
LICHTEN
JU N I

uit tan

1 z 3.35 19.43o£* 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 19.51
7 z 3.31 19.52
Ê 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 3.23 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 zon. WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL 1

HOOGWATER

JU N I

1 z 3.51 16.14•> M 4.10 17.09
,5 D 5.40 18.13
4 W 6.49 19.25
5 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 12.38
11 W 1.03 13.26
12 D 1.50 14.14
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
2S z 2.53 15.15
30 M 3.30 15.5»

De uurwerken
aan land vert®.-
nen twee uur
later.

Drukkerij en Bureel 
Telefoon: 73.758 
Tel. Huis: 73.910

NSÊUWPOORTSTEENWEC, 44, OOSTENDE 
Postcheckrekening 1070.98 

Verschijnt eiken Vrijdag avond

Bestuurder-Eigenaar : 
P. VANDENBERGHE
Handelsregister 5327

A B O N N EM EN T EN  :
BIN N EN LAN D  : Een Jaar, 30 fr. ; 9 maanden, 25 fr. ; 6 
maanden, 15 fr. ; 3 maanden, 10 fr. BU ITEN LA N D  : 50 fr.

OORLOGSSCHADE
Regeling Opeischingen in F rankrijk

E N K ELE  O V ERW EG IN G EN
De reeders, die }n ons blad regelmatig 

de verslagen hebben gevolgd van wat 
zooal gedaan werd om de visschersvaar
tuigen welke in  Fran krijk  in de '■ene oï 
andere haven aan nun lot overgeiiaten 
waren, terug te brengen, zullen :-;ich 
w aarschijn lijk  wel al afgevraagd hebben 
wat er zal geworden van al het verloren 
of gestolen visehtuig, Van de avari.i op
geloopen tijdens de periode dat hun vaar
tuig verlaten lag of door de eene of an 
dere mogendheid in gebruik genomen 
was.

Thans wordt hier nogal gemakkelijk 
over heengestapt door de daarvoor be
voegde overheid en de visscher* zelf we
ten niet tot wien zich richten of wat er 
hen te doen staat om te weten te komen 
welke risico of schade de V.O.Z.O.R. 
(Vereeniging voor Onderlinge Zeeverze
keringen tegen Oorlogsrisico) voor zich 
zal nemen

Tot waar gaan ten andere de ver
plichtingen van de V.O.Z.O.R., daar waar 
het gaat over opgevorderde vaartuigen, 
die later vrijgegeven werden en alfeen 
daar in Fran krijk  lagen, bestolen wer
den, zonken en in  ver gehavenden toe
stand teruggevonden werden ?

Zooals we reeds vroeger meldden, be
staan er in het Bestuur van Zeewezen 
twee visscherijdiensten, waarvan eéne 
te Brussel, die overlast is met alle tech
nische en economische vraagstukken 
van het oogenblik en een andere te Oos
tende, die het m isschien wel zoovei 
had kunnen brengen om van de 
weinige vaartuigen, die reeds thuis zijn, 
een volledig dossier samen te stellen, 
waaruit men al het nuttige zou kunnen

voor dit alles kunnen zorgen, samen 
met het waterschoutsam bt, zooals des
tijds gemeld, dan had het Hooger Be
stuur .te Brussel en zij die zoo dikwerf 
naar Frankrijk  afreisden, reeds met ken
nis van zaken deze belangrijke kwesties 
met de Duitsche en Fransche overheid 
kunnen bespreken, w at nu niet het ge
val is geweest met als gevolg veel tijd 
verlies en ta lrijk  te overwinnen moei 
lijkheden.

Binnenkort hebben ten andere te Pa 
rijs onderhandelingen plaats w aar de a f
gevaardigden van de Belgische Binnen
scheepvaart a!t hunne kwesties zullen 
bespreken.

Verm its de heer Inspecteur Eberhardt 
van al de zaken, de visscherij aanbelan
gend, op de hoogte is, zou het ten zeer
ste wenschelick zijn, dat h ij er als afge
vaardigde van den Staa t de Belgische 
celangen der zeevisscherij ook verdedi
gt'.

Daarvoor moet h ij gedocumenteerd en 
over elk geval ingelic.ht zijn, w il h ij niet 
onverrichterzake terugkeeren, zooals het 
onlangs te Bordeaux het geval was, w aar 
net gebrek aan nuttige documenten over 
rik schip, ons toen verplichtten onver
richterzake terug .te keeren.

Deze en nog zooveel feitjes welke we 
op onze ta lrijke  reizen ondervonden, heb- 
oen er ons eens te meer toe genoopt in 
«Het Visscherijblad» er enkele overwe
gingen aan vast te knoopen, omdat we 
m aar al te wel gewaar worden, dat het 
'/oor diegenen die hier rustig hun dage- 
iijksch werk verrichten, zeer gemakke- 
lijk  is kritiek uit te oefenen op het ver
richte werk en de thans reeds bekomen 
uitslagen, w aar zij zelf de visscherij met 
al zijn moeilijkheden, aan zijn lot over-

Een stille W e rk e r
ia *

De 0.17 en de 0.197 
ook terug

Onze lezers hebben kunnen vaststel
len hoe ta lrijke  visschersvaartuigen uit
Fransche havens zijn teruggekeerd en visschersvaartuigen 0.17 en 0.197
wat er zooal voor gedaan werd. hebben Zaterdagavond de Oostendsche

Onder hen die steeds op de bres ston- haven aangedaan, zoodat onze visscherij 
den om met alle mogelijke middelen opnieuw met een paar eenheden verrijk t 
voor de visschers van Hei$t en Zeebrug- is om de vischvangst u it te oefenen, 
ge een resultaat te bereiken, noemen
we in de eerste plaats schepen Pierre 
Van Damme van Brugge, die verschil
lende giften in  geld gaf, daar w aar de 
visschers geen hadden en daarenboven 
de eerste was om gansche kamionladin- 
gen uit verschillende Fransche havens 
voor Zeebruggenaars en Heistenaars te
rug te brengen 

H ij was het ook, die persoonlijk 550 
fr. toelage gaf voor de reis van de vis
schers Everaert Prosper van Zeebrugge 
en Ponjaert Valeer van Blankenberge.

D it mocht weleens gezegd, daar dit 
alles zonder veel bazuingeschal ge
schiedde met het eenige doel: onze vis
schers helpen.

Zooals onze lezers weten, was de heer 
M atthys vóór veertien dagen met die 
visschers langs Pa rijs  afgereisd naar Fé 
camp.

Buiten de N .l2 te Gravelines en een 
drietal vaartuigen te Boulogne, alsook 
de N .l te G ranville, zijn alle garnaal- 
visschersvaartuigen in  Fran krijk  vertoe
vend, dus reeds teruggebracht.

Van het terugbrengen der groote trei- 
lers u it La  Rochelle om hier de visscherij 
te beoefenen, kan natuurlijk  geen sprake 
zijn en ware nutteloos, daar deze ten 
andere ook niet geschikt zijn om hier 
de kustvisscherij te beoefenen.

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

Het Vraagstuk van de 
Opeischingen in Frankrijk

rapen om te weten welke autoriteiten 1 Heten,.
het schip hebben opgeëischt, wat er se- Als W1J ons dit alles aangetrokken heb
dertdien mee gebeurde, hoe lang het 
vaartuig opgeëischt werd, of het daar
na terug in  de handen werd gegeven 
van den eigenaar, welke inventaris er 
zich aan boord bevond, wat er mee ge
beurd is, welke autoriteiten hiervoor 
verantwoordelijk zijn, enz.

Eens dit alles per vaartuig vastgesteld, 
had men kunnen onderhandelen met de 
V.O.Z.O.R., met de Fransche en Duitsche 
bevoegde overheid om voor al deze ge
vallen een afzonderlijke en definitieve 
oplossing te bekomen.

W ant thans stellen we terecht dt 
vraag:

Wie heeft de vaartuigen opgeëischt V
Werden er opeischingsbons afgele

verd ?
Wie zal betalen, hoeveel, waarvoor en 

tot hoever ?
De redeneering door sommige ambte

naars er op na gehouden, als moeten de 
belanghebbenden zelf hun plan trek.^n. 
houdt geen steek, omdat d it vraagstuk 
er eene is van nationaal belang en alleen 
door Staatslieden in zijn geheel kan op- 
gelost worden, vooraleer de enkeling zal 
weten wat hem te doen staat en in  welke 
richting hij moet werken om zijn rech
ten te doen erkennen

Zij die sedert maanden en maanden 
met ons in allerlei bureelen de redenee- 
ringen hebben gehoord van bevoegde 
overheden zooals de Fransche Commis
saris Ferrier te Brest en de belangrijke 
uiteenzetting van de Duitsche Kriegs- 
marine, .te Bordeaux, zullen het zekei 
niet ons eens zijn om onze zienswijze bij 
te treden.

Daarom is het dringend gewenscht 
dat men hiermede een aanvang neme.

Naar we destijds vernamen, zou voor 
deze kwesties tusschen het p laatselijk 
waterschoutsambt en den plaatselijken 
visscherijdienst samengewerkt worden 
om voor de weinig vaartuigen, die reeds 
terug ziin (vergeleken met het vertrok
ken getal) al deze kwesties per vaartuig 
tt: onderzoeken.

We vermoeden dat na zes maanden 
hiervan nog niet veel in huis is gekomen, 
want het geval met de N,12 van den 
ongelukkigen Jacobus Beyen is er een 
trelfend bewijs van.

Veel schippers waaronder ook deze, 
hebben over hun wederwaardigheden 
tijdens de Mei- en Junidagen van 1940 
nog geen verslag uitgebracht, *1 zijn ei 
die in het bezit zijn van een nuurcon 
trakt van de Bezettende - M acht of ai 
hebben ze opeischingsbons van de F ra n 
sche overheden of al werden ze door de 
V.O.Z.O.R. in verband hiermede reeds 
verschillende malen gepolst.

Werd van de visschers reeds een inven
taris gevraagd van wat zich aan boord 
bevond aan visehtuig, c^ie, mazout, niet
tegenstaande men op onze reizen daar 
reeds op gewezen heeft en w ij in  ver
scheidene nummers hierop de aandacht 
vestigden?

Men zal Inbrengen: ’t ziin de visschers 
aie dat moeten inzenden !

Ja, m aar w ij kennen allem aal onze 
visschers en weten zooals we het vroeger 
reeds schreven, dat ze moeten geleid 
vverden.

En deze leiding moet gaan lanes hun 
beroepsbond of door de Staa'usoverheden.

De beroepsbond zelf bestaat wel op pa
pier, maar heeft in  werkelijkheid nog 
nooit gefungeerd.

Had de plaatselijke visscherijdienst

oen, en u it eigen in itia tie f elkeen gansch 
öelangloos geholpen hebben, dan is het 
omdat we van de noodzakelijkheid over
tuigd waren onze visschers, die veel ge- 
icden hebben, te kunnen nuttig zijn en 
aldus te verhelpen aan de vele tekort
komingen w aarvan zij het slachtoffer 
zijn.

Mocht de toekomst hen voordeelig 
ivezen, mocht het Zeewezen te Brussel, 
die reeds veel en nuttig werk verricht 
neeft, zonder dat het uitgebazuimd werd 
nun zaak met meer spoed doorvoeren en 
men ter plaatse wakker worde, dan zou 
aog veel kunnen gered uit het wespen
net w aarin de visscherij verstrengeld 
lag.

vergeten we niet, dat het grootste ge
deelte van de vloot nog in  Engeland ver
toeft en dat eens we deze zullen zien te
rugkeeren, er voor elk vaartuig, veel, 
/eer veel werk en moeilijkheden zullen 
op te helderen vallen, w il men van Be l
gië en in  ’t izonder van Oostende op
nieuw kunnen zeggen, dat het de schoon
ste, sterkste en knapste visschersvloot 
oezit, van gansch de Noordzeekust, zoo
als dit vóór den oorlog terecht mocht 
gezegd worden.

P. Vandenberghe.

DE PL IC H T  VAN DE R EED ER S
Zooals onze lezers weten en vooral ook 

zij. die onze visschersvaartuigen in  M ei 
1940 naar F ra n k rijk  vergezelden, wer
den toen veel vaartuigen door de Fran 
sche overheid opgeëischt, zonder dat 
velen zelfs in  het bezit gesteld werden 
van een regelm atig opeïschingsbevel. 
Veel van die vaartuigen vergingen, lie
pen avarijen op, werden in  de eene of 
andere haven gelegd buiten wete van 
de eigenaars, waardoor zij groote schade 
opliepen.

B ij ons bezoek te Brest werd ons mee
gedeeld dat door den Franschen Staat 
beslist werd dat alle opeischingen op
hielden te bestaan op 20 Ju n i 1940 en 
dat bijgevolg de huurgelden m aar tot 
op den dag (dag der Fransche kapitu- 
la tie ) door den Franschen Staa t zouden 
uitbetaald worden.

De Fransche regeering verliest noch
tans uit het oog, dat als dit Juridisch 
als gegrond zou mogen aanzien worden, 
het nochtans niet opgaat de verp lichtin
gen tegenover den reeder voor het in  
goeden staat houden van hun schip van 
af dien dag ophouden te bestaan, al
thans voor wat de schade door de vaar
tuigen nadien geleden, aangaat.

Inderdaad, een schip, dat in  goeden 
toestand opgeëischt werd, moet in  den
zelfden toestand aan den reeder terug
geschonken worden, w at h ier in  de mees
te gevallen niet zoo schijnt te zijn ge
weest.

Het is ten andere een fe it dat, moes
ten w ij en de eigenaars zelf geen op
zoekingen hebben gedaan naar de plaats 
w aar de vaartuigen lagen, men van

Voor onze Visschers
knecht aanbieden, wandelen gezonden 
worden omdat ze... visscher zijn.

Menschen zooals de gebroeders Dasse
ville, die maanden en maanden voor de 
vaartuigjes van hun makkers te Dieppe 
zorgden en op het laatste oogenblik hun 
eigen schipje zagen opeischen, kunnen

weigerd omdat ze visschers zijn.
Dat is de belooning voor het redden 

van andermans tuig (W ij weten er alles 
van).

B ij ons bezoek aan de haven op oo
genblikken dat onze visscners binnen
komen, hebben we kunnen vaststellen, 
dat verschillende kwesties een grondig 
onderzoek en w ijziging vergen.

1. DE B EU R T R EG EL IN G
In  sommige havens beschikken sommi

ge reeders over meer dan een vaartuig.
Daar slechts een bepaald getal vaartu i

gen mogen uitvaren, ware het b illijk  dat 
alle reeders van meer dan één vaartuig 
slechts één daarvan zouden mogen in 
gebruik nemen, in afwachting dat elk
een kan uitvaren.

Ook de beurtregeling bij het uitvaren 
laat te wenschen over en al zal het 
p laatselijk waterschoutsam bt met ons 
niet akkoord gaan, toch beweren w ij dat 
deze beurtregeling kan verbeterd wor
den, daar tha^ns vaststaat dat sommige 
vaartuigen, ’t zijn a ltijd  dezelfde, be- 
voordeeligd worden.

Moest hier op methodische wijze te
werk gegaan worden, dan zou zulks niet 
gebeuren en geen aanleiding geven tot 
mistevredenheid zooals thans het geval 
is.

2. HET V ISSCHEN  VOOR DE 
V ISSC H ER S

Opgemerkt wordt, dat thans verschil
lende visschers geen gelegenheid hebben 
om te varen, niet omdat er geen vaart 
is, m aar omdat sommige reeders welke 
in  meer dan één vaartuig belangen heb
ben, visschers van het eene vaartuig op 
het andere overbrengen, volgens de 
beurtregeling.

Anderzijds stellen we vast dat er ’00k een scheepsjongen te hebben, zoo- 
menschen aangemonsterd zijn, die vóór als het ten andere w ettelijk  vereischt 
den oorlog nooit de visscherij bedreven *s 1

i Fransche zijde, zich daarom trent niet 
zou bekommerd hebben, met al de ge
volgen van verlies en schade er aan 
verbonden.

Kunnen onze reeders hiervoor verant
woordelijk gesteld ?

Neen !
W elisw aar kan de opeisching als een 

geval van overm acht aanzien worden, 
m aar zulks is niet meer het geval wan
neer men het vaartuig déréquisionneert 
en het in  de eene of andere haven aan 
zijn lot overlaat,

In  verschillende Fransche havens 
werd in  dergelijke -gevallen soms tot 
een expertise en een strict noodige ver
m aking overgegaan.

D it was niet voor alle vaartuigen het 
geval en voor velen werd er zelfs niets 
gedaan, al is het bewezen dat ze in  die 
periode opgevischt en later ergens ver
laten, onttakeld, beschadigd en besto
len teruggevonden werden.

Te Le Havre vonden we de B.51 en de 
Z.50 in  deze havens in  een treurigen 
toestand terug. Hetzelfde kan gezegd 
worden van de 0.210 en de N.44 te St. 
Vaast en thans van de Z.42 te Audierne.

W ij weten nog niet hoever het te St. 
Vaast met de N.44 en de 0.210 gevor
derd is. Het geval van de Z.42 bespreken 
we in  een ander artikel.

W at we echter zeker weten is, dat 
men te B resi over het geval van de B.51 
zoo lichtzinnig heengestapt is, dat men 
in een antwoord aan de adm inistrateur 
de l ’Inscription M aritim e te Le Havre 
meende te moeten melden, dat het on- 
noodig was zich om trent de reparatie 
van de geleden schade van dit vaartuig 
te bekommeren, daar de reeder onder
tusschen zijn schip zou in  bezit geno
men hebben.

Voor w at de Z.50 betreft, oordeelde 
men te Brest dat na de exxpertise, welke 
reparaties tot een beloop van 350 tot 
400 duizend Fransche franks voorzag, 
slechts de helft daai^an mocht afge
dragen worden door den Franschen 
Staa t en de andere helft door den eige
naar zelf diende gedragen.

Het dient gezegd dat men te Le Havre 
de expertisen op een uitstekende wijze 
had geleid en anderzijds het van beide 
vaartuigen vaststond, dat de opgeloo-

Madame E. Evrard, rue de Coudebec, 
te Elbceuf, voor haar fam ilie te Oostende. *#*

Em iel Verhelst heeft langs het Roode 
K ru is nieuws ontvangen van R O B ER T  
D EW U LF en zijn vrouw V IC T O IR E  VER- 
K E LS T  en kinderen, alsook van ED 
MOND V ER H ELST , vetrokken met de 
0.322 «Blauwvoet», reeder Dewulf Ju 
lien. Z ij verkeeren in goede gezondheid 
in  Engeland. « * »

W ij hebben nieuws van PO PPE  PR O S
PER , in  M ei 1940 matroos aan boord

Aan de Beroepsvereeniging 
der Vischhandelaars 

van Charleroi en omstreken

van de «Maria-Pia», 
vertoeft en er thans 
bootje is getreden.

die in  Engeland 
in  het huwelljks-

nu van geen enkel van hen geholpen 
worden en worden op andere werken ge- pen schade wel geschied was, toen de,

TER  ë CJHTW IJZ IN G
In  «Het Visscherijblad» van 30 Mei 

jl. verscheen het verslag van een ver
gadering van uw beroepsvereeniging.

Een klein onderzoek heeft uitgewezen 
dat h ier zware onnauwkeurigheden wer
den aangehaald.

In  de eerste plaats geöeurt er een 
evenredige verdeeling — ook voor Char
leroi — op basis van zeer gezonde be
weegredenen, die w ij echter n ‘-;t kun
nen openbaar maken. Dat garnaal voor 
uitvoer zou gebruikt worden is vollom en 
valsch. »

W at de werking der inleggerijen be
treft, deze wordt geregeld door een bij
zondere commissie, die uit de meest be
voegde elementen samengesteld werd. 
Deze staan bovendien onder controle 
van de Corporatie.

Het beroep van vischhandelaar wordt 
door de Hoofdgroepeering beschermd, 
met alle middelen, die binnen haar be
reik vallen. M aar dan hebben zij ook 
het recht van al de vischhandelaars sa
menwerking en inschikkelijkheid te ei
schen.

Daarom zal «Het Visscherijblad» deze 
werking steunen en zich niet meer gele
gen laten aan de persoonlijke eischen

K an  ons iemand inlichtingen bezor
gen over D EG R U Y T ER  R IC H A RD , in 
April 1940 vertrokken als lichtm atroos 
aan boord van de 0.88 «John» van de 
Pêcheries à Vapeur».*#*

Weet iemand nieuws over JO H N  LA U 
W ER E IN S , vertrokken met de 0.275, toe
behoorende aan Ch. W alraeve vóór 10 
Mei 1940. •••

K an  ons iemand in lichten over het 
vaartuig «L’Olympier» van de Compa
gnie M aritim e Belge, u it Antwerpen, en 
de kadet EDMOND VANDENVELDEN . 
D it wordt gevraagd door Boussemaere 
Fernand, Schipperstraat, 27, Oostende.

= X =  K = IX

Vaststellen van de 
Oorlogsschade op 

Visschersvaartuigen

VAN
EEN IN IT IA T IE F  

BU R G EM EEST ER  SER R U Y S
Zooals we in andere artikels uiteen

zetten, is op het huidig oogenblik voor 
het vaststellen van de oorlogsschade 
voor visschersvaartuigen nog niets ge
daan. Dinsdag had de heer Vanden
berghe hierom trent een onderhoud met 
burgemeester Serruys van Oostende, die 
in princiep geneigd was een in itia tie f 
to nemen tot vaststelling van de oorlogs
schade op visschersvaartuigen. H ier
mede zou de heer Bécu, havenkapitein, 
gelast worden.

Met de burgemeesters der andere ha
vens zal onderhandeld worden om voer 
eiken visscher-eigenaar hetzelfde te 
doen, in  afwachting dat la te r langs 
Staatswege een practischle daad kan 
verwezenlijkt worden.,

W ij kunnen burgemeester Serruys
____________  slechts gelukwenschen voor de belang

en het eïgenbêlang V an  zekere groepen stelling welke n ij voor de visscherij be-
of personen. toont.

Vergoedingen aan de Visschers
wegens M ilita ire Opeischingen van 

Visschersvaartuigen

vaartuigen in  handen waren van den 
Franschen Staat.

W anneer we dus beweren dat al deze 
zaken ten spoedigste dienen afgehandeld

Menschen dde hun schipje verloren, door de beide regeeringen, en niet door 
zooals de eigenaars van de 0.24, de 0.40 de belanghebbenden, dan is het omclat 
en de 0.43, zonder van die in  andere we bewust zijn van de ta lrijke  m oeilijk
havens te spreken en die garnaalvis- 
schers waren, zien nu het brood van 
voor hun neus wegkapen, door hen die 
nooit vaarclpn.

Is  het dan te verwonderen, dat de 
garnaal nie.t behoorlijk verzorgd is aan 
boord ?

heden welke in  veel gevallen zullen on 
dervonden worden.

Daarom dringen we op een spoedig 
in  orde brengen van alle dossiers aan.

Ook de visschers hebben tot p licht 
de heeren waterschouten of den plaat- 
selijken visscherijdienst alle noodige

en niet als visscher van beroep gekend 
stonden.

Daaraan dient een einde gesteld, daar 
de werklooze visschers, die zich in  an
dere werken als tim m erm an of metsers-

G arnaal vergt veel zorgen en kepnis inlichtingen te verschaffen omtrent hun 
en dat le rt men in geen maand. j heengaan, het opeischen, het al of niet

ontvangen van opeischingsbons, de huur- 
3. SC H EEPS JO N G EN S EN EEN  MAN j geiden, het visehtuig welke aan boord 

M EER  AAN BOORD j van hun vaartuig vertoefde en thans is
Veel vaartuigen varen thans nV t h e t. verdwenen, enz. . .

oog op het verhoogen van de verdien-i D it alles kan ija  het eindigen an den 
sten, met zoo weinig mogelijk volk en oorlog van het grootste belang worden, 
zonder scheepsjongen. , want waar voor gewone oorlogsschade

Het is een kenschetsend fe it dat de de menschen zich nag,r de Koopnandels- 
vangsten veel grooter zijn dan vóór den rechtbank of de stedelijke diensten mo- 
oorlog het geval was. i 8en wenden, kan dit met gezegd voer de

W aarom  zou aan alle reeders de ver- visschers, om wier schade men zich voor- 
p lichting niet kunnen opgelegd worden ‘ loopig nog niet bekommerd heeft, al kan 
een man meer aan boord te nemen en : reeds van nu af gezegd dat dit millioe-

nen zal bedragen.
In  die omstandigheden hebben we het 

nuttig geoordeeld hierop te wijzen en 
hopen we dat het bestuur van Ijet Zee
wezen onze visschers zal behulpzaam 
zijn in de m oeilijk op te lossen proble- 
m a’s die komen zullen.

F. Vandenberghe.

D it zijn enkele overwegingen welke we 
aan het oordeel van het Zeewezen onder
werpen met de hoop *at ze het beste er 
zullen uitrapen voor onze visschers.

P. Vandenberghe.

Terugkomend op ons artikel versche
nen in  ons blad op 2 M ei 1.1. nopens 
de hoogervermelde vergoedingen, vesti
gen w ij nogmaals de aandacht der be
langhebbenden er op, dat zij er alle voor
deel bij hebben zich zoo spoedig mogelijk 
in  regel te stellen.

Ter verdere in lichting weze hun mede
gedeeld dat het niet voldoende is in het 
bezit te zijn van een regelmatig op- 
eischingsbevel, doch er dient tevens voor 
gezorgd te worden dat de schatting van 
het schip gedaan worde door de Be
voegde Overheid. Ten einde d it te be
komen, zijn dan pok allerhande in lich 
tingen vandoen.

Met dit doel wordt door de Bezettende 
1 Overheid eene vragenlijst verstrekt, 
w aarvan de vertaling, ons (welwillend 
door de Kredietbank voor Handel en 
N ijverheid - Oostende overgemaakt, h ier
onder volgt:

V R A G EN L IJST
tei vaststelling der nadere bijzonder
heden betreffende het opgeëischte echip

Eigenaar:
Afmetingen :
Lengte :
Breedte :
Hoogte der zijden:
Diepgang- 

gemiddeld leeg: 
geladen:

A antal laadruim ten:
W at is er aan woonruimte voorhanden? 
Draagvermogen in 1000 Kgr. Ton: 
Register Tons: Bruto:

Netto :
W anneer gebouwd:
Datum  van kontrakt:
Welken prijs:
W aar gebouwd: Bouwer:
M ateriaal
K las:
Welke inschrijvingsnum m ers heeft het 
schip gehacf 
Snelheid :
D rijfk rach t:

In  geval van stoom drijfkracht, welke 
machiensoort :

In  geval van m otordrijfkracht: Diesel 
of Gloeikop, 2-takt of 4-takt.

Aantal toeren van het m achien: 
Bouw jaar van het m achien:
Eventueel bouwjaar ketel:
Bouwer van het m achien: 
Paardekracht:
Aantal en soort der ketels:
Bouwer:
Verwarm ingsvlakken: Pam pdruk: 
Ilu lpketels :
Welke hulpm achienen zijn aanwezig: 
Hoeveel assen (w inden) :
Llectr. Stoom- om m otordrijfkracht:
Is  het schip van. electrisch lich t voor

zien:
Z ijn  er voor stroomvoortbrenging hulp

machienen aanwezig ? » 
Welke en hoeveel:
W aterballast:
Dubbele bodem:
Fassagiersinrichtingen :
Bijzondere inrichtingen:
Voor welk bedrag was het schip in  April 

1939 verzekerd:
Ingedeeld in : waarde Casca:

Machienen:
Belangen (Interesse) : 
Lading:

Bevindt het schip zich in  volledige va- 
renstoestand :

Is  er aan het schip eenig nadeel ver
bonden (gebreken):

Is  de machien ln bedrijfsuitoefenings- 
toestand:

Welke gebreken:
Bem erkingen :

Ik  verklaar dat bovengemelde opga
ven naar waarheid werden opgemaakt.

den
Handteekening :

A
Aan de hand van deze gegevens en 

alle daarbij behoorende stukketi kan 
dan bij de betrokken overheid een ver
dere vraag gestuurd worden tot het be
komen van het «kontrakt van vergoe
ding» waarvan w ij destijds eveneens 
een vertaling hebben gepubliceerd cn 
w ij nogmaals hieronder laten volgen:

Aan de reederij........................
te .........................................

Betreft: Uw schip N r.........  te .............
De krijgsm arine heeft het bovenge

noemde schip met zijn inventaris van



duld en vreugde trilden in de lucht; 
soen daar plots een groote vrachtauto 
oor ’t gebouw stilhield, middenin 

nieuwsgierige kinderen en dorpelingen... 
-■n ja, daar waren de 15 «pleegkinderen» 
van «Lucht en Leven» u it Oostende voor 
het goedhartige Westroozebeke ! |

Het p laatselijk Comité van «W inter- 
ulp» hielp de kleuters uitstappen met 

;ak en zak, en leidde ze de aantrekke
lijke eetzaal binnen, waar geurige koffie 
n sm akelijke boterhammen lonkten.
«Boterhammen», stelt U voor, heerlijk 

erecht in deze tijden !... W at tastten de 
leugdige reizigers gretig toe! En  meer 
dan één van deze stadsmuschjes, voor 
vie brood thuis afgemeten wordt, deed 
moeite om aan zoo’n wonder te geloo
ven... Welke goede geesten hadden dat

ZONDAG 22 JU N I 1941, om 15 uur

Voor de tweede maal te Oostende

Kaartén te bekomen in den hoofd
zetel van W interhulp, Yzerstraat 5

.............  1940 af voor eigen aanwending
opgevorderd. De duur der opvordering 
bepaalt de krijgsm arine.
1. Huidige waarde.

De huidige waarde van het schip is 
door het krijgsm arinebureel, op grond 
van de nieuwbouwprijzen met in  a<’ht- 
name der reeds vervlogen levensduur en 
den toestand van het schip na tusschen
komst der schattingswaarde, door de 
benoemde schattingscommissie op ....
Rm k. vastgesteld geworden.
2. Vergoeding.

De vergoeding voor den duur der op
vordering bedraagt met in achtname 
vah de huidige waarde (c ijfe r...) jaa r
lijk s ...... Mk. De dagelijksche vergoe
ding bedraagt hierdoor...... Mk. De ver
goeding loopt van den dag a! we.'trop 
het schip door de krijgsm arine opge
vorderd en haar ter beschikking gtsteld 
werd, en tot den dag waarop het schip 
teruggegeven wordt. Volgt de teruggave 
vóór 12.00 uur, zoo wordt voor den te- 
ruggavedag m aar een halve dag vergoe
ding betaald.
3. Bijzonderheden over de te vergoeden 
onkosten.

Buiten de vergoeding (c ijfe r 2) ont
vangt de reederij de vergoeding der 
vaaronkosten alsmede voor zoover uit 
oorzaak der krijgsm arine personeel der 
reederij aan boord gebleven is, voor be
waking, enz., vergoeding der hierdoor 
ontstane onkosten volgens de piaatse- 
lijke  gebruiken.
4. Verbruiksstoffen en voorraatl.

Verbruiksstoffen en voorraad die bij 
de overname van het schip aan boord 
voorhanden en voor de krijgsm arine 
bruikbaar zijn, zullen, wanneer zij niet 
teruggegeven geworden zijn, door de 
krijgsm arine door aankoop aan den 
kostprijs overgenomen worden.
5. Instandhouding van het schip en van 
den Inventaris.

Voor den duur der opvordering draagt 
de krijgsm arine die onkosten der in 
standhouding van het schip en van den 
inventaris.
6. Risiko en verzekering.

De krijgsm arine draagt alle risiko voor 
het opgevorderde schip, bijzonderlijk ook 
het oorlogsrisiko volgens de geldende 
bepalingen; verzekeringen kunnen daar
om vanaf den dag der opvordering op
gezegd worden, gezien U geruststelling 
gegeven is.
7. Schadeloosstelling bij totaal verlies.

In  geval van totaal verlies ontvangt 
de reeder de huidige waarde van het 
schip volgens cijfer 1 vastgesteld, doch 
voorbehoudens de aanspraken van het 
Reich op grond der aanslagverordening 
en bekende rechten van derden op het 
schip.
8. Havenkosten en loodsgelden.

Alle havenkosten, loodsgelden, enz., 
voor zoover zij kunnen geheven worden, 
draagt de krijgsm arine.
9 Betaling «1er vergoeding en onkosten.

De betaling der vergoeding alsmede de 
bijzondere te vergoeden onkosten volgt 
m aandelijks daaropvolgend. De rekenin
gen zijn in  dubbel tot den 15n der vol
gende maand aan de bevoegde Kriegs- 
m arinedienststelle in te zenden. De re- 
keningsbedragen zullen door de kas van 
de bevoegde kriegsm arinedienststelle u it
betaald ofwel overgeschreven worden.

B ij bevel:
(Handteeken).

**
Aangezien bovenvermelde regeling veel 

briefw isseling vergt en, volgens onze 
besprekingen met de Kredietbank te 
Oostende, deze instelling zich steeds zoo
als voorheen heel belangloos ten dienste 
stelt der betrokken vissehers, kunnen 
deze laatsten daar steeds alle gewensch- 
te in lichtingen bekomen. E r  weze aan 
toegevoegd dat reeds voorgaande geval
len door bemiddeling van de Kred iet
bank met volledig sukses tot een goed 
einde werden gebracht.

Rechtbanken
— ■ —

B O E T S T R A F F E L IJK E  REC H TBA N K
VAN VEU RN E

A FPER S IN G . — W il. August, metse
la a r en Rys Albert, visscher, beiden uit 
De Panne, hadden op 10 Februari jl, te 
Adinkerke, met geweld of bedreigingen, 
ongeveer 30 (dertig ) frank afgeperst 
ten nadeele van Begage Lucien. De 
rechtbank heeft ieder veroordeeld tot 
twtje m aanden gevangenisstraf, Rys 
Henri, welke eveneens in  de zaak be
trokken was, werd vrijgesproken.

B E LE ED IG IN G E N . — Vanm. Ju lia , 
huishoudster te Middelkerke, had aldaai 
op 21 April jl. beleedigingen gericht te
gen Vangheiuwe Germ aine en Terw t 
Esther. Bijverstek  werd zij veroordeela 
tot een geldboete van 350 fr.

SLA G EN  EN  D RO N KEN SCH AP. --- Dal.
Henricus, handelaar in  groenten te Lo'n- 
bartzijde, had te Veurne op 26 April 1941 
v rijw illig  slagetn tjoegebra,cht aan een 
eersten opperwachtmeester der rijk s
wacht en werd in  het openbaar in  st a >,t 
van aronkenscnap bevonden. H ij werd 
bij verstek verwezen tot geldboeten van 
350 fr., en 140 fr. of 15 dagen en 3 dagen 
gevangenisstraf.

SLA G EN . —  Ger. André, tim m erm an 
te Oostende, had te Middelkerke, op 17 
M aart jl. v rijw illig  slagen en verwon
dingen toegebracht aan Portier Gentil.
De rechtbank heeft hem bij verstek ver
oordeeld tot een geldboete van 350 fr. 
of 15 dagen gevangenisstraf.

D IEFSJL'Ab VAN GOUDEN R IN G . -- 
Pat. Lodewijk, wolbewerker te Adinker
ke, thans opgesloten in  het Rijksopvoe
dingsgesticht te Merksplas, had in  J a 
nuari 1941 te Adinkerke, honderd frank 
en een gouden ring bedriegelijk wegge
nomen ten nadeele van M aerten Flavie.
B ij verstek werd h ij veroordeeld tot 15 
dagen gevangenisstraf en 700 fr. geld
boete of 1 maand gevangenisstraf.

REC H TBA N K TE BR U G G E
D IE FS T A L  VAN EEN  BRAN D W EER- 

CAM ION. —  W., aannemer te Oostende, 
was er in  geslaagd te W illebroek een 
brandweerauto te bemachtigen en zulks 
door middel van doorbraak van een af
sluiting; drie maanden gevangenisstraf.

EEN  ZAN G ER D IE  W EL  EEN  TOON
T JE  LA G ER  ZAL Z IN G EN . —  A. R ay
mond, had een fiets gestolen en ver
kocht voor 250 fr.; 3 maanden + 700 fr. 
boete of een maand. Wegens heling van 
een geldsom van 170 fr. 1 maand gevan
genisstraf + 182 fr. boete of 8 dagen.

G ELD D IEFST A L. —  G. Jozef, van 
Blankenberge, die 170 fr. en 3 M ark had 
geroofd kreeg 1 maand gevangzitting 
+ 182 fr. boete of 8 dagen, voorwaarde
lijk  gedurende 3 laar.

OPSTAND, SLA G EN  EN  SMAAD. —
M ... B ..., u it Oostende, die de. po
litie  gesmaad en geslagen had en ook 
opstand had geboden, hoorde zich ver
w ijzen tot anderhalve maand gevange
nisstraf en 700 fr. boete.

B E D R IE G L IJK  W EG G EN O M EN . — In  
Mei van verleden jaar hadden vluchte
lingen uit Overijssche allerlei voorwer
pen en eetwaren moeten achterlaten te 
M ariakerke. Toen ze het later gingen te
rughalen, was het meerendeel ervan ver
dwenen.

C... Elise, M ... M aria en V ... Alois, 
stonden terecht om zich die voorwerpen’ u  h eb t succes m e t een  A d v e rte n tie  
onrechtm atig te hebben toegeëigend. in  « H E T  V IS S C H E R IJB L A D  »

C... en M ... krijgen elk één maand ge-' , , __, ______  __,
vang voorwaardelijk, te rw ijl V ... wordt het meest verspreide en meest 
vrijgesproken. i gelezen weekblad van de Kust.

Een  belangrijke dag- te W estroozebeke
Verleden Zaterdag, 7 dezer, hing een wonder inderdaad verwezenlijkt? W aren 

speciale atmosfeer over ’t mooie West- ’t goedaardige kabouters die hier tus- 
roozebeke! schenkwamen?

In  veel huizen werd geestdriftig ge- ’t W as een roerend tooneel, de pleeg- 
praat en geschikt! Na den middag in ouders te zien binnenkomen om het hun 
het klooster, heerschte een feestelijke toegewezen pleegkind aan ta fe l te ont- 
drukte; de kloosterzusters liepen luchtig dekken. Ze namen den schat in  ont
rond in  de eetzaal en dekten den feeste- vangst en trokken blijgemoed naar huis, 
lijken disch. één en al verlangen hem te vertroetelen!

W ie werd daar zoo liefdevol verw acht? ’t W as een onvergetelijk oogenblik voor
Lang reeds zaten ta lrijke  fam ilies in  oog en hart van alle aanwezigen, ook 

de spreekkamer van het klooster; onge- voor...
Spectator.

P R O C E S S IE N
VERBO D  VAN U ITGANG

Na overleg met den M ilita iren  Bevel
hebber (Verwaltungschef) heeft de Feld- 
komm andantur te Brugge laten weten, 
dat de algemeene politieke en m ilitaire 
toestand een hinderpaal vorm t voor het, 
uitgaan van processiën. De eenige mo
gelijkheid die, in  de huidige omstandig
heden, in  overweging zou kunnen geno
men worden, ware het toelaten van pro
cession binnen de grenzen van het ker
kelijk  eigendom.

Winterhulp - Oostende

S C H W E I Z E Ü I I O F  Van Iseghemlaan

OP A LG EM EEN E AANVRAAG :

De 5 Beroemde Radiozangers van Vlaanderen
ten bate van W I N T E R H U L P
met de medewerking van den beroemden orkestmeester

J. Awoutersen Rose D’Orsay zangeres
A LLEN  OP POST.

IN GAN G  
3  F R .

(227)

Berichten van de 
Kreiskommandantur

B E L A N G R IJK  BER IC H T
Sedert Maandag 9 Ju n i zijn de buree

len van de Kreiskom m andantur BRUG- 
GE-OOSTENDE, D ijver, 7, overgebracht 
naar de SPAN JAARD STRAAT, 9 en 14.

De bureelen zijn open voor het publiek 
van 9 tot 12 uur. ***

De h. Burgemeester heeft van den h. 
Kreiskom m andant volgend schrijven 
ontvangen:

« In  geval van mond- en klauwzeer 
moet er m ij van-ieder afzonderlijk ge
val, onm iddellijk mededeeling gedaan 
worden.

Hetzelfde geldt vogr aanstekelijke 
ziekten (dyphteritis, scharlakenkoorts, 
tjphus, enz.). »

De Kreiskom m andant I. V. 
**

Voor wat mond- en klauwzeer betreft, 
dergelijke gevallen dienen onm iddellijk 
bekend gemaakt te worden op het Se
cretariaat, Stadhuis (nieuw Gerechts
hof) alhier. » * *

Op verzoek van de Kreiskom m andan
tur brengt de Burgemeester der Stad 
Oostende ter kennis vaij de bevolking 
dat het vervoer van meubelen uit het 
kustspergebied naar het binnenland en
kel mag geschieden m its toelating van 
de Kreiskom m andantur.

ZOEKLICHTJES
MEN V ERLA N G T  TE  KOOPEN. — Oc

casie brandkasten, afmetingen met aan
duiding van merk en prijzen, te sturen 
aan het bureel van het blad onder n r 233

TE  HUUR GEVRAAGD. —  Huis of on
derhuis, liefst met hofje. Schrijven  A.B. 
C., Jozef I I  straat, 37, Oostende. (228)

BLA N K EN BER G E . — Men vr. serveu
se, Hotel Poelst, 89, Kerkstraat.

De Eed  van Trouw

MARKTBERICHTEN ' Brouwerijen, Mouterijen, Stokerijen, 
Dranken in  ’t algemeen, konden, van 

! ambtswege belet, hierbij niet» aanwezig 
! zijn.
i De Heer F. Schoorens, adjunct-leider 
der Corporatie, woonde ook de plechtig
heid bij.

I _  _____

Vischsoort O O STENDE N IEU W PO O RT  Z EEB R U G G E  BO UCH O UTE TO TAAL = X = H = K = X = X = K = K = K

De voorzitters van de hoofdgroepee- 
ringen der verschillende Corporaties 
hebben laatst den grondwettelijken eed 
afgelegd. Dezei plechtigheid, eenvoudig 
naar vorm m aar zwaar van beteekenis, 
heeft plaats gehad in  het wt rkcabinet 
van den leider der Corporatie en werd 
opgeluisterd door de aanwezigheid van 
den Secretaris-Generaal, den heer De 
W inter.

De volgende personaliteiten zwoeren 
trouw «aan den Koning, aan de Grond
wet en aan de wetten /an het Belgische 
volk :

De Heeren Leclercq, van hoofdgroepee
ring Granen en Veevoeders; Van \V:<e;ren_ 
berghe (Zuivel, Eieren en Vetten ); Van 
Hove (Tuinbouwproducten) ; D ’Hondt,
(Aardappelen); Lucien Decrop (V isch );
Dumont (Grondstoffen voor den land
bouw); Druwé (Koloniale waren).

De Heeren M olitor en Cools, r< spec- 240 m2; Bouwm eesterstr.: 2 loten, 140 m2 
tievelijk  voorzitter van de hooidgroepee- ieder; Tarwestr.: 1 lot van 90 m2; Zwa- 
ring Vee, Vleesch en Bijproducten, en iuwenstr. : 1 lot, 125 m2. Voor inlichtin-

T E  KOOP. — Frigo, met conservateur, 
geheel nieuw, jn e l alle toebehoorten 
Scheepsdaelelaan, 54, Brugge.

GEVRAAGD. —  Auto, 7 pl., van 1937, 
of jonger, merken Chrysler, De Scto, 
Plym outh of Chevrolet. Z. w. of schr., 
Taverne Royale, 8, Statiepiaats, B lan 
kenberge.

K N O KK E. — Gevr. Meid v. a. werk, 
goed met kinderen kunn omgaan. Z. w. 
bij R. Lem aitre, 95, Kustlaan.

K N O KK E. — Gevr. als concierge: ge
zin, man hovenier, vrouw keuken kerm., 
of gezin als vorig met dochter als meid; 
J. A llaert, Edw. Verheyestraat, Knokke.

B LA N K EN BER G E . — Serveuse gevr., 
«Café du Centre», de Sm et de Naeyerl., 
149.

CH EF KOK, goed op de hoogte van 
stiel, zoekt betrekking vcor Brugge of 
Kust, Schr.: Groenestraat, 13, Blanken
berge.

T E  KOOP GEVRAAG D : 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. (218)

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,

gen te begeven : 
Oostende.

18, Koninginnelaan,
(204)

V iSCHAANVOER G ED U REN D E DE W E E K  VAN 1 TOT EN MET 7 JU N I 1941.

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

Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.
G arnaal: 13.642,000 13.121,000 23.897,000 4.312,000 54.972,000
Platvisch  : 

le  soort 306,000 2.459,000 641,000 3.406,000
2e soort 28,000 573,000 167,800 ___ 768,800
3e soort — 55,500 — . — 55,500

Tong: 
le  soort 3,750 3,000 16,150 22,900
2e soort — 25,700 21,300 ____ 47,000
3e soort 3,100 6,000 9,700 ___ 18,800

Schul: 265,500 — — — 265,500
Tarbot en griet: 7,400 6,000 18,500 — 31,900
Rog: 56,500 3,800 185,700 ____ 246,000
Bot: 66,000 207,000 174,500 _ 447,500
Poers : 31,000 — — ___ 31,000
Soldaten en 

knorhaans: 21,000 21,000
Krabben: — — — 128,000 28,000
Totaal aankoop- 

cijfer: 144.626,75 fr. 165.482,60 fr. 252.885,95 fr. 43.431,00 fr. 606.426,30 fr

Onze Brievenbus
I

ANTWERPEN
ST A T IST IE K  DER MAAND M EI 1941

Vischsoorten, inge
deeld per afdeeling België 

Belgische Visch 
G riet 1,4
Paling 24,5
Rog 38
Schar 7.537,8
Tong 30,4
Bot 1.055,950
spiering 137,2
'Ulerlei 7

Buitenlandsche Visch 
Gladijs —

Garnaal 
Garnaal 55.307,5
iepelde garnaal 2,4

Bewerkte Visch 
3evroren haring —
Jerookte haring —
Gestoomde pos —
lerookte heilbot — 
forellen —
Paling —

Zoetwatervisch
Bot
Spiering 
Karper 
Snoek 
Paling

Inleggerij
Pekelharing

Nieuw produkt
Kokhaan in  zuur 
Pos in  zuur

Bedeeling in de mijn

Nederland Denemarken Noorwegen

9.375,6

26.076

11,7
29,5

226

185,2

250
2.640

64
120

3.000
930

432

2.493

Totaal

1.4 
24,5 
88

7.537,8
30.4 

1.055,900
137.2 

7

9.375,5

55.307,5
2.4

3.000 
930 

26.076 
432 
250 

2.640

11,7
19.5 
64

120 
4

226

185.2 
2.493

110.029,050
Vastgestelde verkoopprijzen op de 

Vischmarkt
Paling 19— 47— 48; rog 22,75; schar 

15,50— 18,50— 22,50— 24,50— 30; tong 64 ; 
bot 17— 19.50—22—34— 35: spiering 31— 
32; garnaal 16— 17— 19; bevroren haring 
17,30 fr. per kg.; gerookte haring 1.80 
fr. per stuk; gestoomde pos 14— 20; ge- 

Visch rechtstreeks ter markt gevoerd rookte heilbot 40; forel 52,50; snoek 32 
zonder langs den afslag der mijn om 1 fr. per kg.; pekelharing 8.15 fr. de pot 
te gaan, mits het betalen eener ver- van 200 gr. netto; 12,30 fr. de pot van 
goeding van 0,12 fr. per kg. netto ge-! 300 gr. netto; kokhaan in zuur 10,70 fr. 
wicht. I de pot van 200 gr. netto; 19.65 fr. de pot

Vischsoorten Nedierlaind Verkoopprijs van 400 gr. netto; pos in  zuur 12,60 fr. 
Kreukels 3.309 kg. 4,75— 5,50 fr. per kg.

per lite r ‘
W E E K  VAN 2 TOT 7 JU N I 1941 j

a) Bedeeling van visch in  de M ijn :
11.191.5 kg. Belgische visch waaronder
10.289.5 kg. garnaal, en 6.101 kg. vreemde 
visch (gestoomde pos).

b) Visch rechtstreeks op de vischm arkt 
gevoerd mits het betalen eener vergoe
ding van 0,12 fr. per kg. netto gewicht:
795 kg. vreemde visch (kreukels).*»*

P rijs  van de anderstaande vischsoor
ten, verkocht op de stedelijke vischm arkt 
te Antwerpen op Vrijdag 6 Ju n i:

G arnaal: 18 fr. per kg.; gestoomde pos 
14 fr. per kg.; kreukels: 5 fr. per liter, i

C. M. Oostende. —  W ijt maken uwe 
! vraag aan de bevoegde personen over 
I en geven U  antwoord in  ons volgend 
'num m er, zoodra uwe briefw isselaar de 
j som van 5 fr. gestort heeft op onze post- 
1 check 1070.98. ♦**

Eureka. —  Het is ons in de huidige 
! omstandigheden onmogelijk gevolg te 
1 geven aan uw vragen in  zake de Z. H. D. 
j V/end U bijgevolg tot den daarvoor be- 
1 voegden directeur of den heer E iv ie l De 
Visscher, die U  al de juiste of vojgens 
U  m isschien niet aanneembare inlich-

! tingen zal geven.1 *«*
A. Domicent. —  Plantaardappelen: W ij 

zijn het volkomen met U  eens, m aar zijn 
na genomen voetstappen onmachtig, 

1 daar de feiten ons terstond hadden moe
ten aangebracht worden en we thans 
voor een voldongen zaak staap.

Komt er Visch?

64.648,550 28.569 12-449,5 4.362

Visch
soorten
Bot
Spiering

Totaal

Verkoop in de Mijn
Belgische visch 

A antal kg. Bedrag
10.5 

33

43.5

538,- 
1.496,—

2.034,—

Prijs  
per kg.

52,50

NIEUWPOORT
Zondag 1 Juni.

Garnalen: 5762 kg. voor 57.620 fr. — 
Visch: 1480 kg. voor 13.679 fr.
Maandag 2 Juni.

Garnalen: 3692 kg. voor 36.920 fr. — 
Visch: 1234 kg. voor 12.651 *fr. 
Donderdag 5 Juni.

Garnalen: 3751 kg. voor 37.086 fr. — 
Visch: 631,150 kg. voor 6.671 fr. 
Zaterdag 7 Juni.

Garnalen: 1624 kg. voor 16.240 fr. — 
Visch: 1697 kg. voor 14.963 fr.
Maandag 9 Juni.

Garnalen: 867 kg. voor 8.670 fr. — 
Visch: 2120,750 kg. voor 21.210,50 fr. 
Dinsdag 10 Juni.

6 schepen. Garnalen: 972 kg. voor 
9.720 fr. — Visch: 1457,200 kg. voor 12.728 
fr.

W ij hebben den tijd beleefd, dat 
visch eten beschouwd werd als 
een vervelende plicht.

« Hadden wij nu maar visch ! » 
zoo luidt het algemeen verlangen 

De Hoofdgroepeering «Visch en 
Visscherijproducten» iaat zich niet 
onbetuigd en staat «ils één der 
jongste hoofdgroepeermgen fiink 
haar man. Haar taak was en is 
nochtans ,ieer zwaar.

I Men moet weten dat 95 %  van de vis
schersvloot afwezig is en het overschotje 
moest niet alleen te werk gesteld wor
den, m aar ook te werk blijven.

I W ij zijn er toe gekomen, na hard la 
beur, dagelijks 50 schepen in  vaart te 
houden en na een tijdverloop van nage 
noeg dezelfde produktie van garnaal als 
vóór 10 M ei 1940. Schepen welke nog in 

I de Fransche havens verblijven komen 
terug en zullen den a^nvoer nog ver- 
hoogen. Zoo konden w ij in  de week van 
13 tot 24 M ei 75.000 kg. garnaal verdee- 
len.

Tot daar de prestatie onzer kust. Die 
aanvoer zal nog steeds verhoogen —  en 

j w ii brengen h ier een welvrediende hulde 
I aan onze kloeke zeebonken van vissehers 
die door de ta lri jke gevaren van het oor
logsgebeuren heen, in  het kader der voe
ding werkzaam zijn.

Zeer moeizaam bekomen accoorden 
met een Duitsche firm a lieten toe een 
eerste verdeeling te doen van 37.000 kg. 
D it is slechts een begin en wijs vernemen, 
dat deze toevoer tot beduidende cijfers 
zal aangroeien.

En  nu de conserven, w aarvan het ve r
bruik zeer beduidend is in  ons land.

E r werd nagenoeg 60.000 kg. versche 
sprot, ingelegd in  bokalen, verdeeld. 
Eerstdaags zullen w ij overgaan tot de 
verdeeling van 66.000 kg. gerookten heil
bot van prim a kwaliteit. Alle maatrege
len zijn getroffen om vooral de groote 
centra te voorzien tegen een b illijken 
prijs en in  evenredigheid met hun bevol
king. Een p artij haringfilets is in  voor
bereiding waarvan nagenoeg 500.000 bo
kalen aan de verbruikers zullen verkocht 
worden. E r  worden bijzondere maatrege
len getroffen om de arbeiders van de 
zware nijverheid en de gestichten voor 
kanker- en teringlijders te voorzien.

N aar gelang de organisatie ópschiet, 
en zulks gaat snel, zullen alle centra 
hun beurt krijgen in  de verdeeling.

De Hoofdgroepeering staat voor een 
zware taak: eenerzijds orde te brengen

I TE  KOOP. — F IA T  van 4 P. K . in zeer 
goeden staat. Z ich 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)

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

Agence Ch. Seys
Rogierlaan, 21 Oostende

T E  K O O P :
Schoon Burgershuis met hof 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. 
Goedkoope oorlogscondities.

(222)

Studie van den Notaris

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

Herberg
Zandvoordestraat, 105; groot 90 m2.

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

II.  STAD  OO STENDE

gerievig W oonhuis
M etserstraat, 59; groot 69 m2.

V rij gebruik eene m aand na den toe
slag.

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

S ta d N IE U W P O O R T
B E R I C H T

De Burgemeester m aakt bekend dat 
vier plaatsen van tijde lijke bediende te 
begeven zijn (vrouwen of m annen).

Voorwaarden :
a) Belg zijn. van goed gedrag en 

zeden, en voldaan hebben aan de wetten 
op de nationale m ilitie;

b) gezond zijn en vrij van alle 
lichaamsgebreken ;

c) m instens 18 jaa r en hoogstens 30 
jaa r oud zijn (voor de begunstigden dooi
de wetten van 3-8-1919 en 21-7-1924 en 
voor de oudstrijders: 35 ja a r);

d) met vrucht middelbare studiën van 
den lageren graad voltrokken hebben of 
door een examen bewezen hebben ge
lijkaard ige kennissen te bezitten.

De aanvragen moeten ingediend zijn 
ten stadhuize ten laatste op Donderdag 
10 Ju n i a.s.

Volgende bescheiden moeten bij de 
aanvraag gevoegd zijn:

a) een uittreksel u it de geboorteakte; 
b ' een getuigschrift van goed gedrag en 
zeden; c) gebeurlijfk de stukken die een 
voorkeurrecht bewijzen.

W ettelijke wedde.
NieuWpoort, 3 Ju n i 1941.

De Burgemeester, 
Dr. A. Van Damme.

(220)

Voor de 
IJsroom verkoopers

De ijsroomverkoopers en ijsroomfa- 
bricanten die de suiker ofwel het eind
product wenschen te ontvangen, welke 
zij noodig hebben om hun beroep uit te 
oefenen, worden verzocht zich te wen
den tot de Koninklijke Vereeniging van 
Banketbakkersbazen van Belgie, Steen- 
straat, 38, te Brussel. D it is de eenige 
beroepsvereeniging, welke door het M i
nisterie van Economische Zaken en Be
voorrading gemachtigd is om de toela
ting tot bevoorrading af te geven.

Ten einde de suiker-, chocolade- en 
beschuitbakkers (ook biscots- en peper- 
kcekbakkers), die geen fabricant zijn, 
doch handwerk verrichten, in  staat te 
stellen hun beroepen te b lijven uitoefe
nen en om tijd ig  het contingent suiker, 
noodig voor c?e volgende periode, aan te 
vragen, worden zij verzocht zich in  ver
binding te stellen met de Koninklijke 
Vereeniging van Banketbakkersbazen, 
Steenstraat, 38, te Brussel.

Handelaars en 
W inkeliers Opgelet

Vragen en
Antwoorden

Mag een vischhandelaar door de hoofd
groepeering van de verdeelingen uitge
sloten worden, omdat hij in 1937 en 1938 
niets verkocht heeft ?

Neen, indien h ij door zijn zakencijfer 
kan bewijzen dat zijn bedrijf leefbaar 
heid bezit, zijn zaak volgens de gelden 
de voorschriften is ingericht, en de 
noodzakelijke voorwaarden van hygiëne 
enz. worden vervuld. Gelieve uwe aan 
vraag in  te dienen bij de Hoofdgroepee 
rmg «Visch en Visscherijproducten».

Nieuwe Treinen
Vanaf Zaterdag 14 Jun i worden de ge

wone treinen, vertrekkende uit Brussel- 
Noord om 6.40 u. met aankomst te Oos
tende om 10.37 u.j en deze vertrekkende 
uit Oostende om 15.00 ure met aankomst 
te Brussel-Noord om 19.28 u., terug in
geschakeld.

De wet van 30 Ju li 1923 en het Konink- 
' lijk Besluit van 18 October 1923 regelen 
de prijsvermelding van de tekoop ge
stelde waren.

Volgens genoemde wetten vallen hier
onder de waren, welke dienen voor de 
voeding, kleeding verwarm ing en ver
lichting.

<awa,ic .na» uv, u lu l-Vu K °nink lijk  Beslu it zegt o.m. dat
in  den handel en den toevoer van waren noodig is, dat de kooper, zonder tus- j 
en anderzijds de zwarte m arkt u it te schenkomst van den handelaar, zich op 
roeien. Z ij is besloten haar doel te be- hoogte zou kunnen stellen van den 
reiken en zal het ook bereiken. M aar zij werkeli.ken p rijs der koopwaar, welke 
rekent op de medewerking van gansch tekoop gesteld wordt, zoowel binnen het 
de bevolking. De woeker kan slechts verkooplokaal als in de uitstalling, 
onderdrukt worden door eiken overtreder Deze bepalingen zim  ook heden nog 
ongenadig aan de kaak te stellen. va*? toepassing Zorgt er voor dat ge m

orde zijt, want hjer en daar werden. 
U it «Handel en D istributie». reeds w inkeliers veroordeeld. |

Voor wanneer op 
pensâoen 7

Een paar maanden geleden is een be
sluit verschenen, w aarbij verschillende 
categories van am btenaars op 60jarigen 
ouderdom op pensioen dienen te gaan. 
W ij en dit met de overgroote meerder
heid van de bevolking, vinden dit een 
uitstekende maatregel.

W anneer zal een besluit uitgevaardigd 
worden, w aarbij men alle onderwijs
krachten van hoog tot laag verplicht 
aan denzelfden ouderdom op pensioen te 
gaan. Thans wachten overal ta lrijke 
jonge krachten op een plaatsje, terw ijl 
veel ouderen niet beter zouden vragen, 
op pensioen te mogen gaan.

In  ’t onderwijs meer dan in  om ’t even 
v/elke diensten, zou deze maatregel én 
voor den opvoeder én voor de kinderen 
een groote weldaad zijn.

W aarop wacht men ?

Studie van den Notaris

Jean D E  W Y N T E R
Kerkstraat, 43, te Oostende.

Op DONDERDAG 19 JU N I 1941, te 15 
u. in  het lokaal «Prins Boudewijn», St. 
Sebastiaanstraat, 22, te Oostende:

IN ST EL  met x/z %  premie
van

STAD O O STENDE OOST (O P EX )
I.

Groot Handels- en 
Opbrengstgebouw

dienstig voor Pasteibakkerij 
Nieuw g bouwd — met alle roerende 

oederen onroerend bij bestemming — 
-oek Congolaan en Vingerlinckxstraat; 
.ekadastreerd Sectie D nr. 620 u. Opper- 
iakte 294 m2.

II.

Schoon perceel 
B O U W G R O N D

,‘ongolaan, nevens Koop I, façade 6 m., 
■ppervlakte 156 m2, gekadastreerd sectie 

O nr. 620 V.
Onm iddellijk genot.
Alle nadere in lichtingen te bekomen 

ter Studie. (223)

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

r

/
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ISIaar een nieuw type van 
Stoomtreiler

Het is bekend dat bij het uitbreken I type van vischboot voor voile zee, met 
van dezen oorlog, het grootste gedeelte ' een waterverplaatsing van ongeveer 
van de Duitsche visscherijivloot op sta-i 1.000 ton. Daarnevens ontstond e;en 
pel stond ofwel de voltooiing benaderde. I kleiner met een tonnemaat van 850 

Heeft men in de weinige jaren sedert ' ton waarvan reeds een zeker aantal ge- 
1933, veel bereikt, toch mag men niet bouwd werden. In  het bijzonder heeft
uit het oog verliezen, dat het verwezen
lijkte slechts een gedeelte is van de 
reusachtige taak die men vooropgesteld 
had.

In  het bijzonder bij de beoordeel ing 
der ontwikkeling van, de scheepsbouw- 
techniek mag men niet vergeten dat de
ze tot in  het jaar 1928 er niet op voor
uitgegaan was, voornam elijk wat de 
gcheepsvormen betreft. D it was niet 
alleen zoo in Duitschland m aar ook in 
het buitenland.

W aren weliswaar de afmetingen der 
vaartuigen aanm erkelijk grooter ge
worden en het aantal oaardenkraeht 
verdubbeld, toch vielen belangrijke door- 
tastjencÿe verbeteringen nauwelijks in 
de scheepsbouwtechniek te bespeuren.

W at aan vermeerdering van vangca- 
paciteit behaald werd, was grooten- 
deels te danken aan de vergrooting der 
seheepsafmetingen.

Nu, het is bekend dat stoomtreilers 
vaartuigen zijn van wie een groote zee
waardigheid naast goed weerstandsver
mogen vereischt worden. En  zooals ge
zegd kon een noemenswaardige voor
uitgang niet bereikt worden bij. middel 
van verhoogde afmetingen.

Slechts bij de invoering van de zoo
genaamde «M aierform schlffe» trad  een 
fundamenteele verandering in. Alzoo 
ontstond de typische treilervorm , die 
niet alleen een sleepboot m aar ook een 
vaartuig dat aan de vereischten der 
hoogzeevisscherij voldoet en daarenbo
ven in  de vrije  vaart zijn mannetje 
staat.

Als gevolg van deze bijna ideale zee- 
eigenschappen laten deze schepen ook 
dàn nog het visschen met het net toe, 
wanneer de schepen met ouderen vorm. 
reeds met vangen dienen op te houden; 
b;j de bewerking der vischvangst aan 
boord laten de zachte bewegingen van 
het schip toe dat er kan doorgewerkt 
worden zoodat weinig of geen water op 
het dek spoelt.

Hoe dat nu allem aal uitwerkt op. de 
prestaties en de bedrijfseconomie, werd 
r’ijpelijk  bewezsen door een vergelijk 
over een bepaald aantal jaren opge
maakt door een der grootste Duitsche 
reederijen.

Twee schepen van ouderen vorm, wer
den samen met drie M aierform schiffe 
over een tijdperk van ongeveer v ijf jaa r 
met elkaar vergeleken op alle gebied.

H ierbij waren bij alle schepen, afme
tingen, m achinesterkte, roer- en schroef- 
constructie, enz. volkomen gelijk, ja 
zelfs de manschappen werden van tijd  
tot tijd  met mekaar uitgewisseld, om 
ook hier, gebeurlijke fouten uit te scha
kelen.

Alleen, zooals reeds gezegd, verschil
len de schepen slechts in u iterlijken 
vorm.

Tot op heden is het niet bekend, dat 
ooit een vergelijk tusschen zeeschepen 
zoover gedreven werd en de resultaten 
verdienen om deze reden alleen reeds, 
de bijzondere aandacht.Aan de hand van 
cijfers werd de juistheid der eischen, 
die thaps aan derg-elijjie zeeschepen 
worden gesteld, ten volle bevestigd : 
terw ijl de vergelijkingsschepen van den 
ouden vorm tijdens die v ijf jaa r slechts 
een 50 ton vischvangst opleverden met 
een jaargemiddelde van 10 ton voeren 
de schepen met de nieuwe vorm alle 
meer dan 65 ton aan met een jaarge
middelde van 13 ton, w at dus een ver
hooging van 30 t.h. in  de vangcapaci- 
teit beteekende !

U it deze werkzaamheden ontstond een

dit kleine model bewezen, dat het met 
goed gevolg overal kon ongesteld wor
den.

Voor de Duitsche visscherij is het 
niet noodzakelijk gebleken schepen te 
bouwen, welke de 1.000 ton waterver
plaatsing te boven gaat .

Sp ijts  den oorlogstoestand blij*ft de 
verdere ontwikkeling van de scheeps
bouw uiterst aktueel en in  het algemeen 
wordt op de voorgenomen basis verder 
gewerkt.

Proefnemingen, vooral op het gebied 
der afmetingen, mogen bij dezen stand 
van zaken niet alleen overbodig m aar 
oncpelmatig beschouwd worden.

De onderstelling voor de herleiding 
tot een bepaald type van een stoom
traw ler is alzoo in  meer dan een opzicht 
grootendeels verwezenlijkt.

Doelmatige uitbating van deze uitsla
gen verzekeren een gezonde ontwikke
ling die de Duitsche hoogezeevisscherij 
ook in  de «vleeschrijke» dagen het ach
terstel zal doen inloopen. C.

H et Lot van de Z .42

f  DITJES en DATJES %
&  &

HOE DE FRANSCHEN H ET VAARTU IG  
AAN Z IJN  LOT O V ERL IETEN

Dank zij de onderhandelingen met de 
Duitsche Overheid, zal de waterschouts- 
agent Soenen er zeker in  gelukt zijn, ook 
de Z.42 van een volledige vernieling te 
kunnen redden.

We hadden dit vaartuig een paar 
maanden geleden te Audierne gezocht 
op duizend kilom eter van Oostende en 
vonden het daar aan zijn lot overgela
ten aan den kant van de rivier liggen, 
het «kerkhof der schepen» genoemd.

De motor van het vaartuig geleek een 
roestklomp; verschillende lekken waren 
in de kiel geslagen door het w rijven en 
schuren op den rotsachtigen çever en 
ook de steven en het stuurhuis hadden 
schade opgeloopen.

Het vaartuig dat behoorlijk aan de 
kade te Audierne gemeerd lag, was in  
September 1940 op bevel van den heer 
Balcke, ingenieur van Bruggen en W e
gen te Douarnenez verplaatst en dit op 
zoo’n onhandige wijze, dat het vaartuig 
aidreef door de sterke strooming aldaar, 
en in  plaats van onder de hooge mid- 
denboog der brug door te gaan, het door 
het opkomende w ater bekneld geraakte 
tusschen den waterspiegel en het boog
gewelf. Alzoo werden stuurhuis en bo
vensteven volledig ingedrukt en vernield.

De intendance m aritim e te Brest hier
van op de hoogte gesteld, beweerde niets 
van de vroegere inbeslagname te weten 
en van de opgeloopen schade niets kon 
geëischt worden, gezien de door het vaar
tuig opgeloopen schade er slechts aan 
gekomen was, nadat zij het vaartuig 
hadden vrijgegeven.

Aldus werd een vaartuig te Audierne 
door de Fransche overheid vrijgegeven, 
aan zijn lot overgelaten door de Fran  
sche m aritiem e overheid, de reeder er 
van niet in  kennis gesteld en als beloo- 
ning veel schade berokkend, zonder dat 
deze overheid er wenscht aansprakehjk 
voor gesteld.

De beschouwingen welke we aan dit 
alles in ons hoofdartikel gewijd hebben, 
toonen meer dan ooit aan, dat vóór a l
les dient gehandeld, w il men onze ree
ders niet zien vergaan in  een eindelooze 
reeks processen, waarvan de gelden in 
allerlei onkosten zullen vergaan.

P. V.

Waar veef Zalm 
gevangen wordt

R IJB E W IJS  VOOR M OTO R
V O ERTU IG EN

De Secretaris-Generaal van het M inis
terie van Openbare Werken laat weten 
dat de personen, woonachtig in  de pro
vincie West-Vlaanderen, die het rijbe
wijs, ingevoerd door het besluit van 
1 December 1940, wenschen te bekomen, 
hun aanvraag moeten doen tusschen 15 
en 30 Ju n i 1941.

Z ij moeten zich, met de daartoe ver
eischte stukken, wenden tot den burge
meester van de gemeente w aar zij hun 
woonplaats hebben.

IN K  W A R T IER IN G S B E  W IJZ E N
. De «Feldkommandantur 578» te Brugge 
verzoekt ons, door tusschenkomst van 
den heer Gouverneur der Provincie, aan 
de houders van herbergingsbedrijven 
mede te deelen dat de Belgische onder
richtingen nopens het toezicht van reizi
gers in hotels en gasthoven niet gelden 
voor die Duitsche en Italiaansche m ili
tairen, die een regelmatig inkwartie- 
ringsbewijs van de bevoegde Standort- 
komm andantur voorleggen.

DE H ENNEN  LEG G EN  T E  W E IN IG  
E IE R E N

Nu er per hen en per week 2 eieren 
moeten geleverd worden, is het iets te 
zeggen met de hennenbezitters! De eene 
komt vertellen dat h ij over een week een 
hen heeft opgegeten en er één verkocht 
heeft; een andere beweert, dat h ij de 
zijne gestolen is; nog een ander zweert, 
dat zijn 3 hennen het «snot» hebben en 
dat er geen één is die nog legt!

TO ELA T IN G EN  K U ST G EB IED
W ij herinneren de belanghebbenden 

er aan, dat na het verstrijken van den 
geldigheidsduur de «Ausweisen» betref
fende het kustgebied, moeten terug in 
gébracht worden op de Kreiskom m an
dantur.

A LG EM EEN E V ER G A D ER IN G  
VAN DE V. T. B.

Zondag jl. had te Antwerpen, onder 
overgroote belangstelling, in  de Kon. 
Nederlandsche Opera, te 10.30 uur de 
algemeene vergadering plaats van den 
Vlaam schen Toeristenbond.

Te 10 uur had in  het bondsgebouw 
een ontvangst van de pers plaats.

Behalve de gewone verslagen, werd de 
feestrede gehouden door Z. E. H. Cyriel 
Verschaeve, die in  zijn humoristischen 
en pittigen s tijl handelde over «Toerisme 
en Kuituur».

Aan deze welgeslaagde vergadering 
verleenden L.A.G.A., de vereeniging voor 
Liederavonden van Groot Antwerpen, en 
een klein orkest, beide onder leiding van 
toondichter Ivo  Mortelmans, hun knappe 
medewerking.

VOOR DE ZO NDAGRUST
Het va lt ons op hoe veel w inkeliers 

nog het w ijs besluit niet genomen heb
ben om tenm inste den Zondag na den 
middag niet gesloten te blijven.

Dat dit niet kan geëischt worden van 
restaurants en koffiehuizen nemen we 
aan, m aar de stelregel voor elkeen zou 
moeten zijn ’s Zondags te sluiten.

Zal die m aatregel opnieuw van hoo-

BANK VAN BRUSSEL
— NAAM LOOZE VENNOOTSCHAP — 
B IJH U IS  OOSTENDE : 3, W A PEN PLAATS 
Agentschap Petit Paris, 76b, Torhoutsche Steenweg 

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

ten of verzegelde kisten.

De Corporatie voor 
Visch-& Visscherijproducten

DE K O LEN K W EST E
In  ons nummer van 6 dezer wezen we 

er op dat de bevoorrading in  kolen voor 
onze visschèrijnijverheid moeilijkheden

Kortom , het zou onmogelijk zijn om 1 ^ rh an d  moeten bevolen worden of zul- 
het gevraagde aantal eieren per week te ;
leveren.

M isschien is er iets van waar dat dit 
eenigszins m oeilijk gaat. Immers, wat 
kan men nu nog zijn hennen te eten 
geven? Brood heeft men niet genoeg voor 
zichzelf. S la  en ander afval van eten, 
dan. Het voornaamste voedsel: graan, 
kan niemand geven.

E r bestaat een ravitailleeringsdienst 
voor honden. Waarom  ook niets derge
lijks voor het neerhofgevogelte tot stand 
brengen?

EEN  GO ED E RAAD
De huismoeders worden er op gewe

zen, dat ze moeten zorgen voor de ko
mende warme dagen feen paar lepels 
rijs t in  voorraad te houden, want door 
da gebrekkige voeding zu llen ''in  deze 
dagen veel kinderen geplaagd worden 
door té veelvuldige 'Ontlasting. Enkele 
lepels rijstpap en de kwaal is genezen.

Z E E P

bij m ekaar steken om een behoorlijke 
schikking te treffen ?

W ij stellen de vraag.
DE V ER V A A R D IG IN G  VAN 

G EB R U IK S-  EN  
U IT R U ST IN G S  VO O RW ERPEN  

U IT  A N D ERE M ETA LEN  
DAN IJZ E R

Droeve 
Herinneringen

« B T lfe
Gebruik makend van zijn verb lijf in 

Frankrijk , heeft de heer René Velthof,
zich naar het kerkhof van Dieppe bege- ____ ____________________  ______ ________
ven w aar menig Oostendenaar begraven opleverde. D it was voornam elijk van be- 
ligt, slachtoffer van de oorlogsgebeurte- lang voor het koken Van garnaal, 
nissen te Dieppe in M ei 1940. j gr b lijkt thans dat de vakgroepeering

De heer René Velthof heeft ter plaats «Productie» de door haar gevoerde on
alle noodige voetstappen aangewend om Verhandelingen tot een goed einde ge- 
ten minste zijn moeder, zijn vrouw en jeid heeft. De levering wordt verwacht 
dochtertje te kunnen herkennen. Daar- ; van 50 T. vlamkolen, die zullen verdeeld 
toe lie t h ij overgaan tot de ontgraving worden door een kolenhandelaar, op ver
en dank zij de juiste gegevens, die h ij toon van een «bon», afgeleverd door de 
aan de bevoegde dienst kon ter hand Corporatie, die bijgevolg voor de recht
stellen, werden met zekerheid volgende1 vaardige verdeeling borg staat, 
personen herkend:

Wed. Velthof Louis, geboren Vroome 
Melanie, te Oostende den 3 Ju n i 1867.

Snauwaert Yvonne, echt. Velthof Re
né, geboren te Oostende, den 17 Ju li 1912.

Velthof Agnès-Francine, dochtertje v. 
René en Snauwaert Yvonne, geboren te 
Oostende, den 26 Augustus 1936.

Onm iddellijk lie t h ij deze stoffelijke 
overschotten in  zinken kisten leggen om 
ze later naar Oostende te laten over
brengen.

De zuster van den heer Velthof, echt 
genoote van den betreurden Em iel Smis-

STRA FM A A TREG ELEN
Op bevel van de Hoogere Overheid 

mochten de vaartuigen te Oostende, 
Woensdag jl. niet uitvaren. Deze straf
m aatregel — want dat was het — werd 
genomen omdat het vaststond, dat nog 
veel aangevoerde waar, terechtkwam  in 
den sluikhandel, in  plaats van v rijw il
lig en onm iddellijk aan de Centrale te 
worden afgeleverd.

We drukken er nogmaals op, dat onze 
I visscherij met dergelijke handelwijze, 
zich aan groote gevaren blootstelt. De

Onlangs hebben w ij medegedeeld dat 
bepaalde voorwerpen niet meer mochten 
vervaardigd worden uit niet ijzerhou
dende mçtalen.

Thans is hierop een afw ijking bekend 
gemaakt, w aarvan de voornaamste pun
ten als volgt kunnen samengevat wor
den: tafelcouverts mogen vervaardigd 
worden u’jt legeeringen die koper en of 
nikkel bevatten. Overeenkomstig de wet- 
telijke voorschriften mogen gewichten 
van 50 gram en minder, u it messing ge
m aakt worden. W aterbakken en vaste 
recipienten, die bevestigd worden aan 
monturen in  hout mogen gefabriceerd 

Het gebeurt meermaals dat uitbaters worden u it zink of zinklegeeringen ; 
van hotels of* pensioenhuizen, we}ke ; badkuipen, voor zoover ze het 10 kg. ge- 
thans door Duitsche .troepenafdeelingen | w icht niet te boven gaan, mogen thans 
bezet zijn, moeilijkheden ondervinden in 
de bevoorrading van zeep

Het is een feit dat in  Holland de zalm- 
visscherij fel is achteruitgegaan en de
ze weldra tot het verleden zal behooren.

Een dezer dagen betaalde men er voor 
een zalm te Woudrichen gevangen en 
17 kg. wegende, zoo m aar 3530 frank of 
221 gulden, w at zoowat 208 fr. per kg. be
teekent.

ln  verband hiermede vinden we het 
niet van belang ontbloot onze lezers een 
zeer interessante uiteenzetting te ge
ven over de zalm visscherij en het leven 
van den zalm.

KETCH ICA N : ZALM-OORD
Er is echter nog een ander zalmplaats- 

;e in de wereld, dat is Ketchican, het 
meest Zuidelijk gelegen stadje aan de 
Westkust van Alaska, de visschersha- 
ven van Alaska, w aar de grootste zalm- 
conservenfabrieken gevestigd zijn en 
waar het dientengevolge al visch is, wat 
men ruikt. In  Ketch ican worden acht à 
tien m illioen blikjes zalm per jaa r ge
maakt, in Ketch ican trekken in  het 
voorjaar duizenden en nog eens duizen
den zalmen de bergbeek op, die schui
mend en bruisend door het plaatsje 
stroomt, om aan de eeuwige natuurwet 
te voldoen: het leggen van eieren op de 
plaats, w aar zij ter wereicl kwamen.

Dit is één van de tot nu toe onopge
loste mysteries van de natuur. Zoodra 
de zalm vier à v ijf jaa r is, keert zij terug 
naar haar geboorteplaats, naar den bo
venarm van een rivier, naar het k rista l
len water van een schuimende bergbeek. 
Dan eindigt zij/ haar zwerversleven te
midden van de gevaren der zee en keert 
terug naar de plaats, w aar zij u it het 
ei kroop en die zij als vischje van hoog
stens een vingerlengte verliet om op 
avontuur te gaan. Z ij keert terug naar 
de ouderlijke beek of rivier, door de
zelfde mondi)ng, waardoor zij' destijds 
het zoute water van de zee opzocht.
VELE GEVAREN  EN M O E IL IJK H ED EN

In  Ketchican in  Alaska gaat die terug
keer met vele gevaren en moeilijkheden 
gepaard. De bruisende beek, die bij K e t
chican in  zee uitmondt, zoekt hoogerop 
haar weg langs en over scherpe, punti
ge rotsen, zij vormt watervallen en 
stroomversnellingen m aar de zalm stoort 
zich aan dit alles niet, zij; gaat er dwars 
tegen in, met onnoemelijk groote kracht
inspanning soms, zij springt, over rot
sen, wondt zich meer dan eens bij het 
neerkomen aan de scherpe punten, m aar 
zij zet door, gedreven door dat geheim
zinnige instinct, dat haar dwingt haar 
plicht te vervullen: het leven door ;te 
geven aan een jongere generatie op de 
plaats, w aar zij zelf ter wereld kwam 
en dan... te sterven.

Menige visch bereikt het einddoel niet 
— veel doode visschen voert de beek mee 
naar zee —  en zij, die er wél komen, zijn 
sterk vermagerd, terw ijl de zilverrose 
schubbige huidj vaak overdekt is met 
wonden. Men zegt, dat sommige zalmen, 
die op de broedplaats in  de zijtakken 
van de Yuhan aankomen, drieduizend 
meter over de rotsen heen omhoog zijn 
geworsteld...

B I J  DU IZENDEN T E G E L IJK  
GEVANGEN

Laat men de zalmen zoo m aar onge
stoord de rivier optrekken ? Men denkt 
er niet aan in  Ketchican. Vóór de mon
ding van de beek zijn groote netten ge
spannen, want, is de zalm eenmaal in  
zoet water aangeland, dan wordt het 
vleesch bleek en waterig. Het is dan niet 
eetbaar meer. Daarom vangt men in  
Ketch ican de zalmen bij; duizenden te
gelijk, vóór zij gelegenheid hebben de 
moeilijke reis, die zij zichzelf onbewust 
opleggen, te aanvaarden. De enkele, die 
ontsnappen, schijnen voldoende te zijn 
om uitsterven niet alleen te voorkomen, 
m aar om steeds m aar weer opnieuw 
goede vangsten te verzekeren.

Heel veel Chineezen en Japanners 
«verken in  Ketch ican op de zalmconser- 
venfabriekön, goedkoope w erfkrachten 
an zij worden door de bewoners van het 
plaatsje dan ook niet te vriendelijk aan- 
gekeken. M aar den laatsten tijd  ge
schiedt b ijna alles m achinaal, door de 
dronchink», den ijizeren Chinees». Een 
machins, die het werk doet van v ijftig  
Jtiineezen. Het is n iet meer dan een 
.linke kast, w aarin de no^ levende spar- 
uelende zaimmassa verdw ijnt. De er in 
icnd draaiende messen snijden kop, 
staart en vinnen af en halen de inge
lan d en  er uit. Daarna komen de zal
men in  reinigings- en snijm achines, tot 
zij ten laatste, in  blikjes verpakt, K e t
chican verlaten om over de heele we
reld te worden verspreid.

Is  het wonder, dat Ketch ican naar 
visch ruikt, als men weet, dat de «ijze
ren Chinees» in  tien uur dertig duizend 
zalmen schoonmaakt ? Behalve die 
doordringende vischlucht heeft K e t
chican nog meer eigenaardigheden.Denkt 
men bij het woord A laska allereerst 
aan sneeuw en ijs, in  Ketch ican valt 
nooit sneeuw en vriest het ook nooit. 
Het heeft zelfs een weelderigen sub-trg- 
pischen plantengroei, die rijk e lijk  door 
hem elwater begoten wordt, want het 
regent er zeker driehonderd dagen van 
de driehonderd vijf-en-zestig. De milde 
tem peratuur wordt veroorzaakt door 
een warm en golfstroom^ van de kust 
hiervan opstijgende warme lucht, welke 
van Jap an  afkomstig, de regen door de 
hiervan opstijgende warme lucht, welke 
in  aanraking komt met de koude lucht 
boven de met sneeuw bedekte bergen,1 
waartegen Ketch ican zich heeft gevleid j

De laagst gelegen huizen van Ketchi- ! 
can staan op palen in  het water. H outen1 
huizen zijn het, en van hout zijn ook: 
de huizen, die hoogerop, tegen de berg-' 
helling liggen. Van hout zijn de s.tra-' 
ten en de trappen, die de verschillende 
straten met elkaar verbinden, de trap 
pen ook, die naar de huizen voeren. Een 
heel houten plaatsje is het, d it zalm- 
oord van A laska’s Westkust. Een paard- 
en-wagen zal men er nooit zien, want 
de paardenhoeven zouden de houten 
straiten verhielen;. Een m erkwaardig 
plaatsje alzoo. dat Ketchican, w aar veel 
zalm wordt gevangen. R.Nbl. '

Het schijnt nochtans, dat men op ver
toon van de inkw artieringsbiljetten 
m achtiging bekomen kan voor een ze
kere hoeveelheid zeep.
H ET  U IT V L IE G E N  D ER  D U IVEN

Het is ten strengste verboden huis-, 
veld- of sieraadduiven te laten vliegen. 
Overtreders worden streng gestraft.

BROOD OF M E E L  VOOR DE 
O N G EB R U IK T E  

A A R D A PPELZ EG ELS
Het gebeurt meermaals dat de V laam 

sche teksten in het Belgisch Staatsblad 
niet heel duidelijk zijn. Een blik oo de 
Fransche fóekst doet gewoonlijk het 
raadsel oplossen.

Dat was onlangs weer het geval met 
de nieuwe regeling w aarbij brood of 
meel voor de ongebruikte aardappel- 
zegels kon bekomen worden.

Men onthoude dus goed, dat men 
brood of meel koopen kan met de aard- 
appelzegels, doch enkel met de 30 deel
zegels zoodat men slechts 7,5 kg. van

I eveneens gemaakt worden.
Het gebruik van zink en zijn legee

ringen is toegelaten voor bureaugerlef 
evenals doodkisten en hun onderdeelen 
alsmede voor de onderdeelen van de ur
nen. I 

Brandscherm ers voor zoover zij de 
oppervlakte van 1 v.m. niet overschrij-

saert, heeft men niet mogen herkennen. j aangeklaagde toestand moet volstrekt 
Deze uiterst p ijn lijke en droevige reis 1 ophouden, want men moet zich goed 

zal de heer Velthof .als troost, de abso- ! voor oogen houden dat eens strafmaat- 
lute verzekering gebracht hebben, dat regelen genomen, ze zóó vlug niet wor- 
zijn teergeliefde echtgenoote en eenig cien ingetrokken. Bijgevolg: speel niet 
dochtertje, herkend zijn. meer met vuur ! W . C.

De Longvisschen
Onder de visschen, die gewoonlijk de 

groote aquaria in dierentuinen bevolken, 
nemen de prim itieve soorten, waartoe 
o.a. de longvisch gerekend moet worden, 
een zeer belangrijke p laats in. Zooals ze 
daar in  hun bassins voor ons oog voorbij 
zwemmen, zoo zwommen ze eens met 
geen andere om ze te aanschouwén dan 
de voorhistorische dieren, die reeds se
dert m illioenen jaren uitgestorven zijn.

De longvisschen kwamen vroeger over 
b ijna de geheele wereld voor, thans zijn 
ze beperkt tot Australie, A frika en Zuid- 
Am erika. De geslachten Ceratodus van 
Australie, Protopterus van A frika en 
Lepidosiien uit Zuid-Amerika, vormen 
gezamenlijk de fam ilie der Lepidosiren- 
idae, de langst overgeblevene van de 
orde der Dipnoi, de «dubbel ademhalers».

Naast de bijt visschen gebruikelijke 
wijze om door middel van de kieuwen 
zuurstof u it het water tot zich te nemen 
kan bij deze dieren de als long gewijzigde 
zwemblaas mede als ademhalingsórgaan 
fungeeren. De slijm huid van ae zwem
blaas, die in  verbinding staat met den 

! slokdarm, heeft door Kleine verheven- 
den mogen uit tin  vervaardigd worden. I heden een ruw oppervlak gekregen en is

Dezei afw ijkingen hebben hoofdzake- 
lijk  tot doel merkbare stoornissen k l de 
industrieele bedrijvigheid alsmede de 
am bachtsnijverheid te verm ijden; daar
enboven dienen ze uitsluitend als voor
loopig beschouwd te worden, daar de 
noodige grondstoffen op elk oogenblik 
in voldoende hoeveelheid kunnen voor
radig zijn.

DE H ERVO RM IN G  VAN ONS 
G EM EEN T EW EZ EN

In  het jongste nummer van «Het Ju 
ristenblad», w ijd t M r. Tim mermans een 
beschouwing aan de jongste maatrege
len in verband met de hervorm ing van 
ons gemeentewezen. H ij stelt vast, dat 
heit «leidersbeginsel» nog niet in zijn 
beginsel ‘werd toegepast, verm its over

voorzien van een dicht net van haar
vaten, waardoor ze aan de longen van 
vele tweeslachtige dieren herinnert. Op 
bepaalde tijden zijn de kieuwen als 
aaemnalingsorganen uitgeschakeld en 
heeafc uitsluitend lucnt-ademha,ling 
plaats.

De grootste is de 6 voet lange Austra
lische longvisch of Barram undi, Cerato
dus foresteri, wiens long goed van pas 
komt seaert het dier in  ae stilstaanae 
poelen van de M ar R iver in  Queensland 
leeft, w aar het water in  het heele sei
zoen zoo sterk vervuilt, dat het voor

B ij den Am erikaanschen longvisch 
worden de eieren in  een onderaardschen 
gang van 4 voet lengte gelegd, welke 
door het mannetje uitgegraven wordt.

Protopterus en Lepidosiren zijn beide 
! uitsluitend carnivoor.
I Wanneer verscheidene van deze vis
schen te zamen in  het aquarium gehou
den worden, bijten ze vaak eikaars lange 
wormvormige vinnen af, welke echter in 
zeer korten tijd  weder aangroeien.

Voor de Gezinnen van 
Hollandsche Visschers, die 
in denj vreemde verblijven

«De Transportarbeider» geeft een u it
voerige beschouwing over het besluit om 
de uitkeering aan de gezinnen der in  
Engeland vertoevende visschers te ver- 
hoogen. Aan het blad ontleenen w ij het 
v olgende :

Door ons is aanstonds het bij de uit- 
keeringsregeling voor zeevisschers in  
Engeland voor matrozen, stokers, koks 
en tremmers vastgestelde bedrag, als 
veel te laag voor het onderhoud der ge
zinnen van deze aangemerkt. H iervan 
werd bij de daartoe bevoegde overheid 
blijk gegeven en door ons werd, zoodra 
de mogelijkheid zich daartoe voordeed, 
al het mogelijke gedaan, deze voor de 
lagere rangen veel te lage uitkeering ver
hoogd te krijgen.

In  een bespreking op Donderdag 30 Ja 
nuari werd uiteengezet, dat met de aan 
matrozen en stokers enz. toegekende be
dragen der uitkeering, onmogelijk van 
een eenigermate behoorlijke verzorgingkieuwademhaling ongeschikt wordt. Z ijn

bewegingen zijn zeer bedaarü en in  zijn van hun gezinnen kon worden gesproken
daar het in  vele gevallen en dan speciaal 
bij de groote gezinnen, die het toch al 
uiterm ate m oeilijk hebben, zelfs minder 

.w as dan de voorheen ontvangen crisis-
. , - -w- —  het algemeen de bevoegdheid van d en ,—---- —  - - , ^

 ̂de 15 Kg\ aardappelen waarop men recht gemeenteraad wordt overgedragen op I borstvinnen. JNa aan de oppervlakte ge
heeft, in brood of meel kan omzetten. het schepencollege, dat beslissingen kom en te zijn om zijn longen met luent

Daar men over 30 deelzegels van aard- neemt, te rw iil de stem van den burge- ê vullen, een handeling welke met tus-
appelen per maand beschikt, kan men meestér beslissend is bij staking van schenpoozen van ongeveer een half uur
dus 30 m aal 50 gram brood (in  totaal stemmen. W at de bevoegdheid van den plaats heeft, laat h ij zich weer lang-
}  \ ?  ? ƒ  maal 37,5 gram meel (in  secretaris-generaal van Binnenlandsche zaam naar aen bodem zinken, waarbij
totaal 1,125 kg ) bekomen. Zaken inzake allerle i benoemingen be- zijn uitgespreide vinnen als valscherm

bouw en gedrag lijK t hiji meer op een 
salam ander aan op een visch. Gedu- 
renae langen tijd  D lijft n ij stil op den
boaem liggen, met opgerichten kop, het  ̂ ,
lichaam  steunend op ae paddle-vormigei steun met de daaraan verbonden voor-

deelen.
Voorgesteld werd om de uitkeering voor

zij noodzakelijk is voor het scheppen 
van orde in  den staat en het likwidee- 
ren der vroegere partijpolitiek. Z ij lijk t

O M RU ILEN  VAN BO T ER Z EG ELS  
TEG EN  Z EG ELS  Nr 11 

VOOR Z IE K E  PERSO N EN
Voor de periode van 6 Ju n i tot 5 Ju li _ ______  . „  .

1941, mogen de zieke personen, m its de overigens van voorloopigen aard en val
gewone voorwaarden, ieder zegel Nr 4 verdwijnen als onze' bestuursinrichtin-
r uilen tegen vier zegels N r 11. De per- gen een défini tie ven vorm zullen gekre-
sonen welke bij vergissing tusschen 2 en gen hebben.
4 Ju n i slechts drie zegels N r 11 ontvin- Inzake dezen definitieven vorm brengt
gen, mogen zich te rekenen met 19 Ju n i M r. Timmermans in  het midden, dat in

matrozen, stokers, koks en tremmers te 
bepalen op het bedrag, dat voor de op
varenden der IJm u ider traw lervloot bij 
detentie in  de C.A.O. was vastgelegd,met 
de handhaving van den bij de uitkee-

treft," meent de schrijver dat zij afbreuk i dienst doen. Wanneer h ij op den bodem r i n g s : k t a d e r t o S g ^ n ^ h l t  
doet aan het zoogenaamde beginsel van van het aquarium rust, kan men h e m  I  land R ek en d en ^  kindertoeslag en het 
de gemeentelijke autonomie, doch d a t1 somtijds zien schommelen op de be-2 toepassen van dezen laatsten ook voor

fterug 'aanbieden op het Gerechtshof, 
Bureau voor Bevoorrading, winket 7.

N IEU W E  A A RD A PPELEN
Voor wanneer zullen w ij ook eens 

nieuwe aardappelen op tafe l zien? In  
het franschtalig dagblad «Le Travail» 
is een scherpe kritiek verschenen op de 
groenteninvoerders, die sinaasappelen 
verkozen boven patatten om reden van 
de winstmarge.

VOOR DE N IEU W E  
LAN D BO U W ERS I

Veel menschen bewerken nu een stuk
je land en velen hebben ook weiden in  
land omgewerkt om er aardappelen op 
te planten. |

Thans melden ze dat het er krioelt 
van de wormen. i

Een middel om daaraan te verhelpen 
is «Vert de Paris» er op gooien.

het kader der gemeente de burgemees
ter de verantwoordelijke leider van het 
bestuur moet worden.In die taak moet h ij 
worden bijgestaan door een schepencol
lege, doch h ij heeft zelf de verantwoor
delijkheid te dragen voor hun beleid. 
W anneer het mogeliik zal wezen, zuilen 
nieuwe gemeenteraden tot stand komen 
om de schakel te vormen tusschen be
stuur en bevolking. Hun bevoegdheid 
zal van adviseerenden aard rloeten zijn. 
De burgemeester moet echter verplicht 
zijn het advies der gemeenteraadsleden 
in  te winnen over een aantal punten 
die van beslissend belang zijn voor het 
leven der gemeente

•eee@0e e *e e e e © e »e e e e »se «# e e e e e

A D V ER T EER T  IN

« H ET  V IS S C H E R IJB LA D

J i l l I I i C l C I l .  U U  U C  U C - j  V  * __ __ , ____
reuzen-watersalaman--de hoogere rangen mede in  aanmerking 

genomen de inmiddels m  werking getre
den kinderbijslagget van 1?.80 frank op 
19.20 fr. per week per kind beneden de 
18 jaar.

Op 14 M ei 1941 ontvingen w ij de me
dedeeling, dat op d it door ons gedane 
verzoek door de daartoe bevoegde instan
tie in  Den Haag de goedkeuring kon wor
den gegeven. Hiermede is dan inderdaad 
voor allen een zeer gunstige uitxeerings- 
regejling verkregen, waardoor ongeveer 
185 gezinnen gemiddeld 64 frank meer 
in de week zullen ontvangen. W aar bin
nenkort eveneens door de bemoeiingen 
van de C.B.T.A. voor deze gezinnen met 
meer dan 2 kinderen onder de 15 jaar 
de kinderbijslag zal worden betaald, is 
hiermede dan uiteindelijk een zeer be
vredigende verzorging der gezinnen be
reikt.

Ons werk voor een zoo goed mogelijke 
verzorging der gezinnen van onze in  En 
geland verblijvende zeevisschers, heeft 
alzoo tenslotte tot een resultaat geleid, 
waarop w ij meenen trotsch te mogen 
zijn» •

Regen, 
verkoudheden ? 

Waarom, hen nog 
langer vreezen, nu

kende wijze van 
ders. De Australische longvisch voedt 
zich zoowel met d ierlijk  als met p lant
aardig voedsel.

In  algemeen voorkomen zijn de Afri- 
kaansche en Zuid-Amerikaansche long
visschen ongeveer gelijk aan hun Aus- 
tralischen verwant, doch het lichaam  is 
meer palingachtig en de wormvormige 
borst- en buikvinnen zijn geheel onge
schikt om te zwemmen 

In  tegenstelling met de Barram undi, 
die nooit het water verlaat, kunnen zoo
wel de Protopterus-soorten als Lepido
siren gedurende vele maanden van het 
jaa r buiten dat element leven.

B ij de nadering van het droge seizoen 
graven ze zich ongeveer 50 cm. in  den 
modder, w aar ze een slijm erige stof a f
scheiden, welke den modder doet verhar
den, waardoor zoodoende een soort cocon 
ontstaat. In  deze kamer, die met een 
nauw buis verbonden is met de opper
vlakte, lig t de visch opgerold gedurende 
de grootste droogte. In  deze periode 
heeft dus uitsluitend luchtadem haling 
plaats.

I Het ouderlijk instinct is bij de long- 
I visschen hoog ontwikkeld. B ij! de Afri- 
: kaansche soorten vervaardigt het man
n e tje  niet slechts het nest, dat den 
! vorm heeft van een grooten ronden kuil.
; uitgegraven in  den bodem van een poel,
1 doch houdt ook de wacht over de daarin 
i door het w ijfje  gelegde eieren, terw ijl 
> het door krachtig slaan met den staart

■ROOS KRUIS
V  '  der APOTHEEK DEPOORTERE St-Nllclaat-W«w

U  verdedigen en hoofdpijnen, hoest 
en griep oogenblikkelijk stillen L

zorg draagt voor luchtverversching.
Gedurende de eerste paar weken van 

hun bestaan gelijken de baby-longvis-

Zooals we vaststellen, werd in  Holland 
voor de fam ilies van afwezige visschers 
goed gezorgd.

Aan d it alles is bij ons nog nooit ge
dacht en waar onze oude visschersfami- 
lies nog een pensioentje van 80 fr. ï-er 
maand van de Visscherskas genoten, 
moest het van hun steungeld van den 
Openbaren Onderstand afgetrokken wor
den.

Zal onze visscherij bevolking na den
schen op kikvorschlarven en zijn voor- oorlog eindelijk zijn sociaal statuut be
zien van zuigschijven aan de onderzijde komen ?
van den kop, door middel waarvan ze Hopen we het met onze visschersia-
zich aan het nest vasthechten. m ilies !
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1866 75 jaar geleden 1941

De Motortrawler (Logger) 
in Nederland

Vragen en Antwoorden 
van onze Lezers

Drs A. G. P. Hildebrandt, visscherij- 
econoom, sch rijft aan de «Visscherijwe- 
reld»:

Het is dit jaa r 75 ja a r gèleden, dat in 
Nederland de eerste logger in de Neder
landsche haringdrijfnetvisscherij in  be
d rijf werd gesteld.

E r  is alle reden bij dit feit een oogen
blik stil te staan en een blik terug te 
werpen op de ontwikkeling van den log 
ger gedurende deze periode van drie
kwart eeuw.

Im m ers de logger verdrong spoedig dt 
destijds in  bedrijf zijnde haringdrijfnet- 
vaartuigen om zich tot op den huidigen 
dag te kunnen handhaven.

DE H A R IN G D R IJF N E T V IS S C H E R IJ 
VOOR I860

De Nederlandsche haringdrijfnetvis
scherij is een der oudste en belangrijk
ste takken van bedrijf.

Van belang en wel in  het bijzondei 
van economisch belang werd de haring
drijfnetvisscherij eerst recht door dt 
uitvinding van het haringkaken in dt 
14e eeuw door W illem  Beukelsz. van B ie r
vliet.

Daardoor werd de gezouten haring 
goed houdbaar en kon gedurende velt 
eeuwen een onzer belangrijkste stapel- 
producten worden, hetwelk in  ru il vooi 
graan, zou.t en w ijn  naar ta l van landen 
werd geëxporteerd.

Deze haringvisscherij werd in  vroegei 
eeuwen uitgeoefend met betrekkelijk 
kieine houten zeilvaartulgen, nl. bom
men, buizen en hoekers. Buizen en hoe
kers waren zwaar gebouwde kielschepen, 
welke voornam elijk te Vlaardingen en 
M aassluis thuishoorden. Met 17 of lb 
man aan boord oefenden deze vaartuigen 
ue haringdrijfnetvisscherij, de zg. «groot- 
visscherij» uit langs de kust van Schot
land en Engeland. Bommen waren p lat
boomde vaartuigen der plaatsen langs 
de Noordzeekust, welke geen haven had
den om binnen te loopen ,doch w aar de 
schepen bij vloed op het strand moesten 
worden drooggezet.

Deze bommen waren kleiner en m in
der zeewaardig dan de hoekers en bui
zen, zoodat slechts gedurende een klei
ner deel van het jaa r dichter bij de Ne- 
deijlandsche kust de haringdrijfnetvis
scherij kon worden uitgeoefend. De rest 
van het jaa r oefenden deze vaartuigen 
de visscherij op p latvisch langs de kust 
uit.

De zware en onhandige hoekers en 
buizen waren dus de schepen, waarmede 
de «Groot/visscherij» werd uitgeoefend 
en wel met slechts 40— 55 netten van 
hennepgaren en niet meer dan 3 diep. 
De vangcapaciteit dezer vaartuigen was 
betrekkelijk gering, temeer, omdat zij 
slechts een viertal reizen per seizoen 
konden maken.

In  het begin van de 17e eeuw waren 
ongeveer 1600 buizen in bedrijf, welke dus 
een bemanning hadden van ruim  28.000 
man, hetgeen wel w ijst op de groote be
teekenis van de haringdrijfnetvisscherij 
in  die dagen.

Onze roem rijke zee-oorlogen hebben 
meermalen ernstige terugslagen op de 
haringvisscherij gehad, w aaru it zij zich 
evenwel steeds weer heeft weten op le  
richten.

Na den Napoleontischen 'tijd  brak er 
eon langdurige periode van achteruit
gang aan, zoodat het aantal buizen, hoe
kers en bommen omstreeks 1860 uit niet 
meer dan ongeveer 275 vaartuigen be
stond.

Omstreeks 1860 brak er wederom een 
periode van grooten bloei aan, waarvoor 
verschillende oorzaken aanwezig waren.

Een der belangrijkste oorzaken daarvan 
was de invoering van de katoenen vleet, 
spoedig gevolgd door een nieuw type 
vaartuig : de logger.

DE IN VO ER IN G  VAN DE KATOENEN 
V LEET

Omstreeks 1860 gaat men in  de haring
visscherij gebruik maken van katoen. 
Im m ers daardoor werd een groote vang
capaciteit verkregen, want het katoenen 
net is veel fijner dan een net van het 
grove hennepgaren.

Aanvankelijk kon men echter het voor
deel van een katoenen vleet n iet ten vol
le genieten en moest worden volstaan 
met netten van gedeeltelijk katoen en 
gedeeltelijk hennep.

De oorzaak hiervan was, dat de ka
toenen vleet zeer veel lich ter zou zijn 
dan een vleet van hennepgaren, w aar
door het evenwicht werd verbroken, dat 
er moet bestaan tusschen het gewicht 
van het schip en het gewicht van de 
vleet: het vaartuig moet als het ware 
verankerd liggen aan de vleet.

A llereerst ging men nu de vleet zwaar
der maken door met ongeveer 70 netten 
en 5 diep te visschen, in  plaats van met 
40 netten en 3 diep.

Ook daardoor werd dus de vangcapa
citeit nog eens aanzienlijk vergroot.

Doch het evenwicht werd niet bereikt, 
zoodat men om evenwicht tusschen schip ' 
en vleet te verkrijgen slechts gedeelte-1

lijk  katoen en voor de rest hennep moest 
gebruiken.

Een verdere vergrooting van de vleet 
was om technische redenen niet moge- 
iijk , zoodat om met een geheel katoenen 
vleet te kunnen visschen een lichter 
vaartuig noodig was.

DE EER ST E  NED ERLAN DSCHE 
LO GG ER

Het was de Scheveningsche reeder A. 
E. Maas, die in 1866 in Boulogne sur Mer 
een Franschen logger kocht en daarmede 
de haringdrijfnetvisscherij ging uitoefe
nen.

Deze logger was lich ter en grooter en 
oleek ook veel handelbaarder dan de 
zware hoekers en buizen.

E r kon nu echter met een geheel ka
toenen vleet worden gevischt, hetgeen 
net eerste jaa r al tot een volledig sukset 
en reeds het volgende jaa r lie t M aas op 
Je  werf «’s Lands W elvaren» te Vlaar- 
iingen den eersten Nederlandschen log
ger bouwen. In  snel tempo werden nu de 
noekers en buizen door, sinds 1880 ook 
italen, loggers vervangen, zoodat in  1886 
geen hoekers en buizen meer in  bedrijf 
waren.

DE STO OM LOGGER
Na de invoering van de katoenen vleet 

en den logger was de volgende, uiterst 
oelangrijke, m ijlpaal in  de ontwikkeling 
der haringdrijfnetvisscherij: de invoe
ring van het m echanisch voortstuwings 
vermogen.

Imm ers tot ongeveer 1900 bestond de 
vloot uitsluitend uit zeilloggers, w aar
door de haringdrijfnetvisscherij wel 
zeer afhankelijk was van weer en wind, 
temeer omdat de zeillogger bij het u it
schieten van de vleet de netten van den 
logger moest laten afdrijven en bij het 
inhalen van de netten den logger naar de 
vleet moest toetrekken.

D it werd echter heel anders toen in 
1896 te Vlaardingen door den bekenden 
reeder A. Hoogendijk Jzn, de eerste 
stoomlogger in bedrijf werd gesteld.

Daardoor werd de afhankelijkheid van 
weer en wind veel geringer en duurde 
niet alleen de uit- en thuisreis aanzien
lijk  korter, doch kon men ook bij be
trekkelijk  slecht weer blijven doorvis- 
schen en wel in  het bijzonder, omdat de 
stoom- en later ook de motorlogger de 
vleet kunnen in- en uitvaren in  plaats 
van bij het uitschieten de vleet te moe
ten laten afdrijven en bij het inhalen 
den logger naar de vleet te moeten toe
trekken.

Voor het achteruitvaren bij het u it
schieten bezitten de stoomloggers dan 
ook een speciaal voorroer.

De stoom- en later ook de motorlog
ger, hebben echter nog meer voordeelen, 
want tengevolge van de geringere afhan
kelijkheid van weer en w ind werd het 
mogelijk de haringdrijfnetvisscherij op 
vischgronden met sterkeren stroom te 
gaan uitoefenen. Daardoor was de stoom
logger ten opzichte van de Engelsche 
walvisscherij in  veel gunstiger positie, 
dan de zeillogger en werd de Kanaalvis- 
scherij pas mogelijk door den stoomlog
ger !

Bovendien is de stoomlogger niet ai
ieen productiever, omdat 7 a 8 reizen, in 
p laats van 4 reizen door den zeillogger, 
kunnen worden gemaakt, doch ook, om
dat, en dit is vooral van groot belang ln  
tijd  van schrale vangsten snel de voor- 
deeligste vischgrond kan worden opge
zocht.

Ofschoon de stoomlogger dus wel een 
zeer gunstige positie had ten opzichte 
van den zeillogger verwondert het ons’ 
dat het aantal stoomloggers slechts be
perkt bleef tot een veertigtal, welke 
voornam elijk te Vlaardingen thuis hoor
den, en de zeillogger zich nog tot onge
veer 1928 heeft kunnen handhaven.

De voornaamste oorzaak h iervan moet 
wel gelegen zijn geweest in  het ontbre
ken van een ook m aar eenigszins felle 
concurrentie, tengevolge van de onbe
grensde expansiemogelijkheden welke 
de 19e en het begin der 20e eeuw bood, 
ook voor de haringdrijfnetvisscherij en 
-handel.

Zoodoende bleef dus de haringvloot in 
hoofdzaak bestaan uit zeilloggers, welke 
echter in  het begin dezer eeuw nog een 
aanzienlijk^ verbetering ondergingen, 
door het aanbrengen van een stoom- 
winch, welke een besparing gaf op ar
beidskrachten en tevens een grootere be
drijfszekerheid verschafte, doordat bij 
stormweder de netten sneller konden 
worden binnengehaald.

( ’t vervolgt).

Abonneert U o v  
Adverteert in :
HET V IS SC H E R IJB LA D

T ER E C H T W IJZ IN G
In  ons vorig nummer was een vraag 

door een m aterieele vergissing verkeerd 
beantwoord •

W ij herhalen de vraag met het juiste 
antwoord :

Vraag: lk  ben in het Handelsregister 
ingeschreven om visch en vischwaren te 
verkoopen.

Deze handel lig.t nu stil door de tijds
omstandigheden. Mag ik daarbij een an
deren handel beginnen ?

Antwoord: Neen, U moogt alleenlijk 
den handel uitoefenen welke U uitoefen
de vóór 10 M ei 1940 en waarvoor U  een 
nummer in ’t Handelsregister hebt be
komen.

Uitzonderlijk zoudt U  toch nog een 
nieuwen handel kunnen beginnen mits 
de speciale toestemming .te bekomen 
van het M inisterie van Economische Za
ken.

***
P. V. — Vraag. —  Sedert 1 Ju li 1.1. 

bewonen w ij een huis dat vóór den 
oorlog verpacht werd aan 450 fr. per 
maand. D it huis heb ik  gehuurd voor den 
prijs van 3 75 fr. per maand.

Nu voor 1 M aart 1.1. kregen wiji eene 
verw ittiging dat w ij vanaf 1 Ju li 1941, 
275 fr. moeten betalen, niettegenstaande 
w ij als vluchtelingen alles hebben moe
ten verlaten.

le  vraag: Heeft de eigenaar het recht 
ons nog een grooteren opslag op te leg
gen?

2e vraag: K an  de eigenaar ons gedu
rende he.t jaa r doen verhuizen?

3e vraag: Hebben w ij het recht den 
voorhof (grasplein) te veranderen in  een 
moestuin?

4e vraag: Z ijn  w ij verp licht de onder
houdskosten van het huis buiten op ons 
te nemen?

Antwoord. — Het besluit van 20 Sep
tember 1940 zal u, als vluchteling be
schermen, in  dezen zin, dat verm inde
ring van huurprijs verleend wordt aan 
diegenen, die ten gevolge van de u it den 
oorlog ontstane omstandigheden, niet in 
staat zijn den huurprijs te betalen.

Ons dunkens is de wet ten volle van 
toepassing. Aan den heer Vrederechter 
van het le  Kanton Brugge, behoort het 
toe hierover te vonnissen. Deze kan recht 
van pacht verleenen tot 1 Ju li 1941, en 
mogelijks nog 6 maanden later zoo het 
besluit niet is geheven vóór dezen datum. 
Echter kan de eigenaar verbreking vra
gen zoo, na 6 maanden, ha lf pachtprijs 
is toegestaan geweest.

Zonder toestemming van den eigenaar 
! is het gewaagd het grasplein om te zet- 
I ten in moestuin. Het kan volstaan alles 
1 terug in zijnen vorigen toestand te bren- 
' gen bij pachteinde doch schadeloosstel
ling kan gevraagd worden.

Het Burgerlijk  wetboek onder artikel 
1754 stelt vast welke herstellingen ten 

! laste vallen van den huurder; daking en 
zinkwerk buiten zijn hierbij niet gerang
schikt. In  het algemeen zijn de herstel 
lingen, door ouderdom of verval veroor
zaakt, ten laste van den, eigenaar.

K . — Vraag. — Ik  ben op rust gesteld 
en geniet een StaaJtspensioen. Ik  heb 
eene betrekking in  het burgerleven u it
geoefend en gedurende tien jaren m ijn 
bijdrage aan pensioen betaald. Nu zon
der betrekking zijnde, zou ik  alle m aan
den moeten 5 frank storten op de pen- 
sioenkaart.

Vraag: Als ik niet meer stort, wat ge
beurt er? Als ik  tot aan 65 jaren stort, 
kan ik dan een pensioen trekken daar 
ik  reeds gepensioeneerd ben? Ben ik 
verplicht verder te storten?

Antwoord. — E r moet uitgem aakt wor
den dat gij in  feite in, de onmogelijkheid 
z ijt geweest, om uwe stortingen te doen. 
Deze onmogelijkheid bestaat bij u niet 
gezien gij reeds pensioengenieter zijt. 
G ij z ijt dus zedelijk verplicht en zelfs 
in  werkelijkheid voorts uwe stortingen 
te doen.

H et bestaan van uw eerste pensioen 
brengt geen bezwaar biji om een tweede 
te genieten, m its regelmatige stortingen.

A. — Vraag. — Ik  bezit een eigendom 
en meubelen, samen gekocht met m ijn 
zuster. M ijn  zuster is gehuwd drie jaa r 
la te r zonder huwelij<ksovereenkomst ; 
haar man is van Engelsche nationaliteit.

Ben ik verp licht deze goederen aan 
te geven aan de bezettende m acht?

Antwoord. —  Uw zuster, door haar 
huwelijk, volgt de nationalite it van haar 
man, dus behoort zij toe aan de Engel
sche nationaliteit.

Z ij is gehuwd zonder huwelijkskon- 
trakt, aldus is zij, volgens het Belgisch 
Wetboek van burgerrecht, gehuwd onder 
de wettige gemeenschap w aarin gevallen 
zijn de meubelende waarden die zij be
zat tijdens haar huwelijk, doch w aaruit 
gesloten b lijft de helft in  het onroerend 
dat zij, samen met u bezat; diensvolgens 
is het deel dat uwe zuster bezat: 1) in  
de meubelen, voor de he lft vervallen op 
haar m an: 2) in  het huis, aan haar zijd- 
houder gebleven.

G ij behoeft dus enkel een vierde deel 
in  de waarde van de meubelen aan te 
geven aan de Bezettende macht.

D it is beantwoord volgens ons Belgisch 
Burgerlijk  Wetboek, dus voor uitvoer in  
cns België.

D. — Vraag. —- W ie moet aan de echt
genoote en kinderen van onderwijzers 
die als soldaat krijgsgevangene zijn, de 
noodige gelden betalen? Op hoeveel heelt 
de vrouw met kinderen recht, ’t zij weke
lijks of m aandelijks, en indien de daar- 
!toe aangestelde persoon de vereischte 
betaling niet doet, w aar moet men zich 
wenden?

Antwoord, — De gemeentekas doet de 
uitbetaling aan hare onderwijzers. B ij 
afwezigheid van hen, kan de echtge
noote deze gelden in  ontvangst nemen, 
indien er geen tegenstel bestaat van
wege de man. Behalve volm acht door 
belanghebbende onderteekend, zien w ij 
de mogelijkheid niet in, dat dergelijke 
betalingen in  handen van de kinders zou 
kunnen geschieden.

K lach t bij; den Burgemeester of aan 
de Bestendige afvaardiging van den 
Provincialen raad kan worden nederge- 
legd.

Onvrijwillig bedwateren
B I J  K IN D ER EN  EN VO LW ASSENEN

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  LIC H AAM

HAARZIEKTEN
HAARUITVAL, JEU K IN G EN , ECZEMA

Kaalhoofdigheid, Kale plekken, 
Spoedige eri volledige uitslagen

Vraagt circulaire U. Pr. C. 64, goed uwe 
ziekte uitleggen, aan de Pharmacie du 
Trône, Troonstraat, 31, Brussel. (2251

Uurregeling der 
Treinen

Volgende treinen vertrekken nog uit 
Oostende-Kaai: om 6.17 u. naar Gent; 
om 7.30 u. naar Brussel-Zuid; om 17 u 
naar Gent; om 17.30 u. naar Brussel Z

Om 7.45 u., 17.10 u. en 20.00 u. naai 
Kortem ark.

Uur van aankomst der treinen te Oos
tende-Kaai : om 7.52 u. u it Gent ; om 
9.46 u. u it Brussel Z.; om 19.46 u. uit 
Brussel Z.; om 20.26 u, u it Gent.

Autobus
Oostende-Brugge

Enkel op werkdagen:
O O STEND E : 

Marie-Joséplaats 
Station Stad 
Voorhaven 
Blauwe Sluis 
Strooien Haan 

BR U G G E  : 
Oostendsche Poort 
Groote M arkt 
Albertplaats 
Aansl naar Gent

Aansl. van Gent 
BR U G G E  : 

Albertplaats 
Groote M arkt 
Oostendsche Poort 
Strooien Haan 
Blauwe Sluis 
Voorhaven 

O O STEND E : 
Station Stad  
.VLarie Joséplaats

9.00 13.00 16.00
9.05 13.05 16.05
9.08 13.08 16.08
9.14 13.14 16.14
9.29 13.29 16.29

9.40 14.40 16.40
9.44 13.44 16.44
9.45 13.45 16.45 

10.30 14.30 18.30

19.00
19.05
19.08
19.14
19.29

19.40
19.44
19.45

10.20 13.20 17.20

8.00 11.00 14.0P
8.01 11.01 14.01 
8.05 11.05 14.05 
8.16 11.16 14.16 
8.31 11.31 14.31 
8.37 11.37 14.37

8.40 11.40 14.40
8.45 11.45 14.45

18.00
18.01
18.05
18.16
18.31
18.37

18.40
18.45

Tram Oostende-Het Zoute en terug
U U R T A BEL VAN AF 12 M E I 1941

OOSTENDE H ET  ZO UTE :
w

7.15 7.55
R

9.19 11.00
R

12.06 13.42
R

15.20 16.20 17.20 18.20

6.35 7.21 8.01 9.25 11.06 12.12 13.48 15.26 16.26 17.26 18.26
6.51 --- __ 9.40 — 12.27 14.03 — — 17.41 18.42
__ 7.34 8.14 — 11.19 — — 15.39 16.39 — —

6.59 __ _ 9.48 .— 12.35 14.11 — — 17.49 18.51
7.07 7.47 8.27 9.56 11.32 12.43 14.19 15.52 16.52 17.57 18.59
7.16 8.36 10.05 11.41 12.52 14.28 16.01 17.01 18.06 19.09
7.26 8.46 10.15 11.51 13.02 14.38 16.11 17.11 18.16 19.20
7.37 8.57 10.26 12.02 13.13 14.49 16.22 17.22 18.27 19.32
7.46 9.06 10.35 12.11 13.22 14.58 16.31 17.31 18.36 19.41
7.50 9.10 10.39 12.15 13.26 15.02 16.35 17.35 18.40 19.45
7.54 9.14 10.43 12.19 13.30 15.06 16.39 17.39 18.44 19.49
7.58 9.18 10.47 12.23 13.34 15.10 16.43 17.43 18.48 19.53
8.00 9.20 10.49 12.25 13.36 15.12 16.45 17.45 18.50 19.55

om 12.43 u. uit Oostende naar Den H aan; aankomst te 13.15 u.

Oostende: M arie- Josép laats...................
Station K a a i ........................
Station Stad .........................

Breedene: D o rp .......................................
aan-Zee ..................................

Klem skerke ..............................................
Den H aan .................................................
W en d u in e ............................................  ...
Blankenberge; Station ... ....................
Zeebrugge.: V aart ....................................
Heist-aan-Zee....................... ..................
D u inbergen ............................. . ... ........
Knokke: Station .....................................

D ijk  ..........................................
Z o u te .......................................

’s Zondags alleen vertrekt nog een tram

H ET  ZO UTE —  OOSTENDE :
W  R  R

Knokke: Zoute ........................................  6.13 7.40 9.28 10.50 12.32 13.53 14.53 15.48
Station ....................................  6.19 7.46 9.34 10.56 12.38 13.59 14.59 15.54

Duinbergen ............................................... 6.23 7.50 9.38 11.00 12.42 14.03 15.03 15.58
Heist-aan-Zee ........................................... 6.27 7.54 9.42 11.04 12.46 14.07 15.07 16.02
Zeebrugge: V aart .................................... 6.38 8.03 9.51 11.13 12.55 14.16 15.16 16.11
Blankenberge: Station ..........................  6.50 8.14 10.02 11.24 13.06 14.27 15.27 16.22
W end u ine .................................................. 7.00 8.24 10.12 11.34 13.16 14.37 15.37 16.32
Den H a a n .................................................  7.10 7.53 8.33 10.21 11.43 13.25 14.46 15.46 16.41
Klem skerke ..............................................  7.18 8.01 — 10.29 —  13.33 —  —  16.49
Breedene: aan Zee ..................................  —  — 8.46 —  11.56 — 14.59 15.59 —■

Dorp .......................................  7.26 8.09 — 10.37 — 13.41 —  — 16.57
Oostende: Station Stad ......................... 7.42 8.24 8.59 10.52 12.09 13.56 15.12 16.12 17.12

Station K a a i ........................  —  — —  — —  — —  —  —
Marie-Joséplaats ..................  7.48 8.30 9.05 10.58 12.15 14.02 15.18 16.18 17.18

’s Zondags alleen vertrekt nog een tram  om 13.20 u. u it Den Haan, welke om 13.52 u. te Oostende aankomt.
R- Reisgoederen. — W : Enkel op werkdagen.

R
16.53
16.59 
17.03 
17.07 
17.16 
17.27 
17.37 
17.46

17.59 

18.12 

18.18

18.22
18.28
18.32
18.36
18.45
18.56
19.06
19.15

19.28

19.41

Tram Oostende-De Panne en terug
OOSTENDE —  DE PANNE
Oostende: Station Stad  ............ .

M arieJoséplaats ........
Koninginnelaan .............................
M ariakerke D ijk  .........................
Raversijde D ijk  .............................
M iddelkerke: Post ........................

Kursaal ..................
Westende: B a d .............................
Lombardzijde Dorp ....................
Nieuwpoort: Stad  ........................

D ijk ........  ..............
Kerk ........................

Oostduinkerke Bad ....................
Dorp ...................

Koksijde Dorp ..............................
B a d ................................

Idesbald .........................................
De Panne D ijk .............................

DE PANN E —  OOSTENDE
De Panne D ijk .............................
Idesbald .........................................
Koksijde Bad ...............................

Dorp .............................
Oostduinkerke Dorp ......................

B a d ........................
INieuwpoort: Kerk ........................

D ijk  .........................
Stad  ........................

Lombardzijde Dorp ....................
Westende Bad ..............................
M iddelkerke: Kursaal ..................

P o s t ........................
Raversijde D ijk  .............................
M ariakerke D ijk  ....... . ..............
Koninginnelaan .............................
Oostende: Marie-Joséplaats ........

Station Stad  ..............
W : Enkel op werkdagen — Z : Enkel ’s Zondags — R : Reisgoederen

V
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Schets uit het 
Vischmijnbedrijf

V  ij f d e vervolg

door ---------
Hendrik B R Y S

E r gaat een niet te bepalen kracht van hem uit, die eerbied 
af dwingt en in hem zen meerdere doet voelen. Ik  benijd 
in hem die sterke persoonlijkheid die tot daadkracht aan
spoort. De baas zal zelf de bestelling van Kemp in  orde 
brengen. Voor niets ter wereld zou ik nu het pakhuis w illen 
verlaten. Ik  heb thans een vaag idee van zijn bedoeling, 
en begin zijn goed humeur, dat m ij intrigeerde, te begrijpen.

Acht nieuwe bennen staan op een rijtje  tegen den trap. 
Z ij zijn gloednieuwe. Sommige twijgen van het buigzame 
riet zijn nog groen. De manden zijn reeds van versch strooi 
voorzien en wachten slechts op de visch. Tien manden met 
kabeljauw- en koolvischkoppen staan voor de poort van 
lie t pakhuis. Nu kan ik verstaan waarom M ijnheer Pol ver
leden week, de zaak zoo luchtig opvatte. H ij w ist natuurlijk  
dat er twee vischbakken van IJs lan d  te verwachten waren. 
Hoe ik daar toch niet eerder op gedacht heb. Per v ijftig  kilo 
gaan de koppen van koolvisch en kabeljauw in de gereed 
staande manden. Een dun laagje w ijting en hier en daar 
een kabeljauw er boven op; men kan immers nooit weten 
dat de achtbare Heer Kemp een deksel lospeutert vóór h ij 
de visch in ontvangst neemt; dan worden de bennen mooi 
af gedekt met een laagje ijs  en de deksels, steviger dan 
naar gewoonte, er opgenaaid.

Het pakhuis is één lachen en gokken. Allem an leeft 
de grap mee. Ieder van ons zou er w illen bij zijn, wanneer 
de achtenswaardige Heer Kemp, zijn waar in  ontvangst 
zal nemen; spijtig voor hem dat h ij over onze woorden
schat niet beschikt, want nergens ter wereld kent men 
sappiger scheldwoorden en krachtiger vloeken dan hier 
langs de kaai en in de vischm ijn.

Op de vrachtbrief schrijf ik het totaal van de te 
betalen som. De rekening is natuurlijk  opgemaakt alsof 
de bestelling normaal werd uitgevoerd. Toch vrees ik wel 
een beetje dat onze opzet zal mislukken, ’k Wou dat het 
al Zaterdag was, dan worden terugbetalingen door het 
Postcheckambt vereffend. Fred is optimist. H ij springt en

danst de trappen op en af voor een nietigheid, om toch 
m aar met de knechten te kunnen meelachen over de goeie 
zet van M ijnheer Pol.

De jongen is nog m aar zeventien. Overal wa^r h ij 
rondkijkt, ontdekken zijn wijd-open oogen een nieuw stukje 
leven dat zijn interesse ongemeen opwekt. H ij is amper in 
het stadium van het leven gekomen, waarop men overal 
nieuwe geluiden hoort, nieuwe kleuren ziet en fijne nuances 
weet te onderscheiden; en hetgeen h ij n iet tastbaar om 
zich heen voelen kan, daar zorgt zijn ongebreidelde fan 
tasie voor om er vorm en leven, naar zijn eigen smaak, aan 
te geven. Och. H ijzelf is nog nieuw. Z ijn  zintuigen zullen 
straks afgestompt worden, zijn denkvermogen in  vaste 
vormen gesnoerd en zijn handelingen ingesteld worden op 
de « ideale » normen onzer kleine beschaving, teneinde onze 
enge wereld met een nieuwe nu llite it te verrijken.

Gelukkig voor hem is thans het geld winnen nog zijn 
eenig levensdoel niet.

V

Ik  zit weer te krassen in het Grootboek der Clienten 
als Ju les amechtig puffend, een telegram op m ijn  boek 
neergooit. De vieze dranklucht, die Ju les overal met zich 
om draait, doet m ij walgen. Ik  draai m ijn hoofd naar 
’t venster en scheur het blauwe briefje open. De getikte 
letterteekens op de w itte strooken vloeien een ondeelbaar 
oogenblik voor m ijn schemerige oogen ineen.

Ik  moet een soort Indiaanschen strijdkreet laten hoo
ren, w ijl ik opspring, want Ju les slaat vloekend achterover 
tegen het houten beschot dat m ijn bureau van het trapgat 
scheidt; of komt het doordat m ijn zware lichaam  tegen 
zijn mager doorzopen lijf  aanbonst, terw ijl ik opvlieg om, 
het telegram vóór m ij zwaaiend, M ijnheer Pol het heuglijk 
nieuws te brengen.

Kemp vraagt of er geen vergissing in  het spel is. De

zending is aangekomen, h ij heeft ze na betaling in ont
vangst genomen en vastgesteld dat er in al de manden 
niets dan vischkoppen staken.

Dat moet een tableau geweest zijn. Ik  had zijn gezicht 
eens w illen zien toen h ij een voor een die bennen opende.

M ijnheer Pol is één en al glim lach. Z ijn  opzet is gelukt. 
Ik  verheug er m ij reeds op de betaling van de vischkoppen 
op de rekening van onzen geachten Client te kunnen boe
ken. Ik  mag dezen avond de mannen een rondje betalen 
op kosten van de firm a. D it nieuws wordt in het pakhuis 
op algemeen gebrul onthaald. De Schele w il weer zijn 
kunsten met het mes uithalen, doch m ijn  sakkeren en 
vloeken weerhoudt hem. Ik  w il geen bloed zien vandaag. 
-< Coca-Cola », de knecht die nooit drinkt, geef ik maar 
alvast een fr. en vijf-en-twintig ets, h ij gaat toch niet mee 
naar den Tjoerel.

Als het vier uur is komt de Schele m ij weer een voor
schot op zijn loon vragen. Ik  geluk er niet in hem af te 
schepen ,het heeft toch ook geen zin, met of zonder geld 
zal h ij zich toch dezen avond een flink stuk in zijn kraag 
drinken. Z ijn  weekloon moet toch op vóór het Zaterdag is.

Van werken komt er op het bureau ook al niet veel 
meer in huis. Fred is niet u it het pakhuis weg te krijgen 
en voor een keer moet ik het wel eens door de vingeren 
zien. M ijnheer Pol is er op zijn eentje uitgetrokken, hoogst 
w aarschijn lijk  naar zijn stamcafé, achter den hoek op het 
plein.

Het telegram van Kemp steek ik zorgvuldig in m ijn 
dossier. Nu w ij ons geld terug hebben, zullen wij geen 
teeken van leven meer geven.

Onze firm a zal voortaan het bestaan van W. Kemp, 
vischhandelaar te H., totaal negeeren.

E IN D E

Lijs
Bel

Nr

W R R Z R
5.35 8.00 9.15 10.55 12.13 12.32 14.00 15.20 16.25 17.25 18.45
5.41 8.06 9.21 11.01 12.19 12.38 14 06 15.26 16.31 17.31 18.51
5.45 8 10 9.25 11.05 12.23 12.42 14.10 15.30 16.35 18.35 18.55
5.53 8.18 9.33 11.13 12.31 12.50 14.18 15.38 16.43 18.43 19.03
5.57 8.22 9.37 11.17 12.35 12.54 14.22 15.42 16.47 17.47 19.07
6.04 8.29 9.44 11.24 12.42 13.01 14.29 15.49 16.54 17.54 19.14
6.05 8.30 9.45 11.25 12.43 13.02 14 30 15.50 16.55 17.55 19.15
6.11 8.36 9.51 11.31 12.49 13.08 14.36 15.56 17.01 18.01 19.21
6.18 8.43 9.58 11.38 12.56 14.43 16.03 17.08 18.08 19.28
6.24 8.49 10.04 11.44 13.02 14.49 16 09 17.14 18.14 19.34
6.30 8.55 10.10 11.50 13.08 14 55 16 15 17.20 18.20 19.40
6.34 8.59 10.14 11.54 13.12 14 59 16.19 17.24 18.24 19.44
6.41 7.03 9.06 10.21 12.01 13.19 15.06 16.26 17.31 18.31 19.51
— 7.10 — — — . 13.26 16.33 19.53
— 7.17 — — — 13.33 16.40 20.05
6.49 7.23 9.14 10.29 12.09 13.39 15.14 16.46 17.39 18.39 20.11
6.53 7.28 9.18 10.33 12.13 13.43 15.18 16.50 17.43 18.43 20.15
6.56 7.33 9.21 10.36 12.16 13.46 15.21 16.53 17.46 18.46 20.18

W R Z R R
545 6 40 7.09 9.28 10.44 12.24 13.54 15.29 17.02 17.54 18.54
5.48 6.45 7.12 9.32 10.47 12.27 13.57 15.32 17.05 17.57 18.57
5.52 6.50 7.16 9.36 10.51 12.31 14.01 15.36 17.08 18.01 19.OJ
5.58 12.37 15.42 18.07
6.05 12.44 15.49 18.14
6.12 6.58 7.24 9.44 10.59 12.51 1409 15.56 17.17 18.21 19.09
6.19 7.31 9.51 11.06 12.58 14.16 16.03 17.24 18.28 19.16
6.23 7.35 9.55 11.10 13.02 14.20 16 07 17.28 18.32 19.20
6.29 7.41 10.01 11.16 1308 14.26 16 13 17.34 18.38 19.26
6.35 7.47 10.07 11.22 13.14 14.32 16 19 17.40 18.44 19.32
6.42 7.54 10.14 11.29 13.10 13.21 14 39 16.26 17.47 18.51 19.3&
6.48 8.00 10.20 11.35 13.16 13.27 14.45 16.32 17.53 18.57 19.45
6.49 8.01 10.21 11.36 13.17 J3.28 14.46 16.33 17.54 18.58 19.46
6.56 8.08 10.28 11.43 13.24 13.30 14.53 16.40 18.01 19.05 19.53
7.00 8.12 10.32 11.47 13.28 13.39 14.57 16.44 18.05 19.09 19.57
7.08 8.20 10.40 11.55 13.36 13.47 15.05 16.52 18.13 19.17 20.05
7.12 8.24 10.44 11.59 13.40 13.51 15.09 16.56 18.17 19.21 20.09
7.18 8.30 10.50 12.05 13.46 13.57 1515 17.02 18.23 19.27 20.15

IV 
M
V  
D 
L  
S] 

G é
A 
P: 
M 
Si 
a :
V 
J
V 
y.
P: 
P
V  
M 
Si 
M 
Ei 
F

I,: 
N 
B  
A 
P  
O
v\
Jl 
JV 
H 
D 
D

Totaal \

Z .l
Z.2
Z.3
Z.4
Z.5
Z.6
Z.7
Z.8
Z.9
Z.10
Z .ll
Z.12
Z.13
Z.14
Z.15
Z .l 6
Z.17
Z .l 8
Z.19
Z.20
Z.21
Z.22
Z 23
Z.25

Z.26
Z.27
Z.28
Z.30
Z.31
Z.33
Z.34
Z.35
Z.37
Z.39
Z.40
Z.41

O.l
0.11
0.14
0.21
0.22

0.28 
0.37 
G.39 
0.41 
0.78 
Ö.79 
0.110 
0.123 
0.133 
O 144 
0.165 
0.174 
0.182 
0.205 
0.207

O
R
D
B
J
]

A
F
A
C
c
J
\
V
I:
E
S
A
Ji
R
IV

0.331 P

0.25
0.26
0.30
035
0.42
0.45
0.48
0.51
0.57
0.61
0.64
0.67
0.75
0.82
0.37
0.103
C.107
0.114
0.119

0.126 R

0.1.29
0.136
0.148

0.151
0.161
0.166
0.167
0.169
0.171
0.172
C1.177
0.180

0.181
0.183

0.184
0.185
0.188
0.194
0.199
0.201
0.203
0.209
0.218

IV
n
I

N
D
A
R
T
B
C
s
s
L
IV
I

A
A
L
B
L
J i
A
R
l£

0.3 
0.8 
0.50 
0.54 
0.58 
0.59 
0.70 
0.72 
0.76 
0.77 
0.99 
0.104 
0.106 
0.111 
0.116 
0.117 
0.118 
0,125 
0.130 
0.142 
0.143 
0.145 
0.146 
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Lijst der
Belgische Visschersvaartuigen 

■ ■ thans in bedrijf

N1' Naam van het Oud
vaartuig Nr

Z .l Marie-Germaine H .l
Z.2 Marie-Renée Z.52
Z.3 Verdun H.20
Z.4 Delphine-Irène H.25
Z.5 Lucette H.31
Z.6 Speranza Z.69
Z.7 Ger ard-V alentine H.59
Z.8 Albert-Emiel Z 33
Z.S Pierre Z.38
Z.10 M arie-Henriette J-I 15
Z .ll Scarphout B .l
Z.12 Alles voor Jesus B .ll
Z.13 Victorine B.16
Z.14 Julia-Denise J.21
Z.15 Victorine B.32
Z.16 Marie-Thérèse i.41
Z.l 7 Pieter-W illy B.46
Z .l 8 Palm yre B . ll
Z.19 Yvonne B.27
Z.2Û Marie-Mathilde B.45
Z.21 St Antonius
Z.22 M ytilus Z.70
U .23 Edward-Simon H.22
Z.25 Freddy H.39

Z.26 L ily
Z.27 Nicole
Z.28 Bluette
Z.30 André-Simonne
Z.31 Pierre
Z.33 Carpe Diem Z.60
Z.34 W iking
Z.35 Jacoba
Z.37 Marie-José B.12
Z.39 Henri-Marie H.19
Z.40 Denise Z.16
Z.41 De 2 Gebroeder- Z.28

T E Z EEB R U G G E
Naam en adres van den eigenaar HP. M an

schap
pen

35
70

50-60
50

45-50
60-66

30

Neyts Alfons, Consciencestr., 9, Heist 
S.R. d’Armement, V. Ryswyckl., Antwerp. 
Couwijzer Bern., St. Antoniusstr., Heist 
Vantorre Louis, Onderwijsstr., 18, Heist 
Gheselle Karei, Leopoldiaan, 9, Heist 
N.V. Aurora, Schuilhaven, Zeebrugge 
Savels Leon, Onderw ijsstraat, 57, Heist 
Verrecas Ad., Kalvariebergstr. 60, Brugge 50 
Van Wynsberghe K ,  Heiststr., 239, Zeebr. 15 
Savels Petr., Oude K e rk s tr, 23. Heist 
Soete Albert, Weststr. 144, Blankenberge 
Debode Em., Breidelstr., 11 id.
Goes Fr., S. De Bruynestr.. 46 id.
Marannes Louis, Parkstr., 56 id.
De Rycker Leon, G. Gezellstr. 40 id.
Popelier L. en A „ De M eyerstr. 55 id. 
Vanheetvelde A. De Bruynestr. 29 id.
Vanwulpen A., Koninklijkel. 41 id.
Verstegne A.. leperstr., 14 id.
Deconinck Fl. J .  De Meyerstr. 21 id.
Devliegher K . Knokkestr. 152, Heist 
Wd. Dentant, St. Baafstr., S t Andries 
Vantorre Frans, Oude Kerkstr. 16, Heist 
Utterwulghe P., Vlam ingstr., 11, Heist 
( J.  Warmoes)
W illem skens L., Evendijk Oost 138, Zeebr. 
Verheye Em., Koophandelstr., 25, Zeebr. 
Reyserhove A., Z. Leertouwerstr. 4, Brugge 18 
Cattoor Henri, Parentstr., 35, Heist 8
Vantorre Jos., Dwarsstraat, 14, Heist 7
Vantorre Arth., S t Josephstr., 20, Heist 'j 5 
Dobbelaere Jos., Consciencestr., 45, Heist 10/12 
Dumeez Gust., G. Gezellestr., 18b, Heist 16 
Reingoudt Jos., Parkstr., 51, Blankenberge 23 
Vantorre Henri, Steenstraat, 13, Heist 50 
Latruw e Pieter, Polderstr., 82, Heist 25/30 
Vantorre Jan , Noordstraat, 41, Heist 50

Totaal vaartuigen te Zeebrugge in  het bedrijf op 10 Ju n i 1941: 36.

T E  OOSTENDE
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50
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4
3
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4
3
4 
3
3
4 
4 
3
3
4 
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3 
3 
3
3
4 
4

2
2
2
2
2
4
3
2
3
4 
4 
4

V IS S C H E R IJ
wetenswaardigheden

w

A, —  O V E R D E K T E  V A A R T U IG E N

O .l Oscar
0.11 Raym.-Maurice
0.14 De 4 Gebroeders
0.21 Belgica
0.22 Julien-Hélène- 

M aurice
0.28 Augusta
0.37 Frans-Emma
G.39 Achiel
0.41 Charles
0.78 Charlotte
Ö.79 Joseph-Marie
0.110 Vliegm achien
0.123 Victorine
0.133 Irène-Robert
O 144 Eugène-Gustaaf
0.165 Sainte-Marie
0.174 Andries
0.182 Jean-Marie
0.205 René
0.207 Maria-Rosalie- 

Denye
0.331 Pierre-Marcel

0.25 Jacqueline-Yv.
0.26 Césarine
0.30 M arcelle
0.35 Irène
0.42 Sonja
0,45 M aria
0.48 G inette
0.51 Mady
0.57 Luc
0.61 Irm a
0.64 Bijou
0.67 Annie
0.75 Frans-Denye
0.82 G ilberte
0  87 Marie-Isabelle
0.103 Alma
0.107 Jan tje
0.114 Anna
0.119 M arguerite

O.J26 René-Guido

0.1.29 Marcelly-Nelly
0.136 Mady I I  
0.148 Louis

0.151 Nora
0.161 Diane
0.166 Angèle
0.167 Rachel
0.169 Tonnie
0.171 Bouten
0.172 Celine
0.177 Simonne-Alfons
0.180 Suzy

0.181 Lucienne
0.183 Micheline-Jean-

Devriendt L „  S. Franciscusstr. 66, Oostende 25 
Everaert Cam., Voorhavenl., 125. Oostende 30 
Verbiest Alb., Engelstraat, 68, Ichtegem  20 
Vanhoeck H „ St. Franciscusstr. 1, Oostende 52 
Everaert Ju l., A. Liebaertstr. 42, Oostende 30

Vanwulpen Augusta, Visschersk., 14, Oost. 11 
Everaert Fr., N ieuwstraat, 3, Sas-Slykens 30 
Everaert Em ., A. Liebaertsr., 44, Oostende 40 
Vandenbrouck F „  Boonenstr., 3, Oostende 25 
Verbiest Louis, Duinbiezenstr., Coxyde 105 
Peere Aug., A. Liebaertstraat, 53, Oostende 25 
Vercruycce L „  Terlooighemweg, 21, Brugge 30 
Everaert Ach., Schietbaanl., 21, Oostende 32 
Vanhoorne Alf., E. Beernaertstr., 128, Oost. 25 
Sm issaert Alf., Schipperstr., 5, Oostende 22 
Gebr. Vieren, Stokholmstr., 13, Oostende 13 
Versluys A u g , Pr. Albertlaan, 7, Oostende 22 
Vandenbriele A.. S t Petersburgstr. 61, O. 35 
Sm eraldy René, Archim èdestr., 25, Brussel 28
Denye Jules, Kapellestr.. 82, Oostende 20

Vanloocke Fr., Christinastr., 65, Oostende 20
O PEN  BO O T EN  EN M O TOR

Velthof A., Aartshertoginnest. 34, Oostende 20 
Maertens J., A. L ieb aertstr. 9, Oostende 7 
Sobry F e rn , K l. Weststr., 30, Oostende 10 
Provost Rob., S t Paulusstr., 78, Oostende 5 
Tratsaert Fr., Aartrykestr., 106, Eernegem 17 
M argory Jan ., Ooststraat, 65, Oostende 7 
Deweert Henri, Stokholmstr., 51, Oostende 5 
Huisseune Aug. Franciscusstr., 29, Oostende 5 
Ryckm an Ant., Zeelaan, 132, Koksijde 10 
Deley Ph ilib . Nieuwstraat, 31, Oostende 22 lig t 

Demon Vict., Ooststraat, 68, Oostende 5 
Makelberge R., Petr. en Paul. pl. 22, Oostende 2

nine
0.184 Albertine
0.185 Albertine
0.188 Louise
0.194 Betty
0.199 Louise
0.201 Jeanne
0.203 Alfons
0.209 Roland
0.218 Isidoor

C. — O PEN

0.3 Medard
0.8 Albert
0.50 Leon
0.54 M aurice
0.58 Anna
0.59 Odo
0.70 Bertha
0.72 René
0.76 W illy
0.77 Locokie
0.99 Lydie
0.104 André
0.106 Fernand
0.111 Em m a
0.116 Françoise
0.117 Norbert
0.118 Irène
0.125 Anna
0.130 François
0,142 Jenny-Yvonne
0.143 Henri
0.145 Hélène
0.146 Yvonne
0147 André

(1) Deze vaartuigen
der bevel.

Ju les Denye, Kapellestr. 82, Oostende 6 
Dasseville Jos., E. Laponstr., 11, Oostende 12 
Carton Ch., Langestraat, 105, Oostende 6 
Brysse Alb., Ooststraat, 3, Oostende 22
W illeput H., Groenendijk, 31, Breedene 16 
Decorte René, Rogierslaan, 25, Antwerpen 6 
Janssens J., Visscherskaai, 32, Oostende 12 
Zonnekeyn Is „  Langestraat, 111, Oostende 
Viaene Fern., Kaaistraat, 2, Oostende 22 
Provost Ose., D r Verhaeghestr., 7, Oostende 
Depaepe Leon, N. Eedestr., 7, Oostende 10 
Huisseune A., S. Franciscusstr. 29 Oostende 12 
Verburgh Alf., K aaistraat, 15, Oostende 18 
Storm e G., Hennepstraat, 17, Oostende 
Lafère D „ S t Sebastiaanstr., 47, Oostende 
Devos Arth., Schietbaanlaan, 23, Oostende 
Tibbe Car., Visscherskaai, 6, Oostende 

0.79 Kooy Ad., Ooststraat, 60, Oostende
Van Hoeck Is., Zwaluwenstr., 85, Oostende 
Jo ly t Em., V indictivelaan, 20, Oostende 
G eryl Alf., H ertstraat, 1, Oostende 
Peere Joannes, Alb. I  prom., 81, Oostende 
Peere Leopold, Ooststraat, 58, Oostende 
Fontaine M., Koninginnelaan, 76, Oostende 10 
L ib in  Henri, Sarth laan, 46, Steene 12
Laforce Fem ., Gelijkheidstr., 181, Oostende 
Pots Frans, S t Franciscusstr, 62, Oostende 10 
W ackenier M aria, S t Sebastiaanstr. 49, Oost. 10 
Vandaele D., S t Franciscusstr., 8, Oostende 20 
Dutrieux Fr., Leffingestr., 62, Oostende 14 
Vanden Eeckhoute F. Plantenstr. 20, Oost. 12 
Dutrieux Rog.. Rentenierstr., 9, Oostende 10 
Coppet A lf , Stokholmstr., 39, Oostende 14 
Van Iseghem Rol., Nieuwpoortst. 629, Oost. 12 
Viaene Fern., Kaaistraat, 2, Oostende 11 
Zonnekeyn Is , Langestraat, 111, Oostende

14
22
10
8

11
10
9
2

22

3
3
2
2
3
3
2
3
2
2

10
2

2
2

3
3
3
2
3
2
2
3
2

C. —  O PEN  ZE IL-  EN  R O E IB O O T E N  ZO N D ER  M OTOR (1)
Fontaine Med., Boonenstr., 15, Oostende 
Deswelgh Leon, Cadzandstraat, 6, Oostende 
Locquet Jos., S t Franciscusstr., 11, Oostende 
Acken Ad., Alb. I  Prom. 85, Oostende 
Devos Artnur, Schietbaanlaan, 23, Oostende 
Tibbe Karei, Visscherskaai, 6, Oostende 
Daems Ph ilip , Visscherskaai, 31, Oostende 
Hagers Pol. Ooststraat, 60, Oostende 
M artin  Gust., Schipperstraat, 1, Oostende 
Hostyn Cam., W arschaustraat, 29, Oostende 
Carton Ch., C irkelstraat, 11, Oostende 
Dubois Henri, Breedenest., 8, Oostende 
Hostyn Cam., W arschaustraat, 29. Oostende 
Vanstechelm an L., Cadzandstr. 11 Oostende 
Vercruysse Cyr., Kaaistraat, 11, Oostende 
Hostyn Cam., W arschaustraat, 29, Oostende 
Debeen Arm., Visscherskaai, 5, Oostende 
Lanoye Geo, Duinweg, 29, Middelkerke 
Therry Edouard, Nieuwstr., 27, Oostende 
Debruyne Aug., Duinenstr., 233, Breedene 
Verschelde Henri, Paulusstr. 23, Oostende 
Vandaele D „ S.t. Franciscusstr., 8, Oostende 
Vanhoeck Is., Zwaluwenstr., 85, Oostende 
Pieters Rich., Koninginnelaan, 6, Koksijde.

:n sedert ha lf A p ril op en mogen niet naar zee tot na-
Vervolg toekomende week.

120.000 zeeforellen in Sleeswijk 
uitgezet

In  de beken van Sleeswijk-Holstein, en 
met name in  die van de streek tusschen 
de K ie ler Förde en Fehm arn, werden in 
dit voorjaar 120.000 zeeforellen uitgezet, 
teneinde aldus het rendement van de 
kustvisscherij te verhoogen. De jonge 
visschen groeien op in  de beken, om 
la te r naar de zee te trekken. A ldaar 
blijven zij onder de kust tot aan het 
kuitschieten, dit in tegenstelling met de 
tot hunne fam ilie behoorende zalm, die 
een trekvisch is D it is ook de reden, 
waarom het instituut voor de Oostzee- 
visscherij en het landelijk  verbond van 
vissehers yan Sleeswijk-Holstein, welke 
deze actie gemeenschappelijk voeren, 
zich reeds sedert jaren op het kweeken 
van zeeforellen toegelegd hebben.

Goede W alvischvangst bij Madeira
De Portugeesche walvischvangst in  de 

kustwateren van M adeira heeft zich dit 
jaar, naar aan de Portugeesche pers ge
meld wordt, gunstig ontwikkeld. Tot dus
verre werden in  de wateren rond M adeira 
niet m inder dan 43 walvisschen gevan
gen. Hieronder waren er enkele van bui
tengewone afmetingen.

De Japansche Visscherij 
C O N TRO LE-M ij IN O P R IC H T IN G

De Japansche m inister van landbouw 
is voornemens een controlem aatschappij 
op te richten voor de geheele Japannee- 
sche zeevisscherij. De nieuwe m aatschap
p ij, welke met een kap itaal van 100 m il
lioen yen zou beginnen, wordt opgevat 
als een holding.

De Noorsche zaaioesters zijn van 1 
goede kw aliteit

Een zending Noorsche zaaioesters is te 
Yerseke aangekomen. De zending bestond 
uit ongeveer 6 m illioen exemplaren. Tus
schen afzending en aankomst lag een 
tijd  van nog geen week.

De oesters zijn van goede kw aliteit en 
zijn zonder letsel overgekomen. U it eigen 
kweekerij beschikt Yerseke over onge
veer 45 m illioen stuks zaad, zoodat deze 
zending van belang is. De groei is dit 
jaa r laat, doch aan vele van de oester- 
tjes van eigen teelt was bij den uitzaai 
reeds een groeirandje zichtbaar.

De grootste Deensche visschersboot
Voor rekening van Skagen wordt mo

menteel een haringkotter van 55 ton voor 
de vaart in  het Skagerak gebouwd, welk 
schip een motor van 240 PK . krijgt, zoo
dat het tot de snelste en krachtigste 
schepen der Deensche visschersvloot zal 
behooren. De bouwkosten worden op 
130.000 kronen geraamd.

Haringexportbedrijf
Thans is men in  de haven van Skagen 

begonnen met den bouw van een nieuwe 
fabriek voor het verwerken van haring 
voor den export. De onderneming «Dansk 
Krone Sild  Co» is van plan om door mid
del van het gebruik van nieuwe conser- 
veeringsmethoden het geheele jaa r ha
ring te exploiteeren. Tot dusverre vond 
de export alleen in  de zomermaanden 
plaats.

Mosselen en slippers
In  Nederland besteedt men groote zorg 

aan de bereiding van vischgerechten en 
n.l. van mosselen en slippers, die met 
groote hoeveelheden gevonden worden 
op de banken van de Schelde, vooral in 
de omgeving van Yerseke. Ongetwijfeld 
zullen de mosselen en slippers binnen
kort in  de voedselvoorziening van Neder
land een belangrijke p laats innemen. 
Deze hulpbron Kan ook voor ons land 
van groote beteekenis worden, daar onze 
bevoorrading van visch op groote belem
meringen stuit, om redenen die w ij hier 
n iet meer hoeven te vermelden. Door de 
aanwezigheid van groote hoeveelneden

* VI55CNÉBS !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EN 
NIEUWBOUW WENDT U TOT DE VEBKNUIZEN

BELIABD.CDIGHTOn&C
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mosselen en slippers op dichtbij gelegen 
banken, gelooven w ij üat de vangst geen 1 
onoverkomelijke m oeilijkheden zal op-' 
leveren.

Volgens een nieuw procédé dat in  Ne
derland aangewend wordt, kunnen ge
droogde mosselen zeer lang bewaard : 
woraen. Zoowel w at net eiw itgehalte ais 
v/at de smaak betreft, kunnen zij uitste
kend stoKviscn vervangen. Mosselen zijn 
voedzamer en tienm aal goedkooper dan 
runas- en varkensvieescn. Slippers kos
ten meer aan bewem ng dan ae mosse
len, m aar zijn vrijw el ln  onbeperkte hoe- 
veeiheaen beschikbaar. Z ij hebben daar
bij net vooraeel zeer rijK  te zijn aan 
vitam inen.

unze JNoorderburen hebben reeds wel- 
gesiaagae proememmgen gedaan en be- 
ïeiaen tnans smaKeiijKe mossel- en siip- 
persgereenten. zaj woraen opgediena m 
net zuur, ais soep en bouillon, ais genakt 
en ais panviscn.

Deze Kwestie lijk t ons zeer interessant 
en zal zeicer ae aanaaent vragen van 
aegenen aie bij üe visscnerij betrokken i 
zijn.

Moeilijkheden in de Portugeesche 
Conservenindustrie 1I

De schade die de Portugeesche écono
mie aoor ae nngeiscne uioKKaae, en met 
name aoor net navipert-systeem, ueruK- 
Kena worat, steit net t'ortugeescne Diaa 
a  voce oiiuer verwijzing naar ae con
servenindustrie aan ae KaaK.

tteaert meer aan een jaa r heeft Por
tugal geen oiik voor conservent)ussen 
meer Kunnen invoeren. Van aezen im port 
nangt nocnians ruet aneen ae orooaver- 
aiens.te van zu.uuu aroeiaers ln  ae zou 
iaorieKen 5i.an vis^nconserven ai, m aar 
ook aie van ue jroitugeescne visscners, 
üie met nunne gezinnen enueie uenaui- 
zenaen monaen te voeaen neooen. 
öiecnts in  aen laatsten tijü  neeft ae ün- 
geiscne regeering eenige importvergun- 
nmgen voor biiK toegestaan, m aar aeze 
siaan op n iet meer aan ö o .u o o  Kisten, een 
Quantum, üat voor ae Portugeescne con- 
servenm austrie volKomen ontoereiKena 
is. Bovenaien konoen üe Engeiscne le
veranciers üe oparaenten n iet mtvoeren. 
De Am erikaanscne DiiKfabriKanten neo
oen echter naast üe üngeiscne navicerts 
ook nog een uitvoervergunning van üe 
Am erikaansche regeering van üoen. 
Dienvolgens heeft üe Portugeesche biiK- 
im port van Ju li 1940 tot heüen niet eens 
25.000 kisten bedragen, dus nog niet eens 
10 t.h. van de behoeften. De Portugee
sche blikim porteurs moesten vanzelf
sprekend de prijzen belangrijk verhoo
gen, in  sommige gevallen zelfs tot.400%. 
De meeste Portugeesche conservenfabrie
ken moeten, wegens gebrek aan blik, het 
bedrijf stilleggen. E r  b lijft alleen m aar 
te hopen, dat de Portugeesche regeering, 
die reeds zoo vele m oeilijkheden te boven 
gekomen is, ook voor deze bijzonder ern
stige kwestie een oplossing zal vinden.

Lofoten-Visscherij bevredigend
De groote jaarlijksche Lofoten-cam- 

pagne (in  Noorwegen) die thans nage
noeg beeindigd is, geeft bevredigende re
sultaten te zien. Hoewel dit ja a r een 
kleiner aantal vissehers naar de Lofoten 
getogen was en groote m oeilijkheden be
stonden inzake het betrekken van motor
brandstof, aas en andere hulpmiddelen, 
kon de visscherij norm aal plaats vin 
den, en wel met een vangstresultaat. dat 
nagenoeg overeenkomt met dit van 1940. 
D aar visch nu in  grootere mate dan 
voorheen voor de bevoorrading van de 
Noorsche bevolking in  anmerking komt, 
is d it resultaat niet zonder beteekenis. 
De binnenlandsche consumptie zal volle
dig gedekt kunnen worden, en de kwan- 
tums die daar boven uitgaan, zijn reeds 
naar Duitschland uitgevoerd, en wel 
hoofdzakelijk in  verschen toestand, het
geen de prijzen gunstig beinvloedde. De 
verdiensten van de vissehers worden be
vredigend genoemd.
Scandinavische Scheepsingenieurs 

in  Congres te Gotenburg
160 deskundigen uit de werf-industrie 

en een zeker aantal lasch-specialisten, 
zijn te Gotenburg bijeengekomen. U it 
Noorwegen kwamen 15 en uit Denemar
ken 21 scheepsoouw-ingenieurs. De mee
ste Staatsbedrijven zijn h ier vertegen
woordigd. De deskundigen zullen o. m. 
al de kwesties .aangaande den scheeps
bouw bespreken.
Goede Verdiensten voor Vissehers 

van Harlingen
Het aantal schepen, dat regelm atig van 

Harlingen uit de visscherij beoefent, is in 
de jongste jaren van 50 op circa 20 terug- 
geloopen. Thans kennen de vissehers 
evenwel goede tijden. E r  is vooral groote 
vraag naar garnalen. Ook andere visch 
vindt vlot aizet. De vissehers verw ach
ten loonende verdiensten van de ansjo- 
vis-campagne.
Verbeteringswerken aan de haven 

van Yerseke
Het voornemen bestaat de haven van 

Yerseke in  Zeeland uit ie  breiden, opdat 
zij zou beantwoorden aan de eischen die 
gesteld worden door üe motorscheep- 
vaart. De kosten der werken raam t men 
op 500.000 gulden.

Loonende Zalm visscherij in 
Nederland

In  den laatsten tijd  is men zich in 
Holland meer en meer gaan toeleggen 
op de zalm visscherij. Zelïs met geringe 
vangsten zou deze nog rendabel zijn.

Ter verhooging van de Visch- 
voortbrengst in Zwitserland

ln  het Bernsche blad Bund wordt er 
op gewezen, dat in  de duizenden kilo
meters lange waterloopen en in  de hon
derden kleine en groote meren van 
Zw itserland een volksvermogen besloten 
ligt, dat op meerdere honderden mil- 
lioenen Zwitsersche franken mag ge
schat worden. De vischrijkdom  dient 
beslist verhoogd te worden, daar h ij 
naast het verschaffen van een waarüe- 
vol voedsel ook werkgelegenheid en 
winstm ogelijkheden met zich brengt. 
Derhalve zullen de betrokken bonüs- 
instanties, in  samenwerking met de kan
tonnale overheden en met ter zake des
kundigen, maatregelen treffen om den 
vischnjküom  van de Zwitsersche wate
ren in  stand te houden en zoo mogelijk 
op te voeren.

Nieuwe onderneming in 
Duitsch Koelbedrijf

M et sterke deelneming van het R ijk  
(vooral van het m inisterie van voeding) 
en van drie m aatschappijen, die zich 
met het inleggen van levensmiddelen 
volgens het nieuwe «Tiefkuhl»-procédé 
bezig houden, werü met een kap itaal van 
vooralsnog 500.000 Reichsm ark te Be rlijn  
een nieuwe m aatschappij opgericht, üie 
ten üoel heeft het construeeren en het 
in  den nandei brengen alsmede net aan- 
wenüen van genoemüe soort van koel- 
inrichtingen. uok zal zij koeltransporten 
verrichten per spoor, meft autovracht- 
wagens, scnepen en vliegtuigen van 
licntbeüertelijke levensmiüüelen, zooals 
fru it, groenten, vleesch, gevogelte, eieren, 
vet, visch, enz.

K u l tu  re  e I e
! Kaleidoskoop

!*
D it weze dan voor de eerste m aal de 

realisatie van de plannen die w ij koe
steren met deze kroniek.

W ie belang stelt in  het lite ra ir leven 
van zijn streek, en wie doet het niet, 
zal met genoegen de heropleving hebben 
waargenomen die zich overal ten onzent 
voordoet. Zijl die reeds publiceerden heb
ben hun bibliograjiache lijs t vergroot 
met één of meer werken, en zij die het 
nog niet deden hebben voor de eerste 
m aal hun werk in  het lich t gezonden. 
Een beginneling, Kam iel Top, debuteer
de met een verzenbundel: «Het open 
venster», die door de kritiek over ’t al
gemeen gunstig werd ontvangen. Van 
den Nieuwpoortnaar, Fred Germonprez, 
verschenen twee nieuwe werken, een ro
man uit het visschersleven, «Volk uit 
den Westhoek», dat elke Westhoekenaar 
en allen die het leven der vissehers ken
nen, beslist moeten lezen. Het tweede 
werk van dezen schrijver is zijn oor
logsdagboek, dat reeds in «Volk en 
Staat» verscheen en dat nu in  boekvorm 
werd uitgegeven onder den titell: «De 
Westhoek onder vuur». Germonprez ver
trouwde ons ook toe dat h ij aan een 
nieuwen roman is begonnen. Ook hoor
den w ij voor enkele dagen een hoorspel 
van hem over het leven der Vlaamsche 
IJslandvaarders, dat uitgezonden werd 
door Radio Vlaanderen.

Z ij die belang stellen in  dezen beloft- 
vollen kunstenaar, stemmen op een der 
volgende Vrijdagen af, eveneens op R a 
dio Vlaanderen, w aar een tweede hoor
spel van hem wordt uitgezonden, name
lijk  een reportage naar zijn oorlogsdag
boek.

Na he.t groote sukses dat K are i Jonck
heere kende met zijn bundel «Cochita» 
lie t hijl eveneens zijn oorlogsdagboek 
verschijnen, w aarin h ij zijn hondje Ti- 
ta  aan 't woord laat. Het werk verscheen 
bij de Nederlandsche ^boekhandel en 
neet «T ita vlucht». B ij" de reeks «Die 
Poorte» wordt van hem een vervolg op 
«Cargo» aangekondigd dat «Terra Ca- 
liente» heeten zal. Ook in  de reeks «ue 
Seizoenen» verschijnt iets van zijn hand.

Verder naar het Noorden, te Blanken
berge, woont de tooneelschrijver Jos. 
Janssen. Dezen Zomer wordt met .ie 
verfilm ing van zijn jongste tooneelwe.rk 
«Wiji zijn een volK van dichters» begon
nen door de firm a Schoukens te Brus

sel. Ook zijn ernstige onderhandelingen 
aan den gang om zijn operette «Het 
Zomerlief» te verfilm en, m aar d it dan 
bij Vanderheyden.

Een auteur, wiens werk in  de jongsten 
tijd vooral in  Duitschland veel b ijva l 
heeft, is de Bruggeling M arcel M athijs. 
O.a. «De gouden Vogel» werd onlangs 
vertaald.'

Ook verscheidene werken van Lode 
Ziejens verschijnen in  Duitsche en 
Fransche vertaling.

«Voortrekkerspad» van Cyriel Vt.r- 
schaeve, die onlangs zijn 6ïsten ver
jaardag vierde, verscheen in  tweeden 
druk.

Om nu ook m aar .tot een ander rijk  
over te gaan zullen we een beetje pra
ten over de «Kunstenaarskam ers». Deze 
kamers zijn eten ondervertakking van 
«volk en kunst, organisatie die tot doel 
heeft de kunstenaars te groepeeren.

Een zusterorganisatie is «Volk en kui
tuur» die zich bekommert met de ver
spreiding van de kunst.

De kunstenaarsgilden verrichten mooi 
werk. Regelm atig vergaderde de gilde 
van Nieuwpoort, onder voorzitterschap 
van E. H, Lambrechts. Eerevoorzitter 
van dit gild is Cyriel Verschaeve, en 
bekende figuren w.o. Fred Germonprez, 
Durifareux, Fillilaert en de kunstschil
ders O llivier, Fryns, Buyle, Devriendt e.a. 
maken er deel van uit.

Ook te Brugge is de werking schitte
rend. Alleen te Oostende gaan de zaken 
m aar slecht. W aar blijven de Oostend
sche kunstenaars ?

We zullen hierbij blijVen. Vandaag 
hebben we meest gepraat over wat let
terkunde aangaat. Toekomende week 
betreden we een ander vlak van de 
kunst. P. K . W.

fatweer u op reis 
aaat
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Electrisch
iü.
iü.
iü.

Vischbenzine
Menschen worden extra vaardig,

Als de nood hun daden richt,
D at leert weer eens d it merkwaardig 

En  verrassend vischbericht.
Telkens weer wordt dezer dagen 

Een of ander groot probleem,
Door een scherp vernuft verslagen 

Met een vind ingrijk systeem.
De benzine wordt gewonnen 

U it den schoot van Moeder Aard, 
M en boort daarvoor dure bronnen, 

Overigens hun geld wel waard.
In  Jap an  is nu gevonden 

Hoe benzine wordt verwekt,
N iet uit diepgelegen gronden 

M aar uit water, indirect.
N iet door torens neer te zetten,

W at wel zeer omslachtig is,
M aar met hengels of met netten 

Vangt men den benzinevisch.
En  waarom zou die niet dienen,

Ook a l lijk t het dan een grap 
Van vischben naar vischbenzine 

Is  per slot geen groote stap.
Welke visch? U naoogt het raaien, 

M aar men gaat er (zonder spot) 
Zeker niet voor naar de haaien 

En  vangt hiervoor vast geen bot. 
M aar voor welken lijk t benzine 

Dan bijzonder in  de lijn ?
Het moet haast wel de sardine 

(A ltijd  in de olie) zijai.
P. Gasus.

M E K A N IE K E  TOUW-, G A R E N 
EN N E T T E N F A B R IE K E N

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 »
L m

Nog aansluitingen bij het 
Telefoonnet van Oostende

Hierna volgt een derde lijs t van aangeslotenen bij he.t telefoonnet Oostende. 
De lezers worden verzocht deze lijs t uit te knippen.
De lijs t der andere telefoonnummers reeds in «Het Visscherijblad» versche

nen, is ter drukkerij van «Het Visscherijblad», Nieuwpoortsteenweg, 44, ver
krijgbaar.
719.72 Acht Urenhuis, Langestraat.
716.93 Bakkerij Annys, S t Janstraat, 29, Steene.

Banque Soc. Française, Avenue Léopold, 21.
Banque de Soc. Genér. de Belgique, Kapellestraat.
Bass et Co, Aartshertoginnestraat, 54.
Becu Brouckaert, melk, Nieuwpoortsteenweg, 20.
Blomme A „ wijnen-gist, Jozef I I  straat.
Bond der Aannemers van de Kust, Joseph I I  straat, 33.
Bourgoignie G., S t Paulusstraat, 8.
Café Vandejeugd, Em., K . Janssenslaan, 41.
Carrosserie Casteleyn, Torhoutsteenweg, 407.
Cattrysse H., aannemer, Pr. Elisabethlaan, 49.
Charcut. Ghesquière, gebrs.
Claeys Gerard, houthandel, Sas-Slykens.
Claeys-Commeyne, loodgieter, Nieuwpoortsteenweg, 157.
Créüit M aritim e Belge, HendrikkSerruyslaan, 72.
David Al. en Ed., meubels, Langestraat, 55.
Decrop Ch., reeder, Square Clementine, 50.
Dedeurwaerder J .  en Wemaere, Aartshertoginnestraat, 54 .
Delcroix E., Van Iseghemlaan, 94.
Denys M., fru it, Stu iverstraat, 75.
Depretre-Vansteene, schoenen Kapellestraat, 58.
D istave R., dierenarts, Poststraat, 15.
Dobbels Rach. ziekenverpleegster, H. H artplein 2.
Drukkerij Saelens R., Conscienceplaats, 9.
Eaux Gazeuses, Cie, Cairostraat, 40.
Economie (soc. coop.) Beheer, Rom estraat, 11.
Electrique (Usine) 

id.
Omvorm ingsstation Lijndraaiersstraat. 

iü. Park,
iü. Schouwburg,
iü. Hazegras

Engel R., Fritu re R ichard, Ad. Buylstraat, 9. 
üveraert G., fotograaf, A. Pieterslaan, 30.
Garage Provoost, Torhoutsteenweg, 415.
Garage Anckx, Torhoutsteenweg, ateene.
Garage M aritim e, Kemp, de Sm et de Naeyerlaan, 1S.
Garage Studebaker, Façon, Nieuwpoortsteenweg, 204.
HaiewycK en Cie, Vuurtoren.
Heugnebaert R „  fru it, Nieuwpoortsteenweg,
Hotel V ille de bpa, Almonüo, langestraat.
Hotel Britanniquqe, üe M aria, Kapellestraat,
Jtiocei Central, (.Crrana), Wapenplaats.
Hotel Meyus, Unristm astraat, 141.
Hotel des Princes, van iseghem laan, 39.
Hotel Splendi,d, KoninKlijKestraa.t, 43.
Houtm aatscnappij (Oostendscne > Vergunningstraat.
La iterie  Piesen, Cnristinastraat, 26.
Lariüon W., oeurwaarüer, Kapellestraat, 84a.
Lucas L., Aartsnertoginnestraat, 60.
Lianoye a ., tót. Franciscusstarat, 61.
.Lanoye en Zoon, vervoer, 
iviassure Poi., uostheliing Kursaal, 10.
Munster Cn,, Clem entinaplein, 60.'
JN.M.B.S.. am aling en bestelling.
JN.M.B.Ö., goeoeren.
O ince im m obilier du Litto ral, A. Pieterslaan, 1.
Pnaeis a ., aaraappeien, Romescraat, 75.
Kau ta., rooKenj, st. Franciscusstraat, 38.
Kyez ti., commanüant Marine, square Stefanie, 46.
Segners Cn., armement, Stefanieplaats, 15.
S.a.i*.C.O., oesceinng, ir'oiüerstraat, 3. 
a.A .i'.u.o ., bestuur, Polüerstraat, 3. 
am is h ., aannemer, üe Sm et ae naeyerlaan. 52. 
ünauwaert j .  C., Vergunningstraat. 
ieennisene senool, V rije, Ste Catharinapolderstraat.
Teecaert, kolen, cokes, Hennepstraat, 53.
Vanaecasteeie &., hout, Tornoutsteenweg, 148.
Vaicke A., advokaat, K  Beernaertstraat.
Vanaenbon, Tornoutsteenweg, 69, Steene.
ValCKe r reres, Kapellestraat, 76.
Vanaewegne, Kapellestraat, 85.
Vannuyse m w . j., Aartsnertogm nestraat, 1.
Van lperseeie H., ingenieur, Koninginnelaan, 67.
Van îviecKeren, Van lsegnem iaan, 86.
Van Roiiegnem en lagneiorecnt.Biauwkasteelstraat, 26.
Van Siemorouck J., ^xadio, W ittenonnenstraat, 33.
Vantroyen J., oude metalen, Vandyckstraat, 17, Steene.
Van viaenaeren E „  kolen, Ouaenourgsteenweg, 1.
Van Wynsbergne iviw., senilder, .Nieuwpoortsteenweg, 15,
Van ïperseeie, H „ Koninginnelaan, 67.
Verbiest H., suikerwaren, K aaistraat, 41.
Verborgh j., Elisabethlaan, 18.
Verorugghe M w „ L „  Frère Orbanstraat, 16.
Verburgn A., Pompes funèbres, Ooststraat,
Verüonck-Minne en Zonen, H. Serruyslaan,
Vervaeke A li. ürukkerij, Joseph n  straat, 50.
Vervoercentrale, Vm üictivelaan, 2.
Vlam ing en Vandromme, Destero, Langestarat, 93.
Voedselvoorziening en Rantsoeneering, Inspectiedienst, E. Beernaertstr.

116.
Volksbond, Katholieke, Stockholm straat.
Voliemaere D., openbare werken, Pr. Albertlaan.
Vyvey Depuydt, groenten, A. Pieterslaan, 28.
W interhulp, IJzerstraa t, 5.
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Voetbal
K N O K K E  B L E E F  THU1S EN....

A. S. OOSTENDE KLO PT  
CASINO-KURSAAL M ET 4—0

De moedige inrichters van den vrien- 
denwedstrijd Casino-Kursaal—Knokke 
hadden het geluk niet aan hun zijde. 
In  de eerste plaats kon het e lfta l van 
Knokke de noodige verplaatsing niet be
komen en ten tweede werd de wedstrijd 
tegen A. S. Oostende, die dadelijk be
reidw illig  als invaHler optrad, niet de 
gewenschte belangstelling aanlokken.

Volgende week, om 2.30 u.: troostwed- 
strijd  en om 4.15 u .: finaal.;

Voor de finaal en de troostwedstrijd 
wordt telkens een prachtigen beker ge
schonken.

Liefhebbers van voetbal, w ilt gij een 
aangenamen namiddag doorbrengen, 
houdt dan deze tw.ee Zondagen vrij en 
begeeft u naar het terrein van S. K . Oos
tende, waar isport zal vertoond worden.

DE NATIONALE E IN D BEU R T

Hubrouck match nul met Berto en 
Mijnny, terw ijl Verbeke geklopt werd 
door Decroos en De Ram m elaere op pun
ten won van den stevigen Marino.

De sluitingsm eeting te Veurne wordt 
w aarsch ijn lijk  op Zondag 13 Ju li ge 
geven. Het programma staat echter nog 
niet vast.

W ielrennen

Oostendsch Nieuws
. i

HET W IELERCRITERIUM  VAN 
ST-MICHIELS (BRUCCE)

Op Zondag 15 Ju n i a.s. te 14.30 uur, 
gaat d it Criterium  door. Een 52 ta l ren
ners, de beste van de beroepsrenners A 
en B  zullen aan den start verschijnen.

We vernoemen o.a. K in t, Kaers, Blen- 
deman, Ramon, Paepe, Sercu, Schotte,
Buysse, Vissers. D it w ielercriterium  be
teekent noch m in noch meer «Groot Oostende goed gekend, te Brugge in 

w =  d0 gt Am andstraat, het café «La Cor
beille d’Or».

ZW A RE STR A F E E R L I JK E  V IN D ER
Voor verduisteringen, gepleegd ten j Zondagvoormiddag rond 11.30 uur, 

nadeele van het bezettende leger, werd werd langs den Torhoutsteenweg, recht- 
de fameuze Mevrouw Teirlinck, bij- over «Arvebo» een geldbeugel gevonden 
genaamd « M itte Sis » berucht te inhoudende 11 fr. Terug te bekomen bij 
Oostende, als de heldin, die zooveel Ja a k  Lauwereins, Prinsenlaan, 25, 
gekwetsten in  het Hotel de la  Plage ver- ! r  aki n w f f r
zorgde en zooveel anderen beschuldigde , ii ü k h in u w c c k  
van verwaarloozing, thans achter slot i Examen van brancardier. Op 
gedraaid voor den duur van den oorlog.1

4 en 
van

H aar medeplichtige P. van de C hristi
nastraat kreeg v ijf jaar.

Zooals altijd , stellen we vast dat over
dreven sensatie gevaarlijk  was.
LA C O R B E IL L E  D’OR TE  BR U G G E

Zaterdag opende de heer Jean  M ortier

O iZ(3
exa-

Brugge’s Sporthoogdag».
MAES TE GEN T

Slechts een beperkt aantal toeschou-j Ajs achtste kandidaat voor de achtste 
wers woonde deze partij bij, die tenslot- j:cslissingen der Nationale Eindronde, 
te een afgeteekende overwinning van j .ceft T illeur zich door een 4-2 overwin- 
«rood-groen» voor gevolg had. Deze zege i:jng te Beringen, weten te klasseeren.

ten volle verdiend, want ze ^even andere kandidaten waren:
in  reeks A: W hite Star, Liersche, F. C.

heeft A. S 
waren niet alleen veel kundiger in  het ' 
spel, m aar daarenboven veel schotvaar- 
diger voor doel, w at steeds den doorslag 
geeft. Nochtans beschikte Casino-Kur- 
saal voor de gelegenheid over de dien
sten van M arcel Janssens, .het kanon van 
A. S. O. wiens schot geen genade kent. 
W elnu, Janssens was eerder een ontgoo
cheling en bracht er niets goeds van te
recht. W at een contrast met een J. De
schacht die veel opportunistischer aan
gelegd is, en veel beter het spel verdeelt 
dan «Mus» die werkelijk op sommige da
gen nog moet leeren voetballen. D it werd 
verleden Zondag trouwens alweer eens 
bewezen.

D aar de scheidsrechter afwezig bleek 
te zijn, gelastte referee Quintens zich 
met het opstellen van volgende ploegen:

Casino-Kursaal: Van Loo O.; Tanghe 
en Vohemaere; Hagers, Vanstechelm an 
en Scharlaken; Rotsaert, Verburgh, 
Janssens, Stangé en Vanlaere.

A. S. Oostende: Calem yn; Hinderyckx 
en Depauw; K . Deschacht, Roose en 
Delrue; Hollemeersch, Dejonghe, J. De
schacht, Lenaers en Depooter.

Aan de rust luidde de stand reeds 3-0, 
doelpunten aangeteekend door J. De
schacht, Lenaers en Dejonghe. De twee
de speelhelft gaf aanleiding tot een 
vierde punt langs Lenaers.
Groote L IE FD A D IG H E ID SW E D ST R IJD

Het is dus, zooals w ij vorige week reeds 
lieten weten, op Zondag 15 Ju n i en Zon
dag 22 Jun i, dat het liefdadigheidstor- 
nooi doorgaat ten voordeele van den Red 
Starspeler Vandeioalle Albert, welke ten 
gevolge van de oorlogsomstandigheden 
een been verloor. Volgende ploegen ver
leenen hun medewerking: F. C. Den 
Haan, F ia t Lux, F. C. Oostende, S. K. 
Oostende, Red Sta r F. C. Oostende, w aar
in  ta l van gekende spelers optreden.

De wedstrijden gaan door op het ter
rein S. K . Oostende, Zellicklaan.

De eerste dag brengt ons volgende 
wedstrijden:
Om 2.30 u. : F ia t Lux F. C. Oostende — 

Red Star F. C. Oostende. 
Om 4.15 u.: F. C. Den Haan — S. K . Oos

tende.

l/Iechelen en Lyra ; in  reeks B : Beer- 
; chot, Racing Brussel en Olym pic Char
leroi.

IE N  SC H E ID SREC H T ER  H EEFT  HE T 
HECHT TERU G  TE KOM EN OP EEN 

B E SL IS S IN G

Een omstandig verslag door den heer 
Verdyck, in zijn hoedanigheid van lid 
eer Kommissie voor de W etten van het 
t  pel en de Spelleiding, aan de macht 
van den scheidsrechter gewijd, wordt in 
zijn geheel door het Uitvoerend Komi- 
t ïit  goedgekeurd en dit stemt dan ook 
ia  met de volgende besluiten:

1) Een scheidsrechter heeft steeds het 
i =cht om terug te komen op een beslis
sing, welke zij ook weze, zoolang het 
spel niet hervat is.

2) Onder de woorden «zoolang het 
spel niet hervat is» dient verstaan te 
worden: «Zoolang de bal niet opnieuw 
in spel gebracht is».
3) Het is van geen belang of de scheids

rechter zelf tot île vaststelling van zijn 
vergissing is gekomen ofwel ze enkel op 
tusschenkomst van een grenswachter 
heeft vastgesteld, verm its de scheids
rechter insgelijks oppermachtig beslist 
over het gevolg dat er aan de opmerkin
gen van een grenswachter dient gege
ven te worden.

4) Bijgevolg heeft de scheidsrechter 
volkomen het recht om, na een doeip.mt 
toegekend te hebben, het is tc zeggen 
na het middenpunt van het speeiveld 
aangewezen te hebben, op zijn beslió- 
sing terug te komen en het doelpunt n ie 
tig te verklaren, zulks op eigen in itia tie : 
of na tusschenkomst van een grenswach
ter, voor zoover natuurlijk  de bal niet 
opnieuw in  spel gebracht is door een 
schop gegeven in het midden van het 
speelveld.

Derhalve wordt het rechtsbeginsel in 
getrokken voortspr’iitend uit de beslis
sing welke het Uitvoerend Kom iteit den 
1 April 1937 trof op advies van het Mid- 
den-Scheidsrechterskomiteit en in  ver
band met den wedstrijd R.C.S. Brugge— 
V. G. Oostende.

ROMAIN
Rom ain Maes reed Zondag 1.1. te Gent 

het officieus stayerskampioenschap van 
België achter kleine motoren. In  zijn 
reeks eindigde h ij tweede achter De 
Bruycker en in de beslissing werd hij 
door Danneels eveneens geslagen
H ET L I JK  VAN DEN REN N ER  JU L IE N  

V ER V A EC K E  TERUG GEVO ND EN
Na een vol jaar in  ongerustheid te 

hejoben vertoefd, heeft men eindelijk 
definitief, m aar treurig nieuws over den 
sedert 26 M ei 1940 verm isten gewezen 
beroepsrenner Ju lien  Vervaecke, die in 
1937 hier nog ter velodroom reed. Te 
Roncq, een kleine gemeente bij Meenen, 
werd het lijk  van Ju lien  Vervaecke in 
derdaad ontdekt en het onderzoek heeft 
uitgewezen dat h ij doór drie kogels in 
het hoofd en twee in den buik getroffen 
werd.

Vervaecke was een nijdig, m aar ge
vreesd renner, die ta lrijke  groote proe
ven op zijn naam neerschreef, o.m. de 
Omloop van België, Parijs-Robaais, vóór 
den gedeklasseerden M aréchal, Groote 
P rijs  Wolber, Parijs-Brussel, enz. H ij is 
de broeder van den Rondekoning Feli- 
cien Vervaecke

De Oostendenaars die te Brugge ver
blijven, haalden er hun hartje  op.

f C O N I T U R E N

iz O R  G  T I N T I J D S  
VOOR D E NO O D IGE

; B oka len
Zich wenden bij de Firma

{ Jos. Maes-Hautekiet 
en Zonen

I 214, Steenweg op Nieuwpoort, 214 
I —---  O O S T E N D E  -----
f GROOT K L E IN
I  Aankoop en verkoop van allerhan- 
j  de nieuwe en gebruikte flesschen. 
®®®®®«®®®®®©®®®®©©®®®©s ®®©sm»«®

(208)
R IJB E W IJZ E N

Ingevolge de bepalingen van het wets
besluit van 1 December 1940, mag nie
mand nog een motorvoertuig besturen, 
tenzij h ij houder zij, van een door den 
dienst van het wegverkeer afgeleverd 
rijbew ijs.

Het rijbew ijE wordt verleend tegen 
voorlegging van :

1. Een bewijs van woonplaats.
2. Een verklaring van den bestuurder 

w aarbij heti bevestigt te voldoen aan 
de ouderdoms- en bekwaamheidsvoor- 
waarden, voorzien bij artikelen 8 en 12 
va,n het algemeen, verkeersreglement.

3. Twee onlangs vervaardigde foto’s 
van den bestuurder.

4. Een ontvangstbewijs betreffende de 
storting van de som van 50 frank in
U eflieb b ersM W u ïi. ,5 5 ^ “  Brussel * — »  ™ »  * »  « * « • »  de, belastln-

S N IP P E R T JE S
De Belgische wielrennerskampioen- 

schappen zullen op volgende data ver 
reden worden:

Beroepsrenners A: 20 Ju li te Namen 
210 km.

Beroepsrenners B : 31 Augustus, ver
trek en aankomst te Kessel-Loo.

Boksen
TA EC K E  BO EK T  EEN N IEU W E  

O VERW IN N IN G
Thans tegen den Gentenaar Conrad.
Wimme wint op overtuigende wijze, 
terwijl F. Asseloos weerwraak neemt !

Van zoodra de sportmannen hooren, 
dat een boksfeest in  het Sportpaleis ge
geven wordt, halen zij hun notaboekje 
te voorschijn om er dezen datum met 
een kruisje aan te teekenen, ten einde 
de meetingen van den vriend Vanhaver- 
beke niet te verzuimen. Aldus komt het. 
dat de bijeenkom sten in, het Sportpaleis 
steeds de massa blijven aantrekken en 
ze niet alleen een sportief, m aar ook 
een financieel sukses daarstellen. Zoo 
ook verleden Zondag, w aar een kleine 
w ijziging aan het programma diende 
gebracht, verm its K a re i Maes, gekwetst, 
in  hoofdkamp vervangen werd door den 
gedjuchten Gentschen klopper Conrad. 
W ij gelooven niet dat m aar een enkele 
toeschouwer hierbij verloren heeft,want 
de kamp Taecke-Conrad was er een uit 
de bovenste lade, waarbij: spanning en 
emotie niet u it de lucht waren. Tenslot
te won Taecke na een hard en verbit
terd gevecht met de punten, echter niet 
zonder zelf enkele malen in  gevaar te 
zijn gebracht. M aar Conrad was niet 
gelukkiger, wel integendeel. De Gente
naar moest tijdens de zesde ronde zelis 
tot driem aal toe naar de planken, waar
door h ij alle verdere veerkracht verioor 
om sterker te reageeren. Taecke liet

Op Zondag a.s. 15 Juni, om 15 i: ;r 
in het Sportpaleis, Rogierlaan, 42
DE KRACH T TEG EN  DE KUN DE 
EV ER A ER T  - LEONARD ST EY A ER T
Van Eenoo wil zich laten gelden.

Weer kondigt het eerstvolgens boks
feest op Zondag aanstaande 15 Ju n i als 
zeer beïoftvol aan en men hoeft enkel het 
aangeboden programma te overschou
wen om hiervoor ten volle overtuigd te 
zijn. Twee prachtige beroepskampen, be
nevens v ijf liefhebberswedstrijden vor
men inderdaad het geheel van

en aankomst te  Geeraardsbergen.
Jun iors: 22 Jun i, te St. Niklaas-Waas 

**
Richard Blendeman, de junior van gis

teren, de beroepsrenner B  van vandaag, 
schijnt allen te sterk en behaalt over
winning op overwinning. Worden Fred 
Ham erlinck’s recordoverwinningen van 
destijds herhaald ?*##

In  athietiek spanden de Bruggelingen 
te Ninove de kroon, de hardlooper Sae- 
lens won de 100 yards in  10 sec.***

Ramon van Bragge, die reeds enkele 
mooie uitslagen boekte, bevestigde Zon

gen.
De geleiders van een motorvoertuig, 

dienen zich onverwijld aan te bieden, 
op het stadhuis, politie middenafdeeling 
(bureaiu van de. rechterlijke) brigade), 
waar hen een form ulier, als voorzien bij 
2" van paragraaf 2 van huidige bekend
making zal worden uitgereikt.

Z ij moeten nadien de documenten, 
vereischt tot het bekomen van hun r ij
bewijs, op hetzelfde bureau indienen.

Oostende, den 5 Ju n i 1941.
De Burgemeester, 

H. SER R U Y S.
EEN N IEU W E  ST R A A T ?

Volgens een locaal blad weet te mei-

6 Ju n i greep het examen plaats 
brancardier.

H ierna volgen de uitslagen die 
stedelijke brandweerlieden in  dit 
men hebben verworven: Dedecker Frans 
96 % ;  Delacauw Maurice, 95 % ; Zanders 
Em iel, 90 % ; Verm eersch M arcel 87 % 
en G ilon W ilfried, 65 % .

Aan allen onze beste gelukwenschen.
Keus van geneesheer. — B ij besluit 

van het Schepencollege werd de keus 
van den dokter voor de brandweerlieden 
principieel vrij gesteld. Aldus zijn ze 
niet meer verplicht zich bij Dr. Hey
mans aan te melden zooals het voorheen 
het geyal was.

Afvaardiging van het Brandweerkorps.
, —  W ij hebben gemeld dat een afvaardi- 
1 ging van den bond der brandweerlieden 
: door den heer bui^emeester werd ont- 
I vangen om er zekere desiderata kenbaar 
! te maken.
I W ii vernemen dat dit in *’t vervolg 
nie.t meer zou mogen geschieden zonder 
voorafgaande toelating van den bevel
hebber van ’t korps.

Men doet ons echter opmerken dat 
de bond) van brandweerlieden gansch 
onafhankelijk staat van het korps zelf 
en dus vrij is, zonder voorafgaande toe
stemming. voetstappen om het even bij 
wie aan te wenden of briefw isseling te 
onderhouden.

D it kan echter hoffelijkheidshalve ge
daan worden.
B IL JA R T P R IJS K A M P

Op Zondag 22 Jun i, groote prijskam p 
op den b ilja rt bij M arcel Tempere, Café 
du Boulevard, Torhoutsteenweg, 334b. 
150 fr. vooruit en het inleggeld. Inleg 5 
fr. per man. Inschrijving  om 1 uur. Be
gin om 1.30 uur stipt.
OP PEN SIO EN

De h. Charles Knockaert, bureauchef 
bij de middenafdeeling van de politie, 
is sedert 1 Ju n i op pensioen.

Deze eenvoudige am btenaar die het 
van gewoon agent w ist te brengen tot 
bureauchef, geniet eenieders sym pathie 
en is overal bekend voor zijn goede ken
nis der politiereglementen. W ij hebben 
gedurende een paar jaa r zijn medewer
ker gewees.t en kunnen slechts bevesti
gen, dat h ij een der bevoegdste ambte
naars is welke we gekend hebben.

Moge h ij nog lange-jaren genieten van 
zijn welverdiende rust.

OP HET A R BE ID SA M BT
Men deelt ons mede dat er thans 70 

seizoenarbeiders en 5 andere beschik
baar zijn voor de werkzaamheden op het 
land. Mochten zij weldra allen werk vin- 

' den !
Nadere in lichtingen op het Arbeids- 

ambt, K aaistraat, là.
IN DE S T E D E L IJK E  D IENSTEN

I Om orde te scheppen in  de heerschen
de wantoestanden in  de Stedelijke W erk
huizen, werd de h. J.  Dewaepenaere, ex- 
pert-boekhoudier, tijd e lijk  aangesteld.

Thans vernemen w ij, dat het m andaat 
van den h Dewaepenaere met 3 m aan
den verlengd werd.

Intusschen is de organisatie in dezen 
dienst er fel op vooruitgegaan.
— De heer Abel B. werd nog een maand 

geschorst in  afwachting van de u it
spraak van het Beroepshof.

—  Een schaap werd aangekocht voor 
proefnemingen in het stedelijk laborato
rium.

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 

■
CROWN CITRON

CROWN LIMONADE
CROWN ORANGE

Bijzondere prijzen voor 
verkoopers —

voort-

(126)

dag jl. in den Omloop van Limburg, waar den, zal er in  het oude stadsgedeelte een 
hij zesde aankwam. Lim burg schijnt zijn straat een nieuwe naam  krijgen, en wel 
«pays» . j aeze van Georges Soyez.

** j Deze was een der vooraanstaande per-
Robert Lamoot speelt terug regelmatig sonaliteiten onzer stad en zou thans een 

in  de rangen van Olympic Charleroi. H ij belangrijke gift van oude dokumenten 
droeg zijn aandeel bij om Zondag jl. ! aan onze musea doen.
Beerschot te verslaan. Toen Stynen ge- ! w J W ' ^ v r  M r
kwetst werd nam h ij zelf de spilplaats ' 
in. D it is ongetwijfeld de beste voetbal- 
speler die Oostende heeft voortgebracht.

S c h a k e n
VRA A G STUK  Nr 2 O PLOSSING

schoone meeting, die dan ook beslist de 
groote massa naar het Sportpaleis zal 
aanlokken.

Everaert is er terug boven op. Te Oos
tende bewees h ij dit een eerste m aal 
door Sm ans in drie ronden tot opgave 
te dwingen, m aar laatstleden te Gent, 
boekte h ij een ongeëvenaarde verrich
ting door den w ilskrachtigen De Ruyt- 
cer in de tweede ronde te doen opgeven. 
Steyaert is geen Sm ans noch De Ruyt- 
ter, h ij is van een betere klasse en be
wees dit door een welgevuld rekord, 
waarin overwinningen op Morejon, S i
mon, Wegner e.a. prijken, alsmede match 
nuls tegen Sys en Asseloos welke velen 
zich te Oostende zullen herinneren. Ja , 
L. Steyaert wordt gewis geen k lant en 
.net hem zal de Oostendenaar af te re
kenen hebben. Een vinnige kamp ligt 
h ier in  ’t vooruitzicht en indien Everaer.t

Lg6bl dreigt 2 Te2e4 
Eerste varian t als D h8e5, 2,-Te2d2 mat. 
2e varian t als P  a4c3,-2,-Dclgl mat.
3e varian t als P  a4c5, 2-Dclb2 mat. 

deze 4e varian t als c6c5, 2-Dcld2 mat.
5e variant als d6 d5 2 P  c7e6 mat.
VRAA G STUK  Nr 3, J. DE W A EPEN A ER E

Breedene aan zee

Muziek instrumententabr iek

ren nog gunstiger indruk dan laatsten een nieuwe overwinning op zijn naam
keer tegen Dufour, w at bewijst dat de kan schrijven, dan zal deze ongetwijfeld
knaap stellig in  vooruitgang is en g“- veel ophef maken.
roepeij schijnt de reeks der groote man- In  tweeden hoofdkamt zal W illy  Van
nen van «Flandria» aan te vullen. Eenoo het opnemen tegen den Antwer-

Wimme behaalde een nieuwe overwin- penaar Lepomme. M isschien zal dit voor,
ning, ditm aal ten nadeele van Rogge, den Oostendenaar een eenige gelegen-
die niet veel in  te brengen had, van meet heid zijn om zijn eerste ontgoochelen- j
a i aan beheerscht werd, om tijdens de de prestatie terug goed te maken. Aan '
tweede ronde kennis te maken met het een overwinning van zijnentwege wordt
vilt. In  de derde ronde zou de Moeskroe- algemeen niet getwijfeld,
nenaar definitief uitgeslagen worden. De v ijf liefhebberskampen tusschen
Van dit gevecht valt al weinig te zeggen, Oostende en Antwerpen beloven vinnigen
daar het te onevenwichtig was. D it be- strijd  welke m isschien niet a ltijd  in  het
let echter niet te verklaren dat Wimme voordeel der locale mannen zal uitvallen,
steeds een sym pathiek en graag gezien Kortom , een welgevuld programma,
figuur te Oostende zal blijven en eik waarvan men het beste mag verwachten
van zijn optreden door de menigte met en dat lu idt als volgt: 
ongeduld verwacht wordt. j Liefhebberswedstrijden over 4 x 2  mi-

Firm in  Asseloos heeft schitterend nuten : 
weerwraak genomen over zijn eerste ne-j M arly (56 kg.) Oostende tegen Jacobs 
derlaag tegen Fourmeau. Deze laatste ! (56 kg.) Antwerpen,

W it speelt en geeft m at in  2 zetten

s
Dank zij een N I E U W E  

M ODERNE IN ST ELL IN Gen

W Y N SBER G H E  IVAN  
Wettig gediplomeerd 

Garenmarkt, 30 -- BRUGGE
Eerste klasse fabrikatie —  A lle r
hande herstellingen —  Groote 
keus blaas-, snaarinstrumenten, 
accordeons, phono’s. IB

(132)
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BESPA R IN G EN
I In  de gemeente Veurne heeft de Bak- 
kershond besloten geen broodronde meer 
te doen op bepaalde dagen in de week, 
dit om banden van rijw ielen en tripor
teurs te sparen.
BRANDGEVAAR

! Luidens een bericht verschenen in  het 
Bestuursm em oriaal, is het verboden te 
rooken in  de bosschen of binnen een 
afstand van 100 meter van zulkdanige 
braakliggende gronden.

E r zal streng op de stipte naleving 
worden gewaakt.
GEVONDEN VO O RW ERPEN

Nu dat er veranderingen op t il zijn 
in de Middenafdeeling bij de Po litie 
door de oppensioenstelling van h. Ch. 
Knockaert, ware het ten zeerste ge
wenscht, dat men de mogelijkheid in 
zag, iedere week aan de locale pers de 
lijs t te w illen mededeelen van de gevon
den voorwerpen.

; De eigenaars zouden er de politie ten 
zeerste dankbaar voor zijn.

Pierre
i

LANN 0YE-V ANTYGHEM
ZEILM AKER

Gelast zich voor aile werk : 
zeilen, zonnestoors, bachen, enz.
Overvloedstraat, 76 - Oostende

Handelsregister 9390
(25)

EDC=

Boonen en Erwten 
in overvloed

worden Uwe Nog steeds doen praatjes J heere nle thuls was

«
trachtte den Oostendenaar opnieuw met 
zijn geweldigen rechter te verrassen, 
m aar de Oostendenaar was beter op zijn 
hoede, bleek over meer adem dan von- 
gen keer te beschikken, zoodat de be
zoeker er nie.t in  slaagde den tegenstre
ver er uit te boren. En  het slot der par-

Alfons Zeebrouck (57 kg.) Oostende 
tegen Letroy (57 kg.) Antwerpen.

Hubrouck (61 kg.) Oostende tegen 
Kogelenberg (61 kg.) Antwerpen,

Raeder (64 kg ) W ehrm acht tegen 
W ielandt (67 kg.) Antwerpen.

De Ram m elaere (73 kg.) Oostende te-

M A T R A S S E N
U IT ST EK EN D  H ER ST ELD  IN  H ET  

--------- H U I S  -----------

Maurice DAVID
TORHOUT STEEN W EG , 48 
O O S T E N D E

(108)

W IN T ER H U LP
j Praatjes
de ronde als zouden er bedienden in 
W interhulp betaald worden. We kunnen 
ten stelligstci verzekëren dat hoege
naamd. niemand, en dit zonder de m in
ste uitzondering, een cent vergoeding 
ontvangt. A l het werk, zoowel in  de bu
reelen als door de wijkmeesters en hun 
medewerkers en werksters, wordt heele
m aal gratis gedaan.

We kunnen er zelfs aan toevoegen dat 
eerder door hen geldelijke opofferingen 
gedaan worden door persoonlijke uitga- j 
ven die ze niet in  rekening brengen.

; Iedereen die het goed meent met Win- \ 
; terhulp wordt aangezet die lasterrijke 
praatjes te logenstraffen.

Alles w at gegeven wordt voor W in ter-1 
hulp wordt tot den laatsten cent ge-

M ietje Pooke was in haar schik. M ietje 
had hooren zeggen dat er ergens erwten 
en boonen te bekomen waren aan 4,50 
fr. de kilo. En  M ietje Pooke, als goed
hartige ziele, had d it m aar seffens aan 
de meisjes van de Coo verteld. En  de 
meisjes, die in  M ietje een grenzeloos 
vertrouwen hadden, bestelden elk tien 
groote kilos, en M ietje had er in  enkele 
m inuten honderd kilos te bestellen.

’t Kwam  er immers niet op aan, daar 
er in  overvloed te vinden waren en dan 
nog aan zoo’n  civiel prijzeke. En  M ietje 
was overgelukkig haar evennaaste te 
kunnen helpen.

Het hart van vreugde vervuld, landde 
ze aan op het gegeven adres. Z ij keek 
wel eens vreemd op, daar het huis een 
boekhandel was, m aar och Heere Gotte 
toch, in  d’andere oorloge verkochten de 
tapetsiers wel plattekoas.

En  M ietje trad met zekere stappen den 
w inkel binnen en stapte recht naar den 
toonbank.

Van erwten en boonen was er geen 
spoor te zien, m aar dat gaf immers niet, 
want M ietje w ist fnaar al te wel dat de 
handelaars in  eetwaren voorzichtig te 
werk gingen. Ze weet ook dat de baas 
van ’t huis een brave vent was, en ze 
was overtuigd dat de verkoop van deze 
erwten en boonen slechts voor de kliën
ten bestemd was, m aar dat zij met haar 
diplomatie den braven vent wel zou over
halen.

En  M ietje vroeg met een goedigen 
glim lach aan een der w inkeljuffers:

—  Mam zeltje, is de boas doar nie, ’k 
zoen hem w illen spreken tusschen vier 
oogen...

En  ’t Mam zeltje antwoordde dat Men-

SN DE C. O. O.
Onlangs werden bijl een examen in de 

Commissie van Openbaren Onderstand, 
20 bedienden aanvaard. Achteraf, wegens 
het vele werk, werden er nog een zeven- 
ia l bij genomen, echter zonder examen.

D aar het werk thans afgeloopen is, 
werden een drietal bedienden afgedankt, 
m aar jam m er genoeg werden deze geno
men uit de reeks die een examen afleg- 
den.

Het ware b illijker geweest te beginnen 
met de laatste, zonder examen aanvaar
de werkkrachten, ten ware de anderen 
bewezen hebben beter hun taak te ken 
nen en huisvaders zijn.
MOG EEN R O O M IJS W IN K EL

Deze week werd in  een gedeeltelijk ver
woest huis in  de Vlaanderenstraat, w aar 
vroeger Am alfi zijn wafels verkocht, een 
klein room ijswinkeltje geopend.

Wenschen w ij den vindingrijken uit
bater veel sukses.
IN DE S T E D E L IJK E  VAKSCHOOL

Zooals het h<f geval is met het ge
bruikte lood, zoo zal thans ook de afval 
van ijzer in  de Stedelijke Vakschool, u it
gewisseld worden tegen nieuw bruikbaar 
ijzer a prorata van 2 kg. voor één.
IN DEN O N TSM ETT IN G SD IEN ST

Mevr. Wed. Reynaert heeft haar ont
slag ingediend als huisbewaarster van 
den Ontsmettingsdienst. Drie aanvragen 
kwamen reeds bij het stadsbestuur t,oe 
om de alzoo openstaande plaats te be
kleeden. Alhoewel het schepencollege, 
uit reden van besparing, de gedachte 
koestert, niet in  de vervanging te voor
zien, meenen w ij te weten, dat er toch 
zal aangedrongen worden tot de aan
stelling van een huisbewaarder (ster). 
Inderdaad, het gaat niet op dat een ge
bouw, w aar zooveel kostbaar m ateriaal 
opgeborgen ligt, ’s nachts zoo m aar on
bewaakt zou gelaten worden .

De aanstelling van een ontsmettings- 
agent, zou h ier een ideale oplossing 
zijn: geen bijkomende kosten, voortdu
rende bewaking en steeds iemand ter 
plaatse voor de wacht.

Aan het College een gezonde beslissing 
te treffen.
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IIZERW AREN -
QUINCAILLERIE

Jack DiLANGHE
Nieuwpoortsche Steenweg, 34

A LLE  H U ISH O U  D A R T IK ELS  
— EN  ALAAM  —

tij was dat de Oostendenaar netjes met 6en Roels (73 kg.) Antwerpen.
ae punten kon winnen, w at al een goed. 
noot voor hem is.

Beroepskamp over 10 x 2 m inuten: 
Van Eenoo (70 kg.) Oostende tegen

De liefhebberspartijen zagen locale ! Lepomme (70 kg.) Antwerpen, 
suksessen, w at heden ten dage niet meer! Beroepswedstrijd over 10 x 3 mmuten: 
te verwonderen is. I Everaert (73 kg.) Oostende tegen Leo-

Hieronder laten w ij de volledige uit nard Steyaert (73 kg.) Antwerpen, 
slagen volgen- ! Kaarten  voor deze bijeenkomst zijn

Liefhebberskam pen over 4 x 2  minu 
ten:

van heden af beschikbaar in  het Café 
Conscience, Torhoutsteenweg, 57 en in

M arly (57 kg.) Oostende w int met de Hotel Central, Wapenplaats.
punten op Verm ander senior (57 kg.), 
Moeskroen. .

Deprez (60 kg.) Oostende w int met de 
punten c*. Sigaar (60 kg.) Moeskroen.

Hoornaert (58 kg.) Oostende w int met 
k.o. in  de derde ronde op Delbeke (58 
kg.) Moeskroen.

Beroepskampen over 8 x 2 m inuten: 
F irm in  Asseloos (58 kg.) Oostende, 

w int met de punten op Fourm eau (58 
kg.) Moeskroen.

Wimme (55 kg.) Brugge w int met k.o. 
in de derde ronde van Rogge (57 kg.), 
Moeskroen.

Beroepskamp over 10 x 2 m inuten: 
Taecke (75 kg.) Oostende w int met de 

punten op Conrad (76 kg.) Gent.

dene, Léon Delville en G ilbert Boydens, 
uit Oostende, zich te Torhout bijzonder 
onderscheiden door hun moedig optre
den. Deze drie vrienden, die onder de 
wapens geroepen waren, bevonden zich 
in deze stad op het oogenblik dat zij, 
op 25 Mei, uit de lucht bestookt werden, 
Brandbommen kwamen terecht op het 
Scala-gebouw, w aar Belgische soldaten 
ingekwartierd lagen. Dank zij het Kra
nig optreden van de drie vrienden, bleei 
de w ijk  voor verdere vernieling door 
brand gespaard.

’s Anderendaags had een nieuw bom
bardement plaats. Onder het puin van 
het huis Heldenberg werden zes perso
nen bedolven. Onza moedige jongens 
slaagden er in  vier slachtoffers te be
vrijden. Gansch den dag werkten zij om 
vrouwen en kinderen in veiligheid te 
brengen.

Torhout zal deze flinke jongens niet 
vergeten, m aar ook Oostende en Bree
dene moeten hulde brengen aan de twee 
overlevenden en aan de gedachtenis van 

naar V ita l, die na de vijfde ronde we- ] G ilbert Boydens, die later begraven 
gens verwonding moest opgeven. | werd onder het puin van een instortend

B ij de liefhebbers deden Hoorne en i huis.

D R IE  M O ED IG E OOSTENDENAARS
Tijdens de bange Meidagen van ver

leden jaa r hebben drie jeugdige kust
bewoners: Jacques Janssens, u it Bree- b:mikt voor alles w at ten goede komt

t W as een tegenslag, m aar M ietje was 
nu eenmaal op die boonen en erwten 
beluimerd:

—  Je  go gie da meschien ook wel we
ten, Mam zeltje. ’k En  g’hoord dan ’k hier 
boonen en erweten kosten kriegen aan 
4,50 fr. de kilo, en je verstoa w el.dan ’k 
der ook zoen w illen voer m ien; ’k zoen 
der moetten hoenderd kilos hen. ’t Is  
voe mien olleene nie, moar kiekt ’t is 
ook voe die meisjes van de Coo, die 
sukkeleskes hen ook nie te vele, en ze 
vragen nu bie de boeren viftien  frank,
’t zien wel gauwdieven^ hé? M oar joen 
boas is wel ’n brave vin t en ;ie goat hie 
da we geven.

De meisjes keken elkander verbaasd zich te verantwoorden hebben op Vrij-

H. R. 3673 Tel. 72.072 
(27)
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IN H ET A LB ER T PA R K
Te M ariakerke, in het Albertpark, ntb- 

ben de bevoegde stadsdiensten, de ge 
golfde platen weggehaald die gebezigd 
werden voor het bouwen van schuilkel
ders. De zandzakjes heeft men in de;i 
grond laten zitten daar zij geheel rot 
zijn en geenerlei handelswaarde meer 
hebben.
K R U IE R S

In  den laatsten tijd  is het aantal 
kruiers op het strand sterk toegenomen. 
Zaterdag waren er wel een dertigtal van 
de p artij; het was ook mooi warm  weer.

In  elk geval die menschen verdienen 
gerust hetgeen zij vangen. Ze brengen 
eten aan en verdienen hun brood.

W at kan men voorloopig meer verlan
gen !
D IEFST A L  M ET IN BRAAK

De h. Robert M ..., alhier woonachtig 
in  de W ellingtonstraat, had in Mei van 
verleden jaar onze stad verlaten wegens 
zijn m ilitaire verplichtingen; zijn vrouw 
zou hem later door een samenloop van 
gelukkige omstandigheden, in Frankrijk  
ontmoeten.

Toen het echtpaar terug thuiskwam, 
stelden zij met verbazing vast, dat men 
de deuren van hun appartement had 
opengebroken en met alles w at n.et te 
zwaar of te warm was, er van onder ge
muisd was. Een onderzoek deed veel -an 
veiligheid» gebrachte goederen terugvin
den.

De personen die zich toen zoo bezorgd 
toonden voor andermans goed, zullen

Eerste gongslag te 15 uur 
Prijizen der plaatsen: volksplaatsen 5 

fr.; derde rang 10 fr.; tweede rang ,15 fr.; 
eerste rang 20 fr.; ringplaatsen 25 fr.

BO K SM EET IN G  TE  VEU RN E
Te Veurne werd Zondag 1.1. een mooie 

boksmeeting ingericht, tijdens dewelke 
de gebroeders Steyaert met afwisselend 
sukses optraden. Leonard klopte Dufour 
met de punten, terw ijl Ju les in  de ze
vende ronde opgaf in  zijn gevecht tegen 
Lucidarm e. De derde beroepskamp zag 
Van Loo overwinnen tegen den Meene

an degenen die recht hebben op onder
steuning. Degenen die giften storten 
voor W interhulp mogen dus over de be
stemming ervan zeer gerust zijn.

Giften. — De Samenwerkende M aat
schappij S. E. O. heeft wederom 8000 
broodpenningen ter beschikking gesteld 
van W interhulp. Ook de eerste m aal 
waren er 8000 broodpenningen en niet 
7500, zooals verkeerdelijk gemeld werd.

Verrichtingen over de maand Mei 
Gedurende de maand M ei werden 
ï; 10.962 personen geholpen met soep, 
43.140 met melk en 98 gezinnen met 
kleederen en schoeisels.

E r werden 86.616 lite r soep uitgedeeld 
en 8000 broodpenningen.

aan, en de eene zegde tegen de andere. 
«Da wuvetje hed ze nie wel vast zeker» 
en ze keken met medelij denden blik naar 
’t wuvetje, dat m aar a ltijd  voort stond 
te zagen over haar bopnen en erwten en 
de meisjes van de Coo.

En  meteen ging een der w inkeljuffers 
aan ’t lachen; een tweede barstte het 
op haar beurt ui.t, en in  een oogwenk 
lachtte geheel het personeel dat ze er 

, bij kraaiden.
— ! En  M ietje vond het slecht, heel slecht 

e ï van wege die «vuile Mamzels» die het 
aandurfden met een fatsoenlijk mensch 
den zot te houden.

i En  toen dit lachen wat gestild was, ' 
vroeg een der «vuile Mamzels» wie haar 

I dat wijisgemaakt had, en M ietje ant-

dag 20 Ju n i a.s. voor de Boetstraffelijke 
rechtbank van Brugge.

P E L S E N

De onkosten voor de soep bedroegen: 
67.120,02 fr .; voor de m elk: 34.590,85 fr.; 
voor de kleeding en schoeisels: 33.286,05 
fr.

Het totaal bedrag van inkomsten en 
uitgaven besomde 505.561,34 fr.

U it die cijfers kan men nagaan wat 
W interhulp doet voor de ondersteunden. 
H ierin  zijn niet begrepen de cijfers voor

woordde geheel serieus dat het een van 
haar beste kennissen was, en dat het 
aangeplakt stond aan de «fiktriene».

Én  toen zagen de « vuile Mamzels s> 
klaar. Ze toonden aan M ietie een plak
kaat waarop stond; «Boonen en Erw ten 
in  Overvloed, met het plantersboekje 
van X ., h ier te verkrijgen, 4.50 fr. ». 

En  M ietje ’s boonendroom lag in de
het steungeld uitgegeven door de Com- patatten en ze droop al druipneuzende 
inissie van den Openbaren O nderstand.1 naar huis...

Specialiteit van Vossen, Mantels 
en Pelsen op m aat B

A JO L F  BUYLSTRA AT, 44, OOSTENDE
Herstellingen — Veranderingen 
M atige prijzen.

124)

IN D«£ VAKSCHOOL
N aar we vernemen hebben de leeraars 

in  de Stedelijke Vakschool een voorstel 
ingediend bij het stadsbestuur om de 
leerlingen, die wegens den verren af
stand van hun woning, in de onmogelijk
heid verkeeren ’s middags naar huis te 
gaan, te bewaken.

De alzoo geleverde uren zouden zij 
w illen zien uitbetaald worden als over
uren.



SCHOENBONS
Tot nader bevel worden geen schoen- 

bons meer afgeleverd. Alleen in  bijzon
dere gevallen zogals huwelijk, sterfgeval 
cn dgl. kan men Dij uitzondering schoen- 
Lons bekomen.
151J ST ER FG EV A L I^ ^ ^ JS'^ ^ '

Het is wel verstaan dat bij sterfgeval 
'.an een fam ilielid, men niet verplicht 
is de rantsoenzegels in  te dragen, zelfs; 
niet de aardappelzegels.

Alleen de rantsoeneerkaarten zelf 
dienen ingediend.
Ï5SJ PR ISM A

Vorige jaren bracht de kunstkring 
«Prisma» uit Brugge, in  onze stad groote 
artistieke vertoon'ngen, zooals ze trou
wens thans nog doe.t in Brugge.

Zou er geen mogelijkheid bestaan om 
de Oostendenaars ook te laten genieten 
van deze prachtige vertooningen?
IN DE H AN D ELSKAM ER

Maandag 16 Ju n i heeft te 15 uur een 
algemeene vergadering plaats van de 
Handelskamer met de volgendp zeer 
belangrijke dagorde:

Sticnting van v ijf komiteiten — Groot- 
hanoel — In- en Uitvoerders — K le in 
handel —■ Toerisme — Bem iddelaars en 
aanauiding van afgevaardigden bij het 
Nationaal Handelskomiteit.
HOE EEN  D U B B E L T JE  RO LLEN  KAN

W ij meldden, dat een afgedankt werk
man klacht had ingediend tegen de u it
baatster van een pensioen, die h ij ervan 
bescnuidigde allerlei zilverwerK ont
vreemd te hebben, alsmede rijw ielen, 
toeoenoorende aan den eigenaar van het 
huis, thans in  den vreemde vertoevend.

Het onderzoek door de politie ingestela 
zou uitgewezen hebben dat de beschul
digingen van den werkm an ongegrona 
zijn en dat de inventaris van net zil
verwerk ju ist is. De rijw ielen werden 
medegenomen door vluchtelingen, die 
ze thans ter beschikking houden van de 
eigenaars.

De uitbaatster heeft thans k lacht in- 
geaiend tegen den werkm an wegens las
terlijke aantijgingen en eerroof.

Naar we vernemen zou de zaak ern
stig verder onderzocht worden en zou 
reeds zilverwerk gevonden zijn bij dt 
vriendin van de uitbaatster te Mechelen 
aoor de politie aldaar uitgehaald.

Gansch dit zaakje zal voor de u it
baatster die nog veel zou gestolen heb
ben, m aar verzonden, niet pluis afloo- 
pen.
AAN DE G ED EM O B IL ISEER D EN

Het grootste gedeelte van de gedemo
biliseerde krijgsgevangenen die uit 
Duitschland terugkeeren bieden zich al
leen aan op de Ravitailleeringsbureau’s, 
alsmede op het Belgische plaatscomman- 
do.

Mogen w ij deze personen er aan herin
neren, dat zij zich dienen aan te bieden, 
op het M ilitiebureau en op het Bevoi- 
kmgsbureau, ingang Stockholm straat, 
w illen ze later geen onaangename geval
letjes hebben. Het is dus in hun eigen 
belang zich op voornoemde bureau’s aan 
te melden.
UEZOEK AAN DE BRA N D W EER

Woensdagmorgen bracnt burgemeester 
Serruys een bezoek aan de brandweer
diensten.
TEGEN DE A A R D A PPELZ IEK T E

Zooals men weet is het gansche 
Albertpark van M ariakerke omgetooverd 
in een prachtig aardappelen- en groen- 
tenveld en dit dank zij de goede zorgen 
van het W erk van den Akker.

Nochtans zou er op dat veld een zeker 
insect, «wolven» genaamd, de wortels 
van de planten afvreten, en alzoo groote 
schade berokkenen aan de eigenaars.

Naar we vernemen trok een afvaard i
ging naar het stadhuis om de aandacht 
van de toevoegde overheid hierop te 
vestigen.

É K S iK Ê

Burgerlijke Stand
----- I*--:---
G EBO O RTEN

3 Jun i. — Norbert Janssens van Leo 
en M aria Reilzen, Tim m erm anstraat, 45.

4. —  M arcel Rommelaere van Edmond 
en M arina Desmit, Torhoutsteenweg, 
368.

5. — Suzanne Meulders van Fernand 
en Elisabeth Vandecasteele, Stefanie- 
plein, 15.

6. —  André Vandercruyssen van Lu 
cien en Madeleine Verlinde, Groenen- 
daallaan, 28.

ST ER FG EV A LLEN
1 Jun i. — Oscar Vanthuyne, 29 jaar, 

echt. O ctavia Coenye, Passchijnstraat, 
66.

2. — Joseph Coucke, 77 j., wed. Ludo- 
vica Vanderbeke, M uscarstraat, 2.

4. — Joseph Lemmens, im „ Vaartblee- 
kerstraat, 2; Henri Vancampo, 32 jaar, 
echtg. Magdalena Lams, Ste Katherina- 
pold|erstraat, 41; Hortensia Brissinck, 
8’ j., wed. Carolus Vermeulen, Stuiver- 
straat, 212; Jeannine Vanderbeke, 2 j., 
Gistelsteenwegl, 54; Gustajvus Flas, 61 
j., echt. Rosalia Vancampenhout woont 
te Steene.

5. — Lisette Hollebeke, 1 m., Schapen- 
straat, 3; M aria  Decock, 72 j., wed. Em. 
Moerman, Steenenstraat, 45; Reedy Spe- 
gelaere, 4 m., Torhoutsteenweg, 98.

6. — Prosper Dewitte, 60 j., echt. M a
ria Nonnon, Oesterbankstraat, 2.

7. — Joannes Vannitsen, 78 j., wed. 
Maria Beke, Rogierlaan, 49.

Wendt U bij ST ER FG EV A L  tot

August Verburgh
Aannemer van Begrafenissen 
OOSTSTRAAT, 36 — OOSTENDE

H U W E L IJK E N
3 Juni. — Albert H indryckx en Joanna 

Hoste.
6. — Adhemar M arnhef en Eugenia 

Van Eycken.
7 Juni. — Alfred Burke en Irena B ak 

vis, wed. v. Gustaaf Burke; Jozef Van
dendriessche en Godelieve Vande Meirs- 
sch|e; Peter Pyson en Blanche Bovit; 
Cyriel Mangodt en Ju lien  Coudeville; 
Peter Holte en M aria Lauwereyns; Lo
dewijk Jonckheere en Irena Devos.

H U W EL IJK SA FK O N D IG IN G EN
8 Jun i. — Lecluyse Roland, lasscher, 

Aartshertoginnestraat, 5 en Dewasme 
'Lydila, w inkeljuffer, Nieuwpoortsteenw. 
631; Clement Em eric, werkman, Schaaf- 
straat, 20 en Lib in  Rachel, Spaarzaam- 
heidstraat, 35; Pyson Rem i, visscher, 
St. Paulusstraat, 38 en Vanloocke Yvon
ne. Christinastraat, 65; Mostrey René, 
fabriekwerker en Sib iet Georgette,strijk 
ster, Alf. Pieterslaan, 20; Inghelbrecht 
W illy, bakker, Tim m erm anstraat, 64 en 
Dewaey M arie, Tim m erm anstraat, 66 ; 
Praet Kam iel, wed. van M aria Goege- 
beur, brander en Tommelein M artha, 
Leeuwerikenstraat, 66; Deceuninck Fir- 
min, werkman en Nieuwenhuyse Alber
tine, Vrijhavenstraat, 45.

W ER K L O O Z EN C IJF ER
In  de week van 2 tot 7 Ju n i 1941 wer

den per werkdag gemiddeld 490 werkloo
zen gecontroleerd t.t.z 286 mannen en 
204 vrouwen. Tijdens de week van 26 
tot 31 M ei 1941 waren 520 werkloozei^ 
w aarvan 313 mannen en 207 vrouwen.
VOOR ONZE A R B E ID E R S  IN DUITSCH- 
LAND.

De arbeiders in  Duitschland welke 
wenschen ons blad te ontvangen, kunnen 
dit, m its storting van vijtf frank per 
maand. Ze hebben slechts hun adres op 
te geven en ons blad zal hen onder band 
toegezonden worden.
H ET H U IS  G EBR O ED ER S  M AERTEN S 
Rolluikenhandel, Brigantinestraat, 24, 
is thans overgeDraent naar de Lijn- 
üraaierstraat, 12, Hazegras. (232)
W IN T ER H U LP

Het keurig iam iliefeestje, door W in ter
hulp in  het Schweizerhof ingericht, is in 
den smaak der bevolking gevallen. Een 
aangenamen namiddag doorbrengen op 
een gezellige wijze, dank zij het optreden 
van volmaakte artisten van Radio- 
Viaanderen naast het puik orkest der 
nuizes, zal thans in  het bereik van ieder 
Oostendenaar liggen, die naar verzet 
zoekt en zich degelijk wenscht te ver
maken.

Op algemeene aanvraag worden de 
kunstenaars opnieuw uitgenoodigd door 
de bemiddeling van den heer Van O utry
ve, Dwarsstraat 3 voor het feest van 22 
Ju n i a.s.

Men leze de aanplakbrieven en pro
gramma's en brengt er zijn fam ilieleden, 
vrienden en kennissen.

Gezien het groot succes, zijn de p laat
sen voor te behouden: 5, Yzerstraat.
vOOR EEN D O K TER SD IEN ST

Te Oostende is er wel een apotheek- 
dienst voor de Zon- en feestdagen inge
lich t, m aar het ontbreekt nog steeds agm 
een overeenstemm enden doktersdienst. 
Men mag verwachten dat van de hervor
ming van den Veiligheids- en Hulpdienst 
gebruik zal worden gemaakt om een der
gelijke rol voor de geneesheeren uit de 
stad aan te leggen.
f iE S T R IJD IN C  VAN DEN 
COLO RADOKEVER

De verhooging van de aardappelpro
ductie is van het grootste belang voor 
onze bevolking en daarom is het nood- 
zakelük kracntdadig alles te bestrijden 
v/at deze opbrengst bedreigt, dit is de 
coloradokever in  de eerste plaats, doch 
ook de aardappelziekte.

In  andere gemeenten wordt de school
gaande jeugd het opzoeken van den 
kever aangeleerd Zou zoo iets ook niet 
rnogelijk zijn in onze stad? ’t Is  in  e lk 
geval het geven van enkele practische 
lessen waard.
STA D SK IN D EREN

W ij vernemen dat in  de K riekelstraat 
en op den Topsvijver te Eernegem, bijna 
elke landbouwer voor een paar maanden 
e;en kindje van onze stad onder zijn 
bescherming heeft genomen. D at is 
heerlijk  werk.
R E C H T E R L IJK E  U ITSPRA A K

Heden Vrijdag 13 Ju n i doet het B e 
roepshof van Gent uitspraak in  de zaak 
van het Oostendsche Schepencollege, 
dat te Brugge tot verschillende m aan
den gevangenisstraf voorwaardelijk was 
veroordeeld.

W ij hopen toekomende week er een 
.ïort verslag over u it te brengen.

G O U D
JR O N D  T E  KOOP, H. Borgersstraat 
i vroeger G erechtstraat) tusschen Elisa- 
oethlaan en Leffingestraat; voorgevel 
.laar keus.

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

tende. (229)

NAAR Z W ITSERLA N D
E r is bekomen door hel Comité voor 

Lucht en Leven, dat nog verschillende 
kinderen de gezonde Zwitsersche lucht 
zullen mogen gaan inademen.

Voorwaar nuttig werk en een schoone 
reis.
OM DE BANDEN

Geen dag gaat voorbij of de politiebu- 
reau’s worden overstelpt met klachten 
van fietsdiefstallen. En  doorgaans komt 
van de ingediende klachten niet veel te
recht. Ook d it kan men best begrijpen, 
wanneer men goed bedenkt, dat de dief
stallen over het algemeen niet geschie
den om w ille van de velo m aar wel om 
de banden. Het mag een arm tierige velo 
zijn, m aar goed van banden, dan staat 
die oude velo evengoed aan ontvreemding 
bloot als gelijk dewelke.

W ij raden eenieder aan een deugdelijk 
slot te koopen en de fiets te verzekeren.
AANW ERVEN  VAN T IEN  BED IEN D EN

Het College van Burgemeester en 
Schepenen der S ta l Oostende heeft de 
eer aan de belanghebbenden mede te 
deelen, dat een examen zal worden u it
geschreven voor het aanwerven van tien 
sieiken op proef bij het Stadsbestuur. 
Daarvan zullen er vier onm iddellijk in 
dienst treden.

De candidaten moeten aan de volgende 
voorwaarden voldoen:

a) Belg zijn en van onberispelijk ge- 
irag  en zeden;

b) M instens 18 jaa r oud zijn en hoog
stens 30 jaar. Voor de rechthebbenden 
op de voordeelen van de wetten van 3-f-'- 
19 en 21-7-24 (oudstrijders, invalieden 
en oorlogsweezen) wordt de ouderdoms- 
gre-ns gebracht op 45 ja a r en voor de 
oudstrijders van 1940 op 40 jaar. De ou- 
derdpmsvoorwaarde moet vervuld zijn 
op den dag, dat de openbare oproep tot 
de candidaten eindigt;

c) Aan de voorschrift en van de mili- 
tiewet voldaan hebben;

d) niet aangetast zijn door eenige 
kwaal, of gebrek, welke ze ongeschikt 
_',ou maken om een openbare betrekkin 
jvaar te nemen en te dien einde voldoen 
oij een geneeskundig onderzoek, inge
st eld door het Stadsbestuur;

e) N iet onder de toepassing vallen 
van de verordening van 28 October 1940 
van den fvlilita iren Bevelhebber voor 
België en Noord-Frankrijk;

1) De candidaten zijn verplicht het 
grondgebied van de stad te komen be
wonen één maand na de aanstelling.

De beginwedde bedraagt 11.500 fr. 
(100 t.h ).

De aanvragen vermeldende naam  en 
voornaam, ouderdom (geboorteplaats en 
datum ) en adres, moeten bij het Stads- 
oestuur toekomen u iterlijk  op 30 Ju n i
1941. Aanvragen na dezen datum toege
komen, zullen niet meer in  aanmerking 
genomen worden.

De candidaten moeten tevens in  hun 
aanvraag vermelden of zij vallen in  de 
categorie der rechthebbenden op de 
voordeelen der wetten van 1919-1924 en 
dit staven met bewijsstukken, ook of ze 
oudstrijder zijn van den oorlog 1940.

Aan de candidaten die voldoen aan 
de voorw'aarden van den oproep zal een 
exemplaar worden toegezonden van het 
programma voor het examen.

DE N O O D ZA K EL IJK H E ID  VAN 
Z E G E L T JE S  N IET  BEW EZEN

Meen en meer zien we velos stelen, 
dit om reden van de banden, m aar ook 
thans begint men kleederen scheef te 
slaan.

De werkm an Blomme Jeroom  onder
vond dit verleden week Donderdag ten 
zijnen nadeele in  de kleedkamer van een 
werkhuis, w aar zijn werkvest, voeten 
had gekregen.
T R EU R IG

De vrouw Thoon Yvonne, weduwe met 
verschillende kinderen, was sedert en
kele dagen verdwenen van haar huis, 
Torhoutsteenweg, 274.

Dinsdagmiddag sprong zij rond 12 uur 
u it het venster van het huis Zeedijk 84, 
werdl opgeraapt met ,gebroken bekken 
en naar het burgerlijk hospitaal over
gebracht.

N aar het schijnt gaf zijs teekens van 
waanzin.

H aar fam ilietoestand schijnt hieraan 
niet vreemd te zijn.
A LLES  KAN D IENEN

In  den nacht van Donderdag 5 op 
Vrijdag 6 Jun i, werd de koperen leiding 
van de openbare, verlichting tusschen 
het Maria-Hendrikapark en de beroeps- 
school van de Koninginnelaan, afgetrok
ken om w aarsch ijn lijk  elders nuttiger 
te dienen.
W E G G E B R U IK E R S  O PG EPA ST  !

Sedert 1 Ju n i 1941 zien we, tengevolge 
van een onlangs verschenen wetsbesluit, 
door de stra t|n  van de stad, politieagen
ten rijden, gewapend met een eigenaar
dig notaboekje.

De overtreders van zekere voorschrif
ten van het verkeersreglement, zoowel 
voetgangers als andere, worden tot staan 
gebracht en uitgenoodigd onm iddellijk 
in  hun handen de vastgestelde boete te 
betalen, in  ru il van... een ontvangstbe
wijs.
N aar we vernemen is de geldoogst reeds 

I aanzienlijk, daar de daarvoor aangestel- 
1 de politieagenten er geen duts schijnen 
op te zijn.

W ie niet luisteren w il moet voelen !
Z EEM V ELLEN  Z IJN  N UTTIG

Verleden week werden u it het w inkel
huis Groentenm arkt 18, rond den mid
dag ten nadeele van Pierloot Blanche, 
een pak zeemvellen ongeveer 12 tot 14 
in getal, ontvreemd. Deze zeemvellen 
hadden een waarde van 600 fr.

De gelukkige dief wordt opgezocht.
IN DE M ID D ELBA R E  M E IS JESSC H O O L

JDonderdagvoormiddag (vergaderde de 
bestuurscommissie van de M iddelbare 
Meisjesschool om de begrooting voor het 
schooljaar 1941-1942 te bespreken.
«EDELBUT»

Donderdagnamiddag te 2 uur werd er 
in onze vischwinkels «edelbut» ver- 

i kocht. E r waren reeds menschen die van 
j kwart voor elf aan den ingang stonden 
.te wachten !...
I
H U W E L IJK

We vernemen dat binnenkort het hu
w elijk zal voltrokken worden van den 
heer Jozef Lievens, bedrijfsleider van 
den Internationalen Boekhandel De 

iVriendt, te Brugge, met M ejuffer S i
monne Decoster.

Onze beste gelukwenschen
OOSTENDSCHE K E R M IS

Op Maandag 7 Ju li is er voor het 
stadspersoneel en de scholen verlof.
VACANTIE

De vacanties beginnen w aarsch ijn lijk  
op 12 Ju li om te eindigen op 1 Septem
ber.
BLO EM EN  EN PLANTEN

Door toedoen van den heer Schepen 
van Openbaar Onderw ijs en met de be
voegde medewerking van den heer Ver
huist, zullen vanaf volgende week bloe
men in  de klaslokalen geplaatst worden.

’t Is  een gelegenheid om enkele lessen 
hieraan te wijden en zedelijk nut er uit 
te rapen, daar veel kinders in  het park 
Leopold met vernielzucht behept zijn en 
bloemen en planten kapot trappelen.
BEZO EK  AAN DE SCHOLEN

E r gaat geen week voorbij of er wordt 
door den heer schepen van Openbaar 
Onderwijs een bezoek gebracht aan de 
scholen.

’t Is  niet alleen een bewijs van be
langstelling, m aar van medeleven.

Dinsdag ging het bezoek naar den 
Opex, w aar ta lrijke  jonge krachten er 
niettegenstaande deze w ijk  veel geleden 
heeft, een modelschool gemaakt hebben.

Voegen we er aan toe, dat de leiding 
er van toevertrouwd is aan directeur 
M aurice Savonie, die er met hart en ziel 
de belangen van arm  en rijk  behartigt.

Als oud-leerling van dezen grootschen 
kindervriend w etfn we welken goeden 
invloed h ij op de kinderen heeft en w at 
h ij er voor doet.

W e kunnen er hem slechts voor ge
luk wenschen en hopen dat h ij opnieuw 
spoedig het genoegen zal mogen sma
ken deze school te zien heropknappen en 
doen bloeien zooals voorheen.

Woensdag bracht de heer schepen een 
bezoek aan de Stedelijke Vakmeisjes- 
school, die een der beste is van ons land 
en w aar op het oogenblik de examens 
plaats hebben.

Denzelfden dag was het ook de beurt 
aan de school van Mevrouw Vannooten 
in de Ieperstraat.

I
M A A N D EL IJK SC H E  B IJE EN K O M ST
Woensdagnamiddag kwamen de school

hoofden opnieuw bijeen in  het kabinet 
van den heer schepen van Openba,ar. 
Onderwijs, w aar de toestand der kin
ders besproken werden.
EEN BET R EU R EN SW A A R D IG  B ESLU IT

Naar we vernemen, heeft men a a i de 
pompiers bevel gegeven om vanaf Maan-j 
dag a.s. ’s middags op en a.£ te komen j 
in  plaats van ’s morgens te 8 uur, zooals 
a it jaren het geval was.

Het is ons n iet bekend wie deze m aat
regel doen nemen heeft, m aar w at er 
ook van zij, we vinden ze ten zeerste 
betreurenswaardig omdat men daardoor 
de menschen belet ’s middags samen te 
eten in  fam ilie. De vrije  dag welke de 
jongens hadden, wordt alzoo voor elkeen 
gebroken, ook de Zondag.

B ij nachtelijk  werk hebben de jongens 
daardoor onvoldoende gelegenheid tot 
rusten.

D aar in  alle pompierskorpsen van Be l
gië de aflossing te 8 uur geschiedt, wat 
een bewijs is van zijn degelijkheid, zien 
we n iet in  waarom  men thans te Oos- 
t'ende, zoo plotseling in  de huidige moei- 
lïjke omstandigheden moet veranderen.

Wij) z ijn  overtuigd, dat ourgemeester 
Serruys en het schepencoilege terug het 
vroeger uur zullen in  voege brengen.
B I J  DE BRA N D W EER

Terechtwijzing. — Van Maandag af, 
zal de verwisseling der ploegen te 12,30 
uur geschieden in  plaats van ’s morgens 
te 8 uur.
De turnlessen. —  E r was sprake geweest 

dat de turnlessen bij de brandweer zou- 
aen afgeschaft worden om reden der 
voeding enz.

W ij vernemen thans dat ze nog zullen 
voortgegeven worden als naar gewoonte.

Verdere moderniseering ? —  Ten einde 
een leeszaal te kunnen inrichten, moes
ten de chauffeurs hun kam er afstaan en 
werden ze overgeplaatst naar een kamer 
in  een aanpalend gebouw. D aar was ech
ter geen tafe l voorhanden, zoodat het 
schrijfw erk op het bed moest gedaan 
worden. Voor dit werk is nu een deel 
van het lokaal van de Z. H. D. afgestaan 
alw aar ook een deel der kast ter be
schikking is gesteld voor het bergen van 
het schrijfgerief en drukwerken.

Bovendien mogen de chauffeurs nu de 
keuken gebruiken voor hun m aaltijden. 
Met het oog daarop mogen de «zeelie
den» te 17.30 uur naar huis gaan.
B I J  DE P O L IT IE

Van de geslaagde deelneming aan het 
examen van politieagent zijn opnieuw 
twee andere kandidaten in  dienst ge
steld: ni. A. Monteny en Lauweres M au
rice.
HET RA D IO G RA FISC H  ONDERZOEK 
DER K IN D ER EN

De laatste uitslagen van het radiogra
fisch onderzoek der schoolgaande kin
deren, door de pers kenbaar gemaakt, 
hebben bij de ouders een zeer p ijn lijken 
indruk gemaakt.

Zooals het a ltijd  gaat in  dergelijke 
omstandigheden, werden deze uitslagen 
druk besproken en ongelukkig fel over
dreven.

D at de treurige resutaten van het ra- 
1 diografisch onderzoek niet over het 
i hoofd moeten gezien worden, staat vast,
! m aar dat is geen reden voor de ouders 
om zich ongerust te maken.

I Inderdaad bestaat er geen dringend 
i gevaar van besmetting daar de enkele 
eigenlijk aangetaste kinderen in tijds u it 
de scholen verw ijderd werden.

Plet onderzoek wordt ten andere ge
daan dogr bevoegde dokters en zieken
verpleegsters, wiens beroepsgeheim hoog 
aangeschreven staat, en die zich met 
hart en ziel aan hun taak  wijden.

D it is voor de ouders een geruststel
ling want, w at er ook moge gebeuren, 
niemand anders dan zij zelf zullen op de 

! hoogte gesteld worden en d it met de 
1 meeste omzichtigheid.
I Intusschen zullen in  de mate van de 
m ogelijkheid alle noodige maatregelen 
getroffen worden om de zwakke kinde
ren te versterken en om er zooveel mo
gelijk naar buiten of naar Zw itserland
te sturen. , TTT. .

Het Stadsbestuur, de dokters, W inter
hulp, het onderwijzend personeel en de 
ouders zelf zullen het hunne bijbrengen 
om de kinderen te vrijw aren tegen een 
algemeene en gevaarlijke verzwakking. 
Z ij mogen dus gerust de toekomst tege
moet zien.

Prijs  van Groenten en Fru it
G ELD IG  VAN 13 TOT 19 JU N I 1941

Maxim um prijs Maximumpr. Maximumpr.
Produkten van te 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.S0
Bloemkoolen, 30 cm., per stuk ... 4.00 4.70 6.10
Kropsalade, per stuk ....................... 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 n.35
Rhabarber, per kilo ........................ 3.00 2.40 3.10
Wortélen, met loof, in  bussels v. 750 gr. 4.50 5.25 6.80
Jonge wortelen, zonder looi, 'per 'A kg. 1 4.50 5.25 7.p0

0.60 0.80 1.00
B. F R U IT  :
Stekelbessen, per k ilo ..................... i 4.25 4.90 6.10

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.

Cinema’s
P A L A C E

1. Aktualiteiten U fa in  le  week.
2. Een dokumentair.
3. Parkstrasse 13 «Verhor um M itter- 

nacht», een groote film  met Olga Tsche- 
chowa.
F O R U M

1. Aktualiteiten U fa in  Ie  week.
2. Een dokumentair.
3. Huwelijk op afkorting, met Johannes 

Riem an.

C A M E O
1. Een dokumentair.
2. U fa aktualiteiten in lste week.
3. De Vrouw met de Tijgers.

R I A L T O
1. Een dokumentair.
2. U fa aktualiteiten in lste week.
3. Première, met Zarah Leander en Th. 

Lingen.
R E X

1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten U fa in le  week.
3. Morgen werde ich verhaftet. met

Ferdonand M arion en Kathe Dorseh.

R I O
1. Een dokumentair.
2. U fa aktualiteiten in lste week.
3. Donauschiffer met H ilde K rah l en 

A ttila  Horbiger.
R O X  Y

1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten U fa in le  week.
3. Der ungetreue Eckehart, rnet Hans 

Moser en Theo Lingen. i

AAN DE BEV O LK IN G
De rantsoeneering verp licht de bevol

king zich op snel opeenvolgende tijdstip 
pen bij de gemeentediensten aan te bie
den hetzij om zegels of kaarten in  ont
vangst te nemen, hetzij om andere for
m aliteiten te vervullen.

Aangenaam is di.t w ellicht niet. inte
gendeel is het m isschien wel v jr  velend, 
m aar a l deze zaken staan in  het teeken 
van den tijd  en w ij moeten er ons kun
nen bij nefideggeiï. .

W at de bevolking m aar steeds niet 
schijnt te w illen begrijpen, is dat het ge
meentebestuur n iet handelt ait eigen be- 
weging, m aar in  uitdrukkelijke opdracht 
van het Centraal Bestuur, dat niet de 
locale belangen m aar wel deze van het 
gansche land te behartigen h>ett.

Het gemeentebestuur, zich rekenschap 
gevend van den toestand, is er steeds op 
gesteld al de hooger bedoelde bewerkin
gen zóó in  te richten dat nam elijk het 
uitreiken der zegels en kaarten dcoigaan 
kan zonder aanschuiven, en dus zonder 
bovenmatig tijdroovend te zijn voor de 
bevolking. .

Om dit doel te bereiken, is het nood
zakelijk dat de belanghebbenden stipt 
de schikkingen volgen die door de plak
brieven daarom trent gegeven worden.

Onophoudelijk werd in  dien zin aan
gedrongen; het is evenwel spijtig te moe
ten vaststellen, dat er bijlange niet vol
doende gehoor werd aan verleend.

B ij de jongste uitreiking van de ran t
soenzegels was alles geschikt geworden 
om 5000 zegelbladen per dag te leveren. 
Het vrij ta lr ijk  personeel dat te dien 
einde werd aangeworven, had dagen aan 
een stuk lu ttel te verrichten, terw ijl den 
laatsten dag zich nog ruim  10.000 per
sonen aanboden, waarvan de 3/4 nalati- 
gen.

Het spreekt vanzelf dat op die wijze 
iedere schikking moet mank loopen en 
dat zelfs de^en die tot de goede orde
ning medehelpen, het slachtoffer wor
den van de w illekeur van anderen.

D it is een toestand die nie.t langer 
Kan geduld worden.

Het stadsbestuur zal zich dan ook ver
p licht zien, in  de toekomst alle bediening 
te verzaken, voor de personen die zich 
niet op den vastgestelden datum aan
bieden.

Het is derhalve ook vruchteloos bij 
de HH. Burgemeester of Schepenen aan 
te kloppen*om een uitzonderingsgunst 
te bekomen.

Zekere categorieën inwoners, bv. oor
logsverminkten, zwangere vrouwen, ou
de menschen en zoo meer, krijgen voor
rang, m aar enkel op voorwaarde, dat 
zij zich op den bepaalden dag aanbie
den. Op uitzonderingen voor zoogenaam
de bijzondere gevallen kan niet worden 
ingegaan zonder het geheele stelsel in 
de w ar te brenfen.

Dat iedereen zijn p licht begrijpe en 
zich naar de vastgestelde regelen ge- 
drage.

ON VO O RZICH TIGHEID
Woensaagnamiadag wilde een jonge 

man aan re tit  ir-aris op den reeds hol
lenden tram  springen, n ij greep echter 
naast de handstangen en kwam met ge
weld op de straatsteenen terecht. Hm- 
Kend stond h ij op en ging verder te 
voet!

Cielukkig dat geen auto de tram  volg
de, anders had het slechter kunnen af- 
loopen !
HET BLO EM EN H O RLO GE

Deze week werd er overgegaan tot het 
in  orde brengen der beplantingen van 
het bloemenhorloge.

Alle onkruid werd uitgetrokken en de 
losse aarde netjes opgerakeld.
HET BRONZEN PAARD VAN LEOPOLD  I

Een van onze geachte confraters deel
de verleden weeK mede, dat het paard 
van Leopold I  u it brons is !

Alle echte Oostendenaars weten dat 
dit ruiterbeeld u it steen gehouwen is.
DE B E V O LK IN G S R EG IS T E R S

In  de gemeenteraadszaal op het stad
huis werken thans een groot aantal be
dienden aari de voorbereidende werk
zaamheden tot het invullen der bevol
kingsregisters.

’t Zal een zeer schoon werk zijn wan
neer dit zal gedaan zijn !...
VOOR T U IN L IE F H E B B E R S

In  het Albertpark is een groote opper
vlakte grond ledig gekomen. N aar men 
ons mededeelt zal ook deze grond voor 
het planten en zaaien van groenten aan
gewend worden. Men hoopt zelfs er nog 
dit jaa r te oogsten.
DE OUDE E L E C T R IC IT E IT S F A B R IE K

Enkele weken geleden hebben w ij de 
afbraak medegedeeld van den mureh 
van de oude electriciteitsfabriek aan de 
Northlaan.

Thans is men volop bezig met het op
ruimen der steenbrokken.
H EBT  U EEN  T A X I NOODIG?

Voor de maand Ju n i hebben de vol
gende drie taxigeleidçrs een rijvergun
ning bekomen:
Vlaminck Gustaaf, Kairostraat, 41; 
Rousseile Raym., K . v. d. Woestynestr. 38 
Fonteyne Jean, Oesterbankstr. 1.

Men doet best dit u it te knippen. W an
neer men onverwachts een tax i van doen 
heeft, weet men er onm iddellijk een te 
vinden.
NOG EEN  L IJS T

De stadsdiensten zijn thans bezig een 
volledjge lijs t op te stellen van alle man
nen .tusschen de 18 en de 35 jaar.

We zijn benieuwd hoeveel er zijn?
GROOTEN KU ISC H

In  de Leopoldschool, Ieperstraat, was 
eertijds een schuilplaats ondergebracht 
in  de groote hall. Deze week werden de 
zandzakjes en het zand weggehaald, als
mede de planken.
W AAR Z IJN  ONZE K LO K K EN ?

Zooals bekend vielen de klokken van 
den beiaard op straat bij den stadhuis- 

1 brand en bleven daar tot aan de op- 
ïuim ingswerken liggen, tot ze plots ver
dwenen !

Stellen w ij onze lezers gerust: ze be
rusten thans in  de Ieperstraat.

Vergane glorie!
VERZENDEN VAN TELEG RA M M EN

Het is aan de abonnenten die hunne 
aansluiting bij, het telefoonnet Oostende 
verkregen, toegelaten plaatselijke tele
grammen te verzenden, door tusschen
komst van den telefoondienst.

Prijskampen

Billijke Bevoorrading 
van onze Bevolking

Tflb
W ij vestigen nogmaals de bijzondere 

aandacht van de kleinhandelaars op het 
feit dat, bij de verdeeling der produkten, 
w aarvan de verkoop niet op voet van 
verbruikslijsten geschiedt, rekening moet 
gehouden worden met de getalsterkte 
van het gezin.

Z ij mogen bijgevolg de ontvangen hoe
veelheden niet in gelijke deelen verdee- 
len onder het aantal gezinnen, m aar wel 
onder het totaal aantal personen die 
deze gezinnen samenstellen.

Het ware aan te raden dat zij van 
dergelijke verdeelingen boek hielden, om 
desgevallend het bewijs te kunnen le 
veren dat ze op rechtvaardige wijze ge
schiedden.
l»»®e-9®®®®®®®©3S®®®©9®aC®®®®®®

Onderhandelingen 
; met het oog op 

vleeschinvoer
In  gelei steriliseeren in  bokalen, zoo

als dat met garnaal zeer goed gelukt. 
Het beste resultaat bekomt men met een 
oplossing water + 15 t.h. zout en 20 m i
nuten steriliseeren op 85° C.

In  het vervolg zullen we voor zooveel 
het kan, alle biljart- en kaartprijskam - 
pen, welke in  Oostende en omliggende 
plaats hebben, in  ons blad weergeven.

De caféhouders die dergelijke p rijs
kampen inrichten, mogen ons zulks la 
ten geworden tegen ten laatste den 
Woensdagmiddag van elke week.

B IL JA R T
Zondag 15 Jun i, prijskam p op den bil

ja rt bij Oscar Vandekinderen, café Oud 
Breedene, Dorpstraat, 160. 300 fr. voor
u it en het inleggeld. In leg 5 fr. In sch rij
ving te 12.30 u. Begin te 13 uur.

Zondag 22 Jun i, prijskam p op den bil
ja rt bij M arcel Tempere, café .du Boule
vard, Torhoutsteenweg, 334b. 150 fr. voor
u it en het inleggeld. Inleg 5 fr. Inscnrij- 
ving om 1 uur. Begin om 1.30 uur.

Zondag 29 Jun i, prijskam p op den bil
ja rt, bij Ju lien  Zonnekein, 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, prijskam p op den bil
ja rt bij Henri Stroobant, café Hooge 
Barriere, Törhoutsteeneeg, 78, Steene. 
150 fr. vooruit en het inleggeld. In leg 5 
fr. Inschrijving  om 1 uur. Begin om 1.30 
uur.

KAART
Zondag 15 Jun i, prijskam p met de 

kaart (bieden) bij Cam iel Vermote te 
Steëné-Dorp. 100 fr. vooruit en het inleg
geld. In leg 3 fr. per man. Begin om 3 u.

Spanje bevordert de 
Stokvischvangst

IN DE W A TEREN  VAN
NEW-FOUNDLAND EN IJSLA N D

De stokvisch is een van de belangrijk
ste voedingsmiddelen van den Span
jaard, D aar deze voor een groot deel uit 
het buitenland dient betrokken, is de 
Spaansche regeering er op bedacht de 
tot dusverre bescheiden Spaansche stok
vischvangst met alle middelen te bevor
deren.

Dezer dagen is het tweede schip van 
een serie van zes stokvischvaarders, die 
met financiëelen steun van den Staat 
gebouwd worden, op de werf van de C'on- 
s.tructora N aval de Sestao van stapel 
geloopen. Het schip draagt den naam  
Mareiro, heeft een waterverplaatsing 
van 2.630 ton en hoort toe aan de groot
ste Spaansche m aatschappij voor de 
stokvischvangst, nl. de Sociedad Pesque- 
rias y Secadoros de Bacalao de Espana 
(P .I.S .B .E .) de Pasajes. J)eze eenheid is 
bestemd voor de vangst in de wateren 
van New-Foundland en IJs land .

DE V IS S C H E R IJ IN VHOEC.ER 
EEU W EN

De stokvischvangst werd reeds sedert 
eeuwen in Spanje ais beroep uitgeoefend 
Desondanks is zij in  den loop der tijden 
steeds in  belangrijkheid afgenomen.zoo- 
dat zij tenslotte nog slechts voor een 
onmogelijk gedeelte in  's lands verbruik 
voorzag. Nagenoeg al de stokvisch dien
de u it het buitenland oetrokken te wor
den. In  1927 greep de Staa t in  en con- 
tingenteerde h ij den invoer van stok
visch. Van dit jaa r af kon zich weer een 
bescheiden Spaansche stokvischvangst 
ontwikkelen. Om geheel onafhankelijk 
te zijn van im port moest Spanje be
schikken over een vloot van minstens 60 
schepen, een aantal, dat men momenteel 
nog ver is van te benaderen. Thans 
wordt nog het grootste gedeelte van de 
stokvisch u it Noorwegen, IJs la n d  en 
andere landen ingevoerd in de jaren 
1927 tot 1934 bedroeg de waarde van de
zen im port gemiddeld 129 m illioen pese
ta ’s (46.000 ton visch). Hiertegenover 
bereikt de besomming van den door 
Spaansche schepen aangevoerde stok
visch m aar 3 m illioen peseta's. H ierbij 
dient men te bedenken, dat )de Spaan
sche stokvischconsumptie mot ca. 1.35 
m illioen peseta’s zoowat 55 t.h. van de 
waarde met het geheele Spaansche visch- 
verbruik uitm aakt.

TA STBA R E  RESULTA TEN
Het streven om de Spaansche stok

vischvangst weer tot bloei te brengen, 
heeft reeds tastbare resultaten opgele
verd. Alleen de vangstvióot van de P .I.
S.B.E. heeft in  het voorjaar en in den 
Zomer van 1940, 2,5 m illioen kg. visch 
ter waarde van 12.809.J00 peseta’s aan
gevoerd. Reeds werden twee fabrieken, 
te Pesajes en te E l Ferrol, vcor het ver
werken vàn de visch opgericht, een an
dere is voorzien in  Galicië.

Arbeidsduur in het 
Scheepsherstellingsbedrijf
Het Staatsblad d.d. 30 Mei 1941 bevat 

een besluit d.d. 20 M ei 1941 tot wijziging 
van het K. B. van 25 Augustus 1938, 
waarbij voor het scheepsherstellingsbe
d rijf in  de haven te Antwerpen een spe
ciale arbeidsregeling werd ingevoerd. 

Art. 1 v,an dit besluit luidt als volgt: 
« De duur van den werkelijken arbeid 

der werklieden tewerkgesteld in  het 
scheepsherstellingsbedrijf in  de haven te 
Antwerpen, mag de bij art. 2 der wet 
van 14 Ju n i 1921 bepaalde grens van
8 uren per dag te buiten gaan, onder 
voorwaarde dat deze duur, berekend over 
een periode van 4 weken, noch het ge
middelde van 48 uren per week, noch het 
maximum van 192 uren voor de be
schouwde periode overschrijde. »



at-

UI T  D E S T R E E K

B U R G E R L IJK E  STAND
Geboorten: Lombert M ichel, v. Achiel 

en van V ila in  M athilde; Vanluchene 
Maurice, van Germ ain en Decorte Ber
tha; Bu rk i Louis, van August en Desae
ver Raym onde; Tegethoff Charles van 
André en Demeulenaere Bertha.

Huwelijken: Swijngedouw G ilbert, ka- 
beltelegrafist en Buchet Adrienne, z. b. 
beiden alhier ; Vanmassenhove Jan , 
brievenbesteller en Lehouck Josephina, 
b. z. beiden alh ier; Fa ic t MicheT, dag- 
looner en Vanquakebeke Jeanne, z.b. 
beiden alhier.

Overlijdens: Van ^ Islander Eulalie, 
z. b. 82 j., wed. Demeyere Pieter; Dezut- 
ter Victor, gemeentetoeziener, 69 jaar, 
wedi Callewaert' Eugenie.

C IN EM A N IEU W S
V IE U X  B R U X E L L E S , Duinkerkelaan.
Program m a van V rijaag  13 tôt en met 

M aanaag 16 Ju n i: 1. U fa actualiteiten; 
2 . Ku ltuurfilm ; 3. «De gebroken Kruik» 
met ae bekende Em il Jannings in  de 
noofdrol.

Program m a van Dinsdag 17 tot en met 
Donderdag ls) Ju n i: 1. U fa actualiteiten; 
2. K u ltuurfilm ; 3. «Nanette» met de 
schalkscne Jenny Jugo en de niet min- 
aer bekende artisten Hans Söhnker en 
AiDrecnt Schoenhals.

Avondvertooningen om 19.30 uur. Zon
dag doorloopend vanaf 14.30 uur.

CABIN O, Zeedijk. — Program m a voor 
de weeK en op zondag 15 Ju n i: l. U fa 
actualiteiten; 2. K u ltuurfilm ; 3. «Vrou
wen op M aat». Avondvoorstellingen om 

uur; Zondag vertooningen om lü 
u., 18 u., en 20 uur.

K IN D ERT O ESLA G EN
Eindelijk  zijn de kindertoeslagen, 

waarop reeds zoo lang werd gewacnt, 
toegeKomen. ledfer belanghebbende 
heeit zijn toeslag ontvangen.

En  nu de beurt aan de betaalde ver- 
lotdagen.

B U R G E R L IJK E  STAND
Geboorten: Gevaert Pierre, Yzerstraat 

59; De Groote Marie-Simonne, Kursaal- 
straat, 35; De Groote Godelieve, Kur- 
saalstraat, 35.

Huwelijksafkondigingen: Rotsaert R i
chard, metser met van Hoecke Simonne, 
caenstmeid, Deiden te Heist; Meysseman 
Louis, zeevisscner met Vandepitte Lia- 
Ju lia , z. b. beiden te Helst.

Overlijdens: Reyns Helena-Joanna, z. 
b 26 jaar, echt. van Ba ilyu  Guillaum e, 
Vuurtorenstraat, 25.

APO TH EEK D IEN ST
Op Zondag 15 Ju n i zal de apotneek 

J .  Maes open zijn op de gewone Zondag
uren en ten dienste staan over zijn ge
acht klienteel.

V LEESC H RA N TSO EN EER IN G
Verleden week was het effenaf storm- 

lcop in  elke beenhouwerij welke de 
rantsoenen vleesch verstrekte e Om 9 u. 
was echter alles reeds uitgeput en de 
moesten mochten zonder rantsoen ai- 
aruipen. Menigvuldige klachten zijn dan 
ook opgegaan, te meer daar bijna de 
helft van het vleesch besteld bleek. Men 
vraagt zich af, of in  Heist niet iedereen 
geiijK is voor de wet. Elke week ziet men 
dezelfde gezichten dewelke «file» moe
ten doen om aan hun vleesch te gera
ken en elke week ook ontbreken steeds 
dezelfden; denk dan echter niet dat 
dezen geen vleesch eten, integendeel ! 
W ij hopen dat de bevoegde overheid in 
’t vervolg zal w illen zorgen, dat dit niet 
ineer voorkomt.

DE O V ERBO D IG E  TRA M HA N G ER '
Sinds onheuglijke tijden wordt het] 

zicht op het einde der Ursellaan volle-' 
dig verbroken en gestoord door een al
leenstaande, plompe en niet meer in  
dienst zijnde tram hanger. W  anneer zal 
men die eens afbreken ?

Zou het w erkelijk niet mogelijk zijn. 
de steenen die ervan komen tot nuttiger 
doeleinden te gebruiken. Ind ien de be
trokken dienst het niet w il, dat men ze 
verkoopt aan den meestbiedende !

ON VO O ZICH TIGE DAAD
In  den loop der week hadden we we-_ 

derom een ongeluk te betreuren, ditm aa ■ 
gewijd «an onvoorzichtigheid. De ge
naamde G. Maes van Duinbergen wou 
op het laatste nippertje nog de eerst< 
tram  van Knokke nefioen, met het on , 
gelukkig gevolg dat hu viel en onder dt 
wielen terecntKwam. H ij werd opgeno 
men met gansch verzormelden voet er. 
twee wonden aan het hoofd. Een toege
schoten maKker gaf hem de eerste zor 
gen en verw ittigde het p laatselijke Roo
de R ru is der bezettende m acht. Vlug 
was eetn ambulancewagen ter plaatse 
dewelke met veel zorgen de ongeiukkigf 
jongen opnam om hem naar Brugge 
over te brengen.

K U N ST N IEU W S
W ij vernemen dat van onzen jongen 

dichter en stadsgenoot G. Janssens eer
lang een bundeltje gedichten « Eerste 
Rozen » zal verschijnen,

W IN T ER H U LP  IN DE SCHOLEN
Verleden week werden in  de scholen, 

m its medebrenging van een kleine b ij
drage, leKKere stUKken chocolade • itge- 
deeid. Ook vitam inen, het zoo nuttige 
voedselonaerdeel, werd den kieinen /er- 
strekt. Hoe gretig zag men nen de hanu- 
jes n;et uitsteken naar de reeds lang 
ontbeerde lekkernij! G ing het stuk cho
colade er rap van door, dat was echter 
n iet het geval met vitaminen-kap- 
sulen en eerst toen de meester hun . er- 
zekerde dat ze door dit binnen te sha
ken groot en sterk zouden worden, ging 
het eenigszins beter. Deze week is er 
weerom cnocolade voor de kinderen, dit 
alles dank zij V/interhulp.

T ELL IN G
Iedereen weet dat er voor den oogen

blik een telling der teelten en van het 
vee op handen is. Het kan voorvallen 
dat bij vergetelheid de teller niet aan 
uw deur komt aankloppen. Ind ien dit 
het geval is, moet onverw ijld aangifte 
gedaan worden ten gemeentehuize. Na
latigheid of onwetendheid zullen in  geen 
geval als verzachtende omstandigheid 
worden aangenomen.

P IN G P O N G
W ij hadden gemeld dat een ping-pong 

club zou gesticht worden bij den heer 
Verfaillie, Café des Sports, Ursellaan. 
W ij meenden niet dat reeds zoo spoedig 
aan den oproep der inrichters beant
woord zou worden. Deze week waren 
reeds 18 inschrijvingen ingekomen. Nog

» Van onze bijzondere correspondenten

velen worden echter verwacht. W ellicht 
zal spoedig een tornooi de geestdrüt van 
Je  nieuwe leden doen oplaaien. D it wen 
schen w ij dan ook van harte.

U RBA N ISA T IEPLA N N EN
Verleden week besliste het Schepen 

college den h. Jozef Lantsoght aan te 
stellen tot het opmaken van het plan 
der urbanisatie van Heist. De h. Lan t
soght heeft reeds ten volle de proeven 
van zijn kunnen getoond en zal /oor- 
^eker iets mpois maken.

Den Burgemeester is de medewerking 
/an hoogerhand verzekerd en het is eok 
:ijn  hartewensch van Heist te maken 
-ïetgeen het éénmaal was: «de parel der 
oadsteden».

Heer Goetinck kent er trouwens iels 
van, gezien h ij de schoonste badsteden 
-leeft bezocht van Noorwegen tot ï'cr- 
cugal.

D A N SPA R T IJEN
Alle burgemeesters werden door de 

Ju itsch e  ovvheid  verw ittigd, dat voort- 
ctan alle danspartijen verooden zijn en 
aat zij verantwoordelijk waren voor het 
jitvoeren van dit bevel. Da inwoners 
van Heist werden daarvan verw ittigd 
i>er vlugschriit dat per post in ieders 
nuis werd afgeleverd. Niettegenstaande 
a,e verw ittiging en nog andere in  de 
uagbladen verschenen, denken sc.mmige 
nerbergiers dat het alle Zondagen groo
ve kermis is! Die niet hooren w il, zal 
moeten voelen, en de Burgemeester is 
van nu af vastbesloten de neroergen te 
sluiten waar er nog gedanst wordt.

K IN EM A N IEU W S
Na het groote sukses van verleden 

week, neeit het bestuur van Kinem a 
.xoyai deze weeK weerom voor iets bui
tengewoons gezorga, pl. de boeiende film  
«inKognito», naar het beroemde tooneel- 
werK van Lanyrecnt.

Op V rijdag 13 Ju n i om 7.30 u „ Zater- 
aag 14 Ju m  om 7.30 u. en Zondag 15 
Ju n i om 2.30, 5 en 7.30 u., het volgende 
programma : 1. Uta-weeKoverzicht; 2. 
ooKum entaire ; 3. «Inkognito», met Gus- 
caaf Frohlich

loeKomende week: de groote Duitsche 
suksesnlm : «De Postmeester», met den 
oeroemden akteur Heinricn George.

K E R M IS
Deze week werd alh ier onze gemeente- 

njKe Kermis gevierd, in  ganscrt andere 
umstandigneaen dan vroeger. OntbraKen 
ae traditioneele «KoeKestuiten» en de 
graaggehoorde dansorgels, toch was het 
weinig te beKennen aat de tijd  voor 
veien slecht is. Overal was het vollen 
oaK in  de Dieriokalen, in  de Tarnm at- 
oenfabrieK werd tweem aal eenige uren 
vrija i gegeven en op Donderdag «en 
gratis gaaiDordboiling voor de arbeiders 
met 25u fr. prijzen, in  de kinema wera 
een kabaretieest gegeven aoor net &<-. 
zelschap «Pogen» ten voordeele van 
W interhulp, ieest dat goed werd bijge- 
tt'oonu door dé oevoiking. Zoo was er 
een beetje overal nering en tering en 
was iedereen in gelegenheid om zijn leea 
gedurende enkele uurtjes te vergeten.

W IN T ER H U LP
Het bestuur van W interhulp  deelde 

ons volgende cijfers mede. Tot nu toe 
werd geschonken:

Uitgave der kas
Melkbons (1 fr. de lit.) ........  25.12o,—
Kolen (14 fr. de zaK) 13.000 kg. 9.ö0j ,—  
Kleederen (waarde 2.000 fr.) 2.00U,—
cnocoiade 1350 stukken) ........ 1.687,50
M andarijntjes (1000 stuks) ... 1.000,— 
Vitam inen A-D (1500 stuks) ... 1.200,— 
Klom pen (53 p.) 3/4 v. d. p rijs 685,— 
faiolien (24 paar) id. 570.—
Mutsen (10 stuks) id. 60,—
Toffees (2160 stuks) gratis ... 250,—

Totaal: fr. 45.823,50 
Het Bestuur van W interhulp dankt al 

diegenen, die het hunne hebben bijge
dragen tot het welslagen der hulpver- 
ieening of de verdeeling der ta lrijke  
spijzen W ij sluiten ons aan bij den 
warmen oproep die gedaan werd om 
iedereen aan te zetten deel te nemen 
aan de aktie die W interhulp op touw 
zet en ook hoopt men dat nog enkele 
jongelieden zich zullen komen aangeven 
oij deze menschlievende instelling.

TRA M N IEU W S
W ij lezen met voldoening, dat het be

stuur der Tram s een latere tram , die 
uit Brugge vertrekt, heeft ingeschakeld.

inderdaad, de laatste tram  vertrekt 
nü om 20 uur en komt te Knokke aan 
om 20.37 u. Moest het mogelijk zijn ’s 
Zondags dit nog w at te verlaten, dan 
ware voorzeker aan veler verzoek vol
daan.

B U R G E R L IJK E  STAND
Van 4 tot 12 Ju n i 1941:
Sterfgevallen : Vercruysse Lucienne, 

4 jaar 3 m. ,overleden te Brugge.
Huwelijksbekendmakingen : H enri Van- 

loo, metser, wonende te Zwevezele en 
Coelus M arcella, z.b., wonende alhier; 
Van Melderen Jean , stalknecht, wonen
de te Koekelberg en De Jaeghere Made
leine, z.b., wonende alhier.

ZW A RTE Z EG ELS
U ite rlijk  tot 15 Ju n i e.k. moeten de 

werkgevers van arbeiders die z waren 
arbeid verrichten een aanvraag indie
nen op het bureau van Bevoorrading, 
Gemeentehuis, Sas-Slijkens.

OORLOG T H U IS  !
's Nachts kwam de genaamde A. P „  

wonende Veldstraat, huiswaarts, en had 
w aarsch ijn lijk  te diep in het glas ge
gluurd. Thuis gekomen begon h ij kabaal 
te maken tegen zijn echtgenoote en 
kinderen. Na woorden kwamen daden en 
weldra werden zij handgemeen. De 
vrouw trachtte te ontsnappen, doch a . 
P. achterhaalde haar en het gevecht 
werd op straat voortgezet. Door t is  
schenkomst van den veldwachter en 
m ilitairen werd h ij even tot bedaren ge 
bracht, doch h ij stilde zijn woede met 
gansch zi;n huisraad aan stukken te 
slaan.

Zou h ij op de rechtbank daarvoor geen 
schadevergoeding kunnen bekomen? ..

U IT D EEL IN G  DER 
K LEED ER K A A R T EN  C D E

De uitdeeling der kleederkaarten J  
kleeding voor jongens en meisjes van 3 
tot 15 ja a r), D (kleeding voor kinderen 
van 1 tot 3 ja a r), E  (zuigelingen, win- 
delgoed), zal plaats vinden in  de hierna, 
vermelde orde der verschillende w ijken 
in  het gemeentehuis te Sas-Slykens, Pr. 
Elisabethlaan.

Maandag 16 Ju n i, voor Breedene-dorp; 
Dinsd. 17 Ju n i voor Sas-Slykens; Woens
dag 18 Jun i, voor Groenendijk en Bree- 
dene-duinen.

M en wordt verzocht zich op de vast

gestelde data aan te bieden. Rant- 
soenkaart moet voorgelegd worden.

E IER K A A R T EN
De rechthebbenden op melkzegels zul

len eerstdaags in het bezit gesteld wor
den van een eierkaart, doch niet alle 
bezitters van m elkkaarten zullen deze 
eierkaart kunnen bekomen.

Kunnen geen aanspraak maken op 
deze kaart, alle personen die zelf leg
hennen bezitten. Het is ten strengste 
verboden, een eierenkaart af te halen, 
wanneer het huishouden leghennen be
zit. E r zal onmeedoogend opgetreden 
worden tegen misbruiken.

Deze kaarten zullen in  den loop der 
volgende week worden uitgedeeld. Dag 
en uur zullen later bekend gemaakt

De rechthebbenden zullen met deze 
kaart een ei per week kunnen bekomen, 
aan den w ettelijken p rijs (1,75 à 1,85 fr.) 
bij een leverancier die nader zal aan
geduid worden.

V LEESC H BED EEL IN G
Verleden week was er weinig vleesch 

aanwezig en velen hebben dan ook niet 
genoten van dit sm akelijk voedsel. Ho
pen w ij m aar dat deze week elkeen zal 
bediend worden.

[Blankenberge]
A PO T H EEK D IEN ST

Zondag 15 Ju n i zal de apotheek A. 
Monset, Groote M arkt, gansch den dag 
open blijven.

FO NTEIN  IER SD IEN ST
Vanaf Zondag 15 Ju n i tot en met 21 

Ju n i zal de fonteinier Boute Henri, 72, 
de Sm et de Naeyerlaan, den dienst w aar
nemen.

H O E K JE  GROND
Al de plantaardappelen werden uitr- 

gedeeld. De zending van 29 April bevat
te bij de aankomst een vastgesteld ge
w icht van 15.000 kg. de zending van 31 
Mei 10.340 kg.

Een oppervlakte van 8 a. 11 a. 37 ca. 
werd gratis ter beschikking gesteld van 
825 aanvragers, met' 2337 fam ilieleden, 
samen 3162.

Van die 825 zijn 645 lid  van het W erk 
van den Akker. Hebben zich ook als le
den laten inschrijven 160 bijzonderen, 
die een stuk land bezitten of bebouwen 
met een gezamenlijke oppervlakte van 
4 Ha. 2 a. 30 ca.

W E R K  VAN DEN A K K ER
Het zal wel voor eenieder duidelijk 

zijn dat het binnenhalen van een onbe- 
schadigden oogst, voor de voedselvoor
ziening van de burgerlijke bevolking van 
het grootste belang is. Met het oog daar
op dienen onm iddellijk en zonder uitstel 
maatregelen getroffen om de vruchten 
van den akker, tegen diefstal en plun
dering te beschermen.

Aangezien het hier gaat om een aan 
gelegenheid van dringenden aard en u it
zonderlijk gewicht, verzoeken w ij de be
langhebbenden vriendelijk, vrijw illig  en 
onvergoed te w illen bijtreden in  de bot 
renwacht ter bescherming van de vruch
ten.

G elief de inschrijving te laten gewor
den v»ór 15 Ju n i e.k. op het secretariaat 
Langestraat, 12.

C IN EM A ’S
Program m a van Vrijdag 13 tot en met 

Donderdag 20 Ju n i :
C O LISEE , Kerkstraat. — 1. U fa actua

lite iten; 2. Cultuurfilm ; 3. «Het H art 
van een Koningin» met Zarah Leander 
en W illy  Biegel.

PA LLA D IU M , Kerkstraat. — 1. U fa ac
tualiteiten ; 2. Documentaire fllm ; 3. 
«Gemaskerd Bal» met Ilse W em er, Pau l 
Hartm ann en Hannes Stelzer.

Avondvertooningen te 19,30 uur; Zei 
dagnamiddagvertooning te 15 uur.

B U R G E R L IJK E  STAND.
Geboorten: Demaecker Jacqueline, 

U itkerke; Decancq Freddy, M am etstraat 
34; B il Lea, Lissewege; R ivière Ariette, 
Landdijk, 5; Everaert Erne, M am etstraat 
24; Laporte Hugo, Yzerstraat, 83.

Overlijdens: Doyers Valentine, 79 j., 
de Sm et de Naeyerlaan, 6; De Cieró.K 
Charles, 62 j., L. D ujardinstraat, 10.

Huw elijk: i-fenis Joseph met Wegmann 
Elisabeth, beiden alhier.

Huwelijksafkondiging : De Rycker A l
bert met Ponjaert Maria-L., beiden al
hier. •

B U R G E R L IJK E  STAND
Geboorten: G ilbert Roger de Block, 

zoon v. Robertus en Casilda Valentina 
Vanblaere.

Overlijdens: Degrijse Lodewijk, echtg. 
van Vergison M aria Albertina.

Huw elijk > Vandenberghe Lucien en 
Hoedt Jeanne Elise.

BEVO O RRAD ING
Vanaf 23 Ju n i zullen de kleederkaarten 

uitgedeeld worden. Volgende week geven 
we de dagen waarop zij, dienen afge
haald. De schoenkaarten mogen reeds 
vanaf heden worden afgehaald.

VERBO DEN
Het is in het vervolg streng verboden 

de speelplaats van de gemeenteschool 
per fiets ?p .te rijden, dit om ongelukken 
te verm ijden.

W IN T ER H U LP
Een welgeslaagde kabaretavond heeft 

bewezen dat de bevolking van Steene de 
pogingen van W interhulp begrijpt.

Een tweede dergelijk feest zou mogen 
ingericht worden.

DE «AUSW EIS»
Alle «Ausweisen» die verstreken zijn, 

moeten onm iddellijk bij de kommandan
tur ingestuurd - worden.

G E B R U IK T E  LANDBOUW- 
O PPERV LA K TEN

De controledienst van het M inisterie 
van Landbouw heeft de aangifte der 
landbouwoppervlakten geweigerd. H ier
mede worden de belanghebbenden ver
zocht onm iddellijk over te gaan tot een 
precies afm eten van de aoor hen ge
bruikte oppervlakten ten einde na te 
gaan of er bij de aangifte geen vergis
sing begaan werd. De aan het gemeen
tebestuur vrijw illig  bekend gemaakte 
verbeteringen zullen geen aanleiding 
geven tot rechterlijke vervolging.

Na 15 Ju n i worden de oppervlakten 
aan de hand der kadastrale gegevens 
opgeteld en de valsche aangiften aan 
het gerecht bekend gemaakt.

E IER EN
E r wordt nog medegedeeld dat ieder 

week door den aangestelden eierinzame- 
la a r de eieren zullen afgehaald worden. 
D it zal geschieden door den h. Vander- 
maes E., Steene. Het in  te leveren con- 
tigent bedraagt 2 eieren per week en 
per hen. Echter wordt aangenomen dat 
voor een hen per lid  van het gezin niets 
dient Ingezonden.

ook binnen enkele dagen zee kiezen.
N.13 ex Z.19 van Ja n  Utterwulghe heeft 

onze haven verlaten voor Zeebrugge. Ja n  
was een brave kere|, gaarne gezien van 
al de Nieuwpoortsche vissehers. Z ij wen
schen hem geluk en voorspoed.

IN LEV ER EN  VAN E IEh ^ N
De kippenhouders worden er aan her

innerd dat zij wekelijks twee eieren per 
hen moeten afleveren aan den inzame
la a r op de Stadshalle en dit den Sater
dag van 14 tot 17 uur. Deze eieren wor
den betaald tegen 1,60 fr. per stuk, voor 
een gewicht van minimum 50 gr. Deze 
verplichting geldt reeds vanaf 1 Jun i. 
Alle veranderingen in  het aantal hen
nen moeten binnen de 48 uren op den 
Bevoorradingsdienst aangegeven wor
den.
X ï

Bandagen
Orthopædie

BREU KBA N D EN
naar m aat en vol 
gens geval.

BU IKBA N D EN
voor hangbuik, 

, zwangerschap, 
operatie.

na

O RTH O PÆ D IE
APPARATEN

voor ruggraat mïs 
vorming, beender 
ziekte.

K U N STBEEN EN
ln lich t metaal.

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

O N TVANG STUREN  : leder werkdag, van 
9 tot 11 en v&n 2 tot I  uur ■

(29)

W AT DOEN DE W IN N ER S
der 5e sch ijf der

Loterij Winterhulp
lunne sedert lang geliefkoosde plannen, 
.velke zij door enkele franken te wagen, 

verwezenlijken.

W AAROM  ZOUDT U  N IE T  B I J  DE
W IN N ERS Z IJN  D ER  6e S C H IJF  ?

en met 50 fr. ook 
EEN  M ILL IO EN  
o f m e t 10 fr .
200.000 fr. winnen 
W AARO M  N IE T  ?

(231)

<gaæ îraæiaamB
Laatste

Sportberichten
« a n *

ALL G ERA RD  V E R L IE S T  TE 
ROTTERDAM

De Oostendenaar A ll Gerard is voor 
jen eerste optreden te Rotterdam  niet 
gelukkig geweest. Geplaatst tegenover 
den Hollandschen kampioen De Groot, 
.von deze tenslotte na tien ronden span- 
. ïenden strijd  met de punten.

NOG EEN  V R IEN D EN W ED ST R IJD
Zondag t.k. 15 Ju n i wordt op het speel

veld van A. S. Oostende een vriend
schappelijke ontmoeting betwist tus
schen de ploeg der Stadsbeambten en 
den Oostendschen Po litie Sportkring.

Deze wedstrijd, welke ongetwijfeld een 
ta lrijk  publiek zal aanlokken, wordt om 
15 uur aangevangen.

DE JU N IO R S  TE D IK SM U ID E
Door de supportersclub te Diksmuide 

werd verleden Zondag een koers voor 
juniors uitgeschreven, welke door Van 
Oycke gewonnen werd. De plaatselijke 
favoriet André Van Outryve eindigde op 
de zesde plaats.

Sport en lichaamsoefeningen bij de vrouw

Nieuwpoort
: !

B U R G E R L IJK E  STAND
Geboorten: Geen.
Overlijdens: Monteny Ju liaan , echtg. 

van Vandenbussche Elisa, 63 j.; Marez 
Karei, zoon van Ju les en H illebrandt 
Magdalena, 18 j.

H uw elijk: Salenbien Odiel met Popeye 
Marguerite.

Huwelijksafkondiging : Beschuyt W il
lem, Nieuwpoort, met Lam bein Marie- 
José, Westende.

Z ITDAGEN 
VAN HET SC H EPEN C O LLEG E

De zitdagen van het Schepencollege 
worden gehouden den V rijdag om 11 u. 
De personen die een onderhoud wen
schen, moeten mondelings of schrifte
lijk  een aanvraag indienen

U IT R E IK EN  DER K LEED ER K A A R T EN  
VOOR K IN D E IiEN

De kleederkaarten voor kinderen sul
len afgeleverd worden op Maandag 16 
Ju n i voor de letters van A tot C.

Dinsdag 17 Ju n i voor de letters van 
D tot K .

Woensdag 18 Ju n i van L  tot S.
Donderdag 19 Ju n i van T  tot Z.

TA BA K A A N G IFTE
De bevolking wordt bij deze bekend 

gemaakt, dat eenieder die tabak geplant 
heeft, het aantal planten moet aangeven 
bij den heer Ontvanger der Accijnsen.

ONZE VLOOX
Visscher-reeder Coulier Rochus van 

Koksijde is Maandag laatst naar Vlis- 
singen vertrokken om zijn schip N.24 te
rug te halen.

—  Het schip N.36 m aakt zich k laar te 
Oostende en komt ook spoedig in  de 
vaart.

—  N.41 wordt ook te Oostende k laar 
gemaakt. N.42 van Gonzales Hector zal

AANGESLO TENEN  OP H ET TELEFO O N NET, B LA N K EN BER G E
41199 
41213 
41745 
41709 
41491 
41427 
41/21 
42023 
411)07 
41472 
41299 
41410 
41154 
41940 
41/23 
41554 
41062 
41999 
41384 
41003 
41209 
41040

41131
41038

41835
41355
41330
41234
41030
41565
41289
41023
41373
41722
41629
41474
41767
41236
41129
41Ù09
41009
41005
41618
41801
41021
41900
41142
41065
42005
41136
41159
42010

42011
42012
42013

Arits Ch., openbare werken, Sas.
Bailyu , R „  ijzerwaren, Groote M arkt.
Banque de Bruxelles, agence, Kerkstraat.
Baert G., biernanuel, Hanneusestraat. 26.
Blanchisserie De Cuÿper, Van M aerlantstraat.
3ourgeois, ijzerwaren, Delacenseriestraat, Wenduine.
Café Nouveau M arché, Baert C n , Groote-Markt, 25.
Centa, Fieuw  N., Epicerie, Liqueurs, M olenstraat, 19.
Buurtspoorwegen. un.M.) auoette, Statieplaats 
De BacKer B., Rodenbach bieren, Brugge steenweg, 224.
De Cuyper, pastor S t Antonius, W eststraat, i43.
De RycKer cn., vervoer en kolen, Wenduine. 
ue KycKer V., schepen (p rivé).
Dokter Besaen R., de Sm et de Noeyerlaan, 75 
Dokter Boncquet G., Generaal L.emanstraat.
DoKter De Deyster K , M ingerslaan, 2.
DoKter Goetgneoeur a „ Groote M arkt.
Dokter Van Damme, langestraat, 33.
Cfarage Citroën, Van HooncKx, Statieplaats.
Gas- en Electriciteitsd ienst te Blankenberge.
Gas- en ülectriciteitsdlenst te Wenduine.
(jem eentebestuur van Blankenberge: voor Burgemeester, schepenen, 
secretaris, gemeenteontvanger, burgerstand, bevolking en technische 
dienst: 41040 vormen.
Gemeentebestuur wieuwmunster.
tiemeentebestuur Wenduine : voor Burgemeester, secretaris, politie en 
Regies- 41038 vormen, 
uemeentebestuur Uitkerke.
Gemeentebestuur ZuienkerKe.
Hospitaal, Moedernuis, K lin iek : De Sm et de Naeyerlaan.
Hotel Continental Palace, üJieooudt C., G raaf Jansd ijk.
Hotel Pauwels, Aelter M., wenauine.
Hulsing R . K ,  Cité des Genéts, Sas,
KredietQank, KerKstraat.
Lazaret (Gem eentelijK), Kerkstraat, 28. 
i-ileoaert F., graan, vias, meststoffen, Zuinekerke.
Louwagie J., handelsagent van den telefoondienst, Dum onstraat, 18. 
Maennout Cr , «De VeidDioem», Steenweg op Brugge, Uitkerke. 
M iddelbare Staatsschool, Onoerw ijsstraat.
Normaalschool voor Jongens (K ijk s), de Sm et de Naeyerlaan, 
Nuytemans L., burgemeester, M ingerslaan, 6.
Pension Bon Accueil, Albessart, Zeedijk. 139.
Po litie Blankenberge.
Pompiers Blankenberge.
R ijksw acht, Kerkstraat, Blankenberge.
Sécurité Fiscale £t Comptable, De Swerthlaan, 82.
Station Belgische Spoorwegen, Blankenberge.
Van Hove Wwe, Café Gemeentehuis, plaats, Uitkerke.
Van Hooren D „ gemeentesecretaris, (p rivé).
Van Mierop F., bevelhebber brandweerkorps (privé).
Van Sluys L. schepen (p rivé).
Vincke l ., beenhouwer, Wenduine.
Wage P., Brugge steenweg, 32a.
W aterdienst, Waterkasteel.
Z. H. D. (Luchtbescherm ing) : Centrale post en commando: Hotel Leeo-

pold II,  Onderwijsstraat, 19.
Z. H. D. (Luchtbescherm ing) : Post Waterkasteel.
Z. H. D ; (Luchtbescherm ing) : post Tennispark.
Z. H. D. (Luchtbescherm ing) : Post Brouw erij Declercq, W eststraat.

In  ons landeke tellen we nog tien ta l
len vooroordeelen. Z ij berusten meestal 
op oude gewoonten en het is lang niet 
gem akkelijk om ze uitgeroeid te k rij
gen.

Zoo moet men bv. m aar spreken van 
de sport of de lichaam soefeningen voor 
de vrouw om te ondervinden hoe men in 
de meeste gezinnen van een kale reis 
thuis komt Een paar dagen geleden zijn 
we er nog oor- en ooggetuige van ge
weest.

Een opgeschoten juffertje, bakvischje 
van nog geen 17 lenten, zat te pruilen 
toen we de woonkamer binnenstapten. 
Het duurde niet lang of we w isten w aai 
de hond gebonden lag. Antj/e had een 
paar vriendinnetjes, w aarvan het eene 
vurig liefhebster van rolschaatsen, ’t 
andere een verstokt zwemster en tege
lijk  lid  van een gymnastiekvereeniging. 
De beide vriendinnetjes hadden alle da
gen den mond vol van hun liefhebberij, 
bij zoover dat A ntje’s goesting spoedig 
werd gewekt. Antje wilde weldra mee 
aan sport doen, en na korte dagen had 
ze een paar proefballonnetjes opgesto
ken, die moeder echter even gauw had 
doen uiteenspatten, ’t W as eerst voor 
het rolschaatsen geweest, daarna voor 
het zwemmen, doch telkens was moe
derlief breekspel, ’t K lonk dat ’t alle
m aal veel te kostelijk was, dat er ander 
werk te doen viel in  huis, en tenslotte 
men kon van al die m aatschappijen niet 
veel goeds verwachten. Het oordeel viel: 
geen sport, en Antje kon thuis blijven.

Doch hoe meer de dagen vorderden 
hoe meer haar den lust bekroop, en zoo 
pas was de derde poging beproefd, d it
m aal voor de turnvereeniging. Doch 
hoe ’t kind nu ook had aangedrongen 
en alle m iddeltjes aangewend om moe
der te winnen, ’t en had niet gebaat. 
Moeder bleef onveranderlijk bij haar be
sluit.

’t W as nog niet genoeg dat de m an
nen al die schapentoeren uithaalden, de 
vrouwen zouden er nu nog een beetje 
bijkomen ! ’t W as al te gek. De vrou
wen hebben niets met sport te maken, 
hun plaats is in  de keuken en daarmede 
uit. ’t B leef gezegd, en Anne kon het 
hierbij laten.

Met hoevelen zijn ze nog die al even 
oppervlakkig denken ? We kunnen het 
niet gissen, m aar zeker zijn ze nog over 
ta lrijk , en dit niet alleen in  de volks- 
middens. We kennen nog bepaalde krin 
gen die zich met de opvoeding van het 
volk bezig houden en met een ongewet- 
tigden angstvalligen afschuw de li
chaamsoefeningen als uit den booze be
schouwen en weren.

Hoe deerlijk vergissen ze zich.
We gaan hier niet herhalen w at reeds 

tot vervelens toe in dag- en weekbladen 
ten gunste van de lichaam soefeningen 
is betoogd geworden. Het staat ontegen
sprekelijk vast: de licham elijke opvoe- 
cing en vorming heeft evenveel rechten 
als de geestelijke opvoeding en vor
ming. Beiden gaan gepaard en de eene 
moet voor de andere niet verdrongen 
worden. N iet het minste voor de vrouw 
zijn turnen on matige sport aangewezen 
cmdat ze haar gezond en kloek maken. 
Gezonde en kloeke vrouwen baren ge
zonde en kloeke kinderen, die opgroeien 
tot gezonde en kloeke menschen.

En  hier w illen we nog optreden tegen 
ten vooroordeel dat m aar al te vaak 
wordt ingeroepen w aar het de lichaam s
oefeningen voor de vrouw 'betreft.

Het heet: sportvrouwen krijgen moei- 
liike r kinderen... De sport werkt nadee- 
lig op haar gestel, op haar vrouwelijke 
organen en belet haar dientengevolge 
haar zending als Moeder norm aal te 
vervullen.

Hoe gretig wordt zoo’n stelling niet 
bij getreden door al de tegenstanders 
van sport en turnen. Het is inderdaad 
een argument van aard om onm iddellijk 
velen van de gezonde lichaam soefenin
gen afzijdig te houden.

We laten ons echter niet afschrikken 
om te trachten ook dat vooroordeel uit 
ien  weg te ruimen. Het is soms zooveel 
te gem akkelijker omdat het geval proef- 
ondervindelijik is onderzocht geworden 
an wel in  het land w aar de lichaams- 
jefeningen het hoogste zijn aangeschre
ven.

Dat onderzoek werd ingesteld door een 
zekeren professor Knoll,die vragenlijsten 
zond aan bekende gehuwde vrouwen uit 
alle takken van de sport. 70 vrouwen 
werden geraadpleegd, w aarvan 21 be
roemde die topprestaties hadden vol
bracht in  de bijzondere intensieve sport- 
loopbaan die zij achter zich hadden 
vóór zij huwden. 35 van de 70 waren 
reeds Moeder. Meer dan een vierde van 
de 21 kampioenen roemde zich op b ij
zonder lichte bevallingen. Meer dan de 
helft van al deze moeders meldden een 
volledig normale ontwikkeling van het 
Kind, en slechts bij vier deden zich 
moeilijkheden voor, het onderzoeken 
waard. Twee daarvan wezen op een aan
geboren ongunstigen aanleg en een 
buitendien gevorderden ouderdom; bij 
beide anderen kon een nader onderzoek 
de verdenking niet wettigen dat de sport 
oorzaak was geweest der voorgekomen 
moeilijkheden.

Deze 65 sportvrouwen hadden samen 
het leven geschonken aan rond de 100 
kinderen, en de overweldigende meerder
heid der geboorten verliep normaal. 
Prof. Knoll, als wetenschapsmensch, 
verduidelijkte ook van medisch stand
punt u it hoe de welbegrepen sport geen 
nadeeligen invloed hebben kan, en be
wees integendeel hoe de sportvrouw- 
moeder onbetwistbaar een wezenlijk 
voordeel heeft op de andere vrouwen, 
doordat de buikwandspieren tengevolge 
van de lichaam soefeningen steviger zi;'n 
ontwikkeld, en daarmede de gevreesde 
verslapping van den buikwand wordt 
geweerd. Ook den bekkengordel onder
gaat geenerlei w ijziging door de sport. 
H ij kwam ten slotte tot het besluit dat 
er niets overbliift van de bewering ais 
zou de p raktijk  van matige sport en 
lichaam soefeningen eenigerlei ongun
stige invloeden hebben op latere geboor
ten, en dat, van geneeskundig standpunt 
gezien, de gansche legende voor goed 
kan worden verworpen.

Om te eindigen een aanhaling van 
Prof. Dr. Frans Daels: « E r  zal niet lan
ger worden voorgehouden dat de liefde 
voor lucht en zon en w ater en sport 
m inder schikt voor de meisies dan voor 
de jongens en dat alleen het stille spel 
van de huiskam er voor het meisje past. 
De toekomstige vrouw en moeder heelt 
niet alleen recht op een krachtige ge
zondheid, gesteund op een stevigen al
hoewel vrouwelijken lichaam sbouw; het 
ls haar een gebiedende volksplicht. »

Moedertjes, laat uw vooroordeel vallen 
en weigert aan uwe dochters de gezonde 
lichaam soefeningen niet !

Hyglëa.
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