
L IC H T EN
JU N I

ait aan

1 Z 3.35 19.46
o4 M 3.34 19.47
3 D 3.33 19.48
4 W 3.33 19.49
5 D 3.32 19.50
6 V 3.31 19.51r>1 z 3.31 19.52
s z 3.30 19.52
9 M 3.30 19.53

10 D 3.30 19.54
11 W 3.29 19.55
12 D 3.29 19.55
13 V 3.29 19.56
14 Z 3.29 19.57
15 z 3.28 19.57
16 M 3.28 19.58
17 D 3.28 19.68
18 W 3.28 19.09
19 D 3.28 19.59
20 V 3.28 19.59
21 Z 3.29 19.59
22 z 3.29 20.00
23 M 3.29 20.00
24 D 3.29 20.00
25 W 3.30 20.00
26 D 3.30 20.00
27 V 3.30 20.00
28 Z 3.31 20.00
29 z 3.31 20.00
30 M 3.32 20.00

Deze tabel geeft
het wezenlijk uur
volgen* de son. -WETENSCHAP. N IJVERHEID. HANDEL*L

HOOGWATER

JU N I

1 Z 3.51 16.14o*4 M 4.10 17.09
A D 5.40 18.13
4 W 6.49 19.25
6 D 8.00 20.35
6 V 9.05 21.35
7 Z 10.04 22.31
8 Z 10.57 23.23
9 M 11.48 —

1C D 0.14 12.3S
11 W 1.03 13.26
12 D 1.50 14.1/
13 V 2.37 15.00
14 Z 3.24 15.58
15 Z 4.12 16.37
16 M 5.03 17.31
17 D 5.59 18.31
18 W 7.04 19.37
19 D 8.08 20.40
20 V 9.09 21.36
21 z 10.01 22.35
22 z 10.47 23.07
23 M 11.28 23.46
24 D — 12.06
25 W 0.23 12.42
26 D 1.00 13.18
27 V 1.37 13.56
23 Z 2.14 14.34
26 z 2.53 15.15
30 M 3.30 15.58

De uurwerken
aan land vertoo-
□en twee uur
later.
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De Geleide Economie in onze 
Visscherij en Vischhandel

Dat onze vissehers en vischhandelaars 
zich m oeilijk aan een geleide economie 
in zake visscherij en vischhandel kunnen 
en zullen aanpassen, hebben de laatste 
maanden ten zeerste bewezen.

Kleine vischhandelsgroepen beleggen 
vergadering op vergadering om hen die 
de leiding van de corporatie in handen 
hebben, te beknibbelen in plaats van ze

Arbeid uitgeschakeld worden, w il men 
onder ons visschersvolk een gezonde 
geest zien ontstaan.

W ij hebben allen eerbied voor gods- 
dienstmenschen van het oogenblik dat 
ze zich buiten alle politiek en de eco
nomie houden en dat is in  onze visscherij 
thans evenmin als vroeger het geval.

Eens dat verzekerd, zullen onze vis-

Corporatie voor Visch- en 
Visscherijprodukten

te helpen. Anderzijds verwekt de af- schers het begrip van het vormen van 
gunst van buitenstaanders veel kabaal, .één sterke organisatie meer bewust zijn. 
’t W ordt tijd  dat men er een einde aan | Ze zullen ondervinden dat, met zich
stelt en anderzijds voort ijve rt tot wel
zijn van allen.

Meermaals ook hebben we in  onze ko
lommen reeds kunnen doen uitschijnen, 
hoe m oeilijk het is voor onze reeders iets 
goeds tot stand te brengen, zonder dat 
dit het voorwerp uitmake van geweldige 
en over het algemeen niet gegronde k ri
tiek. We hoeven slechts een blik op het 
verleden te werpen om vast te stellen 
hoe m oeilijk het hen zelfs was, zich in 
een bond te vereenigen.

Op papier heeft deze bond bestaan, in 
werkelijkheid nooit, want er beston
den Motorreedersvereenigingen, kustvis- 
schersvereenigingen en beroepsbonden 
van allerlei kleur en geur.

Voeg daarbij de steeds nefaste werking 
van buitenstaanders, die er alle belang 
bij hadden hen verdeeld te houden en 
men zal lich t begrijpen, dat w aar zij fi
nancieel soms aan allerlei personen en 
vennootschappen onderhevig waren, er 
geen sprake kon zijn hen tot een m ach

te vereenigen, zich te organiseeren, voor 
hen op sociaal en economisch gebied nog 
veel te verwezenlijken valt.

Voor de deur staat nog de verwezen
lijk ing  van een gezond geleide korpo- 
ratie, het tot stand komen van een on
derlinge verzekering van alle visschers
vaartuigen voor gewoon en oorlogsrisico, 
de verwezenlijking van een sociaal sta
tuut inzake ziekten en pensioenen, en 
waaraan enkele jaren geleden ook vooral 
de volksvertegenwoordiger Peurquaet zijn 
beste krachten had gewijd;.

En  last but not least, staat het kolos
sale programma van heropbouw van 
onze visschersvloot ook voor de deur vol
gens een wel te bepalen plan van finan 
ciering en uitvoering.

W ant we blikken met bitterheid terug 
>p dat treurig verleden, waar de vis- 
ïchers door zoovelen ten onrechte ultge- 
'lu it werden en alleen hoefden te werken 
om enkelen met hun zweet te verrijken.

Die tijden mogen en zullen niet meer
tige organisatie van beroepsbelangen te terugkeeren, m aar dan zal dienen een- 
vereenigen met de gevolgen die we nu drachtig gewerkt tot de verwezenlijking
kennen.
Voeg daarbij ook dat vooral vanwege de 

Aalmoezeniers van den Arbeid, die zich 
met alles behalve den godsdienst bezig 
hielden, op alle gezonde pogingen een 
nefasten invloed werd uitgeoefend, en 
men zal begrijpen dat het thans nog 
moeilijk is van de vissehers nuttig sa
menwerken te bekomen.

Nu meer dan ooit va lt het op, hoe de 
vissehers nog altijd  door deze personen 
geleid en voorgelicht worden, waardoor 
de eene m oeilijkheid na de andere zich 
opstapelt en geschillen ontstaan welke 
aanleiding kunnen geven tot het stilleg
gen van de visscherij met al de nood
lottige gevolgen er aan verbonden.

Daarom wordt het tijd  eens en voor 
altijd er voor te zorgen, dat de be
moeiingen van de aalmoezeniers van den

van wat w ij sedert jaren voorgestaan en 
verdedigd hebben, nam elijk de uitscha
keling van alle politiek en de ontvoog
ding door het tot stand komen van een 
statuut welke op sociaal en verzeke- 
ringsgebied terug den welstand brengt, 
die dank zij een geest van samenwerking 
zijn heilzame gevolgen voor land en volk 
kunnen hebben.

Aan den huidigen voorzitter der kor- 
poratie, den heer Lucien Decrop, die een 
man is tot groote daden in staat, voor 
de verwezenlijking van d it ideaal te 
zorgen met alle middelen thans in  zijn 
bereik.

Kan  h ij deze verwezenlijking bewerk
stelligen, dan zal dit in de geschiedenis 
van onze visscherij als het begin van eçn 
nieuw glorie tijdperk geboekt staan.

P. Vandenberghe.

Tusschen Oud en Nieuw
Het was te voorzien toen tot de stich

ting der Nationale Landbouw- en Voe
dingscorporatie overgegaan werd, dat 
ook de V isscherij dé evolutie der tijden 
niet ontgaan zou en, als een volwaardig 
element van ’s lands economie, aldus zou 
dienen ingeschakeld te worden.

Nu dat na vele m oeilijkheden het 
handjevol h ier verblijvende en intus
schen u it F ran k rijk  teruggekeerde vaar
tuigen omzeggens regelm atig terug zee 
kiezen, w illen we nog eens een blik in 
het verleden der garnaalvisscherij wer
pen; een verleden waaraan, we gelooven 
het niet, nog een enkel huidig varend 
kustvisscher nog met heimwee zou kun
nen terugdenken.

Het verleden der kustvisscherij : als 
zoovele m ijlpalen op de baan der ver
wording trekken de jaren nog eens aan 
ons voorbij, de jaren, het steeds voort
wentelende rad des tijds, die de kust
visscherij reeds in  de grijparm en van 
een katastroof hadden gebracht. W ant 
zeker, de teekenen van een naderende 
katastroof waren het, die de kleine ree
ders steeds nader tot den fatalen dag 
brachten, dat hun vaartuig je ergens in 
een hoek zou liggen te vergaan; het be
gin van een katastroof was het, dat Jon- 
ge krachtige vissehers naar het stempel
lokaal dreef, en niet m inder was een 
inschrijvingslijst om steun voor onze 
kustvlsschers dat h ier in  dit blad ver
scheen, hejt kenmerk dat het met onze 
kustvisscherij erbarm elijk gesteld was.

En hier zullen we ons af vragen: was 
dan niets mogelijk tot opbeuring van 
onze kleinvisscherij?

Eerst w illen we de factoren die tot de 
heropbeuring der visscherij van noode 
waren even onderzoeken.

B ij de productie lag het niet, want in 
de laatste jaren was de aanwezigheid 
van flinke garnaalscholen op de kust er 
geenszins op achteruit gegaan en heel 
dikwijls heeft de visscher moeten er
varen dat de m arkt aan overproductie 
leed; getuige daarvan de buitengewoon 
lage pri;zen, die m aar al te dikw ijls be
reikt werden. Dus het lag elders en het 
moest wel bil de marktordening gezocht 
worden.

Het was niet aannem elijk dat volgens 
een vooroorlogsch stelsel het M inisterie, 
of een ander op de visscherij betrekking 
hebbende dienst, diep genoeg in  het eco
nomisch léven der garnaalvisscherij kon 
Ingrijpen, om he.t leiding en stuwkracht 
te geven; dus moest die leiding en stuw-

was dan heel logisch dat het leidend 
element u it de visscherij zelf naar voren 
trad.

Het va lt dan ook niet te loochenen

DE W IN ST M A R G E  DER K L E IN 
H ANDELAARS IN H ET BINNENLAND

Een kleinhandelaar u it Doornik sch rijft 
ons dienaangaande het volgende:

« Ik  lees in  het nummer van Het Vis
scherijblad van 6 Ju n i 11. dat de prijs 
der garnalen voor den verbruiker op 18 
frank per kg. vastgesteld wordt, alsook 
dat aan de kust de leurders 0,50 fr. per 
kg. mogen in rekening brengen voor den 
verkoop per 1/4 kg.

Zoudt ge niet denken, na lezing van 
de hieronder opgegeven statistiek, dat 
de verkooper in  het binnenland insge
lijks zou mogen genieten van denzelfden 
m aatregel?

Het groot verschil van gewicht tus
schen aankoop en verkoop hangt niet 
alleen af van het verwegen, m aar b ij
zonderlijk van het tekort in  de kisten. 
H ier moet opgemerkt worden dat de ver- 
deeler de kisten verdeelt zonder tot een 
onderzoek van het gewicht over te gaan.

Dus is het alleen de kleinverkooper die 
het verlies van het gewicht ondergaat. 
D it m inder gewicht ls trouwens een heel 
normale zaak, waarmede iedere visch- 
handelaar die de visch kent rekening 
houdt.

Het is te betreuren dat men hiermede 
geen rekening schijnt gehouden te heb
ben bij de vaststelling der verkoop
prijzen.

Hoogervermelde statistiek lu id t:
Verkoop van een kist garnalen in  re

kening gebracht voor 30 kg.:
K lanten G ew icht Totaal

per k lant gewicht
27 100 gr. 2,700 kg.
32 200 gr. 6,400 kg.
4 150 gr. 0,600 kg.

26 250 gr. 6,500 kg.
9 300 gr. 2,700 kg.
2 350 gr. 0,700 kg.
2 400 gr. 0,800 kg.

12 500 gr. 6,000 kg.
1 750 gr. 0,750 gr.
1 1000 gr. 1,000 kg.

117 28,150 gr.
Een lezer. 

NOTA D ER  R ED A C T IE  
Ziedaar een op onbetwistbare cijfers 

gesteunde statistiek, waarop ons inziens

Wij hebben nieuws van....
Mevrouw Weduwe W illem s, Oostende, 

meldt ons dat zij nieuws ontvangen 
heeft van Mevr. VAN D EN D RIESSCH E- 
DAVID , haar dochtertje Jacqueline, als
ook over M. en Mevr. DAVID-M AJO OR.

Deze personen bevinden zich in  goede 
gezondheid in Engeland.

D it nieuws dagteekent van 4 April 1.1. *#*
K an  ons iemand inlichtingen bezorgen 

over M A RC EL VERM O TE, vertrokken

niets af te dingen valt. Op een kist van 
30 kg. ondergaat de kleinhandelaar een 
verlies aan gewicht van 1 kg. 850, wat 
in  elk geval niet te onderschatten is. 
Daarenboven betaalt h ij 1 fr. per kg. 
transport. Een papieren zakje —  er wer
den er 117 geleverd — kost thans onge
veer 5 centiemen ’t stuk.

We meenen bijgevolg dat de gevraagde 
prijsverhooging, op dezelfde basis als 
voor onze leurders toegepast bij den ver
koop van een gewicht van m inder dan 
1 kg., ten volle gerechtvaardigd is.

W ij vestigen dan ook de bijzondere 
aandacht van de leiders der vakgroe
peering «Handel» bij de Corporatie Visch 
en Visscherijproducten, op deze kwestie 
die al de kleinhandelaars in het binnen
land aanbelangt.

W ij tw ijfelen er niet aan dat zij h ier
aan het passend gevolg zullen geven.
R EG EL IN G  VAN DEN HANDEL LANGS 

DE K U ST  EN TE  BRU G G u
De leurders van de kust en te Brugge 

komen niet in  aanmerking voor de hoe
veelheid visch aan de kust en Brugge 
toegekend. Van die visch gaat er 60 %  I 
naar de winkeliers en 40 %  naar de 
m arktkram ers (Brugge), terw ijl het aan
deel der vischwinkels te Oostende 100 %  
bedraagt daar in  deze stad geen m arkt
kramers zijn.

Wart de garnaal betreft wordt er 60 %  
van het kwantum toegekend a.tn de ?eur- 
ders en m arktkram ers en 40 %  aan de 
winkeliers. y

De maximumprijzen in den w inkel te 
betalen, moeten •iezehde zijn als door de 
leurders gevraagd 

Hebben de winkeliers meer kosten, ze 
beschikken anderzijds over een grootere 
hoeveelheid gezien ze over een kleiner 
aantal verdeeld wordt.

Te Oostende bv. zijn er slechts een 
tw aalfta l winkeliers, terw ijl men onge
veer tachtig leurders telt 

De 40 %  van de garnaal moet bijgevolg 
slechts over 12 winkels verdeeld worden 
terw ijl 80 leurders !n aanmerking komen 
voor de overige 6C

W. C.

De
Visscherskaarten

en de Tram  
i *

Onze lezers weten dat de trammaat- 
schappij de visscherskaarten afgeschaft 
heeft, waardoor aan de vissehers een 
verm indering van 50 t.h. was toegekend.

Thans vernemen dat het gemeente
bestuur van Blankenberge, alsook dat 
van Nieuwpoort, Brugge en Heist, h ier
voor een schrijven gericht hebben naar 
het trambestuur.

Het gemeentebestuur van Blanken
berge schrij/ft o.m.:

« W ij kennen de reden n iet welke aan
leiding gaf tot het treffen van deze 
m aatregelen, m aar meenen dat het vol
doende zal zijn U  te wijzen op de moei
lijke omstandigheden, w aarin onze vis- 
schers thans hun bedrijf moeten uitoe
fenen, en de zware onkosten welke zij 
te dragen hebben voor het aanschaffen 
van visschersuitrustingen, om U  te doen 
besluiten tot het terug in voege brengen 
van de visscherskaart.

Ten zeerste dringen w ij aan opdat uw 
Beheer met de meeste welwillendheid 
deze zaak zou onderzoeken en bidden U, 
m et onzen dank bij voorbaat, voor de 
gunstige oplossing die eraan zal worden

De Uitbetaling der 
visscherspensioenen 

geschorst

Maandag vergaderde de Commissie 
van de Visscherskas onder voorzitter
schap van den heer Sm issaert, Schepen 
der Visschérshaven. W aren tegenwoordig 
de heeren Bauwens en Blondé, Mevrou
wen Verbrugghe en Vroome en de secre
taris Vandenberghe Prosper.

Door den heer Vandenberghe werd 
een overzicht gegeven van den finan- 
cieelen toestand van de Visscherskas, 
waaruit b lijk t dat er elke maand onge
veer 25 duizend frank van doen zijn op
dat de Kas aan haar verplichtingen zou 
kunnen voldoen, waar slechts v ijf dui
zend frank inkomsten van garnaal en 
visch kunnen verwacht worden.

Anderzijds meldde de secretaris dat de 
Kas nog over een som van 244.556,52 fr. 
beschikt, welke voldoende zou zijn om 
nog gedurende tien maanden de pen
sioenen uit te betalen, zoo er geen an
dere inkomsten meer geboekt worden.

Na deze uiteenzetting en een korte 
gedachtenwisseling onder de leden van 
den raad, beslisten deze de uitbetaling 
der steungelden aan oude vissehers en 
visschersweduwen voor den duur van

verleend, onze gevoelens van hoogach- 'v ie r niaanden te schorsen en d it dus tot

Te ontvangen Gelden uit 
het Buitenland

De personen of firm a’s, die v ia  de clea
ring de tegenwaarde van te hunnen 
gunste in het buitenland gestorte gelden 
moeten ontvangen, worden \erzoeht. zoo 
ze titu laris van em postrekening c.f van 
een bankrekening zijn, aan de Eml.'sie- 
'oank te Bruss. i de noodifts vyrs- ïb riften  
te laten geworden, opdat de hooger aün- 
gehaalde betalingen op het krediet dezer 
rekening zouden worden overge.scareven.

Darvoor volstaat het de Emissxeoank

ting  te w illen aanvaarden. »

W ij kunnen de zienswijize van deze 
gemeentebesturten slechts bijtreden en 
hopen met hen dat de trammaatschap- 
p ij aan deze zaak een gunstige oplossing 
zal verleenen.

A B O N N E E R T  U  O P  

« H E T  V IS S C H E R IJB L A D  »

October van d it jaar.
Beslist werd ook dat al de personen, 

welke den ouderdom van 60 jaar bereikt 
hebben en van het genot van een vis- 
scherspensioen w illen profiteeren, zullen 
moeten bewijzen aan de hand van de 
monsterrol, dat zij een genoegzaam aan
ta l jaren vaart hebben.

Dat de beslissing van den raad bij vele 
oude menschen teleurstelling zal verwek
ken, hoeft geen betoog.

Hopen we dat zij in de gelegenheid zal 
verkeeren zoo spoedig mogelijk op haar 
beslissing terug te keeren.

Arbeidsongeval 
en Oorlogsrisico

dat dan ook van uit dien hoek herhaalde met de 0.293? D it wordt gevraagd door hieronderstaand model behoorlijk inge
malen energieke pogingen werden aan
gewend met het doel de kustvisscherij 
tot een stevig blok esnee'i te smeden; 
pogingen nochtans die als gevolg van 
onderlinge verdeeldheid op de klippen 
van het m enschelijk egoïsme schipbreuk 
leden; want als zooveel onoverkomelijk
heden, werden de moeilijkheden met het 
eigen volk, als blokken, tusschen de 
beenen, van de enkelingen die hun lot- 
genooten tot een volwaardig gemeen
schap groepeeren wilden, geworpen. Im 
mers daar was de v r i’heid van het indi
vidu en niemand kon de visscher belet
ten de baat van het oogenblik boven het 
algemeen belang te stellen en hierb ii nog 
afgezien van de steeds wanordebrengen- 
de politiek was het dat w aaraan zooveel 
visscherijgroepeeringen een roemloos 
einde vonden.

H ier w illen we nog even op de met 
de visscherij betrekking hebbende dien
sten terugkomen en nogmaals stellen we 
de vraag: hebben die van hun kant wel 
eens diep genoeg in het economisch leven 
der visscherij ingegrepen? Is  het wel 
eens een handelaar in visscherijproduc
ten verboden geweest met een w inst van 
100 à 200 t.h. te vçrkoopen? Hebben zij 
ingegrepen toen een wurgend monopool 
op winstbejag belust stockeerde, of prijs- 
dumpingen teweegbracht die zooveel 
handelaars den dieperik insleurde, w at 
toch altijd  ten nadeele van den visscher 
zijn weerslag vond? Neen. want ieder 
was vriji, v rij om te doen w at h ij wilde, 
net zooals de vissehers vrij waren elkaar 
in onderlinge verdeeldheid te bekampen 
en nooit hebben w ij een ingrijpen der 
bevoegde diensten gekend. Zoo kwam 
het dat de kustvisscherij onafwendbaar 
voor zijn ondergang kwam te staan en 
dreigde te stikken in de vrijheid  van het 
individu.

D it alles behoort tot het verleden, on
zeker nog althans voor onze visscherij 
is het heden en het ware een grove fout 
te gelooven, dat de oorlog zonder een 
verder diepgaand ingrijpen de volledige 
redding der kustvisscherij brengen zou. 
Doch we gelooven wel, en dit is een b ij
zondere verdienste voor degenen die 
steeds vooraan in  de bres stonden, dat 
u it he» m oeiirke verleden de revolutie 
van den geest z% 1 zijn ontstaan, die onze 
kustvisscherij in  de 'toektomst in  den

Mevrouw 
straat 72,

Angèle Vermote, 
Nieuwpoort.

K an  ons iemand nieuws verschaffen 
over V O U W EK EYG H EM  ALFO N S?

Den 14 M aart 1941 ontving men nieuws 
over dezen persoon van u it Spanjè, se
dertdien echter is geen verder bericht 
meer gekomen.

D it wordt gevraagd door Mevrouw 
Taeymans-Vanwekeyghem M arie, Beek
straat 12, Ko rtrijk .

Recolletten- vuld en onderteekend, terug te zenden:
MODEL

Aan de Emissiebank 
te Brussel 

Afdeeling Bank  — 
Dienst Buitenland

In  de Rechtskundige Kroniek, versche
nen in  het nummer van «Het Visscherij 
blad» van 30 M ei 1941, werd de vraag 
gesteld of een arbeidsongeval veroor
zaakt door een oorlogsfeit moet aanzien 
worden als een arbeidsongeval en bijge
volg moet vergoed worden op grondslag 
der wetgeving die de vergoeding der 
schade voortspruitende uit arbeidsonge
vallen regelt.

Hierop werd geantwoord dat in  prin
ciep het ongeval door een oorlogsfeit als 
geen arbeidsongeval kan aanzien worden.

Twee voorbeelden werden aangehaald 
ter verduidelijking.

D aar w aar er sprake is van de ont
ploffing van een bom, dat ongetwijfeld

Ik  ondergeteekende ...............................1 een geval van overm acht is, zijn we het
verzoek de Emissiebank te Brussel, de ; volledig eens dat er geen arbedsongeval 
bedragen die overeenkomstig de clea- ; bestaan.

De rechtspraak

INGEZONDEN

Beroepsvereeniging 
der Vischhandelaars 

van Charleroi en omstreken
Naklank der vergadering v.an 24 Mei l.l.

R EC H TZETT IN G
Na genomen inlichtingen, wordt het 

nuttig geacht de aandacht te trekken op 
het feit, dat sommige beweringen geuit 
op voormelde vergadering niet al te ju ist 
blijken. Inderdaad, de smokkelhandel 
als totaal uitgesloten beschouwende, zoo 
is er, sedert het invoege treden der orde
m aatregelen, van uitvoer van garnaal 
volstrekt geen kwestie; daarbij, de gan
sche opbrengst van de toevoer wordt 
onder toezicht door de diensten der Cor
poratie op de huidige best mogelijke 
wijze over gansch het binnenland ver
spreid. Voor wat in  het algemeen de 
verdeeling van visch betreft mag er ge
zegd worden dat Charleroi en omstreken 
in aanmerking komt .hetgeen insgelijks 
het geval is voor gerookte en ingelegde 
visch. De levering geschiedt door de aan
gestelde verdeeler en fabrikanten en dit 
enkel volgens de bepalingen der bevoeg
de overheid.

ringregelingen te mijnen gunste door het 
buitenland worden overgemaakt voortaan
op mijn postrekening ...... bankrekening
Nr .........  bij de ................. te Oostende,
.........................  over te schrijven.

Ik  stel de Emissiebank te Brussel vrij 
van welke aansprakelijkheid ook, in ge
val onderhavige aanwijzigingen niet wor
den uitgevoerd.

Datum  ...............................
Handteekening.

Naam of Firma ...................................
Adres .....................................................

kracht van ergens elders komen, en het I dienst van het volk een volwaardig be

staan zal weten te verschaffen. En  dat 
ook voor degenen die van de kans van 
het oogenblik niet genieten kunnen, een 
zonniger tijd  zal aanbreken, een tijd  die 
den kustvisscher eens het loon voor zijn 
werk brengen zal en daar gaat het fei
te lijk  in de toekomst om.

H ier komen we later wel op terug.
Kustvisscher.

Wat moet men doen om 
een Rijbewijs fe bekomen ?

« « r i *
1. Twee foto’s laten maken.
2. Een bordereel halen bij de rechter

lijke brigade der politie (op het stadhuis, 
le  verdiep links, 3e kamer rechts).

3. Naar het belastingsbureel gaan, 113, 
Christinastraat, waar men de belastin
gen betaalt en daar 50 fr. storten tegen 
ontvangstbewijs.

4. Naar de post gaan en een taxezegel 
van 5 frank halen.

5. Vandaar naar het bevolkingsbureel 
gaan, Stokholmstraat^ en daar een be
w ijs van woonst vragen en 2 frank be
talen.

bevestigt ten andere 
deze zienswijze. De rechtbank van Ber
gen verleende op 7 Ju n i 1919 een vonnis 
waarvan de voornaamste beweegredenen 
om tot geen arbeidsongeval te besluiten 
zijn:

« Aangezien het eenerzijds vaststaat 
dat D. getroffen werd door de scherven 
van een bom op het oogenblik dat hij 
zijn arbeid volbracht, het daarom ander
zijds niet minder w aar is dat de dood 
te w ijten is aan een geval van over
macht, aan een toeval die gelijk wie kan 
te beurt vallen, werkman of niet, die zich 
in  openlucht bevond .nabij de plaats 
waarbij de springstof neerkwam.

Dat verder onder geen enkel opzicht 
deze ongelukkige gebeurtenis, die geen

te spitten; h ij raakt een bedolven obus 
en wordt gedood: er is arbeidsongeval.

W ij meenen dat deze zienswijze in  
strijd  is met de rechtspraak. We ver
wijzen o.a. naar een vonnis den 31 Mei 
1919 verleend door het Vredegerecht van 
Lens. Het behandelt hetzelfde geval als 
aangehaald.

De voornaamste beweegredenen in  het 
vonnis vermeld zijn:

« Aangezien men redelijkerwijze mag 
besluiten uit de uiteenzetting der feiten 
dat het is bij het stooten op een granaat 
in  den grond verborgen, d a t M ... den 
dood gevonden heeft. D at hieruit voort
spruit dat, indien men het ongeval mag 
beschouwen als zich hebbende voorge
daan in den loop van de uitvoering der 
arbeidsovereenkomst ,men daarom niet 
mag aannemen dat dit ongeval zich 
voorgedaan heeft door het fe it van de 
uitvoering van dit werk. Dat in  ons land 
dergelijk risico ieder persoon kan tref
fen, die in den grond werkt, niet ver van 
oef snings terrein. D it is een gebeurtenis 
te w ijten aan een volstrekte vreemde 
oorzaak aan het werk, voorkomend uit
sluitend u 't het oorlogsfeit, die niet als 
dusdanig in  de bepalmgen va lt van de 
wet op de vergoeding der schade voort
spruitende u it arbeidsongevallen. »

Men mag bijgevolg veralgemeenen dat 
gevallen van overmacht uit de toepas
sing der wet op de arbeidsongevallen ge
sloten zijn. De werkgever is bijgevolg 
niet verantwoordelijk door de schade die 
kan berokkend worden door b.v. aard
bevingen, inva l van den vijand, oorlogs-

verband houdt met het werk dat uitge- verwoestingen, donder, enz...
oefend werd, kan beschouwd worden als 
een beroepsrisico. »

Dat in  Fran kriik  dergelijk geval als 
een arbeidsongeval kan beschouwd wor
den, is logisch. Ind ien de wetgeving in 
dit land veel gelijkenis heeft met de 
onze, schijnt d it alleen te zijn op het 
gebied der regeling der schade voort
spruitende uit een arbeidsongeval Er 
bestaat .anderzijds een groo.t verschil: 
onze wetgeving slaat op de arbeidsonge
vallen overkomen in den loop en tenge
volge van de uitvoering der arbeidsover
eenkomst, terw ijl de Fransche wet toe
passelijk is op de ongevallen overkomen 
ter gelegenheid van de uitvoering van 
het werk, bepaling die toelaat ta l van

6. Tenslotte terug naar de rechterlijke ; gevallen aan het beroepsrisico te verbin- 
brigade van het politiebureel gaan, waar ! den die in  België uitgesloten zijn. 
foto’s, taxezegel en bordereel met woonst-1 De rechtskundige kronieker meent ver- 
bewijs afgeleverd d i^ 'en te worden. j der dat men wel van een arbeidsongeval

7. W achten tot gansch dit zaakje, dat 
naar Brussel dient gestuurd, onderzocht 
werd.

W ij vestigen de aandacht van alle 
auto- en motorijders op het feit, dat deze 
aanvragen vóór het einde van de maand 
dienen ingediend.

zal spreken, wanneer tusschen het on 
geval en de uitvoering van het arbeids
contract een zekere vérknochtheid be
staat.

H ier werd het tweede voorbeeld aan
gehaald: een arbeider verbonden met 

I een arbeidscontract, is bezig een veld om

De wet van 30 Deceember 1929, die de 
vergoeding der schade voortspruitende 
uit arbeidsongevallen overkomen aan 
zeelieden regelt, is op dezelfde princiepen 
gesteund als de algemeene wet, toepas
selijk in andere nijverheden.

Een koninklijk besluit van 12 M aart 
1937 genomen in  uitvoering der eerstge
noemde wet vermeldt in  het vertoog der 
beweegredenen «Overwegende dat de on, 
gevallen door oorlogsrisico niet uitgeslo
ten zijn van de toepassing van die wet».

H ier schijnt men oorlogsfeiten die ver
der nader bepaald worden en waaron
der o.a. de schade vernoemd wordt ver
oorzaakt door bommen, torpedo’s, aan 
het oorlogsrisico te verbinden.

Het schijnt voor ons een open vraag 
of de hooger aangehaalde beweegrede
nen wel gegrond zijn.

Hoogerstaande beschouwingen verbon
den aan de toepassing der algemeene 
wet op de arbeidsongevallen ln  het op
zicht der vergoeding van oorlogsrisico, 
doet ons veronderstellen dat er ontken
nend moet op geantwoord worden.

W . C.
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Bewaring van Effecten —  Verhuring van Brandkasten — 
Bewaring van kostbare waarden, onder omslag, in pakket

ten of verzegelde kisten.
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75 jaar geleden 194-1

De Motortrawler (Logger) 
in Nederland

Naar een uitbreiding der Noorsche verder mede, dat men niet voornemens
is, vóór dezen datum geimporteerde 
vischconsërven in  beslag te nemen. Nd.Sclieepsbouwindustrie

De voorzitter van de vereeniging der 
reeaers :deelde in  een radio-rede meae, 
dat de nationale Noorscné regeering ai 
haar aandacht besteedt aan de herleving 
van de Noorscne scheepvaartrVooraisnog 
w ii men de Noorsche scneepswerven uiu- 
breiden, opdat het land zijn scnepen zen 
zou Kunnen oouwen. De benoeite aan 
nieuwe tonnage van de Noorscne han
delsvloot bedraagt in  norm ale tijden 
circa 250.000 B R T  per jaar. Hiervoor 
werden circa 12Ü m illioen kronen in  het 
buitenland betaald. 'Ien  einde dit in  üt 
toekomst te voorkomen, zal de woorscne 
scheepsbouw-industrie uitgebreid wor
den. up d it oogenblik houdt men zien 
bezig met de oprichting van een crediet- 
insteihng voor. de scheepvaart, die tot 
taaK zal heboen reederijen en scneeps 
werven te financieren.

Officieele belangstelling voor de 
Vischteelt in  Spanje

De gebouwen en de inrichtingen van 
de eerste Spaansche vischteelt-centrale, 
welke in  18ö7 in  de tuinen van de natio
nale stichting van San  lldefonso opge
rich t werd, die tijdens den burgeroorlog 
vernield werden, zullen thans op uit- 
drukkelijken wensch van den Caudilio 
door de algemeene directie voor den her
opbouw van de verwoeste gewesten ge-' 
restaureerd en uitgebreid worden. De 
Spaansche vischteelt legt zich vooral coe 
op die variëteiten, welke de' rivieren van 
het land moeten bevolken. Zoo voorziet 
men b.v. een jaarlijksche productie van 
200.000 forellen. Bovendien w il men vis
schen u it Duitschland, Zwitserland, 
Schotland en F ran k riik  betrekken, cm 
ze in  Spanje te acclim atiseeren.

Distributie van Vischconserven in 
Engeland

M et ingang van 1 Ju li a.s. zal de in 
voer van vischconserven in  Engeland 
door het m inisterie van voeding gemo
nopoliseerd worden. Zoo wordt u it Lon
den gemeld. Genoemd m inisterie deelt

(Vervolg)
DE M OTO RLO GGER

Omstreeks 1910 bestond de haring
vloot u it eenige honderden zeilloggers 
en een veertigtal stoomloggers. Reeds 
waren er ook eenige zeilloggers met een 
hulpmotor in  bedrijf, doch vöor de u it
oefening van de visscherij was de motor 
nog niet voldoende bedrijfszeker. D it 
was pas na 1920 het geval.

Na den vorigen oorlog m aakte de 
haringvisscherij tot ongeveer 1930 een 
voorspoedigen tijd  door, w aarin zich 
evenwel eenige symptomen voordeden, 
welke- wezen op de komende m oeilijkhe
den.

In  de eerste p laats werd de Engelsche 
haringvloot na 1920 verder gemotori
seerd, hetgeen er tengevolge van de

„ ..................................  . snellere thuisreis, toe leidde, dat het
1 Ju li zal het m inisterie van voeding kw aliteitsverschil tusschen de Engelsche 
zoo snel m ogelijk de verdeeling en de aan den wal gekaakte haring en de 
controle van m Engeland bereide wscii- Hollandsche op zee gekaakte haring aan- 
conserven overnemen. Groot-Britanm e, zieniijk  geringer werd. Oo de buitenland- 
ziet zich vooralsnu reeds gedwongen sChe m arkten werd dientengevolge En- 
de ingevoerde vischconserven, voor zoo- geland een steeds ernstiger concurrent, 
ver ze nog naar Engeland komen, vol- j In  de tweede plaats bedreigde de op- 
gens een vooropgezet plan ter distributie | komst van de Du;tSche traw lharingvis- 
te laten komen. Ook de binnenlandsche | scherlj V00ra l na 1920, de Hollandsche

;

industrie van vischconserven zal vanaf 
1 Ju li a.s. onder controle staan, en deze 
m aatregel toont aan, dat ook in Enge
land de nood aan den man komt.

Een Steur van form aat
Visschers van het dorp Joerilofca, in 

Roemenië, hebben een steur gevangen, 
die 380 kilogram  bleek te wegen en 3,50 
meter lang was. Het is de grootste steur 
die ooit in  de Zwarte zee gevischt werd.

Vischteelt op groote schaal in 
Noorwegen

In  den loop van dezen zomer zullen 
aan de Randsfjord de eerste pootvisch- 
vijvers aangelegd worden. A ldaar w il 
men 112.000 poot visschen uitzetten. 
Reeds in  Jan u a ri was het eerste broedsel 
van de Madstuns-broedinrichting uitge
komen. In  de Randsfjord werden tot 
dusverre 2 m illioen kweekvisschen u it
gezet.

Vragen 
en A n tw o o rd e n  
van onze Lezers

D. M. P. —  Vraag. — Ik  ben oudstrij
der 1914-18. Als w ij definitief het leger 
verlieten in  1918, kregen w ij allen een 
spaarboekje als Erkentelijkheid  van het 
leger, met een zekere som er op; vocr 
mij. was dit 3100 fr. Nu met de oorlogs
omstandigheden is m ijn spaarboekje, 
alsook trouwboekje, waarop ik  het num
mer van m iin spaarboekje geschreven 
had, verbrand-ofwel gestolen. W at staat 
er m ij te doen?

Antwoord. —  G ij moet eenvoudig uw 
geval 'uiteenzetten bij den Algemeenen 
Bestuurder der Spaar-en Lijfren tkas van 
België, W olvengracht, te Brussel. Uw 
spaarboekje zal bij duplicata worden ai- 
geleverd.

S*
D. M. —  Vraag. —  Ik  ben borg voor 

m ijn zoon over eene som van 10.000 fr. 
die ingeschreven is op m ijn  huis. M ijn  
zoon laat m ij in  den steek en betaalt 
geen intrest meer. Ik  w il aan de schuld
eischers m ijne borgsom betalen. Ben ik 
verplicht intresten die 2 ja a r ten  ach
teren zijn te betalen?

K an  m ijn zoon voor zijri nalatigheid, 
na m ijne dood, nog iets van m ij erven, 
of kan ik  m ijn zoon betrekken voor deze 
som, m its h ij op de akt geteekend heeft 
als schuldenaar voor deze som?

Antwoord. —  1) G ij z ijt hypotheeklijk 
gehouden op uw huis, ’t is te zeggen, 
tegen u bestaat er een recht voor u it
voering tót een beloop van ’t kap itaal 
niet intresten (tot 3 ja a r) en bevoor
rechte kosten. Diënsvolgehs z ijt gij de 
verantwoordelijke persoon met recht van 
aanslag op uwen eigendom, door u ten 
pande gesteld.

Uw zoon is enkel persoonlijk gehouden 
In  rechte moet uw zoon eerst worden 
aangevallen, doch gezien deze zijno 
meubels gevlucht heeft, la a t alles veron
derstellen dat h ij onvermogend is.
• 2) Ingevolge artikel 2028 van het Bu r

gerlijk  Wetboëk ,heeft de borg tegen
over de schuldenaar dezelfde rechten als 
de schuldeischer zelf, dit zoo voor de 
hoofdsom als voor de kroozen en de kos
ten, door de borg betaald.

B ij‘ uw afstërveh zal afrekening moe
ten geschieden tusschen uw zoon en 
zijne mede-erfgenamen, daar de zoon, de 
som door u ter zijner ontlasting betaald, 
zal moeten terug storten in  uwe erfenis, 
om verder afgenomen te worden van zijn 
gerechtigd aandeel in  uwe nalatenschap. 

***
A. B . C. —  Vraag. — Ik  ben gehuwd, 

m ijn vrouw leeft nog en we hebben een 
kind, een meisje van 14 jaar. Ik  bezit een 
tam elijk  grooten eigendom, goed gemeu
beld, ook eén auto, en gaarne w illen w ij. 
m ijn vrouw en ik, den eigendom aan 
elkander opdragen. K an  ik een afschrift- 
tëgtament bekomen, alle wettelijke vor
men inbegrepen?

Antwoord. —  Ziehier de tekst van een 
testam ent, elk eigenhandig te schrijven 
op een formaatzegel van 3 frank, zorg
vuldig te bewaren en enkel doen regis- 
treeren bij afsterven van den testament- 
maker.

« D it is-m ijn testam ent:
« Ik  ondergeteekende (naam , voorna

men, beroep, woonplaats), verk laar bij 
deze aan te stellen voor m ijne eenige en 
algemeene legataresse, m ijne echtgenoo
te (naam  en voornaam ) aan wie ik  geef 
en legateer alle m ijne goederen, roeren
de en onroerende, die ik  ten dage m ijns 
overlijdens zal komen na te laten.

« Indien, bij m ijn  afsterven, kind of 
kinders in  leven waren, u it ons huwelijk 
geboren, dan verklaar ik, ingevolge de 
wet, deze algemeene gift te beperken OP 
het aandeel voorzien door de wet, hetzij 
een vierde in  vruchtgebruik.

« Eigenhandig geschreven te... den...
Handteeken.

Zelfde tekst te volgen door de echt
genoote.

De gunstige 
ontw ikkeling der 

Deensche V isscherij
Staatssteun voor Kalfatering  en 

Scheepsbouw —  Conservenin
dustrie eveneens welvarend — 
Belangstelling voor Robben
vangst.

Het jaa r 1940 leverde als gezamenlijk 
resultaat voor de Deensche kottervloot 
aan de westkust een vangst op van 34,8 
m illioen kg. visch, ter waarde van 22,1 
m illioèn kronen, hetgeen 7,8 m illioen 
kronen meer is dan in  1939. H ierbij dient 
'men dan nog te bedenken, dat de ran t
soeneering der brandstof en de beperking 
van de visscherij gronden een niet on
belangrijke inkrim ping van de vangst- 
bedrijvigheid met zich bracht. Van door
slaggevende beteekenis voor deze gun
stige ontwikkeling in  de visscherij waren 
stabiele m arktvoorwaarden en hooge 
prijzen voor den export alsmede de tege
moetkomende houding der Duitsche in 
stanties, die alles deden, w at in  hun' 
vermogen lag om den im port van Deen- 
sche visch te vergem akkelijken.

De sedert de hervatting van de visch
vangst in  d it voorjaar voortdurend te 
constateeren recordvangsten laten toe te 
besluiten, dat de vischstand der Deen
sche wateren in  den loop van verleden 
jaa r belangrijk aangegroeid is. Ih  de 
eerste vier maanden van 1941 mocht de 
visschershaven van Skagen alleen reeds 
een omzet van 6.781.000 kg. visch, ter 
waarde van 2,5 m illioen kronen, optee- 
kenen; er werd niet m inder dan 4,5 mil- 
iioen kg. haring aangevoerd. Sedert be
gin M ei beheerschen de geweldige dage- 
iijksche vangsten van hoornvisch de 
m arkt Deze visch wordt af gezet tegen 
27 öre het stuk.

Van het'centrum  der Deensche kotter- 
visscherij aan de westkust van Ju tland  
worden sedert April jl. rijke vangsten 
aan schelvisch, kabeljauw en schol ge
meld.

Als gevolg van de goede verdiensten 
der Deensche visscherij hebben ook alle 
kotterwerven van het land de handen 
vol. Het toekennen van Staatssubsidies 
voor kalfatering enz. heeft een onver
wacht groot aantal opdrachten bij de 
werven mét zich gebracht.

Zoowel voor reparatiewerk als voor 
kiëlleggingeh heeft de Staat telkens
500.000 kronen beschikbaar gesteld. Dank 
zij deze openbare middelen zal een gron
dige rèvisie van de circa 850 vaartuigen 
tellende Deensche kottervloot mogelijk 
worden. Voor het op stapel zetten van 
nieuwe schepen staan ter beschikking: 
bankvoorschotten tot 50 t.h. van de to
tale bouwkosten, tweede hypotheken ten 
beloope van 20 t.h. van de zijde der 
m achine-leveranciers, verder nog 20 t.h. 
als derde hypotheek door den Staat en 
tenslotte 10 t.h. Staatsvoorschot. van  
deze gunstige voorwaarden wordt na
tuurlijk  ruimschoots gebruik gemaakt 
door de visschers.

In  de meeste visscherijhavens zijn uit- 
breidinfswerken aan gang (aanleg van 
pieren, versterking der kust enz.). Aan 
de Noordzee-kust worden de havens van 
Thorsminde, Ferring, Thyboroen en 
Hanstholm  vergroot, resp. verbeterd, 
terw ijl de -belangrijke visschershaven van 
Eoedvig (Stevns) dezen zomer 4 met 
staatshulp een groot- dok voor meer dan 
30 kotters zal rijker worden. De kosten 
van deze laatste werken worden op
750.000 kronen geschat. Denemarken 
heeft sedert het uitbreken van den oor
log en voornam elijk sedert de verleden 
jaar ingetreden verhooging der verdien
sten in  het visscherijbedrijf niets nage
laten om den export van versche visch 
nog op te drijven en zijn conserven
industrie u it te breiden. Samen met ge
marineerde producten v/orden thans 
voor circa 9 m illioen kronen vischpro- 
ducten door de Deensche conserven
fabrieken geproduceerd. Tot dusverre 
bracht de oorlog hier nog geen beperkin

haringpositie op de Duitsche m arkt.
Ten derde leidde het opkomende werk

loosheidsvraagstuk in verschillende lan
den tot een zoo groot mogelijke uitbrei
ding der productie en zelfvoorziening, 
ook met betrekking tot de visscherij.

A l deze oorzaken deden na 1920 de 
concurrentie op de haringexportm arkten 
steeds feller worden, hetgeen er toe heeft 
geleid, dat ook de Nederlandsche haring- 
drijfnetvisscherij moest gaan streven 
naar verlaging van den kostprijs per 
kantje haring. D it was alleen mogelijk 
door verdere mechaniseering en wel door 
gebruik te gaan maken van den ruwolie- 
motor, welke voldoende bedrijfszekerheid 
voor de visscherij had verkregen.

In  1928 en 1929 werden dan ook in een 
zeer snel tempo de zeilloggers verbouwd 
tot mo,torloggers.

Deze motoriseering van de vloot had 
dus plaats in  jaren van hoogconjunctuur, 
welke spoedig gevolgd werden door jaren 
van crisis en depressie, waardoor de 
haringdrijfnetvisscherij in  ernstige moei
lijkheden kwam.
DE ECO NOM ISCHE B E T E E K E N IS  VAN

DE H A R IN G D R IJF N E T V IS S C H E R IJ
De toegenomen vangcapaciteit per 

vaartuig tengevolge van de opeenvol
gende .technische verbeteringen hebben 
voor 1914 nimmer geleid tot m oeilijk
heden met den afzet der haring, integen- 

i deel de vloot kon zelfs nog worden uit- 
I gebreid.
i Na 1920 kwam hierin  verandering. Het 
(totale aantal vaartuigen ging langzaam 
! afnemen, terw ijl in  het bijzonder na de 
j motoriseering in  1928 en 1929 een aan- 
I ta l zeilloggers blijvend wérden onttrok
ken aan de vloot.

Nochtans nam de aanvoer tot 1932 
aanzienlijk toe orii daarna, tengevolge 
van de catastrophale prijsdaling na 
1930, te dalen.

Deze dialing van den aanvoer werd 
verkregen door een aanzienlijke verm in
dering van het aantal aan de visscherij 
deelnemende vaartuigen en beperking 
van de vleet.

Na 1935 werd de productie echter weer 
vergroot en bereikte in  1937 en 1938 weer 
een zeer groote hoogte.

De moeilijkheden, welke de Nederland
sche haringdrijfnetvisscherij na 1930 on
dervond, waren in  het bijzonder het ge
volg van de conjunctureele prijsdaling 
en vooral ook van het grootendeels ver
loren gaan van de Duitsche m arkt voor 
den afzet van pekel- en steurharing.

Dank zij het doorzettingsvermogen en 
de energie van de Nederlandsche harirg- 
exporteurs werden nieuwe afzetgebieden 
ontsloten en kon de uitvoer na 1935 weer 
aanzienlijk toenemen.

Doch ook de Nederlandsche haring- 
drijfnetreeders hebben in  de depressie
jaren niet stilgezeten en zetten de tech
nische verbetering • der loggers met 
kracht voort: ta l van vaartuigen werden 
na 1930 verlengd en van een sterkeren 
motor voorzien.

De verlenging van de loggers was 
noodzakelijk, omdat na de m otoriseerirg 
het aantal netten per vleet verder kon 
worden uitgebreid tot 120-150. Dienten
gevolge ontstond er behoefte aan een 
grooter dek voor de behandeling der 
haring aan boord en een grootere ruimte 
voor de verwerkte haring.

Het plaatsen van zwaardere motoren 
was een gevolg van de noodzaak het 
uitoefenen van de traw lvisscherij moge
lijk  te maken in  de periode van het jaar, 
w aarin de haringdrijfnetvisscherij niet 
kan worden uitgeoefend. Di.t geschiedt 
dan vrijw el uitsluitend om de beman
ning aan de reederij te blijven binden, 
zoodat ze niet naar een anderen tak  van 
bedrijf afvloeien.

De nog steeds toenemende m otorkracht 
houdt ten nauwste verband met den 
achteruitgaanden vischstand en den 
wensch de verliezen op de traw lvisscherij 
zooveel mogelijk te beperken dan wel in 
w inst om te zetten.

De plaatsing van zware motoren tot 
300 pk. heeft echter weer tot doel ook 
de verliezen op de voorteelt van de 
haringdrijfnetvisscherij te beperken door 
zoolang mogelijk een rendabeler traw l
visscherij te kunnen blijven uitoefenen.

De haringdrijfnetvisscherij is nog 
steeds Nederlands belangrijkste tak van 
zeevisscherij.

Gedurende de laatste driekwart eeuw 
werd dit bedrijf met den logger uitge
oefend, welk vaartuigtype vele verbete
ringen onderging en ongetwijfeld ook 
thans nog aanzienlijke toekomstmoge
lijkheden biedt.

MARINE MOTOREN
4 T A K T jD lf  SEL 
v a n  S lo t 43  P. K .
Onm iddellijk leverbaar bij de 

W ER K H U IZEN

Leon CLAEYS
Z E D E L G E M  (station) 
-----  bij Brugge »
Vraagt prijs en het bezoek m, ,
een

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
onzer techniekers.

I t

DITJES en DATJES &

M U SSC H EN V ERD ELG IN G
Mogen w ij onze lezers er aan herinne

ren dat het verdelgen der musschen door 
middel van een treknet slechts tot op 
31 Augustus toegelaten is, m its men 
houder is van een Staatsvergunning 
voor vogelvangst en een m achtiging van 
het stadsbestuur?

DE OOGST
A l wie in  de gelegenheid gesteld wordt 

eens een wandeling door de velden te 
ondernemen, staat verbaasd over den 
prachtigen staat w aarin onze oogst zich 
bevindt. G raan  en aardappelen, tarwe 
en andere gewassen staan in  prachtigen 
bloei en beloven veel.

M ATEN  EN  G EW IC H TEN
De in  gebruik zijnde maten, gewichten 

en weegtoestellen, die gedurende het 
tweejarig tijdperk 1942-1943 aan den 
w ettelijken ijk  zullen onderworpen wor
den, ontvangen, wanneer zij aan de re
glem entaire voorwaarden voldoen, de 
hiernavolgende ijkm erken:

De Grieksche gamma voor de maten 
en gewichten;

Het getal 42 voor de weegtoestellen.

DE D EELM U N T
De grens voor de uitgifte van deelmunt 

werd tot drie m illiard  frank opgevoerd. 
D it is 800 m illioen meer sedert 8 Novem
ber 194Q.

L O T E R IJ W IN T ER H U LP  
T R E K K IN G  VAN 14 JU N I 1941

mentengroepen van het Nationaal V e r
bond waarvan de lijs t volgt 

De haarkappers. gehuisvest in  een a r 
rondissement welke nog niet voorzien is 
van een arrondissementgroep, zullen 
zich tot den hieronder aangewezen zetel 
wenden.

Voor het oogenblik moeten al de haar. 
kappers gehuisvest in  het arrondisse- 
ment van Diksmuide zich naar Veurne 
wenden.

De kappers die de volgende hoeveelhe- 
den niç.t bezitten, kunnen tezelfdertijd 
een aanvraag indienen tot bevoorrading 
in textielwaren.

Heerenhaarkappers: 2 haarkappers. 
kap per arbeider. Geen servetten.

Damenkappers: 3 haarkapperskappen 
voor den eersten arbeider; 2 haarkap 
perskappen voor de volgende arbeiders'
1 haarkapperskap voor de helpers en 
krulsters; 25 servetten (0.50 x 0,70) yqo. 
elk persoon die aan den zetel werkt.

Z ij zullen er voor zorgen zich te voor
zien van hun inschrijvingsform ulier op 
het handelsregister, alsmede van hun 
loonregister en de pensioenkaarten van 
hun personeël.

A l de aanvragen moeten gedaan wor
den vóór den 10 Ju li, laatstbepaalden da
tum.

Arrondissementsgroepen :
Brugge: Allewaert, 47, Vlaam schestr.; 

Oostende: Drieghe, 99, Van Iseghem laan; 
Veurne: Houbaert, 10, Noordstraat.

DE D IEN STEN
!
I van het M inisterie van Buitenlandsche 
Zaken te Brussel werden thans door het 

1 M inisterie van Financiën, Kogelstraat, te 
' Brussel, overgenomen.

Z ijn  betaalbaar met 100 fr.: de 20.000 O N R E G E L M A T IG  
b iljetten waarvan het nummer e in d ig t1 IN G EV O ER D E

TO EKO M STPLAN N EN

Nog ove r de W ederopbouw  
en de Urbanisatie van Oostende

V o o r s l e l l e n  b e l r e f t e n d e  h e l  S t a d h u i s ,  d e  
D o k k e n ,  d e  K a p e l l e s l r a a l  e n  d e n  B o u w t r a n t

Hoeveel voorstellen betreffende den 
wederopbouw en de urbanisatie van onze 
kuststad hebben er reeds het lich t ge
zien? Gelukkig b lijft het nog immer tot 
voorstellen en zal het verm oedelijk niet 
tot uitvoering komen vooraleer al deze 
voorstellen geünificeerd zijn en dat het 
beste u it elk project zal gehaald zijn 
om een homogeen geheel te vormen.

De meeste ontwerpen hebben noch
tans twee voorname doeleinden in  het 
vooruitzicht: afbreken en heropbouwen!

W elisw aar kwamen af en toe schuch
tere stemmen voor den dag met plannen 
van omwerking en heraanpassing, m aar 
deze werden overschreeuwd door de 
voorstanders van de integrale zuive
ringsactie op urbanisatiegebied.

W ij hebben daji ook het woord w illen 
laten aan een buitenstaander,- die noch 
bouwmeester, noch aannemer is, bijge
volg noch rechtstreeks noch onrecht
streeks geïnteresseerd is in  de zaak. Onze 
lezers zullen met ons bekennen dat zijn 
gedachten ver van ongegrond zijn en 
verdienen ingestudeerd te worden.

H ET STAD HU IS
Ten stadhuize, vóór den brand, moet 

er een schilderij van Van Cuyck bestaan 
hebben, dat het stadhuis voorstelde nog 
met den ingang met trappen aan den 
Noordkant van een plaats die op de 
oude kaarten van 1123 zeer m oeilijk aan 
te duiden is. daar deze kaart nog de 
oude kerk aanduidt, die la te r door de 
zee verslonden werd.

De kaart van 1641 duidt het stadhuis 
aan óp de plaats w aar het stond tot voor 
een jaar.

Moet men nu, bij den wederopbouw, 
het stadhuis verplaatsen en daarmede 
afbreken met de tradities en de geschie
denis? Volgens ons ware dat verkeerd.

Waarom  zou men trouwens het stad
huis naar den derden bassijn overbren
gen? Waarom  naar daar en niet op de 
vroegere plaats, aan de W apenplaats?

Het optrekken van het stadhuis op 
de gronden van der,-derden bassijn zal 
groote sommen vergen voor het aanleg
gen van de fundeeringen. Deze som zou 
best anders kunnen gebruikt worden, 
b.v. voor het aanbrengen van een 
prachtgevel, aan het nieuwe stadhuis. 
Het geld dat anders in  den grond zal 
worden gestopt en geen vruchten draagt, 
zou hier ten goede komen aan beeld
houwers en architecten.

Men zal w ellicht opwerpen dat er geen 
voldoende plaats is om het stadhuis 
herop te bouwen op 
zelf.

W ellich t niet op de oude plaats m aar 
toch in  de nabijheid. Een stadhuis is 
het zinnebeeld van de gemeentevrijhe
den. Het is een ontvangst- en adminis
tra tie f gebouw. De monumenteele gevel 
van een stadhuis zou te klein ziin ten
gevolge van het verbreeden hetzij van 
de Kapellestraat, hetzij van de Kerk 
straat. M aar waarom dan het stadhuis

heele omwenteling in de gewoonten der 
menschen medebrengen. Men heeft dat 
kunnen bemerken in  andere steden w aar 
overgegaan werd tot het verplaatsen van 
stations en stadhuizen van het midden 
der stad naar andere wijken. Niettegen
staande het -stichten van deze nieuwe 
w ijken werd de handel er niet door ver
p laatst naar deze nieuwe wijken, m aar 
ging verloren ook voor de oude wijk. 
E r geschiedt een verspreiding en de oude 
w ijk  heeft er door te lijden.

W at zullen alsdan de handelaars en 
eigenaars denken van het verplaatsen 
van het stadhuis naar andere oorden ? 
Dat zal vast een m inder verkeer en ver
teer in  het centrum der stad beteekenen.

met 5..000 fr„ de 40 
het nummer eindigt

met 1.000 fr., de 20 
het nummer eindigt

H ET V ER BR EED EN  DER 
STRAAT

KAPELLE-

E r werd gezegd dat de Kapellestraat 
niet zou verbreed worden, m aar wel de 
K erkstraat of ook nog de Christinastraat. 
W aarom ? K a n  men alsdan de Kapelle
straat n iet verbreeden? Het verkeer zou 
er door vergem akkelijkt worden.

Men zai ons antwoorden, m aar de K a 
pellestraat is geen verkeersstraat. Het 
antwoord daarop lu id t: een straat zon
der verkeer is een straat zonder handel. 
Dat men het uitgebreid verkeer in  de 
Kapellestraat toelate en de handel zal 
er door winnen.

Deze straat is goed beschut tegen den 
wind daar zij: van Noord tot Zuid loopt 
en m en bijna nooit Noorderwinden in 
den Zomer gewaar wordt. Tegen de 
Westerwinden is deze straat volledig be
schut. Z ij is dus aangeduid om wande
laars en koopers te ontvangen.

Het afschaffen van het Centraal sta
tion heeft een harden knak gegeven aan 
de Kapellestraat, m aar men kan toch 
niet zeggen dat het aanvoeren van de 
reizigers langs de Zeestatie een herop
bloei beteekend heeft voor de Kerk- en 
Kaaistraten.

E r  moet gezorgd worden dat de K a 
pellestraat steeds het centrum van de 
stad blijve. Daarom, en alleen daarom, 
moet deze straat verbreed worden om 
het verder verkeer aan te lokken en 
amusementsinj-ichtingen tot stand te 
brengen. Is  er iets aangenam er dan aan 
een terras te zitten in  een straat van 
druk verkeer?

Een toekomstbeeld? Een verbreede 
Kapellestraat met verbreede voetpaden, 
versierd met terrassen van moderne 
drankgelegenheden.

’s Avonds zouden onze badgasten af-

op 8.
Z ijn  betaalbaar met 250 fr., de 2.000 

biljetten waarvan het nummer eindigt 
Cp 08.

Z ijn  betaalbaar men 1.000 fr„ de 400 
biljetten waarvan het nummer eindigt 
op 180 en 62ü.

Z ijn  betaalbaar 
biljetten waarvan 
op 6471 en 0006.

Z ijn  betaalbaar 
biljetten waarvan 
op 5188.

Z ijn  betaalbaar met 25.000 fr. de 12 
b iljetten waarvan het nummer eindigt 
op 62090 — 55746 —  04490 —  40024 — 
91646 — 54175.

Z ijn  betaalbaar met 50.000 fr„ de 3 
b iljetten waarvan het nummer eindigt 
op 38713 —  45319 —  28330 —  00657.

Z ijn  betaalbaar met 100.000 fr., de 8 b il
jetten dragende de nummers 261167 — 
215514 —  128680 — 289319 — 117489.

Is  betaalbaar m ÿ  1.000.000 fr., het b il
jet dragende het nummer 129400.

De vijfden van het b iljet w innen het 
vijfde van het bedrag toegekend aan het 
overeenstemmend geheel biljet.

G IJ  Z IJT  O VER ONS BLA D  
T EV R ED EN  ?

Na lezing, schuif het in  handen van 
een gebuur, of vriend, zoo steunt gij ons. 
Dank!
H ET  ALCO HO LVERBO D  

G ELD IG
B L IJF T

Sinds de oorlogsgebeurtenissen van 
M ei 1940, denken vele caféhouders dat 
thans het alcoholverbruik vrij is en be
stellen m aar goed kome ’t u it druppels 
biji de vleet; er z ijn  er zelfs bij die zich 
niet schamen tot 8 frank te vragen voor 
een druppeltje cognac of jenever. Die 
menschen verkeeren dus in  den waan 
dat thans de alcoholwet opgeheven is, 
m aar zij vergissen zich.

Het alcoholverbod b lijft van kracht. 
Alleen personen welke van de Bezettende 
Overheid hiertoe een m achtiging beko
men hebben om sterke dranken te ver
koopen en dan nog alleen aan leden van 
het bezettingsleger, maken hierop een 
uitzondering.
VERG O ED IN G  

SCHADE IN
D ER  OORLOGS- 
D ITITSCHLAND

De in  het R ijk  voor de vergoeding van 
oorlogsschade getroffen regeling voorziet 
volle schadeloosstelling voor de aange
richte stoffelijke schade, hetzij in  natura 
of in  contanten. Tot dusverre was de 
vergoeding van benuttingsschade niet 
geregeld. H ierbij gaat het om schade
loosstelling voor derving van inkomsten, 
uitzake van oorlogshandelingen. Volgens 
de nieuwe bepalingen, dezer dagen door 
den R ijksm inister van binnenlandsche 
zaken bekend gemaakt, wordt thans ook 
laatstgenoemde schade vergoed, evenals 
bijkomende uitgaven, die de betrokke
ne zich heeft moeten getroosten. Het be
drag der schadeloosstelling voor w inst
derving, verloren gegane verdiensten en 
de bijkomende uitgaven is vastgesteld 
op maximum 3000 M ark per maand, de 
som, die voor een enkele betaling van

niet geplaatst langs den Oostkant van 
ken met zich. Ook hoopt men verder nog | de W apenplaats met een pronkgevel u it
voldoende te worden voorzien met Ita- , gevende op deze p laats? 
iiaansche tomatenpurée en olie. | De ingang der bureelen zou kunnen

Tenslotte wordt ijverig gewerkt aan de plaats hebben langs den Groentenm arkt
uitbreiding van de Deensche vischmeel 
en vischtraanproductie. Nieuwe onder
nemingen voor het verwerken van visch- 
afval werden opgericht. H ierbij komt 
dan nog de zoo ju ist ter sprake ge
brachte oprichting van èen robben- 
vangst-reederij, welke in samenwerking 
met Zeelandsche visscherij-ondernemin
gen de robbenvangst in  de binnenwate
ren van den Deenschen archipel 
hand zou nemen.

, „ T , , spraak geven, want zelden is het moge- - , , , ___
de W apenplaats lijk  in de voorzomers en nazomermaan- bij k o m e n d e ^ uitgaven^kan verleend woi- 

den op den zeedijk te zitten zonder voor
zien te zijn van een flinke overjas.

En  hoe zouden de reizigers die toeko- 
komen, niet aangelokt worden door dit 
bedrijfsbeeld? Als de badgasten nu des 
avonds aankomen, is het uitzicht ver 
van aanmoedigend.

Alweer een tegenwerping: w at zullen 
de handelaars ervan zeggen w ier huizen 
ingesloten zijn tusschen deze terrassen?
Men heeft m aar eenvoudig het reglement 
op de terrassen te wijzigen in  dezen zin 
dat er geen afsluitingen mogen geplaatst 
worden en dat er doorgans moet ver
leend worden aan den voetganger, niet 
langs de stoep van het voorland, m aar 
wel langs de gevels van de huizen, op 
minstens een halve m eter breedte, zoo 
de breedte van het voorland het toelaat.
Daarop ju ist moet de straat verbreed 
worden.

De straat zou er een veel schooner u it
zicht door krijgen. En  bestaan er geen 

de breedte van de 
straat voorschrijven ? Deze bepalingen 
zouden dienen toegepast te worden zon-

of langs de Brabantstraat, w aarin bijna 
geen geriji is.

De onkosten vart’ onteigening?
Deze kosten zouden gering zijn op 

voorwaarde dat men de eigenaars'in  de 
m ogelijkheid zou stellen bezit te nemen 
van de gronden gelegen langs den Zuid
kant van de W apenplaat?. __________ _____o_.

E r  zijn nog factoren die pleiten voor reglementen, die 
ter ; het behoud van het stadhuis op de Wa- 

ipenplaats. Een verplaatsing zou een

den, op 10.000 Reichsm ark.
AAN D E H A A R K A PPER S

Het N ationaal Verbond der Hp^rkap- 
pers van  België deelt mede dat al de 
haarkappers zekere hoeveelheden scheer
zeep en shampooing voor het wasschen 
van het haar kunnen bekomen om hun 
beroep uit te oefenen.

Deze verdeeling geldt voor een tijd 
perk van vier maanden (vanaf 1 Augus
tus tot 30 November 1941).

De officieele form ulieren der aanvra
gen voor de bevoorrading zijn te hunner 
beschikking in  de zetels der arrondisse-

der uitzonderingen. W ij herhalen het : 
w aar geen verkeer is, is geen verteer. 
T a l van bezoekers kwamen nooit in  de 
K apellestraat om de eenvoudige reden 
dat zij er hun wagen niet konden stellen.

(W ordt vervolgd).

G O ED EREN
U it ta l van vaststellingen is gebleken 

dat likeuren, w ijnen, reukwerk, weefsels 
en andere goederen in  het bezit zijn van 
personen die dezelve u it F ran krijk  heb- 
ben medegebracht na hun door de in 
België voorgevallen oorlogsgebeurtenis
sen veroorzaakten uittocht of die ze 
ontvangen hebben van derden die zelf 
onder dergelijke omstandigheden uit het 
buitenland zijn teruggekeerd.

D aar er hiervoor geen invoerrechten 
werden betaald, kunnen de bezitters 
strenge straffen oploopen. Z ij doen der 
halve best zich onverw ijld in  regel te 
stellen. De aangifte kan schrifte lijk  ge
schieden bij het M inisterie van Finan 
ciën (dienst der* geschillen), W etstraat 
14, te Brussel^

O PEN BA RE O RDE
De Burgemeesters werden er door den 

heer Gouverneur op gewezen dat alle 
gebeurtenissen of voorvallen, die van 
aard kunnen zijn  om de openbare rust 
en orde te storen, onm iddellijk ter ken
nis van de Hoogere Overheid moeten ge
bracht worden.

Aan allen raden we aan hiertoe nooit 
aanleiding te geven. Het hooger belang 
van de gemeenschap eischt dit onvoor
waardelijk.

P A S S IE V E  
LU C H TBESC H ERM IN G  

T E R U G B E l AL IN G  DER KO STEN
Voortaan zullen alle kosten in  verband 

met de passieve luchtbescherming 
(schuilplaatsenbouw, zekerheids- eu 
hulpdienst) tegen voorlegging; binnen 
regelmatige term ijnen, van behoorlijk 
opgemaakte betaalstaten, rechtstreeks 
door het m inisterie van Binnenlandsche 
Zaken, Dienst der Passieve Luchtbe- 
scherrnng vr-reiïend worden.

De desbetreffende staten moeten dus 
n iet meer voorafgaandelijk aan de 
goedkeuring van de Kreiskom m andan
tur onderworpen worden.

O NTVANGSTDAGEN DOOR H ET 
PRO V IN C IA A L C O M M ISSARIAAT 

VOOR W EST-VLA AN D EREN
Hiernavolgende lijs t geeft de zitdagen 

op waarop de heer Provinciale Comm is
saris voor West-Vlaanderen of zijn ad 
juncten ontvangst houden zoowel voov 
de openbare besturen als voor de parti 
culieren (leeningsaanvragen).

Tijdens deze ontvangsten kunnen allo 
inlichtingen nopens herstel van oor
logsschade en nopens werkverschaffing 
gevraagd vordtn .

Ir . Demeyere, Provinciaal Commissa
ris voor West-Vlaanderen, Doornikstraac 
63, K o rtrijk , ontvangst uitsluitend den 
M aandag van 10 tot 12 en van 14 tot 17 u.

Ir . De Preitere, (voor Wederopbouw en 
W erkverschaffing), Doom ikstraat, 6?, 
K o rtrijk , ontvangst elke Maandag vau 
10 tot 12 en van 14 tot 17 u .

M r Descamps (voor leeningaanvragen, 
private oorlogsschade, contingenten), 6S 
Doornikstraat, K o rtrijk , ontvangst elk; 
dag van 10 tot 12 en van 14 tot 17 u.

Ir. Beyne, Veldstraat, 18b, Brugge-St. 
M ichiels, ontvangst 2e en 4e Dinsdag, 
van 10 tot 12 en van 14 tot 17 u.

Ir . Beyne, Gerechtshof, Oostende, ont
vangst le  en 3e Dinsdag, van 10 tot 1! 
en van 14 tot 17 u.

Ir . Schepens, Stadhuis, Veurne, 2e en 
4e Dinsdag, van 10 tot 12 en van 14 toc 
17 u.
ONTSLAG VAN B U R G EM EEST ER S  IN 
H ET A RRO N D ISSEM EN T  OOSTENDE

Aan de volgende burgemeesters weni 
ontslag verleend:

Heer Sm is, burgemeester van Ouden- 
burg, vervangen door heer Decraemer;

Heer Stubbe, burgemeester van Slype, 
vervangen door heer Devloo;

Heer Defever, burgemeester van Stee
ne, vervangen door heer François;

Heer Van Damme, burgemeester van 
Schoore, vervangen door h. Sneyaert;

Heer Ingelfrrecht, burgemeester van 
St. Pieterskapelle, vervangen door heer 
Verm ander;

Heer Tillem an, burgemeester van Vlis* 
segem, vervangen door heer Beirens.



ZOEKLICHTJ ES
D EFT IG E  ALLEEN STAAN D E JU F F E R

vraagt plaats als huishoudster bij heer 
of dame alleen. Schrijven bureel van 
’t blad. (235)

BU ITEN G EW O N E OCCASIE: Brand 
kast, plano, phonomeubel met platen te 
koop, alles nieuw. Gistel, Hoogstraat 36

(240)
SCHOONE V ILLA  TE HUUR met hof

te Mariakerke. 8 plaatsen. Voor in lich 
tingen: Violettenstraat 68, Mariakerke- 
Oostende. (243)

TE  VERKO O PEN : Camion M inerva, 
3 Ton, in  goeden staat. Zich wenden tot 
J. Debruyne, Nieuwpoortsteenweg, 391.

(236)
TE KOOP GEVRAAGD : een volledig 

bureau (sch rijfta fe l) met zetel, biblio
theek- en aktenkast, of gedeelten ervan. 
Schrijven met prijsopgave, bureel blad, 
onder nummer 217. (217)

BEN KO O PER van een schrijftafe l voor 
bureau. Aanbiedingen bureel blad onder 
nummer 218. (21Ss

TE KOOP: aan voordeelige prijzen, 
Schoon nieuwgebouwd huisje, gelegen 
Honoré Borgersstr.; alsook verschillende 
loten bouwgrond in  de Honoré Borgers
straat: 1 lot, 100 m2; Leffingestr.: 1 lot, 
240 m2; Bouwm eesterstr.: 2 loten, 140 m2 
ieder; Tarwestr.: 1 lot van 90 m2; Zwa
luwenstr.: 1 lot, 125 m2. Voor in lich tin 
gen te begeven: 18, Koninginnelaan, 
Oostende. (204)

ZO EK T E  KO OPEN : Schrijfm achine, 
(liefst portable) in goeden staat. Z. w. 
Ch. Seys, 21, Rogierlaan. (211)

TE  KOOP. — F IA T  van 4 P. K . in zeei 
goeden staat. Zich wenden voor voor
waarden bureel van ’t blad.
________________________________________ (14)

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

(19)

PLAATST Z EK ER  uw geld ln bouw 
gronden. Nog eenige okkasies. Ag. SEY S  
Rogierlaan, 21. (20)

Agence Ch. Seys
OostendeRogierlaan, 21

T E  K O O P :
Schoone rapportvilla met hof, Sport- 

straat, 3 app., 200 m2 oppervl.
Schoon Burgershuis met hot en 3 appar

tementen bij Catharinaplaats.
Prachtige villa, Zeedijk, met garage.
Schoon Heerenhuis, center van stad, alle 

moderne comfort.
Schoon Handelshuis, Rampe de Flandre, 

beste ligging, gr. oppervlakte.
Rapportvilla, Koninginnelaan, met 4 ap

partementen. Str. water. 340 m2.
Prachtige villa, bij Badenpaleis.
Handelshuis met 5 appartementen, bij 

Leopold I  plaats.
Bouwgronden, Blauwkasteelstraat, Stui- 

verstraat, M ariakerkelaan (70 fr. m2).
Bouwgronden te Breedene-aan-Zee, Den 

Haan, Westende, enz. vanaf 15 fr. de 
m2.

T E  H U R E N :
Prachtige villa, alle moderne comfort, 

badkamers, enz. Center stad.
Anders huizen in stad.
Goedkoope oorlogscondities.

(238)

Rechtbank 
van Koophandel te  

Oostende
B ij vonnis van den 19 Ju n i 1941 wor

den de schuldeischers van Mevr. Blockx 
Marguerite, confectie, Gaanderij Jam es 
Ensor, 38, te Oostende, die een aanvraag 
tot het bekomen van een gerechtelijk 
akkoord heeft ingediend, opgeroepen to.t 
de vergadering van Woensdag 9 Ju li 
1941, te 10.30 uur, in  de gehoorzaal van 
de rechtbank, Justitiepaleis, te Oosten
de.

Voor uittreksel : 
De Referendaris,
R . FO N TA IN E.

Prijskampen g|g

KAART
Op Zondag 20 Ju li, prijskam p met d 

kaart (bieden) bij Oscar M atthys, cal. 
«De Welkom», Gistelsteenweg, Steene- 
Statie. 100 fr. vooruit en het inleggeld 
Inleg 5 fr. per man. Inschrijving  om 2 u 
Begin om 2.30 uur.

*
B IL JA R T

.Zondag 22 Jun i, prijskam p op den bil
jart bij M arcel Tempere, café du Boule
vard, Torhoutsteenweg, 334b. 150 fr. voor
uit en het Inleggeld. In leg 5 fr. Inscnrij- 
ving om 1 uur. Begin om 1.30 uur.

Zondag 29 Jun i, prijskam p op den bil
jart, bij Ju lien  Zonnekeln, café Norman
die, Conterdam-Steene. 300 f.r vooruit 
en het inleggeld. In leg 5 fr. per man. 
Inschrijving om 12.30 uur. Begin om 13 
uur.

Zondag 6 Ju li, prijskamp op den bil
jart bij Henri Stroobant, café Hooge 
Barriere, Torhoutsteeneeg, 78, Steene. 
150 fr. vooruit en het inleggeld. Inleg 5 
ir. Inschrijving om 1 uur. Begin om 1.30 
uur.

Op Zondag 13 Ju li, prijskam p op der 
biljart bij Cyriel Messenne-Pierloot, ca
fé «De V ier Wegen», Steene-Dorp. 200 
fr. vooruit en het inleggeld. In leg 5 fr 
per man. Inschrijving om 1 uur. Begin 
om 1.30 uur.

Studie van den Notaris

René L IN G IE R
te Oostende, Koninginnelaan, 68

IN STEL
op DONDERDAG 26 JU N I 1941, om 3 ure 
namiddag ter herberg «Prins Boudewijn» 
te Oostende, St. Sebastiaanstraat, 22, van

I. G EM EEN T E ST EEN E
EEN E W ELB EK LA N T E

Herberg
Zandvoordestraat, 105; groot 90 m2.

Verpacht m its 275 fr. te maande, las
ten aan pachter.

II.  STAD  OOSTENDE

gerievig- W oonhuis
Metserstraat, 59; groot 69 m2.

V rij gebruik eene maand na den toe
slag.

Beide koopen zijn iederen dag na te 
zien van 2 tot 4 ure.

O M M ISS IE  VAN O PENBAREN  
ONDERSTAND OOSTENDE

Op MAANDAG 30 JU N I 1941, te 14.30 
uur, zal de Commissie van Openbaren 
Onderstand in hare gewone zittingszaal, 
Ed ith  Cavellstraat, 15, overgaan tot de

O PEN BA RE
Aanbesteding
van de volgende waren:

Lot I :  10.000 kgr. Brood 
Lot I I :  1.200 kgr. Ossenvleesch 
Lot I I I :  200 ton Anthraciet 80/120 

100 ton Steenkolen 
10 ton Briketten.

Deze hoeveelheden kunnen volgens de 
noodwendigheden van den dienst ver
meerderd of verm inderd worden.

De aanbiedingen op formaatzegel zul
len u iterlijk  Maandag 30 Ju n i 1941 te 
14.30 uur ter zittingszaal, Burgerlijk  
Hospitaal, Ed ith  Cavellstraat, 15, alhier 
afgegeven worden.

De Commissie van 
Openbaren Onderstand.

(234)

S ta d N IE U W P O O R T
BER IC H T

Op V R IJD A G  4 JU L I a.s., te 11 u. voor
middag, ten stadhuize, zal er overgegaan 
worden tot de openbare aanbesteding 
van de stedeliike R E IN IG IN G SD IEN ST  
en RU IM IN G SD IEN ST .

Lastenkohieren ziin .te bekomen op 
het sstadssecretarlaat tegen den prijs 
van 5 frs per exemplaar.

Nieuwpoort, 16 Ju n i 1941.
De Burgemeester, 

Dr. A. Van Damme.
(239)

* « • »

Ordening 
en Aanpassing inzake 

Nationale 
Krisisbelasting

Ten einde betwistingen te vermijden, 
die zouden kunnen oprijzen, inzonder
heid wegens de verschillende wijzigingen 
aan de wetgeving betreffende de natio
nale krisisbelasting gebracht, en ook om 
de aanslagvoeten op dé belastbare in 
komens in  overeenstemming te brengen, 
is thans betreffende de nationale krisis
belasting, een besluit verschenen, w aar
bij. alle tot dusver getroffen beschikkin
gen in  een tekst worden vereenigd.

De krisisbelasting, uitsluitend ten ba
te van den Staa t geheven, is progressief 
en van toepassing op het bedrag van alle 
bezoldigingen, vergoedingen, pensioenen, 
bijverdiensten, renten en allerhande b ij
slagen, baten van vrije  beroepen, amb
ten, posten en andere winstgevende be
trekkingen, w insten van allen aard, als
mede de inkomsten van belegde kapita
len en vaste goederen.

W at betreft de onroerende goederen, 
moet de belastingsplichtige het verschil 
bijbetalen tusschen de krisisbelasting, 
betaald volgens het kadastrale inkomen 
van zijn eigendommen afzonderlijk en 
het gezamenlijke inkomen van al zijn 
in  het rijk  gelegen onroerende goederen. 
D it verschil wordt betaald in  de gemeen
te w aar h ij voor de aanvullende perso
neele belasting aangeslagen wordt, bij 
gebrek daaraan, te Brussel.

De krisisbelasting wordt op de bedrijfs- 
inkomsten geheven op denzelfden grond
slag en volgens dezelfde modaliteiten 
van de bedrijfsbelasting, dus eveneens 
met inachtnem ing van gezinslasten, en 
de toepassing der verhooging van een 
tiende voor gehuwden zonder kinderen 
en met twee tienden voor de andere be- 
lastingsplichtigen zonder kinderen.

S c h a k e n

Oostendsch Nieuws
HET U ITD EELEN  VAN DE
BEVO O RRAD INGSKAARTEN  
Efl UE g EVUO KRECHTEN

Elkeen weet thans dat zwangere vrou
wen, grijsaards, invalieden en zieken den 
voorrang krijgen bij de uitdeeling der 
bevoorradingskaarten.

T tuns 'r ijv e n  smntmge <i..jnS'-hen dit 
zoo ver dat ze ook in  de winkels hiervan 
m isbruik maken en er zijn er zelfs die 
voor meer dan één huisgezin de oevoor- 
i-aaing komen halen.

Het is wel te verstaan dat de kwestie 
van den voorrang niet mag ingeroepen 
worden, eens men bij den beenhouwer, 
kruidenier, enz te winkel gaat, waar elk 
op beurt moe.t beaiend.

Sommige menschen maken hiervan ten 
andere m aar al te gemakkelijk misbruik.
VOORRANG B IJ  W IN K E L IE R S

U it gevoel van menscnenjKneid be- 
slistte net gemeentebestuur, ouae men
schen, oorlogsverminkten, zwangere 
vrouwen, en zoo meer, voorrang te ver
leenen tot het in  ontvangst nemen der 
rantsoenzegels.

Om alle betwistingen daarom trent te 
voorkomen, werden beiangneDDenden in 
het bezit gesteld van een bijzondere toe
gangskaart tot de dienstlokalen.

Die toegangskaart is evenwel niet gel
dig tot het bekomen van voorrang van 
bediening bij de handelaars.

Het tegenvergestelde wordt evenwel 
dikw ijls door de begunstigden beweerd.

Kw aad zou er inderdaad niet in  ste
ken, ware het n iet dat bewezen is ge
worden dat er, spijtig genoeg, ernstige 
m isbruiken uit voortspruiten.

Bezitters van voorrangkaarten, zijn 
nu eenvoudig boodschappers geworden 
van vrij ta lrijke  huisgezinnen, en ze 
gaan van den eenen winkel naar den 
anderen en trekken binnen voor den 
neus van hen die soms uren reeds te 
wachten staan.

D at gaat zoo voornam elijk bij de be
deeling van heilbot, rollmops, garnaal, 
enz.

De controle van ravitailleering kan 
dergelijke handeling niet duiden en de

ARM E FLORA
Flora in  het Park  heeft deze week ook 

te lijden gehad. Een stuk is uit haar vlee 
zige b il verdwenen ! ...
LU C H TBESCH ERM IN G

Genaamde Massenhove Louis, schuil- 
plaatsonderhouder der schuilplaats Rein- 
ders, vojid een waardevollen gouden 
ring. H ij deed navraag naar de eigenaar
ster er van, M ejuffer Sweetlove, en stel
de haar den ring ter hand. Op te merken 
va lt dat d it reeds de derde m aal is dat 
Massenhove Louis een dergelijke daad 
stelt.

Bravo Louis. Eerlijkheid duurt het 
langst.
IN HET BUREAU  VAN IN K W A R T IE 
R ING.

Deze week kreeg het bureau van In 
kwartiering, Ieperstraat, 35, aansluiting 
met het telefonisch net van de stads
diensten.

Een m erkelijke verlichting voor de 
werkzaamheden van A. Vandecasteele, 
bureauchef.
AARD APPELEN

Deze week kon men met zegels, nog 
oude aardappelen krijgen in  de ver
schillende winkels.

W aar komen die zoo laat vandaan?
DE G EZO N D H EID SD IEN ST  
VAN HET LEG ER

De functies, de lokalen en het heele 
m ateriaal van den gezondheidsdienst 
van het leger worden overgedragen aan 
het M inisterie van Binnenlandsche Za
ken en Volksgezondheid. Te dien einde 
wordt een nieuwe directie ingesteld, ge- 
inaamd «Directie speciale verzorging».
V ER K EER ST O ELA T IN G

Binnen afzienbaren tijd  zullen alle 
vrachtwagens toelating tot rijden ver
krijgen. Het schijnt dat de kleine vracht
wagentjes echter h ier buiten zullen val
len.
F IETSBAN D EN  G ERANTSO EN EERD

Van, 18 Ju n i af zijn alle fietsbanden 
gerantsoeneerd. M achtiging tot bevoor-

Prijs van Groenten en Fru it
G ELD IG  VAN 20 TOT 26 JU N I 1941

Maxim um prijs Maximumpr. Maximumpr.
Produkten van betalen aan groothandel kleinhandel
eerste kw aliteit den producteur aan klein- aan ver-

of invoerders handel bruike..
A. G RO EN TEN : Fr. Fr. Fr.
Bloemkoolen, 20 cm., per stuk ........  3.00 3.55 4.60
Bloemkoolen, 30 cm., per stuk ........  4.00 4.80 6.25
Kropsalade, per s tu k ................. ........ 1.25 1.55 2.00
Asperges, bussels van 800 gr................  5.80 6;75 8.75
Asperges, bussels van 500 gr................  3.70 4.35 5.65
Asperges, los en per kilogram  ............. 7.00 8.15 11.35
Phabarber, per kilo .............................. 2.00 2.40 3.10
Wortelen, in  bu-ssels, per bussel ........ 4.00 4.70 6.10
Radijzen, in bussel ..............................  0.60 0.80 1.00
B. F R U IT  :
Stekelbessen, per k ilo ............................ 4.25 4.90 6.10
Aardbezien, per kilo .............................  8.00 9.20 12.25

Het gaat h ier over de prijzen van produkten die tot de eerste kw aliteit 
behooren, voor dewelke scherpe eischen zijn vastgesteld.

De produkten die aan deze kwaliteiteischen niet voldoen, moeten minstens 
20 t.h. lager verkocht worden.

Rantsoeneeringsberichten

winkeliers mogen ook zulken mistoestand rading wordt afgeleverd ten stadhuize,
nie.t in  de hand werken.
K IN D ER EN  SPEELD EN  MET 
O O RLO GSTU IG

De 15-jarige Je an  Bauwens, wonende 
G elijkheidstraat, te Oostende, had in  
het M aria-Hendrikapark een koperen 
voorwerp —  een granaatkap — gevonden. 
Thuisgekomen wilde h ij het tuig open
maken door er met den voet op te stam 
pen. Een geweldige ontploffing deed 
zich voor, w aarbij Je an  Bauwens zwaar, 
en zijn twee zustertjes Pau la en Lucie 
lich t gewond werden.

In  a lle rijl naar een ziekenhuis over
gebracht, bleek de toestand van Jean  
Bauwens, wel ernstig, m aar niet levens
gevaarlijk.
LU C H T BESC H ER M IN G

De heeren Sweetlove Georges en Ver
huist Achiel namen deel aan het examen 
van het Roode Kru is. Beiden ziin ten 
volle geslaagd en verdienen dan ook on
ze hartelijkste gelukwenschen.

Zoo beschikt de L. B . weer over een 
paar betrouwbare sanitairen •
FRAN SCH E LO GEM EN TEN

Deze week werden de personen op he 
stadhuis uitgenoodigd die in  M ei 1940 
soldaten van het Fransche leger her 
geherbergd met het oog op de regeling 
van de vergoeding.
STR O O IE  HOEDEN

Sp ijts  den tegenwoordigen toestand, 
hebben w ij met de warm e dagen toch 
weer de eerste traditioneele Zomerhoe
den gezien! Onze jeugd w ist zich h ier
mede weer te verm aken : een natten  duim 
op de palm  van de hand had werk !......
AFM ETEN  DER STRATEN

In  den laatsten tijd  is men druk bezig 
met het afmeten der straten onzer stad. 
Het sch ijnt dat deze metingen van doen 
zijn om de plans van de stad teru op 
te maken, daar deze door brand in  M ei 
1940 alle vernield werden.
10 M ARK TE  BEKO M EN

Alle m ilitairen  welke hun uniform  heb
ben ingeleverd, na in  Duitsch krijgsge
vangenschap te zijn geweest, kunnen op 
vertoon van het bewije der inlevering 
10 M ark ontvangen. Daartoe dienen zij 
naar het stadhuis te gaan, bureau van 
M ilitie, en een bewijs van ingeleverde 
kleederen aan te vragen. M et d it bewijs 
gaat men naar het Hotel du Pare, eer
ste verdieping, alw aar men een stempel 
zal plaatsen op dat briefje. D at dient 
men daarna xmder omslag naar den be
stuurder van de Stalag  of O flag op te 
sturen w aar men krijgsgevangene was. 
En  dan nog w at geduld en de zaak komt 
in  orde.
OOSTENDSCHE K E R M IS

le  verdieping, Bureau van Ravita illee 
ring.
B R U IK B A A R  MAK ING VAN 
AFVALPRODUCTEN

Deze week hadden te Brussel studie
dagen plaats over de bruikbaarm aking 
van afvalproducten. Onze stad was 
hierop vertegenwoordigd door den heer 
Hoofdingenieur Vandewinckel.

Onze Brievenbus
E. V. V ER H ELST , BR U G G E.

W ij hebben uwe vraag overgemaakt en 
antwoorden U  zoo spoedig mogelijk.

Gelief 7,50 fr. te storten op onze post
checkrekening 1070.98.

KO O PH AN D ELSRECH TBAN K VAN 
OOSTENDE

Diefstal van een 
Vellen M antel

Mevrouw Ju lia  Borgers, echtgenoote 
van M. Ju les D ’Hoore, wonende te Oos 
tende, Nieuwpoortsteenweg 153, had in 
Jan u ari 11. haar bontmantel, ter waarde 
van 12.501 frank, aan den Heer Albert 
Neyman, pelsenbewerker, wonende te 
Oostende, Christinastraat, toevertrouwd, 
cm er veranderingen te laten aan toe
brengen. '

In  den nacht van 30 op 31 Jan u ari jl. 
werd er een nachtelijken diefstal, met 
braak en beklimming, ten huize van den 
heer Neyman gepleegd, terw ijl deze met 
de leden van zijn gezin afwezig was, om 
in een schuilplaats toevlucht te zoeken 
tegen een mogelijk bombardement. De 
inbrekers zijn binnengeraakt langs het 
bovenlicht van de voordeur, w aarvan de 
opening voorloopig was afgesloten met 
een stuk balatum, waarna zij het ven
ster hebben opengebroken in  de deur 
die toegang verleent tot den w inkel en 
de hand gelegd op allerhande kleedings- 
stukken van den heer Neyman en ook 
op den kwestieuzen mantel.

Mevrouw Borgers stelde een proces in 
tegen M. Neyman, om teruggave van 
haren m antel of bij gebrek zulks te 
doen, haar de som van 1.501 frank u it 
te keeren als schadeloosstelling.

De Rechtbank komt thans in  een u it
voerig gemotiveerd vonnis uitspraak te 
doen en verk laart o.a. dat het hier gaat 
over een dienstverhuring samen met een

M aandag 30 Ju n i, dat voor het stadsper
soneel en de scholen verlof wordt gege
ven.

Het is n iet op Maandag 7 Ju li m aar op bewaargeving en dat de verweerder niet
enkel gehouden was aan de bewaring van 
het hem toe vertrouwde voorwerp de
zelfde zorg te besteden, die h ij besteedt 
aan de bewaring van zijn eigen zaken, 
doch h ij moest daarbij zorgen voor het 
behoud van de zaak, door er al de zorg 
voor te dragen van een goed huisvad«r; 
dat het hier in  principe wel een geval 
van overm acht is doch deze niet bevrij
dend is wanneer het bewezen is dat de 
bewaarplicht onvolledig werd volbracht. 

Welnu, M. Neyman moest wel weten

Cinema’s

V RA A G STUK  Nr 3
Sleutel Td4d7 dreigt 2-Pb5d4. 

Eerste variante als De4e5, 2-Dg2d5 mat. 
2e variante als Pg3f5, 2-Dg2g8 mat.
3e variante als Pg3e2, 2-Dg2g8 mat.
4e variante als f6f5, 2Td7xe7 mat.

VRA A G STUK  Nr 4, A. SERV A IS , GEN T

W it speelt en geeft m at in  twee zetten

P A L A C E
1. Aktualiteiten U fa in  le  week.
2. Een dokumentair.
3. «Le D roit à  l ’Amour» (Recht auf 

Liebe), een schoone film  met Magda 
Schneider.

F O R U M
1. Aktualiteiten U fa in  le  week.
2. Een dokumentair.
3. «Brand op den Oceaan» (B rand  im 

Ozean» .

C A M  EO
1. Een dokumentair.
2. U fa aktualiteiten in lste week.
3. «Liefdeschool» (Liebeschül).

R I A L T O
1. Een dokumentair.
2. U fa aktualiteiten in  lste  week.
3. Albrecht Schoenhals en Cam illa 

Horn in  «De roman van een dokter» 
(Rom an eines Arztes».
R E X

1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten U fa in  le  week.
3. Heinz Ruhm ann, Théo Lingen en 

Hans Moser in  «De M an w aarvan men 
spreekt» (Der M an von dem man 
spricht).
R I O

1. Een dokumentair.
2. U fa aktualiteiten in lste week.
3. L ilian  Harvey en V ictor S taa l in : 

«Capriccio».

R O X Y
1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten U fa in  le  week.
3. H arry  P ie l in  «Opstand in  de W il

dernis (Um waltzung im  Dschungel).

T EX T IELPR O D U C T EN
De handelaars zijn verplicht de mach

tigingen tot bevoorrading in  textielpro
ducten altijd  te aanvaarden zoolang 
deze den geldigheidsduur van twee 
maand niet nebben overschreden. Deze 
m achtigingen hebben dezelfde waarde 
als het aaarmee overeenstemmende aan- 
ta i punten, en zullen in  omloop blijven 
om te voorzien in  bijzondere gevallen: 
geooorte, nuweii^K, sterfgeval, onheil.

E IE R B E D E E L IN G
In  verschillende steden van het land 

werd overgegaan tot de m sennjving van 
de reentneouenaen op eieren. Zal men 
in  onze stad ook zoo iets invoeren?

M A ÏZEN A
Beperkte hoeveelheden maïzena zijn 

ter bescnikking van den Bevoorradings
dienst gesteld.

j Aiieen de koloniën voor zwakke kinde- 
• ren, ae Rijksneropvoeaingsgesticnten en 
üe neropvoeaingsgesticnten aangenomen 
aoor aen ötaat, Komen in  aanmerking 
voor üe verdeeling van dit product.

i BROOD O F  A A RD A PPELEN  ?
! Het is m^ar b illijk  dat eenieder in  de- 
zeifae majte van het recht zou kunnen 

' genieten zich brooa oi meel met zijn 
aarüappelzegels aan te schaffen. D it 

1 b lijkt nu evénwel het gevai niet te zijn.
' Inaeraaad, m erkt men op, w at moeten 
ae verbruikers aoen waarvan de winke
liers b.v. slecnts 500 gram aardappelen 
m eens verkoopen, terw ijl de rantsoen- 
zegei recht geeft op 2,5 kg.? Moeten zij 
zien ontdoen van hun deelzegels met het 
gevolg dat ze benadeeld woraen voor een' 
zekere noeveelheid brooa? W at moeten 
de verbruikers doen die in  de eethuizen 
hun malen gebruiken?

u a t een regeling nier dringend ge- 
wenscht is, lig t voor de hand.

D EELZ EG ELS  
VOOR A A RD A PPELEN

Het Staatsb lad bevat volgend bericht 
aân de gemeentebesturen:

De deelzegels voor aardappelen, inge
diend door bakkers of ver koopers van 
meel in  ’t klein tot het bekomen van 
een m achtiging tot bevoorrading A, die
nen aanvaard op grondslag van 9 deel
zegels voor aaraappelen tegen 2 zegels 
n r 1.
Z E G E L T JE S  B I J  ST ER FG EV A L

In  ons vorig nummer schreven we, dat 
het wel te verstaan is, dai bij sterfgeval 
van een fam ilielid, men niet verplicht 
is de rantsoenzegels in  te dragen zeli 
niet de aaraappeizegels.

W iji voegen m eraan toe, dat dit natuur
lijk  het geval is voor de in  den loop zijn
de rantsoenzegels.

A ls men eenter op het einde van de 
maand rantsoenkaarten ontvangt voor 
een volgende maand, en ondertusschen 
het fam ilielid  vóór de data van het in 
gebruik komen van deze zegels, sterft, 
dan moeten deze zegels ingedragen Wor
den.

DE V ER K O O P VAN 
R U B B E R F IE T S B A N  DEN 

G ER EG ELD
M et ingang van 8 Ju n i mogen de rub- 

berfietsbanden (buiten- en binnenband, 
tuben), hetzij afzonderlijk, hetzij gemon
teerd, op nieuwe of reeas gebruikte fie t
sen, slechts afgeleverd worden tegen af
gifte van een m achtiging tot bevoorra
ding.

Deze bepaling geldt zoowel voor parti- 
kulieren als voor handelaars (kleinhan
delaars en invoerders), alsook voor de 
fabrikanten (rijw ielherstellers en -mon- 
teerders inbegrepen).

Door de woorden «rijw iel» of «fiets» 
moet worden verstaan: de gewone fiets, 
transportdriew ieler, de fiets door motor 
de tandem, de trip let, de driewieler, de 
gedreven. Worden met de rijw ielen  gé 
lijkgesteld: de aanhangers en wagentjes, 
u itgerust-mejt fietsbanden.

De klein- en groothandelaars, invoer

DE W EER SLA G  VAN EEN  DAG 
W ER K LO O SH EID  OP 
DE B IJR A N T SO EN EN

De arbeider die van de bijrantsoenen 
geniet heeft een fo rfa ita ir recht op 30 
broodzegels en 30 vleeschzegels, welke 
ook het aantal effectieve werkdagen zij. 
H ij bekomt daarenboven 2 m argarine
zegels voor drie dagen effectieven arbeid.

De arbeider die om een of andere 
reden een dag arbeid verliest, geniet niet 
meer van he.t forfait. Zoodus zal h ij bij 
de berekening van de bijrantsoenen, niet 
alleen den dag waarop hij niet heeft ge
arbeid verliezen, m aar ook al de verlof
dagen waarop hij gedurende het verlöo- 
pen rantsoeneeringstijdperk niet gewerkt 
heeft.

Deze regel is slechts van toepassing 
op de brood- en vleeschzegels; er is geen 
forfa it voor de margarinezegels.

D E LAN D BO U W ERS M OGEN 
KAAS M AKEN  VAN AFG ERO O M 
DE M E LK  DOCH SLEC H TS VOOR 

E IG E N  G E B R U IK
De landbouwers mogen de afgeroomde 

melk, die hun door de m elkerij terugge
stuurd wordt, naar goeddunken gebrui
ken.

Ze mogen er o.a. kaas van maken voor 
hun persoonlijk gebruik, m aar in  geen 
geval mag deze kaas in  den handel ge
bracht worden.

Voor de fabricatie van kaas voor den 
handel, is inderdaad een m achtiging van 
de Hoofdgroepeering «Zuivel, Vetten en 
Eieren» noodig.
DE FA B R IC A T IE  VAN BO T ER  U IT  

G E IT EN M ELK  IS  V R IJ
Het besluit van 17 Augustus 194Î) dat 

de fabricatie en den verkoop van boter 
reglementeert, is sleçhts van toepassing 
op boter die uit koemelk gefabriceerd 
wordt.

De fabricatie van boter uit gfeitenmelk 
kan dus niet belet worden en is vrij.

Van een anderen kant is er geen tekst 
die den houder van geiten belet van zijn 
rantsoen koemelk te genieten waarop h ij 
volgens zijn rantsoenzegels recht heeft.
H ET  V ER V O ER  VAN M ELK  VAN 
D E H O EVE NAAR D E M E L K E R IJ

In  princiep moet de erkende m elkerij 
de melk op de hoeve afhalen en er het 
vervoer van verzekeren.

Ind ien de weg bij de hoeve echter niet 
berijdbaar is, moet de boer de melk tot 
den dichtstbij gelegen weg vervoeren, 
w aar de m elkerij de melk zal komen 
afhalen.

De landbouwer mag een vergoeding 
eischen voor de onkosten die eventueel 
uit dit feit zouden kunnen voortvloeien, 
op den voet van 2 centiemen per liter, 
indien er meer dan 200 meter a f te leg
gen is en 3 centiemen per lite r indien 
er meer dan 500 meter is.

Speciale Treinen 
uit Oostende en 

Antwerpen
B I J  G ELEG EN H E ID  VAN DEN 

W ED S T R IJD  ROTH-SYS

dat de inbraken ta lrijk  zijn in  een stad i ders en fabrikanten (rijw ielbestellers er 
lijk  Oostende, waar de inwoners hun ! -monteerders inbegrepen) zijn er toe ge- 
toevlucht zoeken in schuilplaatsen, wan- houden tegen 15 Ju li de voorraden nieu- 
neer een nachtelijk  bombardement te we rubberfietsen die zij in  hun bezit had- 
vreezen valt, lijk  hijzelf het ten andere ; den 0p 18 Ju n i 1941, aan te geven bij den 
meermalen heeft gedaan samen met zijn j Centralen Dienst voor statistiek, 68, Ko- 
fam ilie. ! ningstraat, te Brussel. Deze aangifte zai

Onder deze omstandigheden was h ij m dubbel exem plaar geschieden. Een 
verplicht heel bijzondere voorzorgsmaat- exem plaar voorzien van den stempel van
regelen te treffen, temeer bij een pelsen 
handelaar, gezien de huidige hooge p rij
zen der pelsen.

H ij moest in  dit geval er bijzonder

den Centralen D ienst voor statistiek zal 
aan den aangever worden teruggezon 
den) het zal een bewijs vormen dat de 
betrokkene te gepasten tijde zijn ver

voor zorgen een kleed van waarde zooals plichtingen is nagekomen. Deze formu
de mantel van M. Borgers ,te verbergen 
in  een daartoe best geschikte plaats.

Bijgevolg verklaart de Rechtbank M. 
Neyman aansprakelijk voor den diefstal, 
m aar aangezien er betwisting bestaat 
aangaande de waarde welke wordt toe
geschreven aan den gestolen mantel, be
paalt de rechtbank een deskundig on
derzoek.

De deskundige zal o.a. moeten uitm a
ken: op welk tijdstip, voor welken prijs 
en bij welken handelaar Mevrouw Bo r
gers den petchannicky-vellen pels heeft 
gekocht; of in den prijs de weeldetaxe 
begrepen is of niet; of die p rijs overeen
stemt met dien van, een nieuwen pels 
van die kw aliteit ten tijde van den aan
koop; welke de waa)rde was van het 
kleedingsstuk einde Jan u ari 1941, reke
ning gehouden met het slijtagecoeffi- 
cient gezien de dracht; met het fe it dat 
de pelsen in waarde zijn gestegen, doch 
in de mate dat de prijsstijging geregle
menteerd is.

lieren zi;<n te bekomen bij de gemeente
diensten voor de bevoorrading en de 
rantsoeneering.

De m achtigingen tot bevoorrading: a) 
ter vervanging; b) tot eerste uitrusting, 
wordén afgeleverd door den dienst voor 
de bevoorrdanig en de rantsoeneering 
der gemeente w aar de verbruiker woon
achtig is.

W ENDT U VOOR A LLE  D R U K W ER K  
tot de Drukkerij van 

« H E T  V I S S C H E R I J B L A D »

Onvrijwillig bedwateren
B I J  K IN D ER EN  EN VOLWASSENfcN

ALLE HUIDZIEKTEN
JE U K  AAN DEN AARS

M ET  O F ZO NDER W O R M P JES  EN  
OP E L K  D EEL  VAN H ET  LICH AAM

HAARZIEKTEN
H AARUITVAL, JEU K IN G EN , ECZEM A

Kaalhoofdigheid, Kale plekken, 
Spoedige eü volledige uitslagen 

Vraagt circulaire U. Pr. C. 64, goed uwe 
ziekte uitleggen, aan de Pharmacie du 
Tróne, Troonstraat, 31, Brussel. (225)

Men weet dat de wedstrijd Roth-Sys, 
tellende voor het kampioenschap van 
Belgie aller categorieën, definitief vast
gesteld werd op Woensdag 2 Ju li.

B ij deze gelegenheid zal de Nationale 
M aatschappij van Belgische Spoorwegen 
twee speciale treinen in  dienst stellen, 
de eene vertrekkende uit Oostende, de 
andere u it Antwerpen. Deze treinen zul
len Oostende K a a i verlaten te 14.10 u. 
en Antwerpen-Centraal te 15 u. 55; de 
eerste komt aan .te Brugge te 14.35 u . 
'te Gent St-Pieters te 15.20 u. en te Aalst- 
Noord te 16 u., om te Brussel aan te 
komen te 16.42 u. De tweede stopt te 
Mechelen .te 16.16 u. en te Vilvoorde te 
16.26 u., om te 16.34 u. te Brussel aan ’te 
komen.

Voor den terugkeer zullen beide tre i
nen te 23 uur vertrekken, met stilstanden 
in dezelfde stations als bij de heenreis; 
aankomst te Oostende-Kaai te 1 u. 27, te 
Antwerpen te 23 u. 37.

Men voorziet dat deze treinen ieder 
een duizendtal supporters van K are i Sys 
en Gustaaf Roth zullen vervoeren, die 
den zoolang verbeiden kamp willen b ij
wonen.

Met een klein Vischje 
vangt men de grooten

Voor 10 frank of voor 50 frank
neemt U  deel aan de 
T R E K K I N G  
der 22.486 LO TEN  

der

Loterij Winterhulp
Super groot lot : EEN M ILL IO EN  
V ijf groote loten van 100.000 frank 
80 loten van 5.000 tot 50.000 frank 
22.400 loten van 100 tot 1.000 frank 
M A A N D EL IJK SC H E  T R EK K IN G EN  

Eerstkomende trekking: H alf- Ju li



MARKTBERICHTEN
V tSC HA AN VOER G ED U REN D E DE W E E K  VAN 8 TOT EN MET 14 JU N I 1941

Vischsoort O O STENDE N IEU W PO O RT  Z EEB R U G G E  BO UCHO UTE TOTAAL

Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.
G arnaal: 11.094,000 7.320,500 22.522,750 5.161,000 46.098,250
Platvisch  en Schui:

le  soort 513,000 6.313,000 301,100 — 7.127,100
2e soort 67,500 799,000 88,300 — 954,800
3e soort 28,800 7,000 16,000 — 51,800

Tong:
le  soort 13,450 17,000 24,200 — 54,650
2e soort 6,100 45,100 27,700 — 78,900
3e soort 11,100 36,450 19,200 — 66,750

Schui :
3e soort 288,000 — — — 288,000

Tarbot en griet 16,450 24,400 9,400 — 50,250
Rog : 177,700 574,500 18,500 — 770,700
Bot: 168,300 655,000 91,500 — 914,800
Poers: — — — — —
Soldaten en

knorhaans: — — — — —
Krabben: — 
Totaal aankoop-

-- 14,000 14,000

cijfer: 125.101,00 fr. 154.975,00 fr. 233.407,70 fr. 51.652,00 fr. 565.135,70 fr.
Bemerkingen. — Oostende 
5 vischdagen; Bouchaute:

: 4 vischdagen; 
6 vischdagen.

Nieuwpoort: 5 vischdagen; Zeebrugge:

De Vlaam sche Post

Vlaam sche arbeiders in  Duitschland 
werkzaam, kunnen geregeld een 
Vlaam sch dagblad te lezen krijgen, ge
titeld-: «De Vlaam sche Post».

Daarvoor moeten ze zich wenden naar 
de Redactie van «De Vlaam sche Post», 
Berlin  W8.

Een D uiker in het 
Zalm net

NIEUWPOORT
Donderdag 12 Juni. — G arnaal: 2001 

kg. voor 20010 fr.; visch 611 kg. 200 voor
7797.50 fr.

Zaterdag 14 Juni. — G arnaal: 1828 kg. 
voor 18280 fr.; visch 2578 kg. voor 26015 
fr.

Maandag 16 Juni. —  G arnaal 1973 kg 
voor 19730 fr.; visch 2492 kg. voor 24236 
fr.

Dinsdag 17 Juni. — G arnaal 3496 kg. 
voor 34960 fr.; visch: 1734 kg. 200 voor
16863.50 fr.

Woensdag 18 Juni. — G arnaal: 284 kg. 
voor 2840 tr.; visch: 1406 kg. 500 voor 
14358,80 fr.

* V ISCHAANVOER
Gedurende de v ijf eerste maanden van 

1941 werden toegevoerd: 226.518 kg. gar
naal voor een bedrag van 3.180.969 fr. 
Voor de sprot bedroegen de cijfers 117.390 
kg. aan 1.106.843 fr.

Visch werd toegevoerd voor een ge
w icht van 176.401 kg„ verkocht voor 
3.102.168 fr.

In  to taa l werden aan de Corporatie 
af geleverd: 520.309 kg. voor een waarde 
van 7.389.980 fr.

In  dezelfde periode 1939, boekte men 
110.484 kg. gam aal voor 416.503 fr. Vooi 
de visch luidden de cijfers: 666.298 kg., 
gemijnd tegen 2.089.230 fr.

Voor hoogergemeld tijd stip  in  1941, 
boekte men thans een meerwaarde van 
5.300.750 fr., alhoewel 256.473 kg. mindei 
werd toegevoerd dan in  dezelfde periode 
1939.

ANTWERPEN
W E E K  VAN 9 TOT 14 JU N I 1941

a) Bedeeling van visch in de M ijn
7.721,4 kg. Belgische visch, waarvan

Ó.297 kg. garnaal, en 4.391 kg. vreemde 
visch.

b) Visch rechtstreeks op de vischm arkt 
gevoerd m its het betalen eener vergoe
ding van 0,12 fr. per kg. netto gewient: 
900 kg. vreemde kreukels.* * W

Prijs  van de onderstaande vischsoor- 
cen, verkocht op de stedelijke visch
m arkt te Antwerpen, op Vrijdag 13 Ju n i: 
garnaal 18 fr. per kg.; kreukels 5 fr per 
liter.

D it zijn de prijzen voor den verbruiker.

Rechtbanken

M eer
Sam enhoorigheid

E r zijn oversten van sommige Staats- 
en Stadsdiensten, die na gebeurtenissen, 
’s morgens hun onderhoorigen nogai 
brutaal toespreken, w aar deze plichtbe- 
seffend in  stad b lijven slapen en zij het 
nochtans gem akkelijker vinden te gaan 
slapen ver van alle ongemakken.

Zou men niet w at m inder hard kun
nen zijn en integendeel de bedienden, 
w at moed in  blazen.

’t Zou voor de diensten een goede zaak 
zijn.

’t Z ijn  n iet a ltijd  dezelfden die plicht- 
beseffend moeten optreden.

Van de Beroepsvereeniging 
der Vischhandelaars 

van Charleroi en Omstreken

Van deze vereeniging kregen we nog 
hiernavolgend schrijven:

M ijnheer de Bestuurder,
Ingevolge de terechtw ijzing versche

nen in  Uw geëerd blad van 13 dezer, ver
oorloven w ij ons, Uwe bijzondere aan
dacht te trekken op het feit, dat men te
gen alle verwachting in, volgens onze 
meening, in  sommige kringen, enkele 
aangehaalde punten in  het verslag on
zer vergadering van 24 M ei 1.1. al te dra
m atisch heeft opgevat en er voorbarig! 
een beteekenis schijnt te hebben aan ge- J 
geven, die in  w erkelijkheid noch m et' 
onze inzichten noch met het doel onzer1 
beroepsvereeniging overeenstemt.

ïnderdaadj, aUen die vergaderingen 
volgen, doen spijts alles, de ondervin
ding op, dat beweringen of kritieken niet 
altoos aoor de wenschelijke waarborgen 
omringd zijn, en het bestuur meermaals 
de lastige taak heeft, na onderzoek, op 
de eerstvolgende vergadering, oordeel te 
vellen, en recht of onrecht te doen gel
den aan wie recht of onreent toekomt.

Sam enwerking is ons verlangen, en 
het zou wel ten onrechte zijn zoo men 
ons van een tekortkoming aan inschik
kelijkheid beschuldigde, h e t is U vooral 
n iet onbekend, dat onze vereeniging 
steeds op de bres stond om de belangen 
der vischhandelaars te verdedigen, en nu 
er eindelijk eenige kans bestaat om ons 
doel te bereiken, is het b illijk  dat w ij al 
onze krachten inspannen om de werking 
der Hoofdgroepeering in  de mate der 
m ogelijkheid onvoorwaardelijk te steu
nen.

Volgens de vereischten, staan orde en 
tucht aan de leiding onzer beroepsveree
niging, het algemeen belang b lijft a l
toos op het voorplan, en het is in  dien 
zin dat w ij onze houding in  de toekomst 
wenschen te schikken.

Overtuigd zijnde van Uwen steeds be- 
reidw illigen steun, zoo bieden w ij U, 
heer Bestuurder, met onzen eerbied, de 
verzekering onzer hoogachting.

Namens iie t Bestuur:
De Sch rijver . De Voorzitster,
F  A ERTS. Mme C LAEYS.*#*

Nota der Red. —  De heer Aerts, die 
steeds een uitstekend correspondent was 
van ons blad, en zijn medewerkers, mo
gen op onzen volledigen steun rekenen, 
w aar zulks mocht noodig blijken.

Inderdaad, de tijden van beknibbelen 
en niets beters er op na vinden, moeten 
plaats maken voor die van gezond be
grijpen en opbouwend werk.

W ij zijn hiervoor in  het verleden steeds 
voor te vinden geweest. Mocht het voor
beeld der beroepsvereeniging van Char
leroi ook in  alle vischhandels- - vis- 
scherskringen gevolgd worden, dan zo 
den misschien voor de Corporatie van 
Visch- en Visscherijproducten veel moei
lijkheden uit den weg kunnen geruimd 
worden.

1. Administratieve
A D M IN IS T R A T IE V E  R E C H T B A N K  

VAN B R U G G E

VAN H U LLE, Sidonie, Wed. CLA EYS, 
Em iel;

C LA EYS, M arie;
C LA EYS, M argriet;
C LA SPS, Em m a; 

wonende te L E F F IN G E , Mariakerke- 
straat, nr. 7,
die onbekommerd om het lot van an
deren en hun p licht tegenover de ge
meenschap vergeten.

terw ijl zij een onlangs nog bloeiende 
hoeve, meer dan 40 Ha. groot, bebouwen,

—  verschillende dieren uit hun vee
stapel n iet hebben aangegeven;

—  geen druppel melk ooit aan de mel
kerij afleverden, doch niettem in zelf 
voor den woeker boterden;

—  van hun opbrengst aan gerst en 
aardappelen nooit iets leverden, en van 
den haver- en paardenboonenoogst een 
aan?ienlij(k deel achterhielden;

—  aan de gemeente een aardappel
kaart aanvroegen, terw ijl zij ruim  van 
aardappelen voorzien waren;

wordt bij beslissing dd. 12 Ju n i 1941 
van de Adm inistratieve Rechtsm acht in 
Eersten Aanleg voor Brugge-Oostende :

—  het recht ontzegd om nog eenig 
landbouwbedrijf zelfstandig uit te baten, 
d it te beginnen met 1 October 1941 en 
zoolang het regime van de rantsoenee
ring der eetwaren duurt,

—  daarenboven worden zij nog ge
straft met:

—  E L K  een geldboete van 5.000 fr. 
(V IJF  D U IZ EN D );

—  verbeurdverklaring van 153 kgr. 
tarwe, 11% kgr. boter, 5 vaarzen, 1 koe 
en 3 varkens;

—  bekendmaking van de beslissing, 
met aanduiding van naam , door aan
plakking en inlassching in  de bladen.* * *

W O EK ER . —  Zekere K . P., handelaar, 
wonende Christinastraat 26, te Oostende, 
had boter en eieren verkocht tegen hooge 
prijzen en had al verschillende malen 
afgerekend met Rechtbank en Parket. 
De Rechtsm acht veroordeelde P. tot het 
betalen eener boete van 10.000 fr. en 
sluiting van zijn in richting  gedurende 5 
jaar. In  beroep werd de straf bekrach
tigd.

2. Boetstraffelijke
R E C H T B A N K  T E  B R U G G E

ZED EN ZAA K. —  Beugnies Jean , hote
lie r te Klem skerke, moest wegens een 
zedenzaak voor de rechtbank verschij
nen. De zaak werd met gesloten deuren 
afgehandeld. Beugnies werd veroordeeld 
tot: 2 jaa r gevangenzitting + 3.500 ir. 
boete of 3 maanden; om drank te heb
ben geschonken, tot 8 dagen en 182 fr. 
boete of 8 dagen; wegens smaad aan de 
rijksw acht tot 15 dagen en 350 fr. boete 
of 15 dagen. Bovendien werd hij, gedu
rende 5 ja a r ontzegd van zijn burger
rechten. De onm iddellijke aanhouding 
werd bevolen.

D IE FS T A L  VAN M A RG A R IN E. - Mes- 
syne Kam iel, u it Steene, had ten nadeele 
van Quatannes u it Snaaskerke, twee 
kistjes m argarine ontvreemd. U it hoofde 
van diefstal werd h ij veroordeeld tot 1 
maand gevangenisstraf + 700 fr. boete 
of 1 maand, vorwaardelijk 3 jaar.

R E C H T B A N K  VAN V E U R N E
V ER N IE L IN G  VAN A FSLU IT IN G EN . 

— Ju n ... Henri, tim m erm an te De Panne 
had aldaar afsluitingen vernield ten na
deele van Vandeputte Augusta. H ij liep 
een straf op van 182 frank boete of 8 
dagen gevangenisstraf en het betalen 
aan de burgerlijke p artij eener som van 
350 fr. Bero.ep werd aangeteekend.

PO G IN G  TOT D IEFST A L . — Vanh... 
Simonne, huishoudster te Adinkerke, 
had te Kokti.'dt een poging tot diefstal 
gepleegd ten nadeele van weduwe Geor
ges Vanurberghe. Gevolg: 2 maanden 
gevangenisstraf en 350 fr. boete of 15 d. 
gevangenisstraf.

SM AAD EN  SLA G EN . —  Go... M arcel
la, huishoudster te Oostduinkerke, had 
aldaar den veldwachter gesmaad en hem 
slagen toegebracht. 700 fr., boete of 1 m. 
gevangenisstraf, voorwaardelijk gedu
rende 5 jaar.

V EC H T PA R T IJ. —  Ver... Albert, dag- 
looner te De Panne, Luc... Louis, visscher 
te Koksyde, en Dev... Charles, daglooner 
te De Panne, waren aan het tw isten ge
raakt en brachten elkander slagen en 
verwondingen toe. Ieder 105 fr. boete.

LAN D BO UW PRO D UCTEN  N IE T  AAN
G EG EV EN . — Pro... Aimé, landbouwer te 
Oostduinkerke, had geen aangifte ge
daan van ongeveer 3000 kg. haver. 182 
fr. boete of 8 dagen gevangenisstraf.

— Pa t... Rem i, landbouwer te Alve- 
ringem, had ook geen aangifte gedaan 
van zijn landbouwproducten. 700 fr. boe
te of 1 maand gevangenisstraf, met ver
beurdverklaring der aangeslagen koop
waren.

Over dezen duiker, w aarvan er hier 
sprake is, gaat het niet over een men- 
schelijken duiker m aar over een w ater
vogel, die als poolduiker bij ons geheel 
onbekend is.

Buiten, ver op zee, w aar w ijd  en zijd 
alleen water, wolken en nevelm ist te 
zien zijn, achterhaalde onzen duiker zijn 
noodlot. Ik  zie hem nog duidelijk, hoe 
h ij angstig probeerde weg te duiken, om 
den op hem langzaam naderkomende 
kotter te ontwijken. M aar het hielp hem 
allem aal niets, h ij verwikkelde zich 
slechts meer in  het zalmnet om tenslotte 
op het dek van onzen kotter terecht te 

1 komen. A l zijn slaan en schreien dien
den hem tot niets. H ij hac’ zich door een 
blinkenden visch laten verblinden, had 

! geduikt, geraakte in  de losafhangende 
netmazen van het zalm net en was ge
vangen.

De visschers bekommerden zich niet 
verder met den duiker, daar de samen
gebonden zaïm netten verder aan boord 
moesten getrokken worden. Ik  bekeek 
den deknekkige bode u it de ijskoude 
Noorderstreken en voorzag reeds zijn 
droevig einde.

Heel zeker zouden de visschers hem 
slachten en villen  om het zachte vel te 
verkoopen en den romp voor het middag
eten te gebruiken.

De duiker scheen m ijn afgrijselijke ge
dachten te raden, daar h ij ongeduldig 
rond knipoogde, en trachtte te ontko
men. Z ijn  lot boezemde m ij belang in  en 
in  m ijn geest zag ik hem hoe h ij in den 
morgen nog onbezorgd naar eten jaag
de.

Ja , ja, dat was weer een kalm e nacht. 
Onze boot dreef in  Noord Noord Ooste
lijke richting met de strooming en 
schommelde van golf tot golf. Tegen den 
morgen jaagde h ij onbescheiden stroom
lijnen in  de boven beddingen. Op een 
bijzonder vette kerel had h ij het ge
munt. Hals en kop ver vooruitgestrekt, 
suisde h ij hen onder w ater na. Het op
duikende net zag h ij te laat. Plots vie: 
er een streng rond zijn nek, die zijn 
sprong op ving. H ij ging onm iddellijk 
naar boven en had het geluk de wateror 
pervlakte ongehinderd te bereiken. H ij 
vermoedde nochtans vijanden in  den 
omtrek en bleef dan ook met den kop 
b ijna volledig in  het water. Z ijn  duik- 
bootmanieren waren toch overbodig, 
daar h ij weldra door ruwe visschershan- 
den aan boord werd gehaald.

Deze krachtige, schoone duiker deed 
me zeer, h ij scheen te weenen, want 
zijn oogen werden plots vochtig. De vis
schers stemden in  met het voorstel hen 
v rij te laten. H ij krijschte een paar m aal 
et*- dankwoord in  zijn vogeltaal, dar. 
dook h ij gezwind zijw aarts van den kot
ter weg, t)m eerst na langen tijd , op 
meer dan 50 tot 60 meter boven te ko
men en onm iddellijk weer in  het water 
te verdwijnen. Daardoor toonde h ij niet 
te kunneh vliegen, w at bij deze water
vogels n iet verwondert, daar zij de ge
woonte hebben van Noord tot Zuid en 
omgekeerd te trekken. C.

Het trekken van 
Mosselen 

te Zeebrugge
Het is opmerkenswaardig hoe thans, 

in tegenstelling met vroeger, veel mos
selen getrokken en verkocht worden..al
hoewel in  dit tijdstip  van het jaar, de 
mosselen niet bijzonder sm akelijk zijn 
en begrijpelijkerwijze best van nu tot 
Augustus m inder zouden hoeven gegeten.

Zooals algemeen bekend, is het te Zee
brugge verboden mosselen te trekken, 
voor redenen welke we sedert drie jaar 
kennen •

N aar we vernemen zouden zekere 
Brugsche firm a’s er n iet tegenop zien 
dit toch te doen, zoodat ze zich aan een 
ernstig vergrijp  schuldig maken.

Zou de Hoogere Overheid er n ie t kun
nen toe geleid worden alle mosselenver- 
bruik tot 1 Augustus te schorsen?

’t Zou zijn nut opleveren.

Naar nauwe samenwerking in 
Europeesch Assurantiewezen

De oorlog heeft de Europeesche verze
keringsm aatschappijen schade berok
kend. De eischen, die daarentegen aan 
de verzekeringsintituten gesteld worden 
en ook gesteld moeten worden, zijn te
genover normale tijden buiten verhou
ding zwaarder geworden.

Hierbiji' komt nog, dat het particuliere 
atssurantiebedrijf in  Duitsphland) ju ist 
tijdens dezen oorlog vrijw illig  een reeks 
verplichtingen op zich genomen heeft, 
welke niet onbelangrijke financieele mid
delen vereischen. Ten aanzien van dezen 
toestand wordt het in  de betrokken krin 
gen als een goed teeken voor de econo
mische en financieele structuur van het 
private verzekeringswezen aangezien, dat 
zich tot hiertoe in  het assurantiebedrijf

Turf in plaats van Kolen
De tu rf is in  ons land zoo goed als 

onbekend en bleef onbenut. Ternauwer
nood hooren w ij onze visschers wel eens 
wagen van «oude turfputten», m aar het 
va lt te betwijfelen of zij wel de ontzag
lijk  groote hoeveelheden turf vermoeden, 
die onze streken bergen. Deze voorraden 
zouden in  de huidige omstandigheden 
onze armere bevolking van groot nut 
zijn.

De turf, die niet te verwarren is met 
het turfstrooisel, zou de aandacht moe
ten vestigen van onze intellectueelen, die 
zich aan het landbouwvraagstuk wijden. 
Het zou verheugend zijn, moesten onze 
landbouwingenieurs en groote nijveraars 
de van ouds verlaten tu rf n ij verheid we
der doen opbloeien. W ie hierover meer 
eten w il, raadplege slechts zijn handboek 
voor geschiedenis: de turf productie, een 
der belangrijke factoren in  de ontw ik
keling onzer economie gedurende de 15e 
en 16e eeuw, verdient opnieuw de be
langstelling van ons volk.

Volgens de schrijvers, die zich op de 
turfstudie speciaal hebben toegelegd, 
zouden in  België de omstreken van Ath 
en Antwerpen voor de ontginning ge
schikt zijn. W ij vermelden terloops het 
«Blaesveltbroeck», het gewest w aar D ijle, 
Nethe en Zenne hun waters in  den Rupel 
storten. Deze streek zou voorheen een 
voorhistorische valle i geweest zijn, waar 
de zee een diepe kolk gevormd had, 
w aarin de ontwortelde boomtakken en 
stammen van de omliggende bosschen 
terecht kwamen. Deze massa met klei
aarde vermengd, verrotte en deed een 
turf laag ontstaan van één tot v ijf  meter 
dikte.

Het is opvallend hoe de turflaag  soms 
snel gevormd wordt.

Een oud schrijver, La  Rennie, ver
haalt, dat h ij ten jare 1651, in het dorpje 
Looch-Broom in  Ierland, een vlakte in  
oogenschouw nam begroeid met zulke 
oude en vervallen denneboomen, dat er 
noch schors, noch takken meer aan te 
vinden waren. Toen h ij v ijftien  jaar 
later op dezelfde plaats terugkwam wa
ren de boomen totaal verdwenen en op 
heel de vlakte lag nu een tap ijt van 
geelachtig mos. In  1689 reisde h ij voor 
de derde m aal naar de zonderlinge plek 
en vond de vlakte herschapen in  een 
w ijd moeras w aaruit de bewoners der 
streek reeds tu rf delfden. Een tijdspanne 
van nauwelijks veertig jaa r was vol
doende geweest om een uitstervend woud 
tot een turfput te maken, die reeds u it
gebaat kon worden.

In  onze streken bloeide de turf n ij ver
heid in de 14e eeuw. De turf werd benut
tigd in plaats van kolen en voorzag in 
de behoeften van steden en dorpen. Met 
een weinig steenkoolgruis vermengd is 
het een uitmuntende brandstof in  een 
gewone kachel. Zoo verbruiken haar een 
groot aantal Europeesche landen en ver
bruikten w ij er in  1914-1918 in  Holland 
ook veel.

Buiten het hooger vermelde «Blaes
veltbroeck», kan ook het «Vlotgras» in  
de streek van Dendermonde als braak
liggend ontginningsveld geciteerd wor
den. Men schat den inhoud tu rf van het 
eerstgenoemde op een m illioen kubieke

meter. Is  het n iet jammer, dat deze 
kostbare voorraden onbenuttigd b lijven? 
Een brandstof, die zoo gem akkelijk en 
op zulke hygiënische wijze kan gedolven 
worden met de spade! En  zeggen, dat de 
gemeentebesturen over zoovele werk
krachten be;J:hikken u it de gelederen 
der ondersteunde werkloozen.

Onze voorvaderen schijnen die bron
nen van inkomsten en hulp aan min- 
bedeelden niet versmaad te hebben. De 
armmeesters lieten de gestoken tu rf in 
de lucht drogen en schenken ze den 
noodlijdenden.

Het is onmogelijk in  den om vang van 
d it artikel het onbetwistbaar nut dezer 
delfstof te verhandelen. W ij w illen nog 
enkel aanstippen, dat de gewone turf 
met een kleine vlam  brandt, w at natuur
lijk  een zachte tem peratuur verwekt en 
uitstekende diensten bewijst voor het 
verwarmen der serres. Zoo wordt ze sinds 
lang in  Engeland, Holland en Rusland 
gebezigd. De pottenbakkersnij verheid 
w ist er eveneens nut u it te trekken: de 
Italiaansche ceram iekfabrieken en de 
verm aarde kristal werkhuizen van Bohe- 
men leveren daarvan het beste bewijs.; 
Gelukt men er in  de turf goed samen te 

j persen, wat in  deze ijzeren eeuw een 
voltrokken fe it is, zullen de turfblokken 

i weldra de steenkolen uit de m etaaln ij
verheid verdringen.

j B lijf t  nog het veelbesproken vraagstuk 
der vervangingsbrandstoffen voor voer
tuigen. W aar men zooveel gewag m aakt 
van houtgasgeneratoren voor autos, kan 
men evengoed van turfgasm otoren spre
ken. Het hout toch kan en zou voor an- 

jdere doeleinden moeten bestemd blijven. 
In  Holland werden reeds maatregelen 
getroffen tegen het verbruik der hout
gasgeneratoren en nieuwe vergunningen 
worden niet meer toegestaan.

In  d it land is ook, door het besluit van 
den secretaris-generaal van landbouw en 
visscherij, waarbij de maximum produc
tie van turf voor 1941 is bepaald, de 
grens vastgesteld inzake de uitbreiding 
der turfproductie in  de Groningsch- 
Drentsch - Overrijsselsche venen. Deze 
grens is bepaald op 40.000 dagwerken 
groote fabriekturf, 50.000 stobbe bagger 
en 400 m illioen persturven.

Deze cijfers hebben bij onze Noorder
buren voorzeker wat te beteekenen.

M EK A N IEK E  TOUW-, G A REN 
EN N ET T EN FA B R IEK EN

N. V.
REEDERIJKAAI -  OOSTENDE

Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en 
O p e n b a r e  W e r k e n  
M a z o u t  « P u r f i n a »  

DIESEL MOTOREN « SULZER »

nergens nog geen acute crisis voorge
daan heeft.

Desalniettem in worden thans reeds 
m aatregelen getroffen om, na afloop van 
den oorlog, de in  Europa voorkomende 
groote risico’s onder te brengen.

M et d it doel is onlangs, naar het tijd 
schrift «Der Vierjahresplan» mededeelt, 
de « Vereinigung zur Ubernahme von 
Grossrisiken» opgericht, waarmede on 
getw ijfeld een belangrijken stap gedaan 
werd op den weg n ia r  een nauwe sa
menwerking in  het Europeesche verzeke 
ringsbedrijf. In  genoemd tijd sch rift 
wordt verder nog gezegd, dat de «Ver 
einigung geen nieuwe onderneming 
en ook niet als eigen assuradeur op 
treedt. Z ij is enkel een soort van clea- 
ringbureau, dat zich uitsluitend bezig 
houdt met de verdeeling van nog onge
dekte risico-saldi volgens een compen
satie systeem naar vak en land inge 
deeld. Vooralsnog zullen dus de bij dit 
in ternationale lichaam  aangesloten la n 
den de noodzakelijk blijkende bescher
ming door verzekering zelf moeten w aar
nemen; gebeurlijke ongedekte risico’s, 
die de financieele krachten van een g e 
paald land te boven gaan, zullen aan 
aoor de «Vereinigung» over de tot hare 
groep behoorende m aatschappijen ver
deeld worden.

De «Vereinigung» om vat de voornaam, 
ste assuranties u it Duitschland, Ita lië , 
Frankrijk , Holland, Noorwegen, Zw itser
land, Zweden en Fin land ; hare m aat
schappelijke zetel is gevestigd in 
Duitschland. President is de in  de assu- 
rantiewereld algemeen bekende voorzit
ter van de Munchner Ryskversicherungs • 
gesellschaft, oud-Rijksm inister dr. K u rt 
Schm itt, w ien in  den raad van bestuur 
bekende persoonlijkheden uit het ve r
zekeringswezen van de betrokken landen 
ter zijde staan.

Vooralsnog kan niet gezegd worden 
hoe de bedrijvigheid van dit nieuwe o r
ganisme binnen het kader van het Euro • 
peesche assurantiebedrijf er zal uitzien

In  dit verband publiceert het boven • 
genoemd tijd sch rift een staat, die u it
treksel geeft om trent den Engelschen 
invloed in  het Europeesche verzekerings
wezen. H ierb ij wordt vastgesteld, dat 
deze overwegend was in  de Scan d inavi
sche landen, het Westen en het Z u id 
oosten van het vasteland, hoewel, naast 
andere, ook Duitschland steeds een 
factor van belang is geweest in  het 
Europeesche assurantiewezen. Ziehier 
dan hoeveel Engelsche assuranties er 
vóór den oorlog in  onderscheidene E u 
ropeesche landen bedrijvig waren:

Fran krijk  110, Holland 104, België 76, 
Denemarken 52, Noorwegen 24, Polen 3, 
Roemenië 3, Bu lgarije  2, Griekenland 51, 
Joegeslavië 2.

Deze groote Engelsche invloed in  het 
Europeesche ontwikkeling laa t zich ver- 
klaren uit de geschiedkundige ontwik
keling in het assurantiebedrijf, waarvan 
Engeland het eerst de waarde erkend 
had en dienovereenkomstig de oudste en 
m achtigste organisaties bezat. Tot aan 
het uitbreken van den wereldoorlog was 
het betrekkelijk jongere Duitsche assu
rantiebedrijf in  een opm erkeliiken con- 
currentiewedstrijd met de Engelsche as
suradeurs gewikkeld.

In  België was het verzekeringswezen 
meest op Engelsche m aatschappijen 
aangewezen.

M et de ta lrijke  hervorm ingen, welke 
thans tot stand dienen te komen, zal 
ook dat van ons verzekeringswezen er 
eene zijn van belang.

Voor ons visscherijbedrijf alleen, zal 
zij een bijzondere beteekenis hebben, 
omdat in  dit opzicht met de oude stel
sels zal dienen afgebroken en de reeders 
het recht moeten hebben een eigen ver
zekering te bezitten, welke hen ontrukt 
aan de ta lrijke  moeilijkheden en afhan
kelijkheid van enkele menschen, die 
thans in  het algemeen over het wel en 
wee van hun vaartuigen en goederen 
beschikken.

Een volgende m aal hopen we om trent 
de herinrichting van ons verzekerings
wezen enkele nuttige rich tlijnen  te ge
ven, w aaru it voor de gemeenschaD en 
dus in  ’t bijzonder voor de reeders, heil
zame gevolgen moeten voortspruiten.

P. V.

Uurtabel der Treinen
O OSTENDE —  BR U G G E  —  G EN T  —  B R U SS E L

■ •
Oostende K a a i.......  6.17 7.30 11.00 15.00 17.00 17.30
Zandvoorde............  6.24 11.07 15.07 17.07
O udenburg.............  6.29 11.12 15.12 17.12
Jabbeke ...................’ 6.38 11.21 15.21 17.21
Varsenare ..............  6.45 11.28 15.28 17.28
Brugge .................... 6.53 7.52 11.36 15.36 17.36 17.52
Gent ........................, 8.23 8.40 13.00 17.20 19.15 18.40
Brussel Noord ........ 10.22 19.28
Brussel Zuid ........  9.32 19.32

B R U S S E L  —  G EN T — BR U G G E  —  OOSTENDE
•  •

Brussel Z u id ........ 7.40 12.40 16.40 17.40
Brussel N oord .......  6.40 16.10
Aalst ....................  5.07 7.30 17.00
Gent ....................  6.08 8.42 8.37 13.45 18.00 19.32 18.37
B ru g g e .................. 7.18 10.01 9.25 15.00 19.50 19.25
V arsen are ...... . ... 7.26 10.09 15.07 19.58
Jab b eke ................  7.32 10.15 15.12 20.00
Oudenburg ........ 7.40 10.25 15.20 20.14
Zandvoorde ........  7.45 10.30 15.24 20.19
Oostende K aa i ... 7.52 10.37 9.46 15.31 20.26 19.46
■ Rijdt niet op Zon- en feestdagen. — • Sneltrein.

BR U G G E  —  K N O K K E

O OSTENDE —  TO RHO UT —  IE P E R
+ + +

Oostende ............ 7.45 10.50 12.30 16.00 17.10 18.20 20.00
Meiboom ............ 7.48 10.53 12.33 16.03 17.13 18.23 20.03
Steene ................. 7.50 10.55 12.35 16.05 17.16 18.25 20.05
Snaaskerke ........ 7.54 10.59 12.39 16.10 17.23 18.29 20.10
G istel .................. 7.58 11.03 12.43 16.14 17.28 18.33 20.14
Moere .................. 8.02 11.07 12.47 16.18 17.34 18.37 20.18
Eemegem ........ 8.06 11.11 12.51 16.22 17.39 18.41 20.22
Ichtegem  ............ 8.11 11.20 13.00 16.31 17.50 18.50 20.31
W ijnendale ........ . . 8.15 11.24 13.04 16.35 17.57 18.54 20.35
Torhout ............. 8.20 11.29 13.09 16.40 18.03 18.59 20.40

v  1 8.36 11.31 13.11 16.52 18.05 19.00 20.42
A I 8.44 11.39 12.19 17.00 18.14 19.08 20.51

Kortem ark ........
- v { 9.05

+
13.50 18.25

St. Jozef ............ 9.11 13.56 18.31
Staden ............... 9.17 14.02 18.37
Westroozebeke ... 9.23 14.08 18.43
Poelkapelle ........ 9.27 14.12 18.47
Langem ark ........ 9.33 14.18 18.53
Boezinge ............ 9.41 14.26 19.01
leper .................. 9.48 14.33 19.08

IE P E R  —  TO RHOUT O OSTENDE

+ + + + +
Brugge St. Pieters 6.06 7.46 9.34 12.36 14.46 16.26 17.59 19.34
Lissewege .............. 6.16 7.56 9.44 12.46 14.56 16.36 18.08 19.44
Zeebrugge .............. 6.23 8.03 9.51 12.53 15.03 16.42 18.14 19.51
Heist ....................... 6.33 8.13 10.01 13.03 15.13 16.52 18.24 20.01
Duinbergen .......... 6.38 8 17 10.06 13.07 15.17 16.56 18.28 20.06
Knokke ................... 6.42 8.21 10.10 13.11 15.21 17.00 18.32 20.10

K N O K K E  — BR U G G E
+ + + + +

Knokke .................. 6.52 8.30 10.51 13.20 15.28 17.07 18.35 20.17
D u in bergen .......... 6.57 8.34 10.56 13.24 15.32 17.11 18.39 20.22
H e is t ...................... 7.02 8.39 11.01 13.29 15.37 17.16 18.44 20.27
Zeebrugge ........ ... 7.12 8.49 11.11 13.39 15.47 17.26 18.53 20.37
Lissewege ............. 7.19 8.55 11.18 13.45 15.53 17.32 18.59 20.44
Brugge St. Pieters 7.28 9.04 11.27 13.54 16.02 17.41 19.08 20.53

leper ..............
Boezinge ........
Langem ark ... 
Poelkapelle ... . 
Westroozebeke
Staden ............
St. Jo z e f..........

Kortem ark

7.25
7.31
7.40
7.46
7.50
7.57
8.02
8.08
+

V  < 6.15 7.10 8.15 10.50
Torhout ............ A 6.23 7.19 8.23 10.58

V 6.26 7.21 8.48 11.00
W ijnendale ... . 6.31 7.28 8.53 11.05
Ichtegem  ... . 6.40 7.39 9.02 11.14
Eernegem  ... . 6.45 7.45 9.07 11.19

6.49 7.50 9.11 11.23
6.53 7.55 9.15 11.27

Snaaskerke ... 6.58 8.01 9.20 11.32
Steene ............. 7.02 8.06 9.24 11.36
Meiboom ........ 7.04 8.08 9.26 11.38
Oostende ........ 7.07 8.12 9.29 li.41

12.00
12.06
12.15
12.21
12.25 
12.32 
12.37 
12.43

+
13.22
13.30
13.45
13.50
13.59
14.04
14.08
14.12
14.17
14.21
14.1*3
14.26

15.20
15.26
15.35
15.41
15.45
15.52 
15.57 
16.08

+
16.15
16.23
16.25
16.30
16.39
16.44
16.48
16.52 
16.56 
17.00 
17.02 
17.05

17.00 
17.06 
17.15 
17.21 
17.25
17.32 
17.37 
17.43

17.50
17.58
18.00 
18.05 
18.14 
18.19 
18.23 
18.27
18.32 
18.36 
j.8.38 
18.41

+ R ijd t voorloopig niet. + R ijd t voorloopig niet.

D IK SM U ID E N IEU W PO O RT
-+- +

Diksmuide ..................................... ....6.45 9.38 11.20
Kaaskerke ..................................... ....6.50 9.43 11.25
Pe rvyz e ........................................... ....6.58 9.51 11.33
Ram skapelle .................................. ....7.06 9.59 11.41
Nieuwpoort S ta d ........................... ....7.20 10.13 11.55
Nieuwpoort B a d ........................ 7.30 10.23 12.05

N IEU W PO O RT  —  D IK SM U ID E
+ + + +

14.25 16.20 Nieuwpoort Bad  .............................. 7.40 10.30 12.20 15.20 17.10
14.30 16.25 Nieuwpoort S ta d ...........................  7.50 10.40 12.30 15.30 17.20
14.38 16.33 R am skap e lle ..................................  7.59 10.49 12.39 15.39 17.29
14.46 16.41 Pervyze ........................................... 8.06 10.56 12.46 15.46 17.36
15.00 16.55 Kaaskerke ...................................... 8.14 11.04 12.54 15.54 17.44
15.10 17.05 Diksmuide ...................................... 8.20 11.10 13.00 16.00 17.50

+ R ijd t voorloopig niet.



Oostendsch Nieuws
A PO TH EEK D IEN ST

Zondag 22 Ju n i zal de apotheek Clee- 
ren, Leopold I  piaats, 9, den ganschen 
dag open zijn.

' IN DEN O N TSM ETTIN G SPO ST
Verleden week deelden wi;. het ontslag 

mede van Mevr. Wed. Reynaerts als huis- 
• bewaarster In  den ontsmettingspost. Met 
1 het oog op besparingen w il het Schepen

college geen nieuwe huisbewaarder aan- 
~ stellen. Om de kostbare opgestapelde 

voorraden tegen diefstal te vrijw aren, 
werden thans op alle deuren groote slo
ten aangebracht.

Zal het de goede oplossing z ijn? W ij 
hopen het.
RAD IO TAKS

Vele bezit.ters van radiotoestellen heb
ben in  den laatsten tijd  een form ulier 

a r̂ invulling ontvangen, waarop de pe-
>de van m obilisatie van het gezins-
ofd dient vermeld. Het betreft hier

ersonen welke van de radlobelasting 
ontslagen werden ingevolge de herop- 
roeping van het gezinshoofd.

Voor de invulling van de formulieren, 
alsmede den stempel van het gemeente
bestuur mag men zich wenden tot het 
M ilitiebureau, ingang Stokholm straat.
EEN M IL IT IE B R IE F

Het gebeurt soms dat lezers zich af
vragen in  welk bureau op het stadhuis 
zij een m ilitiegetuigschrift kunnen be- 
komen. M ilitiegetuigschriften worden 
doorgaans gevraagd wanneer men aan 
een examen w il deelnemen.

Deze getuigschriften, welke kosteloos 
worden afgeleverd, kan men verkrijgen 
in het M ilitiebureau, ingang Stokholm- 
straait, le  bureau, links bij het einde 
van den gang.

G O U D
GROND T E  KO O P, H. Borgersstraat 

j (vroeger G erechtstraat) tusschen E lisa 
bethlaan en Leffingestraat; voorgevel 
naar keus.

Prijs van 1939.
Verduyn, 45, Van Iseghemlaan, Oos

tende. (229)

NOG OVER DE G EM EEN TERA D EN
Het verbod van alle werkzaamheid 

onzer gemeenteraden is door alle lezers 
bekend. D it besluit werd ook aan onze 
gemeenteraadsleden medegedeeld, niet 
in een bijzondere zitting, zooals dit b iina 
overal het geval was, m aar wel oer brief. 
H iervan moesten zij ontvangst melden. 
Weinig of geen gemeenteraadsleden heb
ben hierop geantwoord, zoodat het 
Schepencollege zich verp licht zag op 10 
Jun i 1.1. zijn schrijven te herinneren.
G EM EEN T EW ET

Een cursus in  de gemeentewet werd 
deze week aan elk diensthoofd oo het 
stadhuis ter hand gesteld.
B ELEEFD H E ID

Deze week kwamen er bij het stads
bestuur wederom klachten over het zoo
gezegd onbeleefd optreden van het st'ids- 
personeel tegenover het publiek.

W ij begrijpç;; gewoonweg niet, dat er 
thans nog menschen gevonden worden, 
die zich voornam elijk in  deze tijden met 
dergelijke onbenullige zaken bezig hou
den.
G IFT

De heer Burgemeester heeft de vol
gende som ontvangen: 100 frank ge
schonken door tien heer Van Cayseele 
ten voordeele van het werk van de 
«Volkssoep».
GESTO LEN  F IET SEN

Begin verleden week was Arthur Van- 
derstraeten aan het Hotel M irabeau het 
slachtoffer van een velodiefstal.

Vrijdag 13, werd aan de magazijnen 
van S. E. O. in de Rom estraat de fiets 
weggekaaot van Vandekerckhove Ger
main en z’-.iterdag was het de beurt aan 
Mevrouw Kiekenpoog uit de Spaarzaam- 
heidstraat, die haar velo enkele m inuten 
aan de deur van Charles Rousselle, Vrij- 
•«avenstraat, had laten staan. |

S L IM M ER  IK K EN  I
Toen in  Mei 1940 ons leger capituleerde 

en onze jongens gedemobiliseerd werden, 
waren er enkelen die meenden slim  te 
zijn door zich niet aan te melden bij de 
bevoegde overheden. ,

Thans w illen ook deze personen hun 
achterstallige m ilitievergoeding trekken. 
M aar door het fe it dat zij geen «ontslag- 
bewijs» kunnen voorleggen, zullen zij nu 
voor hun daad moeten boeten. i
BLO EM EN  -

Deze week werden in verschillende 
bureau’s op het stadhuis .bloemen op 
do vensterbanken geplaatst. De lokalen 
werden er alzoo door opgefrischt. ,
B I J  H ET  C O M M ISSA R IA A T  .
VOOR P R IJZ E N  EM F-OONEN

De h. W. Lootens werd aangesteld tot 
aistricthoofd voor het bestuurlijk arron
dissement Brugge-Oostende.

IJZERW AREN -
QUINCAILLERIE

Jack DELANGHE
Nieuwpoortsche Steenweg,

Stouinmachienen- Motoren - Stoomketels
Industrielle des Pêcheries

Samenwerkende Vennootschap 
Reederijkaai (rechtover de Slipw ays) en Lijndraaiersstraat, 33
A LLE  M E K A N IE K E  V ER M A K IN G EN  EN  C O N STRU CT IES  

A lle 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 Handelsregister 95
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34
A LLE  H U ISH O U D  A R T IK E L S  
— EN  ALAAM  —

H. R. 3673 Tel. 72.072 
(27)
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VERG O ED IN G EN
De m ilitairen  die werden heropgeroe- 

pen en die van de legeroverheid geen 
m ilitaire kleederen ontvingen, waren 
verp licht hun burgerkleedij te dragen. 
H iervoor zouden ze een vergoeding van 
3 fr. per dag bekomen in afwachting dat 
ze een uniform  bekwamen.

M aar vele m ilitairen  hebben nog nooit 
eenige vergoeding ontvangen. Zou onze 
plaatsbevelhebber de noodige stappen 
niet kunnen aanwenden om de belang
hebbenden voldoening te geven?
R EG EL IN G  O PG EE ISC H T E  AUTO’S

Naar we vernemen houdt het bevoegde 
m inisterie te Brussel zich thans bezig

VOOR DE B U R G E R L IJK E  
O O RLO G SSLAC H TO FFERS

Een besluit van 20 M ei 1941 verlengt 
den vervaldag voor het indienen der 
aanvragen tot vergoeding der oorlogs
slachtoffers tot 31 December 1941. In  
geval van overlijden van het slachtoffer 
of van een nieuw oorlogsfeit na 30 Sep
tember 1940, moet de aanvraag binnen 
de drie maand geschieden. Voor alle 
kostelooze inlichtingen N.V.B.O.I., p laat
selijke afdeeling: Plantenstraat 82, Oos
tende. Bureel: Dinsdag en V rijdag van 
5 tot 7 uur. Briefw isseling (zegel voor 
antwoord bijvoegen, a.u.b.).
SE IZO EN  !...

Dezer dagen kon men de strandkabie- 
nen door de straten zien rijden. Velen 
dachten dat het groote seizoen aangebro
ken was! M aar achteraf bleek dat zij 
zich schrom elijk vergist hadden...
V ER L IC H T IN G  DER SC H U ILPLA A TSEN

Onbekenden hebben het gemunt op de 
lampen in  de openbare schuilplaatsen. 
In  den laatsten tijd  verdwenen zij regel
matig. Het stadsbestuur besliste dan ook 
terecht al deze lampen niet meer te ver 
vangen!

W ij; vinden het ten zeerste jamm er 
dat menscrhen, voornam elijk in  deze t ij
den, andermans goed, dat dient voor het 
algemeen welzijn, niet met rust kunnen 
laten. Onschuldigen moeten nu boeten 
voor enkele onwaardige personen.
DE PO L IT IER EG LEM EN T EN

Zooals w ij reeds veertien dagen gele
den gemeld hebben, doen de politieagen
ten met de boeten van 5 en 10 fr., die 
onm iddellijk moeten betaald worden, 
goede zaken.

Zou men echter aan het kruispunt
met de reeelins der vereoedineen voor * Pe tlt Parls * de k°P eren nagels niet £  „ . SS. . ! ®! ?1 kunnen vernieuwen? Ofwel met w ittede auto’s en vrachtwagens die destijds 
in eigendom werden opgeëischt door de 
Belgische legeroverheid, op de v e r s c h i l 
lende remontecommissies. Stilaan  ge
raakt alles geregeld.
M O SSELEN  T R E K K E N

In  deze tijden zi;h een p artij mosselen 
immer welkom. Het is van ouds bekend, 
dat de mossel een groote voedingswaarde 
bezit. Daarom ziet men ta lriik e  personen 
mosselen gaan trekken aan de verschil
lende golfbrekers op het strand. M aai
de groote mossele.i zijn reeds alle ver-s 
d wenen.

Al zijn de mosselen .tijdens de m aan
den Mei, Ju n i en Ju li niet al te best, toch 
worden er thans veel gegeten.

verf de lijnen aanduiden welke de voet
gangers moeten volgen bij het overste
ken der straat. Het ware ten eerste m in
der gevaarlijk  en ten tweede, men zou 
weten hoe men aan de boete van 5 frank 
kan ontkom en!...
W O O N STVERAN D ER IN G

Mogen w ii orze lezers er attent op 
maken, dat alle veranderingen van adres 
binnen de 24 uur op het Stadhuis, Bu 
reau van Bevolking, ingang Stokholm 
straat, moeten aangegeven worden?

Muziek instrumentenfabriek
W Y N SB ER G H E  IVA N  

Wettig gediplomeerd 
Carenmarkt, 30 — BRUCCE
Eerste klasse fabrikatie —  A lle r
hande herstellingen —  Groote 
keus blaas-, snaarinstrumenten, 
accordeons, phono’s. ■

(132)
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DE ZAAK VAN H ET SC H EPEN C O LLEG E
Vrijdag 13 Ju n i 1.1. moest het Gent- 

! sche Beroepshof uitspraak doen .in de 
zaak van het Oostendsche Schepencol
lege.

De uitspraak in deze spannende zaak 
werd evenwel met een week verdaagd 
en zal slechts heden V rijdag 20 Ju n i 
plaats grijpen.

= >: = ËXÊ = X ï

E L S E N

E S S E N S
Specialiteit van Vossen, Mantels 
en Pelsen op m aat ■

A JO L F  BU YLSTRA AT, 44, OOSTENDE
Herstellingen — Veranderingen 
Matige prijzen.

(24)

B I J  DE SM EDEN
W ij vernemen dat de heer Aug. Boels, 

voorzitter van den localen Smedenbond, 
alhier woonachtig Torhoutsteenweg, voor 
het uitdeelen der iizerbons aangesteld 
werd voor het arrondissement Oostende. 
H ij kan tevens alle nuttige in lichtingen 
verschaffen.
B I J  DE BRA N D W EER

De wijziging in  den dienst van de 
Brandweer heeft onder de pompiers te
recht een algemeene mistevredenheid 
verwekt en Zaterdag verzocht een dele
gatie door den heer Burgemeester ont
vangen te worden.

Zaterdagnamiddag bezocht de h. Ser
ruys opnieuw de kazerne meldend dat h ij 
dç klacht van de pompiers zou onder
zoeken en deze w ijziging .ten tite l van 
proef geschiedde.

Hopen we dat de heer burgemeester 
tot het besluit zal komen, dat de vraa>ï 
van de pompiers en de opmerkingen van 
«Het Visscherijblad» gegrond zijn.
DOE ZAKEN  MET K L E IN E  
AANKONDIG INGEN

Tw ijfel niet aan de waarde van onze 
«Zoeklichtjes». Ons blad wordt over de 
geheele kust verspreid. Groote onderne
mingen kwamen tot stand met kleine 
aankondigingen E r  ziin handelaars 
waarvan geheel de zaak bestaat, dank 
zij de kleine aankondigingen. G a het 
zelf na. Probeer het zelf. W at velen 
deden, kunt gij ook doen!
HET SPREEK W O O RD  VAN DE W E EK

Tusschen een kwaadspreker en een 
boosdoener bestaat slechts het verschil 
van de gelegenheid.
BO EREN H U LP AAN 
STA D SK IN DEREN

44 Oostendsche kinderen werden bij 
gulhartige gezinnen uit Staden onder
gebracht. Tevens vernemen w ij dat de 
Boerinnen jeugd aldaar een groote som 
voor dit edel werk heeft rondgehaald.
G EV A A R L IJK E  PLAATS

Op den hoek van de Kerk- en Oost- 
straten is er een beschadigd huis, dat 
groot gevaar oplevert voor de voorbij
gangers. E r kunnen zich hier bij slecht 
weder onverwachts erge instortingen 
voordoen.

Het gemeentebestuur zou best doen 
zijn voorzorgen te nemen.

A LLE  T R U K K EN  Z IJN  G ELD IG
Vorige week kwam bij den heer Lib in  

Albert, een caféhouder op den Nieuw
poortsteenweg ’s morgens een klient bin
nen die zich achteraf uitgaf voor een 
zekere Debruyne Charel.

H ij vroeg of niem and voor hem daar 
een belangrijke som geld had komen 
neerleggen en bleef er steeds m aar wach
ten tot h ij aan ’t vertellen ging dat h ij 
volstrekt dat geld of .toch tenm inste een 
500 fr. van doen had.

Rond vier uur ’s namiddags zat hi;' e- 
nog en ten einde raad (? ) stelde h ij aan 
den goedgeloovigen uitbater voor hem 
wat 500 fr. te leener. en zijn velo, die veel 
meer waard was, tot ’s avonds of ’s an
derendaags in  pand te houden, w at de 
waard dan ook deed.

Per toeval kwam enkele oogenblikken 
la te r een zekere Verburgh Albert daar 
voorbij in  de velo de zijne herkennend 
welke een paar dagen te voren gestolen 
was.

Deze zaak liep voor den goedhartigen 
caféhouder op een verlies van 500 fr. uit.

W aar zit de dader ?
T ELL IN G  VAN A LLE  VRAC H TW AG EN S

Op bevel van den Gruppenbereit- 
schaftsleider der stad Brugge, wordt 
hierb ij ter kennis gebracht dat er over
gegaan wordt tot een nieuwe telling van 
al de tot het verkeer tóegelaten en niet 
toegelaten vrachtwagens van allen aard; 
ook deze welke voor om het even welke 
Wehrm achtsdienststelle werken, diegene 
die reeds vroeger aangegeven werden, de 
onlangs aangekochte, enz., moeten aan
gemeld worden.

Ieder eigenaar, bezitter of gebuur van 
afwezige bezitters is verplicht zi.'n aan
gifte te verstrekken binnen de 5 dagen, 
t.t.z. vóór 21 Ju n i a.s. aan het gemeen
tebestuur, M ilitiebureau, Stokholm str.

De volgende in lichtingen dienen ver 
schaft: Nr Verkeersvergunning, Nr Ver- 
voervergunning, naam, voornamen, adres 
beroep, merk, rijp laat, type, P. X ., Nr 
motor en raam , bouwjaar, tonnemaat, 
aard van ’t koetswerk, afmetingen, ver
bruikte brandstof per 100 Km ., aaphang- 
wagen, tonnemaat, aard van ’t koets
werk, afmetingen, technisch onderzoek.

De nalatigen stellen zich aan zware 
straffen bloot

Belangrijke aanm erking: Alle w ijzigin
gen (nieuwe aankoop, verhuizing, ver
koop, vernieling, enz.) welke zich in  de 
toekomst mochten voordoen, moeten on
m iddellijk op bovenvermeld bureau aan
gegeven worden.

B urgerlijke Stand
—
G EBO O RTEN

8 Jun i. -— Johanne Vanderputte van 
Jozef en Eugenia Goderis, Nieuwstr. 84, 
Breedene.

11. — Christiane Ling ier van Frans en 
M elania Hubrechtsen, Frère Orbanstraat.

BELOONING
aan vinfler of aan dengene die de per
soon kan aanduiden die een GOUDEN 
B R A C E L E T  heeft opgeraapt Midden 
stad, Zondag, tusschen 19 en 20 uur. 
Adres Bureel Blad. (237)

ST ER FG EV A LLEN
9 Jun i. — Angela Henderyck, 52 jaar, 

echtgesch. Em iel Werner, echtg. Hypoliet 
Declerck, Frère Orbanstr. 3; Yvonne 
Touron, 39 j., echtg. Alois Sinnaghel, 
Leffingestraat 20; Georges Kalter, 31 j., 
ongehuwd, Ooststraat 40; Em m a Lem- 
mens, 72 j., wed. Charles Limbor, Leo
pold I  plein, 9.

11. —  August Vanoverschelde, 70 jaar, 
echtg. Leonie Pluy, Gelijkheidstr. 134 ; 
Modest De Paepe, 62 j., echtg. M elanie 
Devolder, Spaarzaam heidstr. I l l ;  Freddy 
Cabeke, 1 maand, Blauwkasteelstr. 24 ; 
Pieter M archand, 78 j., wed. Valeria 
Roets, Breedenestw. 54.

13. —  Joseph Schuyesmans, 44 j., echt. 
Lyd ia Vandenberghe, Torhoutstw. 30.

Wendt U bij ST ER FG EV A L  tot

August Verburgh
Aannemer van Begrafenissen 
OOSTSTRAAT, 36 — OOSTENDE

H U W EL IJK SA FK O N D IG IN G EN
Everaerts Edmond, advokaat, Groen- 

tenm arkt 22 en Pede Denise, Groenten- 
m arkt 4; Lauwereyns Gustavus, werk
man, Leffingestr. 200 en Vandevelde G il- 
berta, Kapellestr. 77; Brouwne Hector, 
stadswerkman Stuiverstr. 59 en Tempère 
Urbanie, gescheiden van D ierickx Jozef; 
Hodelet Marcel, schoenmaker, Duiven- 
hokstraat 10 en Busschaert Christine, 
Torhoutstw. 41; Ling ier H arry, werkm an 
Werkzaam heidstr. 91 en Crouw Gerar- 
dine, Steenbakkerstr. 37.

H U W E L IJK E N
14 Ju n i. —  Antoon Moens, wed. van 

Germ ana Dossche en M aria Loy; George 
Pollentier en Yvonne Cattrysse; Achilles 
Hinderyckx en M argriet M ilh.

VI55CMER5 !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EN 
niEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN

BELIABD.CRIGtimC
OOSTENDE S. A.

DE G EO R G ES  SO YEZSTRA AT
Ten gevolge van bijzondere en niet 

te voorziene omstandigheden, zal het 
geschenk van waardevolle documenten 
niet in  onze stad terechtkomen en 
meteen verdw ijnt de Georges Soyez- 
straat!
H U ISV EST IN G  VOOR G ET E IST ER D EN

N aar we vernemen is er deze week op 
het stadhuis nieuws toegekomen over de 
uitbetaling der vergoedingen voor de 
huisvesting opgeëischt door de stad ten 
voordeele van de geteisterden.
G EM EEN T ELEEN IN G

B ij besluit van den Commissaris-Ge- 
neraal voor de provincie en gemeente- 
financiën, is de beslissing van den Oos
tendschen gemeenteraad tot het opne
men van leeningen bi;. het Gemeente
krediet goedgekeurd.

BEN Z IN EBESPA R IN G
W ij vernemen dat alle autobussen van 

de Société Auxiliaire des Transports et 
Travaux (S.A .T.T.) van een gasgenera
tor zullen voorzien worden. D it brengt 
een m erkelijke mazoutbesparing teweeg, 
en m isschien een aantal autobussen 
meer per dag op de lijn  Oostende-Brugge.
G E R E C H T E L IJK  AKKO ORD

W ij lezen in  het Belgisch Staatsblad: 
« B ij rekwest van den 5 Ju n i 1941 heeft 
Mevr. ±5JocKx Marguerite, confectiewin
kel te Oostende, Jam es Ensorgaandenj, 
38, een aanvraag ingediend tot het be
komen van een gerechtelijk akkoord ter 
voorkoming van failliet.
B I J  HET STA D SPERSO N EEL

Deze week werd anderm aal aan het 
stadspersoneel herinnerd, dat het streng 
verboden is te rooken gedurende de 
diensturen alsmede zich bezig te hou
den met aan den dienst vreemde zake*.

Is  dit toepasselijk aan de grooten oo.
't W are te hopen !

K LEED ER EN  TE  KORT.
Ook werd vorige week ingebroken in 

de Langestraat, 30, w aar men het lin 
oleum uit de vensters had gesneden en 
langs daar binnen is geraakt, aldus in 
de gelegenheid gesteld zijnde voor onge
veer 3000 fr. stoffen mee te nemen.

r

A ls  U zeer diftwijls
buitenshuis zijt

neermaak j
daags

ln a l l e  apothetenen drogerijen:6en10frank

N IEU W E  AA RD APPELEN
In  den laatsten tijd  deed het gerucht 

de ronde dat er nieuwe aardappelen te 
bekomen waren in de S.E.O.

De groentenwinkel werd dan ook be
stormd, m aar jam m er genoeg moesten 
de juffrouwen alle huismoeders met le
dige handen huiswaarts sturen. In  Gent 
heeft men al tweem aal nieuwe aardap
pelen uitgedeeld.
V R O EG E  A A RD APPELEN

De h. Aug. Pilaeys, Rom estraat, 75, 
werd door de hoofdgroepeering «Aard
appelen» aangenomen als kooper van 
vroege aardappelen in het arrondisse
ment Oostende en als groepeerder voor 
de kantons Oostende en Gistel.

L I M O N A D E F A B R I E K
« C R O W N »

E. Vanderstraeten
Metsersstraat, 18 —  Oostende
Handelsregister Oostende 3040 

■
C R O W N  C ITRO N

C R O W N  L IM O N A D E
C R O W N  O RANG E

Bijzondere prijzen voor 
verkoopers —

voort-

(120)

Pierre
LANNOYE-VANTYGHEM

ZEILMAKER
Gelast zich voor alle werk : 

zeilen, zonnestoors, bachen, enz.

Overvloedstraat, 76 - Oostende
Handelsregister 9390

(25)
EOCE

OP HET STRAND
M et de eerste warme dagen werd het 

strand druk bezocht. Zee- en zonneba
den werden er bii de vleet genomen. 
Zoo’n verfrissching is immers ten zeer
ste welkom.
LU C H T BESC H ERM IN G

Op de verschillende posten van de 
Luchtbescherm ing werden thans de let
ters Z. H. D. (Zekerheidsdienst) vervan
gen door L. B. (Luchtbescherm ing).
VOORRANG

Alle personen welke niet vallen in  een 
der categories, bepaald door de wet, om 
voorrang te hebben bij de uitdeeling der 
rantsoeneeringskaarten enz., en toch 
meenen hierop aanspraak te kunnen ma
ken, mogen zich wenden tot den heer 
C t . Baken, Bureauchef, op het Stadhu is,1 
le  verdieping, Bureau van Ravita illée-1 
ring.
« « «• • • « • e o e se e co o v a e a M Q e a o e » *

C O N I T U R E N
Z O R  G  T 
VOOR D E

I  N T  I J  D S 
No o d ig e

Bokalen
Zich wenden hij de Firma

Jos. Maes-Hautekiet 
en Zonen

214, Steenweg op Nieuwpoort, 214 
-----  O O S T E N D E
GROOT K L E IN
Aankoop en verkoop van allerhan
de nieuwe en gebruikte flesschen

(208)
TELEFO O N

Op de eerste vrrdlepinç van het G e 
rechtshof wordi, thans een Staatstele- 
foon geplaatst en tot dit doel een tele
fooncel met geluiddichte wanden.
OP DE T R EEPLA N K

In  verschillende steden van het land 
is het verboden op de treeplank van een 
rijdende tram , te staan, dit me.t het oog 
op mogelijke ongevallen. Wanneer zal 
dat ook in  onze stad verboden worden?

W IN T ER H U LP
Stadsmuschjes. — Zooals men weet, 

heeft W interhulp  ook een actie ingezet 
om onze kinderen naar buitengemeen
ten te brengen. Daarvoor werd een af
deeling gesticht «Lucht en Leven» onder 
leiding van den heer ü r t ïl.

Die afdeeling werkt in  volkomen over
eenstemming met C aritas dat te Brugge 
gesticht werd door het p rivaat in itia tie f 
en te Oostende een subcomité be?' t on
der leiding van Eerw . Heer Pombreu.

Beide heeren worden bijgestaan door 
een schaar jonge dames die zich zeer 
geestdriftig voor het werk hebben inge
spannen.

Een typisch voorbeeld van het sukses 
hierbij behaald was het onthaal van on
ze «stadsmuschjes» te Oostroozebeke. 
Ze werden er ontvangen door het volle
dig Comité van W interhulp, kregen er 
een voedzaam en sm akelijk m aal, w aar
bij al de pleegouders aanwezig waren en 
op de hartelijkste m anier met hun 
pleegkinderen kennis maakten.

Het was w erkelijk een aandoenlijk en 
hartversterkend tooneeltje.

Laa t dit een voorbeeld wezen voor 
anderte buitengemeentetn w aar er nog 
geen «stadsmuschjes» opgenomen wer
den.

Tot heden zijn er zopwat ruim  250 kin
deren reeds geplaatst. M aar er zijn nog 
heel wat aanvragen vooral nu het ver
lof aanstaande is.

Ons Stadspersoneel

De Stad telt in  totaal 1220 bedienden, 
werklieden en onderwijzend personeel, 
waarvan,:

25 dienstoversten
6 bedienden in  het secretariaat 

10 voor het bureel van financiën
10 voor h jt  bureel van inkwartiering 
9 voor het bevolkingsbureel 
8 voor het bureel der m ilitie 
5 burgerlijke stand.
2 werkloozencontrole

10 gezondheidsbureel
3 openbare werken
1 m arkten
2 openbaar onderwijs 

160 gas en electriciteit 
140 politie
62 brandweer 
32 beplantingsdienst
4 8e bureel

32 beplantingsdienst
29 handelshaven
59 onderhoudsdienst 
42 tijjdelijke werklieden
5 deurwaarders
3 stadsbibliotheek 
1 schouwburg
7 handelshaven 

25 ravitailleering 
80 reinigings- en ruim dienst

203 leerkrachten 
15 schoolhoofden 
14 huisbewaarsters
30 zuiveringsgesticht 
34 waterdienst 
28 riooldienst
11 onderhoudsdienst 
1 havendienst

27 wegendienst
6 visschershaven 
3 T rinkhall

24 thermen
14 stedelijke werkhuizen
5 slachthuis
8 kerkhoven 

11 m ilitievergoeding
8 stadskas
6 urbanisatiedienst

1220

Uitdeeling der 
Rantsoenzegels

Vanaf 27 Ju n i tot en met 5 Ju li 1941, 
telkenmale van 8.30 tot 12 en van 14 tot 
17.30 ure, behalve ’s Zaterdags, van 8.30 
tot 13 uur, in de school Maria-Hendrika, 
Ieperstraat 3, zal er overgegaan worden 
tot de uitdeeling der rantsoenzegels, 
melkzegels, aardappelzegelbladen en 
zeepkaarten, volgens de hieronder aan
geduide nummers der rantsoeneerings
kaarten:
Vrijdag 27 Ju n i: nrs. 704.001 tot 709.000 
Zaterdag 28 Ju n i: nrs. 709.001 tot 712.00? 
Maandag 30 Ju n i: nrs. 712.001 tot 717.000 
Dinsdag 1 Ju li: nrs. 717.001 tot 722.000 
Woensdag 2 Ju li: nrs. 722.001 tot 727.000 
Donderdag 3 Ju li: nrs. 727.001 tot 732.000 
Vrijdag 4 Ju li: nrs. 732.001 tot 737.000 
Zaterdag 5 Ju li: nrs. 737 001 en volgende 
nummers.

Deze zegels moeten gebruikt woiden 
vanaf 6 Ju li 1941.

Z ij zullen aiieen afgeleverd worden 
aan het hoofd van het gezin (of zijn 
echtgenoote) op vertoon van zijn (haar) 
identiteitskaart, alsor.k van de rantsoe
neeringskaarten, m elkkaarten en de 
strooken van de aardappelzegelbladen 
(zonder zegeis' vaft de verloopen maand 
(t.t.z. van de maand Ju n i) van z ijn (h aar) 
gezir*

Indien een \3n o. ivengen.'emde per- 
s .nen in  cle aii.iogvlijkheid m k"ne it 
zijne rantsoenzegels af te halen, kan h ij 
deze doen afhalen m its eene geschreven 
toelating door hem onderteekend, waarop 
zijn naam, voornaam adres en nummer 
van eenzelvigheidskaart voorkomt.

De inwoners moeten zich op de voor 
hen vastgestelde data aanbieden.

Wie niet in regel is, wordt onder geen 
voorwendsel bediend.

Vooraleer het bureel te verlaten moe
ten de belanghebbenden hunne zegels 
natellen, want nadien kunnen geen 
klachten meer aanvaard worden.

N. B. — De voorrang wordt verleend 
aan zwangere vrouwen, ziekelijke en 
Jude personen boven de 70 jaar, in va lie 
den van ten minste 60 t.h., voorzien van 
hunne invalid iteitskaart, en aan de 
aoofden van kroostrijke gezinnen, op 
/oorwaarde dat zij zich op den voor hen 
nestelden dag aanbieden.
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Dank zij een N I E U W E  
MODERNE IN ST ELL IN Gen

worden Uwe

M A T R A S S E N
U IT ST EK EN D  H ER ST ELD  IN  H ET  
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Maurice DAVID
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DIESEL-DE'JTZ

O V ER L IJD EN
W iji vernemen het sch ielijk  overlijden 

van Mevr. Decorte, in  leven uitbaatster 
van de Café de S t Sebastiaangilde» aan 
de Leffingestraat.

Mevr. Decorte zou aan de gevolgen van 
een hartaderbreuk gestorven zijn.

W ij bieden aan den heer Decorte en 
fam ilie onze innige deelneming aan. 
ROOD K R U IS  VAN B E L G IE  
EXA M EN S 

Hebben met goed gevolg het examen 
af gelegd voor am bulancier (ster) en 
volksgezondheidsassistent(e) :

In  alphabetische orde: 1. Bordès D ai
sy; 2. Costers Rachel; 3. Daele Raym ond; 
4. Decoo M aurice; 5: Dedecker Frans ; 
6. Degraeve Godelieve; 7. Delacauw M au
rice; 8. Devynck Denise; 9. Dorchain M a
rie-Louise, 10. G ilon W ilfried ; 11. Groen- 
vynck Jenn y; 12. H ullaert Yvonne; 13. 
Janssens Lucie; 14. Ling ier Georges; 15. 
Loy M ariette; 16. M ornauw M athilde; 
17. Oosterlinck Em iel; 18. Reyngoudt 
Madeleine; 19. Rooms Alfons, 20. Six 
Elza; 21. Sweetlove Georges; 22. T illie r 
C laire; 23. Tilm ont Jeanne; 24. Vande- 
çasteele Jozef ; 25. Vandecasteele-Yung 
Germ aine; 26. Vanraepenbusch Marie- 
José; 27. Vantomme H enri; 28. Verfa illie  
Yolande; 29. Verm eersch Ju lien ; 30. Ver- 
meersch Kam iel; 31. Verm eersch M arcel; 
32. Verhuist Achiel; 33. Verm eire R ay
mond; 34. Zanders Em iel •

Aan a lbn  cnze beste gelukwenschen.
U ITSLA G  VAN HET EXA M EN  VOOR 
G EM EEN T ESEC R ET A R ISSEN

M et het ook op de benoeming van nieu
we gemeentesecretarissen werd een alge
meen examen voor de candidaten inge
richt.

De HH. W illy  Dumon, en Roger Decos- 
ter u it Oostende komen op de lijs t der 
in het examen geslaagde candidaten. 

Pro ficia t!
GAS EN E LE C T R IC IT E IT . T A R IEVEN  
JU N I 1941.

Electriciteit:
Verlichting en uitstallingen 2,64
D rijfk rach t lifts  en nijverheids- 

verbrulk L54
Huishoudelijke gebruiken:

Tarief I  en I I ,  lage prijs 0,50
hooge prijs 0,54

Tarief I I I ,  IV  en V  0,63
Gas:

Gewoon verbruik l-31
Centrale verwarm ing 0,79
HET W ER K L O O Z EN C IJF ER

In  de week van 9 tot 14 Ju n i 1941 wer
den per werkdag gemiddeld 459 werkloo
zen gecontroleerd, t.t.z. 262 mannen en 
197 vrouwen.

Tijdens de week van 2 tot 7 Ju n i 1941 
waren 490 werkloozen, waarvan 286 man
nen en 204 vrouwen. ________

Bandagen
Orthopædie
BREU KBA N D EN

naar m aat en vol
gens geval.

BU IKBA N D EN
voor hangbuik, 
zwangerschap, 
operatie.

na

ORTHO PÆ DIE
APPARATEN

voor ruggra_*t mïs- 
vorming, beender
ziekte.

KUN STBEEN EN
ln lich t metaal.

7, H. SERRU YSLA A N
O O S T E N D E

O N TVANGSTUREN  : leder werkdag, van 
V  g tot 11 en van 2 tot e uur ■



« HET VISSCHERIJBLAD *

Van onze bijzondere correspondenten

B U R G E R L IJK E  STAND.
Huwelijksafkondigingen: Dekeyzer Li- 

vinus, rentenier en J-.ambrechts M aria, z. 
b. beiden alh ier; Loggne Cynel, dienst
knecht, Oudenburg en Neyrinck Octavie 
z. b., a lh içr; Jule.t Adelin, garagist, en 
Keteiers Cavell, z. b. beiden alh ier; La- 
tesie Oscar, autogeleider en Plovie Go
delieve, z. o. beiaen aln ier; Van Praet 
Benjam in, handelaar alh ier en Lode- 
wycKx M aria, z. D., Eernegem.

Geboorten: Debaene Jacqueline vai. 
René en van Boucquaert Lucienne; Mees 
schaert Madeleine van Georges en van 
K yndt Paula.

Sterfgevallen: Goethals Isidoor, 66 j., 
wed. van Everaerd iy),atnilde, overledci- 
te Ettelgem ; Vandenberghe M aurice, 3i 
j., echt. van Verm eylen Elisabeth.

BU R EELD IEN ST EN
Het bureel van Landbouw en U t, 

reel van den Burgerlijken Btana zijn vai. 
heden af open voor het puoliek van 9 tot 
12 uur. ’s iNamiddags zijn Dovengenoem- 
de bureelen voor de bevolking niet toe
gankelijk.

VRO EG E  AARD APPELEN
Het is verboden vroege aardappelen tt 

oogsten voor den 1 Ju li e.k. De producen
ten van m instens 3 aren vroege aardap
pelen moeten zien voor den 25 Ju n i 19*1, 
op net Dureel van Landoouw aanbieden 
me.t de rantsoeneeringskaarten van al de 
leden van hun gezin.

Bureel open, alle werkdagen, van 9 tot 
12 uur.

ZELFM O O RD
Dinsdagmorgen heeft de genaamdt 

Vandenberghe Maurice, gehuwd, 30 jaa i 
oud, en wonende hoek Henri Zwaenepoel- 
en Vaartstraten, door verhanging een 
einde aan z ijn  leven gemaakt. Vermoede- 
li;ik heeft h ij gehandeld in  een vlaag vai. 
zinsverbijstering. H ij was in  leven hu 
van de plaatselijke luchtbescherm ings
dienst.

IN K W A R T IE R IN G  EN M IL IT A IR E
O PEISCH IN G

V anaf 20 Ju n i 1941, zal er overgegaan 
worden tot de uitbetaling der verschul
digde inkwartienngsvergoeaingen, voor 
degenen die de noodige form ulieren heb
ben ingediend vóór 31 M aart 11.

Alle personen, die leden der Weer
m acht in  kw artier gehad hebben, en tot 
heden toe de nooaige io rm aliteit niet 
vervuld hebben, worden verzocht d it ten 
spoedigste te verrichten, want in  tegen
overgesteld geval kan geeneriei aan
spraak op vergoeding gedaan worden.

Het bureel ten gemeentehuize, Sas-Sly
kens, Prinses Elisabethlaan, is open ei
ken Donderdag- en Vrijdagnam iddag, 
w aar alle nadere in lichtingen verschaft 
worden.

W IE L R IJD E N
De jonge Breedensche belofte Osca* 

Goethals, heeft Zondag een mooie over
w inning te meer op zijn reeds prachtige 
eerelijst geboekt. Te Oostkamp over eei. 
afstand van 75 Km . voor Jun iors V.w.i- 
overwon, h ij in  de spurt M atton, die met 
den Breedenaar een der bezielers w  
u it dezen wedstrijd.

33 deelnemers verschenen aan den 
start. Amper de he lft kon het einde be
reiken. Stippen w ij nog aan dat Beer- 
naert, eveneens van Breedene, en oefen- 
m akker van Goethals, op de 7e plaats 
eindigde, w at heel verdienstelijk mag 
genoemd worden.

Heist

De Panne
Nieuwpoort

D E B IJE EN K O M ST EN  VO LG EN  
Z IC H  O N VERPO O SD  O P !

W ielrennen


