
LICHTEN
MAART

uit aan

1 Z 6.28 l i  23
2 z 6.26 17.25
3 M 6.24 17.26
4 D 6.22 17.28
5 W 6.20 17.30
6 D 6.18 17.32
7 V 6.16 17.33
8 z 6.13 17.35
9 z 6.11 17.36

10 M 6.09 17.38
11 D 6.07 17.40
12 W 6.05 17.41
13 D 6.02 17.43
14 V 6.00 17.44
15 Z 5.58 17.46
16 z 5.56 17.48
17 M 5.54 17.50
18 D 5.51 17.51
19 W 5.49 17.53
20 D 5.47 17.55
21 V 5.45 17.56
22 Z 5.42 17.58
23 z 5.40 17.59
24 M 5.38 18.01
25 D 5.36 18.03
26 W 5.33 18.04
27 D 5.31 18.06
28 V 5.29 18.08
29 Z 5.27 18.09
30 z 5.24 18.11
31 M 5.22 18.12

Deze tabel geeft
b et wezenlijk uur 
volgens de zon.
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Onze Zeelieden uit Spanje
terug

INLEIDING

In ons num m er van 29 JNTovember 1940 
schreven we hoe ons nu en dan berich
ten  bereikten over den ongelukkigen toe
stand van onze zeelieden zich in  Spanje  
bevindend en kondigden we aan, dat 
«Het Visscherijblad» een actie op touw  
zou zetten  om voor onze zeelieden aan  
dien toestand een einde te zien stellen.

Sedertdien hebben onze lezers de actie 
door ons, in volledige overeenstem m ing  
m et h et Zeewezen en  den heer W alter 
Baels, kunnen volgen tot op h et oogen
blik dat een m aand geleden, de heer  
Baels voor de laa tste  m aal naar h et Zui
den vertrok m et al de dokum enten hier
voor noodig, in  regel.

Drie m aanden na den aanvang van  
deze cam pagne, zijn onze loodsen, m ari- 
nen en vissehers opnieuw th u is tusschen  
de hunnen.

Of ze gelukkig zijn, hoeft n iet gezegd
Talrijk zijn  zij die ons reeds persoon

lijk kwam en bezoeken om ons te bedan
ken voor w at «Het Visscherijblad» het  
Zeewezen en den heer W alter Baels voor 
hen gedaan had  en velen ook hebben  
gem eend die erkentelijkheid schriftelijk  
te m oeten  uitdrukken.

Vrijdag kwam en ons de loodsen Ar
m and ’t Jaeckx, M ax Lauwereins, loods 
Willems, en  M aldeghem  Gerard persoon
lijk nam ens hun m akkers bedanken.

D at hierbij allerlei vragen werden ge
steld in  verband m et h un  verblijf al
daar, zal elkeen begrijpen.

Wat wij er van onthouden is, dat we 
tevreden zijn te  hebben kunnen m eehel
pen aan  h et terug gelukkig m aken van 
zooveel huisgezinnen, waar m en lo t  op 
heden treurüe, voor een afwezigen m an, 
zoon of fam ilielid.

Verder zal h et ons een genoegen zijn  
het dagboek te kunnen publiceeren van  
een sim pelen visscher, die van  in  den  
beginne, zijn reisindrukken h eeft opge
schreven, zooals hij ze beleefd, gezien en 
gevoeld heeft.

SNS MARINEKORPS

Vóór den oorlog en wel in  1937 en  1938, 
was er reeds dikwijls n aar gestreefd  om  
in ons land een m arinekorps tot stand  
te zien komen, want, h et m ag gezegd, 
dat België h et eenige land w as aan de zee 
gelegen, dat over geen oorlogs- en  zelfs  
behoorlijke handelsm arine beschikte.

Dit alles bleef, n iettegenstaande een 
heftige cam pagne van som s zeer be
voegde zijde uitgelokt, dralen, tot m en  
einaelijk in  1939 n a  de oorlogsverklaring  
van Engeland aan  D uitschland, vlug 
overging tot de stich ting  van een soort 
marinekorps.

In dit korps werden m ilttieplichtige  
vissehers der klassen 1930, ’29, ’28, ’27 
en ’26 opgenom en en aangevuld m et en
kele m ilitairen van  allerlei rang, zoodat 
benevens de echte zeebonken, we ook 
zoetwaterofficieren en m anschappen in  
dat marinekorps zagen binnensm okke
len.

Veel goeds viel er aanvankelijk n iet 
van te vertellen  en ta lrijk  zijn  ten  ande
re de artikels welke we toen  schreven  
over de wijze van h et vernielen van de 
gevonden m ijnen, enz...

Hoe de «Rol der Marine» practisch uit
gewerkt werd, zeggen we liever n iet en 
hopen we voor ons dat deze tijd  nooit 
meer trugkeert.

Intusschen brak op 10 Mei de oorlog 
uit en kwam en een ach tta l loodsen, nog  
enkele jonge vissehers en verschillende 
militairen, h et m arinekorps aanvullen.

De vaartuigen, toen  in  gebruik, zijnde 
de A.4, A.5, A.6 zouden m et enkele vis
schersvaartuigen zooals de 0.317, 0.348 
-0.140, de Z.8 en Z.25 als m ijnvegers 
üienst doen.

Sommigen hadden als thu ish aven  Zee
brugge, anderen Oostende.

Tusschen één en 15 Mei, volgden de 
gebeurtenissen elkander zoo snel op, dat 
de havens volledig onder m ilitaire or
ders kwamen te  staan  en rond 22 Mei 
aan de verschillende hierbovenverm elde 
vaartuigen bevel werd gegeven Fransche  
havens aan te doen.

Achjteraenvolgens werden Duinkerke, 
Kalesi, Fécam p, Cherbourg, Brest, Lo- 
rient, La Rochelle, Rochefort, Bordeaux 
aangedaan.

Hoe dit alles is geschied, zal wel eens 
het voorwerp uitm aken van een onzer 
volgende verhalen.

NAAR SPANJE

Op 22 Juni werd bevel gegeven naar  
Spanje te  varen en hier begint h et dag
boek van onzen eenvoudigen visscher te 
spreken.

TE ST JEAN DE LUZ

Op 23 Juni rond den m iddag, loopen  
we de haven van h et kleine badstadje 
St Jean de Luz binnen.

In tegenstelling van bij ons, waar alle 
stranden op de zee zelf uitgeven, ont
waart men aan den O ostkant gansch  
aan  het einde van de haven, een zach t  
hel lend zandig vlak o m r i n g d  van een  
honderd ta l  hotels.

Wat ons opviel, was hej> feit dat alle

I Fransche vaartu igen  de vlag h a lf top  
I hielden, w at achteraf bleek een teeken  
' van rouw te  zijn voor de geleden neder- 
i laag.

Frankrijk had ondertusschen gekapi- 
tuleerd.

H et was een rouw, die de natuur zelf 
verhoogde, door zijn killigen  grauwen  
hem el m et laaghangende wolken, die in 
een dunne m otregen uitvielen.

We lieten  h et anker vallen tusschen  ver
scheidene vaartuigen .zaartusschen we 
de A.6, de A.4, de A.5, de 0.317 eu de Z.8 
herkenden.

Wat verder zagen we Engelsche vaar
tuigen  Poolsche soldaten opladen.

We voerden kapitein  G authier en zijn  
vrouw naar den wal, waar we enkele 
m akkers van een ander eskadrille her
kenden en begroetten.

De Franschen zelf, anders zoo luid
ruchtig, waren neerslachtig. Alle win
kels waren gesloten; allerhande wapens  
en m unitie lagen  er slordig dooreen ge
gooid en  werden door enkele gendar
m en bewaakt.

Veel personen deden ons voorstellen  
hen naar Spanje of Engeland te voeren, 
m aar dat konden en wilden we niet.

D at h et m eestal Joden waren, viel te  
begrijpen.

Door een Engelsch m otorvaartuig werd 
ons voorgesteld naar Engeland te s te 
venen, m aar dat w eigerden we. Ver
schillende m anschappen hadden de 
vaartuigen op eigen in itia tief m et hun  
bezit verlaten.

Onze oversten beelden ons op dat oo
genblik allerlei gevaren in  en  vooral 
oleef de vrees gevangen genom en en naar  
D uitschland gevoerd te worden, bestaan.

Dat onze officieren  en den aalm oeze
nier alles deden w at m ogelijk was om  
ons bijgevolg te bewegen, n aar Spanje  
te varen, hoeft geen verder betoog.

Het w as dan ook voor ons h et begin  
van onze lijdensw eg, ons dooien in  een  
land w aar de sporen van den vroegeren  
burgerstrijd nog n iet gansch  uitgew ischt 
zijn.

N a een  gan sch en  n ach t varen, nu eens  
slow, dan half, dan full speed, lan gs een  
rotsachtige w oeste kust .kwam en we ’s 
m orgens van den 24 Juni te  Porte Ga
lette aan  in  gezelschap van de A.4. Wat 
la.ter ontw aarden we de A.5, de 0.140, de 
0.348 en de Z.8. De 0.317 en  A.6 waren  
achtergebleven te St Jean de Luz, de ee
ne vrijwilüg en de andere w egens m a
ch inebreuk.

Velen schenen op dat oogenblik bein- 
vloed door h et zacnte klim aat, den blau
wen hem el en  m aakten  zich allerlei 
luchtkasteelen.

Kort daarop dachten  ze reeds aan  ’t  
spelevaren, h et zwem m en of genoeglijk  
aan dek te  kunnen zitten  vertellen over 
onze oorlogsdaden. We vergaten onzen 
schrik voor de duikbooten, de m ijnen, 
de vliegers...

Alles was daar zoo stil en rustig, m aar 
’t zou slech ts van korten duur zijn ...

Wat er verder gebeurde en hoe we te  
Miranda in  een concentratiekam p gedu
rende 56 dagen als honden op den bloo- 
ten  grond sliepen, vertellen  we in  een  
volgend nummer.

De Rantsoeneering 
der Levensmiddelen

A anta l
G eldige PR O D U K T ‘D agelijksch T otaal ran tso en H oeveelheid zegels
2egel ran tso e n voor 30 dagen per zegel nood ig

per
periode

Naar keuze:  
a) Keukenbrood

85 t.h.

72 t.h.

72 t.h., bevatten en  in h et ge
h eel n iet m eer dan 175 gr. w e
gen ......... ........................................

f)  Peperkoek ................................
g) Banketgebak ... ...............

2  Naar keuze:
a) Gebrande mout, of gebrande 

gerst .......................................................
b) M engsel van koffiesurrogaten  

dat ten  hoogste 3.3 gram  ge
brande gerst of gebrande m out 
bevat .............................................

L O T E R IJ
WINTERHULP

ZATERBAGs
M A A R T

T R E K K I N G

3  Margarine ................................................

4  Boter ..........................................................

g  Ossenvet, reuzel of vet spek .........

g  G eraffineerde suiker, k rista lsu i
ker, korrelsuiker, kandijsuiker, 
«vergeoise», bruine suiker, ruwe 
Suiker en naprodukt ...........

7  Havergort, havervlokken en  h a
verm eel .........................................

g  Peulvruchten (erwten, boonen, 
enz.) ........................................................

1 0  Versch en bevroren vleesch  (20% 
beenderen inbegrepen); konser- 
ven en alle preparaten, welke 
ook de hoeveelheid  vleesch zij, 
welke zij naar verhouding be
vatten  ....................................................

1 2  Andere zetm eelhoudende produk- 
ten  dan havergort, enz>., p eu l
vruchten en  aardappelm eel (dit 
laatste n iet gerantsoeneerd) ...

1 3  K unsthoning ...........................................
i a  K onfituren, in vert- en  vloeibare 

suiker, stroop, vruchtenm oe*, 
broodsmeersel, ten  m inste 30% 
suiker bevattend ..............................

fc2 0  Aardappelen ........................................... | 500 gr.

225 gr. 6 kg. 750 225 gr.
170 gr. 5 kg. 100 170 gr.

150 gr. 4 kg. 500 150 gr.

125 gr. 3 kg. 750 125 gr.

175 gr. 5 kg. 250 175 gr.
250 gr. 7 kg. 500 250 gr.
450 gr. 13 kg. 500 450 gr.

3.3 gr. 100 gr. 33 gr.

13 gr. 390 gr. 130 gr.
8.4 gr. 250 gr. 84 gr.

5 gr. 150 gr. 50 gr.
50 gr. 16.5 gr.

33 gr. 1 kg. 333 gr.

4.2 gr. 125 gr. 42 gr.

6.6 gr. 200 gr. 66 gr.

35 gr. 1 kg. 050 35 gr.

3.3 gr. 100 gr. 33 gr.
7.5 gr. 225 gr. 75 gr.

15 gr. 450 gr. 150 gr.
500 gr. 15 kg. 2,5 kg.

30
30

30

30

30
30
30

3

3
3

3

3

3

3

30

3
6

EEN MILLIOEN
voor 

50 Fr.

200.000 Fr. 
voor 

10 Fr.

Hoogwater te 
Oostende

MAART
Zaterdag 8 M aart ..........  9.21 22.60
Zondag 9 M aart ................ 10.49 23.25
Maandag 10 Maart .......... 11.57
Dinsdag 11 Maart ..........  0.24 12.48
W oensdag 12 M aart .........  1.10 13.32
Donderdag 13 M aart ... 1.51 14.11
Vrijdag 14 Maart ..........  2.31 14.51
Zaterdag 15 M aart .......... 3.11 15.32

Voor Nieuwpoort trekt m en 12 m in. af. 
Voor Blankenberge voegt m en 13 m in  

bij.
Voor Zeebrugge voegt m en 17 min. 

bij.
ZON. — De dagen lengen  2 uren vanaf 

28 Februari to t 31 Maart.
MAAN. — E. K. den 4n te 13.42 u.

V. M. den 12n te 2.26 u.
L. K. den 18n te 20.07 u.
N. M. d en  26n te ft.02 u.

Art. 3. —  Tot nadere beschikking d ien t elke verkoop van  bier in vaten, op 
flesschen of per  glas te  geschieden tegen afgifte  van  zegels nr. 1 of van  
m achtig ing to t  bevoorrading, n aar  volgende grondslagen:

112 liter bier, van één graad van  gelijke waarde als 25 gram  brood;
112 liter bier, tw ee  graden, van  gelijke waarde als 50 gram  brood;
112 liter bier, vier graden en meer, van  gelijke w aarde als 100 gram brood.
De bevoorrading der detailhandelaars, grossiers en fabrikanten , geschiedt  

onderscheidenlijk  door middel van m achtig ingen  A, B en C.
Art. 4. —  De verdeeling van havergort, havervlokken en  haverm eel ge

schiedt tegen  afg ifte  van zegels nr. 7, m et inachtnem ing van  de bij h et besluit 
van 18 Septem ber 1940 voorziene m odaliteiten.

Art. 5. — Tegen overlegging van eendoktersbewijs kunnen de zieken, bij den  
gem eentedienst, ieder zegel nr. 4 tegen  drie zegels nr. 11 ruilen. De aldus ge
ruilde zegels nr. 4 worden op h et doktersbewijs geplakt en  onm iddellijk geannu
leerd.

Voor ongeneeslijke ziekten wordt er maar een enkel getu igschrift vereischt; 
de volgende m aanden plakt de aangestelde beam bte de geruilde zegels nr. 4 op 
een blad ongezegeld papier dat door den gerechtigde voorgelegd wordt en de op 
h et geneeskundig getu igschrift voorkom ende aanduidingen verm eldt, te weten: 
naam  van den geneesheer naam  van den zieke, aard van de kwaal en  datum  
der aflevering.

AANVULLENDE BEPALINGEN 
VALSCHE ZEGELS

In aansluiting m et bovenstaande rantsoeneeringstabel, dienen volgende be
palingen te worden in acht genom en:

De winkeliers worden gewaarschuwd dat, m oesten hun valsche zegels wor
den aangeboden, zij tot p lich t hebben dadelijk de politie te verw ittigen en de 
id entiteit van de betrokken personen vast te stellen . Deze zegels kunnen in  
geen geval recht op herbevoorrading geven.

VERKOOP VAN BROOD EN MEEL
In h et Staatsblad van 31 Januari 1941 is een bericht verschenen waarbij 

aangekondigd wordt dat de bakkers h et m eel m ogen voorbehouden voor hun  
gewone k liënten en aan eiken verbruiker slechts de vereischte hoeveelheid ver
koopen om in  de behoeften  van één week te voorzien.

Daar de zegels nr. 1 voortaan genum m erd zijn van 1 tot 30, zal h et m o
gelijk zijn over de toepassing van  deze bepaling te waken en deze tot den ver
koop van brood u it te breiden.

Te dien einde is h et aan  de bakkers verboden aan te nem en:
1. Van 8 tot 14 M aart 1941, de zegels nr. 1 genum m erd van 9 tót 30;
2. Van 15 tot 21 dito, de zegels nr. 1 genum m erd van 23 tot 30;
3. Van 12 tot 28 dito, de zegels nr. 1 genummerd van  23 to t 30;
De «verstreken» zegels m ogen zonder beperking aangenom en worden.

(Zje vervolg h i e rn a as t ) .

ABONNEMENTEN :
BINNENLAND : Een ja a r, 30 fr. ; 9 m aanden, 25 fr. ; 6 
m aanden , 15 fr. ; 3 m aanden, 10 fr. BUITENLAND : 50 fr.

Regeling met ingaDg van Zaterdag 8 Maart 1941
OPGAVE EN HOEVEELHEDEN DER WAREN

Art. 1. — Met ingang van  8 Maart 1941 zijn de zegels in  groene tin t op 
roodkleurigen ondergrond, vervallen. H et is verboden ze nog te gebruiken.

Van dezen datum  af to t 6 April 1941, gelden alleen de roetbruine zegels op 
violetkleurigen ondergrond.

Art. 2. — Met ingang van 8 M aart 1941 is de rantsoeneering van de ee t
waren geregeld volgens onderstaande opgave en hoeveelheden:

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

VOOR HEN DIE IN ENGELAND VER
BLIJVEN. — Velen hebben over fam ilie
leden, w aarschijnlijk in  Engeland ver
toevend, nog geen nieuws ontvangen. 
T hans wordt ons gemeld, dat zij h ier
voor ook navraag kunnen doen bij het 
Roode Kruis, Egm ontstraat, Brussel, 
vanwaar m en, naar h et schijnt, m  be
trekking kan kom en m et de «War Or
ganisation  of the British  Red Cross, 
Foreign R elations Departm ent, Lord 
C nam oerlains Office, S t Jam es Palaue, 
S.W.I. London».

De m eüedeelingen m ogen hoogstens 
20 woorden bevatten.

4M»
In verband mejt onzen oproep van 14 

Februari jl. la a t de neer ERASMUS uit 
Breskens ons w eten  dat YVOJnjnE TOM- 
ïviüüjiJN, eentgenoote van H enank  Eras
m us, alien  in  goede gezondneid zijn an 
in  tn g e ia n d  verblijven. D it n ieuw s werd 
lan gs n et Roode Kruis doorgezonden. 
Voor nadere in lichtingen  kan de betrok
kene fam ilie zich in  verbinding stellen  
m et aen neer Erasmus, Breskens (Hol
land).

A
U it een brief die de heer ROBERT 

C U ïP E K ö u it Engeland onltving van  
zijn ianune, oLjkt aat deze nog m  voile 
gezonuheia is. in  cut senrijven worat 
verm eia aat h et m et nooctig is  een in
ternationale postzegel in  aen. om slag te 
steken.

**
ALBERT LIEDS vertoeft in  goede ge- 

zonaneid en vaart op üJigeianü, alaus 
lu ia t een berient van  21 Januari 1941 
aoor ae fam ilieleden te  Oostende ont
vangen.

A
K an ons iem and in lichtin gen  bezor

gen over h et visschersvaartuig 0.154 
van Lü-fEIRE MAURICE, uit Oostende 
vertroKisen m et aan  boord RAPHAEL 
POjnJAERT a ls m otorist?

K an ons iem and in lich tin gen  bezorgen 
over JOSEPH DjüGRAEF, vertrokken uit 
Antwerpen den 21 April 1940 aan  boord 
van de «GAJNDIA» van  de Cie M aritim e 
Beige. De genoem de kwam  den 10 Mei 
194U te  New-York aan, zou daar zijn  
vaartuig verlaten hebben om  in  te sche
pen aan boord van een Noorsch schip  
«GREY COMOTY», dat denkelijk naar 
Spanje afreisde. Deze in lichtingen  wor
den gevraagd door zijn  echtgenoote, wo
nende te  Wilrijk, S chansw eg 67, Ant
werpen.

*#•
De volgende personen verblijven nog 

in  Engeland in  goede gezondheid: FRE
DERIC COOPMAN ; ALFRED LABEKE, 
echtgenoote van B ertha Vanthournhout; 
PAULINE BLOMME m et haar echtge
noot HE1NRI WILLAERT; GERARD NIE- 
RINCK, echtgenoot van Alice Rys; de 
fam ilie GERARD DECKMYN en  ADOLF 
DECKMYN, schipper van de 0.60. D it 
nieuw s dagteekent van 1 Februari 1941.

##*
W eet iem and nader n ieuw s over JAN 

PINCKET en  zijn echtgenoote BERTHA 
SERiNEELS en  kleinzoontje HERMAN 
URBANCK, vertrokken n aar Engeland  
op 18 Mei 1940 aan boord van een m aal
boot, alsook over GASTON RODENBACH, 
zijn echtgenoote en  kind, te sam en ver
trokken? Dit wordt ons gevraagd daor 
Mevr. Vilain, Dr. V erhaeghestraat, 64, 
Oostende. *#*

De volgende personen vertoeven in 
goede gezondheid in Engeland: OSCAR 
GHESELLE van de 0.323; FRANS GHE- 
SELLE van de 0.101; IRENE HOSTE m et 
twee kinderen en MARIA HUBROUCK. 
D it werd m edegedeeld lan gs Lissabon, 
Postbox 506. •**

Weet iem and nieuw s over: VA1NDEN- 
DRIESSCHE LEONIE, w aarschijnlijk  
vertrokken m et Frederic Coopman. We 
w eten dat laatstgenoem de goed in  En
geland aangekom en is.

AAN MEVR. DE BERNARDI-MESSAN- 
CY. — Wij raden U aan te  schrijven  
langs Postbox 506, Lissabon (Portugal); 
de naam  van den persoon verm elden, a ls
ook h et vaartuig waarop hij bescheept 
v/as. De 0.83 is goed in Engeland aange
komen.

We vernem en dat GABRIELLE POI - 
PE, op 1U Mei 1940 vertroKKen m et i  
0.85 «Marcei» van de P. V., vertoeft i 
u ard in  in Engeland.

VANDEKERCKHO V E LEON, die in  M . 
m et zijn vrouw op looasDoot 11 na.
* ranKrxjK vertrok en te s t .  iviaio ari 
veerae, waar zijn vrouw w eia  a ig ezt., 
vaarde m ee naar Cneroourg, van wa. 
nij aan ooord van üe looasuoot ia  gm . 
öedertdien n e e it  aijn viouw  öanue. 
Marie, wonende Prins A ioertiaan t  , 
isreeaene (.Sas-aiyKens) van  nem  get 
nieuw s meer vernom en.

Ziij die o m u e u t uezen m an nieuv, - 
he u oen, zouden een eentgenoote eens v 
m eer geiunüig m aüen.

A
Wie kan ons inhentingen  verschaffe 

om trent i-iUCA ijrct_iüirnrc, op iö  Api . 
ia*±u vertiüjuien aan uooia van de U.t . 
«uaoy» van ae i-ecnenes a vapeur?

u it  worat gevraa^a aoor zijn  eentg - 
noote, aie nier acntergeoieven is m  
a n e  Kieine Kinüers en tnans veroiij 
otuiverstraat 28.

Aiie innemingen aan ons blad g 
stuurd, zijn  weiüom.

•*
Verieden week vroegen we of niemai- 

ons nnientm gen  k on bezorgen ov 
ii^iON iv u o o ir tO iii' ,  veruoKKen m 
iooüiooot iö  naar üngeianü.

n e t  is wei te verstaan, aa t deze ir. 
iicntm gen  gevraaga wuraen over nei. 
zijn  vrouw en nun Kina, aaar ze sauit 
vertroKKen zijn  en  ae iam ine van ne . 
nog geen nieuw s ontvm g.

*»
Wij kom en nieuw st te ontvangen va i 

Mevrouw MARiA D ütsu iiA un i', eentgt 
noote Frans öcnaeisen. z ij  Devmdt zic 
'in gezeiscnap van naar scnoonouüer., 
M. en Mevr. SUriAEivEJN-LAU wmtufc, 
alsook Mevrouw EMMA La u w ü k ë -: 
eentgenoote Désiré D escnacht. Alien zij 
op ia  Mei vertrokken m et ae O.übti e 
bevinden zich anen in goeüe gezonunei. 
in  Engeland.

A
Aan JULIEN ZONNEKEYN werd ee i 

schrijven gericht door HEU'iOR ANNY; 
aie sam en w oont m et MAURICE Di. 
BROCK en JULIEN A N N ïS , vrouw e i 
aochter. Schrijver staat in  verbindin.. 
m et volgende personen: Gustaaf Z w a l 
nepoel, vrouw en schoondochter  ; M a d e 
leine Torney en hinders; Maurice Viae?. 
en familie; de gebroeders Goderis e ; 
familie; K a t te  Maes, familie  en schoon 
dochter; G ustaaf Marote en kinders . 
Pol Dagelet; Medard Soenen; Louis Vah 
daele; Charles en Edm ond Gevaer, ; 
B ertha Neels en kinders; Henri Bou , 
vrouw en kinders; Wardje Bockland , 
Ward Nieuweneuze. Al deze persone 
m eestal van den Conterdam, zijn  d i ■ 
nog in goede gezondheid en hopen va » 
hun fam ilieleden hetzelfde.

A
Van chef-loods EMIEL ASPESLAG : 

werd een schrijven gericht aan Mn . 
WILLY AERTS-GOES. Daarin wei -  
dringend naar nieuw s van  zijn  vrou . 
en kind gevraagd.

A
Door JULIEN POPPE werd een bericl 

ontvangen uit Engeland van  PAL 
TIMMERMAN, die laat w eten dat de fa ■ 
m ilie LOUIS LENAERS h et aldaar got-, 
stelt. Hij zelf verlangt dringend nieuv, . 
van ziijn vrouw. Zijn adres: Paul Tin 
m erman, 38 Belgrave Square, Londc . 
S.W. 1.

A
Aan een van onze teruggkeerde zee

lieden werd er een schrijven gericht va . 
CAMIEL WILLAERT, die laa t w eten  d , 
hij m et zijn fam ilie h et goed stelt. Ot . 
laat hij de groeten overbrengen va , 
FRANS HUYS, die zich bij hem  bevinc .

A
August V ancoillie-Lagast, wonend 

Nukkerwijk 37, Breedene, hebben nt_, 
geen nieuws ontvangen van hun zoc 
REMI VANCOILLIE, nachtwaker, die i i 
Mei 1940 vertrokken is naar E ngtlai - 
aan boord van de m aalboot «Baudouir; 
We w eten dat deze m aalboct goed t 
bestem m ing is aangekom en. De oudei 
die ongerust zijn nopens K n verder lt 
van hun zoon Remi, zouden echter d 
genen die nader nieuws kunnen geve , 
zeer dankbaar zijn.

(Zie vervolg blz. 6).

VERKOOP VAN BANKETGEBAK

A. De deelzegels van den Bond der Belgische Hotelhouders zijn geldig op 
grondslag van 50 gram « banketgebak » voor 25 gram « brood ».

B. De banketbakkers m ogen zich bedienen van door hen zelf afgeleverde 
deelzegels, uitsluitend voor de behoeften van hun kliënten.

C. De Duitsche deelzegels dragen de m elding « 25 Gr. Kuchen » en geven  
recht op een overeenstem m ende hoeveelheid, zijnde 25 gram banketgebak ; d j 
D uitsche deelzegels voor brood m ogen n iet door de banketbakkers worden aan 
vaard. De Duitsche deelzegels worden op afzonderlijke borderellen ingediend  
bij de gem eentebesturen, m et ’t  oog op hun om zetting in m achtigingen  « A ».

D. De aan de banketbakkers af geleverde m achtigingen A dienen opgem aakt 
op grondslag van 450 gram per zegel nr. 1 en de m elding « banketgebak » te 
dragen. Daarenboven wordt in  herinnering gebracht dat de m achtigingen  A in  
cijfers en letters h et getal Ingediende zegels dienen te verm elden.



Belangwekkende Studie van 
Staasingenieur-Arcnitect 

M. Van Coillie
Beschouwingen over het Bouwreglement

Verleden week lieten wij het eerste ge
deelte verschijnen van de samenvatting 
van deze stuaie, waarin scnrijver nan- 
aeiüe over ae noodzakelijkheid van een 
bouwverordening, de moeiiijKheid om 
een degenjK reglement op te stellen, het 
nazlcnt der ingeaiende plannen, en net 
toezicnt op ae uitvoering.

DE VROEGERE GEBREKEN

Heden zullen wij de oplossing aange- 
ven, wwhö vooropgesteiu wuiui, oputu 
ae weaeiüpoouw en ïater Deoouwing zou- 
aen  voiauen op aestnetiscn  geüiea.

tótaasingemeur Van Coillie trekt voor
eerst ae aanoacnt op w at er zooai weru 
toegeiaoen ie  oouwen en üe spijtige ge- 
voisen  aie a it m eüeoracnt.

iiuizen met hellende daken werden 
opgericnt naast, gebouwen voorzien vai. 
piat uuii, waaraoor üe spitsvormig^ 
üoneiasmuur een onbevreüigeno uitzicu 
gai.

jjc noogte van de huizen en gebouwen 
mocnc ui aigemeenen regel 1 maal dt 
oreeaoe aer straat meten wat aanleiding 
gai tot net optreKKen van een apparte
mentsgebouw met acht verdiepingen, 
naast een gewoon burgershuis met twee 
a ane veraiepingen.

«et burgersnuis werd letterlijk ver- 
piettera aoor noogDOUw. ue voorgev e, 
vau net appartemeutsgeDouw wera ver- 
zoigü, zeiis wera soms Kostbaar materiaa 
te werü: gesteld, aoch de scneiüsmuu,. 
wera met gewone, ruwe oaksteenen op- 
geiuetseiü, wat voor gevolg nad op ziji. 
muist gezegd, een aiscnuwenjke muur- 
oppcrviaKte tentoon te stellen.

ueze scneidsmuur werd verder ont- 
sieia üoor ae scnouwen van de aanpalen- 
ae wonuig aie soms 2 â 3 maai zoo noog 
waren ais net huis zelf.

Om Desparing van kosten in de hand 
te werken, weraen schouwen, geaeelteiijh. 
ui uietseiwerK, gedeeltelijk in eternitbui- 
z t u  oygetroKKen (zie Stella Mans vin- 
aictivwaan>, wat een onooglijK, abomi- 
naie, uiiecte aanschouwing verschaïte.

oaar aeze hooge scheidsmuur niet 
maiiaeelig gemaakt werd, moest er toch, 
aoor ae geiabegeennge eigenaar, iets op 
gevoiiaeu woraen om de muur te laten 
icuüeeren.

o e  muur werd verhuurd of verkocht 
aan een pubiiciteitskantoor, en zoo zagen  
wij nier en  aaar ae groote hinderlijke re- 
ciam eooraen te voorschijn komen, üie 
ganscne staüsbeeiden ontsieren.

De teekeningen waren niet altijd van 
goea aiooi, ae kieuren waren schreeuwe- 
iig, aizicntelijk.

De nanaeiaars werden aangetast door 
de rucntoaarneidsepidemie, cn dit haa 
voor gevoig üat de gevels van restau
rants, Koinehuizen, winkels, allerlei op- 
scnnlten droegen, waarvan de letters, de 
meest verscninende karakters, afmetin
gen en kleuren hadden.

DE GEVELS

N aast dit onrustwekkend verschil van  
hoogte, en  afschuw elijke reclames, zien  
wij n et verscnil in  de behandeling der 
gevels.

u e  eenen hebben gem eend dat bij h et  
up vatten van gevels, geen kunsttalent te  

Koirit, en n et volstond een muur te 
m ajicn m et onproportioneele gaten of 
opciiingen voor vensters of deuren.

Aiiaeren daarentegen hebben zich m et 
een eenvouaig uitzucht n iet tevreden ge 
s ttia  en neoDen ornam enten gebruikt en  
miauiuiKt, zonder zich ervan te bekom 
m eren, of aeze versiersels kunstvol wa- 
ic ii  oi n iet.

öcn iijver gaat de verschillende stroo- 
miiigen na, weike zich hebben la ten  ge- 
vutien op aestn etiscn  gebied. De aestne- 
tiei>.atiji maaKt de meerderneid uit, de 
uiütoiibcne stijl, nagevolgd op m in of 
uicci' truowe m anier vorm t m inderheid, 
en  n et m odernism e verkrjigt in  de la a t
ste v ijitien  jaar, burgerrecht.

•tiij w ijst op de uiteenloopende richtin
gen van n et m odernism e, zijnde h et cu- 
uiöine lu tu n sm e, internationalism e. On- 
uerstenen wij dat ieder geval op zich  
zen  een kunstwerk is  toch kan geen een- 
n eia  or narm orusch verband verwezen- 
lijKt woraen, zoo aanpalend of in  de 
aicnte nabijneid, de m eest verschillen- 
ae geveiopvattingen verzam eld zijn. Zoo 
komt n et dat straten  en lan en  kunnen  
vergeleken worden aan staalboeken van  
alle m ogeiijke en indenkbare stijlen.

Schrijver verklaart dat h et m et den  
toestand bij veranderingswerken n iet 
beter is gesteld.

Op den Zeedijk, welke door he.t uiter
lijk aanschijn, de roem van de koningin  
der badsteden, zou m oeten hoog houden, 
werd een puntvorm ige gevelwand, bij- 
gewerkt om derwijze een tw eetal ver- 
aiepingen te  winnen. Alhoewel de façade 
oveiaeKt was m et lijsten  ornem enten, 
lueelanouwwerk, werd aan h et nieuw  ge- 
aeeite n iet de m inste versiering aange- 
bracnt, en  h eeft m en een gewaarwording  
van armoede, naaktheid, en  bouwkunsti
ge ongem anierdheid.

H et is n iet goed te pleiten, dat het pre
sentabele, h et kunstkeurige, h et sch itte
rende dat ons is overgebleven, zoo maar 
onder de voeten wordt getrapt.

DE KEUS VAN HET BOUWMATERIAAL

Wat ook volledig m iskend werd, is de 
overwegende rol welke de keus van het 
bouwm ateriaal en de kleur ervan speelt. 
Een gevel waarvan de lijn  als gelukt mag 
aanzien worden, kan door een onoordeel
kundige keus geheel tegenvallen. Gezien 
ook op d it terrein volledig willekeurig  
m ocht gehandeld worden, bemerkte men 
îaçaden  in  rood, donkerbruine, groene, 
blauwe steenen  uitgevoerd n aast gevels 
in  w itte roomkleurige, gele baksteenen  
opgetrokken.

De kleurharm onie tusschen de gevels 
onderling bleef uit, m aar in  een zelfde 
façade werden de m eest afstootende 
tin ten  n aast elkander aangebracht. Het 
baarde dan ook geen verwondering een  
buitenw and te  zien in gele baksteenen, 
vensters in purper, gaande naar aniline, 
deur in  im itatie oud ijzer, gepatineerd  
oud zilver.

H et spreekwoord «Smaak en  kleur val
len  buiten discussie» vindt hier wonder
wel zijn toepassing en toont op welke 
bedroevenswaardige banen h et h eeft ge
leid.

Na op een nuchtere manier, de m eest 
ophefm akende gevallen  te hebben be
sproken, welke oorzaak zijn van den 
aesthetischen  warboel welke hoogtij 
viert, oordeelt steller d at h et n iet van  
belang ontbloot is te onderzoeken wie er 
zoo allem aal schuld h eeft aan dezen  
wantoestand.

VOOR MEER SCHOONHEID

De Stadsingenieur betreurt dat de eige
naars den weg n iet vonden naar tech 
nische en talentvolle architecten. Het

volk over ’t algem een h eeft geen kunst- 
opleiaing genoten, n et zien orienteeren  
aoor snooism e, vonü pracntig, weigeiukt 
en neenijK w at in  ie ite  enkel nieuwer- 
w etscn oi origineel was.

De arcnitecten zijn n iet verantwoorde- 
lijK voor ae wansmaaK bij h et bouwen, 
zij ontworpen over t algem een, kunstige 
en keurige geveis toen m ag daaruit nnet 
oesioten woraen, aat w at gepresteera  
werü n iet kan verbeterd worden.

De ware schuldigen van die verwilde
ring zijn de openbare besturen.

Nadat door tim m erlieden, m etsersba- 
zen, pioegoazen, en door al wie m aar een  
potiood tusscnen de vingers kan houden, 
misvormde stadswijken weraen gescna- 
pen, werü h et beroep van den acrnitect 
uescnermd üoor een wet in  1939. Het ge
m eentebestuur n ee it ook. niet ingegrepen  
op aestnetiscn  gebied.

DE NOODZAKELIJKE OPLOSSING

N a grondige overweging en  studie van  
dit zoo delikaat probiem a ziet scnrijver 
ais v ^ i i t  ae  oplossing.

In n et bouwreglem ent zou een artikel 
ingeiaacnt worüen, weme luiüt: «Het ui- 
ten ljk  aanzicnt van nieuw te bouwen oi 
te veranüeren gebouwen m oet ausüam g  
opgevat worüen, üat het op zich zeil, en  
m et üe om geving, w at hjn, vorm, Kleur 
aangaat, een harm oniscn geheel vormt-».

Een schoonheidscom m issie, bestaande  
uit vijf ïeüen, zou aangestelü  worden om 
advies uit te brengen om trent de inge- 
diende plannen.

Aan de hand van w etten  en vonnissen  
wijst schrijver er op, dat n et gem een  
lebestuur, gem aentigd is bouwverbod op 
te leggen voor aesthetische redens.

De eigenaars en architecten  zouden  
verplicht woraen tegenwoordig te zijn  
op een vergadering van de w elstands
com missie, waar de voorwaarden zouden  
oepaald worden voor h et bouwen in het  
m  Kwestie zijnde stadsgedeelte.

Deze bepalingen zouden vastgesteld  
worden na onderlinge redeneering. Bij 
dergelijke vergadering zouden volgende 
punten kunnen besproken worden : de 
noogte der gebouwen; de constructiedee- 
én zooals, daking, loggia’s, balcons, hoog
te van winkelhuizen; m aterialen; ver
sieringen; kleur der bouwstoffen, en de 
stijl.

De stijl is h et m eest ingewikkelde 
vraagstuk. Schrijver is van oordeel dat 
m oet getracht worden een nieuwe bouw- 
Kunst in  ’t leven te roepen, welke een  
werkdadige belangstelling in  h et land en  
in den vreemde kan opwekken.

EEN TE VOLGEN RICHTLIJN

De Vaststelling van 
de Vlschprijzen

OFFICiEELE MEDEDEELING VAN  
NATIONALE LANDBOUW - 
EN VOEDINGSCORPORATIE

DE

Hoofdgroepeering
«Visch- en Visscherijproducten»

De N ationale Landbouw- en Voedings
corporatie, lan gs haar Hoofdgroepeering  
«Visch en Visscherijproducten» om, zal 
den aanvoer en de verdeeling van  visch, 
sch aa l- en  weekdieren organiseeren, a ls
ook de prijzen vaststellen.

Hierbij zal rekening gehouden wor
den m et de belangen van den verbrui
ker m aar n iet m inder m et die van de 
voortbrengers; wij bedoelen hier voor
nam elijk  onze visschers en  reeders, die 
harde tijden  doormaken en  voor hun  
noesten arbeid een billijke vergoeding  
verdienen.

De grossisten en invoerders, door de 
Corporatie erkend, zullen een vergun
ning ontvangen die hun zal toelaten  zich  
reentstreeks bij de voortbrengers te be
voorraden én — of in  te voeren.

De kleinhandelaars kunnen zich bij de 
grossisten bevoorraden, m aar m oeten  
daartoe eveneens door de Corporatie er
kend zijn.

De prijzen voor de verschillende ver- 
koopstadia, vastgesteld  in  overeenkom st 
m et h et Comm issariaat voor Prijzen en  
Loonen, zullen nauwkeurig m oeten toe
gepast worden. Het n iet naleven van d e 
ze verplichtingen zal streng gestraft 
worden.

Voor de 
Teruggekeerde 

Vlaamsche Jongens 
uit Spanje

U tf lO ü

OVER HUN DEMOBILISATIE

INCEZONDEN

Tel. 71741 en 72781

Het tweede Handelsdok 
en de Modelyachten 
te O O S T E N D E

Nu er zooveel sprake is  van h et tweede 
dok te  dempen, veroorloven wij ons de 
aandacht van de Hoogere Overheid te 
vestigen  op h et feit, dat dit dok, n iet op
gevuld, een prachtige attractie zou kun
nen uitm aken voor onze badstad en te
vens een onderwijzend centrum  van  
belang voor de zeevaart zou beteekenen.

O nlangs werd er in  deze kolom m en nog  
op gewezen van welk groot nut h et is  
onze jeugd de liefde to t de zee aan  te 
leeren en dit op een ernstige basis van  
onderricht, opdat de later te plukken  
vruchten waardevol zouden zijn en dat 
er m.a.w. uit onze straatbengels, stoere 
zeekapiteins zouden groeien. En ziehier 
in  welke voorwaarden:

Men h eeft wel reeds in dagbladen of 
tijdschriften  gelezen over de sport van  
m odelschepen. D at zijn groote m en
schen, die m et kinderscheepjes spelen, 
zou m en durven zeggen. Die groote m en
schen doen nu echter n iet kinderachtig, Geen braver m enschen  dan de vis- 
w ant hun spel is ten  zeerste ingewikkeld sc/iers. Eerlijk, oprecht,  braaf en naïef.

Stoommachienen - Motoren - Stoomketels

Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 

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

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

Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz.
HandeUregister 95Postcheck 99136

De Uitbuiting der Visschers
Aan de hand van een Reis naar Frankrijk 

of de zaak Sabbe
SABBE’S AANHO UDING SM ANDAAT VOOR EEN M AAN D VERLENGD

Stadsingenieur Van Coillie zegt, dat 
nieuwe w ijken m aar zouden m ogen aan
gelegd worden zoo de grond «bouwrijp» 
is, d.w.z. dat de 2/3 van de grondbezit
ters w enschen te bouwen.

Dit gekend zijnde &ou de Stad eerst 
m oeten aanvatten  m et de uitvoering van  
riolen, leggen van leidingen van water, 
gas, electriciteit. Wat zagen wij vroeger, 
als een straat hier of daar bebouwd ge
raakte, bekwam de eigenaar, m its beta
ling vanaf de laatste verbinding tot aan  
zijn woonst, de aansluiting op water, 
gas, electrisch net.

Van riolen is er geen spraak, m en m oet 
een duiker in  h et voetpad aanleggen, 
nuttelooze kosten w ant deze leiding m oet 
buiten gebruik gesteld worden zoo de 
openbare rioleering er komt.

Tot de bestratingswerken wordt soms 
overgegaan, en wanneer dit werk vol
tooid is, wordt de straatbedekking op- 
volgentiijk opengelegü voor water, gas, 
electriciteit, is n iet voor de m oerleiding  
dan toch voor de vertakkingen. Dit h eeft  
voor gevolg dat in  p laats van een effen  
en vlakke weg te bekomen, putten  en  
hoogten elkander opvolgen.

De voetpaden zijn eveneens een op
volging van hellingen  en dalingen, en  
de deurdorpels schom m elen van 2 tot 22 
cm.

Deze betreurenswaardige toestand heb- 
oen wij m aar al te veel gekend; h et is 
zoo onberedeneerd, als een boer die zijn  
paarden achter den wagen zou inspan
nen.

Op aesthetisch  gebied is vooropgestelde 
werkwijze noodzakelijk. Het oprichten  
van een straat geschiedde vroeger ge
leidelijk en h et duurde som s tien  jaren  
vooraleer de straatw and volledig opge
trokken was; op die wijze kan geen een 
heid of harm onie verwezenlijkt worden. 
Dus tot bebouwing zou alleen m ogen  
overgegaan worden zoo de grond bouw
rijp is; en de nieuwe wijken zullen der
wijze de weerspiegeling zijn van welbe
grepen m aatschappelijke orde.

Schrijver haalt enkele bijzondere ge
vallen aan, die zoo verschillend zijn, dat 
hij m eent dat ieder probiem a een eigen  
oplossing m oet krijgen, en waar de 
schoonheidscom m issie n uttig  werk zal 
kunnen verrichten.

RECLAMEBORDEN MOETEN 
VERDWIJNEN

Wat nu de reclameborden betreft, 
w enscht opsteller de groote reclam ebor
den te zien verbieden. K leine ruchtbaar- 
heidspaneelen zouden toegelaten  wor
den, doch onderworpen aan de w el
standscom m issie, jui alle buitensporig
heden te beletten.

BESLUIT

Stadsingenieur Van Coillie is er van  
overtuigd dat, voor al w at hooger aan 
gehaald werd, veel zal kunnen verkregen  
worden bij m iddel van raadgeving, voor
lichting, opleiding van de eigenaars, 
door architecten, kunstvereenigingen, 
openbare lezingen of voordrachten, de 
welstandscom missies, en zelfs m eer dan  
door voorschreven bouwbepalingen. D e
ze m anier kan worden een gulden m id
denweg tusschen de onvoorwaardelijke 
gehoorzaam heid en ongebonden vrijheid.

Zijn bedoeling is dus, gebouwen die 
er w anstaltig, pralerig, onsam enhangend  
en verward uitzagen, te vervangen door 
statige, indrukwekkende, stevige, groot- 
sche gebouwen.

Uit de puinen der karakterlooze, on 
doelm atige, afstootende, onrustwekken
de huizen, zouden zoodoende nieuwe op
rijzen, gekenm erkt door karakter, doel
m atigheid, vriendelijkheid, eenvoud en  
rust.

Moest zulks werkelijkheid worden, dan  
ware zijn vurigste w ensch vervuld.

Wij durven verhopen dat de studie 
van dezen ijverigen am btenaar door h et  
G em eentebestuur grondig zal onderzocht 
worden en dit laatste zal ingrijpen om  
den w antoestand op aesthetisch  gebied 
te doen ophouden.

Mogen wij er de aandacht van  onze 
Jjongens, die uit Spanje teruggejkeerd 
zijn, op vestigen  dat h et in  hun voor
deel is, dat zij zich volledig in  regel ste l
len m et alle overheden en besturen om
trent hun dem obilisatie.

Het m eerendeel h eeft een «Entlas
sungschein» van de D uitsche Overheid 
bekomen. Het Roode Kruis te Brussel 
h eeft er ook naderhand zijn stem pel op 
geslagen.

M et dit bewijs dienen onze jongens  
zich eerst aan te m elden op h et stad
huis, M ilitiebureau. ingang Stokholm 
straat.

Hier zal m en hen  een stem pel van  
het gem eentbestuur geven en inschrij- 
veÿn op de desbetreffende fiches» zoo
dat m en zich in  orde h eeft gesteld m et 
het gem eentebestuur.

Nu m en .toch op h et stadhuis is, doet 
m en best m aar m eteen  n aar h et Bevoor- 
radingsbureau te  gaan en  daar al zijn  
papieren te gaan ontvangen.

Wie geen id en tite itskaart m eer h eeft 
of welke dateert van vóór 1937, kan  te 
gen betaling van één frank en  voorleg
ging van een recente toto, een nieuwe 
id entiteitskaart bekomen in  de Bevol- 
kingsbureau, welke gelegen is in  dezelf
de gang, waar zich h et M ilitiebureau  
bevindt.

Men gaat hier overal binnen zonder 
kloppen en wordt zonder lang w achten  
spoedig besteld.

Vandaar dienen onze gedem obiliseer
de jongens zich aan te m elden op h et  
B elgisch Dem obilisatiebureau (vroeger 
Plaatscom m andant) K o n in g stra a t 28 
(op den hoek van de Y zerstraat en de 
K oningstraat). Men gaat een achttal 
m arm eren trappen op en slaat links in, 
hier zal m en een andere stem pel geven.

In  de m eeste gevallen  wordt h ier uw 
«Entlassungschein» ingehouden. Door 
hun bevoegde zorgen worden deze over
gem aakt aan  de K reiskom m andantur, 
die er een andere stem pel zal opslaan.

In elk geval zal h et B elgisch  Dem obili
satiebureau U alle nuttige in lichtingen  
verschaffen  opdat U zich volledig in  re
gel zult kunnen stellen . Voor hen  die geen  
«Entlassungschein» m ochten  bekomen,

en vereischt een zeer goede vakkundige 
kennis van  schepen, scheepvaart en  alles 
w at er m ede verband houdt, en  gij allen, 
die zulk een spectakel, la a t staan  een  
wedstrijd, hebt bij gewoond, zult h et m et 
ons eens zijn om te verklaren dat dooi
de liefde to t deze sport echte zeelieden  
kunnen geboren worden, daar om aan  
di.t spel deel te  nem en m en een  volledige 
kennis m oet hebben der m aritiem e we
tenschappen, welke juist dezelfde is als 
voor de groote vaartuigen. Al spelend  
zou deze kennis dus aangeleerd worden.

Maar bestaan  er in  h et buitenland  
groote vereenigingen, die hun eigen tijd 
schriften, eigen onderwijslokalen en zoo 
m eer bezitten, België bezit er weinig of 
geen. Oostende vorm t er dan ook geen  
uitzondering op. W at echter w el een uit
zondering is, is dat onze stad  n iet eens 
een  geschikte p laats voor m odel jachten  
bezit, zoodat deze «sport» noodgedwon
gen geen uitbreiding kan nem en.

Derhalve zou h et tweede dok, gelegen  
in  h et stadscentrum , hiervoor de ge
schikte p laats kunnen zijn. Er zou al
daar een 2 m eter breede loopbrug (pas
serelle) kunnen aangebracht worden, 
van w aaruit h et publiek een  prachtig  
zicht zou hebben (het p laatsen  van stoe
len zou nog een stuiver opbrengen) ; een  
tweede passerelle van 1,50 m. breedte 
zou kunnen aangebracht worden op 0,20 
m. hoogte van de w atervlakte, welke 
door de liefhebbers der m odel jachten  
zou gebruikt worden om hun  vaartuigen  
zeewaardig te  m aken. Ziet U reeds de 
prachtige zeiljachten  of m otorbootjes 
over h et w ater scheren?

Tevens zou m en er zorg kunnen voor 
aragen, dat dit dok bij m iddel van slu i
zen op gelijke w aterniveau blijft en zou 
alzoo een vischrijke p laats ontstaan, 
welke voor de hengelaars gewis aantrek  
zou hebben. Twee vliegen in  een klap  
d u s!... I

D it plan is natuurlijk voor verandering  
en verbetering vatbaar; h et w il dan ook 
m aar de grondslag vormen.

Gezien h et feit dat h ieraan een grooteI , ___  ____ . . .  __. ,
propaganda voor h et Zeewezen verbon- had hij eenter twee dingen n ood ig . geld

en h et vertrouwen der visschers.
Het ging n iet gem akkelijk om aan  

’t een en t  ander te geraken, w ant te 
Heist en Brugge kende m en Sabbe...

Vooral n aiej zijn  onze stoere zeeOonKen.
Deze naiev ite i t  van  onze meestal on

geletterde zeemenschen h eef t  hun al 
veel miserie, veel ongelukken en veel geld 
gekost.

Nu en dan staan  er inderdaad  in één 
of andere ku stgem eente  z.g.z. zv isschers-  
vrienden» op, die er in siagen de naievi-  
te it  der Vlaamsche visschers uit te  bui
ten.

Oostende h eef t  een paar jaar  geleden  
één van  deze typen  gekend, en nu was  
h et de beurt van Heist om op d a t  gebiea  
op h et voorplan te  treden...

Octaaf Sabbe « visschersvriend »

Te Heist woont een zekere heer Octaaf 
Saooe, w iens veneden, ainoew ei tam elijk  
duister, toch door iedereen ginder goea  
geKenü is. Hij h eeft geen gekenü beroep, 
tenzij dat hij de zeer gewaardeerde ( ï )  
correspondent van  «Het Brugsch H an- 
deisblad» scn ijn t te zijn.

Deze persoon, die reeds zoo dikwijls in  
zijn vroegere «ondernem ingen» (?) zoo 
aeerlijk m islukte, zou h et eens m et de 
visscnerij prooeeren.

De treurige toestand van de visscherij 
na de ramp die in  Mei 11. over ons lana  
was iosgebarsten, bood hem  de geschikte 
geiegenneid  zich op h et voorplan te 
piaatsen. O ctaaf Sabbe, die ver van dom 
is  (noe jam m er voor hem  zijn verstanü  
steeüs langs den oneerlijken weg te heb
ben gebruikt) had onm iddellijk h et nut 
ingeziien, dat hij u it h et ongeiuk van de 
üiepoeproefde visschersbevolking zou 
kunnen trekken en de vaartuigen in den  
vreem de opgenouden, de goederen ln  
Frankrijk nier en  daar achtergelaten, 
enz. zou kunnen naien. Hij maaKte een  
reisplan op om: zekere goederen in  
Franscne havens achtergelaten, terug te 
gaan halen.

De Reis naar Frankrijk —  De hulp van 
«Het Brugsch Handelsblad» aan Sabbe

Om dit plan te kunnen verwezenlijken,

derzoek n iet beïnvloeden; we houden  
n ochtans ter beschikking van h et ge
recht een groot aantal docum enten die 
de oneerlijkheid van dezen weinig in te -  
ressanten persoon ten volle bewijzen.

den ligt, en dat al w at de zee betreft 
door onze stad  dient behartigd, betw ijfe
len  wij dan ook n iet of er zal iets op 
gevonden worden om deze vooropgestelde 
gedachte te  verwezenlijken.

Dit m oet NU gedaan worden, w il m en  
gereed zijn, eens de oorlogstoestand een 
einde zal nem en en de norm ale gang van  
h et leven terug duizenden en duizenden  
badgasten naar Oostende, K oningin der 
Badsteden, zal voeren.

Oostende m oet doen al w at in  haar 
m ach t lig t om dezen tite l te  behouden  
en w aardig te  zijn.

J. M.

Nota der  Redact ie

Alhoewel we persoonlijk nooit geen  
voorstander zijn gew eest van  h et behoud  
van h et eerste en tweede handelsdok, 
leggen  we ons bij de zoo pas genom en  
beslissing neer waarover we h et in  ons 
num m er van  vorige week hadden.

H et hierboven aangehaalde sport dient 
inderdaad m et alle m ogelijke m iddelen  
gesteund, om dat h et beoogde doel de

hebben, hoeven zij zich hier te  m elden ; n u ttigste gevolgen voor onze zeevaart
om er een te  bekomen.

De m ilitaire kleederen voor zoover zij 
geen persoonlijk eigendom  zijn, m oeten  
insgelijks bij de D uitsche Overheid lnge- 
leverd worden.

Jongens, welke echter w egens zekere 
redenen over geen burgerlijke kleeding- 
stukken beschikken (bv. h u is volledig  
afgebrand, geheele fam ilie in  Engeland  
enz.) m ogen deze blijven dragen to t op 
h et oogenblik dat zij zich burgerkleedij 
hebben kunnen aanschaffen . Evenwel 
dienen alle graadteekens verwijderd te  
worden en m ag h et m ilitair hoofddek
sel onder geen voorwendsel gedragen  
worden.

Wie de hierbovenstaande onderrich
tingen  stip t n aleeft, zal op geen enkel 
oogenblik door gelijk welke overheid  
kunnen verontrust worden.

Voor de zeelieden in andere steden  
w oonachtig zijnde, raden wij ze| aan  
zich tot hun gem eentebestuur te  wen
den.

m oet hebben. We zullen dan ook steeds 
te  vinden zijn om er onze volledige me
dewerking aan te verleenen.

N. V.
REEDERIJKAAI, OOSTENDE

Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en
— Openbare Werken —
— Maaout « Purfina » — 
Diesel Motoren « Sulzer »

De Werking van Winterhulp-Ooslende

;Xi

ADVERTEERT IN 
HET VISSCHERIJBLAD

Feesten

~  Alweer voor een volle zaal ging de der
de m atinée door op Zondag 2 M aart in  
«Oud Oostende». D itm aal had de h. sche 
pen Boudolf er aan  gehouden tegen
woordig te  zijn, alsook de voorzitters en 
leden der w ijken Oude S tad  en Mei
boom, De opbrengst beliep ditm aal circa  
1500 fr.

Zondag 9 M aart gaat de laa tste  voor
stelling van deze reeks door in de mooie 
zaal-der Astridschool. Wie h et feest nog  
niet bijwoonde, en een paar uurtjes aan
genam e verpoozilng w il genieten, h eeft  
nog een laatste  kans. Het aangenam e  
gaat m et h et n uttige gepaard, verm its 
de opbrengst aan  W interhulp ten  goede 
komt.

Het p lan lig t ter studie een reeks ver- 
tooningen in te richten  van h et poppen
spel «Kallemoeie». D it bericht zal vreug
de brengen bij groot en klein die eer
tijds van de stijlvolle opvoeringen van  
<i.Kallemoeie» genoot.

Tevens kunnen we m ededeelen dat op 
16 M aart een boksfeest in  h et Sportpa
le is doorgaat ten  bate van  ons werk, en 
dat m et de Paaschdagen een voetbaltor- 
nooi tusschen regionale en locale ploegen  
Ingericht wordt.

Ter navolging

Een tweede m aal werd ons door de 
zorgen, van den Bond der H andelaars 
een reeks van tweehonderd broodkaar
ten  overgem aakt, die bij vershijnlng van

dit blad al lang in handen der onder
steunden zullen zijn. En of ze welkom  
zullen zijn...

Stortingen

(vervolg)

Naam loos 200 fr.; V anhyfte 100 fr.; 
Hotel W ellington 500 fr.; Dr C. Louf 200 
fr.; Aug. Borgers 1.000 fr.; Sim ard A„ 
200 fr.; G. Devreker 200 fr.; Ch. Van 
Cutsem  500 fr.; S. A. Pêcheries à Va
peur 5.000 fr.; Friedrich K. 559,20 fr.; 
S. R. Sm is 200 fr.; S. A. Froid Industriel 
2.000 fr.; John Bauwens 2.000 fr.; F. 
V annitsen 500 fr.; Safco 5.000 fr.; Fr. 
Asscherick 500 fr.; Gepensionneerden, 
van den S taat 1.000 fr.; Liga der Eige
naars 500 fr.; N. Barbe 100 fr.; Vereen. 
M agazijnen 365,50 fr ; A. Dubois 400 fr.; 
A. D aniels (zitpenningen gem eente
raad) 644,95 fr.; S. I. C. I. 208 fr.; C. 
Wybo 300 fr.; Beliard and Crighton 215 
fr. 50.

Het Prop. Com. WH.

W en d t  U bij STERFGEVAL to t

August Verburgh
A ann em er  van  Begrafenissen 

OOSTSTRAAT, 38 — OOSTENDE

Wat deed onze slim m e kerel? Hij be
gon zien te bestem pelen als officieel af 
gevaardigde van den O.I.L. (Identificee- 
rings- en V erelfenm gsdienst van  Belgi- 
scne Goederen in Frankrijk), welke titei 
nij m et groote letters op zijn  deur sch il
derde : grof misbruik van vertrouwen,  
w ant O ctaaf Sabbe was geen afgevaar
digde van den O.I.L.

i  erzeivertijd m aakte « Het Brugsch  
H an deisb iad», h et zoo onafhankelijk  (!) 
en aiiesbeterwetend weekblad, een ge~ 
weiüige rekiaam  en veel gerucht rond 
üen persoon van Sabbe, stelde hem  vooi 
ais een oiïicneel personnage, h et ver
trouwen der visscners overwaard.

Deze gestolen  tited en de geweldige 
en eiiem ange loiartikelen  van  «H et  
jarugscn üandelsb iad  » bezorgden aan 
öaQoe suDsiües van eenige gem eentebe
sturen en n et vertrouwen van  sommige 
visscners en reeders.

n o e  de reis naar de Fransche havens  
vernep, neboen onze lezers in  voorgaan
de artiKeien, in  ons blad verschenen, 
kunnen uitm aken.

De uitwerking van het « plan Sabbe » 
en onze werking

Het eigenlijke «werk» van Sabbe m oest 
pas n a  den terugkeer gebeuren. Dan was 
im m ers h et oogenblik gekom en d at hij 
de visschers en reeders die hier op den 
terugKeer van hun «vriend» en van  hun  
goed zitten  w acnten  hadden, op de m eest 
grove, doortrapte en  verscheidene m a
nieren zou om den tu in  leiden. Sabbe 
was n et inderdaad te doen van deze 
«zaak» zooveel m ogelijk centjes in  zijn  
eigen zaK te doen terechtkom en.

Wij, die sam en m et de heeren Eber- 
harat en Pockelé van h et Zeewezen, de 
reis naar Frankrijk m eem aakten, h ad 
den eenter algauw klaargezien in  de 
snoode piannen van den bedrieger Sabbe 
en waren opgetreden voor de bedrogen  
visschers.

Sabbe zag zijn  p lannen en zijn on
regelm atigheden ontdekt worden en ge
bruikte tegen  ons een m iddel schurken  
eigen: chantage ! Vandenberghe zou zich  
p iich tig  gem aakt hebben aan beleedi- 
gingen  tegen  hem  : Octaaf Sabbe, de 
vriend van de visschers. Vandenberghe 
zou zich p iichtig gem aakt hebben aan  
h et openbreken van een wagon, aan h et 
ste len  van h et goed van de visschers ! ! !

Biijna onnoodig te zeggen dat «Het 
Brugsch Handelsblad» gretig nieuwe 
ellenlange venijnige en eerroovende ar
tikelen van de hand van  Sabbe opnam, 
een groote foto van dezen zonderlingen  
vlsscnersvriend publiceerde, veel lof 
naar h et hoofd van  Sabbe toezwaaide 
en onvoorzichtig den onverantwoorde- 
lijken lasterpraat tegenover ons nog ver
m eerderde.

Alles komt uit —  Sabbe achter slot 
en grendel

Indien  echter O. Sabbe gem eend had  
ons door zijn zonderlinge bedreigingen  
h et zwijgen op te leggen, dan h eeft hij 
zich leelijk m isgrepen. Wij la ten  n iet op 
onze teenen trappen !

Het gevolg van Sabbe’s bedreiging is 
geweest dat wij geheel zijn  oneerlijk  
gedoe aan ’t  lich t hebben gebracht. M is
bruik van vertrouwen, aftroggelarij, aan
m atiging van  valsche titels, valschheid  
in  geschrift, blijken eenige van Sabbe’s 
prestaties bij deze Fransche reis te zijn  
geweest.

Op grond van verscheidene k lachten  
h eeft h et gerecht verleden week dezen  
gevaarlijken kerel ingerekend.

De heer onderzoeksrechter Van R olle- 
ghem , die gelast werd m et h et onder
zoek, staat voorwaar voor een langdu
rige en m oeilijke taak, w ant de oneer
lijkheden door den held uit de kolom 
m en van  « Het Brugsch Handelsblad » 
bedreven,  zi jn ta lr ijk  en  u iteen loopend . 

L a t en  wij ech te r  h e t  gerechtel i jk  on-

Dit is het antwoord aan de treurige 
lastercam pagne door O. aabbe en «u et  
.csrugscn xianüeisoiaü» tegenover onzen  
persoon en onze onoaatzucntige werKing 
cen voorüeeie onzer visscnersoevoiKing 
op touw gezet.

Aan al aiegenen  die zich in deze cam 
pagne om een of anaere persoonnjKe 
i.eoen aan den kant van den treungen  
dire uit Heist hebben m eenen te m oeten  
jenaren  — van pastoor C nieiens uit de 
x'aster Pypescnool (een ander goed 
m en d  van Sabbe!) en den Oostendscnen  
journalist Lauwers, tot den bestuurder 
/a n  «Het Brugscn Handeisbiad» — de 
zedeles uit het gebeurde te trekken- 

n,en zaak is jam m er: ’t is dat de vis- 
öchers voor den zooveelsten keer slach t
offer zijn ..,

jabbe s aanhoudingsmandaat verlengd

De heer onderzoeksrechter Van Rolle- 
ghem  h eeft h et aanhoudingsm anüaat 
van Sabbe n iet alleen üoen oeKracnti- 
gen, m aar ze lls voor een m aanü ver- 
xengü, w at een bewijs is van üen ernst 
en de veelvuldigheid van de zaKen tegen  
dabbe uitgebracht.

Aldus is eens te m eer gebleken dat 
«Het Visscherijblad» n uttig  werü h ee lt  
verricht en h et m et de belangen van  
ons volk en vooral m et onze visschers 
steeds goed h eeft gem eend en  in de toe- 
K om st zullen we steeds dezelfde stelregel 
in  acht nem en.

HET VERDER ONDERZOEK

Het onderzoek tegen  Sabbe neem t een 
groote uitbreiding en wordt m eesterlijk  
üoor onüerzoeksrechter Van Roiiegnem  
geleid, die h ierin flink  bijgestaan wordt 
door w aterschout Cariier, aaar tnans be
ter dan vroeger blijkt hoe Sabbe van de 
goede trouw der gem eentebesturen m is
bruik h eeft gem aakt.

O. Sabbe had in  «Het Brugsch H an
delsblad» verder de zaken zoo voorge
steld, alsof hij in  al zijn  streken en 
grootsch opgevatte plannen, h et Brugscn  
gem eentebestuur geraagdpieegd zou neb
ben en in ’t bijzonder overleg zou neooen  
gepleegd m et Scnepen Van Damme, die 
m  werkelijkheid van niets  wist.

Talrijk zijn de klachten, welke bij het 
parket aanhangig zijn gem aakt en  «net 
Visscherijblad» zelf h ee lt  h et zich ais 
een uiterste p licht aangerekend, de on
derzoekers alle n uttige elem enten en 
docum enten ter beschikking te stellen  
om in deze zaak spoedig volledige klaarte 
te brengen.

Eens h et gerecht de noodige in lich 
tingen van de te Cherbourg opgedane 
ontvangsten  zal bezitten, zulien ons m is
schien  nog interssanter feiten  aan net 
daglicht komen.

O ndertusschen staa t h et nu reeds vast 
dat de kerel zal vervolgd worden voor 
misbruik van vertrouwen, aftroggelarij, 
scnriftvervalsching, het nam aken van 
officieele docum enten en m isschien nog 
andere feiten , welke h et onderzoek zal 
uitwijzen.

Reeds werden deze week talrijke vis
schers en andere m enschen ondervraagd, 
zoodat h et onderzoek flink  vooruitgaat.

DE REKENINGEN

Som m ige gem eentebesturen hadden  
Sabbe vóór zijn reis een schrijven  
gestuurd, hem  verzoekend een om stan
dige opgave van zijn  reisuitgaven te 
doen.

D at Sabbe daarm ee w einig bekommerd- 
was, bewijst hiernavolgende staat van 
uitgaven, welke hij onlangs aan hen  had. 
laten  geworden.

UITGAVEN :
W agen en brandstof (2200 km.) 12.795.—  
Onderhoudskosten 4 personen

gedurende 15 dagen ................
Voorbereidend werk, reizen, 

verplaatsingen naar Brussel,
Oostende, Nieuwpoort, enz., 
briefwisseling en allerhande
u itg a v e n .........................................  5 400,-

Kar en paard gedurende drie
dagen te St. Vaast .................

M aalsloten voor de spoorweg
w agens ...........................................

Verplaatsingen per auto Heist,
Brugge, Oostende en terug ... 248,—  

Idem  Heist, Oostende, N ieuw
poort ............................... .„

6 .000,—

385,—

100,—

185,-

fr.  25.113,—
INKOMSTEN :

Toelagen Brugge, Heist, N ieuw
poort, De Panne .......................  8.500,—
Waar m en toen m axim um  60 fr. daags 

betaalde in Fransch geld  per persoon  
en dit in beste hotels, h eeft Sabbe 100 fr. 
Belgisch geld per persoon gerekend of 
160 fr. Fransch geld.

Alle m eereizenden hebben echter zelf 
hun kosten m oeten betalen. Waar en 
voor welke andere drie personen hij ook 
deze kosten betaald heeft, w eet nog 
niem and.

Voor zijn  twee reizen naar Brussel, 
Nieuwpoort, De Panne en Oostende re
kent hij 5400 fr.!

We stellen  ons de vraag hoeveel prin
sessen op zijn kosten tijdens die dagen  
hebben m eegedeeld van de schoone 
taart van 8500 fr., hem  door de gem een
tebesturen toegestaan.

In al dit m aakt hij natuurlijk geen  
gewag van al de 20 fr. welke hij van  
talrijke m enschen  voor de nog alti jd  te 
plakken zegels, afgetroggeld heeft, zoo
dat de gem eentebesturen per slot van 
rekening voor een zeer mooi rekeningske 
kom en te staan, eens te m eer ten na-  
deele  van de visschers aangewend door 
iem and die aan zijn proefstuk n iet is.

O ndertusschen zijn veel goedzakkige 
reeders en eerlijke m enschen weeral eens 
h et slachtoffer en is de visscher Neyts 
Theodoor er h et ergste aan toe, daar 
hij zeer w aarschijnlijk voor n iet minder 
dan 16.800 fr. bedrogen werd.

WIJ ho u de n  onze lezers over  h e t  ver
der  verloop van d* zaak op de hoogte.



Studie van den Notaris

P. PROOT
te Brugge, W itte Leerjtouwersstraat, Ibis

Om uit  onverdeeldheid te  t r eden

WOENSDAG 19 MAART 1941, te  2.30 
ure stipt nam iddag te Brugge, in  het 
«Huis der Notarissen», Spanjaardstraat 9.

INSTEL van

W OONHUIS
te  BRUGGE, Lane nr. 37.

Eenige koop
EEN WOONHUIS m et af- en  aanhoo- 

righeden en 87 m2 erf  te Brugge, Lane 
nr. 37; bekend bij kadaster sectie D num 
mer 1166 S.

Onvergeld bewoond door vrouw Marie 
Derudder to t 30 April 1941.

Te bezichtigen den D insdag en Don
derdag nam iddag van  2 tot 4 ure, m its 
bewijs van den notaris.

Y*% instelpenning te  winnen.

Studie van M eester

Maurice SEBRECHTS
Notaris te  Oostende 

Euphr. B eernaertstraat 14.

KOKSIJDE.  — Te huren gevraagd ; 
huis m et meerdere p laatsen , m et h of of 
grond. Aanbieding m et ligging, grootte 
en prijs ondei letters F. C.

TE KOOP: verschillende loten  bouw
gronden en twee nieuwgebouwde huisjes, 
gelegen Zwaluwen-, Tarwe-, Honoré Bor- 
gers- en  Bouw m eesterstraten. Voor in 
lichtin gen  te  begeven: 10, Velodroom- 
straat te Oostende.

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

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

Laatste
Sportberichten

TOESLAG
Op DINSDAG 11 MAART 1941, om  

3 uur nam iddag, ter herberg « Prins 
Boudewijn », St. S eb astiaanstraat 22, te 
Oostende, van een:

HANDELSHUIS
op en m et grond te Steene, Longcham p- 
laan, nr. 29/a, groot 237 v.m.

Ingenottreding bij veilvoorwaarden  
bepaald.

Te bezichtigen op M aandagen, W oens
dagen en Vrijdagen tusschen  3 en  5 uur. 

Slechts ingesteld: 10.000 fr.

Jacq
Kantoor van Notaris

ues GHYüOT
doctor in  de rechten, 

K oninklijkestraat, 54, Oostende.

1 MEUBEL VEILING
Op DONDERDAG 13 MAART 1941, te 

14 u., ten  sterfhuize Velds traat ,  50, Oos
tende.
Allerhande HUISMEUBELEN

voorwerpen
en

Onze Vervoersmogelijkheden
Een zeer nuttige Instelling die in

i Nieuws

Wij hadden de gelegenheid enkele m i
nuten  door te  brengen m et een afge
vaardigde van het Vervoer Gemeen sc hap  
voor het  Arrondi ssement  Oostende (VA-

4. W anneer een klient over geen ver
voerm iddel m eer beschikt, vraagt hij aan  
VARO zelf het vervoer te  doen. VARO 
zoekt de geschikte cam iontype en vraagt

RO).  Hij gaf ons enkele zeer belangrijke aan den eigenaar h et vervoer te w illen

HET VOETBALTORNOOI VAN WIN TER
HULP

O.L.V. College 7 — Stedel.  Vakschool  1
Donderdagnam iddag had op h et plein  

van A.S.O. de finaal p la a ts  tu ssch en  de 
twee bovenverm elde ploegen  en dit voor 
den beker van den heer Devriendt, 
Schepen van Openbaar Onderwijs.

D at h et in  den wedstrijd n iet aan  
enthousiasm e en sportieve geest ontbrak  
hoeft geen betoog. De studenten  van  
beide scholen zorgden daarvoor en het 
w as oprecht aanm oedigend dit te zien.

Na den wedstrijd nam  de h. Vanhonse- 
brouck het woord om  de inrchters te be
danken nam ens W interhulp en  hij ver
ontschuldigde Burgem eester Serruys, 
voorzitter van W interhulp.

Daarna nam  schepen Devriendt h et  
woord om overwinnaars en  verliezers 
geluk te w enschen voor h et groot spor
tief vertoon, welke m en kwam  bij te wo
nen  en aldus uitstekend bijgedragen te  
hebben to t h et len igen  van den nood bij 
veel huisgezinnen.

Hij hoopte dat dit sportvertoon het 
vertrekpunt m oge zijn  van een betere 
sam enwerking onder de scholen en een  
gezonder licham elijke opvoeding onzer 
jeugd.

Daarop bedankte E. H. Butaye den heer 
Schepen Devriendt, de inrichters, de 
overwinnaars en de overwonnenen en in  
het bijzonder de doelverdediger van de 
vakschool, die m et zooveel brio zijn doel 
verdedigde. Aan de rust was de stand  
1-1. Na de rust sprak de klas.

M ocht d it sportvertoon h et begin zijnl

in lichtingen nopens een in stelling, die 
te gemoet kom t aan som m ige behoeften  
van onzen tijd. Wij achten  h et van  be
lang eens nader de werking ervan u iteen  
te zetten.

DE STICHTING VAN DE VARO
VARO werd opgericht op a a n v r a a g  van 

liet Ministerie van Verkeerswezen.  De
Handelskamer van Oostende nam  hierin  
het in itia tief m et het doel enkele h an 
delaars en nijveraars van Oostende te 
vereenigen, ten  einde tot een overeen
kom st te kom en en de stich tin g  te  be
werkstelligen van een samenwe rken de  
vereeniging.

HAAR DOEL
Het doel van  h et Vervoergem eenschap  

voor het Arrondissem ent kan als volgt 
sam engevat worden:

1. De gelegenheid  verschaffen aan n ij
veraars en handelaars, die vóór 10 Mei 
1940 een voertuig in  hun bezit hadden, 
verder  hun  vervoer  te doen, zelfs w an 
n eer ze geen vervoerm iddel meer in  hun  
bezit hebben, door h et intrekken van hun  
rijbewijs of het opeischen  van hun  ca
m ions.

2. Zooveel m ogelijk te  t r ach ten  alle 
goederen te verzamelen,  die in dezelfde 
r ich t ing  worden vervoerd.

3. Trachten te vermi jden d a t  er reizen 
zonder  lading ondernom en worden. Hier
door wordt het versijten  van  het m ate
riaal, de banden, enz., to t een  minimum  
herleid. Men bekomt bijgevolg een groo
te r  r en de m en t  n iettegen staand e minder  
verbruik van essence.

HOE WORDT ER BIJ DE VARO TE 
WERK GEGAAN

1. Een klant, die over geen  vervoer
m iddel beschikt, w enscht zijn  goederen 
te vervoeren in  gelijk welke richting. Hij 
w endt zich tojt de VARO om n a  te gaan  
of h et vervoer kan gedaan worden door' 
een cam ion die ledig vertrekt.

2. Tegenovergestelde werkwijze wordt 
toegepast voor de goederen die onze stad  
als bestem m ing hebben. Er wordt bijge
volg nagegaan  of een ledige cam ion een  
reis naar onze stad m oet doen.

3. Een sam enwerkend lid  van  de ver
eeniging, die over een vervoerm iddel be
schikt, ziet zich verplicht een reis zonder

doen. Het toegepas t  t a r i e f  is di t  opgelegd 
door den Verkeersleider  van onze s t r eek

DE OPGELEVERDE VOORDEELEN

Tot op heden h eeft VARO belangrijke 
diensten aan hare leden bewezen, die 
m oeilijkheden ondervonden voor h et ver
voer van hun waren bij gem is aan la 
ding, hetzij bij de heen- hetzij bij de 
terugreis. Aan de Oostendsche ge m ee n
sch ap  in he t  a lgemeen  ko mt  d i t  ten 
goede. Men bewerkstelligt zooveel ver
voer m ogelijk; h et m axim um  nut trek
kend uit de essence, welke ter beschik
king van de stad  gesteld  wordt. Tege
lijkertijd spaart m en h et m ateriaal in  
aanzienlijke m ate. In  h et bijzonder le
vert de door VARO gevolgde werkwijze 
voordeel op aan  hen  die beroofd werden 
van hun vervoermateriaal. Zij vinden  
een goedkoop vervoermiddel. De vervoer
ders, hunnerzijds, trekken er insgelijks 
zeer groot n ut uit; zij genieten van  net

VERLOREN.— Laké Vrouwenschoen, Am- 
sterdam straat of Rom estraat, Terugbren
gen tegen  belooning, Peter Benoitstraat, 
59.

DE BENZINEBEVOORRADING
zal een dezer dagen overgebracht wor
den naar het G erechtshof, in  een van  
de specifieke bureau’s welke m en thans  

f optim m ert op h et gelijkvloers en  de le  
verdieping. »

Zoo zullen de Fahrbereitschaftleider  
J. Dem eulenaere en de h. Rob. Molle- 
rnans in  één bureau vereenigd zijn, zoo
dat alïe belanghebbenden, die m otor
brandstof van doen hebben, n iet meer 
heen en weer m oeten loopen, w at dan  
ook een m erkelijke verbetering daarstelt.

VERKEERSONGEVALLEN
Vroeger w as h et de gewoonte op 

adm inistratie statistieken  op te  m aken  
der verkeersongevallen. T hans werd deze 
werkzaamheid ten  voorloopigen tite l g e
schorst, zoodat wij van de triestige op
gave zullen gespaard blijven hoeveel 
m enschen den dood zullen gevonden heb
ben door het roekelooze rijden van som 
m ige autobestuurders.

STADSBIBLIOTHEEK.
Iedere m aand kom en er m eer lezers 

naar de Stadsbiblotheek en h et aantal 
uAgeleende boeken groeift steeds aan. 
Terwijl in  November 1.1., toen de b i
bliotheek pas open was, 1754 boeken 
voor lezing ten  huize m eegenom en wer-

voordeel van een lading bij de heen- en i den, was hun aantal reeds to t 2557 ge-
oerugreis, w at natuurlijk  de kosten aan
zienlijk verm indert.

in  de bijzondere centra worden ver- 
voerbureaus ingericht, w aa ro n de r  ae 
VARO te Oostende al s voorbeeld m a g  n a 
gevolgd worden.  Men kan bijgevolg voor
zien dat binnen w einigen tijd  he.t zal

rezen in  Decem ber en to t 3446 in  Ja
nuari. In  Februari, ondanks de kortere 
periode en de hierdoor te  verwachten  
vem m dering, groeide h et totaal van de 
uitleeningen  to t 3851, een getal dat in  de 
vroegere bibliotheek zelfs voor de uit- 
ieeiam gen van de m aanden December

m ogelijk zijn, door algem eene sa m en -jen  Januari volstond.
werking, to t de inrichting van  een dienst 
te komen, die zal toelaten  h et m axim um  
goederen te  vervoeren voor een verbruik 
van brandstof tot h et uiterste m inim um  
herleid.

De VARO is slech ts in  h et begin
stadium  van hare werking, en n iettegen 
staande dit zijn de eerste u itsiagen  zeer

Ongelukkigerwijs zijn h et vooral de 
rom ans die aan  de bibliotheek ontleend  
werden: 3065 rom ans tegen  slech ts 547 
werken van vorm enden aard, m aar ro
m ans zijn ook in veel grooter getal aan  
de boekerij geschonken geworden, zoo
dat voor liefhebbers van spannende ver
h alen  er keus genoeg is, Deze week nog

Zichtbaar één uur vóór de verkooping. 
Gereed geld en 16 % kosten.

• ) » 
INSTEL MET % % PREMIE 

Op DINSDAG 11 MAART 1941, te 15 u., 
ter herberg «Prins Boudewijn», St. Se
bastiaanstraat 22, te Oostende.

Om uit onverdeeldheid te treden:

HANDELSHUIS
MET KOER EN PAKHUIS

te OOSTENDE, Velds t raat ,  50 (nabij Alf. 
P ieterslaan). K adaster: wijk D, N" 225f3, 
groot 120 m2.

Putwater, regenwater, electriciteit en 
gas.

Vrij gebruik.
Zichtbaar: al de werkdagen, 11-12 en 

14-15 u., ofwel bij afspraak ten  huize 
Edmond Laponstraat, 46, Oostende.

(Toewijzing volgt op 25 M aart 1941) 

II.
INSTEL MET % % PREMIE 

Op DINSDAG 18 MAART 1941, te  15 u„ 
ter herberg « Prins Boudewijn », zooals 
hooger.

WELGELEGEN

HANDELSHUIS
te  OOSTENDE, Jozef II s t r aa t ,  nr. 38.

K elderkeukens en 2 verd. boven gelijk
vloers.

K adaster: wijk A, nr. 1160a, groot 47 
m2.

Stadswater, gas en electriciteit.
Genot binnen de m aand (gedeeltelijk  

verhuurd).
Zichtbaar : D insdags en  Donderdags 

10-11 en 3-4 u.
(Toewijzing onder voorbehoud van op

bod op 1-4-41).

van een gezonder begrip onder onze on-3lad ing te  ondernem en. Hij verwittigt 
derw ijsinstellingen  en een  beter licha-iV A R O , die alles in  h et werk zal stellen  
m elijke opvoeding, is ook de w ensch van s om  een lading te bezorgen en  aldus het 
«Het Visscherijblad». (vertrek  van den cam ion toe te  laten.

bemoedigend; er zijn  th an s ongeveer e e n |werden een honderdtal Engelsche ro
negen ta l  aanges lo tenen ;  h et aan ta l ca 
rrnons ter beschikking gesteld  van VARO 
bedraagt ongeveer üU. Er d ient nochtans  
op gewezen dat h et Vervoer G em een
schap nog van een groot aan ta l hande
laars en  nijveraars n iet bekend is. Tal
rijke firm a’s sloten  zich nog bij deze 
zeer n uttige ondernem ing n iet aan, m aar 
wij zijn er van overtuigd dat, wanneer 
zij h et belang er van zullen inzien, en  
de talrijke diensten die ze kan bewijzen  
aan de leden, n ie t  één er  van  zal n a 
laten zich bij VARO a a n  te  slui ten.

Hierdoor zullen de m ogelijkheden  
van wederzi jdsche hulp nog in ruime 
m a te  st i jgen.

C.

Voor de Ordening van d e n ^  
Vischverkoop

EEN REGELING
ZICHT

IN HET VOORUIT
GESTELD

Men m eldt ons: 
In verschillende

STUDIE VAN DEN NOTARIS

F. J. VAiN CAILLIE
te  Oostende, 41, S int-Paulusstraat

OP DINSDAG 11 MAART aanstaande, 
ter gehoorzaal van h et Vredegerecht, in 
het G erechtshof, Henri Serruyslaan, te 
Oostende

INSTEL
m et gewin van V? % instelprem ie van  

STAD GISTEL

Een moderne en nieuwgebouwde

VILLA
«La Madonna»

met 4.000 v. m. erve en  bijhoorigheden.
Te bezichtigen den M aandag, W oens

dag en Vrijdag van iedere week van 2 
tot 4 uur.

Naamlooze Vennootschap

L’HYDRO
250, Zeedijk, Oostende

H andelsregister Oostende Nr 500

De HH. aandeelhouders zijn verzocht 
te willen tegenwoordig zijn op de ge
wone algem eene vergadering, die zal 
plaats hebben op Donderdag  20 Maar t  
1941, te 11 uur ’s m orgens, in  h et Hotel 
des Boulevards, Ch. R ogierplaats 1, te 
Brussel.

DAGORDE

1. Verslagen van den Raad van  B e
heer en het College der Com m issarissen  
en opgave van de oorzaak van h et n iet 
voorbrengen der w inst- en verliesreke
ning op 31 December 1940. — 2. O ntlas
ting te geven aan  de beheerders en com 
missaris. — 3. S tatutaire benoem ing van  
twee beheerders.

Overeenkomstig art. 37 der statuten , 
moeten, om toegelaten  te  worden tot de 
algemeene vergadering, de aandeelhou
ders hunne tite ls  neerleggen vijf dagen  
vóór de vergadering, in de «Crédit Hy
pothécaire d’Ostende», 8-10, Kaaistraat, 
te Oostende. i

steden  van  het land  
w il het nog m aar n iet vlotten  m et den  
vischverkoop, zoodat herhaalde m alen  
zelfs de bevoegde in stanties hebben moe
ten optreden om zekere onw ettige prak
tijken te beteugelen.

Om hier d efin itief een  einde aan te 
stellen , h eeft h et C om m issariaat voor 
Prijzen en Loonen, in  sam enw erking m et 
de hoofdgroepeering «V isch  en  Visch- 
produkten », h et plan opgevat een rege
ling op te  m aken voor den verkoop van  
visch.

T ijdens de besprekingen, die vanwege 
de hoofdgroepeering gevoerd worden 
door den h. De Rijckere en vanwege het 
com m issariaat door de hh. Kelderm ans, 
provinciehoofd van W est-Vlaanderen, en  
Van de Putte, distrikthoofd voor A nt
werpen, werd reeds een  voorloopige rege
ling vastgelegd, die, n a  goedkeuring van  
de bevoegde overheid, verm oedelijk eerst
daags van kracht zal worden.

Deze regeling voorziet, dat in  de toe
komst slech ts een 50-tal opkoopers nog 
in  de vischm ijnen  zullen toegelaten  wor
den. De verkoop zou onder he.t toezicht 
van een afgevaardigde van de hoofd
groepeering geschieden in  de verhouding 
van h et zakencijfer van  deze groothan
delaars in  1937 en 1938.

De opkoopers zouden gerechtigd wor
den 10 t.h. w inst te nem en. In dit per
centage zijn evenw el de taks, de on
kosten voor h et leveren van  papier en  
ijs, alsook h et gebruik van de m anden  
begrepen.

H et vervoer zou kollektief geschieden  
naar drie verdeelingscentra, nam elijk  
G ent voor Oost-Vlaanderen en een ge
deelte van  Henegouwen; Antwerpen voor 
de provincies Antwerpen, Limburg en  
Luik; Brussel voor Brabant, Namen, Lu
xem burg en w aarschijnlijk  ook een ge
deelte van  Henegouwen. W est-Vlaande- 
ren zou van de kust u it bediend worden.

Deze voorloopige regeling voorziet, dat 
de opkoopers hun waar aan de zooge
naam de « fa k to rs»  of halfgroothande- 
laars verkoopen, die bij den voortver- 
koop aan  w inkeliers en  m arktkram ers, 
8 t.h. w inst zouden m ogen nem en, taks 
inbegrepen. Voor de verdeeling onder de 
«faktors» geldt ook h et zakencijfer van  
1Ö37 en  1938.

Wat de k leinhandelaars betreft, wordt 
voor dezen een  w inst van  25 to t 30 t.h., 
afval inbegrepen, in  h et vooruitzicht ge
steld.

Voor som m ige speciale vischsoorten, 
als rog, kabeljauw en  tarbot, waar het 
afvalpercentage groot is, zou een ander 
w instcoefficient toegepast worden.

Daar h et gem eenschappelijk vervoer 
m axim um  1,50 fr. per kg. visch zou be
dragen, zouden de prijzen in den detail
handel slech ts 60 to t 80 t.h . hooger zijn  
dan de prijzen in  de mijn.

PRIJZEN VOOR DEN GROOTHANDEL

Naar verluidt zullen w aarschijnlijk, in  
de m ijnen volgende prijzen m oeten toe
gepast worden per kilogram :

Pladijs en schar, van 15 to t 18 cm.,
7 fr.; id. van 18 to t 23 cm. (de zooge
naam de deelvisch), 10 fr.; id. m eer dan  
23 cm., 14 fr.; p ladijs van drie stuks per 
kg: 14 fr.; p ladijs van  twee stuks of j 
m inder per kg.: 16 fr.; zeebot, 10 fr.; ' 
poers, 4 fr.; knorhaan, 6 fr.; haring, 
10 fr.; sprot. 9 fr.; kleine sprot van  m in  
dan 5 cm., 4 fr.; rog (zoogenaam de Hal- 
verm an en K atterog) van 1,50 kg., 5 fr.; 
id. m eer dan 1,50 kg., 9 fr.; tong, van  
75 to t 110 gr., 15 fr.; d. van 110 to t 135 
gr., 28 fr.; id. van 135 to t 350gr., 50 fr.; 
id. 350 gr. en  meer, 40 fr.; griet en  tar
bot, 20 fr.; tarbot van  1,50 to t 3 kg., 
30 fr.; id. m eer dan 3 kg„ 50 fr.; garnaal 
10 fr.; n iet-gekookte garnaal, 6 fr.

Later zouden w aarschijnlijk  drie m a
ten  vastgesteld  worden voor garnaal en l

zouden
duid.

standaardzeven worden aange-

Enkele Beschouwingen
DE VISCHVANGST STILGELEGD

Zooals onze lezers weten, werd verle
den week, op bevel van de bezettende 
overheid, de visscherij stilgelegd , om dat 
m en er nog n iet toe gekom en was de 
vischprijzen te regelen en te  ordenen.

Dit h eeft ons in ’t  geheel n iet verwon
derd, om dat de bestuurlijke onbekwaam 
heid  van som m ige Corporatieleiders 
m eer en meer aan  h et licht komt en, 
vooral op het gebied van visscherij en 
vischhandel, de bevoegdheden ontbreken 
om m et kennis van zaken een regeling  
te treffen.

Thans is h et n iet h et Zeewezen welke 
deze zaak in  handen heeft, m aar wel 
de Corporatie, die nochtans een zeer 
goede instelling m oet kunnen worden.

M aandenlang reeds treuzelt m en m et 
de zaak en ondertusschen is er van orde 
scheppen in  allerlei visscherijzaken nog 
geen sprake.

DE VASTSTELLtNG DER VISCH 
PRIJZEN

Inm iddels werkt de Commissie

Aan onze Zeelieden 
uit Spanje teruggekeerd

--------■ --------
Vanwege talrijke zeelieden uit Spanje 

teruggekeerd, ontvingen we bezoek, een  
kaartje of een brief, ons m eldend dat 
zij in  Spanje de cam pagne in  ons blad 
m et de grootste belangstelling gevolgd  
hébben en hoe zij th an s te w eten zijn  
gekom en, w at door ons blad, den heer 
Waiter Baels en h et Zeewezen voor h en  ! gekeerd.

m ans, in  goeden staat en  m eesta l inge
bonden exem plaren, aan de bibliotheek  
geschonken. De jeugoboeüerij had weer 
h eel w at bijval: 239 boeken voor kinde
ren en jongelieden werden verleden  
m aand uitgeleend..

STADSWATER.
H et Schepencollege h eeft de eer ter 

kennis te brengen van de bevolking dat 
regelm atig wordt overgegaan tot het 
chem isch en bacteriologisch onderzoek 
van h et stadsw ater. Deze onderzoeken 
hebben la ten  vaststellen  dat het stads
w ater als drinkbaar kan worden aange
zien. In de huidige om standigheden ach  
ten  wij h et n ochtans raadzaam , het niet 
in  ongekookten toestand te gebruiken, 
voor doeleinden die kiemvrij water ver- 
eischen.

Het volstaat immers, dat de leidin
gen, op een of andere p laats door bom
m en worden beschadigd om h et indrin
gen van allerhande stoffen  te veroor- 

aken, die h et w ater onm iddellijk on- 
.rinkbaar m aken.

H et w ater vooraf koken is  derhalve 
e^n voorzorgsm aatregel die wij aan ie
der inwoner aanbevelen.

TRAGISCHE TERUGKEER
De gekende turnleider bij het V. G., 

Bourgoignie Gaston, is een dezer dagen  
uit Duitsch krijgsgevangenschap terug

betracht werd.
M eestal eindigen deze schrijvers m et 

de woorden: «Wij zullen nooit vergeten  
w at gij voor ons gedaan h eb t».

En hier h eeft h et oprechte zeem ans
hart gesproken.

Aan onze loodsen, onze vissehers en  
al de andere jongens uit Spanje terug
gekeerd, zeggen en h erh alen-w ij : «Wij 
liebben slechts voor onze medemen:;chen  
onzen p lich t gedaan», en m oest elkeen  
h et zoo begrijpen zonder aan h et eigen
belang alleen te denken, dan zou de 
sam enleving er veel bij w innen.

HELPT ONS !

Prijzen en  Loonen dus aan  een prij
zenlijst en  werden van visscherszijde 
reeds bepaalde voorstellen gedaan.

D at hierbij rekening zal dienen ge
houden m et den kostprijs van  de noo
dige grondstoffen en h et vischtuig, wel
ke veel duurder kostten  dan vóór den  
oorlog, hoeft geen betoog, w ant het 
kwaad zit n iet alleen  bij de overdreven

Nu gij echter allen terug thuis zijt, 
zult gij ook reeds vernomen hebben hoe 
velen nog zoeken naar man, vrouw, k in 
deren of fam ilieleden, die door h et lot 
van elkaar meedoogenloos gescheiden  
werden.

Toen gij in  Spanje verbleeft, zijt ge 
vaak met vrienden en kennissen in aan
raking gekomen in Engeland of elders 

voor verblijvend
Elke week ontvangen we talrijke vra

gen voor in lichtingen naar nog n iet te 
ruggevonden fam ilieleden of vaartu igen i 

M ogen wij bijgevolg op uwe d aad w ey  
kelijke m edewerking rekenen, daar w^tr 
gij in  staat zijt, ons die te verleenen?

Wij zijn overtuigd van ja en nog meer 
dat gij hierm ede aan uw volksgenooten, 
moeders en vaders, vrouwen en kinderen,

prijzen door de v ischhandelaars ge- fam ilieleden en vrienden, een onschat- 
vraagd, m aar nog m eer woekert h et bij baren dienst zult bewijzen en  m isschien  
den aankoop van vischtuig, olie, enz. in  veel gezinnen terug w at geluk en

hoop zult brengen op een later terug
zien, waar velen thans hierom trent inEN DE HANDELAARS

H et is een feit dat anderzijds 95 t.h  
van onze vloot n iet in  B elgië vertoeft 
en dat de aanvoeren, welke in  norm ale 
om standigheden 30 m illioen kg. bedroe
gen, than s geen 25 duizend kg. per 
m aand zullen beloopen.

Hoe zal m en dit kleine kwantum  ver- 
deelen over de honderden vischhande
laars welke hun aanspraken w illen doen 
gelden en recht op leven  hebben even
als anderen?

Naar we vaststellen  zou dit geschieden  
à prorata van  hun aankoopen in  1938 
gedaan.

Dit zou aan te nem en vallen, m aar is 
practisch  n iet te  verwezenlijken en het 
zal de woekerprijzen n iet uitschakelen.

Het is ons bekend dat burgem eesters 
Serruys van Oostende en Van Dam m e te 
Nieuwpoort zich ernstig m et de zaak be
zig houden.

Tot welk besluit m en ook kome, het 
zal van allen practischen  zin ontdaan  
zijn, zoo m en de belanghebbende kust
steden  zelf de verdeeling n iet laat doen 
op voet van  vaste prijzen door hen  aan  
de vissehers betaald.

De m enschen van de kustzone hebben  
dan ook m eer dan om h et even wie rus- 
telooze n ach ten  en dus recht op behoor
lijk en kloek voedsel.

Anderzijds zal de kleine a an voer over 
te  veel vischhandelaars dienen verdeeld  
om de kosten  weeral n iet te  hoog te  
laten  oploopen.

Nog veel andere argum enten zijn in  
acht te  nem en en we noem en slech ts : 
de seizoenen, de w eergesteltenis, de ver- 
voerm ogelijkheden.

Of zij die m et de visscherij, den visch
h andel en al h et bijzondere er m ee ver
band houdend, m inder goed vertrouwd  
zijn, daarm ee rekening zullen houden, is 
een zaak die de toekom st zal uitwijzen.

O ndertusschen is door hun beslu ite
loosheid de visscherij stilgelegd  en ont
breekt de bevolking een gezond en  kloek  
voedsel, welke in  de huidige om standig
heden best kon gebruikt worden.

P. Vandenberghe.

onzekerheid verkeeren.
Wij rekenen op U allen zonder onder

scheid, w ant gij zult er talrijke m en
schen te en  buiten Oostende m ee geluk
kig maken.

Deze brave jongen w ach tte noch
tans een droevige thuiskom st: zijn vader 
Eduard Bourgoitrnie w as nam elijk, bij 
h et bombardem'int van  28 Mej op het 
huis van Dr. G hyoot aan h et Park, doo
delijk getroffen.

Wij wenschen drzen populairen vriend  
moed toe en m oci-t hij spoedig in  zijn  
werk de droevige dagen vergeten!

OPRUIMING DER ZOLDERS
Een der laa tste  verordeningen vanwege 

de bezettende overheid houdt verplich
ting van opruiming der zolders van  alle 
gebouwen.

Door de Zekerheidsdienst kan to t een 
desbetreffend onderzoek worden overge
gaan.

Onze lezers worden dus anderm aal 
aangem aand onverwijld alle overbodige 
rom m el op de zolders te doen verdwijnen 
en emmers, veel zand, schoppen en zak
ken, welke de beste bluschm aterialen  
zijn, dienen in de p laats ervan te komen.

\Een nieuwe Reis
naar Frankrijk

Zeer w aarschijnlijk  zal volgende week 
een nieuwe reis naar Frankrijk p laats  
hebben en  dit m et h et oog op de kwestie 
der huurgelden, de repatrieering van  
goederen en de andere vaartuigen, welke 
nog naar huis kunnen worden gebracht.

De wegwijzer zal heel w aarschijnlijk  
loopen over Boulogne, Dieppe, Cherbourg, 
Brest en La Rochelle.

Zij die hulp of raad noodig hebben, 
m ogen zich nog wenden naar ons bureel, 
tusschen  2 en 4 uur ’s  nam iddags.

A l heb ik hoofdpijn voor m ij 
gaa t ’t werk toch d o o r ............
Zoo spreekt en elenkt m enige goede huis- 
T ituw . En w erkelijk, vaak offert zij z iet op. 
Zij z*u zich on de haren echter een  beteren  
diengt kewijzen door zich het lcv»n wat te 
verliditen. En dat is toch zoo gemakkelijk 
mogelijk, dank zij A SPIR IN E , het aangew e
zen middel Wij hoofdpijn. A spirine help t altijd 
eo  U kunt h e t du* in volle vertrouw en nemen.

W e r k z a a m  en  o n s c h a d e l i j k  
een vo o rtre ffe lijk  g en eesm id d e l

DE TOREN VAN HET STADHUIS
is dus than s volledig aigebroken en  het 
verwondert iedereen ten  zeerste dat m en  
er den eersten steen  m et gevonden heeft.

Het zou noentans de m oeite waard 
zijn, daar de toren opgetrokken werd 
in  1895 door Panier.

ALGEMEENE VERGADERING VAN DE
riANDfcLhKAMER.

Op Zondag 16 M aart h eeft te 10.30 
uur op h et stadhuis te Oostende, de al- 
gem eene vergadering p laats van de 
oosten dsche Handeiskamer.

VOLKSTUINEN.
Tot op 1 M aart 1.1. werden er door ons 

G em eentebestuur aan 496 gezinnen (in  
totaal 2076 personen) een perceeltje 
grond toegekend, voor h et werk der 

de volkstuinen.
Totale oppervlakte: 10 Ha. 1780.

WERKLGÖZENCIJFER.
In de week van 24 Februari tot 1 Maart 

i&41 werden 5250 werkloozen gecontro
leerd, t.t.z. 3420 m annen en 1830 vrou
wen.

Tijdens de week van 17 to t 22 Februa
ri 1941 waren 5732 werkloozen waarvan  
i'óOö m annen en 1927 vrouwen.

«WINTERHULP»
Wij ontvingen zooeven het Februari

num mer van het m aandschrift «Winter- 
nulp», de officieele u itgave van het Cen
traal Uitvoerend Comité. Rijk geïllus- 
oieerd, 44 bladzijden tekst m et interes
sante en belangrijke en leerrijke bijdra
gen, geschreven door de beste auteurs 
welke Vlaanderen bezit, vormt dit tijd
schrift een schat voor oog en geest ; 
oevens wordt de werking van Winterhulp 
nader toegelich t en zal h et ongetwijfeld  
Oijragen to t de verspreiding van dien  
noeksteen in den opbouw van een betere 
sam enleving.

Losse num m ers kosten 2,50 fr. Men 
;<an zich abonneeren aan 25 fr. (1 jaar) 
of 13 fr. (een h a lf jaar). Wij betwijfelen  
niet of ook onze stad zal talrijke abon
nenten kennen en alzoo bijdragen tot 
net steunen van dit nationale werk.

HET EXAMEN VAN 
ONTSMET TINGSAGENT

W oensdagmiddag h eeft h et exam en  
p laats gehad voor de p laats van ont- 
sm ettingsagent, dat voorbehouden w as 
aan leden van h et Stadspersoneel. De 
volgende 9 kandidaten  hebben er aan  
deelgenomen: Pierloot H., Coenye M„ 
Verfaillie A., Lingier F., Decoster L„ Van 
Roose R., Coupé A„ Zanders E. en P ie
ters O.

Het was de h. stadssecretaris sam en  
m et stadsscheikundige Everaerts, welke 
het exam en afnam en dat bestond uit 
een N ederlandsch dictee, drie reken- 
vraagstukjes en  een proces-verbaal over 
een ongezonden toestand  in een woon
huis.

W anneer zal aan al dit gekonkel van  
een exam en af te  nem en door m enschen  
die n iet uit h et onderwijs zijn, een einde 
gesteld  worden? ’t  Is dan n iet te verwon
deren, dat er verteld wordt, dat alleen  
vriendjes de beste postjes krijgen. Thans 
« ee t  m en reeds wie h et zal zijn.
VOORRANG VOOR ZEKERE 
CATEGORIEEN VAN PERSONEN

Aan h et gem eentebestuur werden on
derrichtingen toegestuurd om aan oor- 
iogsinvalieden m et ten  m inste 60 t.h. in
validiteit, zwangere vrouwen, moeders 
van groote gezinnen wier aanwezigheid  
bij hun kinderen geboden is en ouder
lingen, de ongem akken te besparen van  
eén langdurig aanschuiven m et h et oog 
óp het vervullen van  form aliteiten  in  
verband m et de ravitailleering (afleve
ring van zegels, kaarten, enz.).

Deze m aatregelen zijn  eveneens van  
toepassing in geval van  bedeeling of 
verkoop van waren in een bepaalde 
plaats.

De locale politie werd gelast deze voor
keurrechten rechtm atig te  doen geschie
den.
DE TRAMPRIJZEN SLAAN OP !

Met ingang van 14 M aart slaan  de 
prijzen van de ticketten  op de tram s m et 
10 ct. op...

Zoo beweerde ons een vriend. Nu, dat 
Konden we n iet gelooven. Dan m aar eens 
opgelet en ja, daar stond h et warempel 
aangeplakt! M aar... h et was een bericht 
van verleden jaar.

Wij kunnen onze lezers dus gerust 
stellen; er is  van een prijsverhooging nog 
geen sprake.

GEEN STUKJES GROND MEER
bËSCHIKBAAR

Zooals h et te voorzien was, zijn er geen  
stukjes grond m eer beschiKoaar om  
groenten te planten.

’t Is een bewijs dat alles aangewend  
werd door de stad  en dat de DevoiKing 
zelf er naar verlangd h eeit toen iets te 
kunnen bouwen m et h et oog op de toe
komst. Al onze oostendenaars woraen 
dus landbouwers.
HET BESTUUR
van den Handeiaarsbond h eeft bons voor 
4UU kg. oroou en öUu Kg. aaruappeien over- 
nandigd aan W imernuip. u it  is ae tw ee
de g u t van cut jaar.

ZUNÜErt VUUR
De scnunpiaats in  den Schouwburg 

h eeit nu nog geen verwarming.
Verscnm enue arme suiuteiaars, die er 

in siapen, zijn er reeds uit weggedragen  
oi verwijderd.

K an mervoor dan n iets gedaan wor- 
denv Wij nopen aat n et vóiuoenue zal 
zijn a it aan te stippen om  nieraan een 
einae te zien stenen.
NAAK t t N  V t r i s u H Ë R P T  MEDISCH 
O N U tH ^ U C K  IN U c  auHUL.CN

-tiet nuiaig m eaiscn  toeziciit n eeft vast- 
gesteia  uat ae gezoiia ii^ a  van veei kin- 
aeren te wenscnen ovenaat.

o m  erger te voorkomen, n eeft de heer 
Scnepen van Openoaar unuerw ijs voor- 
gesteiu  ae in teressan tste gevaiien te  la 
ten  rauiograpueeren.

n e t  is uijz.uiiut'1 iijK in  de vakscnoien  
dat ae ergste gevanen zien vooruoen en  
dit is. ook m et te verwouaeren, uaar ae 
m eeste léerungen weih.maiisüniueren  
zijn weike m eestal onaervoea wom en.

VLEESCH
ü ea en  en m orgen Zaterdag 8 Maart 

zal vieescn verzoent woraen op ae 
Vieescninarict. u e  oeiangneooenaen m oe
ten  voorzien zijn van ai ae vieescnKaar- 
ten  van nun gezin.

De personen welke op Zaterdag hun  
vieescn m oeten am aien , brengen zegels 
nr. lu m ede van de eiide p en ooe (rood
bruine op vioietKieurige acntergrond). De 
verdeeling voor Zaterdag zal als voigt 
gescm eoen :
Van 9 tot 

10 
11
13
14
15 
lb
17
18

)  •
VAM VERTROUWEN,

Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van

tot
tot
tot
tot
to.t
tot
tot
tot

10
11
12
14
15 
1Ö
17
18 
ia

uur: 
uur: 
uur: 
uur: 
uur: 
uur: 
uur: 
uur : 

uur:
i£r zal voldoende vieescn op de markt 

zijn, zoodat iedereen bediend zai wor
den. De burgers worden derhalve ver
zocht stip t op h et hen  aangewezen uur 
hun rantsoen te komen afhalen.

18.001 
20.0U1 
ÜZ.UUi 
24.UUI 
26.001 
28.001 
iO .UOl 
3ü .UUl

tot
to t
tot
too
tot
tot
tot
tot

20.000
22.000
24.000 
4Ó.UU0
28.000 
30.000 
32.UÛ0 
34.U00

34. U01 en  volgende



APOTHEEK DIENST
Zondag 9 M aart zal de apotheek Ge

rard, K erkstraat 16, den ganschen dag 
open zijn.

VERZAMELEN VAN 
AFVALGOEDEREN

Ook in onze stad  zal een Comité wor
den opgericht om over te  gaan  tot de in
zam eling van afvalgoederen.

A fgevaardigden van h et officieel en  
vrij onderwijs, w egenisdienst en de lo
cale n ijverheid zullen worden aangeduid  
om al h et m ogelijke te  doen om goede 
resu ltaten  te  bekomen.

HET STADSPERSONEEL EN DE 
OPEISCHINGEN IN MEI.

Een confrater w eet te  m elden dat het  
geld eerstdaags m ag verw acht worden 
voor de u itbetaling der w eklieden die in  
Mei jl. opgevorderd werden door den  
B elgischen  Staat.

Jam m er genoeg m oeten wij hier aan  
toevoegen dat die «staat» slech ts een  
ach tta l nam en verm eldt, en de honder
den anderen dus nog zullen m oeten  
w achten. Drukken wij echter den wensch  
uit. dat zij spoedig ook aan de beurt 
zullen komen w ant die m enschen heb
ben he.t m eer dan noodig.

IJZERWAREN -
QUINCAILLERIE

Jack DELANGHE
Nieuwpoortsche Steenweg, 34

ALLE HUISHOU DARTIKELS 
— EN ALAAM —

H. R. 3673 Tel. 72.072

VERHUIZING.
Wij vernem en dat Dr Sim ar u it de 

K apellestraat onze stad  verlaten  h eeft 
om zich te  St Amansdberg te  gaan ves
tigen.

HUISWERK VAN ONZE SCHOOLJEUGD
Groote huiswerken m oeten nu in de

ze perioden van ondervoeding nadeelig  
inwerken op de gezondheid van de 
schoolgaande jeugd. Daarom  is  h et  
m eer dan w enschelijk, dat geen huis
werk welke zware krachtinspanningen  I 
van de leerlingen vergt, zou gegeven  
worden. Gezonde lu ch t is  th an s van  
grooter belang.

Wij zijn er dan ook van overtuigd, dat 
de schoolhoofden onderrichtingen in  
dien zin aan  hun ondergeschikt perso
neel zullen gegeven hebben.

BURGERLIJKE OORLOGSSLACHTOF
FERS 1940.

Wij kunnen de weduwen, die besluiten  
ontvangen van den Staatscom m issaris  
en h et bericht krijgen voor de Commis
sie van Burgerlijke Oorlogsinvalieden te  
verschijnen er n iet genoeg de aandacht 
op vestigen  vooraf ons secretariaat te 
raadplegen, Negen keer op tien  kunnen  
we U de reis naar leper besparen. We 
gaan  na of de w ettelijke vergoeding to e 
gepast werd, of de begin-datum  overeen
stem t m et den datum  waarop de aan- 

I vraag werd ingediend of de vergoeding  
' voor kinderen onder de 18 jaar werd 
! toegepast, enz...

Bovengaande is ook van te l bij de 
uitbetaling van  h et pensioen dat m oet 
werken m et terugwerkende kracht en 3 
m aanden op voorhand m oet u itbetaald  
worden. In  uw voordeel, m aakt gebruik 1 
van onze koslteloozé nliichtingsdi}enst. 
P laatselijk  secretariaat: P lantenstraat, 
82, te Oostende. Bureel den D insdag en  
Vrijdag van 5 tot 7 uur. (Briefw isseling  
zegel bij voegen voor antwoord, a. u. b.).

« M M N N M M  |l il3«Q— — — «B«,

VOOR DE HOUDERS VAN 
GASGENERATOREN.

Wij herinneren er onze lezers aan w el
ke eigenaars zijn van een auto (per
sonenwagen of vrachtw agen) voortbewo
gen  m et gasvorm ige m otorbrandstof, 
een  aanvraag om m achtiging m oeten in 
dienen bij h et M inisterie van Economi
sche Zaken.

JJZER- EN STAALARTIKELEN.
In  h et B elgisch  S taatsblad  is  een  be

slu it verschenen waarbij h et verboden 
wordt bepaalde voorwerpen uit ijzer en 
staa l te  vervaardigen. Hieronder komen  
voor, benevens deze die tot de nijverheid  
behooren : sloten  en  beslag, huisraad en 
keukengerief, inrichtingsvoorwerpen, ta 
felgerief, enz. .

BANKETGEBAK.
Het vervaardigen en  de verkoop van  

banketgebak in de broodbakkerijen wor 
verboden. De banketbakkers m ogen geen  
ander banketgebak verkoopen of ver
vaardigen dan een «burgerstaart» d. i. 
vervaardigd uit een taartendeeg m et bo
venop fruit of confiture. Hiervoor dient 
een zegel Nr 1 van 225 gr. brood afge
leverd te worden voor 450 gram  banket
gebak. Eieren m ogen er onder geen voor
w endsel in  verwerkt worden.

VOOR DE FAMILIELOOZE MILITAIREN
De fam ilielooze m ilitairen  kunnen ook 

aanspraak m aken op de u itbetaling van  
een m ilitievergoeding welke 3 frank per 
dag bedraagt, zooals reeds vroeger m ede
gedeeld werd.

Hebben zij eventueel achterstallige  
som m en te goed, dan dienen zij on
verwijld hun aanvraag te  doen op het 
gem eentebestuur. Voor hen die nog  
krijgsgevangen zijn  is de aanvraag ont
vankelijk gedurende drie m aanden, te  
rekenen van  den dag af hunner th u is
komst.

Wij herinneren er aan  dat deze be
dragen uitgekeerd worden to t en  m et 
31 M ei 1940.

TERUGGEKEERDE
KRIJGSGEVANGENEN

De teruggekeerde krijgsgevangenen, 
aangetast door ziekte of kwetsuren op- 
geloopen gedurende hun krijgsgevangen
schap, kunnen zich wenden tot den 
D ienst voor zorgen aan  zieke krijgsge
vangenen gehecht aan h et M inisterie 
van B innenlandsche Zaken en Volksge
zondheid en gevestigd A nspachlaan 35, 
te  Brussel.

De aanvragen m oeten schriftelijk  ge
daan worden binnen de m aand na  
den t.erugkeer in  de haardstede.

AAN DEN OMBEKENDEN VRIEMD
Uw versje van de verleden week,
Toch zoo vleiend, doch welgem eend, 
H eeft m ijn  gevoelen w aarlijk meer

deugd aangedaan» 
D an de vuile proza eertijds u itgegaan  
Vanwege zekere Vischm ijncorrespon-

denten.
Die slech ts beoogden gem eenen laster  

en  snoode centen. 
Wil dan ook m ijn dank aanvaarden, 
Doch op een enkele voorwaarde,
’t Is  dat gij n iet m eer zoudt bewierooken  
Bij m iddel van  zoete verzen en teedere

strooken,
Mijn kleine verdiensten en  innerlijke

gaven,
In gazetten  of andere «Visscherijbladen».

L. R.

BEVORDERING
De heer Jean de Neckere, goed gekend  

in  onze stad  en in  h et dagbladwezen, 
m aar die onlangs h et beroep van dag
bladschrijver vaarwel zegde, werd bij be
slu it van 25 Februari 1941 ,van gewest- 
hoofd, bevorderd to t tijdelijk  district- 
hoofd bij den buitendienst voor controle 
en onderzoek bij h et C om m issariaat voor 
prijzen en  loonen.

HET AFLEVEREN DER «SCHEINS».
Het is nu al de vijfde m aal dat de 

diensten  voor h et afleveren der «scheins» 
op h et stadh uis verhuisd is.

Thans zijn ze weer n aar de andere 
zijde van  waar ze pas zaten, verhuisd.

K an er voor dezen d ienst geen bureel 
of toch  tenm inste een behoor lijker zit
p laats gevonden worden.

Zou er op h et gelijkvloers langs den 
k ant van h et secretariaat dezelfde af
slu iting als voor de bevoorradingsdienst 
gep laatst ?

Wij geven dit ter overweging aan de 
bevoegde overheid.

BERICHT AAN DE ViSSCHERS.
De zeelieden die sedert h et hernem en  

van de werkzaam heden van h et Water- 
schoutam bt van Oostende, een nieuw  
m onsterboekje ontvangen  hebben, wor
den verzocht zich m et bovengenoem d  
boekje op de bureelen van h et Zeekom- 
m issariaat aan  te  bieden.

IN DE VISGHMIJN.
Op 10 Mei 1540 bevonden er zich nog  

h eel w at voorwerpen in  de Stedelijke 
vischm ijn  die aan  de pachters van  pak
huizen toebehoorden, zoo bv. benevens 
burefelmeubelün ook ta'lrijke m an eten, 
nieuw e en oude. Naar uit m ededeelingen  
blijkt van betrouwbare personen, zou
den al die voorwerpen door de B ezetten
de Overheid, in  gebruik zijn  genom en  
worden o.a. de m anden voor m ilitaire 
doeleinden zoodat deze als reddeloos- 
verloren dienen beschouwd te worden.

Men zou dat in  oorlogsschade kunnen  
brengen, m aar h et beste ware toch te 
w achten  to t n a  den oorlog, om dat m en  
dan alleen  m et zekerheid zal kunnen, 
spreken over het geleden verlies.

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

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

te n  of verzegelde kisten.

GEVAARLIJK PUNT. iVOOR DE HOUDERS VAN
Al wie op de A. P ieterslaan  ter h o o g te : GASGENERATORS,  

van het gerechtshof kom t m oet dubbel; Som s vraagt m en zich wel eens af
voorzichtig zijn daar er op alle oogen- 
blikken auto’s van vóór h et gerechtshof 
naar de A. P ieterslaan  rijden zonder dat 
m en ze kan zien afkom en uit reden van  
den hoogen afscheidsm uur.

Zou m en derhalve n iet best doen dien  
geheel te  doen verdwijnen, h et uitzicht 
van dit stadsgedeelte zou er bij w innen  
en m eteen zou een gevaarlijk punt op
gelost worden.

BELANGRIJK BERICHT VOOR 
BURGERLIJKE OORLOGSINVALIEDEN 
WEDUWEN EN RECHTHEBBENDEN.

31 Maart, u itersten  datum  voor h et in 
dienen der aanvragen om vergoedingen  
en pensioen is nabij. Na den 31 Maart 
zegt de wet algeheele forclusie (op straf 
van verval). En nog zijn er die geen  aan
vraag indienden, uit onwetendheid, n a 
latigheid  of gem is aan  de noodige stuk
ken, overlijdensakt of andere noodzake
lijke docum enten. De la a tste  reden be
let n iet een gewone aanvraag in te  die
nen, gezien m en naderhand steeds be
wijsstukken m ag inleveren. O pgepast dus 
voor den uitersten datum  31 M aart 1941.

Verdere in lichtingen: P laatseü jk  se
cretariaat, P lantenstraat, 82, te Oosten
de. Bureel den D insdag en Vrijadg van  
5i to t 7 uur. Briew isseling (zegel bijvoe
gen voor antwoord a. u. b.).

DE VLEESCHKAARTEN.
De uitdeeling van de vleeschkaarten  

welke deze week geschiedde in  de zaal 
«Chez Pan» kende een  vlot verloop en  
gaf geen aanleiding to t k lachten. Jam 
mer genoeg dat m en m et die kaarten  
nu nog geen vleesch heeft, m aar het 
gem eentebestuur kan m aar zijn best 
dcen  !

KAREL JONCKHEERE
houdt Zondag a.s. te Knokke onder de 
auspiciën van h et W illem sfonds een le
zing over Zuid-Amerika.

W anneer laa t h et W illem sfonds eens 
iets van zich hooren in onze stad  ?

ECHT EN WAAR VERKLAARD
Een lezer deelt ons m ede dat de ver

klaring welke wij on langs m ededeelden  
en welke op alle bij h et gem eentebestuur  
ingediende rekeningen m oet vermeld  
staan  n iet «waar en echt verklaard voor 
de som  van...»  dat is nl. foutief, m aar 
wel : «Echt en w aaracntig verklaard  
voor de som  van...»

Deze opmerking is inderdaad ju ist !

Voor uwe L.IMONADEN 

wend  U to t  de l imonade ' ab r i ek  CROWN 

bij

E. Vanderstraeten-Bauwens

HEBT U EEN TAXI NO ODIG?
Voor de m aand M aart hebben de vol

gende .taxichauffeurs een rijvergunning  
bekomen :

Vermaut Georges, Ed. Laponstr. 19. 
Vanhoutte Henri, A. P ieterslaan  63. 
Fonteyne John, O esterbankstraat 1. 
Wie dus m eent deze m aand een taxi 

noodig te hebben, knippe dit bericht uit 
en beware he.t zorgvuldig.

ZANDZAKJES.
Men h eeft th an s een aanvang geno

m en m et h et wegnem en der rotte zand- 
zakjes welke voor de keldervensters van  
het G erechtshof opgestapeld lagen. Men 
h eeft ze hier vervangen door kleine 
m uurtjes in  rooden baksteen.

Het uitzicht is prachtiger en  zuiver^ 
der terw ijl de uitwerking dezelfde is.

VOOR HET GERECHTSHOF
lig t er a ls h et ware een echte modder
poel. Zonder hoog beslijkte schoenen kan 
m en onm ogelijk in  h et G erechtshof- 
Stadhuis komen.

K an m en waarlijk n iets uitvinden om  
hieraan w at te verhelpen ?

over hoeveel liter benzine een bezitter 
van een gasgenerator m aandelijks m ag  
beschikken.

Ziehier dan ook enkele gegevens :
1) rijtuigen m et een  startventilator  

(doorgaans gazostar.ter genoem d) 3 lit. 
voor een personenauto en 6 1. voor een  
vrachtwagen.

2) voertuigen zonder startventilator: 
6 1. voor een personenauto.

12 1. voor een cam ion beneden 2 Ton. 
20 1. voor een cam ion van 2 to t 20 Ton.

P E L S E N

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

A JO L F  BUYLSTRAAT, 44, OOSTENDE
Herstellingen — Veranderingen 
Matige prijzen.

TUCHTSTRAFFEN.
Een beslu it gedagteekend van 6 Fe

bruari h eeft eindelijk eens de te  volgen  
procedure inzake de uitdeeling van  
tuchtsrtaffen  aan  h et in  gebreke geble
ven zijnde stadspersoneel definitief be
paald.

Hierin wordt o.m. gezegd: de tu ch t
straffen  worden uitgesproken door den 
gouverneur der Provincie (door den ar
rondissem entscom m issaris voor de ge
m eenten m et m inder dan 5.000 inwo-NAAR BRUSSEL

Als we goed in gelich t zijn h eeft h et ners).
Schepencollege beslist den heer E. Du- De eerste te  nem en m aatregel is  de 
mon, diensthoofd van h et M ilitiebureau, w aarschuwing, de tweede: de berisping 
naar Brussel af te vaardigen om er op en de derde inhouding van loon en wel 
de verschillende m inisteries besprekin- van m axim um  15 t.h. over een periode 
gen te voeren ten  einde de opeischingen van n iet m eer dan twee m aanden. In  de 
en logem enten  door h et personeel van tijdspanne van zes m aanden m ag  
deze departem enten gedaan in Mei 11., geen tweede looninhouding geschieden, 
op te  lossen. T ijdens de schorsing m et of zonder

Inderdaad, h et wordt m aar wensche- inhouding van  loon m oet den stadsbe- 
lijK ook dat m en eens begint me.t die zoldigde zijn ambt verder waarnem en,

METSERSTRAAT, 18 OOSTENDE

De Bevorderingen op 
het Stadhuis

D at er th an s in  de bevoegde kringen  
doorgewerkt wordt om  aan de verdien
stelijkste elem enten de onderscheiding  
te  geven welke hen  toekom t in  den vorm  
van benoem ing, bevordering of wedde- 
verhooging, is een feit. Verleden week  
h eeft «He.t Visscherijblad» ten  andere 
de kandidaten, die op de e.k. gem een
teraadszitting zullen voorgesteld wor
den, m edegedeeld.

Maar 1940 w as geen jaar zooals de an
dere! Van 10 Mei af verlieten vele stads- 
bedienden en hun oversten de stad  en  
werden zij hiervoor, n aar gelang de be
gane fout, licht of streng gestraft.

De groote vraag die m en stelde was: 
zullen die personen die hun  d ienst ver
la ten  hebben en nu to t de m ogelijke 
kandidaten  behooren, ook kunnen be
noem d of bevorderd worden?

Men stond inderdaad m et een beslis
sing van h et vorig Schepencollege, waar
uit bleek dat alle bezoldigingsverhoo- 
ging, bevordering of benoem ing, waarop  
een stadsbezoldigde kan aanspraak m a
ken, ten  m inste één jaar zou worden  
verdaagd voor h en  die sedert hun aan- 
steljling of jongste bezoldigingsverhoo- 
ging, een tu ch tstra f opgeloopen hadden, 
welke twee dagen bezoldigingsinhouding  
overtrof.

Maar h et huidige Schepencollege h eeft 
dien G ardiaanschen knoop behendig  
doorgehakt en  m eteen  paal en  perk ge
steld  aan alle m ogelijke d iscussies of 
betwistingen, welke naderhand zouden  
Kunnen voortspruiten bij de benoem ing  
van een of ander persoon.

Het h eeft nam elijk  in  zitting van 13 
Februari bsloten de straffen, opgeloopen  
ingevolge uitw ijking tu ssch en  10 en  
31 Mei 1940, NIET onder toepassing te 
doen vallen van voorm elden tuchtm aat-  
.regel.

Met andere woorden, alle destijds uit
gedeelde straffen  hebben m aar een  sym 
bolische waarde en zullen voor den ver
deren loopbaan van h e i slachtoffer n iet 
tellen.

Op h et eerste zich t is deze m aatregel 
weinig sym pathiek tegenover de perso
nen  die, meer standvastig  van gemoed, 
op h un  post bleven en den bommenregen  
trotseerden, terwijl hun collega’s de vei
lige oorden van Frankrijk opzochten of 
trach tten  op te zoeken.

Anderzijds zijn die «hazewinden», zoo
als m en h en  lachend h eeft bestem peld, 
ook n iet altijd  schuldig aan h u n  vlucht, 
vermits d at de schuld hiervan alleen te  
w ijten  is aan de onaannem elijke hou
ding van h et vroeger Schepencollege, dat 
het voorbeeld tot de algem eene vlucht 
gaf, alsw anneer het, hoe hachelijk  de 
om standigheden ook waren, ter p laatse  
had m oeten blijven. Zij zijn  de verant
woordelijken voor h et dwalen van h et  
ondergeschikt personeel, zoodat we n iet 
inzien waarom  deze h e t  slachtoffer zou
den m oeten zijn van  fouten door hun  
groote chefs begaan.

Het gem eentebestuur zal hier, hopen  
we, mede rekening houden.

uitgaven van de verschillende m iniste
ries te  regelen.

Ontspannings-Matinees
ten bate van

W interhulp
Zondag 9 Maart, in  de feestzaal 

Astridlaan, Kroonlaan. 
te 14.30 uur zeer stipt 

M edewerkenden :
EEN AMUSEMENTSORKEST
onder de leiding van den heer  

Alf. Bcehme.
Dam es: S. Candaele, declam atrice  

M. L. Van W ynsberghe, 
zangeres;

Heeren: G. Decleer, conférancier; 
F. V anheste, violist 

en
DE BLAASKAKEN

Mondorgel-Ensemble 
K aarten aan 3 fr. verkrijgbaar, 

in  het lokaal WINTERHULP, IJzer- 
•aat, 5 (propagandasecretariaat)

alswanneer dat vroeger niet verplichtend 
twas !...
i D at is  dan ook w el efeli bijzondere 

! m aatregel die m aar m eer dan ju ist is, 
daar dit vroeger m eer op een soort on
bepaald verlof geleek.

Aan W interhulp m oeten  ten  andere 
deze loonen gestort worden. Er is hier 
dus werkelijk van een zware stra f spra
ke.

Alleen h et ondewijzend personeel, ont
snapt aan deze m aatregelen  daar het 
niet op hen  toepasselijk  is.

BELGISCHE WERKLIEDEN 
WERKZAAM IN DUITSCHLAND.

Overeenkom stig de onderrichtingen  
van de bezettende Overheid, m oeten de 
Belgische werklieden die th an s in  
D uitschland zijn  te werlr gesteld  of h et  
voortaan zullen worden, houder zijn  van  

, <?en n ation aal paspoort, d at h et vrijge
leide (passierschein) waarover zij than s  
beschikken, m oet vervangen.

Deze paspoorten zullen afgeleverd wor
den door h et G ewestelijk Bureel voor 
Arbeidsbemiddeling.

HEROPENING VAN DE STEDELIJKE 
NIJVERHEIDSSCHOOL.

De lessen  zijn hervat op M aandag 3 
M aart in  de lokalen van h et Koninklijk  
Atheneum , St. Pètersburgstraat, alle 
werkdagen van 18 to t  19.30 uu.r 

Ouders, draag;t er zorg voor, dat uw  
pons regelm atig  de avondlessen der 

idelijke N ijverheidsschool volgen. Ze 
orMoopen alzoo de gevaren der straat en  
b r e i e n  de lange avonden op een aange
nam e en leerzam e wijze door.

De reeds prachtige gevormde vakm an  
wordt hem  de gelegenheid gegeven  zich  
theoretisch  op te  werken.

In  deze moderne m aatschappij vol
staat h et n iet alleen een zuivere techn i
sche of practische kennis te  bezitten. De 
vakm an m oet een klaar inzicht hebben, 
in  a lles w at in  betrekking staa t m et de 
theorie van h et vak.

De Stedelijke N ijverheidsschool biedt 
een eenige kans aan, aan  h en  die m et in i
tia tie f en w ilskracht bezield zijn  de m aat 
schappelijke ladder hooger op te klim 
men.

BERICHT.
Ten einde in  contact, te  blijven m et 

zijn  geachte k lien teel en  hen. te  kunnen  
__ ____ bliiven helpen m et tech n isch en  raad, en

in Volk en S taa t en  Het L aatste Nieuws °°^  ?;1l,(i,2 lers êlHngen’ h eeft RADIO DE 
lanceert, h eeft h et eens te  m eer bij h et M A S T E R  een nieuw m agazijn  m et vol
slecht eindje vast. Of gaat h et hier steeds W  *ai l or^ °r iu m  en werkpiaats inge-1 
m aar om sensatie te  verwekken, ’t  Is rjc ^ ’T 122> .ALf°n s P ieterslaan  (Petit Pa-1 
„roner ' r is). Levering van  alle toestellen , w issel-

. stukken, radiolam pen, enz. aan  de beste 
OP HET STADHUIS. 1 voorwaarden- Spoedige bediening, zoo-

Op de eerste verdieping van  h e t  stad- als vroeger, 
huis in  den linkerhoek, w anneer m en

WINTERHULP EN HET ONDERWIJS.
In de groote binnenlandsche dagbla

den kon m en deze week h et bericht le
zen als zou er in  onze stad, in  een  
m eisjesschool, een onderwijzeres geweest 
zijn, welke vijandige propaganda deed 
tegen  W interhulp.

Er werd ons door goed ingelichte  
kringen de verzekering gegeven, dat een  
dergelijk optreden van  een onderwijzeres 
in  een school welke als de beste van het 
land  doorgaat, nooit geschied is  en dat 
het geheele zaakje volledig uit de lucht 
gegrepen is.

Naderhand hebben wij zelfs vernom en  
dat door de bevoegde personen een  
klacht werd ingediend tegen  deze val- 
sche en ongegronde geruchten.

Het is natuurlijk jamm er, dat het 
crediet van een belangrijke school 
m oet onderm ijnd worden, door hen die 
steeds b elust zijn op sensatie. Oostende 
kent deze journalisten  m aar al te  goed 
en de heer Lauwers, die deze berichten

HET BEELD ENSOR.
is in  de kelders van h et stadhuis w egge
stopt.

Zou hetzelfde n iet kunnen gedaan wor
den voor dat van M inister Beernaert, dat 
een heel mooi werk is van den beeldhou
wer Mascré.

Indien h et te  zwaar m ocht blijken, dan  
zou m en h et kunnen bedekken m et zand- 
zakjes.

Er w as onlangs ook sprake van h et 8- 
ta l beelden die de gevel van h et postge- 
bouw versierden en h et werk zijn van  
Jules Lagae. M aar m en h eeft h ieraan  
m oeten verzaken om dat deze beelden  
zoo hoog staan  en zoo zwaar zijn, Oos
tende sch ijn t th a n s een veel kalm er pe
riode te zullen beleven.

VOORZORGSMAATREGEL.
Men is bezig m et h et m etselen  van 

m uurtjes voor de keldergaten van het 
gerechtshof, daar w aar de collecties van  
het fort aangebracht werden.

Men w eet dat een bom door h aar ont
ploffing, heel w at glasscherven  veroor
zaakt h eeft en de m aatregelen die nu 
genom en werden zijn dus u iterst nuttig  
voor h et bewaren van  de schilderijen  
die in  de kelders vertoeven.

DE VERHUIZINGSWOEDE
neem t zoodanig af. dat zij die in  het 
vervoer van m eubelen gespecialiseerd  
zijn, hun prijzen hebben m oeten ver
m inderen en m en th an s voor een 800 
fr. zijn boeltje kan doen verhuizen naar 
Brugge.

Echter zullen er weldra liefhebbers zijn 
om terug n aar Oostende te  keeren en 
zoo zal er voor de vervoerders opnieuw  
werk zijn.

De schrik van h et Lente-offensief was 
zoo erg, dat er zelfs ziek geworden w a
ren en die th an s terug in  d ienst zullen  
komen zonder dat hun ziekteverlof voor 
iets gediend heeft.

De oorlog zal dan toch  gediend hebben 
om m enschen te leeren kennen.

VOOR DE 20 PLAATSEN
van politieagent is  de jury op den heer 
hoofdpoliitecom m issaris na, die het 
rechterlijk gedeelte zal afnem en, sam en
gesteld  uit vriendjes van een groote fa
m ilie, die opnieuw van een eenheid in  
den schoot van de stadsbezoldigden zal 
verrijken.

W anneer zal aan dergelijken w antoe
stand eens een einde gesteld  worden.

OPGEPAST VOOR PAARDEN.
W oensdagm iddag stak  Mej. Sanders 

Irma, wonende Square Stephanie, 19, op 
de N ieuwpoortsteenweg ter hoogte van  
de wijk Oostende-W est, een rij paarden  
voorbij, die bij de hand  geleid werden.

Een dezer sloeg onverw achts zijn ach
terste pooten om hoog en trof de onge
lukkige in h et aangezicht, zoo erg dat ze 
onm iddellijk n aar de kliniek diende over
gebracht, waar m en vreest voor een  
schedelbreuk

Dr Parys diende h aar de eerste eorgen  
toe.

HET EXAMEN
van adjunct-politiecom m issaris is ge- 
eindigd m et als eerste kandidaat Bar- 
bary Henri en als tweede Dumon Henri.

Aan beide kandidaten onze beste ge
lukwenschen.

PELS GESTOLEN OF VERLOREN.
In  h et badpaleis is vrouw Vanhooren- 

Steen, wonende W allingtonstfraat, 15, 
haar overzijdsche. p els verloren of ge
stolen.

Deze is tegen  goede belooning terug te 
brengen.

WAAR ZIJN DE ZWIJNS ?
D estijds werd gem eld dat de stad, in  

p laats van goed betaalde am btenaars, 
enkele zwijns zou vetm esten.

Men vraagt ons w anneer deze zullen  
kunnen geslacht worden... Men bedoelt 
natuurlijk de zwijns.

HET KOMT IN ORDE.
D at h et huidige sehepencollege de 

handen vol h eeft w at de huidige m oei
lijkheden op rantsoeneeringsgebied be
treft, betw ijfelt niem and en h et m ag  
zelfs gezegd worden dat h et schepencol
lege en in  ’t  bijzonder schepen Vancoil- 
lie (ravitailleering) en Sm issaert (geld
wezen) zich oprecht kranig inspannen  
om aan al deze m oeilijkheden h et hoofd  
te bieden

D at daardoor m inder tijd  kan besteed  
worden aan h et vraagstuk van h et per
soneel begrijpen we best.

T hans echter is m en er toe gekom en  
om een lijst sam en te stellen, welke zal 
Jienen ingevuld door al diegenen welke 
ajdelijk in  dienst zijn of een p laats be- 
oogen.

Aan de hand van die lijst zal m en al 
naar gelang de behoeftigheid  best oor- 
deelen, wie tijdelijk  aan  stadsdienst zal 
m ogen komen en welke dienen verwij
derd.

t Zal voor het schepencollege echter  
m oeilijk vallen  de oude gew oonten der 
vriendjes uit te roeien.

BLUSCHAPPARATEN
worden gep laatst in  het burgerlijk hos
p itaal. Ze komen w at laat, m aar zijn 
toch nuttig.

HET MESJE SNIJDT LANGS ALLE 
KANTEN
Som m ige hoteliers hebben hun w ijnkel
der naar veiliger gewaande oorden doen 
vervoeren, m aar andere hebben hun pro
visie w illen uitverkoopen door zich te 
w enden tot een populaire ex-politieker 
die goed bevriend scheen  m et zekere 
speelzalen.

’t  Is dan n iet te  verwonderen dat het 
stelsel van verpachting zoo wenig aan  
de stadskas opbracht !

= K =

Bandagen
Orthopædie

BREUKBANDEN
naar maat en vol
gens geval.

BUIKBANDEN
voor hangbuik, 
zwangerschap, na 
operatie.

ORTHOPÆDIE
APPARATEN

voor ruggraat mts- 
vorming, beender
ziekte.

KUNSTBEENEN
in licht metaal.

Burgerlijke Stand
GEBOORTEN

23 Feb. — Maria Verstraete van Aimé 
en Adriana Goes, Leffingestraat, 172.

24. — Jeannine Vandenberghe v. John  
en M adeleine Zonnekeyn, H. Borgers- 
straat 15

25. —  H uguette Caroen van Lodewijk 
en M aria Sim oens, Leffingestraat, 256.-- 
Willy Vandenberghe van Eduard en Ar- 
senia Vandamme, R aversijdestraat, 84

27. —  M argriet Haym an van Hendrik 
en M adeleine Stragier, Ieperstraat, 43.

28. — Monique V anbelleghem  van Gil
bert en Fernanda Comminne, Lange- 
straat, 25.

DE GEDIPLOMEERDE VROEDVROUW

Irma LANNOYE
gelast zich met verlossingen en ver
zorging ten huize.

Moederhuis MmeZich wenden :
Jongbloet, Frère Orbanstraat 143, Oos- 
tende.

boven komt, werden nieuw e toonbanken  
opgetim m erd in den zin van deze waar 
nu de textielbons worden afgeleverd.

Men zegt dat hier de rest van de Be- 
voorradingsbureau, welke nog in de 
M eisjesberoepsschool huist, zal komen. 
Anderen zeggen dat h et voor de Politie 
is om de toelatingen  to t reizen buiten  
de kustzone, a f te  leveren.

DIEFSTALLEN.
Veel k lachten  kom en ons toe van 

m enschen als. zou in de abri. van het 
B adpaleis veel gestolen  worden, tijdens 
de afwezigheid van  de abri-bezoekers.

Wij vestigen  hierop de aan dacht van  
de locale politie en  van h et gem eente
bestuur.

Zulke feiten  zouden in  h et badpaleis
De in lichtingsdienst voor journalisten  gem akkelijker dan in  andere gebouwen

in het bureau van een am btenaar, zal 
hier m eer over weten, ’t  Is anderzijds 
een nuttige verbetering.

Hoeveel voorraad mag 
men hebben ?

kunnen vermeden worden.

Cinema’s

M enigm aal werd ons de vraag gesteld: 
hoeveel voorraad m ag m en wel in  huis  
hebben?

Er is  een besluitw et verschenen op 27 
Oktober 1939. Doch in die tusschenruim - 
te  zagen zóó veel besluiten h et daglicht 
dat m en er op h et einde n iet m eer klaar 
inziet.

Toch blijkt h et dat hoogervernoem de 
besluitw et nog im mer van kracht is.

H et num m er van den «Moniteur der 
Bevoorrading» bevat volgend besluit 
aangaande h et w ettelijk  kwantum  der 
voedingsreserve :

Eenieder m ag een persoonlijke reserve 
gerantsoeneerde w aren bezitten, die 
vóór h et in voege treden van de voor
schriften  op de rantsoeneering opge
slagen  werd. Deze reserve m ag nochtans  
de hoeveelheid voedingswaren, berekend 
op grond van de tabellen  van een be
voorrading voor 6 m aanden van de per
sonen, die onder hetzelfde dak wonen, 
n iet overtreffen.

D aarm ede is nu  m in  of m eer een kla
ren toestand  geschapen.

De bevolking w eet w at zij m ag in huis  
hebben en de controleurs hunnerzijds 
kregen een richtlijn  die bij gebeur lijke 
hui szoek ingen n a  t e  leven ia.

R I A L T 0
1. Een dokumentair.
2. Ufa aktualiteiten  in 1ste week.
3. Heinz R uhm ann in een lustige co- 

medle «5 m illioenen zoeken een erfge
naam».
R E X

1. Een dokumentair.
2. U fa aktualiteiten  in  1ste week.
3. Harry Piel in  een  avonturenfilm : 

«.De M eester der Wereld».
R I O

1. Een dokumentair.
2. A ktualiteiten  U fa  in  le  week,
3. Heinz R uhm ann in een lu stige film  

«De M odelechtgenooU.
II O X Y

1. Een dokumentair.
2. A ktualiteiten  Ufa in  le  week.
3. Anny Ondra in. een lachsukses «Kar- 

navalavond».
F O R U M

1. A ktualiteiten  U fa in  le  week.
2. Een dokumentair.
3. Heinrich George in  «De Meeater van  

de Post».
P A L A C E

1. A ktualiteiten  U fa in le  week.
2. Een dokumentair.
3. «Klein Avondmuziek» een groote 

m usikale film  m et Christl Mardayn.

STERFGEVALLEN

22 Feb. —  Joanna Vandeputte, 37 j., 
Dorpstraat, 105. — M aria Janssens, 80 
j., wed. van Eduard M aes, Chaletstraart, 
8.

23. — Frans Knockaert, 58 jaar, echt. 
R ozalia K esteloot, Duivenhokstraat, 16. 
Honoré W illems. 65 j., echt. Elodia Ver
schelde; K aaistraat, 59.

24. —  Jeannette Hallin, 69 jaar, wed. 
August Vanbelle, P lantenstraat, 8. — 
G u staai Boydens, 38 j., echt. Sim onne 
Asmus, woont te  Middelkerke. —  Eug. 
V andecasteele, 53 j., echt. M. Vanm aele, 
Zw aluwenstraat 76. —  Yvonne Dewulf, 
42 j., echtgescheiden  Henri Dewulf,Veld- 
straat, 76.

25. —  Eugenia Declerck, 83 j., wed. 
Charles D’Hondt, Pontonstraat. — Roger 
Inghelbrecht, 1 m„ D uivenhokstraat, 69. 
K am iel H oom aert, 44 j., echt. Elza 
Schaessens, w oont te Leffinge. —  Geor
ges Schallier, 24 j., echt. Ju lia  Moens, 
w oont te  Klemskerke.

26. —  Carolina Dupon, 72 j., wed. Isi- 
dorus Vanhoutte, woont te  Nieuwpoort. 
Frans Bourgeois, 9 m., N ieuw strat, 27.— 
Maria Hubrechsen, 2 m., Nieuwpoortst. 
132. — A ugust Declerck, 67 j., echt. Ma
rie Dekeyser,. Torhoutsteenw eg, 229. — 
Clara Lauwers, 7 j., w oont te  Zande.

27. — Irm a Verleye, 53 j., wed. Hector 
M alefaison, V oorhavenlaan, 60.

28. —  Leonia Frederick, 74 j., wed. 
Eduard Van W afelghem , Stuiverstraat, 
69. —  Leopold Garcia, 67 j., echt, Alicia 
Vandekerckhove. Rogierlaan, 37. —  Ame
lia  Vereecke, 67 j., wed. Leopold H aeghe- 
m an, Vredestraat, 51.

1 Maart. — Dionysia Fontaine, 25 j., 
ongeh., V eldstraat 1.

HUWELIJKEN

1 Maart. — Denys Fernand, beroeps- 
vrijw illiger en B oets Octavie, z. b. — 
Brissinck Fidelis, electrieker en  Dugar- 
dein Sim onne, z. b. —  Pertz Victor 
werkm an en  F illiaert Doris, z. b. — De- 
weert André, kok en  Heindryckx Irma, 
z. b.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN

2 M aart — D uchesnet Theodoor, werk
m an en S innaghel Louise, Leffingestraat, 
20 -—  Stouf Marcel, schoenm akersgast 
G erechtplaats, 3 en  Van Mol Leontine, 
Jozef II straat, 38. —  Deconinck Jacques, 
m etserdiener, Ca^harijaaplaafta, 29 en  
D ebaets Leontine. — De Bever  Roger,  tol
be a m bt e  en  K y n d t  Angela,  Ho fs t r aa t ,  24.

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

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

OEFENINGEN K. V. G. O.
De oefeningen van K. V. G. Oostende 

zijn vanaf heden vastgesteld  op eiken  
Donderdag vanaf 17.30 uur.
Als die zoo goed zullen bijgewoond wor

den als de wedstrijden, zelfs van  h et eer
ste elftal, dan zou m en beter de deuren  
gesloten houden.
VERONGELUKT.

Schallier Georges. 24 jaar oud, wonen
de Nieuwe Dorpstraat, 9, Klemskerke, 
was op 25 Februari te  17.30 uur werk
zaam  aan de haven. Hij gleed uit en  
kwam  in h et w ater terecht.

Men gelukte er in  hem  slech ts een  
uur la ter  uit te halen. Zijn lijk werd 
n aar he.t doodenhuisje overgebracht.

GMVERGEREDEN.
Pol Desnerck werd Zondag 2 Maart, 

rond 12.15 uur op de A. P ieterslaan, ter 
hoogte van de Peter B enoitstraat, door 
een auto bestuurd, door D esm edt Mauri
ce, omvergereden.

Hij werd opgeraapt m et erge sleutel- 
beenbreuk rechts.

Dr Louf verzorgde hem  en  liet hem  
daarna naar h et Burgerlijk hospitaal 
overbrengen.

Jn oe pers, zoowel de locale als de bin
nenlandsche, hebben wij kennis kunnen  
krijgen over zekere taalincidenten  w el
ke zich hebben voorgedaan op algem ee
ne vergaderingen van locale vereenigin- 
gen. Is h et th an s w el een  oogenblik om  
in vergaderingen hier uren lang over uit 
te  wijden. Opbouwend werk in volledige 
sam enw erking m oet than s eenieders leu
ze zijn, ver van allen .taalstrijd.

OlfZfe ZEELIEDEN UIT SPANJE.
In som m ige bladen wordt h et fan ta 

stisch  verhaal uitgestrooid, dat onze zee
lieden m et vliegtuigen naar Berlijn en  
vandaar per trein naar huis zijn geko
men.

De verbeelding is een dwaze ziekte, 
welke m oeilijk te  genezen is.

Van vliegtuigen is er op geen enkel 
oogenblik sprake geweest.

DE MEDEDEELINGEN AAN DE WEEK
BLADEN.

Alhoewel we in een tijd  van zuinigheid  
leven, toch schijnen de gem eentediensten  
daarvan n iet bewust te  zijn  en wordt er 
nog veel verkwist.
Zoo b.v. worden er zeer veel m ededeelin- 
jen  n aar de pers gezonden op zeer duur 
japier, waar lichte bladen zouden vol- 
jtaan. Waar vijf en m eer m ededeelingen  
ip eenzelfde blad zouden kunnen ge- 
ichreven worden, gebruikeh de stads
diensten voor elke m ededeeling een blad.

Dit zijn toch allem aal zaken welke de 
oversten zelf zouden m oeten zien zonder 
Jat de aandacht van  ’t  schepencollege 
nierop zou m oeten gevestigd worden.

BETER LAAT DAN NOOIT.
Eindelijk zijn de bureelen van Open- 

oaar Onderwijs th an s gevestigd in  h e t  
bureel w aar vroeger de huissiers hun  
bureel hadden.

Of dit voor de bedienden een verbeten 
ring is, hoeft n iet gezegd.

M artin is natuurlijk in  zijn  schik.

IN DE BIBLIOTHEEK
Som m ige personen hadden den w ensch  

uitgedrukt de stadsbibliotheek to t 19 u. 
te zien open blijven in p laats van to t 18 
uur.

Een statistiek  per uur opgem aakt, 
h eeft echter doen uitschijnen, dat het 
grootste gedeelte van de lezers tusschen  
3 en 4 uur en van 4 tot 5 uur komt, zoo
dat de noodzakelijkheid de bibliotheeku- 
ren een uur te  verlaten, zich in ’t  geheel 
n iet opdringït. De reden hijervan ligt 
vooral in  den abnormalen tijd  e n  de 
werkloosheid.

Het spreekt van zelf, dat in  norm ale 
om standigheden de uren van de biblio* 
theëjc opnieuw zouden k u n n e n  veran
de rd  worden.
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Visscherijwetenswaardigheden

U itbreiding van  de Deensche 
V isscherijvloot

; Dank zij de steun  van  den S taat wordt 
. de uitbreiding van de D eensche vis- 
j schersvloot voortgezet. Het uitbreidings- 
programma voorziet vooralsnog de mo- 
dernlseering van oude schepen. Tot nog 
toe telde de D eensche kottervloot meer 
dan 15.000 vaartuigen, w aarvan er 
slechts circa 5.000 m et een m otor uit- 
gerus.t zijn. Bovendien is een  uitgebreid  
programma van nieuwbouw voorzien. De 
bijzonderheden hiervan zijn evenwel nog  
niet gekend.

Groote Sardienenscholen aa n  de 
K usten  van  Portugal

Voor h et strand van h et visschersdorp  
Nazareth zijn  reusachtige scholen  sar- 
j dienen verscnenen. U it alle visschers- 
! havens komen de booten om den rijken  
ibuit te bergen. Sedert lang had  m en een  
aergenjKe noeveelheid  sardienen niet 
meer gezien.

Geen Afzet voor de Turksche 
T onijn

De trek van de tonijn  van de Zwarte 
‘Zee naar de Zee van M arm ara is be
gonnen. De visschen  verzam elen zich ln  
öe Golf van Izmir. Sedert eenige dagen  
,jU üe tom jnvangst volop in  gang. Een 
groot gecieeite van de visch  m oest he- 
,aas weer in zee geworpen woraen, daar 

. p nerziju s m om enteel siech ts naar Bul- 
.giu'ije en  urieKenlanü Kan geexporteera  

n aan aen  anaeren Kant ecnter in  Tur
kije m et genoeg conservent a bneKen zijn  
©m n et nuxaige surplus te  verwerken. 
■jok. Kan ae viscn m ee op ijs  gelegd wor- 

iuen, aaar er n iet genoeg am m oniak  
oornanuen is voor ae ijsvervaaraigm g. 

ue loxnjnvangst w era dernalve voor en- 
Keie aagen  stilgelegd.

200 im llioen Kg. Visch in  Noord- 
i\oorw egen omgezet

, De gezam enlijke om zet van  visch in 
het aigeioopen jaar in  iNoorü-Noorwegen 
beoroeg iyu.U42.o3a kg., hetzij voor een  
waarae van  2i.42V.3b/ Kronen.
! in  n et geneeie geoied van Raafiskelag 
S’oord-iNooi'wegen, ironaeiag en More, 
Msmeae du ae zelistanaige proaucenten 
»eraen 2u (.067.603 Kg. viscn, heoDenae 
;en gezamennjKe waarde van 2i5.159.V3i' 
tronen, verwerkt.

W orst u it Vischvieesch
In d oorw egen  h eeft m en o.m. tonijn  

n an n gn aai, wier vleesch geen sterk  
utgesproKen viscnsmaaK heeft, to t worst 
ferwerKt. Genoem de v isschen  hebben  
jen hoog vetgenalte. De verbruikers heb- 
»en de visenw orst gretig aigenom en. U it
licht en  smaaK wijKen nauw elijks van  
ie geOruiKeiijKe soorten van worst ai. 
Hen is  van  m eening, dat het nieuwe pro- 
luct ook later aitreK zal blijven vinden.

lischieverolie bij de M argarine in  
F in land

Bij beschikking van den m inister van  
Volkswelvaart, werd bepaald, dat in  Fin- 
and enkel nog m argarine ln den handel 
[ebraent m ag worden welke de vitam i- 
ien A en B oevat. Deze vitam inatie ge- 
pniedt m et behulp van viscnleveroiie. 
fe bijm enging bearaagt 40 kg. olie op 

k {000 Kg. m argarine.

Nordsee H ochseefischerei » ver
m eerdert K ap itaal

. Volgens het jaarverslag over 1939-1940 
leeft ae «N orosee D eutsche Hochsee- 

jscnerei A. G.» te W esermunde in  dit 
loekjaar bevredigende resu ltaten  be- 

’ipikt, zoowel voor w at de vischvangst als 
oor wat het verwerKen en de afzet van  
,are producten aangaat. De inrichtingen  
[erden system atiscn  uitgebreid. Van de 
i  Februari van vorig jaar in  t  vooruit- 
icnt gestelde kapitaalsverm eeraering  
iet 4 m illioen Reicnsm ark preferente 
anaeeien, werden tot hiertoe 2 m illioen  
iigegeven. De resteerenae 2 m illioen  
[«tcusmark preferente aandeelen zullen  
i aen ioop van  a it voorjaar tot uiterlijk  

* juni ïa-ii geem itteerd worden.

uid-öiavië en  de V ischvangst in 
de A driatische Zee

De Zuiaslaviscne vischvangst in  de 
xiriatiscne z,ee n eeft verleaen jaar vijf 
uiuoen Kg. visch opgeieverü, w at ais 
fcn ouitengewoon goed resu ltaat aan
jen worat. xn laz9 waren h et er slechts  
he m illioen Kg. Deze rntsiag is  des te 
LangweKKenaer, aaar de transport- 
fceuijKneaen en  h et tekort aan bliK den  
Let iel oem oeiiijkten.

1  E indresu ltaten  van  de Noorsche 
H aringvangst

>De einduitslag van  de vette en  kleine 
iirmgcampagne in 1940 is tw eem aal zoo 
toot ais m  1939: Men ving 3.430,000 
tctoiiters vette en kleine haring, tegen- 
ter l.ouO.OOO hectoliters in  1939. Het 
footste gedeelte van  de haring (circa  
[/ imiiioen nectoliters) werd aangewend  
tor ae vervaaraagvng van  haringolie, 
feca 300.000 nectoliters werden in  ijs 
;iegd en 100.000 hl. ingem aakt.

e Zweedsche Scheepsbouw in  1940
De bedrijvigheid van  de Zweedsche 
üieepswerven is, volgens de zoo juist 
{puoiiceerde gegevens, in  den loop van  
jiieaen jaar oelangn jk  verminderd. In  
ft geneei werden in 1940 op de groote 
fceeuscne w erven slech ts 25 hanaels- 
Üiepen, m et een gezam enlijke tonnen- 
iaat van loü.ouu BrtT, te  w ater gelaten, 
igen 33 (m etenae 2U9.000 BRT) in 1939. 
ij ae groote werven nebben de Gosta- 
leme te u otenou rg verleden jaar 8 
Wiepen geoouwü m et een gezam enlijke 
jünenmaat van  64.U0U BRI'; ae KocKum- 
'eri te Maimo n ad  5 eenneaen  (40.850 
iiti) op stapel staan  en  EriKsberg 5

i Groote Lading T onijn  voor 
Koemenië

Uit Constanza worat gemeld, dat het 
ocnieensciie stoomscnip Dacia met een 

■ Luii.b van zj.uuu Kg. tonijn aiaaar bin- 
uiseioopcn is. o.uuu Kg. zijn voor Con
ti,,,.., ucauciiiut, ae resteerenae 20.000 
I. gaan naar isoeKarest. net ministerie 
ior ecOiioiiLJiciie geiijüscnaKenng neeit 
tpaaiu, uat net oversciinjaen van de 
bangs vascgesteiae maximumprijzen 
ior tonijn ais nanaelssaootage aanzien 
j dienovereenkomstig ges'trait wordt.

lew erüstelling in  de F insche 
vxsscnerij

be Finsche regeering n eeft een  com ité 
in desKiinaigen geiast te onaerzoeKen 
Hke bestaansinogeiij Kneden er in  de 
kenenj oesioten liggen, voor de te- 
frKsoeiimg van ue uit üe afgestane ge- 
paen geevacueerde personen.

ieuwe Scheepsw erven te  B alti
more en  iMew-Orleans

het kader van h et door president 
osevelt voorgesteld program m a voor 
i bouwen van 200 handelsschepen  (,het 

|sbetreffende wetsontwerp werd m idden j 
auari bij net Congres neergelegd) wil 

U. S. M aritime-Comm ission orders 
fatsen voor den aanleg van  nog 18 

igen, waarvoor een u itgave van 15 
Lioen dollar voorzien is. Hiermede zou- 
circa 40 hellingen voor h et bouwen  
hoogergenoemd aan tal vrachtsche- 

, beschikbaar zijn; 12 ervan zouden te 
ilttmore en 6 te New-Orleans komen.

Voor Baltim ore werd een  contract onder- 
teekend m et de Beth lehem  Steel Corpo
ration, die de in stellingen  van de Union  
Ship-building Company overneem t. Te 
New-Orleans wordt een  nieuw e m aat
schappij opgericht onder de firm a «Loui
siana Shipyard Company». Zooals m en  
weet, h eeft het Congres in tu ssch en  den  
bouw van deze vrachtschepen goedge
keurd, H et feit, dat eerst nog de noodige 
scheepsw erven dienen ingericht, werpt 
een helder lich t op de m oeilijkheden, die 
alle uitbreidingsplannen van de Ameri- 
kaansche industrie in  den weg staan .

B randsto ffend istribu tie  aa n
Ita liaan sch e  V issehers

Op in itia tief van de Federatie der 
H andelaars in  B randstoffen  en  van de 
Federatie van  het Visscherijbedrijf, werd  
dezer dagen te Rome een m aatschappij  
opgericht voor de bevoorrading van  mo- 
tcrkreilers (G asolpesca). Deze sam en
werkende m aatschappij h eeft ten  doel 
de olie- en  brandstoffendistributie aan  
de visscherij-ondem em ingen  op de m eest  
billijke wijze te  regelen. Door h et aan
slu iten  van andere federaties bij deze 
cooperatie w il m en bereiken, d at alles  
wat de bevoorrading van de m otorvis- 
scherij betreft geleidelijk zal geordend  
worden.

A anbesteding van  „Scheepsinstru- 
m en ten  in  Zuid-Slavië

Het In stitu ut «Sarajewo» te Sarajewo  
h eeft tegen  3 M aart a.s. de levering aan
besteed van com passen, m icrometers, 
m anom eters, enz. B uitenlandsche firm a’s 
m oeten een waarborg deponeeren ten  
beloope van 10 t.h. van  h et voorgestelde 
bedrag.

Vischkoelhuis te  H elsinki
Daar tengevolge van de schaarschte  

aan vleesch de vischconsum ptie in  de 
ravitailleering van  de bevolKing een  
steeds grootere beteeKenis Krijgt, h eeft 
net staasbestuur van H elsinki ae m oge- 
njkheid  onder oogen genom en om aldaar 
een vlschKoeinuis op te  richten. Hiervan  
was reeüs spraKe voor de Olym pische 
spelen, die in  ae F insche noofastad  ver
leaen  jaar hadden m oeten p laats grijpen.

De Noorsche W alvischvaarder 
Kosmos

Volgens een door h et blad V estfold te 
Sandefjord ontvangen  bericht, bevindt 
zien ae geheele, tach tig  m an  tellende, 
oem anning van den JN oor schen  w alvisch
vaarder K osm os th an s in  interneerings- 
Kamp in  üe buurt van  Boredaux, waarom  
m en aanneem t, dat h et schip door een  
jju itscn  oorlogsvaartuig is opgebracht of 
in  aen  grond geboord.

De Kosm os, een van de beKendste 
schepen  van  de Noorsche vloot en tot 
voor w einige jaren ook de grootste «drij
vende koKerij» ter wereld, w as verleden  
jaar A pnl evenals de m eeste andere 
in oorscne w aiviscnvaarders op de th u is
reis van  de van gst in  de Zuidelijke IJs- 
zeeen toen  Noorwegen bezet werd en  is 
toen een  Engelsche haven  binnengeloo- 
pen. Seüertcnen h eeft de K osm os als 
tankboot voor Engeland gevaren.

Zaai-O esters
Men schrijft u it Yerseke :
Door de N ederlandsche V isscherij- 

Centrale is een  com m issie benoemd, die 
oeiast is  m et de regeling van den in 
voer van Fransche zaaioesters. H et doel 
is om den uitvoer van  zaaioesters bene
den de 2b kg. per 1000 tegen  te gaan. 
u e  Zeeuwscne pannenboren krijgen  
üan ook een goede kans voor de op hun  
pannen gekweekte broedjes. H et is te 
nopen, d at de vorst er nog voldoende 
n ee it  overgeiaten.

cen ter  m ag ieder kweeker, die in  1939 
of ly4ü Fransche zaaioesters boven de 
zti Kg. h eeft ingevoerd hetzelfde kw an
tum  ook nu invoeren. Oesterkweekers, 
a ie in ae genoem de jaren geen Fransche  
neoben gezaaid, m ogen toen tot een m a
xim um  van bO.üüü stuks nem en. Voor
zitter der oedoeide com m issie is burge
m eester Gunning.

De aigeloopen week was er eenige h a n 
del in  zaaioesters. Een partijtje werd 
voor f  1,—  per kg. verkocht, een prijs 
die in  geen  jaren is voorgekomen. Con- 
sum ptieoesters werden voor den wal 
ook aan hooge prijzen verkocht. We 
hoorden ze lis  van  gevallen dat f 5,— 
tot i  10,— boven den export-prijs werd 
betaald.

G roote Noorsche K lipvischexport 
n a a r  D uitsch land  en Ita lië

In  h et begin van verleden jaar waren  
de voorraden klipvisch en  stokvisch in  
Noorwegen zeer aanzienlijk. De k lip- 

! vischvoorraden alleen  scnatte m en op 
I m eer dan 35.000 ton. Tegelijkertijd vond  
er nog een  groote export p iaats van  deze 
soort van visch. In  aen  Zomer 1940 kwa 
m en dan de eerste groote leveringscon
tracten m et D uitschland to t stand,w aar
van n et eerste liep over 4.000 ton kiip- 
visch en 1.000 ton stokvisch. Later wer
den dan nog 10.000 ton klipvisch en  4.000 
ton stoKvisch naar n et RijK verzonden, 
in  Januari jl. werden nu  te Berlijn n ieu 
we ondernandenngen ingezet over de 
levering van groote hoeveelheden klip- 
viscn en stokviscn aan D uitschland en  
iia n e . D it leidde tot een accoord voor de 
leverantie van b.000 ton stokvisch (groo- 
tenaeeis aan Ita lie) en  12.000 ton Klip- 
viscn, waarvan 8.000 voor Ita lië en  4.000 
voor D uitscniand. De waarde van de 
Kiipviscmevermg alieen  bedraagt circa 
vier m inioen Kronen. Zooals m en weet, 
was ita lie  ook vroeger ai een oeiangnjK  
aizetgeoied  voor In oorscne Klip- en  stok
viscn .Daarentegen vonden er vroeger 
geen groote ieverancies van klipviscn  
naar u u itscm an d  piaats. De Noorscne. e x 
porteurs Koesteren dernalve groote ver- 
w acntingen inzaKe nieuw e bestellingen  
van uuitöcn iaiia , aa t nu 4.000 ton a ige-  
noiiien n eeit. tsovenüien werden Kiemere 
noeveieineaen Kiip-i en  stpKviscn naar  
anaere lanaen  uitgevoera. in tu sschen  
oieven ae voorraaen nog groot genoeb 
cm  in  de eigen benoeite te voorzien.

Voor de verhooging der vangsten
in  de F insche visscherij

De com m issie van  deskundigen, die 
door de rn iscn e regeering geiast was te 
onaerzoeKen welKe m aatregelen konden  
g e u o iie n  worden om de vangstresultaten  
van de visscnerij te verbeteren, h ee it  
hare werKzaamneden beemdigd en  bij 
üe regeering verslag uitgebracht. De ver
m indering van de vieescnproductie, die 
door de m assale slachtingen  van  enkele 
m aanaen  geieüen veroorzaakt werd, kan  
op 2 /3  van de vroegere norm ale produc
tie geschat worden. Om dit te compres- 
seeren is een bijkom ende vischaanvoer 
van 150.000 ton vereischt. D it kom t neer  
op een verdrievoudiging der huidige 
vangstresultaten. D it kon bereikt wor
den door h et tre ilen  van  een reeks 
m aatregelen zooals de beschikbaarheid- 
steinng van m otorbrandstof en  v isch 
tuig. Aan den anderen kant is h et ook 
noodzaKeiijk, dat visch van  m indere 
kw anteit in  consum ptie komt. De com 
m issie w ijst op de noodzakelijkheid  
vischafvai tot voer te verwerken alsm e
de de productie van levertraan te ver- 
h oogen.

DITJES en DATJES
De inbreuken op de ravitailleering 
aan de bevoegdheid van de recht

banken onttrokken
Verleden week zag een zeer belangrijk  

beslu it van de secretarissen-generaal h et  
licht.

In  p laats van aan, de bevoegdheid van  
de rechtbanken onttrokken te  blijven, is  
h et thans de adm inistratieve overheid  
die de inbreuken op de ravitailleering  
zal beteugelen, nl. de provincie-gouver- 
neurs, de arrondissem entscom m issaris
sen en  de politiecom m issarissen.

Met de inrichting van die bestuurlijke 
rechtscolleges schijnt h et princiep van  
de scheiding der m achten w el to t h et  
verleden te behooren.

Boeken over den Oorlog
Vorige week kwamen twee werken van  

de pers over den achttiendaagschen  
veldtocht in ons land.

Het eerste is van de hand van A. 
l'H oïst en is getiteld  : « La guerre de 
1940 et le rôle de l’armée belge ». De 
schrijver verdedigt er de stelling  in  dat 
h et Belgisch leger zich dapper h eeft ver
dedigd, en  van al de geallieerde legers, 
zoowel Franschen, Nederlanders of En- 
gelschen, zich nog het m eest h eeft on 
derscheiden. De schrijver kom t to t de 
eindconclusie d at er ook roemrijke ne
derlagen zijn.

Een tweede boek, aan de h and  van  
Kap.-Commandan.t F. Rousseaux, geti
teld: «Ma deuxièm e guerre», kom t tot  
gansch tegenovergestelde conclusies. Vol
gens hem  w as de m oraal van de B elgi
sche so ldaten  in ’t  algem een zeer laag  
en n ie t te  vergelijken m et den geest die 
in  1914 onze soldaten  bezielde. Ook h eeft  
h et leger zich  gedurende die korte cam 
pagne nooit ernstig verdedigd en kwam  
telkenm ale h et bevel van  achteruit te  
trekken, wanneer h et contact m et de 
D uitsche voorhoeden nog n iet geheel 
was aangeknoopt...

Twee personen... twee m eeningen: de 
waarheid zal w ellicht m iddenin liggen...

Nationale Landbouw- en
Voedingscorporatie

BERICHT
De Heeren fabrikanten van azijncon- 

serven en m ostaard worden dringend  
verzocht zich bekend te m aken vóór 15 
Maart 1941 bij de N .L. V. C. Hoofdgroe
peering «Tuinbouwproducten», 163, Wet
straat, Brussel.

Commissariaat van Prijzen en Loonen
K rachtens een beslu it van 20 Februari 

Jl. werden Oostende en  Brugge sam en
gevoegd om, m et h et oog op de indeeling  
in  om schrijvingen van  aen  buitendienst 
voor controle en onderzoek van  h et com
m issariaat voor prijzen en  loonen, slechts 
een enkel d istrict u it te  maken.

De bestuurlijke arrondissem enten Dix- 
m uide en  Veurne werden insgelijks sa
m engevoegd.

Valsche bankbiljetten van 50 frank 
in omloop

Er wordt ter kennis gebracht van  het 
publiek dat bankbiljetten  van 50 frank, 
welke h et type 1927 Auto carte nam a
ken, th an s bedriegelljk in  omloop wor
den gesteld.

Door de onaf gem aaktheid  van h et w a 
termerk, de grofheid van  h et drukwerk 
— inzonderheid van  de vignetten  — en 
vooral h et gem is aan  datum  en  num 
mers, is de nam aak ervan gem akkelijk  
herkenbaar.

Welke schoenwaren mogen vrij 
worden afgeleverd?

De volgende schoenw aren m ogen vrij 
aan den verbruiker worden afgeleverd en 
bijgevolg zonder m achtig ing tot bevoor
rading aangekocht:

1) Alle kinderschoeisels, zelfs uit le
der, to t de m aat van  27 n iet inbegrepen;

2) Schoeisels voor binnenhuis, waar
van h et bovenste gedeelte n ie t uit leder 
is m et zolen uit «croûte»;

3) Schoeisels w aarvan  h et bovenste en  
onderste gedeelte uit een  ander stof dan  
leder is, b.v. de schoeisels m et h et bo
venste gedeelte uit w eel se ls  en  m et de 
zolen uit hout;

4) Klom pen in  hunne gewone fabri
cage, voor zoover de klomp uitslu itend  
uit hout is  m et een eenvoudigen lederen  
riem op h et bovenste gedeelte;

5) a. Fantasie-avondschoeisels voor 
dames, waarvan h et bovenste gedeelte 
n iet uit leder is; b. avondschoeisels voor 
dames, waarvan h et bovenste gedeelte 
uit verguld of verzilverd leder is.

Door den Staat verschuldigde mora- 
taire interesten

Aangezien de vertraging in  de beta
ling van som m ige schulden van h et Rijk

uitslu itend  te  w ijten  is  aan de buiten
gewone om standigheden die B elgië door- 

« m aakt, werd beslist den voet van  de 
! m orataire in teresten  op vergoedingen  
w egens m ilitaire of burgerlijke opeischin- 

!gen of w egens schade in  verband m et 
aie opeischingen m et in  gang van 10 
Mei 1940 op 2 t.h. te  brengen, tenzij die 
in teresten  reeds betaald  waren op den 
dag van h et van  kracht worden van  dit 
besiuit.

In  alle andere gevallen w aarin mora
taire in teresten  door den S taat verschul
digd zijn  of worden, voor een tijdbestek  
vallende n a  10 Mei 1940, worden deze in 
teresten, tenzij zij op h et oogenblik van  
h et van kracht worden van dit besluit 
reeds betaald waren, n iettegenstaande  
elk strijdig beding, op 4,5 t.h. terugge
bracht, m uien zij dezen interestvoet te  
boven gaan.

Verzenden van Briefwisseling per 
Spoedbestelling

In h et verkeer, in  beide richtingen  tus- 
scnen B elgië en D uitschland; alsm ede 
tusscnen  België en de neutrale landen  
is  nu voor gewone en aangeteekende 
postzendingen van allen aard, ook spoed 
oesteliing toegelaten.

De Bijrantsoenen voor sommige 
Kategorieën van Arbeiders

WIJZIGINGEN AAN HET BESLUIT 
VAN 4 NOVEMBER 1940

Een besluit van 25 Februari bepaalt:
Artikel 2 van n et besluit van 4 Novem 

ber 1940 wordt vervangen door den vol
genden tek st :

« De werklieden op de lijst  verm eld  
krijgen per bevoorradingsperiode dertig 
bijzegeis voor brood en dertig bijzegels 
voor vleesch per werkelijk door hen  gele- 
werkdagen der rantsoeneeringsperiode 
op de hierna aangegeven wijze te  werk 
gesteld  worden.

;• Indien deze personen n iet op de hier
na aangegeven wijze gedurende al de 
werkdagen der rantsoeneeringsperiode 
arbeiden, hebben zij slech ts recht op 
ten  bij zegel voor brood en één bijzegel 
voor ieescn per werkelijk door h en  gele- 
veraen arbeidsdag.

» De dagen afwezigheid w egens verlof, 
ziekte of arbeidsongeval gieven echter  
recht op bijrantsoenen brood en vleesch, 
n et als de werKelijk geleverde arbeids- 
aagen  gedurende de rantsoeneeringspe
riode waarin de afwezigheid aanvang  
neem t ».

A linea’s 1 en 2 van  artikel 3 van be
slu it van 4 Novemberr 1940 worden ver
vangen door den volgenden tek st :

«D e ondergrondsche werklieden krij
gen 6 bijzegels voor m argarine per 11 
aagen werkeiijken arbeid. Er worat geen  
rekening gehouden m et de dagen afwe
zigheid w egens rust, ziekte, vrijaf, ver- 
lo i of werkloosheid.

De overige werklieden krijgen drie bij
zegels voor m argarine per lö  dagen wer
keiijken arbeid ».

Bij h et besiuit van  4 November 1940 
wordt een artikel 3bis gevoegd, m et vol
genden inhoud :

« Opdat een arbeidsdag recht geve op 
bijrantsoenen, dient de werknem er g e
durende gansch  den tijd  dat hij ter be
schikking staat van den werkgever gebe
zigd te  worden aan  een stiel uitdrukke
lijk  in  de bijlage to t dit besluit voor
zien ».

Affichenwedstrijd Winterhulp West- 
Vlaanderen

De jury is sam engesteld  als volgt:
HH. Devriendt, kunstschilder, propa

gandaleider pl. Comité Brugge; Fontey- 
ne, kunstschilder, bestuurder der Aka- 
demie van Brugge; Reckelbus, kunst
schilder, conservator van het M useum  
van Brugge; Slabbinck, kunstschilder, 
tweede prijs van  Rome la40; Vlerin, 
kunstschilder, bestuurder der Akademle 
van Kortrijk en  tw ee vertegenwoordigers 
van het Provinciaal Comité.

Wij herinneren er aan, dat de uiterste 
datum  voor h et toekom en der inzendin
gen vastgesteld  is op 14 Maart. Met de 
ingezonden ontw erpen zal een  reizende 
ten toonstelling ingericht worden ten  ba
te van W interhulp W est-Vlaanderen. i 
Wij hopen, d at alle kunstenaars er zul
len  aan houden een ontwerp in  je  stu 
ren en aldus van deze tentoonstelling  
een overzicht te m aken van  de teeken- 
kunst in  onze provincie. Zij vervullen  
op deze wijze een uiterst verdienstelijk  
werk ten  bate van alie noodlijdenden  
uit onze gouw, eveneens ten  bate der 
noodlijdende kunstenaars, die door Win
terhulp gesteund worden. De ontwerpen  
worden naamloios ten toongesteld  en  
a lleen  de om slagen der prijsw innende 
ontw erpen worden geopend, ten  ware de 
ontwerper het tegenovergestelde vraagt.

S P O R T

Voetbal
Uitslagen van Zondag 2 Maart 1941

PROVINCIALE AFDEELING 

R eeks A

V. G. Oostende — D. C. Blankenb. 2—4 
F. C. Knokke (A) — C. S. Brugge 1—2

R angschikking

1. F. C. Knokke (A) 11 9 1
2 C. S. Brugge 10 9 1
3. A. S. Oostende 10 7 2
4. V. G. Oostende 12 4 6
5. D. C. Blankenb. 14 5 9
6. F. C. KnoKKe (B) 12 4 7
7. F. C. Brugge 12 4 8
8. S. V. BianKenb. 13 2 10

39 12 19
40 8 18 
45 20 15 
37 32 10 
23 38 10 
18 40 9 
21 33 8 
15 50 5

Nederlandsche Scheepvaartbelangcn
VERBETERING VAN DE WATERWEGEN IN  NOORD-BRABANT

Door enkele B elgische dagbladen is  
onlangs h et gerucht verspreid geworden  
dat de H ollandsche gem eente Bergen- 
op-Zoom, gelegen aan de Oosterschelde, 
tot zeehaven zou w orden ingericht en 
m en h eeft zelfs n ie t geaarzeld h et voor 
te stellen  als een voorhaven van Ant
werpen.

De N ederlandsche berichtgever van  
«Le Soir», die n aar aanleiding hiervan  
op in lichtin gen  is  u it gew eest, noem t 
deze geruchten eenigszins voorbarig. De 
burgem eester van Bergen-op-Zoom ver
klaarde hem  n iets van  dergelijk p lan  af 
te weten. Wel zuilen  de haven  en de 
plaatselijke k analen  verbeterd worden, 
w at echter ook w eer n iets te m aken  
h eeft m et h et ondersteld  M oerdijkkanaal 
waarover zekere bladen h et hadden. De 
ontw erpen zouden zich slech ts herleiden  
tot een  verbinding van  Bergen-op-Zoom  
m et h et k anaaln et van M idden-Brabant 
tot aan  de MarK, rivier onder Breaa ge
legen. Er is ooK spraKe van een nieuwe 
verbinding door een w aterweg tusscnen  
Breda en R oosendael en  zoo verder tot 
Bergen-op-Zoom, waarvan de haven dan, 
als einapunt van h et kanaalnet van  
Noord-Brabant, zou verbeterd worden. 
Een ander plan, zoo verzekerde m en, is 
voor h et oogenblik n iet gekend en er is 
evenm in kw estie d at Bergen-op-Zoom  
m et den Moerdijk zou verbonden worden.

DE SCHEEPVAART HOUDT DE
BELANGSTELLING GAANDE

In  h et zelfde num m er geeft de kor- 
respondent ook enkele beschouwingen  
over den toestand  van de N ederlandsche 
scheepvaart. Evenals h et m et ons het 
geval is, h eeft de N ederlandsche vloot 
aan dezen oorlog haar to l betaald. Het 
volk van benoorden den Moerdijk is bij 
m achte, dank zij de talrijke scheeps
werven waarover h et beschikt, spoedig 
h et evenw icht te  herstellen. R eeds werd 
gem eld d at de bouw van kleine kust
vaarders van 250 to t 300 ton  is aange
vangen. Er wordt in  Nederland voor de 
scheepvaart gewerkt, dit sp ijts de om
standigheden en  de beweringen van  fi
nanciers, volgens dewelke reeds een ka
p itaa l van m eer dan I m illiard gulden, 
weliswaar n iet verloren, m aar toch  t ij
delijk onvruchtbaar is. Als de huidige 
strijd is uitgevochten, zal Nederland  
weer  alles in  h et werk  stellen  om in  de 
scheepvaartwereld zijn  p laats terug in  
t e  nemen .

« Het is  dank zij deze scheepvaart », 
zegt de berichtgever, « d at ons volk 
zulke raskw aliteiten  heeft, waardoor on
ze schepen en  de bem anning in  de hoog
ste m ate en  over de heele wereld worden 
gewaardeerd, n iet alleen  om de kennis 
op scheepvaartgebied, m aar ook om de 
zorg waarm ee onze eenheden, de passa
giers en de lading behandeld worden. 
Om deze redenen reeds is h et w ijs en  
voordeelig de noodige krachtsinspannin
gen te doen om een eervolle p laats in  
te nem en in  dezen tak  van de h and els
bedrijvigheid, w aarin  de (Nederlandsche 
reeder en de N ederlandsche zeem an voor 
geen vreem deling de vlag m oet strijken  
en  zeker zelf zoo bekwaam  is als deze. »

Wij kunnen n iet, in  dezelfde m ate als 
onze Noorderburen, er ons op roem en  
een  dergelijk aanzien op scheepvaart
gebied te  bezitten.

« Het is  trouw ens n iet noodzakelijk », 
beweert de korrespondent, « dat een  
lan d  over een  groote handelsvloot be
sch ik t om de w elvaart ervan te verze
keren. België h eeft op m erkwaardige 
wijze zijn nijverheid  uitgebreid en noch
ta n s beschikt h et slech ts over een kleine 
handelsvloot. De Vereenigde S taten  
daarentegen, hebben, van  ekonom isch  
standpunt gezien, in  de laatste  jaren  
veel verloren, sedert zij door kunstm a
tige m iddelen hun  vloot uitbreiding heb
ben gegeven. De w elvaart van  de havens 
h an gt n iet alleen  af van de belangrijk
heid  van de nation ale vloot; veel groo
ter is de invloed van de vrachtaanbie- 
dingen en van de adm inistratie der h a 
vens. Argentinië, a ls vervoerder van zijn  
eigen  granen, kom t slech ts op de 14e 
p laats in  de rij der scheepvaartm ogend- 
heden. Antwerpen, zonder eigen  vloot, 
is  in  norm ale tijden, dank zij andere 
oorzaken, een der m eest bezochte havens 
van  W estelijk Europa ».

Nederland w aakt over zijn scheep- 
vaartbelangen. Laten wij n iet vergeten  
d at ook voor ons op zee een toekom st 
ligt.

H et m oet zeker n ie t onze betrachting  
zijn  de p laats in  te  nem en van een an
dere scheepvaartm ogendheid, m aar wel 
i3 h e t gew enscht door een om zichtige 
en  vooruitstrevende krachtsinspanning  
die p laats te bezetten, welke overeen
stem t m et de belangrijkheid die we tot 
nu toe aan  onzen buitenlandschen h an 
del w eten  te  geven.

H.

V. G. O. 2 —  D. C. Blankenberge 4
Voor een zeer m atige belangstelling en 

in een aoorsiecht weder, stelt scheids
rechter David hiernavolgende elfta llen  in  
lijn  :

V. G. Oostende: R otsaert; Vandenber
ghe en Berten; Servais, Zwaenepoel en  
vandenbussche; Van Houcke en  Hu- 
orechsen.

Daring Blankenberge: Vanhoutte; Ko- 
n ings en  Trypsteen; Van Mier op M. en 
Van Mierop J.; Vanden Broecke, Vande
putte, Dem euiem eester en Vannoutte.

Daring treedt op m et 9 spelers, terwijl 
Oostende enkel acht elem enten in  lijn  
orengt. De bezoeKers w innen den opgooi 
en leveren de eerste aanvallen. N a acht 
m inuten oreekt Vandeputte door de Oos
tendsche verdedigm g en  opent m et een  
onhoudbaar schot aen  stand. V. G. her
vat zich en  leidt th an s den dans. Na een  
kwartier kom en Belpaem e en  Eereboudt 
de locale ploeg aanvullen  en  gaan de 
hoekplaatsen bezetten. De partij ver
volgt m et horten en stooten, waaroij de 
wind ais spelbreker optreedt. Wanneer 
J. van Mierop doorbreekt en  alleen  voor 
R otsaert komt, kan  deze gepast ontzet
ten. Aan h et h alf uur kom t Du jardin de 
locale ploeg voiledigen. R otsaert en Bel
paem e verwisselen van plaats. |Na 38 m i
n uten  spel wordt de nieuw e O ostendsche 
doelw achter gevloerd op ver schot van 
Vandeputte, zoodat Daring m et 2-0 de 
leiding in handen  heeft. Het regent aan
houdend. V. G. dringt zijn spelwijze op 
to.t aan de rust, die m et ongewijzigden  
stand  intreedt.

Na de poos gaat Servais p laats nem en  
tusschen  de O ostendsche doelpalen. V.G. 
ls  onm iddellijk de m eerdere en na 3 mi
nuten  gaat R otsaert voorbij de bezoe- 
Kende achterhoede om  m et hard schuin  
schot onhoudbaar binnen te  jagen. Ko- 
nings, gekwetst, m oet zich gedurende een 
tien ta i m inuten  la ten  verzorgen en de 
partij verloopt verder in h et kamp van 
Daring. De voorhoede van Oostende is 
echter weinig bij schot en de m ooiste 
k ansen  worden verknoeid. De achter
hoede van Blankenberge staat ander- 
zijas flink haar stuk. Aan de 32e m inuut, 
op reactie van Daring, weet J. Van 
Mierop op voorzet van Vandeputte, een  
derde doelpunt te  netten. Opnieuw is 
V. G. de aanvallende partij en nestelt 
zich voortdurend in het kamp der be
zoekers. Doch Daring verdedigt zich  
illnk  en op door braak van Vandeputte 
wordt een vierde doelpunt geboren. De 
gastheeren  doen lofelijke pogingen om  
hun achterstel in  te korten, doch het 
geluk is n iet langs hun zijde. Eindelijk 
Kan Rotsaert, één m inuut vóór het einae, 
een tweede doelpunt netten, zoodat Da
ring m et 2-4 de punten wegkaapt.

KALENDER DER WEDSTRIJDEN 
VOOR ZONDAG 9 MAART 1941

PROVUNCÏALE AFDEELING 
Reeks A

14.30 u.: A. S. Oostende — F. C. Brugge 
15 u.: C. S. Brugge — V. G. Oostende

DE WEST-VLAAMSCHE COMPETITIE

Het zal onze lezers ongetw ijfeld  be
lang inboezem en h et kalender der nog 
.te spelen w edstrijden te vernem en. Hier
onder volgt het:
PROVINCIALE AFDEELING — REEKS A

9 Maart:
A. S. Oostende -  
C. S. Brugge —

16 Maart:
C. S. Brugge —
F. C. Knokke B  

23 Maart:
V. G. Oostende - 
F. C. Knokke B 

30 Maart:
C. S. Brugge —
A. S. Oostende - 

6 April:
A. S. Oostende -

ook geen 2 x 45 m inuten uitgehouden
hebben.

Indien U verderen uitleg w enscht, ben 
iK gansch  ter uwer bescmsKing aan  vol
gend adres :

De secretaris van h et voetbaltornooi 
«Winternuip»

J. NuRKani, 
G erststraat, la, Oostende.

Nota der Red. : Het is inderdaad zeer 
m oeilijk bij zoo’n  w eersom stanuigneuen  
te oordeeien over de oesnssm g vau aen  
scheiasrechter.

boksen

-  F. C. Brugge 
V. G. Oostende

F. C. Knokke A
— A. S. Oostende

— C. S. Brugge
— F. C. Knokke A

S. V. Blankenberge
-  F. C. Knokke A

-  C. S. Brugge

GEWESTELIJKE AFDEELÖNG

16 M aart:
V. G. O. — A. S. O. (versterkt)

(INGEZONDEN).

Voetbaltornooi “Winterhulp,,
In  «Het Visscherijblad» van 28 Februa

ri 1.1. h eeft de heer «Piccolo» h et ge
raadzaam  gevonden een kritiek uit te 
oefenen over h et u itstellen  van den  
voetbalm atch O.L.V. College -  Stedelijke 
Vakschool op 20 Februari.

Als antwoord op de twee aangehaalde 
argum enten «slecht weder» en «beslis
sing van scheidsrechter» wil ik volgend  
antwoord geven:

1) Op bedoelden Donderdag was het 
’s m orgens om 9 uur geen voetbalweder 
uit oorzaak der rukwinden en begin van  
sneeuwval.

2) De beslissing van den scheidsrech
ter was ten  volle in  zijn m acht, daar, 
bij h et vaststellen  der tornooireglem en- 
ten, bepaald is geweest, dat de scheids
rechter alléén  vaststelt indien er ge
speeld wordt, ja of neen, en dit ten  
laatste ’s  morgens om 9.30 uur.

Indien de heer Piccolo denkt, dat deze 
beslissing eenigszins schade berokkend 
h eeft aan personen vreemd aan de on 
derwijsinstellingen, dan zou hij grooten  
dienst bewezen hebben aan ons, inrich
ters en aan W interhulp die hij zoo ge
negen is, m et op bedoelde nam iddag aan  
de poort van h et A. S. O .-plein de n iet 
schoolgaande personen van deze beslis
sing te verwittigen. Ik durf verzekeren  
dat de heer Piccolo er dezen bewusten  
nam iddag geen tien  personen zou m oe
ten aangesproken hebben.

De heer Piccolo weze er van verzekerd 
d at geen de m inste «inwendige orde» 
oorzaak gew eest is van h et u itstellen  der 
m atch.

H et overige van dit artikel h eeft geen  
m inste zin, daar de datum  van 20 Fe
bruari op geen enkel aanplakbrief te 
vinden is.

Nog een klein woordje, heer Piccolo. 
Vergeet n iet datt de spelende ploegen  
schooljongens zijn, enkel verzekerd t e 
gen gebeurlijke ongevallen en n iet tegen  
ODgedane ziekten, voortspruitende uit 
verkoudheden opgedaan tijdens de m at
chen, en u ook voorzeker n iet in  hunne 
p laats zou w illen staan  hebben, w ant 
tusschen  haakjes gezegd, in  voetbalkos- 
tuum en in dergelijk weder, zoudl U het

ÜE BIJEENKOMST IN  HET SFOKÏ- 
PaLEIS

) Veel volk woonde de m eeting van  
Zondag 1.1. ten  üportpaieize d i j . ^ïem er 
üe techn iscne Uxtsiaten: 

LieineDDersKampen van 4 x 2  nun ut en. 
F. Asseioos t,oö Kg.; UOSteilue tcScn  

Deckers (oa Kg.) Veurne. v iji xtui. aau  
uen overwinnaar, gescnonKen uoor u en  
oportKring C asm o-jxuisaai. aüscluoa w ihl 
veraiena op punten.

Brys (.bv Kgj oo sten a e  tegen  JSerto 
(.öv Kg.) Veurne. a i y s u tu it iüct «cui- 
v allen en Berto naan, aan  ook een vc i - 
uienae zege tnuis.

Avereyn (69 Kgj Oostenae tegen  
(.07 Kg.) Veurne. xw ee xtm. aau  u u i 
wmnaar en aaarenooven au u . u iw cu  .uj 
aoor K.o. wint. i^racutige stn ju  m et 
uen tjes de m eeiaeie , iu c u  a ic -
reyn de toewijzing, w at nevig 
uitiokt.

seeoroek  (58 k g j  Oostende tegen u . 
Oscar (58 kg.) Veurne. 

j i-iarde strijd. i.erst ZeeoroeK, aaa.ua  
Oscar gaan naar üe pxanKeu. ren^u'tie 
w int de O ostenaenaar veiaiei a op pun
ten.

beroepskam p jvei 6 x 3  min m en . 
Declercq (57 k g j  Oostende tegen Reg- 

nier (57 Kg.) Antwerpen.
uevendige strijd. Deciercq neem t aan- 

vankeiijK n et voordeel, aocn Kegmer 
üoeKt net n ji-a a n -n ji, waarin nij ae  
meerdere is. in"de vijiüe rouoe gaat üe 
Antwerpenaar tot 5 neder.Decierey on jit  
ue meerdere en wint nipt, maar ver- 
aiend.

üeroepskam p over 8 x 3  m inuten  : 
Taecke (74 kg.) Oostende tegen  Sm ans 

(75 kg.) Antwerpen.
Beide boksers talm en niet. Sm ans 

trekt ten aanval en op reenter naar ae 
Kin, gaat Taecke tot 7, daarua to i e se
conden naar de planken, in  de tweea#  
ronde tracht Sm ans zijn  tegenstrever uit 
te slaan, doch treft te laag. 'iaecjce stort 
i,en gronde en verwondt zien aan ü# 
unie, zoodat hij n iet kan hervatten, 
csmans wordt dan ook voor onvrij wnug 
lagen slag uitgesloten. 

ijeroepsKamp over 1 0 x 3  m inuten:
All Gerard (85 kg.) Oostende tegen  

i'envoorde (85 kg.) Antwerpen.
Tenvoorde treedt op als invaller van  

Van Gooi en gaat onbevreesd den strijd  
in. W anneer nij echter op een naroen  
linker van All Gerard loopt, gaat hij ten  
gronde en h eeft h et rechteroog gesioten. 
De tweede ronde ziet Tenvoorde een  
zware afstraffin g  krijgen. Hij is de k.o. 
nabij, m aar zijn m anager werpt den  
handdoek in den ring, zoodat An Gerard 
w int door opgave in de tweede ronde.

A. ASSELOOS tegen L. STEYAERT

Op Zondag 9 Maart, te 14.30 uur 
in de zaal van het Sportpaleis

Voor eerstkom enden Zondag wordt te 
h alf drie een nieuw e m eetnig in de zaal 
van h et Sportpaleis ontworpen, m et een  
sm aakvol program m a dat zonder eem - 
gen tw ijfei aller goedkeuring zai weg- 
dragen. Benevens vijf mooie iieinebbers- 
wedstrijden, zullen de toeschouwers ver
gast worden op drie evenw ichtige be- 
roepskampen, waarvan de voornaam ste 
gestreden wordt tusschen Albert assö- 
ioos, kam pioen der beide Viaanaeren  
haiizw aargew icht en Leonard sieyaert, 
den flinken Antwerpschen vuistscnerm er 
die enkele jaren geieden m aten-n u i deed 
m et Karei Sys te Oostende. Asseioos 
oefent zich duchtig in  h et vooruitzicht 
van dezen kamp dien hij doigraag zou 
willen winnen. Immers, een overwninm g  
op een klasbokser zooals Steyaert betee- 
Kent al een heele verrientm g en zou 
voor hem  den weg wijd open zetten  naar  
een veelbelovende toeKomst. S teyaert zai 
zich echter m et hand en tand verdeai- 
gen en n iet dan n a  een vm nig verweer 
net onderspit delven.

De bijkampen m et Declercq-W yns en 
Taecke-Dedeene zullen h et progiam nia  
n iet ontsieren. Hier zuUen de locate dok- 
sers h et zeer lastig  he d ben om auaer- 
m aal aan de w innende hand te onjven. 

Hieronder h et volledig programma: 
Lief hebber swedstrij den over 4 x z  m.: 
K ettler (80 kg.) Deutsche K negsiua- 

rine tegen Declercq (78 kg.) izegem .
Avereyn (70 kg.) Oostenüe tegen M i

chel Albert (70 kg.) Roeseiare.
Helsm oortel (67 kg.) Oostende tegen  

Dem unck (67 kg.) Roeseiare.
Zeebroek (58 kg.) Oostende tegen Ver- 

ellen (58 kg.) Roeselare.
Vandenberghe (57 kg.) Oostende te 

gen W illem s (57 kg.) Roeseiare. 
Beroepskam pen over 8 x 3  m m uten; 
Deciercq (55 kg.) Oostende tegen  

Wyns (55 kg.) Brussel.
Taecke (74 kg.) Oostende tegen D e- 

deene (74 kg.) Antwerpen. 
'B eroepskam p over lo  x 3 m inuten :

A. Asseloos (72 k g j  Oostenüe tegen  
Leonard Steyaert (72 kg.) A ntweipcn.

Prijzen der p laatsen  : ring 2o ir. ; ie  
rang 20 fr.; 2e rang 15 fr.; 3e rang iu 
fr.; volksplaatsen 5 fr.

K aarten op voorhand verkrijgbaar in  
het Café Conscience, Tornoutsteeuweg, 
57 of in  h et H otel Central, wapeupicui. 

Eerste wedstrijd om 15.30 uur.

ALL GERARD WAARSCHIJNLIJK  
ZONDAG TUSSCHEN DÉ l u u v v t N  

DAAR TAECKE NIET KAN UP1 K t u c N

Daar Taecke Zondag 1.1. zijn knie be
zeerde tegen  Sm ans, ;sal er van een op
treden voor hem  Zonuag a.s. waarscnijn- 
lijk n iets in  huis kom en en Tneo vanna- 
verbeke h eeft üan ook oeroep geaaan op 
Van Gooi of den Brusselaar Roem en om  
tegen  All Gerard uit te komen, ter ver
vanging van den wedstrijd van  Taecke.

Ziedaar een heugiijK nieuw s dat aiie 
boksliefhebbers genoegen zal verschaf
fen.

VOETENVERZORGING — MASSAGEN 
FOOT COMFORT —  SERVICE

t i . M A D E L E I N  — B U Y a
Voetverzorger (Pédicure)

(Hoek Marie-Joaepl.  en Madr ids t r a a t )
O n tv an g s t  dagel i jks  van  2 t o t  5 u. 

«a  op a fsp raak ,  telefoon 73.740)
N.B. — Alles w a t  verpleging en benoo- 
d igdhaden  a a n g a a t  v an  zieke of p i jn 
l i jke voeten,  zooals : Elast ieke kousen,  
Zokjes,  Omniped,  Steunzolen,  Schu lm-  
zolen, Foo t  Bed, Hiel  kussens,  Réduc
teurs ,  Zinopads,  P r o m a ’s, C o r m a’s, Pe- 
difix, Isolcor,  Correc teu r  Dr  Roberts ,  
S tocking heel  p ro tec tor  Dr  Scholl’s, 
Poeders,  Badzouten,  Foot-ComXort-Acty.
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Marktberichten
NIEUWPOORT

Donderdag  27 Februar i .
25 schepen. G arnaal: 1.862 kg. voor 

46.153,70 fr.; sprot: 170 kg. voor 4.870 fr.; 
haring: 105 kg. voor 5.672 fr.; visch :
1.793 kg. voor 60.510 fr.; stran dvissch ers: 
5995 fr

Prijzen: garnaal 22-30; sprot 21-30 ; 
h aring 45-56; schuilen en bots 40-49; 
kleine schu ilen  23-30 fr. per kg.
Vri jdag 28 Februar i .

Strandvisschers: 4.115,50 fr.
Z at e r da g  1 Maart .

Strandvisschers: 7.289 fr.
Gedurende de week van 24 Februari 

to t 1 M aart werd voor een bedrag van  
424.522 fr. aan  visch  gem ijnd. Garnaal, 
werd 7350 fr. toegevoerd en gem ijnd te
gen 219.741,50 fr.

900 kg. sprot werd verkocht aan 25.997 
fr. De haring, 946 kg., aan  50.747 fr. In 
to taa l beliep h et verkoopcijfer geduren
de gem eld tijdstip: 762.315 fr.

ZEEBRUGGE
Dinsdag 24 Februar i .

17 vangsten, bedragende 8929 kg. sprot; 
opbrengst: 185.349,50 fr.; prijs: 19,60-34,2e 
fr. per kg.
Woensdag 26 Februar i .

16 vangsten, bedragende 1801 kg. sprot; 
opbrengst: 50.159,70 fr.; prijs: 28.50-39,50 
fr. per sprot.

ANTWERPEN
Soorten zee- en  zoetwatervisch, ver

kocht in de stedelijke vischm ijn te Ant
werpen, in  den loop der week van 17 
tot 22 Februari 1941.
Soorten Aanta l W aard t

kg. Totaal Qemiddeld
per kg.

Belgische visch  
Schar 42,5 1.643,— 38,65
Bliek 2 47,— 23,50
Bot 19,5 633,— 32,45
Snoek 2,5 171,—  68,40
Spiering 1.975,5 66.784,— 33,80

2.042 69.278,—
N. B. — Deze vischsoorten werden ver

kocht : Schar 42,5 kg. als 3e kwaliteit; 
bliek, 2 kg. als 3e kwaliteit; bot, 16,5 kg. 
als le -2 e  kw aliteit en 3 kg. als 2e-le ;  
snoek 2,5 kg. als le  Kwaliteit; spiering
23 kg. als 2 e -le  kwaliteit, 1290,5 kg. als 
2e kwaliteit, 496,5 kg. als 2e-3e kwaliteit, 
136,5 kg. als 3e kw aliteit en 24 kg. als 3e 
kwaliteit, m et de aanm erking «geplet, 
n iet lan g  van  verkoopen».

A
Soorten zee- en  zoetwatervisch, door

gevoerd op de stedelijke vischm arkt te 
Antwerpen, m its h et betalen eener ver
goeding van  0,12 fr. per kg. n etto  ge
wicht, in  den loop der week van 17 tot
22 Februari 1941.
Soorten Belgische Vreemde Totaal 

visch visch  
Pladijs groot 15 kg. — 15 kg.
Schar 1.960 kg. — 1.960 kg.
Bot 15 kg. — 15 kg.
Kreukels — 465 kg. 465 kg.

Sluitingsuur 
en Straatverkeer

Wij hebben nieuws van.** Nieuwpoort
DE NIEUWE REGELING

Sinds 1 M aart is h et personenverkeer! 
in de groote steden toegelaten  to t h a lf i 
één ’s n ach ts in  p laats zooals voorheen  
to t 23 uur ’s avonds.

D it geldt n iet alleen voor Brussel en  
Antwerpen, m aar voor alle steden  m et 
m eer dan 100.000 inwoners.

In  de kleinere gem eenten, dus in  deze 
m et m inder dan 100.000 inwoners, is  h et  
sluitingsuur vastgesteld  op 11 uur 
’s avonds, en  h et verkeer is toegelaten  
tot h a lf twaalf.

(Vervolg van bladz.  1)

W eet iem and niieuws over ROSAERT 
CAMIEL, ketelm aker bij h et Staatszee- 
wezen, vertrokken naar Engeland op 18 
Mei 1940 aan boord van een maalboot?

1.960 kg.
A

465 kg. 2.455 kg.

Prijs van  de onderstaande vischsoor
ten, verkocht op de stedelijke vischm arkt 
te Antwerpen, op Vrijdag 28 Februari 
1941 .

Schar 36-45 fr.; bot 45 fr.; spiering 31 
fr.; bakharing 6-7,50 fr. per stuk; gar
n aal 30-40 fr.; gerookte sprot 76 fr. per 
kg.

ÎX

Rechtbanken
RECHTBANK VAN VEURNE

ONVRIJWILLIGE VERWONDINGEN.
—  Dew., Gilbert, werkm an te De Panne, 
had in  1939 te Oostduinkerke, bij gebrek 
aan vooruitzicht of voorzorg, onvrijw il
lig  verwondingen toegebracht aan Cloet 
Edmond. De rechtbank h eeft hem  bij 
versteü: veroordeeld tot 140 fr. boete, 
voorwaardelijk drie jaar.

ONVRIJWILLIGE VERWONDINGEN 
EN DRONKENSCHAP. — H ... Frans, ge
wezen m ilitair, wonende te Vilvoorde, 
had in M aart j.l. te Koksijde m et een  
am bulantiew agen van h et Roode Kruis 
onvrijw illig verwondingen toegebracht 
aan D ieusaert M aurits en  Nowé Ivo.Daar- 
bij verkeerde hij in  staat van  dronken
schap en was n iet in  bezit van  zijn  iden
titeitskaart. Om deze redenen h eeft de 
rechtbank hem  veroordeeld tot een g e
zam enlijke geldboete van 1.085 fr. of 1 
m aand en 16 dagen gevangenisstraf, 
voorwaardelijk vijf jaar.

NAKLANK VAN EEN DOODELIJK 
ONGEVAL TE KOKSIJDE. — Kort na  
den oorlog gebeurde er te Koksijde een  
doodelijk werkongeval, v/elke het leven  
kostte, aan  Duyck Henri, wonende te 
Koksijde-Zeepanne. Verscheidene w erk 
lieden waren werkzaam  aan rioleerings- 
werken in de duinen. Daarbij was er een  
houten  brug gem aakt om h et zand m et 
kleine w agons aan te  voeren. Opeens 
sloeg de stelling der brug omver en D ... 
werd op slag gedood door een w agonne- 
ke zand welke op hem  terecht gekomen  
is. M. Re mi, tim m erm an, bouwer dezer 
brug, uit Koksijde, en D ... Armand, 
werkm an te De Panne, m oesten zich  
voor deze rechtbank verantwoorden om  
onvrijwillig bij gebrek aan vooruitzicht 
of voorzorg den dood te hebben veroor
zaakt van D.. .  H. Beiden werden veroor
deeld tot 700 frank boete of 1 m aand  
gevang en tot de kosten, berekend op 
940 frank. M.. .  Juvenal, aannem er van  
openbare werken, uit Oostende, werd 
burgerlijk verantwoordelijk verklaard  
w egens de veroordeeling tot de kosten, 
uitgesproken ten  laste van  D. A. en  M. 
R.

SLUIKINVOER VAN BRANDEWIJN.— 
De zeem an Eugène Fou, had te Adinker- 
ke, gepoogd zestien  liter brandewijn over 
de grens te sm okkelen. Hij werd daar
voor verwezen to t vier m aanden gevan
genisstraf en  6.960 fr. boete.

RECHTBANK TE BRUGGE

KATTEN VOOR KONIJNEN VER
KOCHT. — Henri D ... uijt Heist, had  k at
ten  voor konijnen verkocht. Gedurende 
een  tw ist m et een kooper, die k laar had  
gezien in h et koopje, bedreigde D. hem  
m et een m es. D. werd veroordeeld tot 
700 fr. boete en voor de bedreigingen tot 
v ijftien  dagen gevangenisstraf en  350 
fr. boete.

VAN DE GELEGENHEID GEBRUIK  
GEMAAKT. — Tijdens een  alarm  waren  
Jos. Derou, Gerard Verrecas en  Louis 
Van Houter in  een schu ilp laats gegaan  
aan de G enthofstraat te Brugge. Zij had
den van de gelegenheid  gebruik ge
m aakt om, m et behulp van valsche sleu
tels, een wijnkelder te openen. Enkele 
flessch en  werden ter p laatse geledigd  
en andere m edegenom en. Het drietal 
kreeg respectievelijk drie m aanden ge
vangenisstraf, vijftien  dagen en een 
m aand; Suzanne G. en  Gilbert D., die 
de w ijn geheeld  hadden, werden veroor
deeld to t ach t dagen, voorwaardelijk  
voor d r i e  j aa r .

INGEZONDEN

Onze Politiemannen en de 
Vleeschbedeeling

De boel was weeral in  orde verledenj 
week Vrijdag, en  ’t  is genoeg d at de 
Oostendsche politie o f liever een slecht 
gekenden ondercom m issaris en  zijn m an
nen, er zich m ee bem oeien om de m en
schen nog m eer in h un  kolere te jagen.

Zoo stonden wij aan  de Vleeschm arkt 
al van  6 u. ’s  m orgens op h et voorland  
te bibberen van de koude, m aar vol hoop 
op een stukje vleesch. Natuurlijk, hoe 
later hoe m eer volk; elk geeft een duwtje 
en wie n iet vast op zijn  beenen staat, 
vliegt van h et voorland, staa t in  de goot 
en blijft er natuurlijk  staan  tot de po
lities komen, u dan zoo m aar zonder dra
len  u itschakelen  en ge m oogt h et aftrap
pen heelem aal achteraan.

Zoudt ge geen ongeluk doen en is h et  
dan te  verwonderen dat h et volk onze 
politie u itscheldt en  er n iet den m insten  
eerbied voor over heeft?

Om de m aat te doen overloopen, w ist 
de Com m issaris er dan nog zijn  vrouw  
en vele agenten  hun  vrouw voorop te  
doen p laats nem en aan de rij van  de 
nog n iet afgestem pele kaarten, m et n a 
tuurlijk een afgestem pelde kaart in  hun  
handen. Toen een  nijdig geworden 
vrouwtje h et den C om m issaris toeriep, 
w ist deze elegant te antwoorden: «Hebt 
gij daar zeer van in  uwen buik!»

Zoo gaat dat daar elke week en zulke 
taa l uit den mond van een Com m issaris 
is  allerm inst van aard onj respect af te  
dwingen. Indien onze politieoversten aan  
vleesch w illen geraken, zelfs buiten hun  
beurt om, dan raden wij h en  aan  dit op 
een m eer bedekte m anier te  doen. Zij 
hebben h eel zeker m eer dan één  toer in  
hun zak om  dat te  flikken. Te meer, alle 
B elgen zijn gelijk voor de wet, ook onze 
politieoversten die, laa t h et m e zeggen, 
op gebied van provisie n iet jaloersch  
m oeten zijn  op de scham ele m enschen  
die een heelen  dag op rang m oeten staan  
om aan een karig stukje vleesch te ge
raken.

Nota der  Redact ie.  — Wij w eten  dat 
hoofdcom m issaris Seys zeer streng is en 
n iet béter vraagt dan alles in  regel te  
zien. We laten  h et aan hem  over de ge
grondheid van deze k lacht n a  te  gaan.

Anderzijds is de vleeschkw estie vanaf 
heden practisch  door h et gem eentebe
stuur geregeld, zoodat gebeten zijn op de 
politie n iet meer noodig is, w ant in  alles  
is de politie altijd  den duts van de h is
torie.

Het Zwemmen in onze 
Scholen

In «Het Visscherijblad» van verleden  
week, las ik  m et verwondering een artikel 
over h et leeren zwem m en van al de 
schoolkinderen.

Ik zeg m et verwondering, w ant te  Oos
tende is m en van hoogerhand altijd  van  
m eening gew eest, dat h et zwemm en in  
de scholen een zuiver tijdverlies w as en  
bijgevolg overbodig. Men verkoos bij 
jongens liever, volgens h et zooveelste 
nieuw e leerprogram m a, allerlei w eten
schappen in te  pompen, bij zooverre dat 
ze nu bij h et schoolverlaten nog m inder 
rekenen en  rechtschrijven  kunnen dan  
de m enschen die vóór 1914 school waren  
gegaan.

Sedert korten tijd  echter sch ijn t de 
zaak van h et zwem m en ernstiger opge
nom en en zou er sprake zijn  naar he.t 
m iddel uit te zien om al de schooljongens 
te leeren zwemmen.

M ocht h et werkelijkheid worden en  kon 
m en zich bij de bevoegde overheid er 
van overtuigen dat «een gezonde geest 
h u ist in  een gezond lichaam »! Sedert 
jaren loopt gansch  h et opvoedingssys
teem  in  België m ank bij een gebrekkige 
licham elijke opvoeding én  h et wordt 
hoog .tijd dat h ieraan verholpen worde.

Hoe kan  Oostende h e t  ha re  b i jdragen 
voor de schoo lgaande  jeugd,  w a t  het  
zwemmen bet ref t ?

Het id eaal ware, te  beschikken over 
een overdekte stedelijke zwemkom, waar 
W inter en  Zomer zou geoefend worden 
op vastgestelde dagen en uren voor de 
scholen.

Hopen we dat zulks voor een nabije 
toekom st w eggelegd is  en gebruiken we 
de m iddelen waarover we th a n s beschik
ken: h et Badpaleis 's w inters en de ste
delijke zwemkom in ’t  Boschje ’s zomers.

M aar dat vo lstaat n iet, er ontbreken  
nog de bevoegde zwem m eesters, n iet al
leen  m annen die zelf degelijk kunnen  
zwemm en, m aar er ook nog h et handje  
van  weg hebben om dit in  den kortst 
m ogelijken tijd  aan  te leeren en dat is 
nu juist ie ts  w at elk zwem m er n iet kan, 
om dat hij m et geen beginnelingen om  
kan of er h et geduld n iet toe heeft.

Vóór enkelen tijd, ’t  w as nog vóór de 
incidenten van 10 Mei 1940, w as ik eens 
toevallig  op een m orgen in h et Badpa
leis, toen  de Stedelijke V isscherijschool 
m et de leerlingen kwam  oefenen. Ik m oet 
bekennen dat ik er plezier aan  beleefd  
heb, toen ik zag hoe de 2 zwem m eesters 
John Laroye en Eugène Dhoedt, m et die 
visschersjongens om gingen en hoe prach
tig  de reeds gedrilden zwommen.

Het zou volgens m ijn  bescheiden oor
deel vo lstaan  op elke school over een  
paar zw em m eesters te beschikken, m aar 
zwem m eesters die te w ater gaan  m et de 
jongens en  n iet van op den boord staan  
roepen: «zoo en  zoo». Som m ige zwem 
m eesters zijn groote voorstanders van  
den leerling in een riem te leggen  en  
van op den boord te  com m andeeren. Van 
den zwem m eester uit gezien, is  die m e
thode de beste om dat ze van  hem  gee: 
m erkelijke krachtinspanning vergt, maa; 
voor den leerling is h et oneindig verkiei 
lijker die zwem leeraar bij zich in  he 
w ater te hebben. D at boezemt h en  recht' 
vertrouwen in en h et zwem m en lig t nu  
ju ist in  h et vertrouwen over zijn eigen  
m iddelen. M aar ja, voor een leeraar is 
h et geen aangenaam  karweitje zoo een  
uur aan een stuk in  h et w ater te  staan  
zooals ik zag in  h et Badpaleis. De u it
slag m oet echter na een paar m aand  
prachtig zijn en  de leeraar van de school 
verzekerde me dat al zijn  leerlingen be
hoorlijk zwom men vóór h et einde van  
he.t schooljaar.

ik  geloof dat m en n ie t ver h oeft te  
zoeken om een oplossing te  vinden en  
alles aan  de hand lig t om to t daden over 
t e  g a a n ;  deae al leen zi jn v an  tol!

M athilde Sanders, moeder van EMIEL 
en PIERRE HALLEMEERSCH, vraagt of 
iem and nieuw s kan bezorgen over la a tst
genoem den; ze zijn vertrokken m et de 
0.269 (Em iel Hallem eersch) en  de 0.289 
(Pierre H allem eersch).

• •O
Men deelt ons m ede dat de fam iliën  

MONTEYNE-HUBROUCK, ERNEST HU- 
BROUCK-LAUWEREYNS (schipper van  
de 0.224), ALBERT GHESELLE-HU- 
BROUCK (schipper van  de 0.290 of 
0.291), zich in goede gezondheid in  En
geland bevinden.

Het nieuws wordt bevestigd, dat de
0.241, tengevolge van oorlogsfeiten, zou 
vergaan zijn.

* * K
K an ons iem and in lichtin gen  bezorgen  

over UREEL ALBERT, uit Nieuwpoort, 
m atroos bij h et loodswezen, in  Mei ver
trokken m et h et visschersvaartuig N.62? 
Verder dan La Rochelle werd van hem  
geen spoor m eer vernom en. Hij zou te 
La Rochelle hebben vertoefd in gezel
schap van den heer DEPOORTER, w a
terschout, die than s te Liverpool zou zijn.

Wij vernem en dat BEYEN HECTOR 
m et zjin vrouw MARIA JANSSOONE en 
kinderen, alsook de We JANSSOONE 
MELANIE, zich in  goede gezondheid in  
Engeland bevinden. Ze zijn vertrokken  
aan boord van  de 0.340. D it wordt ons 

j m edegedeeld door M. Vermeire, u it Oos
tende.

WINTERHULP 1940-1941 
BONTE-NAMIDDAG

Mevr. Blondé uit De Panne laa t ons 
weten, dat volgende persone zich te Car
d iff bevinden: We Leopold Vanhove, 
Goudsm idt Henri en Albert,  Christiaens  
Henri, Cloet Henri en Maurice, Annys  
Arthur en André  en David Vileyn;  te 
Newlyn: Vanhove Henri en Petrus;  te 
Milford: André Verbanck, schipper van  
een vaartuig toebehoorende aan K. L. 
Walraeve. Vertoeven elders in  Engeland: 
Oscar Vantieghem, Tjannie Beurens, 
Frans Aspeslagh  (bijgenaam d K leine 
Frans). Vertoeven te Milford: Pieter  
Vansteene  van de 0.303 en Lam brecht  
David  van  de 0.176.

Wij danken van harte Mevr. Blondé 
voor haar zeer belangrijke m ededeeling. 
Hierdoor worden wederom enkele huisge
zinnen  zeker gerustgesteld.

AAN DE We LANGERAERT, GENT. — 
Uit een bovenstaande in lassching zult 
U kunnen opmaken, dat volgens on t
vangen in lichtingen  de fam ilie VILEYN- 
CLOET zich in Engeland bevindt (Car
d iff).

Op Zondag 9 M aart te  14.30 uur in de 
zaal «Zannekin» gaat een Bonte-Nam id- 
dag door, ingericht door de Rijksm id
delbare scholen m et m edewerking van  
het Sym phonisch Orkest van den Oud- 
Leerlingenbond onder leiding van  den  
h eer Emiel Fryns.

Het program m a om vat : zang- en dans- 
num m ers; oude en nieuw e w ijsjesliederen  
en m eerstem m ige koren onder de leiding  

I van m ejuffrouw Biebuyck en de heer 
i Devriendt.
I Turnoefeningen en pyram iden onder 
leid ing van den heer G. La.ttoir en bal
le tten  onder de leiding van m ejuffrouw  

' Deplanter.
Een artistiek program m a vol afw isse

ling, dat U enkele genoeglijke uurtjes 
zal bezorgen en door Uw m edewerkmg 
in  vele gezinnen opnieuw hulp en troost 
zal kunnen brengen.

DE VOLKSSOEP.

Het bestuur van h et p laatselijk  komi- 
te it van W interhulp, doet nogm aals een  
dringenden oproep aan  de bevolking, de 
ongebruikte rantsoenzegels aan  het 
Werk van W interhulp te w illen storten. 
Deze kunnen afgegeven  worden op h et  
secretariaat van h et Werk.

Heist
DE TOESTAND TE HEIST

Sinds 11 A ugustus 1940 waren 475 ar
beiders van onze gem eente aangeworven  
in  de Arbeitstelle. Onder leiding van de 
hh. D ’Hauw, schepen van  openbare wer
ken en Van Besien, gem eenteraadslid, 
werden nagenoeg 3/4 der gem eente a l
hier in h et ««Tornmattenbedrijf» te  werk 
gesteld. Gedurende ruim  7 m aanden leei- 
de iedereen rechtstreeks of onrecht
streeks door d it bedrijf. Talrijke feesten  
werden in die tijdspanne ingericht, zelfs 
voetbaltom öoien  w erden georganiseerd  
en m enig voordeel werd voor de ver
schillende ploegen der «Arbeitstelle» be
komen, dit alles door en onder de leiding  
van den sym pathieken algem eenen leider 
Groshart Oscar. G ansch .teneergedrukt 
w as hij dan ook, toen hij over 14 dagen  
opdracht had gekregen, in  elke «Steller- 
het werk m om enteel stil te  leggen. Hij 
had echter, zoo verklaarde hij, van den  
werkgever de uitdrukkelijke toezegging  
bekomen, dat de arbeid alleen  m aar t ij
delijk was stop gezet, door gebrek aan  
draad, en in  de nabije toekom st zou her
beginnen. Sindsdien h eeft h et bureel ter 
S ta tiep laa ts reeds een tw eehonderdtal 
arbeiders elders kunnen bezigheid be
zorgen en steeds m aar doet m en daar 
h et noodige oin nog enkele tien ta llen  
werkkrachten te kunnen p laatsen . In- 
tusschentijd  m ogen de visschers ook n iet 
m eer in zee gaan en staan  wij voor h et  
fe it dat H eist in  p laats van  de voor- 
aan staan dste badplaats der B elgische  
kust on h et gebied van  werktoenem ing, 
nu beslist aan  h et achtereind komt. Ho
pen we m et al dezen die voor den oogen
blik werkloos zijn, d at m en algauw op
nieuw h et liedje der m attekloppers in  de 
verschillenae lokalen  m oge hooren weer
klinken en dat alras onze v isschers we
derom m et hun vaartuig m ogen van wal 
steken.

VOETBALTORNOOI ARBEITSTELLE
Verleden w eek kon de eindwedstrijd  

van h et voetbaltornooi der Arbeitstelle 
alhier n iet doorgaan door h et slech t we
der. De beslissing valt dus op Zondag 9 
Maart, om 2 uur op h et stadium , Pan- 
neslag. Kom en in lijn , de ploegen van  
«Fox-Obtebeke» tegen  deze van «Rom- 
bout-Vanden Abeele». De beker wordt 
geschonken door de houders van h et  
bekende sportlokaal Leon Van Hulle. 
Het spreekt van  zelf dat m en voor de 
eindphase. wederom  een sm pathieke be
lan gstelling  tegem oet ziet.

VERKOOP STADIUM F. C, HEIST.
Hoeveel oud-voetballers, supporters en  

voetballiefhebbers zullen dees w eek m et 
leedwezen, h et affche van  de openbare 
verkooping van n et stadium  F. C. Heist 
nie.t gelezen hebben? Lang w as er reeds 
sprake van, doch iedereen dacht dat in  
laa tste  instantie, nog w el een vergelijk  
zou kunnen getroffen worden.

Zoo is het eenter n iet gew eest en  we 
lazen  dan ook, zwart op w it: in stel op
11 M aart en  toeslag  op 25 Maart. En 
in  danKbare herinnering overloopen wij 
de glansperiode van  h et voetbalwezen  
in  onze gem eente. Van w ijlen  M. Sy- 
naeve, bezieler van  h et H eistsche team , 
to t aan 1935— 1936, jaar dat ons e lfta l 
in prom otie ging. Wie herinnert zich n iet  
de verplaatsing naar Roeselare, in  spe
ciale trein, en  de pil die we daar ontvin
gen? D it alles benoort nu to t h et ver
leden en we kunnen n iet n a laten  onzen  
spijt uit te  drukken, dit w aarschijnlijk  
in  overeenstem m ing m et alle H eistsche  
sportliefhebbers.

VERBOD.
De p laatselijke O rtskom m andant ver

zoekt ons mede te deelen, dat h et voor
taan  verboden is, h et boschje of de aan
palende duinen te  betreden, dit op straf 
van boete. Men h eeft h et n uttig  geacht 
zulk een m aatregel te nem en, daar da- 
gelijks sch ietoefen ingen  aldaar gehou
den worden en h et n iet u itgesloten  ls, 
dat een verdwaalde kogel de een  of de 
andere voorbijganger zou kunnen tref
fen. Daarm ede zullen talrijke w andelaars 
en ... paartjes des Zondags h un  u itstapje  
m oeten  wijzigen.

Voor de vrijers zal d it een m oeilijk
heid  te  m eer zijn om op te  lossen.

UIT S P A W E  TERUG.
Stilaan  m ag m en zeggen dat elkeen  

terug naar huis komt. Buiten dezen die 
in  Engeland verblijven, een dertigtal in
woners onzer gem eente, is reeds bijna  
iedereen terug in zijn  haardstede. Deze 
week kwam en uit Spanje terug: Mauri
ce Bulcke en Pieter De Groote en  uit 
Frankrijk Jan  Utterwulghe. De eersten  
kunnen zich reeds goed behelpen in  h et 
Spaansch  en  hebben in  h et land waar 
de citroenen bloeien veel avonturen be
leefd. Hopen we dat al onze voor den
lOgenblik in  Engeland bevindende stads-
enooten, zich in  een voortreffëlijke ge-
iondheid m ogen verheugen.

BURGERLIJKE STAND.
Geboorten: Deroose Jeanne van  Con- 

I stan t en Vantorre Maria, Pannestraat, 
111. — Verrminck Erice van Alfons en  
M onbaliu Paula, Panneslag, 200.

H uwelijksafkondigingen: Everaert Ca
m iel, autogeleider te  W estkapelle m et 
Herveye Maria; z. b. te Heist.

Sterfgevallen: Savels M athilda, 73 j. 
echt. van Vantorre Frans, D w arsstraat, 
7. —  Sorgeloose Juliana, 9 m. Stieslag  
Barak 2358. — Bogaert Victor, 73 j., echt. 
van Vlietinck Amelia, de Vrièrestraat, 9. 
B ossier Ju liaan  .gasthofhouder, 67 jaar, 
echt. van Schepen* Jeanne, H otel du  
Chalet, Duinbergen.

Breedene
BURGERLIJKE STAND. — Sterfgeval

len: Jacobus Buysse, overleden te  Gistel. 
Petrus Versluys; Irm a Verleye, overle
den te  Oostende (O pex); Coralie Lam- 
brys, overleden te  Aartrijke.

TER NAGEDACHTENIS.  — Op Zon
dag 9 M aart a.s., te  10.30 uur, za l er in  
de parochiale kerk van  Slijkens, een  
p lechtige d ien st doorgaan .ter n age
dachtenis van Georges Lanoye, gesneu
veld voor volk en  Vaderland.

T IJDEL IJKE  BEDIENDE. — In  ons
blad van 22 Februari 1.1. werd gew ag ge
m aakt van een openstaande p laa ts  voor 
een tijdelijke bediende in de Com m issie 
van Openbaren Onderstand. T hans ver
n em en  wij dat de m ededeeling op een  
vergissing berust en er op dit oogenblik  
geen  p laatsen  beschikbaar zijn.

NAGELATEN MILITAIRE VOORWER
PEN. —  Op bevel van  de D uitsche Over
heid  m aakt de burgem eester bekend dat 
h et vaststaa t dat de bevolking op on
rechtm atige wijze autobanden, vervan- 
gingsstukken en  andere m ilitaire voor
werpen verborgen houdt. Alle voorwer
pen  die door de Fransche, Engelsche of 
B elg isch e legers werden gtforuikt, zij 
h et dan ook tijdelijk, vallen  onder deze 
beslissing; de Bezettende Overheid h eeft 
daarbij doen opmerken dat de Feldgen- 
darmerie ten  gepaste tijde tot grondige 
huiszoekingen bij de bevolking zal over
gaan.

WINTERHULP.  — Hier zooals trouwens 
overal is W interhulp van stapel geloopen  
zooals h et behoort; h et zou ons nochtans  
een groot genoegen doen eens enkele cij
fers over de werking van  d it organism e 
in  ons dorp te  vernem en. Handen uit 
de mouwen, secretariaat, K erkstraat, 14.

VLEESCHKAART. — B innen afzienba- 
ren tijd  zal alhier eveneens de vleesch- 
kaart woraen ingevoerd, ten  einde de 
verdeeling van h et vleesch op rechtm a
tige wijze te  verwezenlijken.

SLUITINGSUUR.  — Het officieel slu i
tingsuur voor Breedene is bepaald op 
23,.50 uur, de dranisgelegenheden m oeten  
nun deuren slu iten  om  23 uur.

PERS EN GEMEENTE.  — De sam en
werking tusschen  pers en  gem eente is 
in  vele gevallen  noodzakelijk en  doel
treffend gebleken, in  onze gem eente be
grijpt m en dit n iet, doch beter la a t dan 
nooit... en  we verw achten een om m e
keer !

EEN RAAD. — Alwie een abonnem ent 
nem en w il op «Het Visscherijblad», of 
een aankondiging p laatsen , wende zich  
op volgend adres : Buurtspoorwegstraat 
31, alhier.

KLEEDERKAART. — Dok de invoe
ring van kleederkaarten is nakend, het 
p un tenstelsel zal worden in  voege ge
bracht, m en le tte  wel, degenen die reeds 
een m acntig ing .tot bevoorrading bekwa
m en zulien  de punten  op voorhand wor
den afgeknipt.

OPRUIMINGSWERKEN.  — De oprui- 
m ingswerken in  de (Nukkerstraat, gaan  
snel vooruit, en  talrijke w oningen wer
den m et den grond gelijk  gem aakt. Zoo 
hebben enkele werklieden toch  ook hun  
broodwinning ln deze m oeilijke tijden.

ONTSPANNING. — De bevolking van  
Breedene h eeft m aar weinig afw isseling, 
geen bioskoopen, geen  andere bijeenkom 
sten. Wie neem t h ier een in itia tief ?

SPORTNIEUWS. — Zondag 9 Maart 
doet de Breedenaar Vandenberghe een  
optreden in de boksgala, in  h et Sportpa
le is te  Oostende tegen  Verellen uit Roe- 
seiare over 4 x 2  m in. (liefhebbers). Zal 
de Breedenaar er th a n s in  slagen  zijn 
aerde optreden m et een  overwinning te 
besluiten ? V.

ONS VERLEDEN. — B elgië beleefde in  
de jaren 1849 m oeilijke tijden; ook onze 
gem eente leed daaronder, en  toch  be
waarden onze voorouders hun goeden  
m oed en bleven vol vertrouwen; vele per
sonen uit de om streken zorgden voor w at 
afw isseling en w andelden élens naar 
S lnkens! Ook vele vreem delingen be- 
zoefcten eens Sas-Slijkens; waarom?

Gedurende die dagen w as er daar 
waarlijk ie ts eenigs te  zien. Een zekere 
heer Pieret had een verzam eling van  
vogels en  dieren u it onze streken; veler
lei m erkwaardigheden waren daarbij te  
aanschouwen. Zelfs hooge bui.tenland- 
sche geleerden waren vol lo f over h et  
in ia tief van den Breedenaar. Iedereen  
m oest h et m erkwaardige m useum  van  
den heer Pieret in  dien tijd  bezoeken, 
m en w as er gewoonweg verbluft van! Ja, 
verwend als de m enschen  th a n s zijn  
h eeft dit n iet zoo’n  groote beteekenis, 
gewoon aan foorwonderen, d ierentuinen, 
enz. Toen was h et natuurhistorisch  mu
seum  van Pieret een buitengew one ver
m aardheid en  aantrekkelijkheid.

Ook de beroemde sluizen te S lijkens ge
n oten  bewondering en  h et feit werd 
plechtig gevierd toen  in  1758 de sluizen  
heelem aal k ant en  k laar waren en  een  
boot droeg volgend opschritt :

Als Marie ons G raevinne was,
Soo w as erm aekt h e t  Slijke Sas,

En w as prins K arei Goeverneur,
Soo voer h et eerste sehip er deur ! !
Bijzonderlijk Slykens kom t in  de ge

schiedenis telk en s voor, ook in h et beleg 
van Oostende 1601-1604, vervulde h et een 
zeer  belang ir jke  rol.

BREUKBANDEN -  BUIKBANDEN 
MAAGBANDEN 
LENDENSCHOTBANDEN 

ALLES NAAR MAAT •

m»|sA uP araa|
G. M A D E L E I N - B U Y S

Bandagist — Masseerder
ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE
Begeeft zich ten huize op aanvraag naar 
gansch de Kust. —  TELEFOON 73740

AAN ONZE STRANDVISSCHERS.
De Duitsche Overheid deelt mede dat 

h et .thans verboden is  op h et strand te 
visschen, uitgenom en aan de visschers 
van beroep, voorzien van een toelating  
afgeleverd door de Hafenwachungstelle. 
Deze toelatin g  wordt slech ts afgeleverd 
op voorlegging van een bewijs van  het 
stadsbestuur dat de aanvrager visscher 
is van beroep en dit vroeger was. D it be
w ijs kan  worden afgehaald  op het 
stadssecretariaat.

DE AARDAPPELENBEVOORRADING
Bij; de jongste aardappelenbedeeling 

m oesten onze m enschen h et stellen  met 
500 gr. per hoofd voor de gansche maand 
Februari. De aardappelkaart voor Fe
bruari h eeft th an s haar rol vervuld en 
wordt afgeleverd tegen  de kaart van 
M aart en alles ls weer in  orde voor het 
komende rantsoen ! Hoeveel dit nu za! 
bedragen is nog af te wachten. Doch in
m iddels worden in  som m ige omliggen
de gem eenten rechtm atige bedeelingen 
gedaan en wij konden ons tevreden 
stellen  m et een h a lf kilotje.

En zeggen dat wij h ier in  volle «pe- 
tatten land» wonen. W anneer kom t er 
eens klaarte in  die kwestie.

PR IJS  VAN KINDERLIEFDE
(St i ch t ing Emiel Meynne)

Een som  van 250 fr. zal gesehonken 
worden aan de ingezetene (jengen ol 
m eisje) deel uitm akende van een wer- 
kersgezin (m instens 18 jaar) die zich het 
verdienstelijkste getoond h eeft door zijn 
werk en gedrag: a) in  h et helpen van 
vader en moeder om een talrijk  kroost 
op te brengen; )b) in  h et oppassen of 
onderhouden van een zieken of gebrek 
kelijken ouder of grootouder, of min
derjarige broeders of zusters in  nood 
verkeerende.

De kandidaten m oeten aan  h et sche
pencollege voorgedragen worden vóór IS 
Maart.

BURGERLIJKE STAND
Geboorte: Bongé Jeannine, dochter 

van Albert en A saert Clara.
Overlijden: Dupon Caroline, wed. van 

Van H outte Isidoor, 72 jaar.
H uwelijksafkondiging: Som ers Ludo- 

vicus, Borgerhout m et Vandevelde Re
née, z. b. te  Nieuwpoort.

Blankenberge
VERLOREN Zaterdagavond tusschen  

Stadhuis en  Déswertlaan, gelen lederen  
HANDSCHOEN. Eigenaar: 69, Deswert- 
laan.

APOTHEEKDIENST.
De apotheek Fevery, K erkstraat, zal 

Zondag 9 M aart gansch  den dag open 
zijn.

FG^NTEINIERSDIENST.
V anaf Zondag 9.M aart tot en  m et Za

terdag 15 Maart, zal de fonteinier Boute 
Henri, 72, de Sm et de N aeyerlaan, den  
dienst waarnem en.

UIT SPANJE TERUG
We zijn  op interview  u itgew eest en  

hebben h e t  g<j|noeg(|n onze lezers een  
verslag u it te  brengen over den eenigen  
B lankenbergschen m arinier Charles 
Bisschop, verleden week uit Spanje te 
ruggekeerd, die ons bereidwillig te  woord 
h eeft gestaan  .

Hij vertelt ons:
Ik was op 1 Mei te  Zeebrugge in m a- 

rinedienst getreden. Op 12 Mei bevonden 
we ons te Dartm outh en vaarden op Do
ver. Daar kregen we bericht dat onze 
boot als opdracht had, gedurende den 
nacht, de Franscne ingesloten  soldaten  
van ui£ Duinkerke naar R am sgate over 
te  brengen om daarna terug naar Dart
m outh te kom en waar we een  week ble
ven w achten  op nieuwsi. Dei toestand  
verergerde in  ’t  W esten.

Onze kalvarietocht begon p a s  en  we 
w endden onze steven  naar Lorient. 
D aar gekom en scheen  h et er ook n iet al 
te veilig m eer en we zakten  verder Zuid
w aarts over Bordeaux, St Jean  de Lue 
naar P ortegalette om  eindelijk te Mi
randa te  belanden, waar de Belgische  
m ariniers in  een concentratiekam p wer
den ondergebracht. We vertoefden er 8 
w eken en  in  wélke condities.

We werden verplaatst n aar Orduna 
w aa rwe van den 28 A ugustus tot verle
den week zijn gebleven in  een Spaansch  
kazerne waar n et eten  allesbehalve fa
m eus was. En daarbij nog die vlooien  
en luizen, die eigen  zijn  aan de Zuide
lijke landen.

De veriossingsd ag was nabij!. Door 
tusschenkom st van  ons Zeewezen, W al
ter B aels en  h et kranig optreden van  
«Het Visscherijblad» werd h et ons klaar, 
üat we weldra naar onze propere steed- 
jes zouden terugkeeren.

Al h et triestige dat ik geleden heb, 
zegt Cnarles, is nu een  verzonken her
innering geworden w ant h e t  schoonste 
en  m eest oijgebleven, is  toch  h et mooie 
gebaar van den heer G. Marquet, die 
ons te  S t S eb astien  in  zijn h otel h eeft 
ontvangen, aan  de sta tie  afgehaald  m et 
zijn auto, en  ons een ferm  eetm aal h eeft  
aangeboden. Conserven, sigaretten  en  
chocolade werd ons nog in  de arm en  
bijgestopt toen  we naar B elgië vertrok
ken.

We vinden Charles genoeg gezond en 
fit om opnieuw h et zeegat te  kiezen.

Trouwens, daar droom t hij nog altijd  
van. Hij h eeft nu ook een oorlogsleven- 
tje  achter den rug, m aar overgelukkig 
weer th u is te  zijn bij vrouw en kinder
tjes, verlaten  we Charles, w ant h et eten  
sta a t klaar.

CINEMA’S.
COLISEE, K erkstraat. — Programm a  

van Vrijdag 7 to t Donderdag 13 M aart-
1. U ia-actualiteiten . 2. K ultuurfilm ; 

3. Robert en  Bertrand m et Ruddi God- 
den, Kurt Seifert en Carla Rust. Avond- 
vertoonm gen te  18 u.; Zondagnam iddag- 
vertooning te  15 uur.

MOOI GEBAAR.
He.t bestuur van  de Volksboekerij «Ons 

Huis» h eeft dees week een geschenk aan  
h et stadsb estu ur van  Oostende doen toe
komen. H et betreft nam elijk «Histoire 
de la  V ille d ’O stende e t  du Port» door J. 
Pasquini, een boek dat dagteekent van 
1842.

BURGERLIJKE STAND.
Geboorten: Decleer Fernand, S lacnt- 

huisstraat, 78.
Overlijdens: Sandelë Julienne, 1 jaar, 

D iksm uidestraat, 23. —  Trotteyn Karei
2 m aand, Prinsenlaan, 6.

Huwelijk: M oens Cyriel m et Desnerck  
Elisabeth.

H uw elijksafkondiging: Larbrisseau Jo
zef m et B entein  Maria.

GEMEENTERAAD VAN 
ZATERDAG 1 MAART

— D ertigjarige vergunningen worden 
toegestaan  voor MM. Falleyn  Julia, Mal- 
sta f Flora, Verm eulen Richard, R iem aker 
Albert.

— De afnam e van  fr. 24.250,—, zijnde 
Jhet saldo van  de leaning aangegaan  m et 
I de Provinciale P ensioenkas wordt ge- 
Istem d, als saldo van  de vergoeding aan

(M. A lfons Louagie voor de overnam e 
van  den R ein igingsdienst.

— Ben l e ga a t  v a n  Mej. Pau l ine  T a n t

ten  bedrage van fr. 10.000,— ten  voor
deele van  de Kerkfabriek St R ochus be
komt een gunstig advies.

— Volgende aanbestedingen wordet 
goedgekeurd:

1) Werken tot h et wijzigen van een 
watervergaarbak in schuilkelder in  hei 
W aterkasteel: M. Vande W alle Gustaai 
79.705,33 fr.

2) Werken tot h et bouwen van  schui!' 
p laatsen  op de koeren van h et S. Pie 
terscollege: M. Vermeulen Krel, 143.587,4! 
fr.

3) Werken to t h et bouwen van schuit 
p laatsen  op de koeren der Stadsm et 
jesschool: M. Vermeulen Karei, 111.570,11 
fr. 1

4) Werken tot h et bouwen van schut 
p laatsen  op de koeren der oefenschool 
MM. Lam s en Van Oost, 39.626 fr.

5) Werken tot h et bouwen van schui 
p laatsen  op de koeren der scholen vai 
de Zusters van den H. Jozef: MM. Lam 
en Van Oost, 121.031 fr.

M. Vanderm arlière w enscht te wete 
van waar die groote verschillen koma 
in  de bestekken der verschillende scl» 
len.

M. Van Sluys, schepen, doet opmef 
ken d at in  som m ige scholen h et enü 
gaat om loopgraven, in  andere om  schui 
plaatsen, dan m oet er ook rekening g 
houden worden van h et verschil in h( 
getal leerlingen.

M. De Rycker, schepen, verklaart dl 
de echte reden is dat in  som m ige bf 
stekken spraak is van  betonnen palei 
in andere van houten  palen. D at ka 
hij n iet aannem en.

Ten slotte, worden de biedingen goel 
gekeurd en indien er orders to t wij* 
gingen  komen van h et M inisterie va 
Binnenlanrsche Zaken, departemen 
Luchtbescherm ing, zullen er afrekenii 
gen in  m in of m eer m et de aannemei 
gem aakt worden.

— De prijzen van de electriciteit zija 
voor Januari, Februari : 2,65 fr. de Kk. 
voor M aart : 2,70 fr. de Kw.

— Drie reddingsbooten van  stad m  
den verhuurd voor de sprotvangst. D 
huurders betaalden 20 t. h. van  de o] 
brengst. D at m aakt een to taa l van 1i 
7.289,75.

De Raad verklaart zich akkoord, w 
dat M. Vanderm arlière n ochtans hee! 
aoen opmerken, dat een huurkontrak 
zou m oeten opgem aakt worden. Wan 
is  de stad  n iet verantwoordelijk bij 
gevallen en zou dus geen verzekering! 
polis m oeten opgem aakt worden ?

— W orden to t tijdelijke politieagente 
benoemd: Van Daele Raymond, Witt 
vronghel Frans, Boute Herman, Witt< 
vronghel Théo.

— De bevordering van tw ee politie 
genten  tot brigadier wordt voor de 2( 
m aal uitgesteld.

— M. Ducazu neem t ontslag als leerai 
in  de Vakschool. M. Henau, regent 
de M iddelbare School, wordt interimar 
benoemd.

— De p laats van geneesheer-opzien 
in  de S tadsm eisjesschool wordt goeds 
keurd.

— Som m ige leden der m inderheid da 
u itsch ijnen  dat de m aatregelen genomi 
\ o o t  de v ieeschu ltöeelin g  ojnhoudba 
zijn. Het gaat n iet op, o.a. d at dezelf 
personen bij de drie bedeelingen tl 
kenm ale zonder vleesch zijn m ogen na 
huis gaan. Het College, zegt de Buri 
m eester, is op de hoogte van de klac 
ten  en zal zorgen voor betere conditl 
van uitdeeling.

LIJST DER M IL ITA IR E N  NO 
N IE T  TERUGGEKEERD OP 
MAART 1941.

B assens Filips, H outhulststraat, 
Baudot M ichel, R uzettelaan, 43; Brt 
ders Karei, S tationstraat, 65; Casier 
m iel, S tation straat, 75; Casier Jozef, 
S tationstraat; D alle Lodewijk, G. Gea 
lestraat, 13; De Graeve Karei, an Maf 
lan tstraat, 104; Dem aré Adhemar, V8 
V /aterkasteelstraat; De Wulf Jozef, 
S lachthuisstraat; Fernande Emiel, Pa 
straat, 52; Fransoo August, KoninkU 
laan, 47; Huys Julien, Nieuwestraat, 
Knudde Alfons, Van Maerlantstraat, 
Knudde Robert, Langestraat, 21; M 
André, Van M aerlantstraat, 131; Marn 
n out Karei, Limburg-Stirumstraat, 
Popelier Gerard, Diksm uidestraat, 2( 
R iem aeker M ichel, V laam sche stra 
21; Sabbe Pieter, Parkstraat, 54; Sand 
Marcel, P. K rugerstraat, 4; Staelens 
fens, Langestraat, 35; Timmermi 
Pierre, K erkstraat, 138; Vandewae 
M aurice, K erkstraat, 51; Vandierendoi 
Pieter, N ieuwpoortstraat, 23; Verhi 
Roland, Oudstrijderstraat, 20; Verm 
len  Maurice. R ogiersstraat, 5; De 
lenaere Pieter, D ujardinstraat, 17; 
zut.ter D aniel, W aterkasteelstraat, 
Lefebvre Leon, Langestraat, 50; Noël 
né,  de Troozlaan, 39; Denecker  Ani 
Langestraat, 37 ; D Coninck  Jozef, \ 
M a er la n t s t r aa t ,  80,


