig zijn m eubel in  
bewaring geven bij iem and die zelf een  
radio heeft. Deze m oet slech ts tweem aal 
taks betalen als hij een van de posten  
in  een openbare gelegenheid  gebruikt.

Tengevolge van den oorlog werden ta l
rijke radio’s gestolen  of vernield. Zoo 
schat m en dat er voor 1941 200 à 300.000 
lu isteraars m inder zullen zijn, hetzij 20 
t.h. Men m ag evenw el aannem en dat in  
den loop van h et jaar een 50.000 ta l lu is
teraars zullen bijkomen.

Enkele radio-bezitters m oeten echter  
GEEN taks betalen; de invalieden (meer 
dan 50 t.h .), de blinden en de noodlij
dende gebrekkelijken Voor de fam ilies 
van de krijgsgevangenen wordt een  
gunstregiem  bestudeerd.

De Visscherij in 
Nederland

DE OESTERCAMPAGNE

De eerste h elft der oestercam pagne is  
weer achter den iug. D aarin zijn ruim  
7,7 m illioen oesters verzonden, tegen
over ruim 6,7 m illioen  in  dezelfde pe
riode van h et vorig jaar ; dus nu bijna  
een m illioen meer. D it w ijst dus op voor
uitgang, al h aa lt h et n iet bij de jaren  
van vroeger.

In  1936 bijv. werden in dezelfde perio
de 23 m illioen stuks verzonden.

De afzet was over de verschillende 
landen als volgt verdeeld (afgerond in  
duizendtallen) ;

1.363.000
4.370.000
2.031.000

Om aan te toonen op welke snelle  
wijze de uitdeelingen gestegen zijn, laten  
wij hier enkele cijfers volgen.

Soep

Voor de volkssoep alleen werden voor
bereid: van 1 tot 4 Januari: 449 liter; 
van 5 tot 11 Januari: 1137 liter; van 12 
tot 18 Januari: 9978 liter; van  19 tot 25 
Januari: 15.890 liter.

Voor de week van 12 tot 18 Januari, 
beloopt de voorbereiding van volks- en 
schoolsoep sam en: 3330 liter per dag; 
van 19 tot 25 Januari: 4100 liter per dag.

Door de zorgen van WH Oostende, 
wordt nu bovendien Steene voorzien van  
volkssoep.

Melk

Voor de m elk werden uitgereikt: van  
1 tot 6 Januari: 675 liter; van 7 to t 11 
Januari: 1571 liter; van  12 tot 18 Jan.: 
2119 Iter.

De m elk wordt in drie centra u itge
deeld; vanaf 26 Januari in  vier centra.

Kleederen

In onze vorige bijdrage kon m en lezen  
dat. voor de periode van 1 to t 18 Januari 
uitgedeeld werden: 958 stuks ter waarde 
van ca. 42.000 fr.; in  de week van 20 tot 
25 Januari reikte m en uit: 851 stuks voor 
ca. 29.000 fr.

Visscherijwetenswaardigheden

N ederland...
België .........
D uitschland  
Engeland ... 
Diversen ... 2.000

1.812.000
3.877.000

766.000 
34.000

283.000

7.766.000 6.772.000
Nederland nam  dus een h a lf m illioen  

minder, w at België ju ist m eer nam . — 
D uitschland nam  1,3 m illioen m eer,waar
aan dus de verhooglng is  te danken.

In December was de verkoop h et best, 
bijna 4,5 m illioen.

Men m oet teruggaan  to t 1932 om voor 
Decem ber een hooger cijfer te vinden.

De kw aliteit is goed en van de ge
vreesde doornziekte is n iet veel m eer te  
merken. De sterfte is  dan ook veel en  
veel m inder dan eenige jaren geleden. 
De oesters groeien de laatse  jaren veel 
vlugger op to t consum ptieoesters dan  
vroeger.

Zou dat n iet komen om dat de sterkste  
zijn overgebleven en er dus een natuur
lijke selectie h eeft p laats gehad ?

DE OESTERVERZENDING

De oesterverzending van uit Yerseke 
h eeft over de m aand Decem ber 1940 be
dragen naar :

Nederland 651.986 stuks
België 2.457.924 stuks
D uitschland 329.904 stuks

Totaal 
In Decem ber 1939 

stuks verzonden.

4.439.814 stuks 
werden 3.557.682

MOSSELEN

Het verbruik van m osselen, dat in  Ne
derland vroeger slech ts gering was, is  
de laa tste  m aanden enorm  gestegen.

De b innenlandsche afzet bedraagt te 
genwoordig reeds ongeveer 10.000 ton  
per m aand. Yerseke h eeft th an s een  
bloeiende m osselenindustrie.

Alleen in  één week werden aldaar 1500 
ton  m osselen  aangevoerd, welke ter 
plaatse worden gekookt, gepeld, gezou
ten  of in  h et zuur gelegd. Jeugdige werk
krachten zijn te Yerseke voor deze in 
dustrie n iet m eer te  vinden; er komen  
er reeds uit de om liggende dorpen. In  
h et geheel hebben ongeveer 300 jonge
lieden in deze industrie th an s werk.

Het gem eentebestuur van Yerseke 
oefent een streng toezicht op de indus
trie uit. Kokerij en inleggerij m oeten  
van elkaar zijn gescheiden en op san i
tair gehied worden hooge eischen  ge
steld. De bedrijven, welke op een, vol
gens h et oordeel der autoriteiten  bevre
digende wijze functionneeren, krijgen  
van gem eentewege bijzondere certifica
ten, welke bij de verzonden m osselen  
worden voorgelegd. Men hoopt de be
lan gstelling  voor dit bij u itstek  goed- 
koope en gezonde voedsel nog te  ver- 
hoogen.

Kolen

De tweede beurt is nu aangevangen, 
waarbij een nieuw  veertüiendaagsch 
rantsoen van 80 kg. per gezin gegeven  
wordt.

Tijdens de eerste beurt werden dage 
lijks 250 à 260 gezinnen bediend.

Hulp aan de geteisterden

H et werk der hulp aan geteisterden, 
dat eerst verzekerd werd door de Stad, 
is nu overgenom en door W interhulp.

Van 15 Juni 1940 to t 20 Januari 1941 
werden 3274 m obilaire voorwerpen u it
gedeeld, van  allerlei aard, zooals bedden, 
kasten, m atrassen, dekens, enz. Aldus 
werden 480 fam ilies geholpen. Aan een 
90-tal behoeftige geteisterden werd door 
de Stad woonst verschaft.

Feesten

De kalender der le  reeks feesten  werd 
als volgt vastgesteld:

16 Februari: in  de feestzaal Oud O os
tende, voor wijk «Nieuwe Stad»;

23 Februari: in  de feestzaal O. L. V. 
College, voor wijk «Heilig Hart»;

2 Maart: in  de feestzaal Oud Oosten  
de, voor wijk Oude Stad en Meiboom;

9 M aart: in  de feestzaal Astridschool, 
voor wijk W esterkwartier en Blauwkas- 
teel.

Elders in  dit blad, zal m en h et pro
gramm a van deze ontspanningsm ati- 
nees vinden.

Bezoek van den Heer Bulckaert

De heer Bulckaert, gouverneur van  
W est-Vlaanderen, bracht M aandag 27 
Januari 1.1., een bezoek aan de p laatse
lijke afdeeling W interhulp. Vergezeld 
van de hh. burgem eester H. Serruys en 
schepenen L. Van Coillie, Boudolf en  
Sm issaert, begaf hij zich eerst naar h et  
lokaal. Hij werd er begroet door de hh  
Van Honsebrouck en Vande Maele, on 
dervoorzitters uitv. com., J. Van Coillie, 
voorz. Prop.-Com., Lefèvre en Vanden  
Driiessche secretarissen, Vanden Bulcke, 

! Ureel en Dem an, leden uitv. com., en  de 
hh. wijkm eesters Maesen, Veryaecke en 
W aterschoot werden hem  voorgesteld.

Hij bracht een bezoek aan de k leed
kamer, waar Mevr. Serruys hem  alle in -  

i lichtingen  verstrekte nopens h et vol
brachte en nog te volbrengen werk. 
Vervolgens begaf hij zich naar de keu
kens der volkssoep en h et u itdeelings- 
centrum  der Oude Stad in de W ittenon- 
nenstraat.

De heer Gouverneur, die m et veel be
lan gstelling  kenr,is genom en had van  
statistieken  en van de werking der wijk- 
com ité’s drukte zijn voloening uit over 
h et fe it dat te Oostende n iet geaarzeld  
werd om niettegenstaande zeer groote 
m oeilijkheden, m et in itia tief en  op volle 
kracht aan ’t werk te gaan.

Prop.-Com. WH Oostende.

Bandagen
Orthopædie

BREUKBANDEN
naar m aat en  vol
gens geval.

BUIKBANDEN
voor hangbuik,
zwangerschap,
operatie.

na

ORTHOPÆDIE
APPARATEN

voor ruggraait m is
vorming, beender
ziekte.

KUNSTBEENEN
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 ■

Regen, 
verkoudheden ? 

Waarom, hen nog ] 
langer vreezen, nu

00S KRUIS
 ̂ , der APOTHEEK DEPQQRTERE St-NikSaas-Wae»

U verdedigen en hoofdpijnen, hoest 
P griep oogenblikksJijk stiliçn L. ~

8 poeder» 
ÏS .

EINDE

Duitsche Visschersvloot wordt steeds 
uitgebreid

In het jaarverslag van de m aatschap
pij Seefischm arkt A. G„ te W esermunde, 
w aarin van goede vangstresu ltaten  ge
sproken wordt, wordt ook gew ag ge
m aakt van het feit, dat de reeds sedert 
eenige jaren aan gang zijnde moderni- 
seering van de treilervloot in  den loop 
van 1940 m et succes voortgezet werd. 
Hierdoor zal de D uitsche zeevisscherij 
in  staa t zijn, te beantwoorden aan de 
hoogere eischen  die, in  h et belang van  
de D uitsche voedsel-autarchie, door het 
tweede vierjarenplan gesteld  worden.

Een slecht jaar voor de Zweedsche 
Vischvangst

In Zweden wordt norm aal 145 m illioen  
kg. visch per jaar verbruikt. In 1938 
leverde de Zweedsche vischvangst nog  
125 m illioen kg. op, w aarvan 60 t.h . h a 
ring en stroom ling, 19 t.h. dorsch en 
5 t.h. p latte visch.

Terwijl de v ischvangst in  1939 nog 
circa 85 m illioen kg. opleverde, gaf 1940 
slech ts 60 m illioen  kg. Deze achteruit
gang, die n iet m inder dan 29 t.h. be
draagt, h eeft vooral de stroom lingvangst 
aan de O ostkust getroffen. Ook de 
vangst aan de W estkust h eeft zwaar ge
leden. D aarentegen w as de vischvangst 
aan de kusten  van Schonen en Bleking 
tam elijk  winstgevend.

De achteruitgang van de zeevisch- 
van gst kan aan verschillende oorzaken 
gew eten worden, voornam elijk echter 
aan den ijsgang, welke in  den vorigen  
w inter de zw aarste was, dien m en se
dert honderd jaren gekend had.

Met de verm indering van h et quantum  
gevangen visch viel een belangrijke 
prijsverhooging sam en. In  de streek van  
Gotenburg zijn de prijzen m et 80 t.h. 
gestegen, terwijl in  de provincies Scho
nen  en Bleking de prijzen slech ts m et 
26 à 40 t.h. opgeloopen zijn.

Steeds nog goede Vangstresultaten in 
Noorwegen

De koolvisch-cam pagne aan de kust 
van Finnm ark, die in  Juni begon en  
eerst in  November afgesloten  werd, was 
een der beste, die m en sedert jaren ge
kend heeft. Gewoonlijk duurt deze cam 
pagne twee à twee en een halve maand. 
Dit jaar h eeft m en de vangst zes m aan
den lang kunnen voortzetten. Men schat 
dat h et totale quantum  koolvisch, dat 
gevangen werd, 20 m illioen kg. zal be
loopen. Hiervan werd ongeveer één derde 
gedroogd. De rest werd. in  verschen toe
stand  verkocht. Het ging hier gedeelte
lijk ook om filets. De levertraan-produc- 
tie bedroeg 10.000 vaten. De afzet is be
vredigend, h etgeen  bewezen wordt door 
h et feit, dat er n iets diende gezout te  
worden. Het drogen m oest alleen  ge
schieden m et die partijen, welke n iet 
m eer naar de centrale opslagplaatsen  
vervoerd konden worden. De bereiding  
van filets verschaft meer m enschen  
werk dan de vroeger aangew ende m e
thodes van h et drogen en h et zouten.

Noorsche Visscherij zeer bedrijvig

De Noorsche visscherij levert jaarlijks 
m eer dan één m illioen ton  visch  op. Tot 
voor enkele jaren nog bestonden de ver- 
edelingsm ethodes hoofdzakelijk in  het 
inzouten en in h et drogen in de open 
lucht. Dan ging m en gedeeltelijk over 
tot den export van verschen visch, 
vooral van haring. T hans lijkt h et er op, 
alsof de in  1932 ingezette ontwikkeling, 
die een aanvang genom en had m et de 
oprichting van 32 koelinrichtingen, m et 
succes bekroond wordt. De export van  
verschen visch h eeft een geweldige u it
breiding genom en. Acht nieuwe groote 
koelhuizen worden er th an s langsheen  
de kust gebouwd. Zij zullen dagelijks 
100 à 200 ton visch kunnen bevriezen. 
Deze visch gaat in  de eerste p laats naar 
D uitschland, m aar ook Zweden en De
nem arken hebben zich reeds als afne
m ers aangem eld. In  h et komend seizoen  
hoopt m en dan ook voldoende visch te 
kunnen vangen. Eerlang begint de ha- 
ringvangstcam pagne, die tot in  de lente  
zal duren en 5 à 600.000 ton m oet op
leveren. Bovendien zal deze van gst ook 
grondstoffen opleveren voor de m arga- 
rinebereiding in  Noorwegen en  Zweden 
alsm ede krachtvoeder voor h et vee.

De Hollandsche Visscherij

De visscherij werd in de laa tste  we
ken ongunstig beïnvloed door de slechte  
w eersgesteldheid, waardoor de v isschers
vloot voor h et grootste gedeelte in  de 
havens m oest blijven. D ienvolgens w a
ren de aanvoeren klein en onregelm atig, 
terwijl de prijzen optrokken. Zoo be
reikte de w ijting een recordprijs van 32 
guldens per k ist van 40 kg. Vischinvoer 
vond slech ts in zeer geringen omvar.g 
plaats, waardoor h et b innenland geheel 
op de productie van de eigen visscherij 
aangew ezen was.

Om den vischstand  in de polderwate- 
ren van W est-Friesland te verbeteren, 
h eeft de Nederlandsche H eidem aat
schappij karpers en zeelt ter beschik
king gesteld.

De verzendingen van oesters zijn in  
November belangrijk gestegen. Van Ier- 
seke, centrum  van de oesterteelt, werden 
310.992 stuks naar h et binnenland, 
995.100 stuks n aar B elgië en 447.587 
stuks naar D uitschland verzonden, in  
totaal dus 1.753.679 stuks in November 
1940, tegenover 1.714.323 stuks in  dezelf
de m aand van 1939. Ook de garnalen- 
visscherij had onder de ongunstige  
w eersgesteldheid  te lijden. Voor de 
vangsten  konden evenwel loonende prij
zen bekomen worden.

Nieuwe Noorsche Fabrieken voor 
Vischbereiding .

Sedert geruim en tijd  werkt m en ijve
rig aan de oprichting van een groota 
klipvischdrogerij bij Bodeu. Het gaat  
hier om een inrichting voor de bereiding 
van vischfilets. Zooals m en w eet is een 
dergelijke groote fabriek te Drontheim  
reeds in  bedrijf; dagelijks wordt er 120 
ton visch verwerkt. De fabriek bij Bodeu 
zal nog een grootere capaciteit hebben. 
Men hoopt in drie m aanden dagelijks 
100 ton gereedgem aakte bevroren visch
filets te bereiden, w at overeen zou ko
men m et h et verwerken van 200 ton  
visch per dag. In  den loop van deze 
m aand nog zou de fabriek in bedrijf ge
steld  worden, zij h et dan ook slechts 
in  beperkte m ate. Deze inrichting zal 
een groot gedeelte var de Lofotenvangst 
opnem en, m aar het toekom stige bedrijf 
zal n iet louter op de dorschvisscherij in 
gesteld  zijn, w ant h et zal het geheele 
jaar door werken. Alle soorten van visch  
zullen er bereid en verzendklaar gem aakt 
worden. Er zal voor gezorgd worden, dat 
de aanvoer van versche visch het gehee
le jaar door gelijkm atig blijft, zoodat de 
arbeiders steeds aan het werk kunnen  
blijven.

Hooger Mosselenverbruik in Holland

Het m osselenverbruik, dat in de laa t
ste jaren in Holland betrekkelijk klein  
was, is in de jongste m aanden sterk toe
genom en. De b innenlandsche afzet be

draagt m om enteel reeds 10.000 ton pe 
m aand. Alleen te  Ierseke werden in d' 
afgeloopen week 1500 ton aangevoerd 
welke ter p laatse gekookt, ingezouten ei 
ingem aakt worden.

Recordomzetten van de Deensch 
Visscherij

V angstresultaten, om zet en yerdien 
sten van de Deensche visscherij hebbei 
in den jongsten  tijd alle voorgaande re 
cords in de schaduw gesteld. Steeds ko 
men nieuwe berichten binnen over groo 
te aanvoeren haring en schelvisch in d 
Deensche havens, waar deels groote dag 
om zetten genoteerd worden. Zoo bedroe 
gen de aanvoeren van visch in den loo] 
van één dag in de haven van Hirtshal
300.000 kg. in  totaal, welke bijna eei 
kwart m illioen kronen opbrachten. Di 
voortdurend geloste haringvangstei 
overtroffen in de laa tste  weken 4.001 
sis ten  per dag, zoodat alles toelaat ti 
veronderstellen, dat dit jaar een voort 
zetting zal zijn van h et zoo verdienst 
rijke jaar 1940.

Ook uit Rudkoebing worden dagelijk 
sche aanvoeren gem eld van schelvisct 
tot 40.000 kg., die op drie achtereenvol 
gende dagen aan de plaatselijke kotter 
vloot 75.000 kronen opbrachten.

Voor 1940 bedragen de verdiensten vai 
den D eenschen Noordzee-kotter t
100.000 kronen, terwijl m en in 1939 ii 
de beste gevallen slech ts 45.000 kronei 
bereikte.

Mosselworst
In Yerseke is m en op h et idee geko 

m en om m osselworst te m aken en naai 
het zich laat aanzien, dat deze aai 
velen goed voldoen. De worst wordt ge 
rookt en in h et zuur geleverd.

De vraag daarnaar is reeds groot ei 
het nieuwe artikel sch ijn t reeds de aan 
dacht van vele slagers te  hebben.

De Visscherij in Holland
wordt voornam elijk van  uit Schevenin  
gen bedreven, vtfaar de schipjes to t 2( 
m ijl in zee m ogen gaan. Mooie besom 
m ingen worden gem aakt.

Naar we vernem en zijn onderhande 
lingen  gaande om ook de Belgische vis 
schersvaartuigen, die daartoe het ver 
langen  uitdrukken ginds te laten  vis 
schen en de visch daarna naar Belgii 
te laten  sturen.

A fw achten is dus de boodschap.

Honderd Lire voor een Delfijnenwijfji
Het Ita liaan sch e m inisterie van Land 

bouw betaalt voor iedere gevangen dol 
fijn  een premie van 50 lire, voor wijfje: 
zelfs 100 lire. De dolfijn, w iens vleescï 
niet eetbaar is, brengt door zijn vraat 
zucht groote schade toe aan de vis 
scherij. Zijn huid wordt gebruikt te 
vervanging van leder.

De Noorsche Vischindustrie in di 
Statistiek

Volgens de laa tste  telling  zijn er ij 
Noorwegen 194 vischconservenfabrieker. 
In dit getal zijn die ondernemingen 
welke ook vleesch en groenten inmaken 
n iet inbegrepen. B ijna de h elft dezei 
fabrieken lig t in  het d istrict Rogaland 
Fabrieken van haringolie en haringmee 
totaliseeren  62, waarvan 10 nieuwe. Oo' 
hier staat Rogaland aan de spits me 
21 fabrieken. Men te lt 21 vischm eel- eî  
guanofabrieken, waarvan de m eeste ii 
Möre en Rom sdal gevestigd  zijn. Ondei 
de benam ing vischm eel verstaat mei 
het gem alen product van alle vischsoor 
ten  behalve haring. Veel ondernem ingei 
houden zich bezig m et de productie vai 
levertraan. Men te lt er in  ’t  geheel 7.000 
De m eeste onder hen  bevinden zich ir 
de « Schelvischdistricten  » in h et noor 
den. Het aantal groote vischdrogerijei 
vermindert. Bij de laatste telling  warei 
er slech ts 58, waarvan 50 in het districl 
Möre en Romsdal. In ’t  geheel zijn ei 
in Noorwegen 61 koel- en bevriezing 
inrichtingen. Hier staat Nordland aai 
de sp its m et 18 bedrijven. Ook op hel 
gebied der ijsfabrieken, waarvan m en ei 
774 telt, staat dit district, m et 268 be
drijven, vooraan.

Een nieuwe Visschershaven in 
Bulgarije

Te Burgas werd een visschershavei; 
aangelegd. Het havencom plex beval 
koelhuizen en stapelp laatsen , een visch; 
afslagp laats (m ijn) en een woonwij! 
voor de vissehers. Deze laa tste  staa t oi 
grond, die op de zee gew onnen werd. Di 
werken werden uitgevoerd in  opdrachl 
van de directie voor de scheepvaart. Ooi 
werden m iddelen bewilligd voor de uiti 
rusting der visscherij m et motorbooten 
teneinde de visscherij m ogelijk te  ma 
ken tot verder in zee, dan tot nog tof 
h et geval was.

Instituut voor Zee-biologie te 
Helsingeur

In h et begin van deze m aand is hei 
door den D eenschen geleerde Dr. phil 
G unnard Thorsen op h et eiland Hven 
in de Eusesund, opgericht laboratoriun  
voor het biologisch onderzoek van de zet 
naar de stad Helsingeur overgebracht 
waar het in stitu ut zijn belangw ekkeni 
onderzoekingswerk tot het ophelderei 
van het verband dat er b estaat tusscherf 
vischrijkdom  en de wereld der kleine 
dieren in de zee, zal voortzetten

Dr. Thorsen, die zich vooral toelegt op 
de kw estie van de voeding van de vis- 
schen  en in dit verband de ongemeene 
beteekenis van een juiste kennis van  de 
voedingstoestanden der zee voor de vis
scherij aangetoond heeft, h eeft hier
m ede recht verworven op de waardee- 
ring van de betrokken kringen uit tl; 
geheele wereld.

Na het uitgebreid onderzoek, dat hljj 
ingesteld h eeft over de zgn. Plankton! 
diertjes in de Sund, hoopt hij zijn ar| 
beidsveld uit te breiden tot de in dl 
buurt gelegen wateren, en door systef 
m atische nasporing en controle van hei 
verschijnen dezer voor de voeding vaft 
den zeevisch zoo telangrijke diertjes df 
ideale voorwaarden voor een groote verl 
betering in de opbrengst der visscherlf 
te scheppen.

Noorsch Treiler met Gasgeneratot
Het vraagstuk van  h et aanwende»  

van gasgeneratoren op visschersbooteir - 
schijnt thans nagenoeg opgelost te zijn| 
De proefvaart van een treiler, welks 
motor van een houtgasgenerator voorf 
zien was, kon bevrediging schenken. D | 
generator, die achter de stuurhut aan*  
gebracht is, neem t slechts w einig p laa tsl 
ruim te in. Het noodige hout wordt ont 
derdeks opgestapeld. Naar de proefvaar! 
uitwees, is het stoken van houtgas loof 
nend, daar m en een snelheid  bereikif 
van 6 zeem ijlen in ’t uur, terw ijl mei 
een oliem otor de snelheid 7 m ijlen bi 
draagt. Om één PK voort te brengen, ii 
1,2 to t 1.5 kg. generatorenhout noodii 
Voor de proefvaart, die twee uren duur[ 
de, verbruikte men 2 hectoliters gene! 
ratorenhout. Bij een snelheid  van 6 ze-3| 
m ijlen is het verbruik evenwel iets hoo
ger.

Deze proefvaart m et een gasgenerato: 
verkrijgt een groote beteekenis als mei 
bedenkt, dat de Noorshe visschersvloot 
22.000 vaartuigen telt, m et een gezamen
lijk krachtverm ogen van 250.000 PK.
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Studie van den Notaris

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

Den MAANDAG 10 FEBRUARI 1941, 
in het café Prins Boudewjin, 22, Sint- 
Sebastiaanstraat, te  Oostende.

INSTEL van:

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

Te bezichtigen den D insdag, W oens
dag en Donderdag van 2 tot 4 uur.

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

Verder zie affichen  en wende m en zich  
ten  kantore.

Studie van Meester
Pierre DENIS

Dokter in  de R echten  
Notaris te  Nieuwpoort

Op DINSDAGEN 4 en 18 FEBRUARI 
1941, telkens om 3 uur ’s nam iddags, ten  
Stadhuize van Nieuwpoort, respectieve- 
lijken

INSTEL en OVERSLAG 

van

STAD NIEUWPOORT

16 Nieuwgebouwde 
W O O N H U I  ZEN
met erf en aankleven, gelegen te Nieuw
poort, Theo Goedhuyswijk, respektieve- 
lijk groot volgens m eting: 
nr. 113: 126.60 m2; nr. 114: 126,60 m2; 
nr. 115: 126.60 m2; nr. 116: 126.60 m2; 
nr. 117: 126.60 m2; nr. 118: 126.60 m2; 
nr. 119: 126.60 m2; nr. 120: 126.60 m2; 
nr. 121: 126.60 m2; nr. 122: 126.60 m2; 
nr. 123: 126.60 m2; nr. 124: 128.80 m2; 
nr. 125: 135.46 m2; nr. 126: 142.25 m2; 
nr. 127: 149.07 m2; nr. 128: 155.88 m2.

Alles bekend bij K adaster Sektie A, 
deel van num m er 65-a.

R echt van sam envoeging voorbehou
den.

Met gewin van %% instelprem ie.
Ingenottreding : één maand, n a  den 

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

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

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

Studie van den Notaris

Jean DE WYNTERj
Kerkstraat, 43, te Oostende

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

INSTEL m et V* % premie van

Schoonen Eigendom
GEMEENTE BREEDENE A/ZEE

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

Onm iddellijk genot.

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

Oostendscii Nieuws

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

BLANKENBERGE. — Coiffeur vraagt 
bekw. halve gast voor heeren, 100, Kerk
straat.

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

BLANKENBERGE. — Gevr. deftige 
serveuse, goed voorkomen; de Sm et de 
N aeyerlaan 129.

BLANKENBERGE. — Men vr. serveuse 
«Bazoko Taverne», C asinostraat 7.

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

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

BLANKENBERGE. — Te koop: groot 
gebouw m et v ijf fransche gemeubelde 
appartem enten van vier p laatsen, gr. 
inrijpoort m et garage, 2 W inkels m et 
sch. woonst, gelegen de Sm et de Naeyer
laan, slech ts voor 395.000 fr.. Zeer groot 
gem ak van betalen.

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

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

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

De Vischaanvoer

APOTHEEKDIENST
Zondag 2 Februari, zal de apotheek  

De Wulf gansch  den dag open zijn.

OPRUIMING
Tengevolge van snel doorgedreven  

opruim ingswerken, zijn alle geteisterde 
gebouwen, gelegen op Mariakerke, recht
over de Vercam erschool, verdwenen. Zoo 
is  er aldaar een groote leege vlakte ont
staan, die voor de Markt n iet hoeft on
der te doen. Het ware te hopen dat luch
tige gebouwen op deze p laats zullen op
rijzen.
BELANGRIJKE GIFT.

De Stadsbibliotheek, die in den laa t
sten  tijd  heel belangrijke g iften  ont
ving, zooals de « Encyclopédie Trousset»  
nog m aar pas door den Zeer Eerwaar
den Heer DEMEESTER, Pastor van St. 
Jozef, geschonken, h eeft nu weer een 
uiterst gew ichtige aanw inst aan te  kon
digen. De Heer N otaris VAN CAILLIE, 
gem eenteraadslid  en  lid van de be
stuurscom m issie van de stedelijke boe
kerij, aan dewelke hij reeds enkele 
m aanden geleden een 300tal boeken 
schonk, h eeft th an s weer een schifting  
gedaan in zijn rijke persoonlijke biblio
theek  en er een 400tal boeken uitgeko
zen, m eestal werken over kunst ; in  
in  prachtige lederen banden, die aan  
de nieuwe stadsbibliotheek zullen toe
laten, zooals vóór 27 Mei, ook een op
voedende en docum entaire rol te  ver
vullen en n iet alleen te dienen als lees-

ZONDERLING !
Het is zonderling dat som m ige bladen  

ïiieuws kunnen geven over zaken van  
h et Stadhuis, die door burgem eester en 
schepenen zelf nog n iet gekend zijn.

Moet m en daaruit besluiten  dat de 
dagbladschrijvers bijzonder begaafd zijn  
ofwel dat ze de docum enten te zien krij
gen vóór dat ze in  bezit kom en van  onze 
overheden?

Of is het m isschien om dat m en er een  
soort van in lichtingsdienst op n a  houdt 
ten  dienste van  enkele reporters, die 
steeds bereid zijn venijnige proza op te 
n em en ’

De kruik gaat zoolang te w ater tot ze 
breekt en eensdaags zal hier ook een 
einde aan komen. Er is werk genoeg op 
h et stadhus om zijn tijd  n iet te v er
beuzelen m et zaken die n iets m et de 
stadsbelangen te m aken hebben.

„Tl

P E L S E N

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

AJ O L F  BUYLSTRAAT, 44, OOSTENDE
H erstellingen — Veranderingen  
M atige prijzen.

GEMEENTERAADSZITTING.
I Heden Vrijdagnam iddag te 14.30 uu: 
fkomt de gem eenteraad bijeen, onder 
Voorzitterschap van burgem eester Ser
ruys

Zooals we in ons vorig num m er heb
ben gem eld, werd h et oud schepencol
lege uitgenoodigd om zich in zake het 
gebruik van stadsau to’s te verrechtvaar
digen.

Wij kunnen a lthans m elden, dat al
hoew el de heer M oreaux e ï  m et e;en 
stadsauto van doortrok, de zijne hier is 
gebleven en tijdelijk door h et gem een
tebestuur werd gebruikt, waardoor hier 
naar h et schijnt een akkoord tusschen  
hem  en  h et schepencollege getroffen  
zal worden in  den vorm van een m in
nelijke schikking.

W at de heeren Peurquaet, Edebau, 
Vroome en Van Glafobeke betreffen, 
tw ijfelen  wij er n iet aan dat ze zullen  
bewust zijn van h et feit, dat ze h et recht 
niet hadden naar Frankrijk te vluchten  
m et auto’s hen  n iet toebehoorend en  
waarvoor ze dus een rechtvaardigend  
bedrag verschuldigd zijn.

Wij hopen ook dat de gem eenteraad  
er zal voor zorgen, dat, m oesten  zij 
zich aan  deze schuld w illen onttrekken  
zij den weg van h et publiek recht zal op
gaan en in  deze zaak alleen de belangen  
van de bevolking zullen gediend worden. 
BURGERLIJKE
OORLOGSSLACHTOFFERS VAN 1940.

Volgens artikel 1 van h et Koninklijk  
besluit van 11 Augustus 1933, toep asse
lijk op de burgerlijke oorlogsslachtof
fers van 1940, begint elke vergoeding, 
toegekend aan de burgerlijke oorlogs
slachtoffers of aan de rechthebbenden  
op den eersten dag der m aand, waarop  
de aanvraag regelm atig en volledig is 
ingediend. U it deze bepaling volgt dus 
dat de belanghebbenden h et grootste 
voordeel hebben tegelijkertijd m et hun  
aanvraag een zoo volledig m ogelijk dos
sier voor te leggen, w at door ons steeds  
gedaan werd en waartoe we de belang
hebbenden in de bladen steeds toe aan
gezet hebben t.e doen.

Voor alle in lichtin gen  : P laatselijk  
secretariaat van h et N. V. B. O. I., Plan- 
tenstraat, 8, te  Oostende. Bureel D ins
dag en Vrijdag van 5 tot 7 ur. Briefw is
seling, zegel bijvoegen voor antwoord.
IN ROUW.

Zaterdag is in den ouderdom van 28 
jaar Mevrouw Gabrielle Ladon-Duchate- 
let p lotseling overleden.

Zij w as de echtgenoote van den heer 
Henri Ladon, ingenieur-bestuurder van  
de stedelijke jongensberoepsschool te  
Oostende.

«Het Visscherijblad» biedt aan den h. 
directeur Ladon, zijn innige deelnem ing  
aan.
HET AFBREKEN VAN HUIZEN.

D at talrijke verwoeste huizen, th an s  
volledig afgebroken worden, valt n iet te  
betwijfelen

De steenen  er van kunnen ten  andere 
voor allerlei n uttige doeleinden gebruikt 
worden.

Het is echter een erge p laag geworden  
vast te stellen  hoe zij die er aan werken  
en er goed voor betaald worden m et een  
echte plunderingsgeest bezield zijn em 
al h et hout-, ijzer-, lood- en zinkwerk

OOSTENDE
Donderdag 23 Januari 1941.

De visschersvaartuigen kregen geen 
toelating om uit te varen, daar een paar 
visschers de reglem enten door de Duit 
sche overheden opgelegd, n iet hebben  
nageleefd.
Vrijdag 24, Zaterdag 25, Zondag 26 Jan. 
m ochten de vaartuigen n iet ter v isch 
vangst uitvaren, ten  gevolge den mist. 
Maandag 27 Januari 1941.

Niet uitgevaren, reden n iet bekend. 
Dinsdag 28 Januari 1941.

Niet uitgevaren, slecht zicht. 
Woensdag 29 Januari 1941.

Ten gevolge m ist, geen toelating om  
uit te varen.

NIEUWPOORT
Donderdag 23 Januari 1941.

N.5 1055 fr.; N.17 840 fr.; N.2 1240 fr.; 
N 28 2007,60 fr.; N.8 1165 fr.; N.31 1475 fr.; 
N.27 1430 fr.; N.7 1095 fr.
Vrijdag 24 Januari 1941.

JN.2 650 fr.; N.5 9332 fr.; N.31 4340 fr.; 
N.27 2326 fr.; N.8 1668 fr.; N.3 620 fr.; 
N.28 3776 fr.; N.14 79 fr.; N.17 640 fr.; 
N.21 570 fr.; N.6 1200 fr.; jN.lO 600 fr.; 
N.20 800 fr.
Dinsdag 28 Januari 1941.

N.17 98 fr.; N.3 86 fr.; N.4 931 fr.; 
N.23 1285 fr.; N.14 160 fr.; N.26 305 fr.; 
N.18 1127 fr.; N.7 145 fr.; N.21 1675 fr.; 
N.20 170 fr.: N.8 130 fr.; N .l 375 fr.; 
;N.5 396 fr.: N.31 435 fr.

Sprot: N.4 220 fr.; N.14 150 fr.; N.18 
245 fr.; N.8 8462,40 fr.; N.16 12.626 fr.: 
N.17 6549 fr.; N.3 3772,30 fr.; N.28 37.050 
fr.: 1N.14 7465 fr.; N.26 2855,70 fr.; N.22 
25.702,50 fr.; N.7 15.570,50 fr.; N.6 13.832 
fr.; N.20 3620,80 fr.; N .l 21.628 fr.; N.5 
21.052 fr.; N.31 35.796 fr.; N.27 6044,40 fr.; 
N.2 18.827,90 fr 

Totaal: 17.286 kg. voor 241.469,50 fr. 
Woensdag 29 Januari 1941.

!N.5 1235 fr.; N.10 290 fr.; N.4 2440 fr.; 
N.26 1190 fr.; N.31 2010 fr.; N.27 720 fr.; 
N.14 145 fr.; N.20 150 fr.; N.8 545 fr.; 
N.18 3450 fr.; N.23 3190 fr.; N.7 485 fr.

Sprot: N.4 500 fr.; N.18 550 fr.; N.7 
13.381 fr.; N.5 1560 fr.; N.3 18.156 fr.; N.6 
3344 fr .; N.10 10.560 fr.; N.28 14.310 fr.; 
N.26 900 fr.; N.31 14.170 fr.; N27 1879,20 
fr.; N.14 6780 fr .; N.17 21.473 fr.; N.20 
11.502 fr.; N.8 1440 fr.; N.22 6435 fr.; 
»N.2 17.250 fr.; N.21 4455 fr.

Totaal: 14.527 kg. voor 148.645,20 fr. 
Vischprijzen: sprot 7,80-17,10; sch u i

len 35-44; kleine schuilen 16-20; kleine 
visch 8-13 fr. h et kg.

ZEEBRUGGE
Donderdag 23 Januari 1941.

10 vangsten, bedragende 711 kg. sprot; 
opbrengst: 5.112,20 fr. aan den gem id 
delden prijs van 16,50-20,90 fr.

ANTWERPEN
Soorten zee- en zoetwatervisch, ver

kocht in de stedelijke vischm ijn te A nt-

V is s e l i e r s !
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 aam 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

werpen, in  en loop der week van 13 tot 
13 Januari 1941:

Belgische visch  
Soorten Aantal Waarde

kg. Totaal G em iddeld
per kg.

W ijting klein 2.800 28.800,— 12,— 
Haring 3.000 30.000,— 10,—
Sprot 20.500 155.250,— 7,55

kg. 25.900 214.050,— fr.
Deze vischsoorten werden verkocht als 

zijnde van 3e kwaliteit.»»»
Soorten zee- en  zoetwatervisch, door

gevoerd op de stedelitjke vischm arkt te 
Antwerpen, m its h et betalen eener ver
goeding van 0,12 fr. per kg. netto  ge
w icht, in den loop der week van 13 tot 
18 Januari 1941:
Soorten Belg. visch Vreemde visch  
Schar 10 kg. —
W ijting klein — 100 kg.
Kreukels — 100 kg.

10 kg. ***
200 kg.

Prijs van de onderstaande vischsoor
ten verkocht op de vischm arkt te A nt
werpen op Vrijdag 24 Januari 1941: 

Versche sprot: 11,50 fr. per kg.; ge
rookte sprot: 35-40 fr. per kg.

DE PANNE
POPPENSPEL.

Op Zondag 2 Februari heefjt in  de 
zaal «Ons Huis» de tweede vertoom ng  
van h et poppenspel p laats ten  voordeele 
van W interhulp. Het feest van gt aan  om  
3 uur. Een gansch  nieuw program m a  
wordt uitgevoerd.

In  dezelfde zaal wordt tegen  Zondag 
16 Februari, om 3 uur, een bonte nam id 
dag ingericht m et een afw isselend pro
gram m a van muziek, tooneel, zang en  
kooruitvoeringen. Voor beide feesten  zijn  
nog kaarten te  verkrijgen in voornoemd  
lokaal.

Onze Brievenbus

FONDS DER MEESTBEGAAFDEN
De belanghebbende ouders, welke hun  

kind w illen laten  genieten  van het fonds 
der m eestbegaafden, kunnen een aan
vraag op het Stadhuis indienen, verge
zeld van een uittreksel uit de geboorte- ___ ____
akte en een getu igschrift van  den effen af weggelegd, verkocht en  de op- 
schoolbestuurder, dit vóór 15 M aart a.s. brengst er van onder elkaar verdeeld  
DE W. C. IN DE MEISJES- j wordt.
BEROEPSCHOOL I WlJ zlJn van oordeel dat aan deze

Eindelijk, nadat wij drie w eken lang schandelijke praktijken veel beter een  
in  ons blad dezen onverkwikkelijken toe- j einde zou gesteld  worden, daar dit tu ig  
stand hadden aangeklaagd, is  m en er ofwel behoort aan de eigenaars van  de 
toe gekom en de W. C. te herstellen  en huizen m  kwestie, ofwel aan  de gem een
te zuiveren. En zooals wij h et dan ook i sch3-P, dus, h et gem eentebeestuur. 
voorzagen, duurde h et in  stand z e t te n 1 ™ ij hopen dat ons gem eentebestuur
amper een uur werken! En daarvoor 
h eeft m en 3 weken m oeten w achten!

Beter laat dan nooit.
OP HET STADHUIS

Het College van Burgem eester en 
Schepenen h eeft anderm aal de aandacht 
van h et stadspersoneel er op gevestigd  
dat h et streng verboden is om ’t even  
welke m ededeeling aan  de pers te ver
strekken over adm inistratieve aangele
genheden.

Wordt dit bevel in de toekom st nog  
overtreden, dan zal h et College zich tot  
zijn spijt verplicht zien handelend op

in overleg m et de bezettende m acht aan  
deze p lunderingsgeest een einde zal 
trachten  te stellen
HET HAD ERGER KUNNEN ZIJN.

Vrijdag j.l kwam  op den steenw eg op 
Torhout, een m otoeyclist m et zijn moto- 
cycle tegen  een lantaarnpaal van h et  
voetpad terecht, waardoor deze afknokte 
en in de vitrien van een winkel neerplof
te, waarvan de eigenares ju ist aan h et  
kuischen was.

Als bij wonder bleef zij ongedeerd en  
beperkte alles zich tot stoffelijke scha
de.

te treden tegenover de schuldigen. R o o n  urg iiç  n n
VOOR KINDEREN EN GROOTE MEN- El *G R 0 0 D  KRUIS.  KOSTELOO
SCHEN.

Een boek dat tevens kinderen en groo-

A. Calcoen,  Nieuwpoort .
D it jaar wordt geen alm anak u itg e - , 

geven. Wij hopen reeds volgende week 1 
hoogw atergetijen te kunnen publicee- 
ren. *#*
Famil ie J. Vanhoof,  Blankenberge.

Wij doen voor U h et noodige, m aar 
kunnen U n iets m et stelligheid  verze- 
keren

Wij hopen echter te  gelukken.
*##

Aan Remi Rammeloo,  Bouchoute.
Wij onderzoeken onm iddellijk uw ern

stig  geval en  dit van uwe lotgenooten.
Wij doen ons best en  beloven U te  

trachten  uw zaak van n iet ontvangen  
huurgelden en  h et kontrakt binnen kort 
te doen regelen.

Zoodra nieuws, verw ittigen wij U.
Zend ons in tu sschen  alle brieven wel

ke gij h ierom trent hebt.
Graag w isten  we door welke haven- 

overheid die vaartu igen  in beslag wer
den genom en en  w aar en van w ien ge 
de eerste m aal h et huurgeld ontvingt.

* * w
Aan een m o a t  u i t  Blankenberge.

Wij herhalen dat wij geen gevolg kun
nen geven aan  naam looze brieven. De 
toevallige briefwlisselaars m oeten  den 
moed hebben hun naam  te  la ten  ken
nen. Zij m ogen er van overtuigd zijn dat 
we hiervan nooit zullen misbruik maken.

te m enschen boeit is  «De Witte» van  
Ernest Claes. Ook U m oet dit boek le
zen en herlezen. Nu h et nog slech ts 8 
fr. kost in  de in ternationale boekhan
del, Ad. Buylstraat, 33 en K apellestraat 
65.
BEPLANTINGEN

Deze week is m en begonnen m et h et  
in  orde brengen van de braakliggende  
gronden gelegen rondom h et G erechts
hof. Onder de kundige leiding van  Di
recteur Verhuist m ag m en overtuigd zijn  
dat h et er binnenkort n etjes zal uitzien.

Des te  beter.
DE WEG
die naar den hoofdingang van h et Ge
rechtshof leidt en  w elke u it asch  ge
m aakt is, werd in  den la a tsten  tijd  door 
de w agens welke h et opgestapeld  oud 
ijzer kwam en w eghalen , stuk gereden. 
Met de groote sneeuw vlagen  en dooi, 
geleek die weg dan  ook m eer op een  
modderpoel. Zou h et n iet m ogelijk zijn 
een begaanbaren w eg aan  te  brengen, 
welke zoowel voetgangers als autom obi
listen  zou tevreden stellen? ’t  Ware voor 
de netheid van ’t  S tadhuis veel gewon
nen.
DE WINKELIERS
m et m inder dan 30 ingeschreven k lan
ten  voor suiker en m argarine, zullen n iet 
m eer bevoorraad worden. Zou h et n iet 
m ogelijk zijn deze lijst aan de locale 
pers m ede te  deelen? Dit zou alzoo veel 
looperij voor de belanghebbende ver
bruikers besparen.
DE KRIJGSGEVANGENEN 
bij h un  terugkeer uit D uitschland, die
nen: 1) zich aan te bieden op h et S tad
huis, M ilitiebureau, ingang Stokholm 
straat, waar ze m eteen de rantsoenee- 
ringskaart kunnen bekomen in  h et bu
reau van Bevoorrading; 2) zich aan te  
m elden op h et B elgisch Dem obilisatie- 
bureau, K oningstraat 28; 3) in «Avenue 
Hotel», waar zij hun m ilitaire kleederen  
m oeten indragen.
RIJWIELPLATEN

Herinneren wij onze lezers er aan  dat 
na 31 Januari geen enkel rijwiel nog op 
den openbaren w eg m ag gezien worden 
m et een fietsp laat 1940, w il m en geen  
straf oploopen. De taks, ten  bedrage van  
32,50 fr., kan m en betalen in h et Bureel 
van B elastingen, C hristinastraat, 113, 
eiken Donderdag van 14.30 to t 17.30 en 
Zaterdag van 14 tot 17 uur. Ook Zondag
m orgen van 9.30 to t 11.30 u. De inwoners 
van Oostende-Oost bieden zich aan op 
w inketten  11 en 14 en deze van Oos
tende-W est op 7 en 8.
BIJ DE BEENHOUWERS.
De Vereeniging der Beenhouwers stuur

de een brief naar h et stadsbestuur w aar
in ze verklaart dat hare leden bereid 
zijn de vastgestelde prijzen te zullen  
handhaven, op voorwaarde h et vleesch  
aan de vastgestelde prijzen te kunnen  
koopen. Dit om de Zwarte Handel te  keer 
te gaan.

ZE LEERGANGEN.
In tegenstrijd  m et hetgeen  werd ge

meld, en op aanvraag van de leerlingen  
zelf, zullen de lessen  voor. am bulancier 
(ster) en- volksgezondheidsassistent(e) 
den D insdag en Vrijdag van elke week, 
om 18.15 uur, in  p laats van  den Zondag
m orgen gegeven worden.

Inschrijvingen  kunnen nog genomen  
eiken werkdag van 9.30 tot 11.30 uur in 
h et lokaal, Koninklijke straat, 18. Men 
m ag zijn  toetreding ook insturen. Na den 
cursus werden aan de bekwame leerlin
gen  diplom a’s  uitgereikt.
DE MISERIE VAN DE ZEGELTJES.

D at de zegeltjes voor h et publiek en 
zonder tw ijfel ook voor h et gem eente
bestuur m iserie m edebrengen, hoeft geen  
betoog.

Vooral clie van het linnengoed zijn  
th an s een echte pest, daar veel m en
schen te  weinig geletterd zijn en m et de 
invulling van al die papiertjes geen weg 
weten

Het beoordeelen door m annelijke be
dienden of vrouwen een of m eer broeks, 
hem den, kousen en w at w eten wij al, 
noodig hebben, h eeft reeds aanleiding  
gegeven tot veel beschaam de kaken, al
lerlei u itspattingen, welke n iet alleen  
de lachspieren, m aar ook dikwijls het 
bloed naar h et hoofd hebben doen ja
gen van het zwakke geslacht.

Zoo woonden we vorige week een  
staa ltje  bij van een vrouw dat een pas
geboren kindje had en vroeg een bon te  
krijgen om w at flanellen  doeken te  koo
pen

Door een bediende werd de vraag ge
steld  : Hoeveel doeken bezit gij ?

DE DAME : Tien
DE BEDIENDE : Wat, hebt gij m et 

tien  doeken n iet genoeg ?
DE DAME : Peis je gi Menhère, da’k 

ze m isschien  zelve aan me g ... goan  
doen ?

DE BEDIENDE : M adame ’t  is meer 
dan genoeg, gij krijgt geen !

DE DAME : Hè je m isschien  vergeten  
hoeveel doeken da je moeder noodig è 
gehad goa je gi in  de w iege laagt of 
bleef je gi zuppe de n at liggen  ?

Je ziet h et precies an je noazichte !
En in een vlaag van woede trok de 

vrouw er van door, bewust van haar  
m oederlijke bezorgdheid en ten  onrech
te  afgew ezen vraag.

Inderdaad, wij m eenen, dat h et ge
m eentebestuur wel zou doen voor dat 
soort werkje gèen m annelijke m aar 
vrouwelijke bedienden aan  te  stellen, 
w ant th a n s worden daar vragen en ant
woorden u itgeflapt die voor een hum o
rist als onzen talentvollen  schrijver K a
rei Jonckheere, wel aanleiding zouden  
kunnen geven tot het publiceeren van  
eenige geestige anecdoten.

Op het stadhuis is er vrouwelijk per
soneel genoeg en een vrouw zal gem ak
kelijker zoowel over de m annelijke als 
vrouwelijke kleedingstukken kunnen oor- 
deelen dan een man.

Aan ons gemeejntebestuur hier een 
practische daad te stellen  en aldus veel 
huisvrouwtjes een dienst te bewijzen.

VOORDRACHT.
Onze stadgenoot Adv. W. SIX  zal 

m orgen Zondag een voordracht houden  
te M aldegem, onder de auspiciën van  
h et W illem sfonds.

We m oeten vaststellen  dat, daar waar 
in  andere steden de cultureele ontwik
keling n iet uit het oog verloren wordt, 
er te Oostende, op zuiver cultureel ge
bied w einig of n iets wordt verwezenlijkt. 
DE MILITIEVERGOEDING.

Het gebeurt dat teruggekom en krijgs
gevangenen zich ten  stadhuize aanm el
den, om dat zij m eenen recht te hebben  
op een achterstallige m ilitievergoeding. 
Bij velen komen hun verw achtingen be
drogen uit, daar de m ilitievergoeding  
slech ts u itbetaald  wordt to t 31 Mei 11. 
en dan nog kunnen ALLEEN DE ECHT
GENOOTE of de moeder dit geld ont
vangen. De m ilitairen kunnen in  geen  
geval dergelijke vergoeding (bekomen, 
tenzij zij wees zijn. Verblijft nu de 
vrouw of de moeder van den teruggeko
m en krijgsgevangene, bv. in  Engeland, 
dan hoeven de belanghebbenden te  
w achten  tot deze personen in onze stad  
terugkomen, tenzij een of ander m iniste
rieel besluit h ieraan een verandering zou 
brengen in dien zm , dat een verklaring  
op de eer zou volstaan. Een onderzoek 
zou ten  andere gem akkelijk uitw ijzen of 
de vrouw of de ouders in  den vreemde 
vertoeven. Dit zou aan  de teruggekeer
den som s h et broodnoodige geld ver
schaffen.

Hopen we dat dit spoedig in  regel ko- 
me.
EEN LITERAIRE GEBEURTENIS.

B innen een veertiental dagen ver
schijn t Felix T im m erm an’s Palieter in 
een volledige u itgave aan 8 fr.

Ieder liefhebber van goede Vlaam sche 
letterkunde, zal zijn exem plaar voorbe
houden in  de in ternationale boekhan
del Ad Buylstraat, 33 of K apellestraat, 
65.
TUCHTSTRAFFEN.

De bijzondere com m issie voor onder
zoek der tuchtstraffen  door de gem een
ten  toegepast, besloot : Lamote, een  
m aand schorsing te  geven in  p laats van  
2 door h et stadsbestuur toegekend.

Vandenbouhede krijgt zijn straf van 2 
m aanden schorsing bevestigd. Lefever 
m ag dadelijk zijn werk hernem en.
BIJ DE POMPIERS.

Onze kom m andant Van Hecke h eeft 
het in itia tief opgevat zijn m annen turn- 
lessen  te la ten  geven in h et Badpaleis.

De oefenm eester is een kranige dame 
wier kunde op tum gebied  hoog aange
schreven staat.

De m annen gehoorzam en haar op de 
puntjes, en alhoew el de oefeningen dik
w ijls vrij lastig  vallen  voor m annen van  
zekeren ouderdom, toch  houden zij het 
m et w ilskracht vol en de resu ltaten  zijn  
prachtig.

C om m andant Van Hecke h eeft dan ook 
gezorgd- voor turnboekjes en  binnenkort 
zullen onze pompiers volledig voor hun  
turnlessen uitgerust zijn.

Merkwaardig zijn de u itslagen van  
kom m andant Van Hecke’s werking zoo
wel op licham elijk  als op zedelijk ge- 
#led.

In ons pompierskorps heerscht thans  
tucht en orde en de beleefdheid viert er 
hoogtij.

Een bibliotheek werd voor h en  m ge- 
richt, stukjes grond worden voor hen  
bewerkt, allerhande handwerken wor
den hen  aangeleerd.

Ons pompierskorps m ag terecht een  
der beste korpsen van h et land genoem d  
worden en de nieuwe ladder die aan
gekocht werd, volledigt het zeer modern  
en practisch m ateriaal. 
TERUGGEKOMEN 
KRIJGSGEVANGENEN

In bevoegde kringen schat m en het 
aan ta l O ostendenaars, teruggekeerd uit 
krijgsgevangenschap u it D uitschland, 
tijdens de 2e h e lft van  de m aand Ja
nuari, op m instens 125 D it is voorwaar 
een gelukkig cijfer. M aar vergeten we 
n iet dat er nog wel een 200 à 300 Oos
tendenaars nog n iet aan  de fam ilietafel 
zitten.
KINDERWEGING.

H et schepencollege h eeft besloten de 
driem aandelijksche kinderweging op 
school in  voege te brengen.

Om de drie m aanden zullen dus in  al 
de scholen al de kinderen gem eten en 
gewogen v/orden, ten  einde na te  gaan  
of ze n iet in gewicht verminderen, en  
om het geneeskundig toezicht der scho
len te vergem akkelijken. 
d e  OUDE GASFABRIEK VERDWIJNT

Sedert h et begin van deze week is m en  
fel aan  h et neersloopen van h et gebouw  
gelegen langs de A. Pieterslaan, waar 
enkele jaren geleden nog de G asdienst j 
ondergebracht was. In  den laa tsten  tijd  
w as dit gebouw geheel vervallen, en 
diende het nog als stapelplaats.

Met de verdwijning van dit stukje 
oud-Oostende, zal h et m ajestatische ge
bouw welke h et G erechtshof is, ten  volle 
tot uiting komen.
DRUKWERK VOOR HET STADSBE
STUUR.

Het is M. Isidoor De Vriese, die aan- 
besteder verklaard werd voor h et druk
ken van  h et gem eenteblad en ander offi
cieel drukwerk.
OORLOGSRISICO’S.

Wij brengen ter kennis van de HH. 
visschers en reeders dat h et kantoor van  
den heer A. Van der Biest, Inspecteur 
van de V. O. Z. O. R. (Vereeniging voor 
Onderlinge Zeöverzekeringen tegen  
Oorlogsrisico’s) open is alle dagen van  
10 uur ’s m orgens to t 5 uur ’s nam iddags 
behalve op M aandag nam iddag en op 
Vrijdag.

Ontspantthigs-Matinees \
ten bate van

W interhulp |
Zondag 16 Februari, in de feest- j

zaal Oud Oostende, Ieperstraat, ? 
22.

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

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

Zondag 9 Maart, in  de feestzaal ï 
Astridlaan, Kroonlaan.
telkens te  14.30 uur zeer stip t l

M edewerkenden : S
EEN AMUSEMENTSORKEST \
onder de leiding van den heer J

Alf. Bœhm e. I
Dames: S. Candaele, declam atrice °

M. L. Van W ynsberghe, l
zangeres; |

Heeren: G. Decleer, conférascier; ! 
F. Vanheste, violist 

en
DE BLAASKAKEN

Mondorgel-Ensemble
K aarten aan 3 fr. verkrijgbaar, j

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

’T IS STIL WAAR HET NOOIT WAAIT.
G. H., wonende Elisabethlaan, fflnd  

Zaterdag, dat de oorlog n iet h aran efk ïg  
genoeg woedt.

Toen hij thu is kwam  sloeg hij het 
«menagie» kort en klein in  zooverre dat 
de politie er m oest tusschenkom en.

En zeggen dat er zoovelen verlangen  
om hun vernielde m eubels terug te heb
ben.
WAT B ET E E K E N T  DIT ?

Sedert enkele weken worden bouwval 
lige en beschadigde huizen op bevel van  
de bezettende overheid afgebroken.

D it valt n iet te betwisten, m aar de 
m annen, die daarm ede gelast zijn en die 
onder de bevelen staan  van een zooge
zegden ploegbaas, ruim en al h et m ate
riaal weg dat eenige waarde heeft, en 
verkoopen het voor eigen rekening.

Wij betrijfelen zeer dat de bezettende 
overheid daarvoor de toelating gaf en 
zeker ook het stadsbestuur niet.

Er zijn van die ploegbazen die h et zoo 
ver drijven, dat zij zelfs aan de e ige
naars verbieden w at brandhout of wat 
m ateriaal, dat nog kan dienen, weg te 
nem en. Alles is aangeslagen door de be
zettende overheid, zeggen ze, en onder- 
tusschen m offelen  zij zelf alles weg wat 
bruikbaar en geld waard is.

Het sch ijn t dat een k lacht bij den po
litiecom m issaris is ingediend. Het is tijd  
dat die m annen, welke een stieltje van  
het plunderen m aken, vervolgd worden, 
kabinet voor romanlectuur.
HET HANDELSREGISTER

Vele winkeliers hebben nog altijd n a
gelaten zich in te schrijven of hebben  
slechts een gedeeltelijke aangifte ge
daan. Het wordt hoog tijd  dat ze deze 
zaken in orde brengen, w illen zij n iet 
h et verbod zien opleggen nog w&ikel te  
houden.
DE AARDAPPELKWESTIE

Terwijl honderden huisgezinnen sedert 
m aanden hun rantsoen aardappelen n iet 
m eer kunnen krijgen, houdfc er voor de 
deur van zeker stadsbediende, lie fst bij 
valavond, nu en -dan een luxeauto stil, 
w aaruit één o meer zakken in ja fe s  ge
dragen worden! Alles g e sc h ie d ® ®  ®om- 
mando, en laat den voorbijganger niet 
veel gelegenheid to t zien.

De Commissaris van Prijzen en Loo
nen h eeft hier w erk!...

Anderzijds houden som m ige w inke
liers er echte woekerprijzen op n a  en 
vragen ze 2,50 fr. per kg. Ook hier kun
nen nam en en adressen gem akkelijk ge
vonden worden.

DE HEER PO RTA  «AFGEZET».
In ons vorig num m er hebben wij, on

der het verslag over den Gem eenteraad, 
te goeder trouw geschreven dat, in ge
heim e zitting, h et Schepncollege zou 
hebben «medegedeeld dat, buiten het 
oud schepencollege, ook volksvertegen
woordiger Porta door de Bestendige De
putatie werd afgezet »

Dit laatste blijkt onjuist te zijn. De 
ware toedracht is de volgende :

G em eenteraadsleden, die tevens lid 
van Kam er of Sen aat waren, behoesgn, 
om te m ogen zetelen als gem eenterJaas- 
lid, een toelating van de Bezettende 
Overheid. Deze toelating werd den heer 
Porta geweigerd. Voor h et overige be
houdt hij zijn hoedanigheid van Ge
m eenteraadslid, evenwel zonder m oge
lijkheid van uitvoering van dit iwHi- 
daat op dit oogenblik.

Voormelde beslissing van den M ilitai
ren Bevelhebber, op grond van Verorde
n ing van 18 Juli 1940, is — zooals blijkt 
uit de officieele stukken — n iet geba
seerd op de bepalingen van gezegde 
verordening, betrekkelijk degenen die 
« in h et buitenland een voor h et herstel 
van de orde en de vrede schadelijke be
drijvigheid hebben uitgeloefend », doch 
beroept zich op par. 3, punt 2, van  de
zelfde Verordening die zegt dat « de 
M ilitaire Bevelhebber zich bovendien  
voorbehoudt, ook aan de personen die 
in  de «door de Verordening bepaalde ge
vallen  n iet betrokken zijn, de uitoefe
ning van een openbaar ambt te verbie
den » (in  dit geval Gem eenteraad en 
Kerkeraad).

Gevallen van griep ziet men noch slechts hier en daar .  
M aar  vaak  zijn dit de  voorboden eener epidemie I 

Daarom dubbel  opgepas t ,  zelfs voor de  geringste  ver
koudheid en aanstonds met het juiste middel ingrijpenr 
de  Aspirine tabletten.

Aspirine heeft reeds sedert  tientallen jaren, speciaal in 
tijden van griep, h a a r  a fdoendheid  bew ezen  en is dan 
ook voor ieder onontbeerlijk.

A s p i r i n e  ~

HET PR O DUC T VAN V ER T R O U W E N l
.  - v



PLECHTIGE KOMMUNIE
Verschillende ouders hebben zich reeds 

gevraagd of de P lechtige K om m unie van  
hun kind, dit jaar, gezien de om standig
heden, zal doorgaan. Nu dat zooveel ge
rantsoeneerd is en alles peperduur kost, 
zal h et w el een m oeilijk op te  lossen  
probleem zijn hun kinderen in h et nieuw  
te kleeden, wat, naar onze m eening, de 
christene daad n iet zal kunnen u itslui

ten. Laten wij hier echter h et antwoord  
der hoogere geestelijkheid  afw achten, 
die alleen  bevoegd is.

OPROEP AAN DE OUDERS
Ouders, houdt uwe kinderen in 't oog. 

Ziet w at ze in  hun zakken hebben; 
vraagt hun waar dingen, die ze n iet ge
woon zijn te  bezitten, vandaan komen.

Stelt u n iet tevreden m et hun uitleg.

G aat na of ze de waarheid zeggen. W eest 
noch beschaam d noch bevreesd om ont
vreemde zaken aan hun eigenaar terug  
te  geven.

Gij bew ijst uwe kinderen een dienst, 
waarvoor ze u la ter dankbaar zullen zijn. 
Denkt n a  dab zij n iet verantwoordelijk  
zijn voor hun daden; zij zijn te jong en 
zien te veel slechte voorbeelden.

Gij alleen zijt de ware plichtigen, om 
dat gij n iet zorgt dat uwe kinderen eer
lijk blijven, om dat gij w etens en w illens 
uwe kinderen stilaan  m aar zeker een 
slechte en oneerlijke loopbaan voorbe
reidt.

Overdenkt dat de kinderen m et geen  
slechte inborst op de wereld komen. Gij 
zijt het die de opvoeding van uwe kin
deren in handen hebt.

Van onze Reis naar Frankrijk terug
Veel goederen ieruggebrachf - Ook de 

Visschersvaartuigen komen terug

(Vervolg)
N adat we dus de nach trust bij den 

B elgischen  boer Jules Deprez te Oppe- 
gard hadden doorgebracht en  we er op 
een zeer gulhartige wijze ontvangen  
w aren geworden, trokken we er den  
M aandag m orgen rond 9 uur van door 
op een zwaar besneeuwde baan, waarop  
to t overm aat van ramp, h et dien n ach t  
zeer hard gevroren had.

Een bitterkoude Noord-Oosterwind  
m aakte h et nog akeliger en h et is op 
de zeer gladde nation ale baan van  Diep
pe naar Rouen, dat we de reis aan  
slech ts 30 Km. per uur konden voort
zetten, daar elke onvoorzichtigheid auto  
en m anschappen kon doen verongeluk
ken hebben.

Pas zijn we ten  andere een tien ta l Km. 
ver, of zijdelings van ons stuikt een  
m otocyclist ten  gronde, zich aldus ver
p licht ziende van zijn verdere reis voor 
vandaag af te zien.

Op zeker oogenblik denken we ook de 
pijp aan  M aarten te geven, m aar dan  
komt h et ons te binnen, dat we binnen  
een bepaalden tijd  m oeten terug zijn en  
er ons n uttig  werk te  w ach ten  staat.

We bereiken rond 11 ure Rouen, zien  
vlug uit naar een trein om  den heer  
Louis Valcke naar La R ochelle te  kun
nen  laten  doorreizen en  nadat we ver
schillende m enschen  d iensten  bewezen  
hebben bij fam ilieleden, nem en we af
scheid  van den h eer Valcke en rijden  
we te  12 uur door to t Bourg Achard, 
waar we n a  deze bittere koude zeer te 
vreden zijn rond 13.30 uur te  kunnen  
m iddagm alen en ons te verwarm en.

Het is 15 uur als we m et nieuwen  
m oed terug onze Studebaker in  gang  
zetten, w ant th an s pas zal de reis u iterst 
la stig  worden, daar we de groote Nor- 
m andische vlakte doorreizen en  de ge
w eldige sneeuw vlagen ons veel m oeilijk
heden berokkenen. De sneeuw  reikt reeds 
een m étër hüog.

Aan Pont Audemer zien w e ons ver
p lich t de nationale baan te  verlaten  m et 
de hoop langs een binnenw eg m inder  
hooge sneeuw vlagen te bekam pen te  heb
ben en ... h et lukt.

Vier, vijf m aal echter g lijdt h et rij
tuig hier en daar in  een sneeuwberg en  
dienen we uit te stappen om h e t  er u it 
te  helpen.

Het is op die wijze en bij een gure 
koude, dat we ’s avonds te  19.30 ure te  
Bailleux in h et Hotel «Au Lion d’Or» 
afstappen, w aar we zullen  soepeeren en  
den n ach t doorbrengen.

W anneer we den D insdagm orgen n a  
een goeden n ach t het h otel verlaten, dan  
sneeuw t het opnieuw en wordt de ellende  
er nog grooter bij.

Men zou het w aarlijk opgeven  !
Pas zijn we aan een n ieuw  gevaar ont

snapt of uit een autocar wordt er van  
alle kanten geroepen en getrom pet. We 
m eenen dat er iets gebeurd is, stoppen, 
zien uit en ... daar is Sabbe m et zijn  
vrienden en Jim my, een m eester in  ’t 
rijden, ’t  Is een m eesterstukje, Jim my!

Een uur na ons w as de groep afgereisd  
en hier zijn we sam en.

Afgesproken wordt elkaar te  Cher
bourg of te St. V aast terug te  zien, m aar 
daar het voornaam ste werk voor vaar
tuigen en goederen eerst voor ons te  St. 
V aast ligt, besluiten  we recht n aar daar 
te  rijden, n uttige voorbereidingen te 
doen en dan de groep Sabbe aldaar op 
te wachten.

Te 12 uur wordt te C arentan den in- 
nerlijken m ensch versterkt en  h et zal 
slech ts 13 uur zijn als we terug de baan  
oprijden om tw ee uur la ter te  St. V aast 
La Hougue aan te  landen, w aar we eerst 
h et eenige nette h otel er voorhanden  
zijnde opzoeken, de auto op sta l p laat
sen, vragen dat we ’s avonds goed voed
sel zouden krijgen en ... w eg zijn in spec
teur Eberhardt, w aterschout Pockelé en 
ondergeteekende, om n a  te  gaan  w at er 
van onze H eistsche, N ieuw poortsche en 
Zeebrugschè vloot, welke w e h ier in  Au
gustus bezochten, overgebleven is.

Pas zijn we tusschen  onze B elgische  
vissehers of h et regent k lach ten  over 
h et plunderen van schepen, goederen, 
n etten  en w at w eet ik al.

We stellen  echter vast d at h et n iet a l
leen de Franschen, m aar nog m eer som 
m ige Belgische vissehers zijn.

Dit kom t later echter ook w el in  orde. 
Had de burgem eester van  St. Vaast, 

die in  alles zijn hulp vroeger en thans  
geweigerd heeft, destijds echter die goe
deren laten  onderbrengen en  er laten  
voor zorgen, zooals h et hem  door ons 
gevraagd werd, dan zou zulks n iet voor
gevallen zijn en zouden m illióenen ge
spaard gebleven zijn. Als er echter  
iem and dc Belgen verfoeide, dan was hij 
h et wel m et al de treurige gevolgen er 
aan verbonden.

Twee vaartuigen w aren ter v isch 
vangst, een Franschm an en de Z.53. 
Rond 17 uur lag het F ransch  visschers
vaartuig aan  de kaai en. h et verkocht 
zijn  kleine vangst voor ongeveer 1000 
Fransche franks.

Kort nadien zagen we van  achter den  
hoek, de Z.53 «Anne M arie Thérèse», be
stuurd door schipper Jozef Savels van  
Heist, komen afsteken.

Onze aanwezigheid was spoedig opge
m erkt en dadelijk werden allerlei g e 
dachten gewisseld, waardoor we alras 
■van den werkelijken toestand op de 
hoogte waren.

Aan boord bevonden zich nog P h ili
bert Cordonnier en zijn zoon Leopold 
m et een Franschen visscher, w elke voor 
de visscherij aldaar noodzakelijk  is.

De verkoopsom van 8 uur v isschen  b e 
liep 1900 fr. en de wijze waarop enkele 
grieten, p laten, w ijting, schol enz. ver
kocht werden, zal h et voorwerp u itm a
ken van  een artikel in  een onzer vol
gende num mers.

Tè St. Vaast lagen op dit oogenblik  
nog hiernavolgende vaartuigen: H.19,
H.30, N.35, N.10, N.16, Z.40, Z.49, Z.14, 
Z.19 en 2.53.

De H.19 h eeft onder water gezeten; de 
m otor m oet gezuiverd worden en het 
schip bevaarbaar gem aakt. H etzelfde kan  
gezegd worden van de H.30 en de N.35. 
die verlaten lag. maar binnen de haven  
op een veiliger p laats werd gebracht.

De Z.40 is n iet in  bevaarbaren staat. 
Van de m otor werd veel gestolen. Het 
schip dient gekalfaat; dit kom t echter 
ook in orde.

De Z.49 verkeerde in slechten  staat en  
! is n iet zeevaardig.

De Z.14 verkeert in  zeer goeden staat. 
'H etzelfde kan gezegd worden van de 
Z.19, de Z.53, de N.10 en 'N.16.

De 0.210, N.44 en Z.63 liggen er ge- 
zouden terug geschonken worden op het 
beschouwen.

Zooals we in een ander artikel schre
ven, worden deze schepen volgende week 
hersteld en teruggebracht. Hier h eeft 
w aterschout Pockelé uiterst verd ien ste
lijk  werk verricht.

De N .l, de Z.39, Z.6, Z.4 werden einde 
October verhuurd.

Op de N .l varen Calcoen André en 
Ghys Tsidoor, waarvoor ze 300 fr. per dag 
plus h et m azout ontvangen. Dit vaartuig  
ligt te Grandville.

Werden verder in beslag genom en en 
van St. Vaast als verlaten weggehaald: 
Z.4; Z.6, Z.39. Z.29, H.23, H.51, H.71, H.16.
H.64, H.55.

Nadat dit onderzoek van den toestand  
onzer schepen geëindigd was en we den  
vischverkoop van de twee vaartuigen  
hadden bijgewoond, was de duisternis in 
gevallen en was het tijd dat we ons hotel 
gingen opzoeken.

Aan een vischvrouwtje, dat er nog  
rondliep, kochten we een levend versche 
griet van ongeveer 2 kg. voor 50 Fran
sche franks.

Aldus hadden we ’s avonds in plaats 
\a n  kreukels en allerlei schelpdieren, een 
stuk lekkere visch geprepareerd, iets 
waarnaar we hunkerden, w ant sedert 
La Rochelle hadden we nog geen visch  
gegeten.
HET BEZOEK AAN DE PAKHUIZEN 

EN DE OVERHEID
Den volgenden morgend m eldden we 

ons bij de plaatselijke kom m andantur 
aan voor regeling v^n de paspoorten en  
de reden van h et bezoek uiteen te zet
ten. Hier werd ons verteld dat de ra
dio’s en de m eubels, welke aan Belgen  
toebehoorden, tijdelijk  door de bezet
tende overheid w aren gebruikt, doch 
zoudn terug geschonken worden op het 
oogenblik d at de groep Sabbe er om  
zou komen.

Op de bureelen van het gem eentebe
stuur werden we door « l ’Adjoint a i 
Maire » bereidwillig geholpen en mt« 
een w aterschoutsagent ving h et bezoek 
van de pakhuizn aan, w aarin  h et m a
teriaal vân zooveel Belgische visschers- 
fam ilies destijds verborgen w as ge
weest.

EEN SCHANDELIJK TOONEEL
Ons eerste bezoek w as dat aan een  

gewezen dancing, waar voor m illióenen  
frank goederen, zilverwerk, goudewerk. 
radio’s, m eubels, enz., waren opgesta-
Peld- , t .

Iem and die deze zaal n iet betrede*i 
heeft, kan er zich geen gedacht var 
vorm en van h et schandelijk tooneel dat 
er ons hier te w achten  stond.

in  A ugustus jl. waren we er ook ge
weest, hadden we toen  voetstappen bi.' 
den heer burgem eester aangewend om 
alles te doen bewaken en in orde te 
houden. Toen zag er alles nog goed uit . 
en ordelijk geschikt. Toen ook koester- s 
den we meti zooveel ongelukkigen de 
hoop, dat ze hun kleederen, linnen, m eu
bels, enz., b ijna in zijn geheel zouden 
terugvinden.

Wat we echter th an s zagen, w as een 
warboel zonder einde: m eubels en  kof
fers lagen  kapot en opengebroken, la 
kens dekens w aren opengerukt of 
m et een m es doorsneden, alle mooi lin 
nen  w as gestolen, feu continu’s lagen  
langs den grond, prachtige stoven, kas
sen, lavabo’s en w at w eten we al, waren 
h alf vernield; deuren en vensters van  
het gebouw waren langs alle zijden stuk  
gaten  in de m uren gekapt om er dooi 
te kunnen kruipen; in een woord, allet 
had den treurigen aanblik van een  
w oest tooneel, een schandelijk schouw
spel.

Dit was h et werk van veelvuldige en 
gem akkelijke aanvallen  op de goedere^ 
van arme m edem enschen, die zonder 
iem and den tijd te gunnen in de bange 
dagen van Mei en  Juni aldaar van elkaar 
werden gescheiden en als beesten weg
gevoerd m et zoovedl schoone beloften  
en ijdele woorden.

In  dit vreedzam e visschersdorpje wat, 
n ochtans n iets te vreezen, m aar weg 
m oesten ze m et al de treurige gevolger 
er aan verbonden. Men beloofde toch  
voor alles te zorgen!

En... m en h eeft er inderdaad voo; 
gezorgd dat... honderden visschersfam i 
lies voor goed geruineerd u it dezen oor
log zullen te voorschijn komen.

Alles w as n och tan s eenvoudig, maar. 
de Belgen waren en ... zijn er nog niet 
graag gezien. Voor die m illióenen fran  
ken goéderen en n etten  zorgen, ware 
een m enschelijke daad geweest.

Maar n iets van dit alles!
Het was in  pakhuizen ondergebracht 

en m aandenlang had de stedelijke over
heid er n iet naar om gezien.

Zij die zulks w isten, hebben er van 
geprofiteerd en som m ige er vertoevende 
Belgen, veel m eer dan de Fransche in 
woners. zouden ons meer kunnen ver
tellen  dan we gelooven kunnen.

Veel kwam  ons ter oore, m aar dit alles 
zal h et werk zijn van ’t  G erecht zelf 
die hier een zware en m oeilijke taak. 
zal te vervullen hebben.

Later hopen we hierover m eer te kun 
nen vertellen.

N adat de herren  E berhaïdt en Po- 
ckelé gevraagd hadjden a lles te liater 
barrikadeeren, w'at ’s nam iddags gedaar 
werd, zetten  we ’s nam iddags ons be
zoek en onderzoek voort in de andere 
pakhuizen, waa'r we nog veel netter  
vonden, m aar waar veel touwwerk na 
tuurlijk ook h ier voeten had gekregen

’t W as 17 uur toen de groep Sabbt 
aankwam . Spoedig had elkeen een on
derkom en gevonden en al hadden w. 
onzen dag n iet in  ledigheid gesleten, 
toch  was er ’s avonds nog veel werk oj 
de planken, w ant m et den heer Sabbe, 
die in  ons hotel uitgenoodigd w as om 
te logeeren. zou de verdere werkwijze en 
h et reisplan besproken worden.

D it alles zal echter het voorwerp uit
m aken van een volgend artikel.

P. Vandenberghe.
Ct Vervolgt).

PRIJZEN EN LOONEN
Het G ewesthoofd voor het rechterlijk  

kanton Oostende, van h et komm issa- 
riaat voor prijzen en loonen, zal ter be
schikking zijn van de bevolking van dit 
kanton o m  alle k lachten  inzake prijzen  
en loonen in  ontvangst te nem en en 
om  alle kwesties, die onder zijn bevoegd
h eid  vallen , te bespreken en ook om 
in lichtingen  te verstrekken, den Dinsdag  
en  Donderdag van elke week, van 10 tot
12 uur, ten  kantoor gelegen 23, Vlaan- 
derenstraat.

E. Vanderstraeten-Bauwens
METSERSTRAAT, 18 - OOSTENDE 
LIMONADE FABRIEK «CROWN» 
h eeft de eer zijn geacht kliënteel mede 
te  deelen dat, ten  gevolge van de ver- 
hooging der grondstoffen voor het ver
vaardigen van lim onaden, en van de 
accijnsrechten, hij verplicht is de prijzen 
als volgt vast te stellen:
CROWN Limonade 1/4 .... Fr. 24,—

» Citron 1/4 Fr. 24,—
» Orange 1/4 Fr. 28,—
» W ater 1/4 Fr. 22,—
» Cider 1/1 .... Fr. 26,—
» W ater 1/1 Fr. 22,—

Bijzondere pri jzen voor voortverkoopers

TUCHTSTRAFFEN
De Bijzondere Provinciale Commissie, 

die aangesteld  is om de gevallen te on
derzoeken van het gem eentepersoneel 
dat in  de bange M eidagen uitweek, 
h eeft nog uitspraak gedaan in de vol
gende gevallen:

— Mevr. Hungs-Pintelon, diactylo in 
den Gasdienst, ziet hare straf van vier 
m aanden schorsing bekrachtigen.

— Mej. Jeanne Dekeser ziet hare straf 
van 2 m aanden op 1 m aand verminde
ren.

— Mej. Sinnaeve Simonne: l  maand  
schorsing in p laats van vier, w at be- 
lacheljik  dient genoemd, daar belang
hebbende n iet benoemd was als onder
wijzeres en zij dus in geen enkel op
zicht verplichtingen had.

— De heer Tanghe, bestuurder van de 
Stedelijke Vakschool, wordt op voorstel 
van hoogergenoem de commifesie door 
den heer Gouverneur van ambtswege 
ontslagen.
DIEFSTAL

In de rookerij van Enel Huysseune wer
den vier hespen gestolen. K lacht werd 
bij de R ijkswacht ingediend.
D£ BURGERLIJKE STAND IN 1940

Tijdens het verloopen jaar werden er 
alhier 718 geboorten geboekt, verdeeld 
in  383 jongens en 335 meisjes. D aaren-; 
tegen zijn 600 personen gestorven, 396 
m annen en 204 vrouwen. Eveneens wer
den 204 huwelijken afgesloten en 14 
echtscheidingen uitgesproken.

Als gelukkige bijzonderheid mag ge
m eld worden, dat er in 1940 geen enkele 
moord gebeurde; alleen 4 m annen en
1 vrouw hebben zelfmoord gepleegd.

Door de oorlogsomstandigheden wer
den alhier n iet alleen 192 m annen e n 1
45 vrouwen gedood, maar werden de 
boeken van den Burgerlijken Stand voor 
de vier eerste m aanden door brand ver
nield, zoodat bovenvermelde cijfers enkel 
een overzicht geven voor de laatste 8 
m aanden van 1940.
JOURNALISTIEKE EERLIJKHEID.

Het was ons opgevallen dat de apothé- 
kersvereeniging ons den Zondagdienst 
der apotheken niet meer stuurde. Na een  
vraag aan dit organisme, werd ons ge
meld, dat de journalist Lauwers van de 
vroegere Zeewacht en  thans van Panne- 
Strand de lijst was komen halen en hen  
gem eld had, dat hij er voor zou zorgen, 
dat alle bladen elke week den Zondag- 
apotheekdienst zouden bekomen, iets 
waarm ede de vereeniging slechts Kon 
genoegen nem en

Dit geschiedde inderdaad, OP UIT
ZONDERING VAN HET VISSCHERIJ
BLAD

We stellen ten  andere dezelfde journa
listieke eerlijkheid vast in zake onze ini
tiatieven m et het oog op de repatriee
ring van goederen en die van onze zee
lieden in Spanje.

En zeggen dat dergelijke journalisten  
als correspondent van een lOtal dagbla
den het volk over de waarheid moeten  
voorlichten !

Wij kunnen deze m ethoden slechts be
lachelijk vinden. Als men denkt daar
mede het pubilek nuttig  te zijn, dan 
h eeft m en m aar een klein besef van 
journalistieke eerlijkheid

We wisten n iet dat Het V isscherijblad,1 
welke veelal tot inlichtingsblad dient 
van veel journalisten, ook door zijn  
schitterenden opgang zooveel afgunst 
h eeft gewekt.

Gelukkig genoeg dat dergelijke midde- 
l* i  ons n iet zullen beletten onzen op-

*ng voort te verzekeren.
1TDUBBELING.
Een voorstel tot ontdubbeling van de 

>aswerkersklas in  de stedelijke vak
school, zal eerstdaags aan de bestuurs
com m issie voorgelegd worden.
SCHOOL- EN VOLKSSOEP.

Binnenkort zal W interhulp overgaan  
tot den aankoop van verscheidene groo
te ketels voor h et bereiden der soep.

Deze ketels zullen de kleine ketels ver 
vangen, en het bereiden en de verdeeling 
van de school- en volkssoep bespoedigen. 
PASPOORTEN.

Het bekomen van paspoorten wordt 
moeilijker en moeilijker.

Er zullen nog slechts paspoorten afge
geven worden voor dringende noodwen
digheden en voor handelaars die een 
handel uitoefenen die verplaatsingen  
noodzaakt.

Er werd in den laatsten  tijd  een erg 
misbruik gem aakt van paspoorten. Naar 
het schijnt werden inderdaad aan 24.000 
vragen voldoening gegeven.

Al deze passen zullen w aarschijn
lijk ingeroepen en een klein gedeelte 
vernieuwd worden.
NIJVERHEIDSSCHOOL.

Van zoohaast de dagen wat langer zul
len zijn, zal de nijverheidsschool weer 
opengaan en de lessen  zooals voorheen 
van 6 tot 8 gegeven worden.
DIEFSTAL.

Zondag jl. werd ’s morgens in den 
gang van een winkel aan de Vander- 
zweepplaats van Vanoverbeke Gerardi, 
een rijwiel gestolen.
ER WERD NOG NIET GENOEG GE
STOLEN.

In den nacht van Dinsdag op W oens
dag hebben dieven in de witgoedwinkel 
van Rubain Rosette op den hoek der 
Kerk- en Ooststraten, ingebroken, na  
eerst de houten stoors uitgerukt te heb
ben.

De gansche vitrien wer geledigd en  
een som geld werd uit het schof mede 
genomen.

De «nachtscheins» dienen voor iets. 
OVERAL VWDT MEN DIEVEN.

Zaterdag werd in de schuilp laats van  
den stedelijken schouwburg ten  nadee- 
le van een stadswerkman een lederen  
vest gestolen.

Iemand zal er deugd van hebben, 
maar wie is het ?
TENTOONSTELLING
De gekende Oostendsche schilder Pierre 

Verbeke houdt van 1 tot en  m et 14 Fe
bruari, in  de zaal Memlinc te Brugge, 
een tenâoonstelling van zijn werken. 
OMGEVAL

De herbergier Hoornaert Désiré, wo
nende in de herberg «In de Vischmijn», 
Havenstraat, is van den trap in de kelder 
gevallen en heeft een schedelbreuk op- 
geloopen.

HET BEGEVEN VAN PLAATSEN ALS 
POLITIEAGENT.

Het College van Burgem eester en 
Schepenen h eeft de eer de belangheb
benden te verw ittigen dat al degenen, 
die sedert het slu iten  van den oproep 
voor het begeven van p laatsen  van po
litieagent, zij 23 November 1940, uit 
krijgsgevangenschap terugkeerden, nog 
hun aanvraag m ogen indien uiterlijk tot 
15 Februari 1941.

De candidaten die van dit allerlaatste  
uitstel w illen gebruik m aken, m oeten  
hun ^anvraag staven  m et de bewijzen 
afgeléverd door den Heer Burgem eester 
hunner gem eente, dat zij sedertdien uit 
krijgsgevangenschap terugkeerden.

Ter herinnering volgen hier de voor
waarden, waaraan de candidaten  m oe
ten voldoen :

b) m instens 21 en hoogtsens 35 jaar 
oud zijn. De ouderdomsvoorwaarde m oet 
vervuld zijn op 23 November 1940.

a) Belg zijn en van goed zedelijk ge
drag ;

c) m instens 1.72 m. groot zijn ;
d) voldoen aan een door de stad in

gesteld geneeskundig onderzoek.
De aanvraag m oet verm elden : naam , 

voornaam, ouderdom, geboorteplaats en 
datum) en adres, en toekom en bij het 
stadsbestuur uiterlijk op 15 Februari 
1941. Na voormelden datum  komen geen  
aanvragen meer in aanmerking.

Aan de candidaten die voldoen aan de 
gestelde voorwaarden zal een exem plaat 
worden toegezonden van h et program m a  
voor het exam en.

VERDINASO.
Op Zondag 9 Februari 1941 te 15 uur 

spreekt Ingenieur Paul Persyn, Gebieds- 
leider van h et Verdinaso, in  de zaal Oud 
Oostende, Ieperstraat.

K aarten zijn te bekomen op h et se
cretariaat : 10, Poststraat.

U zijt welkom.

STRENGE ONDERRICHTINGEN.
Strenge onderrichtingen werden gege

ven om de onwillige werkloozen aan h et 
werk te stellen. Degenen die weigeren  
te werken zullen aan de zw aarste wer
ken gebezigd worden m et een van 15 t.h. 
verminderd loon.

Is overleden:

MIJNHEER

Leopold-ls.  H A U T E L E T
O udstrijder 1914-1918 

in leven S tew ard op de koopvaar
d ijschepen Antw erpen  - New-York

geboren te Oostende, den 31 Maart 
1895 en schielijk  overleden, den
7 November 1940 te New-York City.

De kerkelijke begrafenisplech
tigheid h eeft p laats gehad den 12 
November in de St. Alberts Church 
te 'New-York City.

D it m elden zijn diepbedroefde 
echtgenoote Mevrouw Philom ène 
KEMPENAERS, zijn ouders Léo- 
pold HAUTELET-RYCKIER, en 
hunne dochter, zuster van den 
overledene.

VERHEUGEND NIEUWS VOOR DE 
OORLOGSSLACHTOFFERS.

Het Nat. Verbond van Burgerlijke Oor- 
logsinvalieden, W eduwen en R echtheb
benden laa t ons weten dat de eerste 
aanvraag door hen ingediend reeds een  
gunstigen uitslag bekomen heeft.

Het geldt nam elijk de Wwe Van Cay- 
zeele uit Roesbrugge die een jaarlijksch  
pensioen toegekend ziet van 1.500 fr. 
plus 300 fr. per kind voor haar vier m in
derjarige kinderen.

ONZE HONDERDJARIGE OVERLEDEN
W oensdagnam iddag te 4 uur is onze 

kloeke honderdjarige, Celientje Vanden- 
broele, bijgenaam d h et «Musselwuve- 
tje» zachtjes in  den Heer ontslapen, om 
ringd m et de teere zorgen van de Zus- 
terkens der Armen in  de Pontonstraat.

Celientje was, zooals m en zich nog 
zal herinneren, on langs feestelijk  ge
vierd geworden ter gelegenheid  van  
haar honderdste geboortedag. Hoe ge- 
ilukkig straalde de honderdjarige n iet  
van tevredenheid en hoe was ze n iet in 
haar nopjes m et dien prachtigen  leun- 
zctcl !

Nu is ze zachtjes heengegaan, in dien  
h'O g(n ouderdom van 100 jaar en twee 
maanden.

DE GILDE OER KUNSTENAARS.
Zooals aangekondigd had W oensdag

avond in «Piccadilly» de eerste verga
dering plaats cm  alle kunstenaars uit 
onze stad te groepeeren en een ware g il
de te vormen.

Talrijke kunstenaars waren er aan
wezig, en algem een werd aangenom en, 
Zondag a.s. te 3 u. ’s nam iddags in de 
zaal «Baudouin», S. Sebastiaanstraat, 
de definitieve stichtingsvergadering te  
houden.

Wij doen hierbij dan ook een beroep 
op alle kunstenaars» letterkundigen, 
kunstschilders, beeldhouwers, enz. om 
op deze vergadering aanwezig te  zijn en 
er zorg voor te dragen dat m en in  het 
binnenland fier weze op de Gilde der 
K unstenaars van Oostende.

OPROEP.
Alle kunstenaars, zoowel le tter

kundigen en bouwkundigen, worden u it
genoodigd om op Zondag 2 Februari om
15 uur, de stichtingsvergadering bij te 
wonen van de Kunstgilde.

De vergadering gaat door in h et lo
kaal «Prins Boudewijn» 22, St-Sebas- 
tiaanstraat.

Aan de dagorde :
S tichting van de gilde 
Aanstelling van den Voorzitter. 
Aanstelling van den Schrijver.

ZWAAR ONGELUK.
Dinsdag jl. was Romm el Jules, aan ’t 

werk aan de Slipway, toen een w agontje 
van het werk ontriggelde, waarbij ijze
ren staven er van rolden waardoor het 
slachtoffer een zijner beenen gebroken 
en de andere zwaar gekw etst werd.

DE FRITKARRETJES.
R egelm atig ziet m en nog de fritkar- 

retjes op bepaalde hoeken vah de s-tiaat 
staan.

Het m ag werkelijk ee/i m irakel ge
noem d worden dat die m enschen nog  
over aardappelen en vet beschikken.

Menige huisvrouw zal hen  wel benij
den.
DE SCHOOLSOEP.

Ons artikel over h et onnuttige van  
het geven van schoolsoep ’s nam iddags 
heeft langs v<fle kanten  volledige in 
stem m ing bekomen en zou bij een refe
rendum onze zienswijze volledig goed
keuren.

Mogen wij het gem eentebestuur en  
W interhulp, ter overweging geven de 
volkssoep ’s nam iddags te  4 uur te ge
ven en de schoolsoep opnieuw ’s mor
gens, daar veel werklieden gansch den 
dag niet thuis zijn, en zeker tevreden  
zouden zijn, ’s avonds een goede pot 
soep te  kunnen eten.

Wij geven dit  a a n  de bevoegde over
heid  t er  overweging.

Uitdeeling Rantsoenzegels
De uitdeeling der rantsoeneeringsae- 

gels, geldig voor de periode 6 Februari 
1941-7 M aart 1941, zal p laats grijpen van  
M aandag 27 Januari to t en m et Don
derdag 6 Februari 1941, in  de school 
M aria-Hendrika, Ieperstraat 3, te weten: 
M aandag 27 Januari voor Aarts tot en 

m et Carbon;
D insdag 28 Januari voor Carbonez tot 

en m et Dejonghe;
W oensdag 29 Januari voor Dekee to t en 

m et Ente;
Donderdag 30 Januari voor Erasm us tot 

en m et Juste;
Vrijdag 31 Januari voor Kabo to t en  m et 

Laplace;
Zaterdag 1 Februari voor Laplasse tot 

en m et Mollet;
M aandag 3 Februari voor Molley to t en 

m et Rolly;
D insdag 4 Februari voor Rom m an to t en  

m et Van Coillie;
W oensdag 5 Februari voor Van Colen 

tot en m et Vanslembroeck; 
Donderdag 6 Februari voor de overigen.

In  h et centraal Bureau worden geen  
zegels meer afgeleverd, tenzij in  uitzon
derlijke gevallen.

De zegelbladen, die m oeten ge
bruikt worden van 6 Februari 1941 af, 
zullen enkel afgeleverd worden aan het 
hoofd van het gezin of de echtgenoote, 
op vertoon van zijn (haar) id en tite its
kaart, alsook van de rantsoeneerings- en 
m elkkaarten van zijn (haar) gezin.

Wie n iet in  regel is, wordt onder geen  
voorwendsel bediend.

Het bureau is toegankelijk  op boven
gem elde werkdagen van 9.30 to t 12.30 
en van 14 to t 17.30 uur.

De inwoners m oeten zich op de voor 
hen vastgestelde datum s aanbieden. 
Voor alle in lichtingen, nieuwe kaarten, 
enz., zich wenden Bureau voor R avitail
leering, Stokholm straat 6, eerste ver
dieping.

N. B. — De belanghebbenden worden 
dringend verzocht zelf het vakje October 
op de rantsoeneeringskaart volledig in  
te  vullen (t.t.z. Nr. van  de rantsoenee
rings- en  identiteitskaart).

De personen, welke de eerste drie da
gen n iet werden bediend, zijn vrij hun  
zegels te  komen afhalen  in de hierboven- 
aangegeven school, op een der volgende 
dagen en dit naar keus.

WIE LAS ER NIET.
Wie las er n iet «De Witte».
Wie hoorde er n iets van «De Witte».
Wie verlangde n iet naar «De Witte».
Wie koopt nu n iet «De Witte».
Nu dit boek u itgegeven werd aan 8 fr.
Te koop in de Internationale boekhan

del, Ad. B uylstraat, 83, en Kapelle- 
strkat, 65.

ER ZIJN NOG EERLIJKE MENSCHEN.
Wij m eldden dat mevr. Noyel Gerard, 

wonende Jozef II straat, op weg naar 
een schuilp laats, een zakje had verlo
ren m et 16.000 fr. aan bankbriefjes. Zij 
had nog w einig hoop dit kostbare pakje 
te  zien, m aar toch is een persoon, die 
w enscht onbekend te  blijven, h et geld 
bij haar komen terugbrengen.

LIEFHEBBERS VAN KOEKOPPEN.
Verleden weëk W oensdag werd in  het 

stedelijk  slach th u is ten  nadeéle van  
den werkm an Seurynck Juvenal een koe- 
kop gestolen.

Seurynck is natuurlijk zonder zijn koe- 
kop naar huis m ogen gaan  en h et zal 
de politie m oeilijk zijn die kop terug te  
vinden, daar hij ondertusschen de hon- 
gerigen zal gespijsd  hebben.

IN DE STEDELIJKE SLACHTHUIZEN.
werd er van Leyneel Raymond een ge- 
reedschapszak gestolen.

M isschien diende deze om de koekop 
er in  te bergen.

OSCAR VAN GHELUWE IS NIET MEER.
Elkeen kent de heer Oscar Van Ghe- 

luwe, de uitstekende voerm an van den  
Groenendijk (Opex). Hij w as tevens 
groot invalied van den Oorlog 1914-18.

P lots is hij Zaterdag in  de kliniek  
tengevolge van  een m aagscheuring, 
overleden.

Aan de fam ilie biedt Het V isscherij
blad zijn innig rouwbeklag aan.

TREURIG MAAR WAAR.
In som m ige scholen werd vastgesteld  

dat de kinderen over geen behoorlijke 
ta s beschikken om soep te drinken en  
er zelfs waren, die uit een ledige tom a- 
tendoos dronken.

Thans werd door schepen Devriendt 
naar al de schoolhoofden een om zend
brief gestuurd, h en  verzoekend de kin
deren op te geven, welke zeer gebrekkig 
gekleed zijn  en  over geen behoorlijke 
ta s beschikken, w ant h et is vastgesteld  
dat zelfs som m ige kinderen n iet naar 
school konden bij gebrek aan voedsel.

De verslagen welke binnenkom en, 
worden onm iddellijk voor passend ge
volg aan «Winterhulp» overgem aakt, 
zoodat hier n uttig  werk verricht wordt.

Schepen Devriendt, die zeer veel van  
de kinders houdt, h eeft hier zonder veel 
bluf uitstekend en practisch  werk ver
richt. Aan de schoolhoofden h et hunne 
bij te  dragen om hun kinderen en de 
ouders te helpen, waar h et m ogelijk is.
r ‘V
ONVERANTWOORDELIJKE DADEN.

De Burgem eester der stad  Oostende 
h eeft de eer de aandacht van de bur
gers er op te vestigen  dat sedert eenige 
dagen allerhande aanplakbiljetten  in  
allerlei soorten schrift in  de stad  wor
den aangeplakt.

De Bezattende Overhefyi h eeft doen 
opmerken dat zoo deze feiten  zich nog  
voordoen, aan dé stad  zeer zware boe
ten  zullen worden opgelegd en dat de 
schuldigen zeer strenge straffen  zullen  
oploopen

Hij is dan ook overtuigd dat alle bur
gers h et hunne zullen er toe bijdragen  
om  dergelijke gevolgen voor de stad  te 
besparen.
HET DAK VAN DE LEOPOLDSCHOOL.

Bij h et in  orde stellen  van h et dak 
der Leopoldschool, dart h a lf door den  
brand verwoest werd, ste lt m en vast, 
dat ook h et overblijvend gedeelte in  
slechten  staat was. De annem er Sm is 
zal m et deze herstelling eveneens ge
la st worden. De kosten zullen ongeveer
35.000 fr. beloopen.

HET DRINKWATER.
M aanden geleden werd op alle m oge

lijke m anieren h et publiek opmerkzaam  
gem aakt, dat h et stadsw ater n iet drink
baar w as en n iet in  den keuken m ocht 
worden gebruikt. Eerst n a  grondige koo- 
king v/aren de schadelijke stoffen  ver
dwenen.

T hans vragen de huism oeders zich af 
of h et drinkwater nu al of n iet al drink
baar is. Een kleine m ededeeling van den 
bevoegden stadsdienst, waar de knappe 
scheikundige Jean Everaerts aan het 
hoofd staat, zou volledige geruststelling  
geven !

DE MUZZIEKKIOSK.
waar ’s Zomers talrijke lu stige con

certen gegeven werden en  welke door 
Panier gebouwd werd zal, voor zoover 
m en de geruchten welke hierover in om
loop zijn, m ag gelooven, binnenkort ver
dwijnen.

Wat zal m en dan doen m et de 
schu ilp laats welke er is  ondergebracht?  
Naar onze m eening is er hier w at voor
bar ig gesproken.

Burgerlijke Stand
GEBOORTEN

18 Jan. — Odette Reynders, van Karei 
en Louisa Dubois, Gl. Jungbluthlaan 6.

19. — Anne Parm entier van  Marcel en  
Maria V anstechelm an, Steenbakkerstr. 
l(/5; Rosa Tournoy van M aurits en M ag
dalena Vandehouweeie, Nieuwp. stw. 669.

20. —  Christiane M asson van Adelson 
en Suzanne Blondel, Veldstraat 89.

21. — Albertine Laplasse van  Urbain 
en Germ aine Zeebroeck, de Sm et de 
Nayerlaan 48; Sonja D ecaesstecker van  
Leander en Efriede Thieren, Torhoutst. 
119; Jaak Mares van Juliaan en Maria 
Depoorter, A. P ieterslaan 36; Desirine 
Verstraete van Pieter en Lydia Corneau, 
Nieuwstraat 10.

24. — Germ ain Roose van Juliaan en  
Esther Lefevere, w oont te Zandvoorde.

STERFGEVALLEN
18 Jan. — Philom ena Aspeslagh, 69 j., 

wed. van Petrus P ittelion , w oont te 
Breedene.

19. — Augusta Vilain, 65 j., wed. Louis 
Blondé, K erkstraat 36; Richard V anha- 
verbeke, 68 j., echtg. Sidonia Desodt, 
W ellingtonstr. 49; Yvonne Bourgoignie,
46 j., ongeh., H ofstraat 6; M elania Van 
Gheluwe, 74 j., echtg. Van Thournout 
Emile, Timm ermanstr. CO; Camiel Claeys 
65 j., echtg. Maria Vercruysse, Torhout- 
stw. 219.

20. — Florida Poppe, 43 j., echtg. Char
les Vrielynck, w oont te Breedene; Maria 
Willems, 63 j., echtg. Carolus Vanacker, 
Ed. Cavellstr. 15.

22. — Jacques Vangrunderbeeck, 56 j., 
wed. Marie Janssens, woont te Middel- 
kerke

24. — Emiel Delacroix, 69 j., echtg. 
Pharailde Depoortar, Raversydestr. 22; 
Eugenia Hostyn, 63 j., echtg. Albert Za- 
man, Ed. Laponstr. 42; Joannes Roo- 
baert, 75 j., echtg. Eufrasia Schram m e, 
woont te Zandvoorde.

25. — Alice D uchatelet, 28 j., echtg. 
Henricus Ladon, Leffingestr. 61.

HUWELIJKEN
24 Jan. — Van den Eeckhoute Arsène, 

hulpzeeloods en Vanderbusse Agnes, Tor- 
houtsteenw eg 318.

25. — Vergracht Hubert, hotelbediende 
en Van Elverdinghe Simonne, naaister.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
W illeput Henri, werkm an en Jarvis 

Maria, Tim m erm anstruat 5.

EEN FLINKE OPLAGE.
De eerste oplage van «De Witte» van  

Ernest Claes aan 8 fr. bedroeg 50.000 en 
is  uitverkocht, een tweede oplage van
25.000 is in  druk. Nooit h eeft een  
V laam sch boek zulke oplage geboekt.

Een bewijs dat «Dé Witte» een volks
boek is.

MEEL VERKEERD GESTUURD.
Naar h et sch ijn t zouden 27 zakken  

m eel naar G istel gestuurd zijn geweest, 
in  p laats van  naar Oostende.

De G istelsche bakkers hebben er ge
bruik van gem aakt, terwijl de Oostend
sche bakkers er zonder staan.

Zulks zou n iet m ogen voorvallen.

NIEUWS VOOR DE STADSBOEKERIJ.
De Heer K riegsverw altungsrat uit 

Brussel h eeft zoo pas aan de Stasbiblio- 
theek  laten  weten dat aldaar een klei
ne verzam eling boeken wordt sam enge
steld  ten  behoeve van de nieuwe stads
bibliotheek. Dit gebeurt ingevolge h et  
bezoek door den heer Schreiber aan on
ze boekerij gebracht, tijdens hetw elk  
door den heer Stadsbibliothecaris ge
klaagd werd over h et ontbreken van  
D uitsche boeken.

DE COMMISSIE VAN URBANISATIE.
D onderdagnam iddag had op h et stad

huis een zeer belangrijke vergadering 
plaats van de Stedelijke Com m issie van  
U rbanisatie. Het dem pen vah de dok
ken stond nam elijk op het programma. 
Toekomende week hopen wij hierover 
een breedvoerig verslag te  kunnen uit
brengen. ,

V. N. V. (Vlaamsch  Nat ionaa l  Verbond).
Zondag 9 Februari, te  11 uur, spreekt 

Dr. Reim ond Tollenaere, Algem een Pro
pagandaleider V. N. V. Deze vergade
ring gaat door in  de Rex-Bioskoop, Lan- 
gestraat, U itnoodigingskaarten op naam  
zijn te verkrijgen bij de leden en in  
«Ibis» V indictivelaan, 8 (eiken dag van
17 to t 19 uur).

VLEESCH VOOR DE BEVOLKING.
Uit hoofde van den geringen toeveer  

van vee, en om een rechtm atige verdee- 
ling van het vleesch onder de bevolking 
te verzekeren tegen  gecontroleerde 
prijzen, zal de verkoop ervan geschie
den op Zaterdag 1 Februari a.s. van 10 
to t 12 en van 13 to t 18 uur, op de 
Vleeschm arkt.

De belanghebbenden zullen m oeten  
voorzien zijn van al de rantsoenkaar- 
ten  van hun gezin.

De m axim um  te bekomen hoeveelheid  
bedraagt twee rantsoenen per hoofd ; 
DE NOODIGE ZEGELS ZULLEN STIPT  
GEEISCHT WORDEN.

WERKLOOZENCIJFER.
In de week van 20 to t 25 Januari 1941 

werden 8004 werkloozen gecontroleerd, 
t.t.z. 5856 m annen en 2148 vrouwen. Tij
d en s de week van 13 tot 18 Januari 1941 
waren 8112 werkloozen, w aarvan 5980 
m annen en 2132 vrouwen.

PLANT GESTOLEN
Alwie van h et G erechtshof naar een  

der bureelen in  de M eisjesberoepschool 
m oest gaan, h eeft heel zeker de mooie 
plant opgemerkt, welke de concierge in  
een kamer had gep laatst en  deze door
gang opfleurde. Deze m ooie plants, in  
den laatsten  tijd, had een bloem  gekre
gen, en binnenkort zou deze bloem kun
nen  verplant geworden zijn. Onbekenden 
hebben echter die bloem gewoonweg  
w eggenom en!

Cinema’s
---------

Program m a’s van 31 Januari to t  6 Febr.

R I A L T 6
1. Een dokumentair; 2. U fa aktualitei- 

ten in le  week; 3. Christian K ayssler en 
Heinz Welsel in D III 88.

R E X
1. Een dokumentair; 2. Ufa aktualitei- 

ten in le  week; 3. Hans Sohnker, Hilde 
Jansen in Goud in New-Frisco.

R I O
1. Rudi Godden en Kurt Seifert in 

Robert en Bertrand;  2. Een dokum en
tair; 3. Ufa aktualiteiten  in le  week.

R O X Y
1. Een dokumentair; 2. Ufa ak tu alitei

ten; 3. Angèle Salhoker en Attila Hor- 
biger in  Meisjespensionaat.

P A L A C E
1. Een dokumentair; 2. Ufa aktualitei

ten; 3. La Ronde des Etoiles, m et La 
Jana.

F O R U M
1. Een dokum entair; 2. Ufa aktualitei

ten  in le  week; 3. Marika Rökk in Gas- 
parone.



ALLERLEI
1,80 fr. komt. Een pakje van  25 siga
retten, dat tot dusver 3 fr. kostte, zal 
voortaan 3,60 fr. betaald m oeten  wor
den, terw ijl een pakje van  100 gram  
rooktabak van, la a t ons zeggen 3,20 fr.,

lrj r  Indien over gansch  h et land  vreugde 
heerscht over den terugkeer van del 
Belgische krijgsgevangenen uit D uitsch
land — er kwam en er reeds 88 duizend  
terug — dan ls  er eveneens een eerste  
treurige bilan verschenen over de ge
sneuvelden en dooden.

Men is volop bezig m et de opzoeking 
naar de oorlogsslachtoffers.

De eerste gepubliceerde cijfers geven  
op : gesneuvelde Belgische m ilitairen  : 
5500; gedoode b urgers:- 5995. Of saman 
m eer dan elf duizend dooden in  18 da
gen. Deze cijfers zullen jam m er genoeg 
nog hooger klim m en daar de opzoekin
gen voortgezet worden.

Men zal ook vaststellen  dat meer bur
gers gedood werden dan soldaten. Dit

DE STAAT ALS HUWELIJKSMAKE
LAAR IN JAPAN

De S taat als huwelijksm akelaar. D it 
klinkt veel nuchterder en prozaïscher
dan h et in  werkelijkheid is. Het Japan- th a n ?  3,85 fr. zal kosten.
sche huwelijk is van  oudsher door ge- >C CK, CCDCTC t d p i i d i t p  Rif AM 
woonte en traditie een « a a n g e m a k e l d » N t t K a i f c  i k c u k i u c  d ilm in
huwelijk. De huw elijksm akelaar van  
roep en de huisvriend, die, om ’t zo  
zeggen, als am ateur zijn m edewerking  
hiertoe verleent, behoorden en behooren  
nog steeds tot de voorwaarden van een  
echtverbintenis in  alle lagen  der Japan- 
sche bevolking. D at zich h iernaast 
th a n s ook reeds de w estersche opvattin 
gen  van de vrije keuze van den echtge
noot to t op zekere m ate hebben kunnen  
doorzetten, verandert n iets aan h et feit, 
dat de gem iddelde Japanner de huw e
lijksbem iddeling als h et norm ale begin  
van een echtverbintenis aanziet. W an
neer derhalve th an s h et Japansche mi 
nisterie van sociale zaken m et h et plan  
te  berde kom t van een officieele huw e
lijksbem iddeling ter verhooging van  het 
geboorteijfer en  h et gaaf houden van  
h et ras, dan hoeft m en dit n iet te be
schouw en als iets w at in  strijd is m et 
de Japansche volksgewoonten.

Het nieuw e plan, dat u itgaat van de 
Japansche m aatschappij voor de in 
standhouding van h et ras, voorziet de 
oprichting van huw elijksbureaux in ge
heel het land. Deze kantoren zullen af
hangen  van de gem eentelijke overhe
den; de bem iddelingsbureaux zullen  
zelfs dienstbaar gem aakt worden voor 
de zgn. buurschapvereenigingen, de 
kleinste adm inistratieve volksgroepee- 
ring van Japan. In deze kantoren zullen  
lijsten  bijgehouden worden van jonge 
vrouwen en m annen, w aarin  onder de 
foto van den betrokken huwelijkscandi- 
daat nauwkeurige gegevens betreffende 
ouderdom, stand, beroep enz. zullen te 
vinden zijn. Deze lijsten  zullen benut
tigd  worden als basis voor de huw elijks
bem iddeling in h et centrale staatsbu- 
reau. Van dit centraalkantoor uit zullen  
de toekom stige echtgenooten  m et elkaar 
in  betrekking gesteld  worden, en  m en  
verwacht, dat dan velen m et vreugde 
h et huw elijksjuk zullen aanvaarden, die 
anders nog jarenlang vrijgezel of jonge- 
dochter zouden gebleven zijn. Het sys
teem  is reeds sedert eenige jaren door 
een der grootste Japansche bedrijven, 
de N issanfabriek, m et goed succes toege
past.

HET PAARD DAT ZIJN NUMMER  
NOG KENDE

Door de via Nazionale te  Rome m ar
cheerde dezer dagen een bataljon voor
afgegaan door muziek, hetgeen  in  deze 
drukke straat van de eeuwige stad n a 
tuurlijk veel belangstelling gaande 
m aakte. Een schelm  m aakte van de ge
legenheid gebruik om zich van een  
rijwiel m eester te m aken, dat daar on
bewaakt tegen  h et trottoir stond. Jam 
mer genoeg voor hem  kwam op dit 
oogenblik juist de rechtm atige bezitter 
van het sta len  ros naar buiten. Onder 
luid geroep liep hij den dief achterna. 
Deze achtte h et raadzam er zijn buit in 
den steek te  la ten  en de beenen te n e
men. Hierbij stak hij den rijweg over, 
onm iddellijk voor een vigilante. Wie be
schrijft de ontzetting van den dief en 
het am usem ent van de m enigte, toen  
het paard plots brieschend de tanden  
ontblootte en den dief bij den kraag van  
zijn jas beet had. De brave knol hield  
den schelm , hoewel hij zich h eftig  ver
weerde, zoo lang vast, to t een toegesneld  
politie-agent hem  kon bevrijden door 
hem te  arresteeren.

De om standers waren verbaasd over 
de in telligentie van h et dier, m aar de 
koetsier zou dra de oplossing geven van  
het raadsel: hij had zijn paard gekocht 
bij een uitverkoop van een circus. De 
viervoeter w as in deze inrichting langen  
tijd opgetreden in  een num m er m et een  
dwerg, waarin hij dezen bij h et slot bij 
den kraag van zijn jas m oest pakken  
en hem  uit de arena dragen. Toen de 
brave rossinante den velodief zoo geheel 
onverwachts voor zich zag opduiken,

tren in haar blijkbaar herinneringen  
•an de glansperiode uit haar leven op

gekomen en zij had haar num m er ge
trouw uitgevoerd.

DE IN H O U D IN G  BIJ DE BRON 
VAN DE BELASTINGEN

E(N DE INDIENING VAN
BEZOLDIGINGSFICHEN

In het Staatsblad van 29 Decem ber 1.1. 
is een besluit verschenen waarbij w ijzi
gingen worden ingevoerd aan het bij- 
houden en het indienen van de bezoldi- 
gingsfiches en de naam lijsten  betref
fende de bij de bron in te houden b e
lastingen.

De fiches, sam en m et de naam lijst, 
betreffende de tijdens h et jaar 1940 uit

De Strijd tegen het Rachitis
In D uitschland werd, eenigen  tijd  ge

leden, een groote en wel opgevatte aktie 
ingespannen, tot bevordering van de 
openbare volksgezondheid. Meer bepaald  
richtte deze cam pagne zich tegen  het 
rachitis, oorzaak van zooveel ellende, 
vooral bij kinderen. V oortaan zal elk 

mg geboren kindje gratis door een ge- 
sheer worden onderzocht. Ongeveer 

l.'SVmillioen zuigelingen zullen  onder
zocht worden tusschen hun derde tot 
hun tw aalfde levensm aand, zelfs dan  
wanneer ze in goede gezondheid verkee- 
ren. Zoodra de eerste kenteekenen van  
rachitis zich voordoeft krijgt de m oeder 
een flesch Vigantol voor haar kindje.

De draagwijdte en u itslagen  van  dezen  
m aatregel kunnen nog n iet worden ge
schat. Men stelt zich nu de vraag of er 
d(en bijzondere reden kan aangehaald  
worden die dezen titan ischen  strijd te 
gen deze ziekte w ettigt. We m ogen ge
rust verklaren dat bijna alle volkeren  
m et uitzondering van de bewoners der 
tropische streken genoegzam e redenen  
hebben om eveneens een ongenadigen  
strijd tegen  deze ziekte aan  te binden.

is te w ijten  aan  de uitzonderlijke om- : Waar leeft inderdaad de m oeder die n iet  
standigheden w aarin de krijgsverrich-  ̂bezorgd is om de gezondheid van  haar  
tingen  in de Leiestreek en in het Noor- pasgeboren kindje? Zij w eet evengoed als 
den van Frankrijk plaats hadden. j wie ook dat tijdens de groeiperiode elk 

Alle wegen waren overlast door vluch- kind door rachitis bedreigd wordt. Geen  
telingen  en soldaten. Alle belangrijke ( enkele moeder is evenwel in staa t om  
punten werden door vluchtelingen  in 
genom en of m en zag ze gem engd m et 
m ilitaire colonnes. De bommen, welke 
op troepenconcentraties terech t kwa
men, doodden som s m eer burgers dan  
soldaten.

m et absolute zekerheid de eerste sym p
tom en  van deze ziekte te  kunnen be
palen. Hiertoe is  w etenschappelijk on
derzoek van dokterszijde noodig.

D a a r g i n  h eeft men in D uitschland  
j ’t  opÿàôren van elk rachitisgeval over-

De wanorde alleen  w as oorzaak van gedçagfn  aan den Staat, welke door den 
h et groot aan ta l burgerlijke slacht- ge& adneidsdienst regelm atig elk kind 
offers. . 1 doet opderzoeken. Voortaan is uit alle

Het aantal verm inkten werd nog n iet m oederharten de bange vrees gebannen  
openbaar gem aakt. eéns hun kind door de engelsehe ziekte

VERGOEDINCEN VOOR 
SCHADE

OORLOGS-# |ffeerlijk  misvormd te  zien.

De pe'rsonen d$e stoffelij(ke schade  
hebben geleden (schade aan goederen) 
ten  gevolge der oorlogsfeiten van 1940, 
zenden nog steeds — n iettegenstaande  
tegenovergestelde onderrichtingen —  
hun aanvragen en ram ingen aan den 
dienst van h et M inisterie van F inan
ciën, Zegestraat 43b, te  Brussel.

Voor de laa tste  m aal wordt er op ge
wezen, dat die d ienst n iet meer bevoegd 
is  om deze docum enten in ontvangst te 
nem en.

Al w at schade aan goederen door den 
oorlog van 1940 veroorzaakt betreft, valt 
uitslu itend  onder de bevoegdheid; van  
h et C om m issariaat-G eneraal voor ’s 
Lands Wederopbouw.

De diensten  van M inisterie van F inan
ciën, 43b Zegestraat te  Brussel, houden  
zich bezig m et w at betreft de vergoe
dingen toe te  kennen aan de btftgerlijke 
oorlogsslachtoffers, d. i. vergoedingen  
w egens licham elijke schade (verwondin
gen, ziekten, overlijdens) door oorlogs
feiten  veroorzaakt aan personen van  
Belgische nationaliteit, die van h et leger 
geen deel uitm aken of gem aakt hebben  

De wijze waarop de aanvragen m oeten  
ingediend worden, wordt door h et besluit 
van 20 Septem ber 1940, dat in  het 
Staatsblad  van 28 Septem ber 1940 gepu
bliceerd werd, geregeld.

Van nu af, zal er door den D ienst 
voor Burgerlijke O orlogsslachtoffers, 43b 
Zegestraat te Brussel, geen gevolg m eer 
gegeven worden aan hoegenaam d welk 
schrijven betrekking hebbend op oor
logsschade aan goederen door den oorlog 
van 1940 veroorzaakt.

Nog te  zeer wordt geloof gehecht aan  
de gronddwaling als zou rachitis een

beenderenziekte zijn, bijgevolg een een
voudige kw estie van  groei* In  werke
lijkheid is h et een teeken  van alge
m eene lichaam szw akte. M isgroei der le
dem aten, afwijking van den ruggegraat 
en andere oeenderenziekten zijn de 
uiterlijke kenteekenen van een gevaar
lijke stoornis in  de levensorganen. In  
h et algem een is een rachitisch  organis
me n iet bij m achte de levensbrengende 
bestanddeelen in voedingssappen om te 
zetten  en dit gebrek werkt h eel nadeelig  
tijdens de periode van  h et leven die zoo 
belangrijk is voor de ontwikkeling en 
den groei van alle ledem aten, De 
lichaam ssappen zijn n iet bij m achte de 
ziekteverwekkende giftstoffen  tegen  te  
werken, en zoo is h et ook te begrijpen  
dat, aan rachitis lijdende kinderen veel 
m eer onderhevig zijn aan besm ettelijke 
ziekten dan gezonde kinderen. Het ver
zwakte lichaam  is een gem akkelijke 
prooi voor kinkhoest en ontstek ingen  in  
de adem halingsorg m en.

W aar zon is, is geen engelsche ziekte. 
De ultra-violétte stralen van h et zonlicht 
overstroom en h et lichaam  en onder deze 
bestraling zetten  de lichaam svetten  zich  
in  vitam inen cm. Deze laa tste  alleen  
kunnen h et organism e voor rachitis en  
andere dergelijke ziekten behoeden. 
Door de w etenschap wordt deze

Oneerlijke Kinderen
Sedert geruim en tijd  wordt er, in  de 

m eeste w inkels der stad, erg door kin
deren van allen ouderdom gestolen.

Zoo is er een onderzoek geopend aan
gaande een groot aan ta l d iefstallen  ge
pleegd door zeven kinderen, waarvan het 
jongste 10 en h et oudste 14 jaar is.

Deze kinderen sta len  alles w at ze kon
den vinden in boek-, papier- en  tabak- 
winkels, ook in pasteibakkerijen en w in
kels van suikerwaren. Deze kleine bende

Nationale Landbouw- 
en Voedingscorporatie

Telling der Handelsondernemingen

Ten einde de inschrijvingen  in  het 
H andelsregister na te  gaan, zijn de 
K antonnale secretarissen van den Sec
tor H andel en Distributie van de Natio
nale Landbouw- en Voedingscorporatie, 
overgegaan tc|t een onderzoek, bij de 
handelaars in voedingswaren van heel 

v i t a - 1 'net lalld- D it onderzoek zal ons ook toe-
m ine door de letter D. aangeduid.

De w etenschap h eeft dan ook getracht 
de invloed van de zonnestralen op het 
m enschelijk  lichaam , door een w eten
schappelijk product te  vervangen. Dit 
leidde to t de ontdekking van de vita
m ine D. Dank zij de w etenschappelijke  
nazoekingen beschikken de geneeshee- 
ren tegenwoordig over deze vitam ine D., 
zooals trouwens ook over al de andere 
vitam inen en dit in  een zeer hoogen  
graad van zuiverheid. Het werk van deze 
navorschingen m oet dan ook als een  
ware weldaad voor de m enschheid  wor
den beschouwd.

BERICHT AAN DE AUTOMOBILIS
TEN EN MOTOCYCLISTEN

De bestuurders van auto’s en m otor
rijwielen, w aarvan de B elgische num 
m erplaat tegelijk  m et hun m otorvoertuig  
werd opgeëischt, m oeten  daarvan ken
n is geven aan den D ienst van h et Weg
verkeer, 13, G aliléelaan, te Brussel. Te
vens zullen zij h et ju iste num mer der 
plaat aanduiden, alsm ede de overheid  
die de opeisching deed, den datum  ervan  
en de p laats waar zulks geschiedde.

Er dient insgelijks aangegeven of het 
num m erbewijs werd opgeëischt.

Van bedoelde verklaring zal m elding  
gem aakt worden in ’s R ijks Algem een  
Repertorium  van de m otorvoertuigen.

Ingeval later de p laat en het num m er
bewijs, of één dezer bewijsstukken, te 
ruggegeven worden, m oet de betrokken  
houder, daarvan insgelijks aan  verm el
den dienst kennis geven.

AFFICHENWEDSTRIJD W IN TE R 
HULP WEST-VLAANDEREN

Bij h et bericht in  ons vorig num mer 
verschenen, dient nog h et volgende ge
voegd:

1) de datum  voor h et inzenden der 
ontwerpen wordt van 14 Februari ge
bracht op Vri jdag 14 Maart .

2) de affiche m oet zoo kunnen ge
drukt worden, dat h et aan ta l te gebrui-

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. 
Tel. 71741 en 72781 Postcheck 99136 H andelsregister 95

De Rantsoeneering van Bier
O vereenkom stig art. 3 van h et Besluit 

in  h et S taatsblad  van 6-7 Januari 1941 
verschenen en tot nadere schikkingen : 
wordt h et bier in  tonnen, flesschen  of 
per glas, verkocht tegen  afgifte van ze
gels Nr 1 of van rantsoeneeringsm achti- 
gingen, op de volgende grondslagen :

1/2 liter bier van 1 graad geldt voor 25 
gr. brood.

1/2 liter bier van 2 graden geldt voor 
50 gr. brood.

1/2 liter bier van 4 graden geldt voor 
100 gr. brood.

Voor h et gem ak hebben de brouwers 
den verkoop van flessch en  van 33 cl. 
voorzien, w at er ons toe gebracht h eeft 
13 verdeelingszegels van 17 gr. voor den  
broodzegel Nr 1, zijnde 225 gr. brood, uit 
te  geven (225 gr. : 13 =  17 gr. =  waarde 
van een verdeelingszegel).

1/3 liter bier van 1 graad = een ver
deelingszegel van 17 gr. brood.

1/3 liter bier van 2 graden =  twee ver
deelingszegels van 17 gr. brood.

1/3 liter bier van 4 graden en meer =  
vier verdeelingszegels van 17 gr. brood.

De bevoorrading der kleinhandelaars, 
grossiers en fabrikanten, gebeurt res
pectievelijk bij m iddel van m achtigingen  
A — B of C. De grossiers, fabrikanten  

j en invoerders worden er aan herinnerd  
dat zij zich m oeten schikken naar de 

( voorschriften van h et besluit van 8 Juli 
! 1940 en zich la ten  inschrijven  bij den  
dienst der D istributie en der Stocks, 36a 
N ijverheidsplaats te Brussel.

tegen  m achtigingen  A, zij worden slechts  
gew isseld tegen  broodzegels Nr 1.

2) De zegelborderellen worden n iet 
geruild tegen  bevoorradingsm aehtigin- 
gen, vanaf den achtsten  werkdag, die 
volgt op den vervaldag der zegels.

3) Bij h et ruilen van de zegelsborde- 
rellen, zal de kleinhandelaar er voor zor
gen de m achtig ingen  A te bekomen, gel
dig voor den koop van 1/4 — groot 1/4 
of 1/3 — 1/2 vat of 1 Hl.

GROSSIERS
Vraagt de « Bevoorradingsmachti- 

gingen C » aan den DIENST DER D I
STRIBUTIE en der STOCKS, 36a, N ij
verheidsplaats, Brussel.

la ten  m et ju iste gegevens de telling  te  
doen der handelsinrichtingen. Het be
lang van zulke in lichtingen  — verza
m eld door techn ici — te beschikken, 
zullen de handelaars best begrijpen; zij 
zullen er h et m eeste voordeel uit trek
ken. Die in lichtingen  zijn absoluut nood
zakelijk en later zullen ze zeer van pas 
komen bij de studie van alle problemen  
die den handel en  de distributie aanbe
langen.

De N ationale Landbouw- en Voedings
corporatie trekt de aandacht van het 
publiek op h et feit dat slech ts haar 
K antonnale Secretarissen, voorzien van  
een getu igschrift in  regel, het recht heb
ben de onm isbare elem enten van hun  
onderzoek in te  zam elen en dat daarbij 
geen vergoeding zal m ogen geïnd wor
den.

Koelhuizen

Personen die over «K oelhu izen» be
schikken, worden vriendelijk verzocht 
hiervan zoohaast m ogelijk kennis te ge
ven aan de N ationale Landbouw- en  
Voedingscorporatie, hoofdgroepeering  
«Tuinbouwproducten», W etstraat, 163, 
Brussel, m et opgave van:

1) Firma en volledig adres;
2) A antal kubiek m eter volume;
3) Voorwaarden waarin de producten  

ter bewaring zouden kunnen onderge
bracht worden.

Deze in lichtingen  die zeer nauwkeurig  
dienen opgegeven, hebben voor doel een 
ju ist gedacht te  vormen over h et aantal 
koelhuizen, m et volume, waarover men 
in  België beschikt.

Handel in wijmen

De aandacht van de handelaren in 
wijm en wordt er op gevestigd dat m et 

1 ingang van  1 Februari, voor den uitvoer 
van wijmen, een speciale regeling ge
troffen  werd.

] Ook voor den uitvoer van m and- en 
vlechtwerk, werden speciale regelingen  

! getroffen.
j De belanghebbenden die wenschen  
; daarom trent ingelich t te worden, kun- 
1 nen  deze in lichtingen  bekomen bij de 
N ationale Landbouw- en Voedingscorpo
ratie, 43, Schildknapenstraat, te  Brussel.

ging te  werk m et een verbazende koel
bloedigheid en w ist m aandenlang on
gestoord haar m isdrijven door te voeren. 
Bijna dagelijks worden er nog kinderen  
gesnapt die voorwerpen stelen  die totaal 
voor hen  waardeloos zijn en  waarm ede 
zij n iets kunnen aanvangen.

Deze oneerlijke geest kan dus h et ge
volg n iet zijn van nijpenden nood, m aar 
eerder van den lust tot plunderen die 
zich ook van zooveel volw assenen heeft 
m eester gem aakt.

En dit is treurig om vaststellen . Wat 
m oet er van kinderen geworden, die m et 
dergelijke instincten  bezield zijn?

Geen tw ijfel of de ouders hebben daar 
de grootste schuld aan, w ant ouders die 
zich een weinig bekommeren om de fa t
soenlijkheid van hunne kinderen, moe
ten  zich dadelijk rekenschap geven dat 
de voorwerpen die in h et bezit zijn van  
de kinderen n iet lan gs de straat gevon
den werden.

De ouders die dit n iet doen, m oedigen  
hunne kinderen aan en toonen w ellicht 
h et noodlottig voorbeeld. Er dient noch
tan s m et kracht ingegrepen te worden, 
w il m en in onze jeugd die eerlijkheid be
waren, die ons volk eigen is.

De ouders eerst en vooral, m oeten het 
voorbeeld) van  eerlijkheid toonen. Zij 
m oeten hunne kinderen van dichtbij 
bewaken, iederen dag n agaan  of zij n iet 
in  h et bezit zijn van het een of ander 
voorwerp of geld dat hen n iet werd ge
schonken. Zij m oeten geen geloof hech
ten  aan hetgeen  hun kinderen hun we
ten  te vertellen, m aar wel den oorsprong 
van de voorwerpen nagaan.

Zij m oeten zich nooit u itlaten  over de 
eerlijkheid van hun kinderen in hun  
bijzijn, ook nooit de ouderlijke liefde 
zoover drijven dat zij hun kinderen in 
alles betrouwen.

Er sluim eren im m ers gevaarlijke in
stincten  in den geest der beste kinderen 
en deze in stincten  zetten  zich bij de 
m inste gelegenheid om in daden, waar
van de kinderen zelfs dikwijls n iet be
wust zijn, m aar die erge gevolgen kun
nen  hebben voor hun toekom st en de 
reputatie van hun geheele familie.

Het is een allereerste noodzakelijkheid  
dat de ouders zorgvuldig het doen en 
laten  van hunne kinderen nagaan, en 
ingrijpen van zoohaast zij iets abnor
m aals bemerken.

Hoe kan er best ingegrepen worden?
Eerst en vcorad. het kind m et zacht

heid ondervragen en trachten  te weten  
waar h et de op hem  gevonden voorwer
pen vandaan gehaald  heeft. Als het kind 
verklaart ze van een vriendje gekregen 
te hebben, m oeten de ouders den be' 
stuurder der school waar het kind gaat 
gaan vinden en hem  vragen een enkwest 
in te stellen . Als het bewezen is, dat de 
voorwerpen waarlijk van het andere kind 
komen, m oet h et schoolhoofd dadelijk  
de ouders ervan verwittigen, die op hun  
beurt hun kind in het bijzijn van het 
schoolhoofd zullen ondervragen.

Bekent het kindi nu de voorwerpen 
ontvreemd te hebben bij een handelaar  
of van iemand anders, dan m oeten de 
ouders den moed en de eerlijkheid be
zitten  m et hun kind er naar toe te gaan  
en de gestolen voorwerpen terug te  ge
ven of te betalen. De schaam te, door h et  
kind gevoeld, zal de beste les zijn welke 
de ouders geven kunnen, en m et zoo te  
werk te gaan zullen zij hun kinderen  
een onschatbaren dienst bewijzen.

Mochten de ouders en schoolhoofden  
deze princiepen toepassen.

Ego.

Zoo beschikken de m ededingers over 
zes weken om m et hun ontwerp klaar 
te komen. W interhulp W est-Vlaanderen  
verw acht dan ook een groot aantal in 
zendingen, bij m iddel van dewelke een  
reizende ten toon stellin g  ten  bate van  
h et werk zal ingericht worden.

VERGOEDING VOOR HET PERSO
NEEL DER LUCHTVERDEDIGING

De Sekretaris-G eneraal van h et Mi
n isterie van B innenlandsche Zaken h eeft 
onderrichtingen gegeven aan den heer 
Gouverneur der provincie W est-Vlaan
deren, dat de gem eenten  welke verplicht

betaaldeb ezoldigingen en de daarop in- j ken kleuren beperkt blijft to t 4. 
gehouden belastingen, m oeten voortaan  
door den werkgever vóór 1 Februari van  
iifct jaar afgegeven worden, n iet meer 
aan de bezoldigden zelf, doch aan den 
controleur der belastingen van de om 
schrijving van het ontvangkantoor waar 
de ingehouden belastingen werden ge
stort.

Een afschrift van de loonfiche, m et 
vermelding alleen van den naam , het 
bedrag der bezoldiging en der ingehou
den belastingen, m oet vóór 1 Februari 
door den werkgever worden afgegeven  
aan den loon- of weddetrekkende, om 
dezen laatste toe te laten  zijn  eventueel 
te onderschrijven aangifte in  de inkom 
stenbelastingen te doen.

Een ander besluit van 30 December 1.1. 
voorziet onder meer de inhouding bij 
de bron van de aanvullende personeele 
belasting op de bezoldigingen, welke nor
maal toegekend of betaalbaar gesteld  
worden m et Ingang van 1 Januari 1941.

Van dien datum  af m oet de inhouding  
van de bedrijfsbelasting ,van de n a tio 
nale crisisbelasting en van de aanvul
lende personeele belasting gezam enlijk  
geschieden.

Nieuwe barem a’s voor inhouding zu l
len opgem aakt worden, in  afw achting  
clat deze barem a’s ter beschikking van  
de werkgevers worden gesteld m oet de 
af te lïmiden som gelijk zijn:

a) aan 4 t.h. van het bruto bedrag der 
bezoldigingen wanneer deze h et op de 
huidige barem as voorkomend vrijgesteld  
minimum bereiken maar geen 1.000 fr. 
per maand te boven gaan;

b) aan het dubbel van het totaal b e
drag van de bedrijfsbelasting, m et in b e
grip eventueel van de 100 opcentim es en  
yan de nationale crisisbelasting, vermeid 
m de thans toegepaste barem a’s voor de 
bezoldigingen die h et bedoeld vrijgesteld  
minimum bereiken, m aar hooger belco- 
pen dan 1.000 fr. per maand.

DE VERHOOGING VAN DE TABAKS
BELASTING

Zooals gem eld zijn th an s aanzienlijke

BROUWERS
Vraagt de « Bevoorradingsmachti- 

gingen C » aan den DIENST DER D I
STRIBUTIE en der STOCKS, 36a, N ij
verheidsplaats, Brussel.

HERBEVOORRADING VAN DE 
GROSSIERS

De bevoorrading van de grossiers is 
onderworpen aan een speciale m achti
ging «Bevoorradingsm achtiging B», af te 
geven door h et in isterie van R avitail
leering, D ienst der D istributie en der 
Stocks, 36a, N ijverheidsplaats, Brussel.

De aanvragen tot bevoorradingsm ach- 
tig ingen  B door den grossier ingediend, 
worden door h et M inisterie bekrachtigd, 
bij voorlegging van :

1) de bevoorradingsm achtiging A, van  
den kleinhandelaar ontvangen.

2) een sam envattend borderel van het 
gew icht of h et aan ta l liter der waren  
door ieder m achtig ing A vertegenwoor
digd.

Het Aanvaarden van Tijdelijk Personeel te Oostende

Dit onderwerp dat, alhoewel door den Thans reeds worden zij die aangewor-

HERBEVOORRADING DER 
KLEINHANDELAARS Of CAFEHOUDERS

De gem eentebesturen deelen gratis de 
form ulieren «Zegelborderellen» aan de 
kleinhandelaars uit ; op deze form ulie
ren m oeten de kleinhandelaars de volle
dige rantsoenzegels plakken, die hun  
door de verbruikers afgegeven  worden. •

Er zijn drie soorten zegels :
— de broodzegels Nr 1 voor de B elgi

sche bevolking ;
— de broodzegels u itslu itend  voorbe

houden aan de D uitsche burgers en  m i
litairen.

— de bierzegels bestem d voor de D uit
sche m ilitairen en gelijkgestelden.

Deze verschillende zegels m oeten op af
zonderlijke borderellen geplakt worden

verhoogingen ingevoerd Inzake de ta- ! delsregister hebben w eten te  bem achti- 
baksbelasting. Enkele voorbeelden zullen ! gen en geen zaken meer drijven of hun  
een verduidelijking geven van de prijs- ! zaak w illen overdoen, bieden th an s deze 
verhooging. Op een sigaar van 1,50 fr. ; inschrijving ter overnam e aan. Dit lijkt 
zal een bijslag van  30 centiem  betaald ons een bedenkelijke uitwas, van dezen 
moeten worden, waardoor de prijs op m aatregel, w aartegen ons inziens krach-

de basis van de volle zegels Nr 1 van 225 
gr.).

De k leinhandelaar of caféhouder geeft 
deze aan h et gem eentebestuur af (Ravi- 
tailleeringsdienst) d at hem  dan in ruil 
een of meer bevoorradingsm achtigingen  
A uitreikt, die ten  hoogste de waarde 
hebben van de hoeveelheid  produkten, 
w aarvan hij den verkoop gerechtvaar
digd heeft.

Hij m aakt deze m achtigingen, m et de 
bestelling, over aan  den grossier.

OPMERKINGEN

1) De verdeelingszegels B nr 1 voor de 
Belgische bevolking, worden n iet geruild

zijn hun luchtverdediging in te r ic h te n ,! (het totaal der zegels wordt jDerekend^op 
aanspraak m ogen m aken op een ver
goeding per m an van 4 fr. per uur, voor 
werkelijk uitgevoerde prestaties.

Het effectief der betaalde agenten  
m ag echter een h a lf percent n iet te  bo
ven gaan.

DUITSCH DE DERDE TAAL

Het M inisterie van Openbaar Onder
wijs h eeft aan de bestuurscolleges en  
hoofden der Rijksmiddelbare onderwijs
gestichten  laten  weten, dat h et Duitsch  
de derde taa l m oet zijn in  alle in ste l
lingen  van m iddelbaar onderwijs.

D it was vóór den oorlog ten  andere 
ook zoo.

HANDELSREGISTER OF
HANDELSZAAK

Wij lezen in «Het Laatfete Nieuws»:
« Het lig t natuurlijk n iet in onze be

doeling kritiek uit te  oefenen op h et feit, 
dat elke handelaar ingeschreven m oet 
zijn in h et handelsregister. Deze m aat
regel had integendeel al veel eerder toe
gepast dienen te worden. Echter, door 
het n iet of in beperkte m ate toelaten  
van nieuw e inschrijvinen is er een nieuw  
soort handel ontstaan, nam elijk  het 
verkoopen of liever verpachten van de 
inschrijving in h et handelsregister. Men
schen, die een inschrijving in  h et han-

CAFEHOUDERS - HERBERGIERS
Laat de Broodzegels Nr 1 uitwisse

len tegen « Bevoorradingsbons A » 
voor bier bij het Gemeentebestuur.

tig  dient te worden opgetreden. Het is 
nam elijk te  onzinnig, dat som m ige m en
schen hun inschrijving in h et h and els
register als een soort lijfrente zouden  
gaan beschouwen en elke m aand een  
zeker bedrag zouden opstrijken, alleen  
m aar om dat zij h et geluk hebben gehad  
een inschrijving te  bem achtigen, m aar 
zich verder m et zaken n iet bezig houden. 
Ons inziens zou dit euvel gem akkelijk te  
voorkomen zijn door van  ieder in ge
schrevene in h et handelsregister te 
eischen, dat hij persoonlijk zijn zaken  
drijft en  indien hij daarm ede ophoudt, 
hem  zijn  vergunning af te nem en en deze 
aan een ander te  geven.

Zooniet zou h et zakenleven bezwaard  
worden m et een extra-belasting ten  gun
ste van enkele parasieten. »

Wij zijn h et m et onzen konfrater ten  
IvQlle eens.

HERBEVOORRADING
DER FABRIKANTEN (BROUWERS)

De fabrikanten die gerantsoeneerde 
produkten gebruiken als grondstof, be
voorraden zich m et een speciale m achti
ging «Bevoorradingsm achtiging C» ; 
slech ts de fabrikanten, die aan de voor
waarden van de algem eene telling en 
van de m aandelijksche telling der stocks 
beantwoordn, krachtens h et besluit van  
5-6-1940, op 7-6-1940 verschenen, hebben  
recht op :

Deze bevoorradingsm achtigingen C 
worden uitgereikt door h et M inisterie 
van Ravitailleering, D ienst der Distribu
tie en  der Stocks, 36a, N ijverheidsplaats, 
te Brussel, volgens den staa t der fabri
catie die de belanghebbenden, den 5en 
en den 20en van iedere m aand indienen  
(betreffende de perioden van den 16en 
tot het einde van de m aand, en  van den 
len  tot de 15en).

Bij gedeeltelijke of volledige levering  
der producten aan  de houders van  m ach
tigingen B of C scheurt de leverancier 
het leveringsbericht af, vult h et in  en 
stuurt het denzelfden dag naar h et Mi
nisterie.
Het gedeeltelijke leveringsbericht wordt 
onm iddellijk naar h et M inisterie gezon
den. Een kennisgeving op firm apapier 
wordt overgem aakt voor de aankom en
de levering (en) betrekkelijk dezelfde 
m achtiging B of C.

VOETENVERZORGING 
FOOT COMFORT

- MASSAGEN 
SERVICE

4̂ AuParâ
G. M A D E L E I N  — B U Y

Voetverzorger (Pédicure)
(Hoek Marie-Josépl .  en Ma dr ids t r aa 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 pijn
lijke voeten, zooals : E lastieke kousen, 
Zokjes, Omniped, Steunzolen. Schuim - 
zolen, Foot Bed, Hiel kussens, Réduc
teurs, Zinopads, Prom a’s, Corma’s, Pe- 
difix, Isolcor, Correcteur Dr Roberts, 
Stocking h eel protector Dr Scholl’s, 
Poeders, Badzouten, Foot-Comfort-Acty,

aard van de zaak als door de wijze 
waarop het tijdelijk personeel aanvaard  
m oest worden, steeds h et voorwerp van  
kritiek is geweest, hoe lofwaardig de be- 

. doeling van een schepencollege ook kan 
'zijn, is  op het huidig oogenblik eens te 
meer het voorwerp van talrijke gesprek
ken, welke m eestal ingegeven worden 
door het feit dat fam ilieleden of vrien
den n iet gekaseerd werden, daar waar 
anderen, som s m et een zekere verwon
dering, dank zij invloeden of het toeval 
er wel toe komen een plaatsje te ver
overen in een d ienst waar, het m ag ge
zegd, m en toch m et meer zekerheid zijn 
bete roods kan verdienen zonder een al 
te groote vrees te m oeten koesteren plot
seling werkloos te zullen vallen.

Het is bekend dat allerlei elem enten, 
zoowel goede als slechte, tengevolge van  
de om standigheden zelf, aan stad een  
plaatsje bem achtigden. Het is ook be
kend, dat het Schepencollege th an s zui
n igheidshalve zoo weinig m ogelijk per
soneel aanvaardt, m aar dat anderzijds 
van elkeen zijn beurt te  geven er ook 
geen sprake kan zijn of is, voor redenen  
van uiteenloopenden aard.

Wij kennen ten  andere verschillende 
knappe krachten, die reeds m aanden
lang een aanvraag deden' en er nog nooit 
in gelukt zijn, al w as h et m aar voor de 
uitdeeling van zegeltjes, in  aanm erking  
te komen. Wij kennen nog anderen die, 
trouw aan hun m ilitaire verplichtingen  
voldaan hebbende, teruggekeerd zijn en  
zonder werk vallen, al hebben ze vrouw 
en kinderen te  onderhouden.

Anderzijds w eten wij, dat h et Sche
pencollege steeds zonder vooringenom en
heid  tegen  om h et even wie, de personen  
in  d ienst neem t, volgens ze voorgedra
gen worden, om dat alles zich soms on
verw achts voordoet en m en alsdan m oei
lijk den tijd  h eeft om exam ens uit te  
schrijven, al is dit voor tijdelijke be
dienden even noodzakelijk als voor an
dere.

En zoo tellen  de gem eentediensten  
th an s personen van goed en m inder goed 
allooi, andere die n iet voor hun taak  
opgew assen zijn en nog andere w aarvan  
de vader of zoons, ’t zij in  stadsdiensten, 
’t  zij in andere nijverheden, m et twee 
of drie hun brood verdienen voor het 
huisgezin.

Vandaar begrijpelijkerwijze een w an
toestand, m isnoegen en h et ten  beste 
geven van allerlei beschouwingen aan  
het adres van een Schepencollege, dat 
n iet alleen m et talrijke m oeilijkheden, 
tengevolge van den toestand  alleen, af 
te rekenen heeft, m aar daarenboven, 
noch over genoeg ondervinding noch  
over de docum enten (welke opgebrand 
zijn) beschikken kan, om, in den mond 
van h et volk, rechtvaardiger te  kunnen  
optreden.

Troebele elem enten m aken er natuur
lijk gebruik van om dit eens te  meer aan  
h et Schepencollege te  verwijten en al 
zal dit nog zoo rechtvaardig optreden, 
toch zullen zij er altijd iets op vinden  
om hieraan afbreuk te doen.

In  ons vorig num m er wezen wij ten  
andere op breedvoerige w iize op de nio« :■ 
lijke taak /an  de h Jr ige gem een tn'r.e- 
stuurders en op de correcte en werkzame 
m anier waarop zij zich van deze kwijten.

Het is dan ook in deze kolom m en onze 
bedoeling niet, hen  in h et aanwerven  
van personeel de les te spellen of kritiek 
uit te oefenen, m aar dat een volledige 
herziening m isschien  w enschelijk  is, zal 
niem and betwisten.

ven worden, som s aan een kleine proef 
onderworpen om n iet daarna tot de vast
stelling te m oeten komen, dat de aan
geworven bedienden nog de eerste be
grippen van Nederlandsch n iet kennen, 
m aar... dat is n iet voldoende.

EEN TE VOLGEN WEG

Nu wij tot m eer regelm atiger toestan 
den terugkeeren; nu zij, die één of meer 
m aanden w egens w eggaan geschorst 
werden, terug in d ienst getreden zijn; 
nu ook de bedienden en h et gansche  
personeel van verschillende diensten  
(b.v. visschershaven, nijverheidshaven, 
enz.) volledig ter beschikking zijn van  
andere diensten kan en m oet in ’t  be
lang van den goeden gang van de stads- 
zaken er een volledige herziening van  
het aangeworven en m ogelijks aan te 
werven personeel p laats grijpen, om de 
door de om standigheden tot stand ge
komen toestanden  uit te roeien en dank  
zij de aanwerving van h et personeel, vol
gens een wel bepaald plan, een recht
vaardiger en betere geestestoestand  te 
scheppen.

Zoo zal vermeden kunnen worden, dat 
bij de aanwerving van tijdelijk  perso
neel, van één gezin geen twee tot drie 
personen als bediende in techn ische  
diensten  of in  de stedelijke werkhuizen  
dienst doen, zooals nu.

Zoo zouden geen m enschen aanvaard  
worden, waarvan een lid van hetzelfde 
huisgezin reeds zijn brood verdient, waar 
anderen volledig op zichzelf of op den  
dop aangewezen zijn voor hen en hun  
kinderen.

Zoo zullen ook geen personen, welke 
w at al te  w einig kennis bezitten, in geen  
diensten  ondergebracht worden waar 
hun aanwezigheid eerder een la st dan 
een hulp is.

In  norm ale om standigheden zou 
gansch  deze ordening, gepaard m et een 
klein m aar ernstig exam en zonder voor
liefde voor Pier, Jan of Pol, geleid kun
nen worden door den stadssecretaris on
der de gebruikelijke kontrool van het 
Schepencollege, m aar te Oostende kan  
dat van dezen am btenaar bezwaarlijk  
gevergd, wil hij zich n iet blootstellen  
aan allerlei daarom niet gew ettigde kri
tiek, ten  gevolge van het feit dat reeds 
zes pprsonen van zijn fam ilie belangrijke 
p laatsen  aan stad bekleeden en h et vol
doende zou zijn, dat er een zevende bij
komt om eens te m eer kritiek aan zijn 
adres te  zien richten.

Het Oostendsche volk w eet en  is over
tuigd van de volledige belangloosheid  
van h et gansche Schepencollege en  wij 
ook zijn overtuigd dat, m oest — m its een 
w ettelijken oproep — voor alle tijdelijk  
aangeworven personeel, een exam en  
p laats grijpen in denzelfden zin zooals 
h et p laats had bij de aanwerving van  
20 bedienden voor de Comm issie van  
Openbaren Onderstand, waar drie lee
raars van de vrije en drie van de offi- 
cieeele school h et exam en afnam en, n ie
m and nog ie ts zou te zeggen hebben en 
h et veel zou bijdragen tot de vergemak
kelijking van de taak  van h et Schepen
college en van al de dienstoversten in 
’t  bijzonder, die thans, h et m ag gezegd, 
te bewonderen vallen voor den ijver 
waarm ede zij hun zware taak  eiken dag 
volbrengen.

Aan ons het woord, aan onze gem een
tebestuurders de daad.,*

P. Vandenberghe.



19 DENYS Emilius
20 DEPOTTER Frans
21 DEZUTTER Augustus
22 EVERAERT Prosper
23 GOES Maurice
24 GOMBERT Leon
25 GOORENS Edouard
26 GOVAERT Arthur
27 HOSTE Albert
28 JAMAIN Victor
29 LAPLASSE Joseph
30 LAUWEREINS M axim ilien
31 LAUWEREINS Victor
32 LENEIRE Pierre
33 LUSYNE Arthur
34 MAES Marcel
35 MALDEGEM Gerard
36 MARQUETTE Jules
37 MASSENHOVE Albert
38 MOEREELS Arthur
39 NIEUWENHUYSE Julien
40 POLFLIET Joris
41 PYSON Pieter
42 RASCAR Ernest
43 ROOBAERT Camiel
44 RONZEE Henri
45 RYCKIER Albert
46 SMOLDERS Frans
47 ’T JAECKX Armand
48 VAN ACKER Albert
49 VANDERKELEN Jeail
50 VANEETVELDE Leopold
51 VANHAVERBEKE Willy
52 VANHONDEGEM Fernand  
58 VERBRAKEL Louis
54 VERCNOCKE Joseph
55 VERMAEL Petrus
56 WILLEMS Robert
57 WATERSCHOOT Antoon
58 VANWYNSBERGHE Marcel
59 VERCRUYSSE M aurits
60 DECRETON Lodewijk
61 CALLEBOUT Julien
62 VERTRIEST Médard

Naar Spanje
(Vervolg van biadz.  i)

63 MAES John

Voor de volgende zeelieden, welke in  
aanvraag ontvangen to t h et opstu»en
ter n ie t op deze achterblijvers.

1 DECARPENTERIE Henri
2 DELSTANCHE
3 LECLEF Sim on
4 SERON Jean
5 JADOT René
6 MASSART Alberti
7 GRARE Victor
8 DHAUWER Jean
9 DUCHENE Raoul

10 VANVAERENBERGH Français
11 DE HOUWER Constant;
12 DAUTREPONT Alfons
13 DEUDON Henri
14 BRIXHE G aston
15 VANDENBROUCK R wié
16 VERBEECK G aston
17 LAUREYNS Jean
18 MONTEYNE M arius
19 GERRIS Robert
20 GROSSE Josepïi
21 BERGUET Felix
22 BERTRAND Je ait
23 CAMUS Lucien
24 COOLS Pierre
25 DENDAL Em îel
26 DIERGARTEN Fritz:
27 SIMONS Pierre
28 CHAFF ART Julien
29 DEMULDER Robert
30 DEWITTE Louis
31 DEVEAUX Arthur
32 PAUWAERT C harles
33 PEPINGHAUSS Alph,
34 TRATSAERT M aurice
35 VANDERHOVEN Arm and
36 VAN PARYS Henri
37 VERHULST Louis
38 WEYNS Edmond
39 WILS Henri
40 VANTORRE Henri
41 LECLERCQ J e a a

Van verschillende dezer m anschappen  
binnenkom en.

L ijnbaanstraat, 37, Oostende 
P r i n s  Albertlaan, 77, Breedene 
K aaistraat, 43, Oostende 
A. Liebaertstraat, 44, Oostende 
A. Liebaertstraat, 10, Oostende 
Christinastraat, 124, Oostende 
D uivenhokstraat, 80, Oostende 
Troyentenhoflaan, 30, Berchem  
Breedenesteenweg, 8, Oostende 
O oststraat, 67, Oostende 
G alloopersteenweg, 25, Coxyde 
Rogierlaan, 40, Oostende 
Langestraat, 74, Oostende 
W eidestraat, 26, Oostende 
Plakkerstraat, 41, Oostende 
Groenendijk, 7, Breedene 
Oostende
Steenweg n. Terhulpen, 269, M aleizen  
J. B esaegestraat, 41, Oostende 
Ferd. Coosem anstraat, 115, Berchem  
Dr. V erhaeghestraat, 25, Oostende 
Evendijk Oost, 12, Uitkerke 
Spaarzaam heidstraat, 89, Oostende 
Eekeren
M untstraat, 13, Steene
M iriamlaan, 2, Coxyde
Fr. M usinstraat, 18, Oostende
IJzerweglei, 80, M ortsel
Frère Orbanstraat, 50, Oostende
O oststraat, 52, Oostende
Avenue Geriaerts, 162, Genval
Zeveneeken
De Panne
Tim m erm anstraat, 16, Oostende 
Plasschendaele, 24, Oudenburg. 
Rom estraat, 34, Oostende 
Fourierstraat), 24, H eist-aan-zee 
Ed. Laponstraat, 27, Oostende 
Tarwestraat, 68, Oostende 
Olivierlaan, 9, De Panne 
K oning Leopold III laan  70, Zeebrugge 
Tim m erm anstraat, 18, Oostende 
Quaregnon
K ortrijksche stw., Wijk M olenbeek 80, 

Petegem
Daniel Kerreystraat, 129, Wilrijk

Spanje verblijven, hebben wij nog geen  
van de vragenlijsten. Wij w achten  ech-

Majoor, Antwerpen. 
K apitein-Com m andant, Antwerpen. 
Aalmoezenier, Antwerpen.
Luitenant, Tem sche.
Luitenant, Brussel.
Luitenant, Brasschaet.
Luitenant, Antwerpen.
Luitenant, Antwerpen.
Luitenant, Brussel.
Onder-luitenant, Brussel.
Adj. Ie klas, Deurne,
Meester le  kl.
Meester le  kl., Bergen.
Meester 2e kl., Antwerpen.
Meester 2e kl., Antwerpen.
Meester 2e kl., Oostende.
Meester 2e kl., Oostende.
Meester 2e kl., Oostende.
Meester 2e kl., Antwerpen.
M eester 2e kl., Oostende. 
Kwartierm eester, Chimay. 
Kwartierm eester, Brussel. 
Kwartierm eester, Izel.
Kwartierm eester, Brussel. 
Kwartierm eester, Brussel. 
Kwartierm eester, Brussel. 
Kwartierm eester, Herstal.
Matroos, Oostende.
Matroos, Oostende.
Matroos, Zeebrugge.
Matroos, Oostende. \lr.
Matroos, Oostende.
Matroos, Angleur-Luik.
Matroos, Oostende. t
Matroos, Antwerpen. ;i
Matroos, Oostende.
Matroos, Antwerpen.
Matroos, Eekeren.
Matroos, Rikzingen-Tongeren.

Matroos, Brussel,

-Kunnen de bulletiSnen elk oogenblik

Rechtbanken

Rechtskundige Kroniek
Gelieve h et bedrag te  storten  in  post

zegels, ofwel 7,50 fr. te  storten op onze 
post*heckrekening nr 1070.98,

A
NIEUWPOORT. — Vraag:  Wij zijn ge

huwd zonder kontrakt en hebben on
roerende en roerende eigendom m en; on
ze kinderen zijn gehuwd. M ijn zoon ifi 
dood en  laat een dochtertje na. Mijn 
vrouw is gebrekkelijk te  bed, kan  n iet  
gaan  en kan niet vervoerd worden. Zij 
kan alles lezen en kan h aar naam  alleen  
schrijven (niets anders).

Wij zouden w illen (zonder notaris) 
kontrakt m aken langst lee f)t  alies, op
dat onze kinderen of de weduwe van  
m ijn zoon, als een van ons sterft, n iets  
zou kunnen doen verkoopen. Om geldig  
te  zijn, hoe zouden wij dit opstellen. 
Mag ik dit voor m ijn vrouw schrijven en 
zij onderteekenen? Hoeveel takszegels 
m oeten er op zulk een kontrakt geplakt 
worden?

Antwoord: Een wederzijdig kontrakt 
m oet onder u gem aakt worden, w aar
door de langstlevende van u, begiftigd  
deze aandeelen en gerechtigheden, door 
h et burgerrecht toegelaten.

Indien de vrouw n iet schrijven kan, 
moet de tusschenkom st van den notaris  
worden gevraagd m et bijstand van twee 
getuigen voor de opdracht door vrouw  
aan man.

Vermits de m an schrijven kan, ver
m ag hij eigenhandig, h et testam ent te  
schrijven op een form aatzegel van 5 fr. 

**
OOSTENDE. — G elief mij een model 

&kt van schuldbekentenis op te  geven, 
alsook een model van testam ent.

Schuiderkentenis,
De ondergeteekende (naam , voornaam  

beroep en woonst) erkent, ten  tite l van  
voorschot op erfenis ontvangen te  heb
ben en tevens wel en  deugdelijk schul
dig te zijn, aan zijne ouders, h eer...........
en vrouw ...............  de som  van een en
twintig duizend frank.

De ondergeteekende verplicht zich, en  
verplicht zijne erfgenamen en rechtheb
benden deze som terug te brengen : voor 
de eene h elft aan de nalatenschap van  
den eerststervenden zijner ouders en 
voor de 2e h elft aan deze van de laatst 
in  leven blijvende zijner ouders, vermeer
derd m et een jaarlijkschen interest van
............... frank per honderd

Oostende, d e n ............................
Goed voor een en tw intig duizend frank, 

(Handteeken),
Kleefzegel : 32,60 fr.

Model Testament ,
Ik ondergeteekende (naam, voornaam, 

beroep, woonplaats) verklaar m ijn testa 
m ent te maken als volgt :

Ik geef en legateer vooruit en buiten  
deele en met ontslag van eenige terug- 
brengst, aan mijne twee zoons (voorna
men, beroep en woonplaats) aan elk de 
helft, het deel mijner nalatenschap, 
vraarvan de wet mij de vrije beschikking 
toelaat in hun voordeel. Om zij ervan te  
S^nieten in  vollen eigendom, vân af zijn  
sterfdag.

I n  geval van vooroverli jd#» va n  ®#n
«ailm  geiiptyn.a.e tme milSl gai dit

legaat ten  bate vallen van zijn kinders, 
ten  ware hij kinderloos kw am e te ster
ven. In dit laatste geval m oet zijn aan
deel aangroeien ten  bate van  m ijnen  
langstlevenden der tw ee voornoemde 
zoons.

Door mij eigenhandig  geschreven, ge- 
dagteekend en genaam teekend te Oos
tende, den .......... ..........

(H andteeken), 
Fiscale form aatzegel van 5 fr.
Vader en  m oeder zu llen  dus elk afzon

derlijk een dergelijk testam en t schrijven  
op form aatzegel van  5 fr.

Na h et overlijden van den testam ent- 
maker, m oet dergelijk testam en t slech ts  
alsdan w orden geregistreerd.

**
A. — VRAAG. —  Ik heb een m eerder

jarige dochter, die van den buiten naar  
de stad  dagelijks haar dienst neem t. 
W eleens b lijft zij in  h aar d ienst slapen  
en w eleens gedurende de gansche week  
om ’s Zaterdags en  Zondags n aar huis  
te komen. Mcfèt h aar eenzelvigheiskaart 
veranderd worden ?

ANTWOORD.— De eenzelvigheidskaart 
van uw dochter m oet n iet veranderd  
worden, daar zij h aar bijzonderste woon 
verblijf bij u behoudt en  h et slech ts bij 
toeval is, dat zij buiten h et ouderlijk  
huis verblijft. M oest zulks zich bestendig  
voordoen, dan zou h et behooren de noo
dige verandering te doen.

**
S. —■ VRAAG, — In  1924 ben ik w e

duwnaar geworden m et 2 kinderen. Ik 
bezat een huis m et m eubelen, waarvan  
inventaris. De n alatensch ap  m ijner 
echtgenoote heb ik u itgekeerd aan m ij
ne twee kinderen. In  1926 kom ik te  her
trouwen, m et een huw kontrakt geschei
den van goed. Ik  heb nog een kind in  
2e huwelijk. In  1928 verkocht ik m ijn  
huis voor 30.000 fr. en  denzelfden da
tum  kocht ik in  verw isseling een groo
ter huis voor 45.000 fr. (dus in  2e hu
w elijk). De akt van  aankoop is op m ijn  
naam  alleen.

Mijn vrouw h eeft h et dak verlaten. 
K an zij aanspraak m aken op h et huis  
dat ik nu bezit of op een deel ervan, 
’t  is te zeggen op ’t  verschil van 30.000 
tot 45.000 fr. ? M ag ik h et huis verkoo
pen, eene hypotheek  h alen  of h et op 
m ijn drie w ettige kinderen zetten  door 
testam ent of overschrijving, en hoeveel 
hoef ik af te  staan  als gepensionneerde, 
voor den onderhoud van  vrouw en kind  
die vrijwillig h et dak verlaten  en vindt 
u h et geraadzaam  in  h et dagblad te  
doen verschijnen dat ik  geen schulden  
erken ?

ANTWOORD. — Daar gij gescheiden  
zijt van goed, en h et huis op uw naam  
is  aangekocht, zijt gij aileen eigenaar 
van den eigendom  en  gij beschikt er 
over zooals gij h et wehscht.

De verkoopprijs van  30.000 fr. is  ver
ondersteld door u opgestreken, zooals 
het in fe it en recht m oest geschieden. 
Ht ware geraazaarn de schikkingen die 
gij w enscht te nem en te bespoedigen.

Ten einde alle personen te  w aarschu
wen, en u te  ontlasten, kunt gij de door 
u voorgéstelde aankondiging in  een  
x e s fc b M  d osa VÊi&cjyjpen.

Rijwieldiefstal
Sedeyne Kam iel, van Zeebrugge, had  

in  de Brugsche h avenplaats een fiets ge
stolen Dit kost hem  3 m aanden gevang  
en 700 fr. boete of 1 maand.

Diefstal  van een zak meel
Serlet Napolen, van  Blankenberge, was 

liefhebber van een zak meel, w at tegen 
woordig overal van pas komt. Deze be- 
driegelijke verberging werd bestraft m et
15 dagen gevang en 350 fr. boete.

Oneerl i jke vrouw
G oynaerts Pauline, wonende te Cha- 

telet, had zich p lich tig  gem aakt aan dief
stal ten  nadeele van M. Elleboudt, druk
ker te Oostende. Gevolg: 2 m aanden ge
vangenisstraf en 700 fr. boete of 1 m.

Huisdiefs tal
M assenhove Victorine, van Oostende, 

stond terecht onder betichting van h u is
d iefsta l en heling. Voor h et eerste feit 
kreeg ze 2 m aanden gevangenisstraf en  
700 fr. boete of 1 m aand, voorwaardelijk
3 jaar, en voor het tweede fe it 1 m aand  
gevang en 700 fr. boete of 1 m aand, voor- 
waardeliijk 3 jaar. A nihierens Amanda  
werd in deze zaak w egens heling veroor
deeld tot 15 dagen en 350 fr. boete of
15 dagen, voorwaardelijk 3 jaar.

Slagen
De Groote Alfons, van  Oostende, werd 

ervan beschuldigd slagen  te  hebben toe
gebracht aan Feys Henri. De gevolgen  
veroorzaakten werkonbekwaam heid en  
diensvolgens werd De Groote veroordeeld  
tot 8 dagen gevangenis en 182 fr. boete 
c f  8 dagen.

Poging to t  diefs tal  te  Breedene
W egens poging tot d iefsta l te  Breede

ne werd Sylvain D., verwezen to t een  
m aand gevangen isstraf en 350 fr. boete 
of 15 dagen.

Slagen
Edward Fie., uit Nieuwpoort, had  al

daar den ontvanger van de kom m issie 
van Openbaren Onderstand geslagen. Dit 
kost hem  nu een m aand gevangenisstraf  
en 350 fr. boete. W egens sm aad aan den
zelfden persoon kreeg hij er nog 182 fr. 
boete bij.

Voorwerpen bedriegel i jk weggenomen
Roger Ad., u it Oostduinkerke, die al

lerhande voorwerpen w eggenom en had  
die hem  niet toebehoorden, werd veroor
deeld tot drie m aanden gevangenisstraf 
en 182 fr. boete

S P O R T

Voetbal

NIEUWPOORT
DE AANKOOPBONS VOOR 
TEXTIEL- EN LEDERWERK

De Bevoorradingsdienst brengt ter 
kennis van de inwoners, dat de bons 
voor textiel- en  lederwaren voortaan  
zullen kunnen afgehaald  worden ten  
stadhuize, afdeeling «Bevoorrading» den  
M aandag en den W oensdag, telkens van
9 tot 12 uur en van 14 to t 16 uur, echter 
m et u itslu itin g van  de dagen op dewelke 
h et u itreiken der rantsoeneeringszegels, 
m et een  dezer dagen zou sam envallen.

Tevens wordt er op gewezen dat for
m ulieren voor de aanvraag van textiel- 
of lederbons, benevens op den gem eente
lijk en  ravita illeeringsd ienst, eveneens 
berusten bij de belanghebbende w inke
liers alw aar ze kunnen afgehaald  wor
den.
EXAMENS BIJ ONZE VISSCHERS

H et bestuur van  h et Beheer van  h et 
Zeewezen deelt m ede dat de exam ens 
voor de Zeevisscherij, te  Oostende zullen  
aanvangen op 10 Februari te 9 uur in  de 
Zeevaartschool.

De kandidaten  van de om schrijving  
Nieuwpoort, die aan  deze exam ens w en
schen deel te nem en, kunnen zich la ten  
inschrijven, doch vóór 4 Februari, op het 
W aterschoutam bt te  Nieuwpoort. Na 
hoogergenoem den datum  worden geen  
in schrijvingen  m eer aangenom en.
IN HET POSTKANTOOR

V anaf heden  worden de openingsuren  
der loketten  terug vastgesteld  als volgt: 
van 9 tot 12 en van 14 tot 17 uur.

De spoedbestellingen worden aangeno
m en: op de w eekdagen van  8 to t 18.30 u„ 
en op Zon- en feestd agen  van 9 to t 12 
en van 14 to t 17.30 u.

DE AANVRAGEN TOT HET HOUDEN 
VAN VERGADERINGEN

De besturen der p laatselijke vereeni- 
gingen worden er aan  herinnerd, dat het 
beleggen van vergaderingen, m instens 7 
dagen vooraf aan  h et Kreiskom m andan- 
tur te  Veurne m oet bekend gem aakt 
worden.

Voor deze aanvragen berusten form u
lieren op h et stadhuis, w inket 5. Het vol
staa t dus n iet de vergadering enkel per 
brief kenbaar te  m aken; h et invullen  
van h et form ulier is verplichtend.

MISPLAATSTE VERANDERING 
HERSTELD

De heer F. Van Wouw, die reeds 34 
jaar d ienst te lt  en de W aterschouten te  
Nieuwpoort gedurende 11 jaren trouw  
bijstond, is  terug aan gesteld  als waar
nem end W aterschout te  Nieuwpoort.

Schipper Van Wouw is n iet alleen een  
geroutineerd, m aar u iterst actief amb
tenaar. Deze erkenning van  zijn  ver
dienste is dan ook m aar billijk.

BURGERLIJKE STAND
Geboorte: Dobbelaere Raym onda, d. v. 

Leon en Lagrange Agnes.
Overlijden: Hoornaert Désiré, echtg. 

van Van Parijs M adeleina, 44 j.

DE RANTSOENEERINGSZEGELS
Het uitreikenj der rantsoe|neerings- 

zegels voor de periode van 6 Februari tot 
7 M aart 1941, zal p laats vinden op:

D insdag 4 Februari e.k., voor de ge
zinshoofden wier naam  begint m et A B 
C E F G, aan  w inket 1; D H I J K, aan  
winket 2;

W oensdag 5 Februari e.k., aan  de ge
zinshoofden w(ier naam  b egin t m et L 
to t S, aan w inket 1, en  van  T to t Z aan  
w inket 2.

De personen die belet zijn h un  zegels 
op den voor hen  gestelden  dag a f te  
halen, kunnen zich aanbieden op 8 Fe
bruari, doch alleenlijk ’s voorm iddags.

De m elkzegels voor de kinderen en 
ouderlingen worden dezelfde d agen  als 
de gewone zegels uitgereikt aan  w in
ket 3.

De afleveringen der rantsoeneerings
zegels vangt telkens aan  van  9 to t 12 u. 
en van 13.30 tot 17.30 u.

De zegels voor de bijrantsoenen  voor 
werklieden kunnen door de werkgevers 
afgehaald  worden van 10 to t  15 Febr.

De aardappelzegels worden op dezelfde 
dagen als de gewone zegels u itgereikt 
aan winket 4.

VERKOOP VAN STADSWONINGEN
Door h et Schepencollege w erd beslist 

een 16-tal nieuw gebouwde w oningen  in  
de Theo Goedhuiswijk te verkoopen.

Deze verkooping gaat door ten  stad
huize op 4 Februari en 18 Februari, te l
kens te 15 uur.

OORLOGSRISICOS
In tegenstelling m et w at m edegedeeld  

werd in ons num m er van 17 dezer, fun
geert de heer A. Van der Biest, Inspec
teur van de Onderlinge Zeeverzekerin
gen tegen  Oorlogsrisicos (V.O.Z.O.R.) 
alle M aandagen van 2 tot 4 u. ’s nam id
dags op h et W aterschoutsam bt, Oos- 
tendestraat te Nieuwpoort, en n iet in  
een ander lokaal, zooals wij bij vergis
sing meldden,

ALWEER AFGELAST !

Het Provinciaal Comité van  W est- 
Vlaanderen besloot de w edstrijden van  
verleden Zondag 26 Februari, w egens

schuiven. Dit besluit bracht ontstem 
m ing bij ta lrijke'W est-V laam sche voet
balliefhebbers tew eeg, daar deze la a t
sten  van  oordeel waren dat h et nu pre
cies geen weder w as om de voetbalnetten  
niet te spannen.

KALENDER VOOR ZONDAG 2 FEBR.

Provinciale Afdeeling  
F. C. Brugge — F. C. Knokke (B) 

G ewestelijke Afdeeling — Reeks A 
14.30 u.: A. S. Oostende — V. G. Oostende 

Vriendenwedstrijd  
C. S. Brugge — Oostende

C. S. BRUGGE — OOSTENDE

De Oostendsche ploeg
Ziehier de sam enstelling der O ostend

sche ploeg die Zondag a.s. te  Brugge op 
h et veld van Cercle uitkom t:

Pincket (A.S.); Hinderyckx (A.S.) en  
Lauweres (V. G.); A speslagh (A. S.), 
Zwaenepoel (V.G.) en W ets (A.S.) ; Rot- 
saert (V. G .), V andenbussche (V. G.), 
Janssens (A .S .), Lenaers (A .S.) en Van 
Houcke (V.G.).

A. S. OOSTENDE — V. G. OOSTENDE

Voor de kleine derby van  Zondag a.s. 
worden volgende elfta llen  opgesteld:

A. S. O.: Calemyn; Depauw Fr. en  
Meier; J. Vanden Broucke, Depauw C. en  
D eschacht K.; Vandierendounck, Dehae- 
m ers ,Dejonghe, H allem eersch en De- 
pooter.

V. G. O.: Vergracht; Vandenberghe en  
D ’Everlange; Schaecken, Du jardin en 
Berten; Gosselin, Mycke, Verburgh, 
Lem m ens en Hubrechsen.

HET NOG AF TE WERKEN PR O
GRAMMA

IN DE PROVINCIALE AFDEELING

H et zal den lezer m isschien  w el be
langwekkend wezen, te  vernem en welke 
w edstrijden nog in  de Provinciale Af
deeling van W est-Vlaanderen te  betw is
ten  zijn, alsm ede de data waarop ze 
p laats hebben.

Wij laten  hieronder ook h et volledig  
kalender volgen :

2 FEBRUARI 
F C Brugge — F. C. Knokke (B)

9 FEBRUARI 
V. G. Oostende — C. S. Brugge

16 FEBRUARI 
S. V. B lankenberge — C. S. Brugge 
A S. Oostende — D. C. Blankenberge

23 FEBRUARI 
V. G. Oostende — F. C. Brugge
C. S. Brugge — A. S. Oostende

2 MAART 
F. C. Knokke (A) — C. S. Brugge

Verder zijn  de data nog vast te stellen  
van : A. S. Oostende — F. C. Knokke (A) 
en A. S. Oostende — F. C. Brugge.
VOETBALTORNOOI «W IN T E RH UL P »

T usschen de volgende m iddelbare in 
stellingen  der stad: O-L.V. College, S te
delijke Vakschool en de Vrije T echni
sche School, werd overeengekom en een  
voetbaltornoOi in  te  richten, w aarvan  
de geheele opbrengst ten  goede komt 
aan W interhulp.

D it tornooi is begiftigd m et een prach- 
tigen  beker, geschonken door den heer 
Devriendt, Schepen van  Openbaar On
derwijs, en  wordt eigendom  der w in
nende ploeg.

De datum s der ontm oetingen  zijn als 
volgt vastgesteld:

Donderdag 6 Februari: O.L.V. College
— Vrije T echnische School.

Donderdag 13 Februari: Stedelijke 
V akschool — O.L.V. College.

Aftrap telkens om 14.30 uur op h et  
terrein van  A.S.O., gratis door deze ver
eeniging ter beschikking gesteld. In- 
gangsprijzen 2 en 1 fr.

Aan alle sportliefhebbers ten  zeerste 
aanbevolen.

Boksen
KAREL SYS TEGEN JUUL DE RUYTER

Op Zondag  2 Februar i ,  te  14.30 uur
in de zaal  van h e t  Sportpale is

Spijts de m oeilijke tijd som stand ighe
den, b lijft de sym pathieke inrichter Th. 
Vanhaverbeke, n iet bij de pakken zit
ten  en kondigt hij voor Zondag 2 Fe
bruari aan staande een nieuw e m eeting  
aan, w elke zal doorgaan in  de gezellige 
zaal van  h et Sportpaleis en  te 14.30 zal 
aanvangen.

Te dezer gelegenheid  h eeft Vanhaver- 
beke anderm aal voor een keurig ineen
gewerkt program m a gezorgd, waarvan  
de hoofdwedstrijd tusschen  onzen ge- 
vierden kam pioen K arei Sys en den 
Antwerpenaar Jules De Ruyter, finalist 
van de B russelsche zwaargewichtcom pe- 
titie  in  1938, n iet h et m inst belangrijk  
num m er zal vormen.

Het heroptreden in eigen stad van  
K arei Sys zal voor de locale sportm an
nen  een eenige gelegenheid  daarstellen  
om hem  terug in  actie te  zien, n a  een  
tam elijk  lange afwezigheid.

En h et hoeft n iet betoogd dat deze 
gelegenheid  gretig door allen  m et beide 
handen zal aangenom en worden. Im 
mers, Sys bljift te O ostende een attractie  
op zich zelf en  zjin  optreden m idden ei
gen stadsgenooten  zet gansch  h et boks- 
m innend publiek op stelten. Om dat m en  
niet alle dagen de gelegenheid  krijgt een  
kam pioen van h et gehalte van K arei aan  
h et werk te  zien. De loopbaan van Sys 
ging in  stijgende lijn. Na kam pioen van  
België der liefhebbers te  zijn gew eest, 
voerde zijn schranderen leerm eester Th. 
Vanhaverbeke hem  trapsgew ijze op, om  
ten slotte van hem  den eenigen  en waren  
zw aargew ichtkam pioen van  België te 
m aken, die tevens m et sukses reeds kam 
pen in het buitenland tegen  beproefde 
tegenstrevers leverde. Spijts zijn  groote 
klas, is K arei Sys de nederige jongen  van  
vroeger gebleven en dit konden we deze 
week nog gem akkelijker vaststellen  tij
dens de oefenstonden, waar de blonde 
Oostendenaar een tien ta l ronden «trok» 
m et een viertal tegenstrevers.

We m ogen dus wel aannem en dat K a
rei Sys in  prim a conditie den kamp 
tegen  den Antwerpenaar De Ruyter zal 
aan gaan. Ofschoon de bezoeker oogen- 
schijn lijk  een klas, m issch ien  tw ee, la 
ger staa t dan Sys, laat deze laa tste  n iets  
aan h et toeval over en  houdt er aan zich  
steeds lan gs zijn beste zijde te  vertoo- 
nen. W at zal de u itslag  w ezen in  zijn  
kamp tegen  De R uytter ? A lgem een  
wordt aangenom en dat de Sinjoor, fina
lis t  der B russelsche zw aargew ichtcom - 
petitie, h ier geen schijn  van  kans heeft, 
al boekt hij nu ook overw inningen door 
k.o. op Alberty en  andere big-boys en  
leverde hij een prachtig  gevecht m et 
Van Deuren dien hij op de punten  klop
te. Verder sloeg De R uytter gelijk m et 
Devos. Deze u itslagen  zu llea  Pfi§ dun-

kens echter n iet van te l zijn om in  de 
balans gelegd te worden. Deze zal on
getw ijfeld sterk in  h et voordeel van den 
kam pioen overhellen, die gem akkelijk  
zal zegevieren. Er wordt echter beweerd, 
dat De R uytter een taa ie  kerel is die de 
gew eldigste slagen  kan doorbijten. Laat 
ons afw achten  om te  zien of dit in sge
lijks tegen  Sys h et geval zal zijn.

De twee bijkam pen voor beroepsbok
sers werden keurig ineengewerkt en zul
len  h et voorwerp w ezen van harden  
strijd. Wolpe, een com ingm an in den  
echten  zin van h et woord, neem t h et op 
tegen  den form idabelen klopper Deco- 
ninck, uit Moeskroen, die b ijna al aijn 
tegenstrevers uitsloeg. Doch ook de 
Oostendenaar is m et de « punch » be
gaafd, zoodat h et ons n iet zou verwon
deren, m oest de kamp de voorgeschre
ven lim iet n iet bereiken.

Taecke-Verstaen m oet voor den Oos
tendenaar de gelegenheid  wezen zijn  
vorige goede p restaties te bevestigen en 
denkelijk gaat de M oeskroenenaar de ne
derlaag tegem oet.

Vier der beste liefhebbers van «Flan- 
dria» zullen h et in  de in leidingskam pen  
opnem en tegen  h un  collega’s u it Moes
kroen. Met onverholen belangstelling  
wordt h et v iertal Zeebrouck-Helsmoor- 
tel-V an Eenoo-Hoorne onder h et ring- 
lich t verwacht. Aan hun zegepraal wordt 
algem een geen tw ijfel gehecht.

Kortom, een voortreffelijk program 
ma, w aarvan de kam pentabel als volgt 
lu idt :

Van Eenoo (70 kg.) Oostende tegen  
Declerck (75 kg.) Moeskroen.

Is. Helsm oortel (67 kg.) Oostende te 
gen Vervaecke (67 kg.) Moeskroen.

Hoorne (67 kg.) Oostende tegen  Neut- 
ten s (67 kg.) Moeskroen.

Zeebroek (58 kg.) Oostende tegen  Ver- 
m andere (58 kg.) Moeskroen.

W edstrijden voor beroepsboksers over
10 x 2 m inuten  :

Jean Wolpe (67 kg.) Oostende tegen  
Deconinck (70 kg.) Moeskroen.

M aurits Taecke (72 kg.) Oostende te 
gen Verstaen (72 kg.) Moeskroen.

W edstrijd voor beroepsboksers over
10 x 3 m inuten :

Karei Sys (84 kg.) zw aargew ichtkam 
pioen van België, Oostende tegen  Juul 
De Ruyter (86 kg.)- Antwerpen.

Prijzen der p laatsen  : ring 40 fr. ; eer
ste rang 30 fr. ; tweede rang 20 fr. ; der
de rang 10 fr. ; volksplaatsen 5 fr.

Van heden af kunnen kaarten beko
m en worden in onderstaande locatiebu- 
reelen : H otel Central, W apenplaats en  
Café Conscience, Torhoutsteenw eg, 57.

De inrichters verzoeken diegenen die 
bij vergetelheid geen aanplakbrief zou
den ontvangen hebben en er gaarne een

zouden w enschen, dezen aan te vragen  
iederen werkdag, tusschen  6 en 8 uur, 
tijdens de oefenstonden in h et Sport
paleis

In enkele lijnen
— Zondag 9 Februari aanstaande bokst 

Albert Asseloos te  Izegem  tegen  den 
kam pioen van de beide Vlaanderen Ka
rei Maes, zulks voor den titel. Voor den 
heroptredenden Oostendenaar, die des
tijds zooveel beloofde, m oet dit een ee
n ige gelegenheid  wezen om er spoedig 
weer boven op te geraken.

— Onder de laatste  teruggekomen  
krijgsgevangenen u it D uitschland vallen 
te  verm elden : Willy Van Loo, de ge
kende voetbalspeler en  Al. Declercq, het 
vlieggew icht van Flandria B. C.

— Te Veurne wordt Zondag 9 Februa
ri een nieuwe m eeting ingericht, m et 3 
beroepskompen en vijf liefhebberskam- 
pen.

Zeebrugge
KLACHTEN OVER DE 
SOEPUITDEELING

Uit Zeebrugge bereiken ons klachten  
als zou de wijze van inrichting en de 
soepuitdeeling ver van voldoening schen
ken.

Eerstens om dat een zeer kostelijke 
keuken op de binnenkoer van een private 
w oning werd gebouwd, waar m en pro
fijtiger had kunnen handelen  m et een 
leegstaand  huis te  huren.

De soep zelf wordt m eestendeels ge
bruikt door kinderen die ver van  de 
scholen af wonen, die landbouwerskin- 
deren zijn en dus h et m inst nood heb
ben.

Onze lezer acht de soepverkoop te 
Zeebrugge zelfs in  ’t  geheel n iet noodig, 
daar elkeen er w at land h eeft waarop 
groenten gekweekt worden.

Ook de aan stellin g  van h et soepperso- 
neel had kunnen geschieden, aldus onze 
lezer, onder m enschen die beter dat loon 
hadden kunnen gebruiken.

Wij dachten  n ochtans dat dit alles 
door W interhulp kosteloos gedaan werd.

OORLOGSRISICOS

Wij brengen ter kennis van de hh. 
vissehers en reeders, dat heer A. Van der 
Biest, Inspecteur van de Onderlinge Zee
verzekeringen tegen  Oorlogsrisicos (V.O. 
Z.O.R.) alle Vrijdagen van 10 to t 13 u. 
op het W aterschoutsam bt, 9, Kustlaan, 
te  Zeebrugge zetelt, waar alle premiën 
kunnen betaald en in lichtingen  kunnen 
bekomen worden.

Blankenberge
APOTHEEKDIENST

Zondag 2 Februari zal de apotheek  
Fevery, K erkstraat, den ganschen dag 
open zijn.

IN DE RIJKSNORMAALSCHOOL.
H et traditioneel kerstfeest der norm a

listen  wordt dit jaar vervangen door een  
TOONEEL-, ZANG- EN MUZIEKFEEST 
w aarvan de opbrengst aan  WINTER
HULP zal worden afgedragen.

Het gaat door op ZONDAG 9 FEBRUA
RI 1941, te  15 uur.

De norm alisten, w elw illend b ijgestaan  
door de juffrouwen DE LANGHE Fern. 
JANSSEN Gaby en VAN WULPEN Suz., 
voeren op : « Wij zijn een volk van D ich
ters », blijspel in  drie bedrijven door on
zen stadgenoot Jos. Janssen, den beken
den schrijver van « De Wonderdoktoor ». 
De schrijver zelf neem t de spelleiding  
waar.

Vóór en tusschen  de bedrijven speelt 
h et norm alistenorkest en voert h et nor- 
m alistenkoor (onze nieuw igheid) m eer
stem m ige liederen uit.

Een talrijke opkom st wordt verwacht.
R egeling der kaarten : genum m erde 

kaarten van 8 fr., 7 fr., 5 fr., zijn bij 
voor af bestelling verkrijgbaar.

Logies : De ouders van leerlingen en 
de oudleerlingen, die h et feest w illen bij
w onen en die denzelfden dag n iet meer 
thu is zouden kunnen geraken, kunnen  
in  de school kosteloos logies bekomen. 
Voor proviand m oeten ze echter zelf 
zorgen. Zij verw ittigen ons evenwel tij
dig en wel uiterlijk op Vrijdagmorgen,
7 Februari.

BURGERLIJKE STAND
Geboorten: De M eulenaere Erik, Gr. 

Jansdijk 21; Vantorre Odette, Oostende; 
de W aele Ferard, IJzerstr.; Tim m erm an  
Edgard, Uitkerke; Jacobs Thérèse, U it
kerke; De Brauwere Willy, Serg. De 
Bruynestr. 77; U tterw ulghe André, K. de 
Swertl. 29.

Overlijdens : Vermuelen R ichard 75 j. 
echtg. D evlieghere Rosalie; Baes Helena, 
80 j., wed. D anckaert Louis; G allant M a
rie, 82 j., wed. Van Acker Frans; Van 
W eesenbeke Paulina, 60 j., echtg. Rodri
go Leopold; Huys Sylvia, 38 j., echtg. 
Vermoortele Alfons.

Huwelijk: G unst Victor m et Biié Ma- 
thilde.

H uwelijksafkondigingen: Blomm e Cy- 
riel, ontvanger der registratie, Uitkerke 
m et De Bruyne Elisabeth.

BERICHT
De aanvragen om een studieleering  

ten  laste van h et Fonds der Meestbe- 
gaafden  m oeten vóór 15 M aart 1941 in 
gestuurd worden. De aanvragen m oeten  
uitgaan van het gezinshoofd of van  den 
persoon m et de zorg over h et kind be
last. In lichtingen  worden gegeven in  het 
bureel van Bevolking iederen werkdag  
’s  voorm isdags.

OPGEPAST
De bevolking wordt er aan  herinnerd  

dat alle in  de stad  aankom ende of uit 
de stad  vertrekkende personen — m et 
uitzondering van  D uitsche onderdanen
— welke n iet tot de regelm atige bevol
king der stad  behooren, zich ten  politie- 
bureele m oeten aanm elden of afm elden. 
De aanm elding m oet binnen de 6 uren  
na de aankom st geschieden.

Van half-Februari af m ag geen enkel 
inwoner nog in h et bezit bevonden wor
den van een onleesbare of ongeldige 
identiteitskaart.

TIP-TOP CLUB
De jonge llp -T o p  club h eeft h aar eer

ste privé-bal Zondag laa tst gehouden, 
ten  bate van h et N ationaal werk Win
terhulp. D it begin m ag als een succes 
geboekt worden. Jonge koppels waren 
er genoeg en de leute ontbrak er niet. 
Iedereen had zijn werk ; de Voorzitter 
hield  er den m oed in zonder evenwel te  
«changeeren». De crochet was een ver
rassing en de opkomende club h eeft be
sloten  voor de aanstaande Zondagen  
nog bals te geven ten  voordeele van  
W interhulp.

FONTE IN IERSDIENST
De fonteinier van  dienst vanaf Zon

dag 2 to t en  m et Zaterdagavond 8 Fe
bruari, is  Bonte Henri, 72, de Sm et de 
Naeyerlaan.

VOLKSBIBLIOTHEEK «ONS HUIS»

Voor de afgeloopen m aand Januari 
werden n iet minder dan ongeveer 800 
boeken uitgeleend. Voorheen werd dit 
cijfer nog nooit bereikt. Aan de spits, 
voor de m eest gelezen boeken in Januari, 
kwam  de populaire Courts-Mahler, ge
volgd door W allace, Werner en Marlitt. 
Voor de V laam sche schrijvers komen 
R oelants, W alschap, Claes en Timmer
m ans h et m eest in aanmerking.

Steeds m eer en m eer wordt de biblio
theek  bezocht en h et bestuur zorgt er 
voor haar getrouwe lezers zooveel mo
gelijk op de hoogte te houden van onze 
hedendaagsche literatuur.

V laam sche katalogussen  te  bekomen 
aan 5 fr. ’t stuk.

De Volksbibliotheek « Ons Huis » is 
iederen Zondag open vanaf 10.30 tot 12 
uur.

BIOSCOPEN

Program m a’s van 31 Januari tot en 
m et 6 Februari (avondvertooningen te
18 uur):

COLISEE, K erkstraat. — Ufa aktua
liteiten; K ultuurfilm  ; «O nsterfelijke 
W alsen», m et Friedl Czepa, Maria An- 
dergast, Paul Horbiger, muziek van Jo
hann Strauss.

GEMEENTERAAD VAN 
MAANDAG 27 JANUARI 1941

En kredietopening van  144.000 fr met 
h et Gem eentekrediet wordt m et alge
m eene stem m en goedgekeurd. D it be
drag vertegenwoordigt 60 t.h. van  de be
raam de inkom sten van de wegenistaks
1941. Een nieuwe schu ilp laats zal ge
bouwd worden in een ouden vergaarbak 
van h et W aterkasteel. Plan, lastenboek  
en bestek ten  bedrage van 70.354 fr. op
gem aakt door M. G. Van Sluys, bouw
kundige, worden eenstem m ig goedge
keurd, evenals die voor het m aken van 
loopgrachten in  al de scholen. Het be
stek beloopt 260 to t 300 duizend frank 
en is opgem aakt door h et M inisterie van 
Binnenlandsche Zaken.

Bij hoogdringendheid wordt h et aan
bod van M. K arei Verm eulen goedge
keurd, bedragende 120.301 fr., voor het 
aan leggen  van een rioolleiding in de 
Albert R uzettelaan. Het Comm issariaat 
van Wederopbouw kom t tusschen  in  de 
kosten voor 50.000 fr. als subsidie en het 
overige m et voorschotten.

M. Dr. G. Haem s geeft zijn ontslag als 
m edisch toezichter in de Stadsm eisjes
school. Zijn vervanging wordt uitgesteld  
to t een volgende zitting.

De leden van de Commissie van Ur
banisatie, die reeds verscheidene zittin
gen h eeft gehouden, worden nu eerst of
ficieel aangesteld. Het zijn de hh. V. De 
Rycker (voorzitter), E. Van der Marliere, 
R. Speybrouck, V. De Bièvre, A. Wauters, 
K. Van W ynsberghe. De minderheid 
onthoudt zich. Een secretaris voor de 
Comm issie wordt benoemd m et 1.000 fr. 
vergoeding, nadat de m inderheid heeft 
doen opm erken dat in het Hoekje Grond 
en W interhulp, al het schrijfwerk on- 
vergeld wordt waargenom en.

M. Robert Laporte wordt gelast met 
h et calqueeren der plans van de Com
m issie.

De aanstelling van een tijdelijken be
diende voor den Burgerstand wordt be
krachtigd. De m inderheid drukt haar 
verwondering uit, dat één m aand gele
den, het College vijf tijdelijke bedienden 
vroeg; na oproep en exaam  werden er 
acht benoemd, m aar nauw elijks aan het 
werk werd een nieuwe benoemd in  den 
Burgerstand, zonder oproep en zonder 
exaam . Er kon zoowel beroep gedaan  
worden op personen, die zich vrijwillig 
ter beschikking van h et Schepencollege 
hadden gesteld  en  die nu weggevallen  
zijn.

Correspondenten gevraagd

WIJ  ZOEKEN EEN GESCHIKT COR
RESPONDENT voor Blankenberge,  Heist
a a n  Zee en Breedene.  Schrijven met 
referenties, bureel van ’t  blad.

«


