
LICHTEN
MAART

uit aan

1 Z 6.28 17.23
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
U 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
it) 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
3U z 5.24 18.11
31 M 5.22 18.12

Deze tabel geeft
het wezenli jk uur
volgens de zon. . WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL -

HOOGWATER

MAART

6 D 4.59 17.26
7 V 5.57 18.36
8 z 7.18 20.02
9 z 8.44 21.20

10 M 9.53 22.21
11 D 10.46 23.09
12 W 11.32 23.52
13 D — 12.13
14 V 0.34 12.55
15 Z 1.16 13.37
16 Z 1.57 14.18
17 M 2.40 15.01
18 D 3.24 15.47
19 W 4.12 16.37
20 D 5.07 17.39
21 V 6.18 19.00
22 Z 7.46 20.29
23 z 9.09 21.44
24 M 10.14 22.41
25 D 11.04 23.25
26 W 11.44
27 D 0.02 12.20
28 V 0.36 12.52
29 Z 1.08 13.24
30 z 1.39 13.53
31 M 2.09 14.24

De uurwerken
aan land vertoo-
nen twee uur
later.
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Rond de toekomstige Regeling 
van̂  Visscher ij en Vischhandel

Op de Fransche 
Scheepswerven

Onze lezers zullen in  een ander 
artikel h e t breedvoerig verslag ge
lezen hebben over de vergadering 
gen w aarin  Dinsdag jl. de kwesties 
van de toekom stige regeling van 
Visscherij en V ischhandel bespro
ken werden.

■ Dat n a  de vergadering van Dins- 
;dag in de verschillende visschers- 
,havens, deze regeling h e t voorwerp 
lïltm aakte van ta lrijk e  gesprekken 

en bij elkeen de s tr ijd  voor h e t be
staan op den voorgrond treedt, 
hoeft geen betoog.

Zij is ech ter noodzakelijk en zal 
ten andere een begin zijn  van de 
talrijke hervorm ingen, welke h e t 
jansche visscherij bedrijf zullen 
ienen te kenm erken.
De geheele o rganisatie van de 

reeders en vischhandelsvereenigin- 
;en alleen, zal reeds reuzenw erk 
rragen, om dat m en af te rel: enen 
zal hebben m et ta lrijk e  cnge- 
choolde m enschen en m et in te l- 
fectueelen.
Dat anderzijds deze organisatie 

rij van alle politieke invloeden zal 
oeven te  s taan , valt buiten  kijf. 
Toen door den D uitschen m ili- 
airen en econom ischen bevelheb- 
er en ook door den heer De R ij- 
:er hierop werd gewezen, h eeft 
tn aanwezig lid van h e t Zeewezen ' 
tmeend te m oeten reageeren en 

leider van die te  s tich ten  ree- 
fcsvereeniging een pastoor te 
moeten aanduiden.
Dit was en is volledig verkeerd, 
aar in h e t gebied van v ischhan-
I en vischnij verheid noch gods- 
lenstige noch politieke personen 
ienen gemoeid, willen we in de 
lekomst in dezelfde fouten n ie t 
ervallen als in h e t verleden.
Een pastoor hoeft zich n ie t m et 
andelszaken bezig te  houden, zoo- 
s dit te  Oostende h e t geval is in 
i v isscherij.
Wil m en n a a r  gezonde, o n a fh a n 
slijke opvattingen gaan, dan  zal 
ermede in  de toekom st rekening 
lenen gehouden.

MANNEN VAN HET VAK

Gansch deze organisatie zal bui- 
n alle politieke invloeden, ook 
or m annen  van  h e t vak dienen 
leid, om dat de visscherij een 
ecifieke n ijverheid  is, w aar de 
kkennis en die van h e t milieu 
ti eerste vereischte zijn  om de 
le vraagstukken  m et de vissche- 

verband houdend te kunnen  
lorgronden.
Ook de Commissie voor Prijzen 
i Loonen h ad  hierm ede rekening 
enen te  houden bij h e t aan ste l-
II van zijn  controleurs in zake de 
teugeling van de prijzen  in  de

“ sscherij en vischhandel en dan  
p men, zooals M aandag te r 
larkt van Nieuwpoort, geen con- 
oleur een rog voor een ta rb o t 
en nem en hebben en een bot 
por een schar.
In zake visch en g arn aa l hoeft 
ien n ie t alleen rekening te hou- 
len m et den aanvoer, m aar ook 

te!|et de kw aliteit, de w eersom stan-ia r
Ve gheden, de verzorging, de grootte, 

jaargetijden , de vischgronden 
Pa t nog m et zooveel andere om- 
^  andigheden, welke onverw achts 
t’ duiken in  zooverre d a t h e t m ag 
Mi zegd, d a t zij die sedert ja re n  in 
arI ischerij en v ischhandelszaken 
'’2( geburgerd zijn, nog eiken dag 
tra iverwachte m oeilijkheden en n ie t 
ind orziene vraagstukken hebben op 

lossen.
Als m en er dus bij die gansche 

doi gewikkelde organ isatie  op belust 
irh il zijn zelfs in  eigen reeders- of 
™ indelsmiddens, vriendjes en on- 

(voegden aan  te  stellen, dan  zal 
t,’ i  insch d it raderw erk, w aarvan  he t 
^  ne van h e t andere a fhang t, 

v iaak loopen en h e t zal een alge- 
' leene o n t r e d d e r i n g  w o r d e n .

Op de Fransche scheepsbouwwerven  
Wij hebben gem eend deze enkele wordt, m et h et oog op de vernieuwing  

gedach ten  te  m oeten vooruit b ren - van de vloot, m et koortsachtigen  ijver
gen om dat we te gem akkelijk de ^ S m p  alleen  waren 5 nieuwe vis- 
«ïntrigues» van h e t oogenblik in  schersvaartuigen in aanbouw, welke 
zekere k ringen  kennen  om de zaak m oesten dienen om de eigenaars, w aar
zoo m aar onopgem erkt te  la ten  v a n . de vaartuigen door oorlogsfeiten  
v r T n r h i i P - n f m  verm eld werden, schadeloos te stellen,voor dij gaan. Deze houten vaartuigen zouden voor-

Ons doel is a ltijd  geweest en zal 2 ien worden van 2 schroeven m et brand- 
a ltijd  in  de toekom st zijn : vrij van stof tanks inhoudende 12.000 liter.
alle vriendjespolitiek of persoonlij- V|£°°g , to tS ^ .K ^ z o /v o o rz ^ n T o ? -  
ke belangen, onze visschenj en den, kost naar de bewering van . den 
vischhandel te  dienen en te helpen  scheepsbouwer, varensklaar m et alles aan  
leiden, d aar w aar alleen de alge- boord- ongeveer 1.250.000 fransche franks,
m eene belangen gediend worden. 
H et kan  ons daarom  weinig sche
len, d a t we hiervoor aan  zekere 
personen zullen m ishagen. H et 
g aa t h ier voor heel w at anders dan  
h e t eigenbelang.

M ocht m en zulks in  de toekom st 
beter begrijpen, dan  zouden d ik
wijls heel veel m istoestanden  u it 
den weg kunnen  geruim d.

P. Vandenberghe.

w at overeenkbm t m et 812.500 belgische 
franks.

W at zal de Belgische S taat doen om  
van nu af reeds te voorzien in de toe
kom stige nieuwbouw van onze visschers
vaartuigen?

Wij zoeken een 
Correspondent te

MIDDELKERKE
KOKSIJDE

DE PANNE

Rond de Opeisching van 

Visschersvaartuigen

De Terugkeer van onze 
Visschersvaartuigen

Op het oogenblik wordt te Brussel hard  
gewerkt om den terugkeer te bekomen  
van alle visschersvaartuigen welke nog in  
Frankrijk vertoeven.

Deze boven Cherbourg verblijvend, zou
den naar La Rochelle (er zijn er slechts 
een viertal) en de rest naar de B elgi
sche kust teruggebracht worden.

H et voorbereidend werk door den heer 
Pockelé in  Frankrijk m et h et oog hierop 
gedaan, m ag reuzenwerk genoem d wor
den, in acht nem end eenerzijds de onwil 
van zekere reeders, die n iet wel weten  
w at ze w illen en denken dat de S taat zou 
m oeten springen zooals zij h et verkiezen, 
en anderzijds de talrijke m oeilijkheden  
waarm ede m en ter p laats zelf af te re
kenen heeft.

Nu de heer Pockelé sedert een paar 
weken terug is gekeerd, is h et ons duide
lijk welken zwaren arbeid op de terugreis 
door hem  en  ed m anschappen van  de 
tetugkeerende vaartuigen is verricht.

Op 20 Februari werd m et de vaartuigen  
uit St. Vaast afgevaren en tot Fécamp  
doorgesturd, waar m en rond 7 v.ur ’s 
avonds aankwam. Jachtsneeuw  en regen
vlagen volgden elkaar op. Door de D uit
sche Ortskom m andantur werd voor slaap  
en eetgelegeneid  aldaar gezorgd.

Den volgenden dag kon n iet u itgevaren  
worden, daar h et weder veel te  slecht 
was. De heer Pockelé m aakte er gebruik 
van om te Fécam p getu igschriften  af te 
halen  van de Belgen die er tijdens de 
vijandelijkheden gedood of gekw etst w er
den. Ook bekwam hij er de overlijdens
akten.

TE FECAMP
Te Fécamp werden hiernavolgende Bel

gische vaartuigen gevonden:
0.197 « Polydore », toebehoorende aan  

de Wwe Pieters van Oostende.
Het vaartuig zelf bevindt zich in goe

den staat. Het w ater stond to t op den  
betonnen vloer van den motor. Het m a
teriaal van dit vaartuig bevindt zich bij 
Maurice Maillard, 17 rue de la  Plage, 
Fécamp.

Z.16 «Denise» van Pieter Latruwe. Dit 
vaartuig verkeert in  goeden staat.

N.46 «M argareta  E lisabeth»  van Karei 
De Potter. D it vaartuig is in goeden staat 
en wordt ten  andere goed door zijn eige
naar verzorgd, die er dikwijls vertoeft en  
te bewonderen valt voor de m oeite welke 
hij zich getroost h et in  dezen toestand  
te behouden in afw achting dat h et zoo 
spoedig m ogelijk zal kunnen terugge
bracht worden.

De tw ee overzetbooten  van Devos te 
Oostende (vroeger de 0 .4  en 0.21) zijn  
totaal vernield.

Een dezer vaartuigen was in  h et dok 
gemeerd en zou volgens visschers van  
Fécamp ’s nach ts losgekom en zijn, door 
de sluis naar zee gedreven en op de 
rotsen stukgeslagen zijn ten  W esten van  
de haven.

VAN FECAMP NAAR LE CROTOY
Op 24 Februari werd te 7.30 uur de 

haven van Fécam p uitgevaren m et be
stem m ing Le Crotoy, om er de N.51 van  
Georges Desaever te gaan afhalen.

Vóór Dieppe en tusschen Dieppe en Le 
Tréport, visschen een dertigtal vanrtui- 
gen, waaronder de 0.182 «Jean Marie», 
toebehoorende aan J. Aspeslagh, Cad- 
zandstraat 14, te Oostende, m et twee 
Franschen als bem anning.

Rond 16 uur was m en aan de m onding  
van de Somme en kon de vaargeul m aar 
niet gevonden worden, zoodat m en ver
plicht was de haven van Le Tréport aan  
te doen.

De haven lag gansch  droog. Intusschen  
w as de wind van Z.-W. naar N.-W. over
geslagen, w at de zee n ogal woelig  
m aakte.

MOEDIG OPTREDEN
De haven van Tréport aandoen ging 

niet zonder m oeite, daar de signalen  
welke van wal gegeven werden, n iet kon
den begrepen worden.

B eslist werd m et een boot naar wal te 
roeien om van op h et staketsel signalen  
te doen geven wanneer de vaartuigen  
konden binnenvaren. M et m otorist Dob- 
bels Arthur van de Z.40 en  een Duitsche 
tolbediende roeide de heer Pockelé rond
20 uur ’s avonds naar h et land, waar zij 
zonder te veel m oeite aankw am en. Daar 
werden zij opgewacht door een bootsm an  
van de havenkom m andantur, die van h et 
voorbijvaren der B elgische visschersvaar
tuigen op de hoogte was.

O vereengekomen werd dat van  op het 
havenhoofd signalen zouden gegeven  
worden of een vedette zou uitvaren om  
h en  binnen te halen.

Daarna nam en w aterschout Pockelé en  
m otorist Dobbels terug in de roeiboot 
plaats en hadden alle m oeite van de w e
reld om door de eerste branding te ge
raken. Op een 50-tal m eter van  h et  
strand was echter een bank waar een  
geweldige branding inzat, zoodat Dij een  
eerste zee de boot h alf vol w ater sloeg. 
De twee m annen gaven h et echter niet 
op en trokken fel aan  de riem en om er 
door te geraken, m aar een tweede zware 
zee sloeg de boot gansch vol, zoodat ze 
verplicht waren er uit te  springen en  
m et de boot achter hen  naar h et strand  
m oesten waden, w at dan ook gedaan  
werd.

Het was 10.30 uur ’s avonds toen m en  
er eindelijk in gelukte de vaartuigen vei
lig in  de haven te gaan meeren.

Van de roeiboot der Z.19, waarm ede 
beiden aan wal geroeid waren, was een  
zijplank ontzet en een bank weggeslagen.

Volgenden m orgen werd alles in  het 
werk gesteld om te bekomen d at de N.51 
alleen de Somm e zou m ogen uitvaren, 
m aar daar h et vaartuig nog n iet vrijge
geven was, kon dit n iet toegelaten  wor
den.

De reis werd dus voortgezet to t Bou- ( 
logne, vanwaar m en volgenden dag u it-  | 
vaarde naar Nieuwpoort, waar m en te
18 uur aankwam.

Op te m erken valt, dat door de terug
keerenden een dertigtal vaartuigen vóór j 
G revelingen visschende werden opge-1 
m erkt en  dat tusschen Duinkerke en De 
Panne groote zwerm en m eeuwen en veel 
robben werden gezien, die de aanwezig
heid van haring- en sprotbanken aan 
wijzen.

U it h ierbovenstaande klein overzicht 
blijkt ten  volle m et welke m oeilijkheden  
op dergelijke reis dienen afgerekend, te 
m eer daar m en hier in  uitzonderlijke 
om standigheden is afgevaren.

Wij brengen dan ook graag hulde aan  
de knapheid van den heer Pockelé, die 
hierm ee bewezen h eeft een m an van in i
tiatief, durf en  werklust te zijn.

Daarenboven zouden in  zijn p laats  
veel zeelieden n iet durven handelen  h eb
ben zooals hij.

Aan de visschers Arthur Dobbels, Pol 
V anhoutte en de enkele anderen, welke 
zich ook aan boord bevonden, insgelijks 
onze beste gelukwenschen, daar derge
lijke reisjes alleen door kranige m en- j 
schen tot een goed einde worden ge- ' 
bracht, tem eer daar m en hier over be
perkte m iddelen beschikte. |

Zooals onze lezers weten, zullen bin
nenkort nieuwe verordeningen verschij
nen, waarbij de visscherij en vischhandel 
zullen geregeld worden en de eerste zelfs 
onder bewaking van eigen vaartuigen zou 
geschieden.

T hans zal per 12 vaartuigen een vis- 
schersvaartuig als vrachtschip m oeten  
dienst doen en naar h et sch ijn t zouden  
hierop Staatszeelieden, dus loodsen, en  
andere geplaatst worden.

Uit een onderhoud door ons m et ver
scheidene schippers gehad, blijkt duide
lijk dat ze bereid zijn  aan hun makkers 
die door h et lot aangeduid zijn  om de be
waking uit te oefenen  en dus geen ver
d iensten hebben, een deel van  hun winst 
af te staan.

M et h et oog op de betere verzorging 
van die vaartuigen, ware het gew enscht 
de aangem onsterde bem anning of toch  
den reeder-schipper te behouden, opdat 
aldus verschillende m enschen  n iet zou
den broodeloos gesteld worden.

Te Nieuwpoort bestaat er ten  andere 
reeds een visscherijcentrale onder voor
zitterschap van den heer Legein en h et 
secretariaat wordt waargenom en door 
den heer Dumon.

Deze centrale werkt uitstekend en zal 
hier heel zeker een behoorlijke regeling  
w eten  voor te treffen.

Aan deze bem anning kunnen dan op 
elk vaartuig een viertal Staatszeelieden  
gevoegd worden.

H et spreekt van zelf dat door den ree
der de sociale verplichtingen zouden n a 
geleefd worden.

ZIJN ER GEEN ANDERE 
BEWAKERS ?

Anderzijds stelt zich de vraag of er 
in  een van de havens of zelfs te Antwer
pen geen viertal andere vaartuigen te 
vinden zijn buiten de visscherij, om deze 
bewaking te doen, aldus de gelegenheid  
verschaffend aan alle visschersvaartui
gen een m axim um  van rendem ent te 
geven in de bevoorrading van onze be
volking.

Wij hopen dat h et Zeewezen, in  overleg 
m et de betrokken m iddens en zijn w ater
schouten, voor de bovenaangehaalde op
m erkingen een schikking zal w eten te 
treffen  welke de benadeelden en de be
voorrechten voldoening m oet schenken.

Hoogwater te 
Oostenae

Voortaan zal op de le  bladzijde van  
ons blad, nevens den titel, eike m aand  
de hoogwatertabel voor een gansche 
m aand weergegeven worden, zooals dit 
bij h et werkeujK uur zou m oeten zijn.

Daarbij dienen, om  in  o vereen stem 
m in g  te  z ijn  m e t onzen  tijd , tw ee uur  
gevoegd.

Voor NIEUWPOORT trekt m en van de 
opgegeven tabel 12 m in. af en voor 
BLANKENBERGE voegt m en 13 min. bij. 
Voor ZEEBRUGGE voegt m en 17 min. bij.

IN VELE HUISKRINGEN
is weerom eens h et geluk komen aan
kloppen, dank zij de trekking der 2de 
snede van de Loterij W interhulp, welke 
Zaterdag in h et Paleis voor Schoone 
K unsten te Brussel, p laats had.

W ie w eet o f U de 3de m aal n ie t 
b ij de gelukk igen  z ijn  zu lt ?
Neem deel aan de 3de snede ! 

Z elfd e  p lan  N ieuwe w inners

Een millioen voor 50 fr.
Twee honderd duizend fr. voor 10 fr.

Aan onze 
Postabonnenten

Zij die geabonneerd zijn op ons blad 
en het gebeurlijk niet zouden ontvan
gen, m oeten zich wenden tot hun post
bode ofwel tot het postkantoor, die de 
verdeeling van alle .postabonnem enten  
regelt en er ten  andere voor vergoed  
wordt. Bekomen zij geen voldoening, dan 
mogen ze ons onm iddellijk verwittigen.

Waar wordt ons 
blad verkocht ?

ÏHI iH s ^ K

Ons blad wordt .verkocht:

TE OOSTENDE
1) In  alle boekwinkels.
2) Door alle dagbladverkoopers die op 

vraag van onze lezers h et eiken Vrijdag
avond of Zaterdagm orgen ten  huize 
brengen.

Hetzelfde geschiedt te BLANKENBER
GE, ZEEBRUGGE, HEIST, KNOKKE, 
MIDDELKERKE, WESTENDE, LOM- 
BARTSIJDE, NIEUWPOORT, OOST- 
DUINKERKE, KOKSIJDE en  DE PANNE.

De Toekomstige Regeling van 
Visscherij en Vischhandel
■  11 «lil II III II I I '  M" ,rrl|r I—

Een Belangrijke Bijeenkomst. - De Vastgestelde Prijzen. 
Voorbarig optreden van de Commissie van Prijzen & Loonen

[Belangrijke Wijzigingen i n  hei Vers civiel

Dinsdag had in  de versschillende h a
vensteden, Nieuwpoort, Oostende en 
Blankenberge onder voorzitterschap van  
d-3 Duitsche M ilitaire Verwaltung een  
vergadering p laats waarop, benevens de 
D uitsche m arineoverheden, de reeders 
en vischhandelaars dezer havens, 
de gem eentelijke autoriteiten, ook de 
heeren De Rycker, korporatieleider der

Wie bezorgt er ons Inlichtingen over. 
Wij hebben nieuws van 11 • • • •

WITTESAELE GUST AA F vraagt nieuws 
over zijn  vrouw LAMBRECHT MADE
LEINE en zijn  dochter SIMONNE, ver
trokken naar Engeland aan boord van  
de m aalboot «Prins Albert».*»*

Kan ons iem and in lichtingen  bezorgen  
over JULIEN DECONINCK, m atroos aan 
boord van de Z.46, en zijn  broeder RO
GER DECONINCK, vertrokken m et de
B.15, beiden op 18 Mei 1940? D it wordt 
gevraagd door Mevr. Deconinck, K. D e- 
swertlaan, 29, Blankenberge.

K an ons iem and in lichtingen  bezorgen  
over VICTOR BRYS, vertrokken m et h et  
m arinekorps op 18 Mei 1940 en  w aar
schijnlijk  naar Engeland ingescheept 
m et de «Saphir». Hij woonde Tim m er- 
m anstraat 58, Oostende.**•*

Er worden insgelijks in lichtingen  ge
vraagd nopens TAELEN PIETER, w onen
de Tim m erm anstraat, 69, Oostende.#**

Wij vernem en dat VANHOUCKE JAN, 
m agazijnier bij Henri Lambregt, v er 
trokken m et de 0.285 naar Engeland, 
zich aldaar in goede gezondheid bevindt. 

#**
Kan ons iem and in lichtingen  bezorgen  

over het koopvaardijschip «MARCEL», 
toebehoorende aan de reederij Herm ans 
uit Brugge? D it vaartuig vertrok den
6 Mei 1940 u it Zeebrugge. GASTON DE- 
MUNTER was aan boord als matroos.

D it wordt gevraagd door den vader 
Charles Dem unter, wonende W ilgen- 
boom straat 25, Zeebrugge.*##

Wie kan ons nieuws bezorgen over 
ROTSAERT CAMIEL, ketelm aker bij het 
Staatszeewezen, den 18 Mei 1940 naar 
Engeland vertrokken?#**

Kan ons iem and in lichtingen  bezorgen 
over: GERARD VANHOOREN, DIANE 
VANHOOREN -VIGNE, ROBERT VAN
HOOREN, ROGER GHYS en MAURITS 
GHYS, vertrokken uit Oostende m et de 
0.162 der Oostendsche Reederij?***

K an ons iem and in lichtingen  bezor
gen over LUCA HENRI, vertrokken m et 
de 0.323 «Rockall» in  Mei 1940 ?

Dit wordt gevraagd door M. Vanden
berghe Jean, Vaart Zuid, 13, Leffinge. ***

W eet iem and nieuws over: EDOUARD 
CALLEBOUT vader en zoon, zijn vrouw 
BEHEYT PAULA en kinderen, vertrok
ken aan boord van de 0.246, toebehoo
rende aan Frans Legein?* v *

K an ons iemand in lichtingen  bezorgen 
over: BASIEL VANHOUTTE, le  m achi
n ist aan boord van s.s. «Adolf Urbain», 
van de Reederij Hermans u it Brugge, 
vertrokken vóór 10 Mei 1940?

««•
Weet iem and nieuws over FERNAND 

VAiNDENBUSSCHE, zijn vrouw TOR- 
REELE GERMAINE en kind, vertrokken  

I uit Oostende op 18 Mei? Dit wordt ge
vraagd door Jules Lavens, Nieuwpoort
steenw eg 241, Oostende.w tr «

K an ons iem and in lichtingen bezorgen 
over CAMIEL PAUWELS en zijn  vrouw 
MADELEINE NAESSENS en hunne zes 
kinderen, vertrokken uit Oostende den 
13 Mei 1940 aan boord van de «Prins 
Albert»? Dit wordt gevraagd door een  
moeder die ongerust is nopens h et lot 
van haar kinderen. Wij weten dat de 
«Prins Albert» goed in  Engeland aan
gekom en is. * * *

K ans ons iem and inlichtingen bezor
gen over de FAMILIE BROUCHART 
(vader, moeder en drie zoons), vertrok
ken m et de H.28 « De Hoop » uit Zee
brugge n aar Dieppe en w aarschijnlijk  
van daar naar Engeland?

!
W eet iem and nieuws van CAMIEL 

MENUE, vrouw en dochter, vertrokken 
op 18 Mei 1940 m et een m aalboot?** *

W eet iem and waar h et visschersvaar- 
tu ig 0.328 van de reederij Seghers zich  
bevindt? **»

W eet iem and in lichtingen over IRENE 
VAiNSTEENKISTE, vrouw Charles Ge- 
vaert, en kinderen, vertrokken m et de 
m aalboot op 18 Mei 1940. Wij hebben 
ideuws van haar echtgenoot Gevaert 
Charles. Men zou gaarne vernem en of 
ze sam en vertoeven, daar ze afzonder
lijk vertrokken zijn?

visscherij, Camiel Menu en  Albert Neyts, 
gewestleiders, A speslagh, directeur van  
den Zeevisscherijdienst te Oostende, 
Eberhardt, inspecteur van h et Zeewe
gen, Carlier, w aterschout der kust en  
Vandenberghe Prosper, griffier der Ge
m eenschappelijke K as der Zeevisscherij 
deelham en.

TE NIEUWPOORT
De vergadering werd te 10.30 uur te 

Nieuwpoort ingezet.
Hier nam en burgem eester Van Damme 

en gem eentesecretaris Vanhecke aan de 
besprekingen deel.

Door de D uitsche M ilitaire Verwal- 
tungsleider werd gewezen op de abnor
m ale hooge prijzen welke er geboekt 
werden, waardoor de visch alleen nog in  
net bereik der rijken viel en  de woeker 
zijn vollen gang ging.

Hierdoor is gebleken van welke drin
gende noodzakelijkheid h et is een re
geling te treffen, welke de belangen van  
de bevolking dient. De bevelhebber wees 
op h et feit, dat h et uit m oest zijn m et 
de verschillende bestaande groepeenn- 
gen en  dat er, voortaan in  zake viscn- 
nandelaars, slech ts éen bond m ocht be
staan, zooals ook üe reeders slecn ts van  
eén bpnd zouden m ogen aeel uitm aken.

D it alles is zijns inziens, n iet van uit 
Brussel te ctirigeeren en  h et is  veraer 
nooazakelijk dat de visscners, reeders 
en viscnnandelaars zich aan  een nood
zakelijke tucnt onderwerpen, die in  deze 
om stancügneaen geooaen is, w il m en  
m et to t ae radikaie a iscn a ifin g  van de 
visscherij m oeten overgaan.

De bedoenng is  nog slech ts van uit 
twee havens te  la ten  visscnen, zijnde 
Nieuwpoort en BlanKenberge, om rede
n en  weiise elkeen m oet kunnen begrij
pen en om  de werking van de centrale 
m ogelijk te maken.

Voor w at ae visscherij aangelegenhe
den betreft, is  h et ae heer u e  KycKer 
die de algem eene leiaing op zien  neem t, 
voorloopig D^jgestaan aoor ae heeren  
Camiel ivienu voor Oostende en m euw - 
poort en  Aloert JNeyts voor Bianisenber- 
ge-Z.ee brugge-Heist.

Aan n en  zal ae taak  opgelegd worden 
de organisatie ainier m et ae visscners 
te bewerken en in  den kortst mogenjicen 
tijd  te  regelen.

DE HfctK DE RYCKER AAN HET 
WOOKD

De heer De Rycker w ees daarop op het 
feit dat in  de oiaaen  reeas prijzen af- 
geKondigü waren, welüe n ie i overeen- 
stem aen  m et de wenselijkheid en dat 

j  aeze prijsvaststelling siecn ts binnen en- 
! kele aagen  zou kunnen gescm eaen.

Anaerzijas wees nij op ae verplich
ting weuse zou opgelegd worden zien in  
éen bond te  vereenigen en a it zoowel 
voor ane handelaars, zooals voor alle 
reeders.

iir zou tevens voor gezorgd worden, 
dat de visscher een m ensenw aaraig be
staan  heeft, m aar m et h et doen van af
zonderlijke aanKoopen, zou h et voortaan  
uio zijn.

(Zie vervolg bladzijde 3)



UI T  DE S T R E E K
De Panne

CORRESPONDENT
wordt gevraagd voor De Panne. Voor 
voorwaarden, schrijven bureel van ’t 
blad.

WINTERHULPFEEST
Het eerstkom end W interhulpfeest dat 

doorgaat op Zondag 16 M aart te 15 u. in  
de zaal «Ons Huis» behelst een buiten
gewoon program m a, d at iedereen zal 
voldoen.

Voor dezen Bonte-nam idag staa t het 
verstrekt sym phonisch orkest onder de 
leiding van den heer L. Vanhooren. Een 
gem engd zangkoor zal alhier voor de 
eerte m aal optreden onder de leiding  
van den heer J. Vuylsteke. W orden ook 
opgevoerd: tw ee plezierige creaties op 
tooneelgebied «De Korf» en «De Hypno
tiseur». Verder verleent V.I.V.O. groep 
van Nieuwpoort zijn m edewerking. Er 
worden ook nog enkele afzonderlijke 
num m ers voorgedragen. De p laatsen  van 
10, 8 en 5 fr. zijn te verkrijgen in het 
lokaal «Ons Huis» M arktplaats.

Heist

W ilt U een sm akelijke lim onade 
drinken , v raag t de lim onade

« Crown »
Bijzondere prijzen 

voor voortverkoopers

OVERLEDEN
W oensdag 12 dezer is  te  Heist in  te

genwoordigheid van talrijke stedelijke 
overheden en  visschersvrienden de heer 
Frans Vandierendonck ten  grave gedra
gen.

Nieuwpoort
WINTERHULP.  — BONTE-NA- 
MIDDAG TEN BATE VAN HET 
EDEL WERK.

Zondagnam iddag had in  h et V laam sch  
Huis ten  bate van  W interhulp een Bon-

De betreurde reeder, w as slech ts 51 ' te-nam iddag p laats, ingericht door de 
jaar oud en w as eigenaar van hejt vis- 'R ijksm iddelbare Scholen m et medewer- 
schersvaartuig H.56, dat m et zijn fa m i-1 kin S van h et sym phonisch orkest van  
lieleden th an s in  Engeland vertoeft. I den Oud-Leerlingenbond.

Aan de achtbare weduwe en  fam ilie, De zaal w as letterlijk  tot barstens toe  
biedt «Het Visscherijblad» zijn innige 1 gevuld en h et feest algem een beschouwd, 
deelnem ing aan. j kende een uitbundigen bijval.

Het program m a bestond uit twee dee- 
ARBEITSTELLE TERUG IN WERKING len. Onder de leiding van den heer Emiel 
Naar wij uit bevoegde bron vernem en j Fryns werd door h et sym phonisch orkest 

gaat deze prachtige in stelling  dees week een mooie openingm arsch gespeeld,waar- 
terug in  gang. De talrijken die reeds n a  h et jongenskoor onder leiding van  
óegonnen zijn te  tw ijfelen  dat er nog f den heer Devriendt, enkele fragm enten  
iets zou van komen, zijn bedrogen ge- [ ten  gehoore gaf uit «De wereld in» van 
■veest en binnen eenige dagen zullen de Peter Benoit. Als zeer gesm aakte num- 
draadjes dus wederom  gespannen wor- mers gelden de vioolsolo’s «Serenata van  
den. Men vangt aan  m et plm. 250 werk- ' Toselli» en «Een Glimlach», uitgevoerd  
krachten en om de week worden 50 m an ' door onzen stadsgenoot L. Ollevier. 
meer aanvaard to t m en een m axim aal | De turnoefeningen onder leiding van  
getal zal bekomen hebben. H et geheele ! den heer G. Latoir, oogstten  eveneens 
werkterrein zal zich dees m aal te  H eist ' een verdiend sukses. 
zelf bevinden. Het geheel staa t weerom j Tijdens de pauze hield  de h eer Ghee- 
onder hejt beheer van M. D ’Hauw, sche- ; raert FL, voorzitter van h et p laatselijk  
pen van arbeid en  M. Van Besien, ge-j kom iteit van W interhulp een toespraak

Oostendsch Nieuws

Blankenberge
APOTHEEKDIENST.

De apotheek P. Pam elard, hoek Kerk
en Langestraat, zal Zondag 16 Maart, 
gansch  den dag open zijn.

FONTENIERSDIENST.
V anaf Zondag 16 M aart tot en  met 

Zaterdag 22 Maart, zal de fontenier Mar- 
n ix  Van de Putte, 85, Karei Desw ertlaan  
(hoek A kkerstraat), den d ienst w aarne
men.

HOEKJE GROND.
In den schoot van he.t «Hoekje Grond» 

werd beslist alh ier een afdeeling van het 
«Werk van den Akker» op te richten. 
H et doel is de gem eenschappelijke aan
koop van plantgoed, zaden, m eststoffen , 
h et bekom en van hulp tegen  plantziek- 
ten. Verder worden raadgevingen ver
strekt, voordrachten ingericht. D it is dus 
van belang voor hofbouwers, bezitters 
van kleine tuinen, enz.

Me vraagt slech ts 5 fr. als jaarlijk- 
sche bijdragen, om de bestuurskosten te 
dekken.

Dit in itia tief bekomt to t nu toe een  
kolossalen bijval.

EEN VRAAG.
Wij zijn de tolk van vele inezetenen  

om aan h et Comité van h et «Hoekje 
Grond» te  vragen, dat een waakzaam  
oog zou gehouden worden op de aard- 
appelplanters van h et Scarphoutparkje 
en .et Tennispark, om de boompjes en 
h aagjes te beschermen.

URBANISATIE
Een com ité van urbanisatie werd voor 

enkele m aanden door onzen gem eente- 
raad aangesteld. Ten einde onze lezers 
op de hoogte te  houden van de werking  
van dit Comité, hebben we gepoogd en
kele in lichtingen  in te  winnen, m aar on
rechtstreeks vernam en we dat h et Co
m ité van in zijn eerste zitting besloten  
had zijn beslissingen  geheim  te  houden  
en geen m ededeelingen te  doen.

W aarschijnlijk is dit consigne nu ge
heven  geworden, w ant een weekblad 
h eeft nu al de nieuw e zaken opgesomd, 
w aarm ede dit Comité zich onledig h eeft 
gehouden: stadhuis, haven, scholen, 
sportaangelegenheden voor de kustbe- 
zoekers, ontspanningscentra^ algem een  
rioolstelsel, enz. enz. Om a l die werken  
te kunnen uitvoeren, is  de aanhechting  
van Uitkerke noodzakelijk. Dat zou tie 
zienswijze van het Comité zijn, dat ten  
andere, volgens h et weekblad, werd op
gericht voor Blankenberge en Uitkerke. 
Het zou de m ogelijkheden opzoeken voor 
een beter en m eer rationeelen uitbouw  
van de agglom eratie Blankenberge-Uit- 
kerke. De gem eenteraad zal gelukkig 
zijn h et te  vernemen.

Ja, altijd volgens onzen confrater, had  
de kwestie van aanhechting van Uitker
ke vroeger w el «een politiek smaakje». 
M aar nu n iet meer.

TIP-TOP CLUB.
In den kring van deze jonge club werd 

onlangs overgegaan to t de stich ting  van

m eenteraadslid, Als algem een leider, de 
im m er in de bres springende Heer O. 
Groshart. Deze nam en zeggen genoeg, 
w ant allen hebben reeds hun sporen ver
diend op gebied van opoffering en dienst
vaardig hulpbetoon tegenover hun m ede
burgers.

VOETBALTORNOOI ARBEITSTELLE
Op Zondag 9 Maart, om 14.30 u. werd 

de atrap gegeven voor de beslissingsw ed
strijd van h et tornooi der Arbeitstelle, 
tusschen  de ploegen van Rombout-Van  
den Abeele en de ploegen van Fox-Obte- 
beke. Eerstgenoem den door alle suppor
ters aanzien als «favoris» hadden het 
echter n iet gem akkelijk onder de boeg 
en h et spel m oest reeds n aar h et einde 
gaan  vooraleer ze h et een ige doelpuntje 
konden in  de w acht sleepen. Na den wed
strijd overhandigde Jef Van Huile de 
reeds lang betwiste beker en  w enschte  
de aanvoerder van  he£ zegevierende elf
tal, Hubert Jaum ain, op een hartelijke  
wijze proficiat, waarna gezam enlijk naar  
het sportlokaal gewandeld en aldaar m e
nig pintje «zonder zegels» gedronken  
werd. Onder h et zingen van h et lustig  
liedje der m attekloppers, de talrijke doo- 
pingen van den beker, de m enige kwink
slagen  van den algem eenen leider der 
«Arbeitstelle» en de goedgeluim de zan
gerigheid van moeder Van Hulle, ein 
digde dezen prettigen  avond.

UURVERANDERING.
Elkeen had in de dagbladen de nieuwe 

uurregeling gelezen nl. dat m en in  ste
den van boven de 100.000 inwoners zich  
van huis m ocht begeven to t 12,10 uur en  
in steden van beneden de 100.000 inwo
ners tot 11.30 uur. Deze nieuwe w et is

ever h et edel werk en werd bij Ameri- 
kaansch opbod een penteekening ver
kocht, geschonken door kunstschilder  
Emiel Fryns en dat bij de 700 fr. op
bracht.

In  h et tweede gedeelte van h et zeer 
gevarieerd program m a deed h et m eis
jeskoor onder leid ing van Mejuffrouw  
Biebuyck zich opvallend gelden en m ocht 
he.t kinderballet onder leiding van Me
juffrouw Deplanter een enthousiaste  
ovatie in  ontvangst nem en.

De variéténam iddag w as alzoo een zeer 
groot sukses : triom fantelijk  was het 
onthaal, dat zoowel als de num m ers van  
het program m a als de uitvoerders m och
ten  bekomen vanwege de zeer talrijke 
en opgetogen toeschouwers.

BURGERLIJKE STAND.
Geboorten: Cremerye Irène van  Karei 

en M onteny Ida.
Overlijden: Byld René, 3 jaar.

UITSLAG STIERENKEURING.
Op de stierenkeuring alhier gehouden  

op 10 M aart 1941, waren 30 stieren voor
gesteld: 25 aanvaard, 4 geweigerd en 1 
uitgesteld.

K ategorie A: Stieren zonder tand van  
volw assene: 1. V anhyfte Kam iel, Wul
pen; 2. Syndikaat, Ram skapelle; 3. Van  
Hyfte K am iel, Wulpen; 4. Hauspie Cy
riel, Boetshoeke; 5. Florizoone Jeroom, 
Oostduinkerke; 6 ....... ; 7. Van H yfte K a
miel, Wulpen; 8. Desaever René, R am s
kapelle.

K ategorie B. — Stieren m et 1 of 2 
tanden van volw assene: 1ste en eenige 
prijs: Slymbrouck Gaston, St. Joris.

K ategorie D. — 1) Ann. van Bew arings
premie: 1. Declercq Omer, Oostduinker-

APOTHEEKDIENST
Zondag 16 Maart zal de apotheek B eu- 

selinck, Nieuwpoortsteenweg 1, den gan 
schen dag open zijn.

HET POLITIEUUR AAN DE KUST
Een mededeel ing werd ui tgeplakt ,  

waarb i j  a a n  de bevolking t e r  kenni s 
word t  gebracht ,  d a t  van heden a f  tot  
en me t  30 April, he t  s lu i t ingsuur  is vast-  
gesteld op 21 u u r  voor de herbe rgen en 
da t  de burger s  to t  21.30 u. op s t r a a t  
mogen blijven. Van 1 Mei 1941 af  wor 
den deze uren me t  een vol uur  verlengd 
en worden respectieveli jk 22 en 22.30 u.

HET WERKLOOZENCJIFER.
In  de week van 3 tot 8 M aart 1941 wer

den per werkdag gem iddeld 828 werk
loozen gecontroleerd, t.t.z. 543 m annen  
en 285 vrouwen.

T ijdens de week van 24 Februari tot 
1 M aart 1941 waren per werkdag gem id
deld 875 werkloozen, waarvan 570 m an
n en  en 305 vrouwen.

VACANTE TIJDELIJKE BETREKKIN
GEN.

Het College van Burgem eester en  
Schepenen van de stad Oostende h eeft 
de eer de belanghebbenden m ede te  dee
len  dat een nieuwe oproep uitgeschreven  
wordt voor het begeven van vacante tij
delijke betrekkingen voor bedienden en  
werklieden.

De candidaten  m oeten volgende voor
w aarden vervullen:

1. Belg zijn en  van goed gedrag;
2. Voldaan hebben aan de w ettelijke  

voorschriften op de m ilitie.
3. Op 31 Decem ber 1941 den  ouderdom  

van 35 jaar n iet bereikt hebbèn. Voor 
de oud-strijders en  oorlogsinvalieden  
van 1914-18 wordt deze ouderdom sgrens 
gebracht op 45 jaar.

4. Vrij zijn van ziekten en licham elijke 
gebreken.

De aanvragen m oeten, benevens naam  
voornaam, ouderdom en adres van den  
belanghebbende, uitdrukkelijk de be
diening welke gew enscht wordt, verm el
den.

Al de tot h iertoe toegekom en aanvra
gen worden hierbij als n ietig  aangezien  
en dienen dus vernieuwd te  worden.

OPGEPAST !
De steno-dactylo school «CREMER» is 

th an s gevestigd : M arie-Joséplaats, 2bis 
(boven de w asscherij en  haarkappers- 
w inkel).

AANGESLAGEN WAREN
Zooals wij reeds ln  deze kolom m en  

hebben doen opmerken ware h et ge- 
w enschter de aangeslagen  waren in den 
h andel te la ten  in  p laa ts  van  deze aan  
W interhulp te bestem m en.D it werd than s  
ook door deze m enschlievende instelling  
ingezien, verm its zij verklaard heeft,geen  
üoor de D iensten  voor Toezicht en  voor 
Prijzen en Loonen aangeslagen  waren  
m eer in ontvangst te nemen.

Hiermede bewijst dit nationale werk 
nogm aals haar m enschlievend karakter.

Pierre

LANNOY -VANTYGHEM
Z EIL MA K ER

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

Handelsregister 9390
u e Elu

echter n iet toepasselijk  te  H eist en  blijft ' ke; Lam m erant Georges, Wulpen, 
het slu itingsuur vanaf heden vastgesteld  3) Ann. van Bewaringsprem ie : Debruy- 
op 9 uur voor de ca fé’s en  9.30 uur voor j ne Theophiel, Nieuwpoort.
de inwoners.

WANNEER EINDELIJK EEN 
NIEUWE BURGEMEESTER?

Sinds Mei 1940 is onze gem eente zon
der werkelijke burgem eester. Om de 
m aand deden geruchten de ronde dat 
deze of gene het burgervaderschap zou 
opnem en m aar om de m aand bleek ook 
weldra, dat^het een valsch gerucht was. 
Steeds werden zekere kandidaten voor
gesteld, m aar enkelen tijd  la ter bleef al
les weer stil, en  waren de bestw eters er 
aan voor hun m oeite. Knokke verkeerde 
ook lang in ons geval m aar eindelijk  
toch, h eeft het verleden m aand een n ieu
wen burgervader verkregen in  den  per
soon van M. Leyn. W anneer kom t Heist 
aan de beurt?

RANTSOENEERING VLEESCH.
D ees week m ochten we ons reeds ver

heugen dat de bedeeling vleesch opper
best geregeld was. Elkeen kreeg rechtm a
tig  zijn toebedeeld rantsoen en m enig  
huisgezin  zal ’s m iddags één keer iets  
anders hebben gegeten  dan aardappelen  
m et «warme tongen». Wij vragen ons 
echter af, of het n iet m ogelijk ware, de 
toebedeelingen te  la ten  geschieden in  3 
of 4 p laatsen  tegelijk  zooals in  B lan
kenberge; dan zouden de huism oeders 
geen ganschen voorm iddag kwijt zijn. 
die ze toch  reeds zoo goed kunnen ge
bruiken, daar ze nu voor alles n aar dees 
of geen bureel dagelijks m oeten gaan  
aanschuiven.

RAZIA.
D ees week werd in 2 lokalen alhier 

een razia gehouden door de D uitsche  
rechterlijke politie Enkele verdachte 
vrouwen werden gevankelijk naar Brug
ge overgebracht. Voorwaar een goede 
m aatregel der politie en  elk weldenken
de oordeelt, dat m en n iet streng genoeg  
kan zijn in zulke triestige gevallen.

HEBT U EEN TAXI NOODIG?
Voor de m aand M aart hebben de vol

gende .taxichauffeurs een rijvergunning  
bekomen :

Verm aut Georges, Ed. Laponstr. 19. 
V anhoutte 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.

INKWARTIERING.
In hpt Staatsblad  van 9 M aart zijn  

onderrichtingen betreffende de toepas
sing van de D uitsche Verordening aan
gaande de vergoedingen voor de inge
bruiknem ing door de D uitsche Weer
m acht van  inw oning en lokalen, versche
nen. De gem eentebesturen zullen hierm e
de in  staat gesteld  worden vele h an gen 
de geschillen  inzake inkw artiering op t.e 
lossen.

’S LANDS WEDEROPBOUW.
De eerste en de derde D insdag van  

elke m aand van 10 tot 12 en van 14 tot 
17 u. zetelt de heer Ing. Beyne op h et ge
rechtshof waar men hem  alle vragen ra
kende den wederopbouw kan stellen .

Dr DOCHY
de gekende geneesheer zal ook onze stad  
verlaten en  h eeft daarom h et kalm e 
m aar nijverige Brugsche voorstadje St- 
Andries gekozen. Drukken wij de hoop 
uit. dat deze sym pathieke geneesheer

BURGERLIJKE STAND. -  Overlijden'. terUg in 0ns m idden komt en
Elisa Devuyst, 64 jaar, N ieuw straat, 44. clljrt.

WINTERHULP.  — Ook diegenen die | VERHUIZING.
van W interhulp n iet genieten, kunnen j Wij vernem en dat de heer Jozef Pluy- 
van de soepuitdeeling genieten, m aar ; m ars, secretaris in  den D ienst voor Zee- 
daartoe is een w itte kaart noodzakelijk, visscherij, onze stad  verlaat en  zich te

Buitengew one Ann. van Bewaringspre
m ie: 1. Van H yfte Kam iel, W ulpen; 2. 
Cornille Oscar, Ram skapelle.

MELKKOEIEN.
ls te  Ann. van Bewaringsprem ie: De

clercq Omer, Oostduinkerke.
3de Ann van Bewaringsprem ie: Flori

zoone Jeroom, Oostduinkerke.
ls te  prijs: Cloet Julien, Wulpen; 2. 

Lam m erant Georges, Wulpen; 3. Flori
zoone Jeroom, Oostduinkerke; 4. Geriel 
Medard, Oostduinkerke; 5. Van Hyfte 
Kam iel, Wulpen; 6. Lam m erant Georges, 
Wulpen.

AANBESTEDING BADINSTELLINGEN.
Op h et stadhuis had  de openbare a a n 

besteding p laats van de voorloopige bad- 
in stellingen  in h et oud-gasthof «Espé
rance».

U itslag: Bonquet A. G„ 52.705 fr.; Pi- 
lijser V., 41.677 fr.; Van Glabbeke H„ 
25.197 fr.

Breedene

TARIEVEN GAS EN ELECTRICITEIT.
Electriciteit :

V erlichting en u itsta llingen  2,66 
Drijfkracht, lifts en  nijverheisd-

gebruik 1,56
Tarief I en II lage prijs 0,50 

Huishoudelijke gebruiken :
hooge prijs 1,56

Tarief III, IV en V 0,63 
Gas'

Gewoon gebruik 1.32
C entrale verwarm ing 0,77

SC HU ILLO OPGRAVEN.
De schullloopgraven welke destijds ge

m aakt werden op M ariakerke langsheen  
de Elisabethlaan, zullen binnen afzien- 
baren tijd  worden afgebroken. De alzoo 
vrij gekom en grond zal h et werk « het 
lapje grond» ten  goede komen.

Men zal zich herinneren  dat «Het Vis
scherijblad» dit voorstel, reeds m aanden  
gc-leden had vooropgesteld, zonder dat 
m en tot op heden er h et nuttige van in 
zag. Einde goed, alles goed.

Voor uwe LIMONADEN 

wend U to t  de l imonadefabr i ek  CROWN 

bij

E. Vanderstraeten-Bauwens

Sterfgeval
Men verzoekt ons het overlijden 

aan te kondigen van

Mevrouw

Maria-Sylvia BORREY
Weduwe van M ijnheer 

Carolus-Joannes VALCKE 
alhier overleden in den ouderdom  
van 82 jaren.

De begraving h eeeft p laats ge
had in engen fam iliekring.

Men gelieve d it bericht te aan
zien als eenige kennisgeving.

- .......... ............................IJ
DE STADSWERKLIEDEN.

Nog steeds heerscht een zekere m iste  ̂  
vredenheid onder de talrijke stadswerk^1 
heden, welke trouw op hun post geble ” 
ven zijnde in de lastige m aand Mei, en 
uit dien hoofde verplicht waren talrijke 
overuren te doen in zeer hachelijke om 
standigheden, zonder dat zij to t op hedeife 
hiervoor niet de m inste vergoeding ontf] 
vangen m ochten. Waar andere ambte- 
naars voor hun afwezigheid op stads-)r 
dienst een BETAALD verlof genoten, wa 
re h et te hopen dat deze werklieden vol 
doening zouden bekomen

Wij w eten voor welke zware en lastigéi 
problem a’s het huidig schepencollege 
gesteld  wordt, m aar we zijn er van over
tuigd dat zij, gezien den benarden toe-ta 
stand waarin de werklieden leven, u< 1 
gegrondheid van hunne verzoeken za r 
inzien en hun een algeheele voldoenins 
zal weten te verleenen.

b

ÏH==K; IK;

Bandagen
Orthopædie

METSERSTRAAT, 18 OOSTENDE

AFSTELLING.
drie onderafdeeüngen. Een kanoclub, J . Vol?.®fls. de besluitw et van 7 Maart van

I de m ilitaire bevelhebber van Belgie en 
Noord-Frankrijk worden foncttonnaris- 
sen van eerste klas als ze 60 jaar oud 
zijn, uit hun dienst ontslagen. Deze wet 
is dan ook toepasselijk op onze gem een
tesecretaris M. Gobert, dewelke de 60 
jaar overschreden heeft en ontelbare ja 
ren hier zijn functie ter volledige voldoe-1 
ning van zijn medeburgers heeft w aar
genomen.

OPRICHTING BURGERWACHT.
Binnenkort zal overgegaan worden tot 

de nieuwe oprichting van een  bestendige 
burgerwacht. Dit dringt zich op, gezien  
de talrijke onregelm atigheden en  sabo-

aangesloten bij het Belgisch Kanover 
bond en h et Provinciaal Comité, kwam  
reeds tot stand. Die afdeeling stelt zich 
ten  doel, benevens de beoefening van de 
gport, kano’s te bouwen in het bereik 
liggende van iedereen om aldus het ka- 
notoerism e te  bevorderen en daarmede 
wedstrijden te kunnen inrichten. De ka
noclub staat onder de leiding van H. 
Goegebeur A.

Een Ping-Pongclub, onder de leiding  
van HH. Noël H. en Van Tieghem  A., is 
reeds volop m et hare werking begonnen.

Iederen dag kan in h et lokaal, van 2 
to t 8 uur geoefend worden. W edstrijden  
m et handicap zullen eerstdaags gehou
den worden.

De tennisclub zal binnenkort ook in 
werking treden. Daarvoor w acht m en op 
de warm e dagen. Iedereen kan bij die 
clubs toetreden m its lid te worden van  
Tit-Top club.

VOLKSBOEKERIJ «ONS HUIS».
De Volksboekerij is open iederen Zon

dag vanaf 10.30 to.t 12 uur en  toeganke
lijk voor iedereen. Groote keus van nieu
we Vlaam sche boeken.

BURGERLIJKE STAND.
Geboorten: De Brauwere Werner, Lim

burg Stirum straat, 10.
Overlijdens: Buteners Martin, 60 j., 

echt. van De Nys Valentine, W eststraat, 
109. — Vivey M argareta, 48 j., echt. van  
De Cae Gaston, Zeebrugge. — W ittevron- 
gel Karei. 69 j., wed. v. Lam brecht E u 
genia, J. De M eyerstraat, 43.

Huwefiijk: Duchènei Albert m et Ver- 
kempinck Bertha.

CINEMA’S.
Programma van 14 tot 20 M aart 1941:
COLISEE, Kerkstraat. — 1. Ufa-actua- 

liteiten; 2. Kultuurfilm ; 3. Droommuziek 
m et Benjam in Gigli, M artha Harell, Al
brecht Schoenhals en Lizzi Waldmüllgr.

PALLADIUM, K erkstraat. — 1. Ufa- 
actualiteiten; 2. Kultuurfilm ; 3. De 
Vrouw aan de Tijgers, m et Hertha Fei- 
ler, Hans Söhnker, Paul Hörbiger en 
Hans Holden.

Avondvertooningen te 18 uur. Zondag- 
nam iddagvertooning te 15 uur.

Het spijt ons evenwel geen bijzonderhe
den te kunnen m ededeelen over de wer
king van W interhulp-Breedene, daar het 
Siecretariaat (is h et K erkstraat, 13?) 
doof blijft voor onze verm aningen en  
vingerwijzingen. N ochtans hebben wij 
vernom en dat de bevolking (een deel er 
van) op de hoogte wordt gesteld, langs

om een stukje vleesch te bem achtigen, 
het a-b-c-systeem  m oet hier n iet meer 
toegepast worden. Zie naar Oostende m et 
haar 30.000 inwoners, daar loopt alles op 
w ieltjes... M elden wij nog dat het be
richt, de uitdeeling der vleeschkaarten  

tagedaden gepleegd door enkele oneven- vermeldende, eveneens in een kerkelijk  
w ichtige elem enten welke zich m ee n e n . blaadje alleen stond te lezen. Mooie toe- 
interessant te  m aken en denken vader-1 standen.

Etterbeek-bij-Brussel zal vestigen.

GOED GEPLAATST.
D at h et geld besteed aan aankondi

gingen in ons blad, goed geplaatst is, 
werd nog onlangs bewezen. Een vrouw 
had haar pels verloren, ze had het goed 
gedacht in ons blad een kleine aankon- 

het parochieblad om ... W anneer zal den diging te p laatsen, m et h et goed gevolg 
goeden weg worden ingeslagen? | dat de eerlijke vinder haar terug in het

j bezit kon stellen van haar pels. D it be- 
VLEESCHKAART. — ln h et begin d e - ! w ijst dat ons blad veel gelezen wordt, 

zer week werden de vleeschkaarten aan en de enkele franks aan een aankondi- 
de bevolking uitgedeeld. Er w as voor de ging besteed, ruim schoots vergoed, wor- 
noodige scène gezorgd, verm its de u itd e e - . den.
ling in  beenhouwerijen geschiedde. H e t-1 Volg het voorbeeld van deze vróuw na! 
geen de bevolking th an s hoopt is de we- Kleine aankondigingen worden op ons 
kelijksche uitdeeling der rantsoenen, aan bureel aanvaard; ook in de Internatio- 
elkeen. Het is trouwens n iet aan te ne- nale Boekhandel Devriendt en alle an- 
men, dat m en drie weken m oet w achten | dere boekwinkels van stad kan m en U

landsliefde in  pacht te hebben in het 
plegen, gedurende de duisternis, van da
den, welke m oeilijkheden opleveren aan  
hun medeburgers. Wij denken dan ook 
dat onder de flinke leiding van M. Ney- 
rinck, oen flinke schaar toezichters zul
len gevormd worden, welke steeds en  in 
alle om standigheden in  de bres zullen  
springen.

VISSCHERS TERUG IN ZEE.
Naar m en verneem t m ogen de vis- 

schers te  Zeebrugge terug in  zee gaan, 
aangezien er een vergelijk is kunnen ge
troffen worden m et het m inisterie van  
prijzen en loonen. Dit m aakt d at weder
om m enige fam ilie een flinke broodwin
ning verzekerd is en voor de bevolking 
een degelijke bevoorrading.

BUURGERLIJKE STAND.
Sterfgevallen: Vandierendonck Frans, 

50 jaar, echt. Devlam inck M elanie, 37, 
Parkstraat.

P E L S E N

H E S S E N S
Special i tei t  va n  Vossen, Mantel s  
e n  Felsen op m a a t  ■

AJOL F BUYLSTRAAT, 44, OOSTENDE 
Herstel l ingen — Verander ingen 
Mat ige prijzen.

EERSTE EN PLECHTIGE COMMUNIE
— De jaarlijksche p lechtig communie, 
zal dit jaar, buiten veler verw achting in, 
toch worden gehouden. Te Sas-Slykens 
zal dit zooals eertijds p laats grijpen, op 
tweede Sinksendag; de eerste communie 
voor de kinderen van 7 jaar, zal worden  
gehouden op 12 Juni.

voldoening geven.

DE PERS EN DE GEMEENTE. — Nieu
we tijden, nieuwe gedachten, ja, dit kan voordéelige voorwaarden.

m aar n iet in  h et bezit van dergelijke 
m ededeelingen worden gesteld. Het is 
n iet alleen spijtig voor h et gem eentebe
stuur; doch ook de bevolking zou doel
m atiger worden ingelicht, terw ijl er 
thans: «Zeg, é je ’t  hooren zeggen», in  
voege blijft! Wie van h et gem eentebe
stuur neem t daadwerkelijk h et in itia
tie f ??

U WIST DIT NIET ? — W enscht U 
een proefnum mer van «Het V isscherij
blad» ? Zoo ja, w endt U tot het volgend  
adres: Buur t spoorwegst raat ,  31 en  U
zult er gratis een bekomen, Ook aankon
digingen worden aangenomen, aan zeer

DE TELEFOONVERBINDINGEN.
M aanden geleden werd er gesproken  

over h et feit dat de telefoonverbindin
gen in  onze stad  binnen afzienbaren tijd  
terug in werking zouden treden. Tot op 
heden is daarvan n iets gekomen. Het 
schijnt dat de reden hiervoor in den m i
litairen toestand van onze stad ligt, en  
dat is te  begrijpen, al dient gezegd dat 
voor zakenm enschen thans eens te  meer 
bewezen is, van welk onschatbaar belang  
de telefoon is.

BLOOTE BEENEN.
Nu de kousen gerantsoeneerd zijn, is 

het gewoonweg verbazend aan te zien  
hoeveel jonge m eisjes reeds zonder kou
sen ofwel m et korte sokjes naar school 
of bureau komen. De nog koude tem pe
ratuur kan alleen schadelijk inwerken 
op de gezondheid van onze vrouwelijke 
jeugd.

BIJ HET STADSBESTUUR.
De sluisknechten welke als bedienden  

worden aanzien. werden tengevolge van  
het slu iten van de vischm ijn als werk
m an in den opruim ingsdienst aange
steld. Op hun onverm ijdelijk protest, 
antwoordde men, in  de m ate van het 
mogelijke, deze toestand te verzachten  
maar. w aarschijnlijk door de drukke be
zigheden van onze beheerders, verander
de er tot op heden n iets aan dezen to e 
stand.

Thans m oeten deze m annen nog ande
re lastige werkm ankarweitjes uitvoeren, 
o.a. van aardewerker. Dit zou nu nog de 
wereld n iet zijn: de huidige om standig
heden zijn er n iet naar, om veel te pro- 
testeeren, m aar h et feit dat deze vast
benoem de bedienden m oeten bevolen  
worden door tijdelijk  aanvaarde werk
lieden is toch wel w at overdreven. Een 
verbetering zou hier heel zeker door het 
Schepencollege kunnen ingevoerd wor
den. Het is natuurlijk m oeilijk Jan en 
allem an tevreden te  stellen  !

IJZERWAREN -
QUINCAILLERIE

jack DELANGHE
Nieuwpoortsche Steenweg, 34

ALLE HUISHOU DARTIKELS 
— EN ALAAM —

BREUKBANDEN
n a a r  m a a t  en vol 
gens geval.

s
1

BUIKBANDEN
voor hangbu ik ,
zwangerschap,
operat ie.
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APPARATEN)o
voor ruggraai t  mfsMj 
vorming,  beender  
ziekte.

KUNSTBEENEN
in l icht  me taa l .

H. R. 3673 Tel. 72.072
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7, H. SERRUYSLAAhjn
O O S T E N D E

ONTVANGSTUREN : ieder  werkdag,  vai e \  
9 tot 11 en va n  2 to t  6 uur

D

ook gelden voor de verstokte dorpspoli- 
tiekers, en toch schijnen zij allerm inst 
geneigd om m et de pers sam en te wer
ken. De pers... m achtig wapen, kan zeer 
goede stooten p laatsen, kan de waarheid  
verkondigen, m oet ook m et de besturen  
sam enwerken, trouwens, dit werd van  
den beginne af aan gedaan, Het gem een
tebestuur werkt sam en m et de pers, in  
dien verstande, zij laa t nuttige in lich
tingen geworden, betreffende zaken die 
de bevolking in  het bijzonder aanbelan
gen. In onze gem eente van dit alles n iets 
te ontdekken, toch wel, kleine wekelijk- 
sche parochieblaadjes .bevatten gem eti. 
telijk nieuws (uitdeeling vleeschkaar
ten, zie nr 11, Zaterdag 11 M aart 11., Mo- 
lendörp), zoodat het verm oeden veld 
v/int, dat er toch een in lichtingsdienst 
bestaat. Wij hebben daar n iets tegen, 
integendeel, Wij zijn h et eens dat de be
volking m oet worden voorgelicht, doch 
wat wij n iet aannem en kunnen, is, dat 
trots ons he rh aa ld l i jk  aandr ingen,  w i j 1

INKWARTIERINGEN. — Hoe staat het 
me.t de betaling der inkwartieringsgel- 
den, De belanghebbenden kunnen deze 
som men th an s best benutten, zoodat een  
regeling zich opdringt. Talrijke eigenaars 
van hotels en  villas wier eigendom men  
weriden opgeëischt kunnen voldoening 
geschonken worden.

KRIJGSGEVANGENEN. — Nog enkele 
dorpsgenooten zijn nog n iet uit krijgs
gevangenschap uit D uitschland terugge
keerd en  hun wederkom st wordt ver
wacht.

DIENST DER RANTSOENEERING. —
Nu de vleeschkaart in voege is, vragen  
we ons af, welke regeling zal getroffen  
worden voor de arbeiders, die een dubbel 
rantsoen hebben. D it m ag n iet u it het 
oog verloren worden, daar anders h et 
verleenen v an  dergelijk bijrantsoen n u t 
teloos ls.

V. C.

VLEESCH OP MARIAKERKE
Ten einde de inwoners van de wijk 

Mariakerke de lange tocht naar stad te 
besparen om er h un  vleeschrantsoen in 
ontvangst te nem en, zullen tw ee been
houwerijen geopend zijn, beiden gelegen  
op den Nieuwpoortsteenweg: deze van  
Carlo M aesem an en Gratia.

EERE WIEN EERE TOEKOMT
In  ons vorig num m er werd gem eld dat 

in  talrijke bladen vermeld werd dat een  
Oostendsche onderwijzeres aangehouden  
was om vijandige propaganda te hebben 
gem aakt tegen  W interhulp. Daar in deze 
bladen de h. Lauwers correspondent is 
voor Oostende, wezen wij deze artikelen  
aan hem toe.

Na grondig onderzoek komen wij ech
ter tot de vaststelling, dat dit geenszins 
het geval is en deze artikelen u itgaan  
van Belgapress, w iens locale correspon
dent op dezen dwazen onzin en sensatie  
sch ijn t belust te  zijn.

En dat noem t m en dan m enschen die 
de bevolking eerli jk m oeten voorlichten.

ALGEMEENE VERGADERING VAN Dtfh ‘ 
HANDELSKAMER 'aa

Het is op M aandag 17 Maart, te 11 u f1 
dat de jaarlijksche Algem eene V ergadf'ac 
ring van de Handelskam er p laats heeif 2 
in  het lokaal, en n iet ten  stadhuize vedl

ooo:
MILITAIRE RESERVE HOSPITALEN U

Men zal zich herinneren dat .tijdeï ti< 
de m obilisatie talrijke hotels op den d<i <n 
in m ilitaire hospitalen werden hersch; *iz 
pen. Na de kapitulatie van ons legeyoe 
deden allerlei geruchten de ronde ove1 s 
zekere heerschende w antoestanden ipm  
deze hospitalen, waarbij de verpleegdepuc 
onm enschelijk werden behandeld. Hep s 
Parket van Brugge bemoeide zich mefee 
deze zaak en ging over tot de ondervr^ure 
ging van geneesheeren en verpleegsterfiar 
van het Roode Kruis. Daarop viel eein t 
langdurige stilte. pt 

Thans verneem t een Franschtalig  dagnd* 
blad, dat het parket de daar verpleegd*Iet 
gewonden aan een verhoor h eeft ondetfooi 
worpen. Wat het resultaat ervan is, e isst 
w at ervan kom en zal — een proces, fluii en 
tert men — is nog door niem and gekem -en 

Het past dan ook m et het noodig an( 
voorbehoud over deze zaak te spreken » 
PELS TERUGGEVONDEN 

In ons vorig num m er m eldden we da D{ 
Mevr. Vanhooren-Steen haar pels gestomS 
len was in  het Badpaleis. ot 1 

De chei van den onderstand a ld a a ïorc 
h eeft onmiddellijk een streng onderzoe! !aal 
ingesteld, dat aanleiding gegeven heel ‘or* 
tot... h et vinden van de pels op straat'el 
zoodat een eerlijke vinder die het fe lloor 
gelezen had in  «Het Visscherijblad», aaiton' 
de vrouw’ de pels terug bezorgde. en 

Einde goed, alles goed. Het kranig opn 11 
treden van den chef in h et Badpalei ?pi 
heeft er veel aan gedaan. iitS( 

(Zie vervolg blz. 6). um 
—,—  , --------- ---  --------------  iscl

Loterij Winterhul|a

Cinema’s
R I A L T O

1. Een dokumentair.
2. Ufa aktualiteiten in lste week.
3. Heinrich George en Jutta Preybe Jn 
«Casilla».

R E X
1. Een dokumentair.
2. Ufa aktualiteiten in lste week.
3. Paul Horbiger en Theo Lingen in: 

«Hochzeitsreize zu Dritt».
R O X Y

1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten Ufa in le week.
3. Adèle Sandrock in: «Die Gezâmte 

Drache».
R I O

1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten Ufa in le week.
3. Michel Simon en Arletty in «Ver

zachtende Omstandigheden». 
P A L A C E

1. Aktualiteiten Ufa in le  week.
2. Een dokumentair.
3. Lil Dagover en Albrecht Schoenhals 

iu «Destin de Femme»,
F O R U M

1. Aktual i te i ten  Ufa in  l e  week.
2. Een  dokumenta i r .
3. Willy Birgel  in  «Congo-Express».

Volledige lijs t der trekk ing  van d|eSe 
2e snede 1941

W innen 100 fr.: de b iljetten  waarvai 
het num m er eindigt op 4.

W innen 250 fr.: de b iljetten  waarva: 
het num m er eindigt op 89.

W innen 1.000 fr.: de biljetten  w aarvatv.1/, 
h et num mer eindigt op 743 en 015.

W innen 5.000 fr.: de biljetten  waarva: 
h et num mer eindigt op 8437 en 2443.

W innen 10.000 fr. : de b iljetten waai )pl< 
van h et num m er eindigt op 1926.

W innen 25.000 fr.: de b iljetten  waar 
van het num m er eindigt op 95682, 4466‘. 
46165, 17458, 65389 en 10881.

W innen 50.000 fr. : de biljetten  waar , 
van h et num m er eindigt op 48567, 0205, lc 1 
24661 en 96772. ,

W innen 100.000 fr.: h et b iljet dragend 
h et cijfer 296694, iQüdxo ?<vw)7 28310, 
159180. ' • * '

W int 1.000.000 x i.^ ^ e ^ b ilje t  drag 
het cijfer 264546.
De 3e snede 1941 is r eeds verschener 
Wil U de t r ekk ing  kortel ings,  
a arzel dan n ie t  uw bi l jet  nu t e  koopei

biljet dragend
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BEROEPSHOF VAN GENT 'euill 
Onze lezers w eten dat voor de B o etie2e 

straffelijke Rechtbank te Brugge, de ge 'fn . 
naam de Charlier Georgette, echtgenoot- T.1” 
Blanchard, veroordeeld werd tot 1 maar " , 
gevang of 700 fr. boete, w egens eer 
tegenover den heer Frans D eviie -  ̂
Schepen van Onderwijs. lx l&‘

De veroordeelde had tegen dit vona,, ygve] 
beroep aangeteekend. gioell

Aldus kwam deze zaak, die in  verbanctj?orc; 
staa t m et de w illekeurige aanhoudir. i^rki 
w aarvan destijds Schepen Devriendt h* ipre 
slachtoffer was. W oensdag voor het Bi ^gt 
roepshof te Gent, voorgezeten doc;wen 2 
raadsheer Julien Poll. mdd

Voor de betichte p leitte m eester Fraey; ie* sc 
de Veubeke, uit Brugge, terwijl de hee; )00rt 
Schepen Devriendt, die zich aangestelc iprot 
had als burgerlijke partij, vertegenwoor 
digd was door m eester Willy Six. 20rKe 

De uitspraak werd verdaagd  tot Dlns'maar 
dag  18 M a a r t  1941. W f t
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Visscherijwetenswaardigheden

ationalisatie in  de Noorsche In 
dustrie van Vischconserven

In de Noorsche industrie van visch- 
Y  knserven hebben in  den jongsten  tijd 
* i^randeringen p laats gevonden. Zoo heb- 

in de «Forenede Hermetikk-Fabrek- 
sn» te Stavanger, die acht conserven- 
brieken controleeren, vier ervan aan  
n consortium te  Bergen verkocht. Twee 
drijven zullen de productie stopzetten, 
aaronder de bekende Concord Canning 
jmpany, Het gaat hierbij evenwel n iet 
a een inkrim ping van de voortbrengst, 
ar de m achines naar Bergen overge- 

aatst worden, waar de fabricage ge- 
troleerd en gerationaliseerd wordt, 

bor deze verandering zal de stad  Ber- 
iste jn  in de Noorsche industrie van  visch- 
’erk-')nse:rven een zeer belangrijke p laats
e b le jn em en .

rijkd De Vischvangst in  B ulgarije
omjMen schat het totale volume van de 

Bdeijschvangst in  het afgeloopen jaar in  
ontjilgarije op circa 6 m illioen kg. De vis- 
ïbte-lherij is gebleken een belangrijke fac- 
ads-jr te zijn  in  de nationale economie. Ha- 

centra bevinden zich in  acht havens 
n  de Zwarte Zee en, sedert den terug- 
er van de Zuidelijke Dobroedsja, even- 

itigqis te K awarna en  te Schabla. In  al de- 
p laatsen  werden Misscherij-coöpera- 

s opgericht, die in  financieel opzicht 
toejhangen van de Staatslandbouwbank, 

d< ike hun credieten bewilligt. Drie coö- 
zajraties beoefenen ook de vischvangst 

volle zee, welke m en than s aanzien-

wa-
vol

runs

vischvangst, welke thans intensiever be
oefend wordt dan ooit tevoren. Zooals 
reeds eerder in  h et kort gemeld, werd 
voor een aantal schepen vergunning 
verleend om meerdere nachten u it te 
blijven. De resu ltaten  van deze z.g. 
nachtvisscherij zijn zoo goed u itgeval
len, dat than s een aantal reeders van  
IJm uiden besloten heeft, nog meer kot
ters voor de nachtvisscherij op te tuigen. 
Deze week zijn  reeds enkele dezer sch e
pen uitgeloopen. In tusschen is h et 
zwaartepunt van de kustvisscherij van  
dcheveningen naar IJm uiden verlegd. 
Op de vischm arkt te IJm uiden vielen  
weer groote omzetten op te teekenen. In  
de jongste dagen bedroeg de om zet een  
waarde van 35 à 40.000 gulden per dag.

A m erikaansche Scheepswerven 
w erken op volle k ra c h t

De scheepswerven van de Vereenigde 
Staten hebben h et m om enteel zeer druk 
en ook h eel w at voor den boeg. Voor
eerst is daar h et in  1936 opgesteld tien- 
jaren-program m a van de «US-Maritime 
Commission», waarbij een jaarlijksche 
aanm aak van scheepsruim te tot 500.000 
BRT. voorzien is, en dat zij zoo m ogelijk  
in  versneld tem po m oeten verwezenlij
ken. Vervolgens h eeft President Roose
velt, in  h et kader van het zoogenaam de 
noodprogramma, nog last gegeven 200 
vrachtschepen bij te bouwen, en  h ier 
m ede aan de capaciteit der bestaande 
werven eischen gesteld, waaraan m et de 
voorhanden zijnde m iddelen n iet zonder

Holland

i  w il uitbreiden. De coöperaties heb-1 m eer kan voldaan worden. T enslotte
i f i  hun eigen  visschafslagplaa.tsen  
prna en  Burgas. Zij hebben ook de 
ischerij-concessie verkregen op de 
ilgaarsche m eren en binnenzeeën, 

J iar zij broedsel opzetten. Aldus kon 
| g  opbrengst van  de vangst in  de bin- 

T ize e  bij Burgas in  den loop van enke- 
jaren vervijfvoudigd worden.

vol-

1er'

egeling van  de Noorsche Visch-
traanp roductie

Met m inisterie van  handel en bevoor- 
ding h eeft een verordening uitgevaar- 
gd betreffende den handel in  bepaalde 

nsiorten vischlever en  betreffende de 
oductie en den om zet van traan  voor 
edische doeleinden. Zoo kan de lever 
m dorsch (kleine soort van kabeljauw), 

FEI' lolvisch, schelvisch, langvisch en ka- 
nfs ïljauw slechts aan die traankokerijen  

geleverd worden, die bij de directie 
>or de visscherij ingeschreven staan, 
oortaan m ag traan alleen nog aan  het 
inisterie van bevoorrading of aan de 
}or dit lichaam  aangew ezen instellin- 
in verkocht worden. De af zet van medi-

Mjtiale traan is eveneens door de vast- 
elling der prijzen geregeld. Voor het 
erige kan lever zooals tot nog toe m et 
; andere vischproducten rechtstreeks 
m de consum enten voor het particulier 

E :rbruik verkocht worden.

vai evordering van den Vischuitvoer
I in  Noorwegen

*■““ De visscher bekleedt in het econom i- 
D^he Jeven van Noorwegen een vooraan- 

laande plaats. Naar de directeur van  
„et Noorsche handelsdepartem ent staats

iebad  Johannessen, m ededeelt, legt men 
zich thans op toe nieuwe m ogelijk

heden te scheppen voor den export van  
o oor sche visch en vischconserven. Men 
. a een geheel n ieuw  transport ysteem  

e ï t ich ten , waarbij centrales voors.en zijn  
11 :j>r de vischbehandeling alsm ede koel- 
h; jizen, teneinde h et verwerken te be
m o e d ig e n  en op een m eer uniform e leest 
ve> schoeien, waardoor de eertijds voor- 

ijomende n iet onbelangrijke verliezen  
iepuden verm eden worden. Een schaarsch- 
Hef aan visch  is in  Noorwegen n iet te 
neireezen, hoe lang de oorlog ook moge 
'rguren. Ook voor de binnenlandsche 
er|iarkt wil m en den omzet centraliseeren  
jein tot een uniform e verdeeling alsm ede 

pt de vaststelling der prijzen voor de 
agnderscheidene soorten van visch komen, 
ïcÿlet deze m aatregelen van de nieuwe 
ïeiioorsche regeering zal den Noorschen  
eiisscher de m ogelijkheid verzekerd wor- 

il;,en van loonende verdiensten en toene ■ 
n(i.ende afzetm ogelijkheden van zijn  
ig angst.
eil De Spaansche Stokvischvloot

De voorziening m et stokvisch, een be- 
to mgrijk Spaansch voedingsm iddel, kon 

ot 1928 slechts door invoer veilig gesteld  
ia rorden. In  genoem d jaar had hij een 
)e] ;aarde van 77,77 m illioen goudpeseta’s. 
ej [ort vóór den burgeroorlog werd even- 
a) iel de import gecontingenteerd, waar- 
el ;oor aanvankelijk m ogelijkheden ont- 

tonden voor h et tot stand komen van  
en eiigen desbetreffende industrie, die 

3Dn 1938 door de m et 2 m illioen peseta’s 
gjl apitaal opgerichte Pebsa-m aatschappij 

itgebreid werd. Medio 1939 kreeg zij ver- 
unning voor h et bouwen van twee stok- 

1_ ischschepen van ieder 2.250 ton, die 
=  ond h et m idden van het loopende jaar 

uilen voltooid zijn. Zes andere schepen  
I  an denzelfden om vang zijn nog in op- 

Iracht gegeven, en de Pebsa h eeft in -  
usschen haar kapitaal tot op 8 m illioen  

dieseta’s verhoogd. Op het einde van het 
orige jaar werd de wet betreffende de 
taatscredieten voor den scheepsbouw  
an toepassing verklaard op deze m aat-

iihappij, zoodat m en m ag voorzien, dat 
e uitbreiding der vloot van deze onder- 
eming than s in vlugger tem po zal ge~ 
:hieden, daar intusschen ook reeds 

jenige kleine stokvischschepen van  stapel 
31 iepen.
rjOpleving in  de N ederlandsche

Visscherij
In de jongste dagen viel er een groote- 

bedrijvigheid in de Hollandsche vis- 
cherij waar te nem en. Steeds meer 
ichepen houden zich bezig m et de kust-

,ai

te h eeft ook nog het hulpgeroep der En- 
gelschen ervoor gezorgd, dat de scheep s
werven van  de Vereenigde S ta ten  tot 
h et u iterste van hunne cap acite it opge
dreven worden. Engeland h eeft voor de 
aanvulling van zijn steeds kleiner wor
dende handelsvloot (natuurlijk  zeer drin
gend) 60 vrachtschepen besteld. Het 
m eest dringende probleem  w aartegen
over de Amerikaanschö- scheepsbouw -in- 
dustrie komt te staan, is de kwestie, hoe 
al deze opdrachten in  den kortst m oge- 
lijken tijd kunnen uitgevoerd worden. 
Rijk als zij zijn en  m et de hun eigen  
voortvarendheid hebben de Amerikanen  
natuurlijk onm iddellijk gesproken van  
den aanleg van nieuw e hellingen, opdat 
zooveel m ogelijk schepen  gelijktijdig  
konden op stapel gezet worden. Naar de 
tot nog toe uit de U.S.A. ontvangen be
richten werden reeds de noodige toebe
reidselen getroffen  voor den aanleg van  
7 nieuwe scheepsw erven en zijn  hiervoor 
credieten tot een  bedrag van 33.375.000 
dollar bew illigd  Tengevolge van  deze 
geweldige uitbreiding van den scheeps
bouw worden natuurlijk nieuwe proble
m en op gebied van m ateriaal-voorzie- 
ning en arbeidskrachten gesteld. Voor
loopig m ocht m en daar nog n iets n a 
ders over vernem en, of h et zou m oeten  
zijn, dat m en genoegen nam  m et a lge- | 
roeene beschouwingen zooals deze door j 
H. Gerrish Sm ith tijdens een b ijeen- j 
kom st van de Propeller Club of the  
United S tates en de American M erchant I 
Marine Conference ten  beste gebracht. 
Mr. Sm ith verklaarde, dat, w anneer de j 
scheepsbouw-industrie op volle kracht 
zal werken, h et aantal te werk gestelde  
arbeiders in  deze bedrijfstak verdrie
voudigd zal zijn. Men zou nu reeds 
m aatregelen m oeten treffen  voor de op
leiding van geschoolde arbeiders en 
than s zoo veel m ogelijk leerjongens 
m oeten aannem en. Vergeleken m et de 
periode tijdens den wereldoorlog, is de 
Am erikaansche scheepsbouwindustrie 
veel beter gefundeerd en h eeft zij ook 
een grooter capacitei/t, hetgeen  reeds 
hieruit Kan opgem aakt worden, dat op 
1 Juli 1939 400.000 ton handelsschepen  
en evenveel oorlogsschepen op Am eri
kaansche werven in aanbouw waren, 
terwijl op 1 Juli 1914 slechts de h e lft  van  
deze tonnage op de ook in  aan ta l veel 
kleinere hellingen  stond. Zooals dit 
reeds tijdens ’14-18 h et geval was, speelt 
ook d itm aal weer h et uniform e scheeps- 
type, h et zoogenaam de standaardschip, 
een belangrijke rol in  de verkorting van  
den bouwtijd. Het is verkeerd, in  deze 
m ethode een gevaar te zien  voor de 
kw aliteit dezer schepen; d it zou ge
rechtvaardigd zijn  w anneer h et hier 
ging om iets nieuws, dat zonder eenige 
ervaring in den bouw en  in  de praktijk  
zonder m eer zou toegepast worden, ten 
einde tijd en loonen uit te sparen. Sedert 
lang h eeft de Am erikaansche scheeps
bouw-industrie zich op een doelm atige 
uniform eering ingesteld, en ze n.l. ten  
grondslag gelegd aan h et tienjarenplan, 
dat reeds van 1936 af de uitbreiding der 
handelsvloot voorzag.

Zooals m en weet, worden in h et kader 
\a n  d it programm a in  fe ite  slechts drie 
typen van vrachtschepen gebouwd.

Ook in de Duitsche scheepvaart kon 
m en sedert lang constateeren dat de on
derscheidene reederij en voor bepaalde 
routes en bepaalde vrachten de voorkeur 
gaven aan vaartuigen van bepaalde a f
m etingen, constructie en  snelheid, typen, 
die in  de praktijk als bijzonder doelm atig  
en  rentabel gebleken waren. Uit deze er
varingen, die overal ter wereld kunnen  
gew onnen worden, de noodige gevolg
trekkingen te m aken voor w at de vor
m ing van een nieuwe handelsvloot b e 
treft is overal m ogelijk, waar m en over 
een m inim um  ondervinding op dit g e 
bied beschikt Natuurlijk kan h et voor
komen, dat de geboden spoed voor de 
nieuwe scheepsorders hier en daar tot 
overijlde m ethodes aanleiding geeft, zij 
het b.v. in  de keuze der scheepsm achines.

Het is juist op h et gebied van scheeps
m achines, dat in  de Vereenigde Staten  
nog veel oneenigheid heerscht, welke o n 
der om standigheden een spoedige b eslis
sing kon vereischen. D esniettem in  valt 
niet te voorzien, dat de fouten  van den  
wereldoorlog zich zullen herhalen.

WAARSCHIJNLIJK BINNENKORT 
MAXIMUM-PRIJZEN VOOR ALLE

AANGEVOERDE ZEEVISCHSOORTEN

Een circulaire van  de  
IJmuider Vischhandelvereeniging

Het bestuur van de IJm uider Visch
handelvereeniging zond dd. 25 Februari 
aan haar leden de volgende circulaire:

H et Bestuur vestigt er Uwe aandacht 
op, dat van Overheidswege w aarschijn
lijk zeer binnenkort m axim um -prijzen  
voor den in - en verkoop van alle aan
gevoerde zeevischsoorten zullen worden 
vastgesteld.

Het is nog niiet bekend m et ingang  
van welken datum  deze regeling in  
werking zal treden.

Wél kan gem eld worden, d at de m axi
mum in - en  verkoopsprijzen in het a l
gem een belangrijk lager zullen zijn dan 
de huidige prijzen.

In dit verband kom t h et het Bestuur 
gew enscht voor m et nadruk er op te 
wiijzen, dat ook de verkoop van visch, 
welke op h et m om ent van het in  w er
k ing treden van de m axim um -prijsrege- 
lin g  in  koelhuizen opgeslagen lig t of op 
andere wijze in  voorraad wordt gehou
den, aan m axim um -prijzen gebonden  
zal zijn.

W aarschijnlijk zal behalve voor de zee- 
visch ook voor de zoetwatervisch een  
m axim um -prijsregeling worden in ge
voerd.
IMPORTEURS VAN STOKVISCH EN 

ZOUTEVISCH
In  een onlangs onder auspiciën van de 

F. O. V. gehouden vergadering van  alle 
importeurs van stokvisch en zoutevisch  
in  Nederland werd m et bijna algem eene 
stem m en in principe besloten tot de op
richting van een afzonderlijke vereeni
ging van im porteurs van  stokvisch en  
zoutevisch.

In  deze vergadering werd benoem d een  
com m issie van  drie stokvisch- en drie 
zoutevisch-im porteurs, welke op korten  
term ijn statu ten  en huishoudelijk regle
m ent zal ontwerpen.

Tot leden der com m issie zijn benoemd  
de heeren: D. J. Hoogerwerff, A. Jaquet 
en A. Sm it (stokvisch) en  J. van Dorp, 
D. K wakkelstein en A. van der Vlis (zou
tevisch).

Zoodra deze com m issie m et haar ar
beid gereed is, zal een nieuwe vergade
ring van alle im porteurs van stokvisch  
en zoutevisch worden uitgeschreven, in  
welke vergadering d efin itief tot de op
richting van een eigen vereeniging kan  
worden besloten, waarna tevens een be
stuur zal worden gekozen.

Zoodra de nieuwe vereeniging zal zijn  
gecreëerd zal via de Federatie m et kracht 
worden aangedrongen op de beschikbaar
stelling van een betaliingscontingent voor 
stokvisch en zoutevisch uit de Skandina- 
vische landen.

2e. De centrale inkoop van stokvisch  
en zoutevisch voor h et geval een beta- 
lin gscontingent beschikbaar zal worden  
gesteld.

Op bovengenoem de vergadering is  in  
principe besloten, dat wanneer er een  
contingent m ocht afkom en, de regeling  
van den invoer op dezelfde wijze zal 
worden geregeld, als dit geschied is bij 
den invoer van versche zeevisch uit 
Noorwegen. De Nederlandsche V isscherij- 
centrale bepaalt dan wie op grond van  
vastgestelde basisjaren to t den invoer uit 
een bepaald land zijn gerechtigd en hoe 
groot de percentages van  ieder der deel- 
gerechtigden zijn.

Van die deelgerechtigden zal dan voor 
ieder contingent een groep worden ge
vormd m et aan h et hoofd een kleine 
com m issie, die den invoer zal verzorgen.
DE ZEEVISSCHERIJ WEER MET EEN

AANTAL SCHEPEN UITGEBREID
IJm uiden, 1 Maart. — M aandag zal een  

aantal loggers en  kotters, d at de z. g. 
dagvisscherij reeds uitoefende, deel gaan  
nem en aan de z.g. nachtvisscherij, ter
w ijl ook eenige loggers, die vanaf 10 Mei 
n iet in  de vaart zijn geweest, toestem 
m ing hebben gekregen om eveneens aan  
de visscherij deel te nem en.

Deze schepen zullen uitsluitend in  
IJm uiden aan de m arkt komen.

Oostende-Vuurtoren 3
Ver t rekuren  van he t  Kaa i s t a t ion

Op de werkdagen: 6.50, 7.10, 7.31, 7.51, 
8.11, 8.31, 8.51, 9.09, 9.31, 9.51, 10.16, 10.46, 
11.16, 11.44, 12.08, 12.12, 12.46, 13.14, 13.43,
14.01, 14.21, 14.46, 15.16, 15.46, 16.11, 16.31, 
16.48, 17.11, 17.31, 17.51, 18.11, 18.31, 14.48, 
19.22.

Op de Donderdagen: 6.50, 7.10, 7.31, 
7.51, 8.11, 8.31, 8.51, 9.09, 9.31, 9.51, 10.11,
10.31, 10.51, 11.11, 11.31, 11.51, 12.07, 12.12. 
Vervolgens zie werkdagen.

Op de Zondagen: 7.14, 7.48, 8.16, 8.46, 
9.14, 9.48, 10.16, 10.46, 11.16, 11.44, 12.12, 
12.46, 13.13, 13.14, 13.41, 14.01, 14.21, 14.41,
15.01, 15.21, 15.46, 16.11, 16.31, 16.48, 1711,
17.31, 17.51, 18.11, 18.31, 18.48, 19.11, 19.22.

Ver t rekuren  van den Vuur toren
Op de werkdagen: 7.04, 7.30, 7.45, 8.05, 

8.25, 8.45, 9.05, 9.29, 9.45, 10.05, 10.30, 11.00, 
11.30, 11.58, 12.22, 12.32, 13.00, 13.29, 13.34, 
13.57, 14.15, 14.35, 15.00, 15.30, 16.00, 16.25,
16.45, 17.08, 17.25, 17.45, 18.05, 18.25, 18.45, 
19.08, 19.42.

Op de Donderdagen: 7.04, 7.30, 7.45, 
8.05, 8.25, 8.45, 9.05, 9.29, 9.45, 10.05, 10.25,
10.45, 11.05, 11.25, 11.45, 12.05, 12.22, 12.32. 
Vervolgens zie werkdagen.

Op de Zondagen: 7.34, 8.02, 8.30, 9.00. 
9.34, 10.02, 10.30, 11.00, 11.30, 11.58, 12.32, 
13.00, 13.27, 13.34, 13.55, 14.15, 14.35, 14.55, 
15.15, 15.35, 16.00, 16.25, 16.45, 17.08, 17.25,
17.45, 18.05, 18.25, 18.51, 19.08, 19.31, 19.42.

Tram Oostende-Het Zoute en terug
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OOSTENDE HET ZOUTE

Oostende: Marie-Joséplaats ..............
S tation  K aai ......................
S tation  Stad ......................

Breedene: D o r p .......................................
a a n -Z e e .................................

Klemskerke ................................................
Den Haan ...................................................
W en d u in e ....................................................
Blankenberge: Station  ........................
Zeebrugge: Vaart ....................................
H e ist-a a n -Z ee.........  ................................
Duinbergen .................................................
Knokke: S tation  .....................................

Dijk ...........................................
Zoute ........................................

HET ZOUTE — OOSTENDE :

w R R R
— 7.38 7.55 9.19 11.00 12.06 13.42 15.20 16.20 17.20 18.20
— 7.41 7.58 9.22 11.03 12.09 13.45 15.23 16.23 17.23 18.23
6.35 7.44 8.01 9.25 11.06 12.12 13.48 15.26 16.26 17.26 18.26
6.51 7.59 i— 9.40 — 12.27 14.03 — — 17.41 18.42
— — 8.14 — 11.19 — — 15.39 16.39 ___ ___

7.00 8.07 — 9.48 — 12.35 14.11 — — 17.49 18.51
7.09 8.15 8.27 9.56 11.32 12.43 14.19 15.52 16.52 17.57 19.01
7.19 8.36 10.05 11.41 12.52 14.28 16.01 17.01 18.06 19.12
7.30 8.46 10.15 11.51 13.02 14.38 16.11 17.11 18.16 19.24
7.41 8.57 10.26 12.02 13.13 14.49 16.22 17.22 18.27 19.36
7.50 9.06 10.35 12.11 13.22 14.58 16.31 17.31 18.36 19.46
7.54 9.10 10.39 12.15 13.26 15.02 16.35 17.35 18.40 19.50
7.58 9.14 10.43 12.19 13.30 15.06 16.39 17.39 18.44 19.54
8.02 9.18 10.47 12.23 13.34 15.10 16.43 17.43 18.48 19.58
8.04 9.20 10.49 12.25 13.36 15.12 16.45 17.45 18.50 20.00

W R R R
Knokke: Zoute ......................................... 6.13 7.40 9.28 10.58 12.32 13.53 14.53 15.48 16.53 18.22

S tation  .................................... 6.19 7.46 9.34 11.04 12.38 13.59 14.59 15.54 16.59 18.28
Duinbergen ................................................. 6.23 7.50 9.38 11.08 12.42 14.03 15.03 15.58 17.03 18.32
Heist-aan-Zee ............................................ 6.27 7.54 9.42 11.12 12.46 14.07 15.07 16.02 17.07 18.36
Zeebrugge: Vaart .................................... 6.37 8.03 9.51 11.21 12.55 14.16 15.16 16.11 17.16 18.46
Blankenberge: S tation  ........................ 6.49 8.14 10.02 11.32 13.06 14.27 15.27 16.22 17.27 18.58
W en d u in e .................................................... 8.24 10.12 11.42 13.16 14.37 15.37 16.32 17.37 19.10
Den Haan ................................................... 7.12 8.23 8.33 10.21 11.51 13.25 14.46 15.46 16.41 17.46 19.21
Klemskerke ................................................. 8.31 — 10.29 .— - 13.33 ___ ___ 16.49
Breedene: aan  Zee ................................. — — 8.46 — 12.04 ___ 14.59 15.59 - -- 17.59 19.36

D o r p ....................................... 7.31 8.39 — 10.37 ___ 13.41 ___ ___ 16.57 ___

O ostende: S tation  Stad ....................... 7.47 8.55 8.59 10.52 12.17 13.56 15.12 16.12 17.12 18.12 19.51
Station  K aai ...................... 7.50 8.57 9.02 10.55 12.20 13.59 15.15 16.15 17.15 18.15
M a rie -J o sép la a ts .............. 7.53 9.00 9.05 10.58 12.23 14.02 15.18 16.18 17.18 18.18 —

R- Reisgoederen. — W: Enkel op werkdagen.

Tram Oostende-De Panne en terug
OOSTENDE — DE PANNE

W R Z R R
Oostende: S tation  Stad  ..................... 6.05 7.55 9.15 10.55 12.20 12.25 14.00 15.25 16.25 17.25 18.25

Station  K aai ..................... 6.08 7.58 9.18 10.58 12.23 12.23 14.03 .15.28 16.28 17.28 18.28
M arieJoséplaats ............... 6.11 8.01 9.21 11.01 12.26 12.31 14.06 15.31 16.31 17.31 18.31

K oninginnelaan ... ................................. 6.15 8.05 9 25 11.05 12.30 12.35 14.10 15.35 16.35 17.35 18.35
M ariakerke Dijk ..................................... 6.25 8.13 9 33 11.13 12.38 12.43 14.18 15.43 16.43 17.43 18.45
Raversijde D i j k ....................................... 6.29 8.17 9.37 11.17 12.42 12.4'? 14.22 15.47 16.47 17.47 18.49
Middelkerke: Post .................................. 6.37 8.24 9.44 11.24 12.49 12.5-1 14.29 15.54 16.54 17.54 18.57

K ursaal .......................... 6.39 8.25 9.45 11.25 12.50 12.55 14.30 15.55 16.55 17.55 18.„8
W estende: B a d ........................................ 6.46 8.31 9.51 11.31 12.56 13.01 14.36 16.01 17.01 18.01 19.04

Zeelaan ............................... 6.47 8.32 9.52 .11.32 13.02 14.37 16.02 17.02 18.02 19.05
Lombardzijde Dorp ............................... 6.53 8.38 9.58 11.38 13.08 1-1 43 16.08 17.08 18.08 19.11
Nieuwpoort: Stad .................................. 7.00 8.44 10.04 11.44 13.14 14 49 16.14 17.14 18.14 19.17

Dijk ................................... 7.06 8.50 10.10 11.50 13.20 14.55 16.20 17.20 18.20 19.23
Kerk ........................... .. 7.10 8.54 10.14 11 54 13.24 14.59 16.34 17.24 18.24 19.27

Oostduinkerke Bad ............................... 7.18 9.01 10.21 12 01 13.31 15.06 16.31 17.31 18.31 19.35
Koksijde Bad ............................................ 7.27 9.09 10.29 12.09 13.39 15.14 16.39 17.39 18.39 19.43

9.13 10.33 12.13 13.43 15.18 16.43 17.43 18.43 19.47
De Panne D i j k ........................................ 7.35 9.16 10.36 12.16 13.46 15.21 16.48 17.46 13.46 19.61

DE PANNE OOSTENDE

De Panne D i j k ......................
Idesbald ....................................
Koksijde Bad ...........................
Oostduinkerke Bad ...............
ï-'ieuwpoort: Kerk ................

Dijk ................
Stad ................

Lombardzijde Dorp ..............
W estende : Zeelaan ..............

Bad .......................
Middelkerke: K ursaal .........

Post ................
Raversijde Dijk ......................
Mariakerke Dijk .....................
K oninginnelaan ......................
Oostende: M arie-Joséplaats 

Station  Kaai ... 
Station  Stad ...

W R Z R R
5.48 7.44 9.24 10.44 12.24 13.54 15.29 16.54 17.54 18.54
5.52 7.47 9.27 10.47 12.27 13.57 15.32 16.57 17.57 18.57
5.56 7.51 9.31 10.51 12.31 14.01 15.36 17.01 18.01 19.01
6.05 7.59 9.39 10.59 12.39 14.09 15.44 17.09 18.09 19.09
6.13 8.06 9.46 11.06 12.46 14.16 15.51 17.16 18,16 19.16
6.17 8.10 9.50 11.10 12.50 14.20 15.55 17.20 18.20 19.20
6.23 8.16 9.56 11.16 12.56 14.26 16.01 17.26 18.26 19.26
6.30 8.22 10.02 11.22 13.02 14.32 16.07 17.32 18.32 19.32
6.36 8.28 10.08 11.28 13.08 14.38 16.13 17.38 18.38 19.38
6.37 8.29 10.09 11.29 13.05 13.09 14.39 16.14 17.39 18.39 19.39
6.45 8.35 10.15 11.35 13.12 13.15 14,45 16.20 17.45 18.45 19.45
6.46 8.36 10.16 11.36 13.13 13.16 14.46 16.21 17.46 18.46 19.46
6.54 8.43 10.23 11.43 13.20 13.23 14.53 16.28 17.53 18.53 19.53
6.58 8.47 10.27 11.47 13.24 13.27 14.57 16.32 17.57 18.57 19.57
7.08 8.55 10.3a li.üö 13.32 13.35 15.05 16.40 18.05 19.05 20.05
7.12 8.59 10.39 lX.i>ü 13.36 13.39 15.09 16.44 18.09 19.09 20.09
7.15 9.02 10.42 12.02 13.39 13.42 15.12 16.47 18.12 19.12 20.12
7.18 9.05 10.45 12.05 13.42 13.45 15.15 16.50 18.15 19.15 20.15

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

Treinen Oostende-leper 
en terug

Oostende- leper  :
Oostende Stad .........  7.36 16.00 18.50
Torhout ........................  8.22 16.46 19.41
K ortem ark ....................  8.55 17.03 19.51
leper ..............................  9.54 17.54 —

l eper-Oostende :
leper ..............................  — 7.20 15.57
Kortemark ....................  6.00 8.13 16.41
Torhout ........................  6.09 8.23 17.04
Oostende S tad  .........  7.00 9.39 18.08

1X1 ÏH

Oostende-Sas-Slykens 4
Vert rekuren  van  he t  Kaa i s t a t ion

Op de werkdagen: 7.01, 7.21, 7.44, 8.01, 
8.21, 8.41, 9.01, 9.21, 9.43, 17.01, 10.31, 11.01,
11.31, 12.01, 12.31, 13.01, 13.31, 13.51, 14.11,
14.31, 15.01, 15.31, 16.01, 16.21, 16.41, 17.01, 
17.22, 17.41, 18.01, 18.21, 18.41, 19.05.

Op de Donderdagen: 7.01, 7.21, 7.44,
8.01, 8.21, 8.41, 9.01, 9.21, 9.42, 10.01, 10.21,
10.41, 11.01, 11.21. 11.41, 12.01. Vervolgens 
zie werkdagen.

Op de Zondagen: 7.01, 7.31, 8.01, 8.31,
9.01, 9.31, 10.01, 10.31, 11.01, 11.31, 12.01,
12.31, 13.01, 13.31, 13.51, 14.11, 14.31, 14.51, 
15.11, 15.31, 16.01, 16.21, 16.41, 17.01, 17.22,
17.41, 18.01, 18.21, 18.41, 19.05.

Ver t rekuren  van Sas-Slykens

Op de werkdagen: 7.16, 7.36, 7.57, 8.16,
8.36, 8.56, 9.16, 9.36, 9.58, 10.16, 10.46, 11.16,
11.46, 12.16, 12.46, 13.16, 13.46, 14.06, 14.26,
14.46, 15.16, 15.46, 16.16, 16.35, 16.56, 17.16,
17.36, 17.56, 18.16, 18.35, 18.56, 19.28.

Op de Donderdagen: 7.16, 7.36, 7.57,
8.16, 8.36, 8.56, 9.16, 9.36, 9.56, 10.16, 10.36,
10.56, 11.16, 11.36, 11.56, 12.16. Vervolgens 
zie werkdagen.

Op de Zondagen: 7.16, 7.46, 8.16, 8.46,
9.16, 9.46, 10.16, 10.46, 11.16, 11.46, 12.16,
12.46, 13.16, 13.46, 14.06, 14.26, 14.46, 15.06, 
15.26, 15.46, 16.16, 16.35, 16.56, 17.16, 17.36,
17.56, 18.16, 18.35, 18.56, 19.28.

Autobus Oostende-Brugge
Uurtabel vanaf 10 Februari 1941

ENKEL OP WERKDAGEN

OOSTENDE-BRUGGE
(M arie-Joséplaats . . ........ 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00

Oostende < S tation  S ta d l........ ........... 8.05 10.05 12.05 14.05 16.05 18.05
( V o o rh a v en .............. 8.08 10.08 12.08 14.08 16.08 18.08

8.14 10.14 12.14 14.14 16.14 18.14
Strooien H a a n ................................. 8.29 10.29 12.29 14.29 16.29 18.29

i O ostendsche Poort 8.40 10.40 12.40 14.40 16.40 18.40
Brugge < Groote Markt ........ 8.44 10.44 12.44 14.44 16.44 18.44

( Albert P laats ........ 8.45 10.45 12.45 14.45 16.45 18.45
A ansluiting naar G ent .............. 10.30 14.30 18.30

BRUGCE-OOSTENDE :
A ansluiting van G ent ................ 8.06 10.20 13.20 17.20

i Albert P laats ........ 8.00 9.00 11.00 13.00 16.00 18.00
Brugge i Groote Markt ........ 8.01 9.01 11.01 13.01 16.01 18.01

' Oostendsche Poort 8.05 9.05 11.05 13.05 16.05 18.05
Strooien H a a n ................................. 8.16 9.16 11.16 13.16 16.16 18.16
Blauwe Sluis .................................. 8.31 9.31 11.31 13,31 16.31 18.31

( V o o rh a v en .............. 8.37 9.37 11.37 13.37 16.37 18.37
Oostende ] S tation  Stad ........ 8.40 9.40 11.40 13.40 16.40 18.40

( M arie-Joséplaats .. ............ 8.45 9.45 11.45 13.45 16.45 18.45

Treinen Oostende-Brussel en terug
L D L L D D

Oostehde K aai ... 6.17 7.30 15.15 17.00 17.30 20.00
Brugge ................ 6.53 7.50 15.50 17.36 17.50 20.25
G ent St-Pieters ... 8.13 8.35 17.00 19.15 18.35
Brussel Noord ... 10.26 — 19.26 — —
Brussel Zuid ... — 9.32 — 19.32

L . Lokaal trein  — D : Direkt
L L D L D

Brussel Zuid ... — 7.40 — — 17.40
Brussel Noord .. — — 6.10 16.10 —

G ent St-Pieters . . 6.02 8.32 8.20 17.40 18.32
Brugge ................. 7.12 9.25 10.01 19.32 19.16
O ostende K aai .. . 7.46 9.46 10.37 20.08 19.36

L . Lokaal trein  — D : Direkt

Vf°vh< •

SPROT
SCHETS UIT HET 
VISCHMIJNBEDRIJF

Van een trouwen lezer ontvingen  wij  
iernavolgende schets, welke w ij als 

feuilleton laten volgen, in de hoop d a t  
J eze onze lezers zal bevallen, daar het  

en brok werkelijk leven is, zooals w ij  
'T in de vischm ijn  zoo dikwijls beleefd  
'gbben,

|  o r  I.
' ,fïé 'Z on dag.

I ik m ag weer eens aan  ’t werk. ’k Ware 
♦ifcver m et een warm  boek dicht bij de 
'gloeiende kachel gekropen; m aar er 

«vordt veel sprot verwacht; ik m oet dus 
■•erken.
'Fred is naar h et «Hoofd» geweest en 

ïg t  dat er reeds veel booten b inn en loo-, 
■jpen zijn. Ze komen uit de richting van de 

'iddelkerkebank. De visschers hebben  
e sprot m oeten halen  tusschen  Nieuw- 
oort en Duinkerke. Zooveel te beter. De 
(Prot zakt af naar de kusten  van Frank- 
ijk. De «koolbakken» zullen er w el voor 
örgen d a t  wij ras voor overuren ge- 
ipaard1 blijven. De kustbew akingsdienst 
Heeft het echte r  n ie t  gemakkel i jk.  O n z e 1

Vlaam sche visschers kunnen hun zee- 
rooversaard zoo m aar n iet voor de eerste 
de beste Fransche politieboot afleggen. 
Het is p lezant de dienaars der w et eens 
terdege te  sarren.

Aan land vooral laveeren de visschers 
graag tegen  den wind in. Ik begrijp dan  
ook best waarom  er zoo w einig politie
agenten h et visscherskw artier onveilig  
maken.

De beweging op de kaai neem t toe. De 
vrouwen kakelen door mekaar. Hun 
hooge scheldstem m en gillen  vraagtee- 
kens over de scheepjes. Zware bassen  
antwoorden m et klaren klank uit breed- 
lachende gezichten.

De vangsten  zijn goed: de booten lig
gen  diep.

Er zal weer w at overschat worden. Er 
zijn  v issch ers die n oait h et inhouds- 
verm ogen van hun schip zullen kennen. 
Met dat al zijn  de berekeningen naar de 
knoppen en sta  je op ’t  la a tst m et een  
paar h alfgelad en  w agens, en  h et ver
velend schooien bij de andere firm a's 
om je k lienten  te kunnen voldoen.

Nu, bestellingen  zijn  er genoeg. K lach
ten  zullen wij eveneens m et de v leet 
krijgen, w ant m et die felle koude zal 
de visch één ijskoek vorm en vóór ze in  
D uitschland aankomt.

De kjachel brandt roocU m aar die 
scherpe Noord-Oosterwind bijt door de 
wrakke muren van ons rot bureau.

De koude k r u i p t  r i l lend l a ngs  m i j n

rug. Ik zou wel op de am echtige kachel 
m oeten gaan  zitten  om h et warm  te  
krijgen ; en zoolang de wind in  dat 
verdomd gat zit zal de koude aanhouden.

Fred komt de trappen opgevlogen. Die 
zal nog eens rapper beneden zijn dan  
boven.

« Geen berichten m eer uit D uitsch
land? »

« iNeen ! » snauw ik hem  af. « We heb
ben al m eer dan genoeg! Zou je graag  
w eer eens werken to t m iddernacht ? 
Zeg! »

«O eioei! B ijtm ’n  neus n iet af».
« Zijn er al veel b innen » vraag ik.
« Een tw intigtal v isschers staan  reeds 

m et hun échantillon  aan ’.t Sprotkot. Ze 
hebben door m ekaar 500 to t 3000 kilo aan  
boord. Er is zelfs een kleine m oteur m et 
5000 kilo. En schoone sprot, zeg! »

«Nu,  zeg ik, ze zal w eer voor n iet  
gaan. H oogstens 10 fr. Ga m aar zien w at
er gekocht wordt, w ant er wordt gebla- 

! zen voor den verkoop ».
« Ka n  een sirene ook b lazen !»  lacht 

Fred, terwijl hij n aar beneden holt.
Ik slinger hem  hartsgrondig  enkele  

sm akelijke woorden n aar den kop. ’k 
Hoor hem  lachend naar ’t  houten  kot 
loopen waar de sprot verkocht wordt.

Nu begint h et duivenspel.
Ik zit bij de privételefoon, die recht

streeks verbonden is m et h et hoofdkan
toor, papier en  potlood bij de hand. Dat 
in  G odsnaam  de beide andere apparaten

nu n iet aan  ’t rinkelen gaan. Ik roep den 
duivel ter hulp, der vischm ijn getrouw; 
de visschers integendeel zijn karakollen: 
een  keiharde bolster m et een week bin
nenwerk, w ant zij roepen de m aagd en 
alle, door hen  gekende heiligen, m et de 
noodige vloeken ter hulp, wanneer de 
tij hun tegenloopt.

Fred, de tweede bediende, jong van  
jaren en van humeur, doe.t, sam en m et 
een kuchenden doorzopen knecht, de n a
vette tusschen  ’t  sprotkot en h et bureau.

Zij brengen mij de u itslagen van  den  
verkoop, hoeveelheden, koopers en  prij
zen. Ik m aak deze over aan den grooten  
baas: een deftige Hollander, m et w itte 
slapen en  krachtig rechte gestalte; ge
m oedelijk als zijn wandelstok.

Deze Weledelgeboren Heer geeft mij 
de bevelen to t aankoop naar gelang zijn  
m ysterieuze gesprekken m et het verre 
D uitschand zijn stem  lichtjes nuancee- 
ren. Ik schrijf de orders op een briefje 
en  overhandig ze aan  de estafetten .

M ijnheer Pol krijgt de briefjes in  ’t 
Sprotkot in handen, waar al zijn  gebu- 
ren-koopers beproeven den inhoud er 
van te  zien of te raden. Hij bekijkt ze 
zoo onverschillig mogelijk. W anneer het 
koopen beteekent keert hij den rug, zoo 
halvelings, naar de sta len  sprot die vóór 
de koopers u itgestald  liggen  als blin
kende lem m etten van zakm essen. Soms 
m aakt hij aanstalten  h et kot te verlaten, 
om op h et gepaste oogenblik den af roe

per den mond te snoeren m et zijn hak  
kend «ja!».

De eerste orders. Dju, w at steekt de 
baas in  z’n  kop

De eerste aankoopen: lOvOOO, 20^000,
25.000 kilo.

Ik m aak m et al de cijfers inderhaast 
goochelberekeningen om to t een gem id
delden prijs te komen en dien bij te 
houden.

’k Geloof dat alle booten mrakuleuze 
vangsten  gedaan hebben. De vloot is 
bijna heelem aal binnen. De prijzen val
len to t op 8 fr. de honderd kilo.

Nog aankoopen!
M’n  m ooie Zondag is er weer aan. 

M ijnheer Pol zal dóórkoopen om een 
goede gem iddelde prijs te  halen.

Fred springt weer de trappen op.
«T rek je deur t oe ! »  huil ik, kwasi 

woedend.
Hij dam pt als een renpaard. Zijn oo- 

gen tin telen  in zijn zwaarrood gezicht. 
Opwinding kriewelt in  zijn  wringende 
vingeren. Em otie doet zijn tong strui
kelen over zijn lippen.

« Zeg, Henri, er zijn er drie die hun  
vangst intrekken ».

«Ja!? en dan? W at gaan ze er mee 
doen, Als ze w achten  tot m orgen zijn 
het overdays en krijgen z’er nog minder 
voor ».

Hij is een beetje onthutst w egens m ijn  
schijnbaar nietbegrijpen.

« J a  m aar, er is ruzie in  ’t Sprotkot!

De visschers w illen n iet m eer verkoopen 
voor m inder dan 10 fr. ! »

« D a t h eeft geen zin, Fred, als de ver
zenders geen hooger prijzen w illen ge
ven ». Ik tracht in  m ijn stem  h et over
w icht van den handel op scham ele pro 
ducenten als de sprotvisschers weer te 
geven.

Jules, h et dorstige zoutvat, kom t h ij
gend binnen.

« Je m oet onm iddellijk telefoneeren, 
dat de verkoop stilgelegd  wordt. De vis
schers m aken het te bont. Ze dreigen  
hun sprot over boord te scheppen als 
zij er geen m enschelijken prijs voor kun
nen  krijgen ».

De toestand is scherper dan ik dacht.
« ’t Is goed, Jules. Hier zie, de num mers 

van de wagons. Maak alles klaar opdat 
we di'rect kunnen beginnen te  iaden. 
Fred zorg jij voor de bascules, zooniet 
nem en de visschers ze zelf, en je weet 
w at d it beteekent; dan krijgen wij hier 
ook nog ruzie. Houdt er een over om de 
kleine vangsten te wegen, als ze op de 
kaai staan,. Maar eerst la ten  lossen, ver
staan  ! »

Oef, dat is  in  orde.
Nu eens zien hoeveel wij hebben.
35.000 - 47.000 - 53.000 kilo’s.
Elf wagons als h et goed gaat.
Rap den gem iddelden prijs berekend 

en doorgegeven.
M’n  Zondag is gaan fluiten.

(’t  Vervolgt).



Oostendsch Blieuws
(vervolg)

NOG OVER HET VLEESCH.
Tot op heden kan m en zien, dat er 

nog steeds w inkels zijn welke vieescn  
verkoopen, dit w as o.a. h et geval Za
terdag en D insdag 11. m et een beenhou
werij op den Torhoutsteenweg.

Ware het echter n iet w enschelijk  en  
dit in  net belang van de gansche bevol
king, het vleessch  u itsluitend  te verkoo
pen op de V leesschm arkt ?

EEN EDEL MAM EN...
EEN EDEL GEBAAR.

Zeer Eerw. Heer Deken Dr. Camer- 
lynck is, om gezondheidsredenen, op rust 
gegaan. Geen overigens, die meer dan  
nij, rust verdient.

ü ij die gelegenheid  had Dr. Lefèvre, 
in  «i'Iieuw Vlaanderen», h et orgaan van  
h et Kath. V laam sch O ud-Hoogstudenten  
Verbond, als secretaris van het Gouw- 
verbond W est-Vlaanderen» een artikel 
geschreven w aarin hij herinnerde aan  
v/at deken Camerlynck gedaan had voor 
Oostende in  1914-18.

Overgeplaatst naar Kortrijk had hij 
toch Oostende n iet vergeten en  hij, die 
de ziel gew eest was van W internulp- 
Oostende Î914-18 (het h eette toen Comité 
voor Hulp en Voeding) wilde ook een  
biijk van genegenheid  geven aan Win- 
ternulp-Oostende 1940-41 en zond een  
g ift van 5000 fr. Woorden wekken, m aai 
voorbeelden trekken, was steeds zijn 
spreuk. Moge dat edel gebaar onze staa  
genooten, die hun plich t van  solidariten  
nog n iet deden, aanzetten  om spoedig 
een m ilden penning te storten aan W in
terhulp.

Dr. Deken Camerlynck vergeet O osten
de n iet, m aar Oostende h eeft sedert 
1914-18 zijn  weldoener ook n iet vergeten.

RADIO DE MEESTER
h eeft h et genoegen aan zijne geachte  
kliënteel m ede te deelen, dat hij een 
nieuw m agazijn h ee it  geopend 122, Alï. 
P ieterslaan  (nevens ijzerwinkel Debroe, 
P etit Paris). Zooals vroeger, verkoop en  
herstelling van  alle m erken radio’s, sto f
zuigers en alle electrische toestellen.

«S. M. DE OOSTENDSCHE HAARD»
Er wordt ter kennis gebracht van de 

belanghebbenden dat van  15 Maart ai 
de zuttmgen opnieuw zuilen p laats heb
ben den Woensdag, van 18 tot 19 uur, 
in  p laats van ’s Zaterdags van 14 tot
15 uur. Deze zittingen  grijpen p laats in  
h et bureau, O ostendsche H aarastraat, 2 
(tegenaan  h et oud K erkhof).

De personen die een van de ledig  
staancte w oningen w enschen in  huur te 
nem en worden verzocht hun aanvraag  
zoo spoedig m ogelijk te w illen opsturen  
aan voornoemd adres.

BEKENDMAKING.
De ondergeteekende, Vanhinsberg Fer- 

nan.d verklaart geen enkele schuld te 
erkennen vanwege Mevr. Mari(e-Louise 
Vanacker, daar zij de echtelijke woning  
verlaten heeft.

Oostende, den 11 M aart 1941.

DE NIEUWE
RANTSOENEERINGSKAARTEN.

De nieuw e rarïtsoeneeringskaarten, 
welke in de m aand Mei a.s. zullen u itge
reikt worden te r  vervanging van de hui
dige w aarvan bijna alle bonnetjes afge- 
knipt zijn, zullen van een GROENE 
kleur zijn.

Groen is de kleur van de hoop. Laten  
w'ij bijgevolg de hoop koesteren dat dit 
de laa tste  kaarten zuilen zijn welke m en  
zal u itdeelen en dat er alzoo een einde 
zal komen aan de huidige m oeilijke tij
den.

SOEPBEDEELING IN DE SCHOLEN.
Er wordt ter kennis gebracht d at de 

kjndieren die w enschen  de schoolsoep  
te genieten  in de m aand M aart (van 3-3 
to.t en m et 5-4 1941) hetzelfde getal ze
geltjes zullen m oeten overhandigen als 
in de vorige m aanden, zij:

1 nr 20 voor 2,5 kg. aardappelen;
2 nr 10 voor vleesch;
1 nr 7 of nr 8 voor m eelstoffen.

HET SPREEKWOORD VAN DE WEEK
Verzoek geen gunsten, verdien  ze !

NIET RIJDEN OP ZONDAG
Alle personen welke met een personen

auto rijden, buiten enkele gerechtvaar
digde uitzonderingen, hebben zich deze 
weeK moeten aanbieden op het bureau 
van de Motorbrandstoiverdeeling om een 
stempel op nun rijvergunning te laten 
piaatsen, waardoor het hun verboden 
wordt 's Zondags gebruik te maken van 
hun personenwagen.

H et verüeer op Zon- en  feestdagen  is 
inderdaad verboden luidens de bestaan
de onderrichtingen.

L)e Werkmg van 
W mterhulp-uostende

Feesten

Zondag jl. ging in de zaal van de As- 
triüscnool de laa tste  m atinée door der 
eerste reeks. De neer Burgem eester en  
Mevrouw Serruys willende biijk geven  
van nun belangstelling in  h et in tense  
wijkleven, waren aanwezig, alsook leden  
van verscheidene com ités van «Winter
hulp».

‘ji\a afloop bedankte de heer J. Van 
Coillie aiie medewerkerss in  naam  van  
W interhulp.

ln tu sscn en  stellen  we m et genoegen  
vast ü at ons in itia tief nagevolgd  werü 
en dat ook verscm llende vereenigingen  
het aanaurven feestjes in  jte n cnten , 
waarvan de opbrengst ons werk zal ten  

1 goede komen.
Ook de sportliefhebbers zullen h et h un

ne kunnen bij brengen, daar op Zondag
16 M aart e. k. belangrijke bokskampen  
ingericht worden ten  bate van W inter
hulp, terwijl m et de Paaschdagen een  
voetbaltornooi doorgaat.

Het Propaganda-Com ité WH Oostende.

Storting Februari

Banketbakkers, 270 fr.; Vriendenkring  
Onderof. 100 fr.; R ijksm iddelbare m eis
jesschool 189 fr.; Van Loo Willy 100 fr.; 
Schoenmaker S. M. 500 fr.; Stad Oos
tende, bijdrage personeel 2.971 fr.; S. E. 
O. 481 fr.; Heer Schepen Devriendt 200 
fr.; Beliard and Crighton 1000 fr.; De- 
cloedt Jules 250 fr.; Hertoge B lancke 100 
fr.; Valcke Gebr. 1000 fr.; Cercle Cecilia 
500 fr.; Traen Pieter (onderpastoor) 100 
fr.; Decrop Ch. 5000 fr.; M onten) A. 100 
fr.; R ijksm iddelbare m eisjesschool 240 
fr.; Opbr. bus S té Littéraire 283 fr.; Ver
eenigde M agazijnen bijd. Jan. 250 fr.; B e
liard and Crighton 333,50 fr.; Om halings- 
ieest H. Hart 394,90 fr.; O m haling boks
avond sportpaleis 147,50 fr.; Van Elslan- 
de A„ 100 fr.; Prop. Comité le  storting  
op feesten 1500 fr.; Vandenbossche 2e 
bijdrage 200 fr.; Arickx, garagist, 500 fr.; 
Thielens Jos. 100 fr.; R ialto pers. ink. 
op kapitaal 1009,50 fr.; Tim m erm ans G. 
100 fr.; Valcke Gebr. 1000 fr.; Verley^. 
R. 100 fr.

WAT VANGEN ZE DAARMEE AAN?
Van vóór h et keldervenster van het 

huis Torhoutsteenweg 134, werden de 
m et zand gevulde k isten ’s nach ts w eg
genom en; ze dienden als bescherm m g  
tegen m ogelijke bom m enscherven. Het 
zand werd op h et voetpad uitgestrooid, 
de dieven trokken er m et de bakken van  
door en de huisvrouw m oest zich nog de 
m oeite getroosten het voetpad vóór haar 
iiuis rein te m aken of anders liep ze nog 
c-en «conterventie» op.

a l  ADHUISTOONEELTJES
Een gem eenteraadslid, dat than s zijn  

vrijen tijd  te St. Andries doorbrengt, be
klaagt er zich  in een weekblad over dat 
een stadsbediende op het Stadhuis, hem  
a o o  slecht den weg had gewezen dat hij 
ui p laats van in de Stadskas terecht te 
.-tomen ,in de W. C. liep ...

Jammer is h et nochtans te noem en  
aat op h et Stadhuis alle deuren een op
schrift dragen en aanduiden welke per- 
donaliiteit of bureau m en er aantreffen  
,;an, uitgezonderd nochtans voor de 
piaats «waar ook de koning te voet naar 
i,oe gaat»...

Wil ons achtbaar gem eenteraadslid  
cens een goede daad verrichten, welke 
nem  tevens persoonlijk andere derge- 
iijke verrassingen zou oesparen, dan deed 
nij best m et in  de eerstkom ende gem een
teraadszitting een voorstel in te dienen  
om ook op bedoelde deuren de verm el
ding «W. C.» of «Privaat» aan te duiden.

Het ware toch de m oeite waard om 
dit te beproeven.

rSET_AFVAL
Het verbranden van h et afval is voor 

onze stad im m er een gew ichtig problema 
geweest, bijzonderlijk in  den zomer, 
rh an s zou bij het Stadsbestuur een voor
stel binnengekom en zijn  dat er zou toe 
strekken h et afval op rationeele wijze 
f.? verbranden. H et toepassen van diit sys
teem zou besparingen verwezenlijken  
voor de stad.

En hier komt het voornam elijk op aan.

VOORDRACHTAVOND
Donderdag 1.1. sprak de heer Jul. Bo- 

gaerts, uit onze stad, voor de leden van  
net. Davidsfonds te Izegem. Spreker h an 
delde over «Onze Zeevisscherij» en  lu is
terde zijn  leerrijke voordracht op m et 
lichtbeelden.

«DE BELLEMAN»
Wij m ochten h et Decem ber-num mer 

van h et orgaan van  h et Davidsfonds 
ïü e  Bellem an» ontvangen, w aarin  de 
boeken voor h et jaar 1941 aangeboden  
worden.

Wij betw ijfelen  n iet of alle Davids- 
fondsers 1940 zullen er aan  houden hun  
bijdrage voor 1941 te  hernieuwen en  
gretig gebruik m aken van de prachtige  
ooekenaanbiedingen welke de nam en be
vatten  van h et beste wa.t ons land op 
alle gebied, sociaal en  cultureel, h eeft  
voortgebracht.

Wie lid  wordt van h et Davidsfonds. 
kan zich een mooie bibliotheek aan sch af
fen zonder veel geld uit te  geven. De h. 
Vervaecke, Jozef II straat 50, zal m et ge
noegen alle bestellingen aanvaarden.

IN DE CINEMAS.
In onze cinem as werd deze week op 

duidelijk zichtbare p laatsen  overal het 
bericht u itgehangen, dat h et bij bevel 
van de politie ten  strengste verboden is 
te rooken.

Men kan in  dergelijke instellingen  n iet 
voorzichtig genoeg zijn.

DE OMMANTELINGSMUUR
rond h et G erechtshof w aarvan wij voor
stander waren deze te laten  afbreken, 
werd th an s door de bezettende overheid  
m et den grond gelijk gem aakt, 

j D it beteekent een mooie zuivering.

'BEGROOTING 1941.
In h et «Belgisch Staatsblad» is  th an s t 

een m ededeeling verschenen waarbij bij ! 
■ besluit van  den Com m issaris-G eneraal j 
ivoor de provincie- en gem eentefinanciën  : 
[ de begrooting voor h et d ienstjaar 1911 ! 
van onze stad hervormd werden.

CONTROLE PRIJZEN EN LOONEN.
Er wordt ons gevraagd onder wiens 

' toezicht het d istrict Oostende valt inza
ke toezicht op prijzen en loonen.

Oostende valt onder de bevoegdheid  
van D istricthoofd W. Lootens, M eestraat 
19, Brugge. Zijn bestuurssecretaris is M. 
K. Dedeckel.

H et Provinciehoofd M. L. Kelderm ans, 
gevestigd  in dezelfde lokalen breiat zijne 
bevoegdheid uit over gansch  de provin
cie W est-Vlaanderen.

OP DE VLEESCHMARKT.
De verdeeling van vleesch, volgens 

ten  nieuw systeem  gaf een algeheele  
voldoening. Iedereen werd vlug besteld  
en kreeg zijn waar.

Noen tans... wie den Zaterdag nam id
dag rond 17 u. m oest gaan, m oent m et 
ledige handen terugkeeren: er w as n iets  
m eer !

Er zal dus in  de n aaste  toekom st moe
ten  voor gezorgd woraen dat de verdee
ling derwijze geschiedt, dat ook de la a t
sten  ie ts bekomen, h et systeem  om  de 
eerste num m ers nu eens h et laa tste  te 
bestellen, enz. ware daarom  nog zoo 
slecnt niet. Schepen Van Coillie h eeft 
nier een goed werk verricht en  dit ln  
een m inim um  van tijd.

OP HET KERKHOF.
Destijds werd er geklaagd door de vas

te en tijdelijke werklieden, werkzaam  
als grafdelvers op h et stedelijk kerkhof, 
üat voor dit ongezonde werkje, de bij de 
w et voorziene sterke drank (genever) 
niet u itgedeeld werd, sp ijts h et aandrin
gen van een dokter. Thans zal m en er 
eindelijk, na m aanden w achten, toe 
overgaan.

W anneer bekom en die m annen eens  
hun bijrantsoenen ?

Een beetje goeden wil en  hiermede 
heeft ook hier elkeer voldoening.

AAN DE BURGERLIJKE 
OORLOGSSLACHTOFFERS VAN 1940.

Slachtoffers van verkeers- o f w erkon
gevallen waarin de m ilitaire overheid  
betrokken is .verkeeren in de m eening  
dat ze tusschenkom st van de verzeke
ringsm aatschappij zullen bekomen. Het 
N ationaal Verbond van  Burgerlijke Oor- 
logsinvalieden w ijst hen er op dat zulke 
n iet het geval zal zijn daar de verzeke
ringsm aatschappijen n iet tusschen ko-

ZEKERHEIDSHULPDIENST.
Op 10 M aart h eeft de heer Burgem ees

ter in de kazerne der Z. H. D. St Peters- 
burgstraat, in  aanwezigheid van den 
heer G ew estelijken D irecteur M. Emiel 
Devisscher de voorloopige Reddersploeg  
aangesteld.

De heer Steinbach  werd voorloopig 
aangesteld  to t Commandant.

De heer burgem eester drukte er op dat 
de ploeg zich h et vertrouwen der be
volking m oet w aardig toonen en op de 
stipste wijze h et reglem ent m oet nale
ven en  dat we allen m oeten sam enwer
ken om h et leed van  onze geteisterde  
stadsgenooten  te  verzachten. De ploeg 
ging onm iddellijk aan h et werk onder 
de leiding van hun tijdelijke oversten.

Met het inrichten  van de Z. H. D. 
wordt onze stad, dag in  dag uit op de j 
beste m anier voor m eerdere groote on- ; 
neilen  verzekerd.

NIEUWE RIJWIELPLATEN.
Overwegende dat h et in  de huidige om

standigheden n iet m ogelijk w as m et de 
uitreiking der rijw ielpiaten klaar te ko
men tegen  1 Februari 1941 heeft de Be
stendige D eputatie van Brugge besiist 
den term ijn m et 15 dagen te verlengen  
zoodat er tot en  m et 15 Februari 1941 
geen processen-verbaal m ogen opge
m aakt worden.

Wie dus in overtreding genom en werd 
tusschen  1 en  15 Februari 1941 w egens  
h et rijden m et een oude plaat, zal n iet 
vervolgd worden.

KLEEDERKAARTEN.
De centrale diensten der R avitaillee

ring houden zich op het oogenblik bezig 
m et de voorbereiding der kleederkaar- 
ten, w aarvan de u itgifte over enkele we
ken zal p laats grijpen.

De kleederkaart zal een zeker getal 
af te  knippen vakjes bevatten, punten  
genaam d, m et dewelke de houder naar  
goeddunken gerantsoeneerde tex tie l
producten zal kunnen aankoopen.

De m achtig ingen  to t bevoorrading voor 
gerantsoeneerde textielproducten aan  
de rechthebbenden afgegeven door de 
gem eentediensten  sinds h et van kracht 
worden van de rantsoeneering, zullen op 
rekening worden gebracht van de per
soonlijke kleederkaart.

Het h eeft dus geen zin nu veel aan te  
koopen m et m achtigingen  om later meer 
te kunnen genieten  m et de kleederkaart. 
De «punten» zullen er naar verhouding  
worden afgesneden.

DE VLEESCHRANTSOENEN.
Wie Vrijdag 11. naar de V leeschm arkt 

m ocht gaan  kreeg 50 gram  per zegeltje. 
De m enschen  die ’s anderendaags m oes
ten  gaan  waren echter zoo gelukkig niet, 
daar deze dag de eerste w as van een  
nieuw e rantsoeneeringsperiode waarbij 
slech ts 35 gr. per zegeltje afgeleverd  
werd. N ogm aals werd h et spreekwoord  
«wie eerst komt, eerst m aalt» bewaar
heid.

Voetbaltornooi «Winterhulp»

DE ELFTALLEN

STED. VAKSCHOOL 1 — 
O. L. V. COLLEGE 7

DE AUTOSNELWEG
SEL.

OOSTENDE-BRUS-

ren onm iddellijk in  bezit genom en m et 
h et oog op h et aanleggen van  den auto
snelw eg Oostende-Brussel. Zoo werd on
lan gs op h et grondgebied der gem eente  
Landegem , nog zo o n  stuk  toegeëigend. 
Stilaan  m aar zeker zal die autoweg  
bij uitstek, er komen.

ALVLEESCHKLIEREN.
Bij m inisterieel besluit van 25 Februari 

werd de heer bestuurder van h et slach t
huis de bevoegdheid toegezegd om tot  
de opeisching te  kunnen overgaan van  
de alvleeschklieren der in h et slach t
huis geslachte dieren.

OORLOGSRISICO.
De h. X avier Sheid  werd benoemd tot 

lid van den raad van  beheer der Veree
n iging voor onderlinge zeeverzekeringen  
tegen  oorlogsrisico.

(C liché Photogr. Brug.)

terlijk leeggespeeld  en gelukken er n iet 
ui den bal nog over de m iddenlijn  te 
krijgen.

Voorlijn en  h a lfs van h et College spe
len zooals ze h et kunnen en zijn gedurig 
in  strijd m et de S. V. O. verdediging die 
moedig stand houdt tot Berquin door- 
-uio Sbui jaaift qoiz ajuSoS-moa ua ^ a a iq  
draaien (4-1). D it aan de 20e m inuut. 
Bij een nieuw en algem eenen aanval 
schiet Berquin hoog in de touw en (5-1) 
aan de 22e m inuut.

Onophoudelijk zitten  de voorwaartsen  
van ’t  College in ’t  vij andelijke kamp. 
Een hard schot van Boussy wordt door 
den keeper afgeweerd, hernom en door 
Boussy, opnieuw afgeweerd doch ten  
slotte door Berquin hard binnengescho
ten. (6-1), 27e min.

Vier m inuten later h eeft Bourgognie 
opnieuw h et nakijken op schot van Ber
quin (7-1).

De verpletterende overm acht van  h et  
College houdt aan  tot h et einde doch 
h et schitterend spel van keeper Bour
gognie belet alle verdere doelpunten. 
Deze m oedige en kundige speler h eeft  
zijn e lfta l van een nederlaag m et dub
bele cijfers gered.

Beide elfta llen  dienen gelukgew enscht 
om hun fairheid en uithouidngsverm o- 
gen.

NA DEN WEDSTRIJD

Na den wedstrijd werd nam ens Win
terhulp h et woord gevoerd door M. Van- 
honsebroeck die de scholen dankte om 
hun daad van solidariteit m et de m inst- 
bedeelden van ons volk. Daarna werd 
aan de w inners de beker overhandigd  
door den schenker Heer Schepen D e
vriendt, terwijl de spelers van de drie 
deelnem ende elfta llen  een gedenkpen
ning in on tvan gst m ochten nemen.

In  zijn toespraak drukte de Heer sche
pen zijn tevredenheid uit over deze kon- 
taktnam e van h et vrije m et h et officiee
le onderwijs en  hoopte dat dit h et be
gin m ocht zijn van een nauwere sam en
werking.

Als bestuurder van de glorierijke win- 
een prachtig schuin schot de elfta llen  naars dankte de Heer Principaal van  
gelijkstelt aan de 38e m inuut (1-1). De he.t O. L. V. College den Schepen om zijn  
supporters roeren zich duchtig, de aan-' mooie inzichten  welke hij zeide te hel- 
m oedigingskreten zijn n iet uit de lucht, pen verwezenlijken. Tevens had  hij 
I)e laatste m inuten van de eerste h elft woorden van lof voor het e lfta l van S. 
verloopen nog in het voordeel van de V. O. en bijzonderlijk voor diens keeper.

Op Donderdag 6 M aart ging onder 
groote belangstelling en geweldige geest
drift de laa tste  voetbalm atch door voor 
h et «W interhulp»-tom ooi, tusschen  de 
elfta llen  van de Stedelijke Vakschool en 
van h et O. L. V. College.

N adat de aanvoerders der ploegen e l
kander een herinneringswim pel hadden  
overhandigd, stelden de volgende ploegen  
zich op onder de onberispelijke leiding  
van M. Fleurman.

O. L. V. COLLEGE : Bussicot; Roose 
en Degraer; Depoorter, Vandenhoecke 
en Gunst; Vandenbroele, Boussy, Ber
quin, Lancsweert en Boedts.

STED. VAKSCHOOL : Bourgognie ; 
Vanderstuyft en Rosschaert; De Langhe 
Hubert en  Decraecke; Van de^Rivière, 
Evers, Mycke, Lem m ens en Debaty.

W egens de geweldige davering welke 
de Vrije T echnische School in  de vorige 
ontm oeting opliep vanwege h et College, 
start dit laa tste dan ook als algem een  
favoriet en  verw achtte m en zich  aan  
een spel van kat en  muis. Gedurende de 
gansche eerste h elft echter kwam  daar 
niets van in  huis. Wel integendeel, want 
door snelle aanvallen kwam en beurte
lings beide verdedigingen in benarde si
tuaties, terw ijl de twee portiers zich  
langs hun beste zijde deden kennen en  
luidruchtig toegeju icht werden bij mooie 
saves.

Aan de 17e m inuut op aanval langs  
den rechter vleugel zendt Boussy fijn  
voor doel en Lancsweert kopt prachtig

Nog steeds worden onroerende goede- ; binnen (1—0). De volgende tien  m inu
ten  is de S.V.O. overwegend in  de m eer
derheid en de zes verdedigers van het  
College zijn h aast n iet bij m achte om  
h et voortdurend terugkeerende gevaar 
te bezweren. Toch komjt h et College 
weer los en Keeper Bourgognie redt een  
drietal m alen achtereenvolgens.

Dan is h et weer de beurt aan  S. V. O. 
en ditm aal m et sukses, w ant als bij al
gem eenen aanval Roose een schot van  
Mycke ontzet, belandt de bal bij Evers 
die voorschotelt aan Mycke welke m et

m en in oorlogsfeiten. Bovengenoem de 
slachtoffers, alsook hun weduwen en  
rechthebbenden behooren tot de burger
lijke oorlogsslachtoffers en  m oeten er 
als dusdanig een aanvraag om pensioen  
indienen. #**

Onder de overleden burgerlijke oor
logsslachtoffers is m enig oudstrijder 
1914-18, die van een frontstreeprente ge
noot. We m aken de weduwen er attent  
op dat zij bij h et overlijden van  hun  
echtgenoot aanspraak m ogen m aken op 
bovengenoem de rente.

Verdere in lichtingen: P lantentraat 82 
te Oostende. Bureel den D insdag en  
Vrijdag van 5 tot 7 uur. Briefwisseling: 
zegel bijvoegen voor antwoord a.u.b.

Burgerlijke Stand
GEBOORTEN

2 Maart. — M arcel G unst van  Léon en 
M arcellina Roels, Vrijheidstraat, 86. !

4. — C hristiane Sweetlove van Adrien ' 
en Georgine Vandenberge, Leffingestr. 
128. — Josiane Vander Aerschot van Jo
zef en G eorgette N ieuwenhuyse, Toe-, 
kom ststraat, 6.

5. — Jenny D elanghe van Arthur en l 
Coralie Cuyle, Vredestraat, 35. — Arlette 
Dewilde van Julien en Eugenia Vanty- 
ghem , B lauw kasteelstraat, 24b. — Lu
cienne Duf ait van  Jan  en Maria Maes, 
V ereenigingstraat, 109.

6. — üiugenie Cools van Jan en  Nelli 
Florissoone, A artshertogstraat, 1.

DE GEDIPLOMEERDE VROEDVROUW

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

Z ich  wenden : Moederhuis Mme 
Jongbloet, Frère Orbanstraat 143, Oos
tende.

STERFGEVALLEN

1 Maart. — Eouis Dekeyser, 70 j., wed. 
van Maria Decerf, Ed. Cavellstraat 15.

4. — Frank Gooding, 45 j., echt. van  
Julia, Vandenbroucke, V indicttivelaan,1 
20. — Jeanne Tollem and, 20 j., ong. Kai- 
rostraat, 1. — Sebastian  Caron, 88 jaar, 
wed. van  M athilde Lauwerens en van  
Alida Cattrysse, V ereenigingstraat, 54. 
M aria Borrey, 81 jaar, wed. van Carolus 
Valcke, R ogierlaan, 45.

5. — Monique Bonaventure, 1 m aand, 
Nieuwpoortsteenweg, 31. — Karei Bor- 
goo, 61 j., echtg. van Florentia Haever- 
m aet, J. B esagestraat, 50. — Maurice 
Scnm idt, 4 m., woont te  Steene.

6. — H ilda Hubrechsen, 8 d., Oester- 
bankstraat, 15. — Ram ond Lebrun, 13 
j., J. B esagestraat, 27.

8. — Petrus Tempere, 69 j., echt. van  
Anna Guldem ont, N ieuw landstraat, 64.

We ndt  U bij STERFGEVAL to t

August Verburgh
Aanne mer  van Begrafenissen 

OOSTSTRAAT, 36 — OOSTENDE

Halme: Cionin, \ a n  Houtte, Swimberghe, 
V.m ïs< ghe~n en Vermeire.

V. G Oostende: Vergracht; Schaecken  
en H eynem aii: M estdagh, D asseville en  
Seghers; P. Mycke, E. Mycke, Gosselin, 
Servais en Rotsaert.

De O ostendenaars hebben de kamp- 
keuze, m aar Cercle n estelt zich dadelijk  
voor de m uit van Vergracht. Oostende 
verplaatst h et spel, doch de aanvallen  
worden n iet doorgedreven. Geleidelijk  
dringen de Bruggelingen hun spel op, 
doch stuiten  op een m oedig verweer der 
V. G.-achterhoede. Na 12 m inuten spel 
opent Crepin den stand, waarna George 
de eerste m eldensw aardige ballen te  ver
werken krijgt. Cercle is  veel gevaarlijker 
;n zijn aanvallen  en Vergracht m oet 
iich duchtig weren. Op een persoonlijke 
doorbraak, slaagt Swim berghe er in  een 
tweede doelpunt te netten, dit na 24 
m inuten spel. Amper vijf m inuten later  
zorgt dezelfde speler voor een derde 
doelpunt. Op reactie van Rotsaert, is 
deze aanval Cercle bijna noodlottig. 
Daarna verkijkt R otsaert, alleen  voor 
doel, een mooie kans. Twee hoekschop
pen voor Oostende blijven zonder gevolg  
en m et 3-0 in  h et voordeel van Cercle 
treedt de rust in.

Bij h et hervatten  dringen de Brugge
lingen  onm iddellijk hun spel op, zoodat 
Vergracht de handen vol krijgt. Wan
neer George zijn kooi verlaten heeft, 
wordt een gevaarlijk schot van Servais 
op de lijn  weggetrapt. Na 10 m inuten  
spel wordt Van Iseghem  ruw aangeloo- 
pen en  de toegekende strafschop wordt 
door George in  doelpunt om gezet. De 
O ostendsche ploeg stort ineen, n iettegen 
staande D asseville zijn m annen ten  aan
val aanspoort. Na een hoekschop voor 
Cercle, on tstaat een geharrewar vóór de 
n etten  van Vergracht, die door een  salon- 
pasje van Van Iseghem  voor de zesde 
m aal h et nakijken heeft, ’t  V. G. kom t 
zijn inzinking te  boven, doch zal er niet 
in slagen  een n ochtans verdiend tegen- 
punt te netten.

KALENDER VOOR ZONDAG 16 MAART

PROVINCIALE AFDEEUNG  
Reeks A

15 u.: F. C. Knokke (B) — A. S. Oostende 
C. S. Brugge — F. C. Knokke (A) 

GEWESTELIJKE AFDEELING 
Reeks A

15 u.: V. G. Oostende — A. S. Oostende

ZONDAG AANSTAANDE 16 MAART 1941
te  15 uur op het V. G. veld  

V. G. OOSTENDE — A. S. OOSTENDE
Zondag aanstaande hebben we dus de 

tweede derby van het seizoen in  de Ge
w estelijke Afdeeling. Terwijl A. S. m et 
haar beste reserven zal optreden, stelt  
V. G. zijn  sterkste elfta l in  lijn, zoodat 
een aantrekkelijke en spannende m atch  
m ag voorzien worden, die zonder eenigen  
tw ijfel een talrijk  publiek zal aanlok
ken.

De opstelling der ploegen is de vol
gende:

V. G. ; Vergracht; Vandenberghe en 
Heynem an; Schaecken, D asseville en 
M estdagh; Rotsaert, Zwaenepoel, G osse
lin, Mycke Edm. en  Mycke P.

A. S. : Calemyn; Roose en Depauw Fr.; 
Meier, Depauw C. en  Deboodt; De
schacht J., Hollem eersch, Janssens, De
jonghe en Vandendriessche.

Aftrap te 15 uur.

Boksen

DE OVERHANDIGING VAN DEM BEKER (Cliché Photogr. Brug.)

S. V. O. Mycke komt alleen op enkele m e
ter voor doel en h eeft m aar in  te  leggen  
doch sch iet op onbegrijpelijke wijze 
naast. De rust kom t m et gelijken stand, 
w anneer een voorsprong 2-1 voor S. V. O. 
beter de spelverhouding had uitgedrukt.
Het College speelde ver beneden zijn  
gewoon peil, terw ijl hun tegenstrevers 
zich zelf overtroffen en zeker een doeltje 
voorsprong verdienden.

N a de rust start h et College m et wind- 
voordeel en  h eeft zijn  opstelling gew ij
zigd. Na enkele wederzijdsche aanvallen  
gaat Boedts, die een prachtspelertje is, 
er van door. Zijn gem eten voorzet wordt 
door Boussy hard op doel geschoten, ax- 
geweerd en door Boussy hernom en: 2-1 
aan de 5e m inuut

Nu komen de C ollegejongens pas voer 
goed los. Aardig kombineerend wandelen  

door de S. V. O.-verdediging en be 
schieten  h et doel. De keeper echter is 
onverbiddelijk. Op persoonlijke door
braak kogelt Boussy binnen n a  10 min ! tornooi, onzen besten dank. 
<;<-D.

De Vakschool, is  ingedrukt, ze zijn l e t - 1 Nam ens de

HUWELIJKEN

8 Maart. — Tackoen M auritius, stads- 
wrerkm an en B ogaert Maria, wed. Mom
m ens Albert. — Vandecasteele Jozef, be
diende en  Vermeersch Odila, z. b.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN

9 Maart. — Verschelde Maurits, brou
w ersgast, C irkelstraat, 18 en Doom Ma
ria, z. b. Capucienenstraa.t, 15. — Ver- 
schueren Lodewijk, zeem an en  Herkel- 
bout Philom ena, Schippersstraat, 32. — 
Desom er Julianus, m atroos, C irkelstraat 
40 en Vlaem inck Lydie, C apucienenstraat

40.

UITSLAGEN VAN ZONDAG 9 MAART

PROVINCIALE AFDEELING — REEKS A 
A. S. Oostende — F. C. Brugge 5— 1 
C. S. Brugge — V. G. Oostende 6—0 

R a n g s c h i k k i n g
1. F. C. Knokke (A) 11 9 1 1 36 13 19
2. C. S. Brugge 10 9 1 0 41 8 18
3. A. S. Oostende 11 8 2 1 50 21 17 
V. G. Oostende 13 4 7 2 37 38 10 
F. C. Knokke (B) 12 5 6 1 19 36 11
6. F. C. Brugge 13 4 9 0 22 36 8
7. D. C. Blankenb. 14 4 10 0 20 43 8
8. S. V. Blankenb. 12 2 2 1 15 45 5

A. S. Oostende 5 — F. C. Brugge 1
S lechts m atige belangstelling, w an

neer volgende ploegen in  lijn  gesteld  
worden :

A. S. OOSTENDE: Pincket; Hinderyckx 
en W ets; Vandenbroucke, A speslagh en 
D eschacht ; Vandierendounck, Dehae- 
mers, De Bie, Lenaers en  Depooter.

Club: Neyt; Vanderm ullen en  Derous; 
Himpe, De veen en Van Pottelberghe ; 
Deblock, M oeyaert, Masyn, Legon en  
Decaluwé.

Van m eet af aan  wordt door beide 
elfta llen  vlug van  stapel geloopen. De 
O ostendenaars komen echter weldra ge
vaarlijk aandringen, zoodat jNeyt die zijn  
heroptreden m aakt de handen u it de 
m ouwen m oet steken. Het spel is onge
veer 20 m inuten oud, w anneer Lenaers 
den bal toegespeeld  wordt, zijn  voorzet 
komt bij De Bie t e re c h t  en Neyt  kr i jg t

EEN MEETING VAN TEGENVALLERS
Asseloos be h a a l t  een 
gevleide puntenzege

Er was Zondag 1.1. m isschien  wel zoo
veel belangstelling als tijdens vorige 
bijeenkom sten, doch ongelukkig werd de 
bijeenkom st een s te m eer tegengewerkt 
door h et noodlot. All Gerard kreeg ver
bod op te  treden van  de afdeeling Ant
werpen, om dat hij 'op 18n dezer Roth in  
de Scheldestad m oet gaan  bekampen. Bij 
gebreke hieraan te voldoen, werd een  
strafboete van 4.000 fr. voorzien, zoodat 
da revanchem atch All Gerard-De Ruy
ter verdaagd werd. Ook de Brusselaar 
Wyns bleek afwezig, daar hem  een toe
gangsbew ijs naar de kust werd gewei
gerd. Jackie, die hem  tegen  Declercq ver
ving, bleek een waardige invaller en  de 
Oostendenaar m oest zelfs h et onderspit 
delven. Als verontschuldiging kan hij 
echter doen gelden dat hij slech ts m et 
de linkerhand kon boksen, daar zijn 
rechter reeds in  de eerste slagw isseling  
bezeerd werd. Toch bleek de Antwerpe
naar, sp ijts alles een betere tegenstrever  
en zijn overwinning w as dan ook ten  
zeerste verdiend.

De hoofdkam p tu ssch en  Albert Asse
loos en  Leonard Steyaert w as zeer spec
taculair en eindigde m et een gevleide 
puntenzege' van  den localen  bokser. 
Laatstgenoem de nam  aanvankelijk  het 
in itia tief van den kamp in  handen, doen 
op h et einde reageerde Steyaert zoo flink  
dat hij o.i. wel een gelijk spel verdiend 
had.

Bij de liefhebbers was h et succes on
zer stadsgehooten  bijna voltallig  over 
gansch  de lijn. A lleen Zeebrouck viel 
ditm aal uit den toon en werd door eigen  
schu ld  uitgeteld . H elsm oortel léverde 
een voortreffelijk gevecht, terwijl Hoor
ne en Vandenberghe eveneens aan de 
winnende hand bleven. Van Eenoo en 
Declercq boksten onbeslist, u itslag die 
den bezoeker zeer gelukkig miek.
De u itslagen  luiden als volgt: 

Liefhebberskam pen over 4 x 2  m inu
ten  :

WILLEMS (58 kg.) Roeselare w int m et 
k o. in de eerste ronde van  Zeebrouck 
(58 kg.) Oostende.

VANDENBERGHE (57 kg.) Oostende, 
w int m et k. o. in  de tweede ronde van  
De Bruyne (57 kg.) Roeselare.

I HOORNE (67 kg.) Oostende w int m et 
voor de eerste m aal he.t nakijken. Aan- de punten van Verleye (68 kg.) Roese- 
gem oedigd door dit succes, b lijft O o s-ja re .

Hierm ede liep h et onder alle oogpun
ten  buitengewoon geslaagd tornooi ten  
einde, en  zal heel zeker een ronde som  
hebben opgebracht ten  bate van W inter
hulp.

Ter herinnering nog de u itslagen  der 
m atchen en de eindrangschikking:
Vrije Tech. School — St. Vakschool 6-3
0 . L. V. College — Vr. Tech. School 9-0 
Sted. V akschool — O. L. V. College 1-7

Eindrangschikking
1. O. L. V. College 2 2 0 0 16 1 K
2. Vrije Tech. Sch. 2 1 0 1 6 12 2
3. Sted. Vakschool 2 0 0 2 4 13 0

DE OPBRENGST VAN HET TORNOOI

Het voetbaltornooi. «Winterhulp» beker 
heer Schepen Devriendt en  betwist tu s
schen  O. L. V. College, Stedelijke Vak
school en Vrije T echnische School h eeft 
de mooie som  van 4.612,90 fr. opgebracht.

Aan allen  die h et hunne bijgedragen  
hebben voor h et welgelukken van dit

inrichters.

tende de aanvallende partij en op nieu
wen gevaarlijken aanval begaat Club 
fout in  ’t  berucht gebied; De Bie p laatst 
zich achter den bal en m et een goed- 
gericht schot wordt de strafschop, na  
30 m inuten  spel, in  doelpunt omgezet. 
Brugge h eeft nog w einig in  te brengen  
en wordt in  zijn speelhelft teruggedron
gen. Met de 35e m inuut gaat De Bie 
door de verdediging en Lenaers die goed 
volgde, geeft Neyt opnieuw het nakijken. 
Vijf m inuten nadien  teekent Dehaem ers 
een m ooi doelpunt aan, op voorzet van  
De Bie, zoodat Oostende aan  de rust 
m et 4-0 de leiding in  handen  heeft.

Na h et hervatten  is Club h et eerst in
gespeeld en op algem eenen aanval doelt 
Decaluwé een tegenpunt buiten h et be
reik van  Pincket. Het spel is nu meer 
verdeeld en  is  zeer aantrekkelijk om vol
gen. Na 25 m inuten  spel zal Depooter 
een  fraaien p laatselijken  aanval m et een  
vijfde doelpunt bekronen. Verder blijft 
de partij spannend betwist to t h et einde, 
daar Club, n iettegen staand e zijn  ach
terstel, zich kranig blijft verdedigen. Het 
einde ziet Oostende n och tan s overver
diend winnen.

C. S. Brugge 6 — V. G. Oostende 0

Mat ige  belangstel l ing.  
Cercle.  O m e r  George; Van Tuyckom

HELSMOORTEL (67 kg) Oostende wint 
m et de punten van Dem unck (67 kg.) 
Roeselare.

Beroepskam p over 8 x 3  m inuten:
JACKIE (59 kg.) Antwerpen w int met 

ds punten van  Declercq (57 kg.) Oosten
de.

Beroepsskom p over 10 x 3 m inuten:
A. ASSELOOS (73 kg.) Oostende, wint 

m et de punten van L. Steyaert <72 kg.)
) Antwerpen.

ALL GERARD— ROTH GETEEKEWD
Wij vernem en dat de kamp tusschen  

Roth en All Gerard voor 18 M aart te 
Antwerpen geteekend werd. De Oosten
denaar staat hier vóór zware partij,doch  
zal zich flink uit den slag trekken.

ASSELOOS—BRIDOU
Op Zondag 16 M aart zal Llbert Asse

loos, kam pioen der beide Vlaanderen  
halfzw aargew icht, te  Izegem  zijn .titel 
op h et spel zetten  tegen  den Ronsenaar 
G aston Bridou. De O ostendenaar m oet 
bekwaam  zijn, zijn trofee te behouden.

MEETING OP 23 MAART TE OOSTENDE
Op Zondag 23 M aart wordt te  Oos

tende een nieuwe m eeting ingericht, dit
m aal ten  voordeele van «Winterhulp», 
m et een mooi program m a, d a t  wij in  ons

6n S c h ' t t e ;  Mahieu ,  S n a u w a e r t  e n  Van | volgend n u m m e r  zul len raededeelen.


