
LICHTEN
MAART

alt ■an

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

Deze t abe l  geef t
h e t  wezenl i jk uur
volgens de zon.

HET VISSCHB&/BIAD

-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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De Verzekering der Visschers 
tegen Bedrijfsongevallen 

in de huidige omstandigheden
In de huidige om standigheden kunnen  

zich gansch onvoorziene voorvallen voor
doen w at betreft de verzekering tegen  
arbeidsongevallen der te werk gestelde  
visschers. Het past bijgevolg deze geval
len eens van nabij te onderzoeken.

A. — Belgische visschers a a n  boord van 
v is sche rsvaar tuigen door de Overheid 
opgeëischt  en die de visscheri j  voort 
zouden kunnen  uitoefenen.

Dit geval h eeft zich tot op heden in 
de visscherij n iet voorgedaan; h et is 
echter n iet u itgesloten en de vraag stelt  
zich bijgevolg toch welke de toestand is, 
tegenover de toepassing der w et van 30 
December 1929. van de bem anningen die 
dienst doen aan boord van de door de 
overheden opgeëischte eenheden.

Het is best m ogelijk dat de bem an
ning, of a lthan s een gedeelte er van, 
rechtstreeks door den reeder of door zijn 
aangestelden aangeworven worden om  
een dienst aan boord te verrichten en 
zi.s bijgevolg in  rechtstreeksch dienstver
band m et den reeder staan. Dit zal b.v. 
het geval zijn telkens h et contract van  
opeisching de verplichting bevat voor de 
reeders om een bem anning aan boord 
van zijn schip te plaatsen.

De bem anning schijnt in  dit laatste  
geval gerechtigd aanspraak te m aken op 
de toepassing der wet van 30 December 
1929 en is de G em eenschappelijke Kas 
voor de Zevisscherij verplicht den ree
der, m its betaling der premie, te verze
keren tegen  het beroepsrisico.

Dezelfde verplichtingen bestaan ten  
opzichte van de verzekering van h et oor- 
logsrisico.

B. — Belgische vi ssche rsvaa r tuigen door 
de Overheid opgeëischt  me t  de b e m a n 
ning om t i jdel i jk een a nd e r  dan  het  
visscher i jbedr i j f  ui t  t e  oefenen.

Wanneer h et een visschersvaartuig  
geldt dat opgeëischt wordt m et zijne be
m anning om b.v. toezicht uit te oefenen  
ever de visschende vaartuigen of nog als 
sleepboot te dienen, enz., bestaat er tu s
schen den reeder en die bem anning een 
dienstverband, dat, naar ons inzien, de 
algemeene wet op de arbeidsongevallen  
(gewijzigde wet van 24 Decem ber 1903) 
toepasselijk m aakt en n iet de bijzondere 
wet van 30 December 1929.

Wat de verzekering tegen  oorlogsrisico  
aangaat, kan een vrijwillige verzekering 
door den reeder aangevraagd worden, 
bij de G em eenschappelijke Kas. Deze 
vrijwillige verzekering kan door den  
«Minister belast m et het bestuur van het 
zeewezen» aanvaard of geweigerd wor
den.

C, — Belgische v i s scher svaar tuigen  door 
de Overheid zonder  de b e m an n i ng  op
geë ischt  en he t  Hooger Bestuur  vis
sche rs  moet  aanwerven  of  opeischen 
voor andere  doeleinden dan  de vissche
rij, b.v. bewaken van de v i s sche r svaa r 
tuigen.

In geval van aanwerving kunnen de 
betrokkenen als tijdelijke bedienden be
handeld worden.

In geval van  opeisching zou de rege
ling m oeten kunnen toegepast worden, 
welke genom en werd of kan genom en  
worden in toepassing der wet van 5 
M aart 1935, betreffende de Staatsbur
gers die, bij vrijw illige d ienstnem ing of 
bij opeisching de werking van de open
bare diensten m oeten verzekeren.

D. — Vreemde bem an ni n g  die van uit  
een vreemde haven de visscheri j  u i t 
oefent  op een Belgisch v is sche r svaa r 
tu ig  d a t  n o ch t an s  een vreemde vlag 
en n u m m e r  voert.
De w et van  30 Decem ber 1929 is  in  dit 

geval n iet toepasselijk  en de Gemeen-

Wij hebben nieuws van....
Uit Antwerpen worden ons in lichtin 

gen gevraagd nopens JOSEPH VAJî 
STAJEM, stoker aan  boord van h et Bel
gisch  vaartuig S.S. «Ville de Gand», van  
de Agence M aritim e Internatonale. Dit 
vaartuig w as op 10 Mei 1940 in Le Havre. 

. . .
Vrouw R. VERCOUTER m eldt ons dat 

het vaartuig 0.269 «St. Jans Berchmans.» 
toebehoorende aan Karei Louis Walraeve, 
op 24 Mei te 13 uur te  Fécam p lag. Er 
werd verklaard dat dit vaartuig naar  
Engeland zou vertrekken, vermoedelijk  
naar Brixham .

*#*
Men vraagt ons in lichtingen  over 

ADOLF MALFEYT, vertrokken m et de 
0.295 uit Oostende, op Zaterdag 24 Mei 
1940. Schipper aan boord van dit vaar
tuig w as HENRI BOYDENS.***

Wij vernem en dat de 0.302, toebehoo
rende aan HENNAERT EMIEL, zich in  
Engeland bevindt. **#

AAN CH. DEMUNTER, ZEEBRUGGE. 
— Lauwereins Adolf, loods der Schelde

eischt. Meer nieuw s kan deze loods niet 
verstrekken * * «

Wie kan ons nadere in lichtingen  be
zorgen over MARIA BERTEN en hare 
dochtertjes GERMAÏNE en GILBERTE 
CARPELS. Gedurende de oorlogsdagen  
is ze uitgeweken m et haar schoonouders 
en werd laa tst gezien te Dieppe. Nadere 
in lichtingen  zouden de fam ilie Berten  
zeer welkom zijn.

*  » •

Men deelt ons m ede dat BASIEL VAN- 
HOUTTE, le  m ach in ist aan de s.s. «Adolf 
Urbain» der reederij Herm ans, zich in  
goede gezondheid in Engeland bevindt. 
D it blijkt uit een brief ontvangen door 
Mevrouw Vanhoutte, zijn moeder, wo
nende Groenendijk, 59, Breedene, van  
haar zoons, CHARLES, MAX en AMAN- 
DUS, die aldaar insgelijks verblijven.

*#*
Er is nieuw s van GEORGES SMES- 

SAERT en zijn echtgenoote JEANNE 
DEVOS, die in  goede gezondheid in En
geland vertoeven. Men kan hun schrij
ven aan h et volgend adres: Georges

Verdienstelijke 
Werkers 

te Zeebrugge

scheppelijke K as voor de Zeevisscherij werd door de Fransche overheid opge- 
hoeft bijgevolg n iet tusschen  tee komen.
(>faar verluidt verkeert de Z.65, die van  
uit IJm uiden onder IJm.222 vaart, in  dit 
geval.

monden, deelt ons mede dat h et stoom- | Sm essaert-Devos, Postbox 506, Lissabon, 
schip «MARCEL» der Reederij Herm ans, ! Portugal, 
op 24 en 25 Mei 1940 te St. Malo lag. Het

E. — Belgisch v i s scher svaa r tuig  door een 
vreemd ond er d a an  u i tg eb aa t  onder  
Belgische vlag.
Verscheidene vaartuigen, die van uit 

Fransche havens varen, verkeeren in  
dit geval (0 .1 , 0.182, enz.).

We verwijzen h ier n aar art. 2, par. 4 
van de w et van 30 December 1929 dat ge
w aagt van visschers, die deel uitm aken  
v

De Noodzakelijkheid 
van het Zwemonderricht 

in onze Scholen

P. MINNE, Coxydesteenweg, Oostduin- 
kerke, vraagt of iem and in lichtin gen  kan 
bezorgen over het vaartuig 0.105, toebe
hoorende aan HENRI VERHAEGHE. Dit 
vaartuig is den 10 Mei 1940 u it Boulogne 
vertrokken. Verder bekwam m en geen  
nieuw s meer.

I AAN CHARLES DEMUNTER. ZEE- 
! BRUGGE. — De heer Soenen, agent bij 
I h et W aterschoutsam bt te Zeebrugge,

--------- ■ ---------  geeft ons de volgende in lichting:
I « Bij de ontruim ing van h et W ater-

Het oneeluk dat nver eenie-e WPkpn sclloutsam bt te Zeebrugge, verliet ik  
„ v L  deze haven aan boord van h et m otor-

an de bem anning van Belgische schip «René» derzëïfde Reederij als dë
schersvaa: tuigen. | leven kostte aan een veertigtal kinderen, sM arcPi»

In dit geval, m oet de gansche bem an- 7̂ e Op Zondag 19 Mei 1940 lag h et m otor-
ning, zoowel vreem den als Belgen, aan- yerscnniigneid, ja  laa t ons zeggen, na- „ „ h i n  «Mnrrpi» tpn ankpr nn rip rppHp
zien worden als onderwom en aan de w et latigheid  der openbare besturen op ge- . . . . . . . . .w uiuen dib unueiw oipen  aan ae w ei van Boulogne, alwaar wij insgelijks ten
van 30 December 1929, en ZOU de Ultba- Dl(La  van  n e t- zwemonderricht. anker kw am en On Maanriae- n a ch t tr>PnZwemmen is inderdaad m  de m eeste  ̂ kwam en. u p  M aandag nacnt, toen

scholen n iet verplichtend en  ook zeer de <<Rene» vandaar vertrok, lag de «Mar-
zelden onderwezen, om dat ofwel de on- daar nog steeds ten  anker. K apitein
derwijzers zelf n iet kunnen zwem m en of Coopman was op 19 Mei bij ons aan
om dat h et gem eentebestuur h et gezonde boord gekomen, vergezeld van DEMUN-
en h et nuttige er van n iet w il inzien. TER G aston en CHRISTENSEN Thum.

Het is dan ook begrijpelijk, dat er elk Volgens verklaring van dezen kapitein
jaar zooveel kinderen om h et leven  ko- vervoerde dit schip een lading kolen
m en. ivoor Kales. Daar deze haven n iet kon

En nochtans, wie zou er durven b e tw is-1 aangedaan worden, was de kapitein  de
ten  dat dergejliijke leergang n ie t  een aller- m eening toegedaan dat hij zou verplicht
eerste noodw endigheid daarstelt. geweest zijn terug koers te zetten  op En

ter of de eigenaar de verschuldigde pre
m ie m oeten betalen voor gewoon- en oor 
logsrisico.

F. — Belgische v i ssche rsvaar tuigen door 
Belgen u i tgeb aa t  van ui t  vreemde 
havens.
Dergelijke gevallen doen zich than s  

voor te  La R ochelle, w aar een zevental 
van onze vaartuigen (0.128, 0.168, 0.263, 
0.317, N.60, N.62) de visscherij u itoefe
nen.

H et laat geen tw ijfel over dat de wet 
op de arbeidsongevallen overkom en aan  
zeelieden toepasselijk  is.

De premie is bijgevolg door den reeder 
of uitbater verschuldigd.

Koninklijk Werk 
van den «Ibis»

Bericht aan de 
Visschers

HEROPENING DER SCHOOL

Men deelt ons m ede dat het Koninklijk  
Werk van den « Ibis » binnenkort de 
school zal heropenen in h et om liggende 
van Brugge. De leerlingen zullen van den 
juisten datum  op de hoogte gesteld  wor
den.

De heeren Courtens, afgevaardigde van  
het Werk en Cambier, bestuurder, heb
ben alles in het werk gesteld  om de op
leiding van onze jonge zeelieden in  de 
hand te werken.

Dit is een verheugend nieuws voor onze 
jonge leerkrachten, die iets voor de zee
vaart voelen.

De eigenaars van visschersvaartuigen  
kunnen bevoorradingsbons bekom en voor 
petroleum  voor verlichting en kook- 
tioeleiiiden aan boord van hun vaartui
gen.

Deze bevoorradingsbons zijn  te beko
m en op h et S tadhuis van  Oostende. Bu
reel van de M ilitie.

Belangrijk Bericht 
aan onze 

Abonnenten in het 
Buitenland

M illioenen worden jaarlijks u itgegeven  
voor h et m edisch toezicht in  de scholen, 
om de gezondheid der kinderen te vrij
waren en hen aan ziekte en dood te ont
rukken.

Is h et dan n iet logisch, dat ook de k in
deren eerst en vooral in  staa t gesteld  
worden, hun eigen  leven  te  redden en  
zich kloek en gezond nouden?

Is h et aanneem baar dat er bij voor
beeld h ier te Oostende, nog 90 t.h. kin
deren en jongelingen zijn, die n iet kun
n en  zwemmen?

Het sch ijn t dat er voor dergelijken leer
gang geen tijd  te vinden is en  dat de 
schooljeugd te veel uren lessen  zou ver
liezen. Dijt is ten  andere h et advies van  
som m ige schoolbestuurders!

Alsof h et nu n iet oneinaig belangrijker 
is een  kind in staa t te  stellen  zijn leven  
te redden, dan h et gescniedenis, gezond-

geland. Ik kan U ook verklaren dat dit 
h et verlangen en de begeerte was van  
dezen kapitein, zoodat ik denk dat hij 
dit dan ook h eeft gedaan. »

Kan iemand ons inlichtingen 

bezorgen nopens het lot 

van de “ Aloha „ ?

De heer Vandamm e, Schepen van  
Openbare Werken der stad Brugge, h eeft 
zich aanstonds bereid getoond m et den 
d.d. W aterschout der haven van Zee
brugge, den heer Van Steenweghe, sa 
m en te werken, ten  einde de kwestie der 
24 gehuurde vaartuigen dezer haven voor 
de bebakening der Schelde tot een goed 
einde te brengen, zoowel voor w at het 
bedrag van den huurprijs betreft, als 
voor de uitkeering der m aandgelden  
door de Kriegsmarine van Rotterdam.

De heer d.d. Burgem eester Goetinck, 
van Heist, doet van zijn kant insgelijks 
alles w at in  zijn  bereiik lig t om net be
lang van onze visscherij te dienen, al
hoewel zulks n iet steeds ter kennis komt 
van de belanghebbenden zelf. Zijn stil
zwijgend werk is dan ook des te ver
dienstelijker.

Met dergelijke m annen kan en zal er 
heel zeker n uttig  werk voor onze v is
schers verriicht worden. Daarvoor zijn  
geen gelukzoekers noodig.

Te Oostende hebben we Burgem eester 
Serruys en den heer Velthof, bestuurder 
der visschershaven; te Nieuwoort, Bur
gem eester Van Dam m e en de Visscherij - 
centrale en te Zeebrugge en H eist de 
heeren waarvan hierboven sprake, tot 
wie m en zich m ag wenden.

Visschers, w endt U dus steeds tot uwe 
overheden.

W I L T  U  W I i X J V B N  V

V ijf du izen d  fr a n k  
T ien  du izen d  fra n k  

V ijf en  tw in tig  du izend  fra n k  
V ijftig  d u izend  fr a n k  

H onderd du izend  fra n k  
o f ze lfs

Een Millioen
voor enkele  fra n k s  

Neem t deel aan de

L O T E R I J  W I N T E R H U L P
22.400 andere loten van 100 tot 1.000 fr. 
H et b ilje t: 50 fr . H et v ijfd e :  10 fr.

(49)

Een lange en belangrijke 

Reis naar Frankrijk

De Uitbetaling der 
Visschers- 
pensioenen

•VtJSf*

De eerstvolgende u itbetaling der vis- 
scherspensioenen door de Voorzorgskas 
der Visscherij aan de oude visschers en 
hun gezinnen h eeft p laats op VRIJDAG 
28 MAART aanstaande tusschen  13.30 
en 15.30 uur. in  de benedenzaal van het 
G erechtshof (Stadhuis).

Voor de m aand M aart zullen dezelfde 
regelen worden toegepast als voor Fe
bruari 1941.

1. Wie bijgevolg steun trekt van de 
Commissie van Openbaren Onderstand, 
moet zich bij de betaling n iet aanbieden, 
daar hun geen pensioen zal uitgekeerd  
worden. D egenen die van den steun ge
nietend, verleden m aand hun groene 
kaart n iet hebben afgegeven zijn ver
plicht dit zonder u itstel te doen.

2. Wie n iet te  Oostende verblijft moet, 
wil hij in  h et bezit gesteld  worden van  
zijn pensioen voor de m aand M aart 1941 
aan de Voorzorgskas der Visscherij, 
R entenierstraat, 7, Oostende:

a) een levensbew ijs sturen afgeleverd  
door h et gem eentebestuur;

b) een bewijs van de Comm issie van  
Openbaren Onderstand, w aaruit blijkt, 
dat er geen steun wordt getrokken.

3. Wie zich voor een ander persoon bij 
de betaling aanbiedt m oet voorzien zijn  
van de bewijsstukken opgegeven onder 
num m er 2.

De Visscherij in 
Holland

M en schrijft ons h et volgende:

D insdagm orgen ve r tre kk en  de heeren  
In sp ec teu r  E berhardt, d.d. w a terschou t 
Pockelé en V andenberghe Prosper, g r if
fie r  va n  de G em eenschapelijke  K as voor 
Zeevisscherij, voor een  lange en  belang
r ijke  reis naar F rankrijk .

D it ve r trek  d iende to t dan  u itgeste ld , 
o m da t ta ir ijke  m o e ilijkh ed en  nog u it den  
weg d ienden  geru im d, in za ke  repa triee-  
ring van  nog een  25-tal v issch ersva a rtu i
gen e n  nog andere za k en  w aarover hier  
bezwttçirlijk k a n  u itg ew ijd  worden.

W ir tsc h a fta b te ilu n g  van  de15Aam  de___ ____ ___________  _____  « K unnen uwe talrijke lezers inlich-
heidsïeer of iets dergeïïjks aan  te  leeren ! B eze tte n d e  M a cn t w erd gevraagd bij de

Het is daarom  dat h et zwem onderricht de m oteurboot «Aloha», dat nog steeds MUÜaire o v e rh e d e n  aldaar tu ssch en  te
verplichtend m oet zijn en, w at m en ook zeer duister is? , ___  ,
moge beweren, er eerst en  vooral daar- M ijn broeder werd op 12 Mei 1940 door 
voor tijd  m oet gevonden worden h et bestuur der O orlogsm anne te Oos-

Wij m eenen te weten dat de heer De- tende aan boord van dit vaartuig aan- 
vriendt, Scliepen van  Openbaar Onder- gem onsterd in hoedanigheid  van radio-

Belgische Visschers
vaartuigen 

in den Vreemde

Aan onze abonnenten in h et buiten
land deelen we m ede dat we ons ver
p lich t zullen zien  de verzending van  ons 
blad vanaf 1 April aan staan ae stop te  
zetten, indien vóór dezen datum  de prijs 
van h et abonnem ent m et gestort is.

De betalingen  kunnen geaaan  worden  
lan gs de EMMISIEBANK of door een  an
der geldig m iadel van  betaling op reke
n ing van  «Het Visscherijblad» (M. Van- 

De vraag wordt ons gesteld waar de denoerghe Pr.), N ieuwpoortsteenweg, 
Belgische visschersvaarluigen vertoeven, 44, u ostend e (B elgië), 
welke destijds door h et Marinekorps w er -! Gezien h et overm aken van den abon- 
den opgeëischt. Deze zijn de 0.317, 0.340 nem entsprijs geruim en tijd  zou kunnen  
O.140, Z.8 en Z.25. : in  beslag nem en, raaen  we onze abon-

De 0.317 behoort toe aan Viaene Frans nenten  aan, ons onverwijld, door m idael 
en vaart than s uit La Rochelle. I van een briefkaart, op de hoogte te stel-

0.340 is van Calcoen Remi, en  ligt len van de door h en  gedane storting. 
Mans te Bilbao (Spanje). j Hierdoor zal verm eden worden dat h et

wijs, een voorstel zal doen aan den ge 
m eenteraad om h et verplichtend zweiu- 
o n d em ch t aan  de program m a's der lu 
gere, m iddeloare en vakscnolen toe te  
voegen, en  dit vanaf den derden graad  
voor he,t lager onderwijs en  vanaf h et  
eerste jaar voor h et ander onderwijs.

Het onderwijzend personeel zal uitge- 
noodigd worden zijn m edewerking te*ver
leenen, en in  geval h et n iet in  sta a t is  
deze lessen  behoorlijk te  geven, zal er

te legrafist
O nlangs werd door dit bestuur een be

richt uitgezonden waaruit bleek dat de 
«Aloha» m et m an en m uis vergaan was 
op 20 Mei 1940 vóór Oostende. De lijst  
werd opgegeven van de personen, die in  
deze scheepsram p den dood zouden heb
ben gevonden.

M aar sindsdien zouden personen, wier 
naam  op deze lijst voorkomt, teeken van  
leven gegeven hebben; anderzijds heb-

een zw em m eester hen daarin  b eh ilp zaam  £ ?  « « S 2 K Ü S »
zijn.

kom en  om  te  verkrijgen , d a t de nog  
overb n jven d e  v isschersvaartu igen , die 
nog in  F ransche  h a ven s verspreid  liggen, 
terug na a r B elgië zouden  m ogen  ge
bra ch t w orden.

G e tra ch t zat w orden alle za ken  zooveel 
m o g eiijk  ter p ia a ts  a f te  h a n d e len  en  
daarom  zal ach tereenvo igens Boulogne, 
D ieppe, P arijs, C herbourg, B rest, La R o
chelle e n  B ordeaux  d ienen  a fgereisd  
zonder te  spreicen va n  al de andere  
k le in e  havens, w aar onze visschersvaar
tu ig en  zouden  vertoeven , zooals Fécam p  
en  O uistreham .

Te P arijs zu llen  de voornaam ste  o n -  
d erh a n d e lin g en  p la a ts  hebben , te rw ijl te

Het ware ten  andere te  w enschen  dat i i^en stelt bijgevolg verscheidene te

dat het vaartuig, na den 20 Mei 1940 te : La R ochelle  de kw estie  va n  de verzeke
ring  der v issch ersva a rtu ig en  zal geregeld

ook h et onderwijzend personeel in  s ta a t ' ePMtrildïffhf>den%ast- miTn‘moeder en worfien v00r al de va a rtu ig en  die er nog  
gesteld  worde zw em lessen te volgen w ant ^fsook altelammeledfn van de ver toeven -
daar ook ontbreekt h et aan kennis. I £  “ “ i “J La n,  T T ve£rhrikkp  Wat B ordeaux b e tre ft,  za l daar ge- 

Te Oostende kunnen zw em lessen win- ' ihi-p nnrnst, d e?  te meer dat eeen enkel tra c h t w orden de v e re ffe n in g  te  beko- 
ter en zomer gegeven worden in h et t  v?“ oen de? on varenden o o ita a n e e -  ™en der so m m en  door de B eze tten d e  
R qh™ ,p1o n«ir ir, ,n m Pr in *pp Pn ° P varen den  oolt  a a n Se leg erm a ch t verschu ld igd  voor gehuurde

M isschien kan een uwer lezers de hoop ■ vaartu igen  
bii ons doen herleven.

U bij voorbaat dankend, enz... »

Badpaleis. Ook in den zomer in zee en  
in  de zwem school. Het is dus n iet bij ge
brek aan m iddelen d at h et zwem onder
richt n iet zou kunnen gegeven  worden.

Wij zien m et betrouwen d it prachtig  
voorstel te  gem oet, en  hopen d at binnen  
enkele m aanden onze jeugd zal in  staa t  
gesteld  worden m et goed gevolg het

A n d erz ijd s  zal d e  heer V andenberghe, 
in  o pdrach t va n  de s ta d  O ostende, te  
B ordeaux h e t noodige doen  om  belang
rijke  a rch ieven  va n  o n ze n  G as- en  Elec- 
tr ic ite itsd ien s t, d ie daar zouden  a ch ter-Nota der  Redactie.  — Wij doen een , . . brenQen

dringenden oproep to t al diegenen, die gelaten z jn, te ug te .zwem onderricht te  volgen.
. --------  , ------  -------------- ------------------------- I Wij voegen er bij dat h et zwem m en in lichtin gen  bezitten, opdat zij deze on-

0.140 behoort toe aan Calcoen Rocb. opsturen van ons blad tijdelijk  zou kun-1 n iet alleen noodzakelijk is in  h et leven, verwijld zouden m ededeelen. Deze op- ti jd  a fg eh a n d eld  te  w orden en  h e t is te  
en ligt te Bilbao. nen geschorst worden. i m aar tevens de beste en gezondste oefe- roep is in  h et bijzonder gericht to t onze hopen  d a t deze ve rd ien s te lijke  heeren,
_De Z.8 heeft als eigenaar Vantorre Jos. I ü e  p n js  is vastgesteld  op 40 fr. o f 2 n ing  is, voor de licham elijke ontwikke- zeelieden die on langs uit Spanje terug- die sedert m a a n d en  voor de b e h a g e n

ling onzer jeugd.
Wij zijn  overtuigd dat de gem eente- 

De Redact ie.  r a a d  d i t  voorstel aal  stem m en.

er. ligt te Bilbao.
De Z.25 hee f t  als e igenaa r  Geebr.  D e -1 

meester en bevindt  zich t e  Bayonne.  1

gulden 50 to t einde van dit jaar.

Nog andere za k e n  va llen  in  al d ien

keerden. Ze kunnen hier gebeurlijk een va n  de v isscherij en  de gem eenschap  
groote daad van m enschlievendheid stel- zeer n u ttig  w erk  verrich ten , ten  volle in  
len. ‘ h u n  b ela n g rijke  reis m ogen  gelukken .

SCHEEPS-RADIO-TELEGRAFIST
In April en, voor zooveel noodig, in  

aansluiting daarop ook in de volgende 
m aanden, zullen exam ens worden gehou
den ter verkrijging van: h et certificaat 
als scheepsradiotelegrafist eerste klasse; 
het certificaat als scheepsradiotelegra
fist .tweede klasse; het algem een certifi
caat als scheepsradiotelefonist; h et be
perkt certificaat als scheepsradiotelefo
n ist ; het bijzonder certificaat als 
scheepsradiotelegrafist, bevoegdheid g e
vende .tot de uitoefening van den radio- 
telegraafdienst aan  boord van schepen, 
aan welke n iet ingevolge internationale  
overeenkom sten de verplichting opgelegd  
is voorzien te zijn van een radiotelegraaf- 
inrichting; h et beperkt certificaat als 
radiotelefonist. u itsluitend  voor de uit
oefening van den radiotelefoondienst aan  
boord van vaartuigen in een Nederland
sche haven.

Verzoeken om  tot de genoem de radio- 
exam ens te worden toegelaten  m oeten  
vóór 27 dezer tot den directeur-generaal 
van P. T. T. worden gericht.

HALFWASMOSSELEN
EN MOSSELZAAD

VERPLICHTE INLEVERING VAN 
HETGEEN BUITEN DE BANKEN 
WORDT GEVISCHT.

Blijkens een besluit van den secr.-gene- 
raal van landbouw en visscherij, opge- 
nqm en in de onlangs verschenen S taa ts
courant, no 44, zijn degenen, die half- 
w asm osselen of m osselzaad visschen  of 
verzam elen, verplicht de door hen  ge- 
vischte wilde halfw asm osselen  en het 
door hen gevischte of verzam elde m os
selzaad, voor zoover dit n iet op een bij 
een m osselkweeker in  gebruik Z ijn d  per
ceel is gevallen en door dezen kweeker 
voor eigen gebruik wordt aangewend, 
in te leveren bij h et Centraal Verkoop
kantoor te  Bergen op Zoom en de door 
dat Verkoopkantoor m et betrekking tot 
deze inlevering te geven voorschriften  
in  acht te nemen.

Het vervoer van halfw asm osselen  en  
m osselzaad in h et gebied ten  zuiden van  
de Nieuwe M aas, Oude M aas, Merwede 
en Wall, is slechts toegestaan  voor d e 
genen, die een officieele vergunning  
daartoe hebben.

Waar wordt ons 
blad verkocht ?

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



>Âüifce. - .....^ ........... J S I

BANK VAN BRUSSEL
— NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP —
BIJ HUIS OOSTENliE ; 3, WAi^JNFLAATS 
BUREEL: VISCHMIJN BESTUURSGEBOUW 

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

ten  of verzegelde kisten.

De Verzekering der Zeelieden 
tegen Bedrijfsongevallen

DL VERMINDERING DER PREMIE VERLEEND AAN REEDERS-STUURLIEDEN

(vervolg) ! sing van art. 22, die trouwens verplich-
, „ , ! tend is, aanleiding to t kritiek : b.v. kan  

Art. 22 der w et van  30 December 1929 verm indering van de h elft der bij
voorzag oorspronkelijk dat de bijdragen  
der reeders-stüurlieaen, verschuldigd aan  
de verzekeringskas, bij dewelke zij ver
p lichtend zijn  aangesloten, m et de h e lit  
verminderd werd.

OP WAT WAS DEZE VERMINDERING 
GESTEUND ?

De w etgever w as van oordeel dat, in  
h et opzicnt der scheepsveiügneid  en  der 
besteede voorzorg, verschil oestond ï u s - 
schen een  schip aoor den reeder zeil oe- 
stuurd en een ander; m.a.w. m en schatte  
h et ongevallenrisico aan  boord van vaar
tuigen, v/aarop de reeder zelf h et bevel 
voert, geringer dan aan boord van ae 
vaartuigen, waarop de reeder n iet aan  
boord is.

D aarenboven nam  m en nog in aan
m erking de gelijkheid van  den m aat- 
schappelijkert stand  van een reeder- 
st;.urman. en zijn bem anning, m et de
welke hij m ede arbeidt, alsook h et be
lang dat de ontwikkeling der reederijen  
van stuurlieden voor de toekom st uei 
visscherij opieverde.

De verm indering werd bijgevolg toege
staan  als tegem oetkom ing aan de kleine 
bedrijven om de ontwikkeling van aeze 
jn de hand te werken.

D it was n iet ju ist gezien.
De statistiek en  hebben nadien bewezen 

dat het risico aan  boord van vaartuigen, - 
waarover een reeder-schipper h e t  bevel 
voert, n iet kleiner is dan aan boord van  
de andere vaartuigen. De bepaling van 
art. 22 ging daarenooven h et m aatschap 
pelijk doei te buiten. De technische evo
lutie in  de zeevisscherij had  voor gevolg 
dat vaartuigen, verscheidene honderd
duizend fr. waard, door stuurlieden-eige 
n aars u itgebaat werden. Dergelijke on
dernem ingen konden m et een kiein-be- 
drijf n iet meer gelijk gesteld  worden; het 
zijn wezenlijke kapitalistische onderne
m ingen. Het is n iet aannem elijk  dat de 
eene reederij m eer m oest betalen om de 
ontlasting, verleend aan de anderen, te 
vergoeden. Deze laa tste  beschouwing gaf 
aanleiding to t h et to t stand komen van:

EEN WIJZIGING AAN ART. 22 DIE GEEN 
VOLDOENING GEEFT

De wet van 6 Januari 1934 beperkte de 
verm indering, op de h elft der bijdragen, 
to t de reeders-stuurlieden van vaartu i
gen m et m otor van m inder dan 60 P.K., 
h alf gedekte of open booten, bijgevolg  
de wezenlijke kleinbedrijven.

H et staa t vast dat ook in  deze reeks 
van kleinere vaartuigen, die slech ts de 
kustvisscherij u itoefenen, h et gevaar 
voor ongevallen n iet geringer is aan  
boord van vaartuigen, waarop de reeder 
zelf h et bevel voert.

In  dit geval ook betaalde de eene kleine 
reederij m eer tot on tlastin g  van de an
dere. Daarenboven gaf de stip te toepas-

drage van den reeder, die w egens ouder
dom, ziekte, ongeval, enz., verplicht is 
h et bevel op zijn vaartuig aan een  
schipper-niet eigenaar over te  laten, niet 
verleend worden. In  denzelfden toestand  
verkeerde de weduwe van een oud reeder- 
schipper. De eigenaar, die slechts als m a
troos m eevaart, kon m ogelijks geen aan
spraak m aken op de ontlasting. Wij mee- 
nen dat in deze gevallen  de eigenaar of 
eigenares dient geholpen te worden om  
hun bedrijf te  kunnen in  stand  houden.

In p laats h iervan betalen zij de volle 
bijdrage, w aaraan n iet kan verholpen  
worden, gezien h et voordeel van art. 22 
beperkend m oet u itgelegd worden. De 
hoofdreden voor de volledige afschaffing  
van art. 22 der wet is gelegen in

DE VOLLEDIGE TEGENSPRAAK TUS
SCHEN ART. 21 EN 22

Eenerzijds bepaalt art. 21 dat de bij
drage berekend wordt op grond van het 
risico eigen aan elke categorie vaartui
gen. Anderzijds zegt art. 22 dat dezelfde 
uijdrage, berekend naar h et wezenlijke 
risico, m et de h elft verm inderd wordt 
ten behoeve van een aan ta l reeders. Het 
t echnisch evenwicht  tu s s ch en  tie b i jd ra 
gen, zooaSs zij wet t el i jk moe ten  bepaald  
werden en de las ten veroorzaak t  door de 
oevoordeelde reeders,  wordt  üijgevolg 
verbroken.

De G em eenschappelijke K as voor de 
Zeevisscherij werkt bijgevolg noodzake
lijk m et verlies. D it verlies bedroeg, in  
norm ale om standigheden, nog ongeveer 
50.000 fr. per jaar. In den loop der eerste 
tien  bestaansjaren  der instelling, beloopt 
h et volledig aldus verloren gegaan be-

DITJES en DATJES ( INGEZONDEN)

DE QUARTIERSCHEINE ' de m aanden tot hun 65en verjaardag.
! Deze stortingen m oeten persoonlijk ge- 

Alle personen welke huisvesting ver- beuren of door tusschenkom st van hun  
schaffen  aan  m ilitairen  van h et bezet- m utualiteitsvereeniging. Hier dient ech
tende leger hebben som s m oeilijkheden ter opgem erkt dat h et gansche bedrag 
ondervonden, daar de inkwartiering in  van de stortingen  voor gansch  h et ver- 
zekere om standigheden n iet door h et zekeringsjaar ten  m inste 50 frank moe- 
gem eentebestuur kon geregeld worden, ten  beloopen.

H ieraan zal th an s een einde worden ge
steld  ingevolge de laa tste verordening 
van 28 Februari u itgaande van de bezet
tende m acht. Eenvormige quartierschei- 
ne zullen nam elijk  afgegeven worden  
respectievelijk voor: 1) inkw artiering bij 
particulieren; 2) inkw artiering in  ho
tels, pensions en bij kamerverhuurders;
3), m assakw artier ; 4) bureaukamers, 
stallen, garages.

Di,t beteekent een m erkelijken stap  
voorwaarts in  de regeling der vergoeding  
voor huisvesting.

ÖPGEPAST VOOR
O NTPLOFFINGSïUIG !

1. Drijvende of aangespoelde m ijnen, 
ooeien of verdacht uitziende vaten, moe
ien  onverwijld, m et een juiste p laatsbe
schrijving waar deze opgem erkt wer- 
aen, op de dichtstbij gelegen D uitsche  
D ienststelle, Politiebureau of gem eente- 
nuis aangem eld worden,

üp  dezelfde m anier m oet m en hande- 
ïen, wanneer m ijnen of boeiachtige voor 
werpen uit zee, in  rivierkanalen ziet 
drijven of in  de onm iddellijke om geving  
op h et land  ziet liggen.

2. Men verm ijde volstrekt dergelijke 
voorwerpen aan te raken of in  de nabij
heid er van te komen, voor zoover m en  
me.t absoluut zeker is, dat deze tuigen  
van binnen ledig zijn ofwel reeds on
schadelijk  zijn, gem aakt.

3. Tot op het oogenblik dat de politie 
of een bevoegd organism e (Z.H.D.) een  
afsperring gep laatst h eeft van 1.000 m. 
straal, doet m en best er zelf voor te zor
gen op een dergelijken afstand te blij
ven.

Al wie deze regelen in acht neem t, 
loopt een  m inim um  van kans om getrof
fen  te worden door dit oorlogstuig, dat 
som s zeer gevaarlijk kan zijn.

WAT MOET ER GEDAAN WOR
DEN OM DE VERHOOGING VAN 
HET OUDERDOMSPENSIOEN TE 

VERKRIJGEN ?
Opdat de zieke löontrekkenden of de 

werkloozen, die 64 en h a lf jaar oud zijn, !
spoedig de verhooging van de ouder- j kelen 11 en 12 voorziene form ulieren niet 
dom srente zouden bekomen, is h et hun invullen, m aar enkel de vorenbedoelde

B. Bij h et overm aken van hun  kaart, 
die deze globale storting bevat, aan de 
Lijfrentekas, zullen  zij aan  deze in ste l
ling de aflevering vragen van hun rente 
brevet, m et bij hun kaart het speciaal 
form ulier 09 te  voegen, dat zij kosteloos 
kunnen bekomen in  de postbureelen.

C. Zij m oeten ervoor zorgen in  h et be
gin van  de m aand w aarin ze hun 35e 
jaar bereiken, zich aan te bieden op het 
bureel van den ontvanger der belastin
gen van hun gew est om er een vraag 
tot verhooging van de ouderdomsrente 
in .te dienen.

STEUNVERLEENING VOOR BE
TALEN VAN HUISHUUR

Het besluit van  29 Juni 1940, betref
fende de steunverleening aan behoeftige 
personen wordt aangevuld door een  ar
tikel 3bis dat luidt:

« Bovendien wordt, voor betaling van  
huishuur, een speciale bijdrage verleend  
waarvan h et dagelijksch bedrag als 
volgt is bepaald:

G em eenten van de 
1° categ. 2ucateg. 3e categ.

Fr. Fr.

2.00

2.50

1.25

1.50

(’t Vervolgt). 
W. C.

Het verblijf van onze 
Zeelieden in Spanje

(Vervolg)

ONS VERBLIJF TE MIRANDA

Onze barak m oeten we deelen m et 
Franchsprekende Polen, ja zelfs m et een  
Roem een. We zijn dààr m et ongeveer 150 
m an. Het kamp zelf vorm t een  vierhoe
kige oppervlakte, aan den voorkant heeft 
m en oen spoorweg; ten  Oosten een bijri
viertje van de Ebro. Noord-, Zuid- en 
W estkant zijn om ringd door een m uurtje 
bezet m et pirm ekensoraad. Het geneel 
wordt daarenooven goea bewaakt aoor 
soldaten. W anneer m en door de poort 
aan aen W estkant binnenkom t, den ee- 
m gen  toegang to t ons kamp, ziet m en  
reents een  zwemkom die nog in  aanbouw  
is, linKs ae piaa.tsen, waar ae soiaaten  
ingeKwartiera zijn, verder rechts een 
kiem. geoouw in  geel baksteen en Maro- 
kaanscne stijl, de bureeien van  aen  be- 
veineober van h et kamp, m et links de 
kapei en de kantien. Men bemerkt nog 
een poaium  m et viaggem ast, een m aga
zijn, een kantien  in aanoouw, een zie
kenzaal, een ooekerij, een kleine e e t 
zaal, een zaal voor stortoaaen, de W.C. 
ae post, een Kieermaiterij, een sm is, een  
timmerwmKel, enz. K eent aaarover en 
gescneiaen  door meeraere lanen, die uit- 
ioopen op h et viaggepiem , n eeft m en  
tw ee rijen baraksen, die m sgenjks ge- 
scneiden  zijn door een weg. Men oemerKX 
onoer aeze oaraKKen ae p iaats waar ae

Den tweeden dag van ons verblijf wor
den onze eenzelvigheidskaarten  en onze 
m onsterboeken afgenom en. Er worden 
in iicntm gen  verzam eld aangaande ornje 
ouaeraom , geboorteplaats en  beroep.

Eenlgen van  onze onderofficieren zijn  
hierbij voor de Spanjaards een kostbare 
nuip. Ze weraen dan ook verder oevoor- 
oeeugd en bekwam en een betere siaap-

De vissehers en  vischhandelaars vor
m en insgelijks een groep welke h et hard  
te verduren hebben sedert h et begin der 
vijandelijkheden. Doch sedert eenige  
weken liet de bezettende overheid toe dat 
de schepen, waarover de visschersha  
vens nog beschikken, naar gelang de 
om standigheden, de visscherij m ogen  
beoefenen. D it h eeft voor gevolg gege
ven, door den w einigen aanvoer eener 
deels en  de schaarschneid  der levensm id  
delen anderdeels, aan een zekere prijs
opdrijving welke zeker en vast abnor
m aal te noem en is. W aar lig t nu eigen 
lijk de knoop gebonden ?

Eerst m oet er rekening gehouden wor
den m et den visscher dewelke een  rede
lijk b estaan  dient te bekomen door loo- 
nende prijzen te  ontvangen  voor zijn 
aangebrachte visch en garnaal, daar hij 
iederen dag zijn leven in de weegschaa* 
werpt om zijn  brood te  verdienen. Ver
der de benoodigdheden zijn  n iet deze 
van vroeger, doch de prijfzt/n hebben  
aanzienlijKe verhoogingen ondergaan in 
dien hij h et goed nog op de mark.t kan  
vinden; doch heel Vaak gebeurt h et aai 
wanneer hij ie ts van  doen h eeft om 
zijn taak  te  kunnen blijven uitoefenen  
dit artikel n iet m eer te  vinden is dan 
tegen  500 à 600 percent duurder dan  
vóór den oorlog.

Ook kan n iet verklaard worden dat 
de vischkooper aan de kust een w oeke
raar of iets dergelijks is, daar de winst- 
ruim te welke hij steeds op klienten  ge
nom en h eeft heel m atig is  en  zelfs geens
zins in evenredigheid w as m et het voor
geschoten  kapitaal. Ook door de 
schaarschheid  van den aanvoer en  de 
onverscheidenheid  der soorten kunnen  
n iet alle vischkoopers de aangevoerde 
visch  gebruiken, daar de vischkoopers 
kunnen ingedeeld worden in  verschei
dene soorten welke ieder specialiteit had:

1. Exporthandelaars, welke een afzet
gebied in  den vreem de hadden;

2. Venters, die op hun eigen  risico de 
visch  van de kust naar de binnenland
sche m arkten stuurden.

3. Handelaars, die de vischw inkels of 
leurders bedienden: dit soort kon onder
verdeeld worden in drie groepen:

a) De klienten hadden een bijzonderen  
alzet, de prijs speelde geen rol doch de 
keurigheid en h et soort visch, dus mee- 
rendeels de dure visch.

b) W inkels m et een m iddelm atige 
klienteel;

c) De winkels en de leurders welke 
slech ts de goedkoopste visch aan den 
m an konden brengen.

4. H andelaars welke inrichtingen  be
dienden zooals: gestichten , kloosters, 
openbare onderstand, gevang, leger, enz.

5. K leine colli handelaars.
D aaruit kan afgeleid worden dat

slech ts een zeker gedeelte der vischkoo
pers welke hij h eeft verworven en de 
hooge kosten  van inpak, vervoer e. a.

Voor hen die een stukje grond beplanten *
worden m et den verbruiker doch zooals
het than s het feit is dient ook een rege-

 ̂ >. i j . . . . . . .  , . . ling getroffen te worden voor de hande-Aan het gemeentebestuur werden met aient de begunstigde aan het gemeente- laars welke er een bestaan kunneri ln
het oog hierop hiernavolgende onder- bestuur van de Dlaats waar de zetel van Vjncjen
richtingen gestuurd: j het bedrijf gevestigd is aangifte te doen Het : d k geraadzaam  de stier

: van den naam  en het adres van den lana- 
M ijnheer de Burgem eester, i bouwer, het aantal aren door dien boer dér staart ü l a S m  zou er dienen

Talrijke verbruikers ziin  nu reeds be- j te bebouwen en h et aan ta l leden  van het 
zorgd om hun bevoorrading voor h et a a n -1 gezin. Het gem eentebestuur m oet de sa- 
staande seizoen. H et leden.tal van het ' m enstelling van h et gezin nagaan, aan  
Werk van den Akker is dan ook sterk j  de hand van de rantsoenkaarten die de 
gestegen. Daarenboven hebben zekere ge- ! begunstigde dient voor te leggen, h et ge
m eentebesturen h et in itia tief genom en j tu igschrift dagteekenen, afstem pelen en 
voor hun bevolking aardappelen te  doen op den naam  van den landbouwer clas-

Fr.
Per gezin m et 2 à 
4 kind. ben. 15 j. 2.50 

Per gezin m. meer 
dan 4 kinderen  
bened. de 15 j. 3.50
Wie huishuur-bijdrage aanvraagt m oet 

benevens de bij de artikelen 11 en  12 
voorziene form ulieren, een geschreven  
verklaring van zijn eigenaar overleggen  
ten  blijke van:

1. h et bedrag der huidige huishuur;
2. w anneer h et besluit van 20 Sept. 

1940, houdende uitzonderingsbepalingen  
van tijdelijken aard inzake huurovereen  
kom sten, kan ingeroepen worden:

a) den in der m inne toegestan en  af
slag;

b) de huursom  door den rechter vast
gesteld  op een bij toepassing van boven
verm eld besluit d.d. 20 Septem ber 1940 
ingediend verzoek tot verm indering.

' Evenwel, de echtgenooten  van soldij- 
trekkende, om eender welke reden af
wezige m ilitairen, m oeten de bij de artl-

De Prijsregeling en de Vischverkoop

verklaring overleggen,
In geen geval m ag de bijdrage in de 

huur hooger zijn dan de tw ee derden van

aangeraden h et volgende te doen:
A. V anaf het oogenblik dat ze 64 jaar 

en h a lf oud zullen zijn, m oeten ze in  
drag m eer dan 900.000 fr., som die n iet éénm aal de stortingen  van vijf frank den huurprijs die werkelijk den huurder 
w ettelijk  kan heringew ennen worden en doen die ze nog m oeten verrichten voor ten  laste valt,
die aanzienlijk zou hebben bijgedragen ___ __________  ____ _____________________
to t de sam enstelling der reserven en  de =
vrijwaring van  .de toekom st der Kas, in  ' 
de huidige zware om standigheden te ver
zekeren.

Om deze onevenw ichtigheid  tusschen  
de ontvangsten  en de u itgaven  te ver
m ijden, drsngt  de volledige a f scha f f ing 
van ar t .  22 zich op. De Hoogere Overheid  
kan anders n iet dan aannem en d at de 
G em eenschappelijke K as voor de Zeevis
scherij geen liefdadigheidsinrichting is, 
m aar een verzekering verbonden aan  
strikt w ettelijke verplichtingen. Zij kan  
aan deze laa tste  h et hoofd n iet bieden  
zoo hare ontvangsten, zooals zij w etje- 
lijk bepaald zijn, beneden h et daartoe 
m athem atisch  vastgestelde peil gehou
den worden en er haar geen andere 
waarborgen, die m et h et verlies veroor
zaakt door de toepassing van art. 22 
overeenstem m en, door de w et verschaft 
worden.

een m iddel aangewend te worden op
d at de prijzen in h et buitenland zou
den vastgesteld  worden als m axim aprij- 
zen aan  den verbruiker. Op deze m anier 
zou de w inkelier in  het binnenland zijn 
afzender verw ittigen dat n iet duurder 
of de door hem  vastgestelde prijs zou 
m ogen gezonden worden w aaraan de 
afzender zich zou dienen te houden wil 
hij zelf geen geld verliezen.

Voorbeeld: Aan den verbruiker m ogen  
de kleine schuilen  n iet m eer verkocht 
worden dan 20 fr. per kg. De w inkelier 
w eet welke kosten hij heeft, rekening  
gehouden m et h et gew ichtsverlies. Ne
m en wij dat alles ong. 5 fr. per kg. be
draagt, dan zou de vischkooper niet 
m eer m ogen bestellen  dan ong. 11 à 12 
fr., rekening gehouden m et zijn  onkos
ten, het gutten  der visch, papier, ijs, 
koorden, m anden enz... Het lig t dan aan  
de handelaar zijn onkosten zoo klein  
m ogelijk te m aken om de beste prijzen  
te kunnen toepassen  aan  de bron om  
zooveel m ogelijk te  kunnen koopen en  
zijn vraag zooveel m ogelijk te  kunnen  
voldoen.

Op deze m anier zouden kluchten ??? 
iveiKe zich onlangs te Nieuwpoort voor
deden uitgeschakeld  worden en zouden  
koopers welke zich aan  een m axim um  
houden n iet teleurgesteld  worden door 
ïeeghands dienen huisw aarts te  keeren  
wanneer de anderen die op h et toeval 
uit koopen m et volgeladen auto’s h u is
waarts te  trekken.

Alle weldenkende handelaars vragen  
een regeling m aar «EEN GEZCItfD LI- I 
('HAAM MET EEN GEZOND HOOFD».

IX ï

Boekennieuws

«VOLK UIT DEN WESTHOEK»

Eerlang verschijnt te  Brussel bij de 
uitgeverij «De Phalanx», een nieuw boek 
van den jongen novellist Fred Germon- 
prez, onder den tite l van «Volk uit den 
Westhoek».

Wij hopen, bij h et verschijnen van 
dit werk, er een korte bespreking te kun
nen aan wijden.

planten, .terwijl talrijke particulieren  
overeenkom sten gesloten  hebben m et 
voortbrengers om zeker te zijn dat ze 
een voorraad zullen hebben.

Hieronder enkele onderrichtingen die 
U tot leidraad m oeten dienen:

1. De leden van h et Werk van den 
Akker:

a) zijn verplicht een aangifte te doen  
bij de telling, indien zij m eer dan één  
are van  een aan telling  onderworpen pro- 
dukt verbouwen;

b) hebben recht op een hoeveelheid  
produkten, berekend op basis van het 
door de besluiten vastgestelde rantsoen  
voor al de personen van hun gezin (le
vend onder hetzelfde dak);

c) m oeten, in  den oogsttijd, aan het 
bestuur van  de gem eente waar de zetel 
der exp loitatie gevestigd is, een m achti
ging tot vervoer vragen voor de hoeveel
heid waarop zij recht hebben, in  zoo
verre h et vervoer binnen de grenzen der 
gem eente dient te geschieden.

Wanneer, integendeel, h et vervoer van  
de eene naar de andere gem eente g e 
beuren m oet, dient de m achtiging afge-gelegenheid  te sam en m et eenige Pooi- 

scne om ceren . u e  barak is  w elisw aar leverd door de Aardappelcentraie op ver 
aezelfde ais ae onze, m aar er is  e n K e l  toon van een bewijs van h et Werk van
een veraiep; ze bescnikken over ijzeren 
oedden met strooizakken en wat Kiaar- 
aer licht, üok masen ze voortaan ge- 
oiuik van een primitieve eetzaal, nun 
eten is hetzenae ais nee onze met ait 
verscmi aat er toen een stuKje vieescn 
oi viscn bij is en soms ook wat iruit. net 
eten aer onaeromcieren worat opgeuiena 
aoor matrozen, aie ook nun oaraK Keeren.

net eten net ons in net oegin wat on 
verscnuug, aaar we nog over wat monu- 
voorraaa van aan noord bes.cniKten en 
we de noop koesteraen spoedig te mogtn 
terugseeren. Weldra verviogen ook onze 
illusies.

Er komen telkens nieuwe orders: zoo 
moeten we ook naar oe «Bandera» (groet 
aan de viag; en aaar krijgen we een 
nieuw bewijs aat we net iot van ae an- 
dere gevangenen aeeien, we woraen ver
plicht te groeten met opgeneven arm, en 
uiootsnooids. We oescnouwoen uit voor 
ons, militairen ais een verneaermg. Ver-

den Akker, ech t verklaard door het ge
m eentebestuur van de p laats waar de 
zetel aer exploitatie gevestigd  is.

In  h et eerste geval m oet het gem een
tebestuur, bij de aflevering van de m ach
tiging tot vervoer, de aardappeikaart 
a in em en  voor een duur overeenkom end  
m et ae m gesiagen  voorraaa.

in  n et tw eeae geval, m oet de Aardap- 
peicentrale een afschrift van de m ach ti
ging tot vervoer zenden n a a r  h et ge
m eentebestuur van de w oonplaats van  
den begunstigde; dit gem eentebestuur 
aient aan  aezelfde verrichting te doen  
ais degene aie hierboven werd aange- 
duid; een  ander a iscn r iit van de mach-

seeren;
d) w anneer in  de lente de telling  p laats  

heeft, dient de landbouwer gansch  zijn  
bebouwde oppervlakte aan te  geven, m et 
verm elding van de oppervlakte voor re
kening van derden beplant. Deze laa tste  
oppervlakte m oet overeenkom en m et het 
to taa l verm eld op de door de belangheb
benden gedane verrichtingen;

e) in den oogsttijd  m oet de door de 
overeenkom st begunstigde zich wenden  
tot h et gem eentebestuur van de gem een
te waar de zetel van het bedrijf geves
tigd  is, om een m achtig ing to t vervoer 
te bekomen, indien h et gaat om h et ver
voer binnen de grenzen der gem eente; 
zooniet, m oet h et gem eentebestuur hem  
de verklaring ter hand stellen, waarin  
de Aardappelcentraie de noodige gege
vens zal vinden om een m ach tig ing  tot 
vervoer op te  m aken. W at de aardappei
kaart aangaat, dienen de gem eentebe
sturen te  handelen  zooals voorzien in  
letter c) van dezen omzendbrief;

f) W interhulp is gem achtigd om  aard
appelen te  la ten  verbouwen zonder aan

Stoommachienen - Motoren- Stoomketels

Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 

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

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

Olicn, Verven, Kettingen, Chikkels, Katcen, Carbure, enz., enz, 
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Yerseke’s Mosselbedrijf

gasten gewoonnjK verblijven, een Kerker j scneidenen trachtten zich ln het vervo^
en een orooom agazijn. Tegen aan  de ri
vier, op ae noogxe van onze verohji- 
piaatsen , staa t ook een zeer prim itieve 
KeuKen, waar alleen  hout gestooKt worat. 
De rivier worat ais oaop iaats gebruikt;, 
m en w ascht daar ook n et vuu nnnen en 
eetgerief; op aen benedenloop van de ri
vier oevinat er zich een soort gem akken  
in  open lucnt. in  n et w ater worat om  
zoo .te zeggen al het vuil van h et kamp 
gegooid

Onze eerste m aaltijd  h eeft rond 11 uur 
p iaats. We krijgen een bruin broodje van 
1 4  kgr. voor tw ee m an; de soep wordt 
uitgeschept uit groote p latte potten  van  
ongeveer 150 liter. We staan  daar te be
delen in lange rijen van tw ee m an, die 
elk op hun beurt drie scneppen soep en 
aardappelen krijgen en blikjes door het 
kamp afgestaan. Ergens in  een hoek of 
kant op aen grond zittend, m ogen we ons 
waterzootje opslokken, dit in  alle weêr: 
regen of droogte, warm te of koude, in  
slijk of stof, gelijk de straathonden bij 
ons.

Wij verkozen den tweeden n ach t onder 
den blooten hem el door te brengen om  
eenigszins aan de furie van de vlooien  
te  ontsnappen; dit wordt ons echter ver
boden.

Gedurende den n ach t worden we ver
voegd door onze m akkers, die nog aan  
boord waren gebleven. Ze vertellen ons 
dat de m ach inist van  den trein, waarop 
ze te M iranda aankwam en, bij de aan
komst koelbloedig om h et leven  werd ge
bracht. We zijn th an s m et 86 makkers 
vereenlgd.

I  aan aeze viaggeparaue, door aue moge- 
iijke middeien, te  onttreKKen, bij zoover 
dat we op som m ige avonuen siecn ts m et 
nog een dertigtal tegenwoordig waren.

Onze meesters, de Polen en  eenige 
Pranscne vliegeniers krijgen van 's mor
gens, n a  de naamairoepuig, tot 's avonos, 
vrijen in- en  uitgang, zooaat ze ae ge- 
legenheid hebben in  ae stad  te wanueitn. 
Hieraan waren natuurnjK zeer groote 
vooraeelen veroonaen.

We d ach ten  over h et algem een dat 
onze onderofficieren, die terecht of ten  
onrechte u itspattingen  van  onzentwege 
vreesaen, aan den com m andant van  het 
kam p zouaen voor gesteld  hebben ons 
deze gunst m et te  verleenen.

N iettegenstaande al de m iserie verlie
pen  üe dagen toch rap. Onze barak werd 
nu en  dan eens gereinigd m et «creoline» ; 
we trachtten  zoo rein m ogelijk te zijn  
en, werkelijk, h et aantal vlooien nam  
vlug af. D it alles belette n ochtans m et 
dat som m igen onder ons toch  ln  de zie
kenzaal terecht kwam en m et een  soort 
bloedvergiftiging en  etterende wonden, 
veroorzaakt door h et voortdurend krab
ben. Het w as een gew oonte dat de m ak
kers zich verscheidene m alen  ontkleed
den voor een  vlooienjacht. Ik m een per
soonlijk dat ze ook in den grond woeker
den, w ant had m en h et ongelijk zich na  
een bad in de zon te koesteren, m en was 
zeker dat m en rijkelijk bedeeld werd m et 
deze onaangenam e springertjes.

(Wordt vervolgd). Ant.  Allary.

Yerseke, waar vrijw el de geheele oes- 
tercultuur en -handel is geconcentreerd, 
is  tevens een belangrijke m osselplaats. 

N adat verleden jaar h et elec'trische 
de beperking van één are per persoon gem aal van h et W aterschap «De Breede 
gebonden te  zijn. Ze dient zich n óch tan s W atering bew esten Yerseke » was ge- 
te houden aan de voor waarden, gesteld  opend, waardoor de Y erseksche Moer af- 
onder 3, a) en d). I w atert in  h et kanaal door Zuid-Beveland,

4. De gem eenten, liefdadigheidsw erken, ! werd de u itw ateringsslu is op den Yer- 
r.ijverheids- of handelsondernem ingen en seken dam  gesloten. Hierdoor bezit 
andere groepeeringen, m ogen, a is dusda- Yerseke th a n s de m eeste en  de beste 
m g, geen gerantsoeneerde produkten ten  verw aterplaatsen voor m osselen. De 
voordeele van hun inwoners of leden, m osselindustrie kwam in  den vorigen  
la ten  verbouwen. Het staa t hun evenw el oorlog h et eerst to t  bloei. Duitschland  
vrij bouwland te dezer beschikking te  vroeg geweldige hoeveelheden  van deze 
steilen  of ais tusschenpersoon op te tre- producten. In  Yerseke verrees in korten  
aen  om voor hun inwoners of ieaen  de tijd een groot aan ta l m osselkokerijen, 
door hoogerverm elde procedure vereisch- pellerijen en  inleggerijen. Er w as toen  
te form aliteiten  te vergemaKkelijken. volop werk en  er werd flink geld ver- 

Deze gem eenten, ondernem ingen of diend. Door de ongeregelde en ongebon- 
groepeeringen m ogen evenw el aardappe- den uitbreiding dezer industrie deden 
len  laten  p lanten  voor hun eigen  gebruik zich  allerlei bezwaren gelden. Alle ruim-

____  _____  . i evenals te voorzien ln  de soepbedeeling ten , zoowel geschikt als n iet geschikt,
tigm g tot vervoer m oet worden gestuurd op voorwaarde n och tan s dat de bepian- werden voor deze industrie gebruikt. De 
naar net gem eentebestuur van de p iaats tm g gescniede op th an s onbebouwden kom van h et dorp werd verontreinigd  
waar de zetel van h et bedrijf is gevea- grond. door stank en afval. De kw aliteit van
ugd. in  verband m et deze reglem enteering, het product en  ook de hygiënische berei-

2. Zij, die geen deel uitm aken van h et dring ik bij de neeren burgem eesters aan ding lieten  vaak te w enschen over, m ede 
Werk van den Akker en zelf een grond opdat zij zouden waken over de nauw- door h et onvoldoende toezicht, 
bebouwen als eigenaar of als huurder, gezette toepassing van rantsoeneermg.s- K ort n a  den oorlog verliep de indus- 
alsm ede de personen die een tuin  be- zegels. Zij m oeten er zorg voor dragen trie b ijna even vlug als dat ze gekom en  
bouwen of la ten  beoouwen, m oeten be- dat de hierboven u iteengezette regels was. S lechts enkelen h ielden  de eer van  
handeld  worden zooals oe leden van h et streng worden in acnt genom en om  te 
Werk van den Akker. H et getu igschrift voorKomen dat som m igen een voorraad  
dat eventueel noodig zou zijn to t net be- zouden m ogen opooen en terzelvertijd  
komen van wege de Aardappelcentraie, ! nog h et vooraeel van de aardappeikaart
van  een m acntiging to t vervoer, m oeten  
woraen aigeievera aoor h et bestuur van  
de gem eente waar ae grond, werd be- 
bouwa. üen afschrift van de m acntiging  
tot vervoer m oet, zooals nierooven is 
voorzien, aan  de gem eentebesturen wor
den medegedeeld.

3. De particulieren m oeten een  over
eenkom st aangaan  m et een boer om, bin
nen  de volgende perken een stuk  grond  
te hunnen bate te  la ten  bebouwen:

a) de overeenkom st m ag enkel slaan  
op aardappelen; h et zaaien, hetzij van  
graangew assen, hetzij van peulvruchten, 
voor rekening van particulieren, is dus 
uitdrukkelijk uitgesloten.

Bovendien m ag de landbouwer de ver
bintenis van  aardappelen, ten  behoeve 
van particulieren, te  p lanten  slechts aan
gaan op voorwaarde dat deze aanplan
ting buiten zijn gewone beplanting ge
sch ied e- dus, alvorens dit jaar voor par
ticu lieren  te planten, dienen de landbou
wers er voor te zorgen dat de m et 
aardappelen beplante oppervlakte ten  
m inste even groot is als deze die werke
lijk in  1940 werd bebouwd;

b) de beplante oppervlakte m ag niet 
m eer bedragen dan één are per lid  van  
het begunstigd gezin, m.a.w. per persoon  
wonende onder hetzelfde dak, m et inbe
grip van h et dienstpersoneel;

e) bij het slu iten  van de overeenkom st,

zouden gem eten.
De Secretaris-G eneraal, 

E. De Winter.
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Voetverzorger (Pédicure;
(Hoek Marie-Josepl .  en Ma dr i ds t r a a t )

O ntvangst dagelijks van 2 tot 5 u. 
en op afspraak, telefoon 73.740)

N.B. — Alles w at verpleging en  benoo
digdheden aan gaat van zieke of pijn
lijke voeten, zooals : E lastieke kousen, 
Zokjes, Omniped, Steunzolen, Schuim - 
zolen, Foot Bed, H iel kussens, Réduc
teurs, Zinopads, Prom a’s, Corma’s, Pe- 
difix, Isolcor, Correcteur Dr Roberts, 
Stocking h eel protector Dr S ch oll’s, 
Poeders, Badzouten. Foot-Comfort-Acty.

ADVERTEERT IN 

« HET VISSCHERIJBLAD

Ook zijn voorschriften gegeven om
trent de te  dragen kleeding, h et was- 
schen  der handen enz.

Het gem eentebestuur is nog verder 
gegaan, het h eeft een gem eentelijk  cer
tifica a t van deugdelijkheid ontworpen 
en ste lt  dit th an s beschikbaar aan de 
bedrijven die geheel aan de eischen  der 
verordening voldoen en ook overigens 
zich aan de gem eentelijke controle, die 
nog verder gaat, onderwerpen.

Bedoeld certificaat is uitgevoerd in 
groen en  oranje en  vertoont o.a. h et ge
m eentew apen m et daarom heen de woor
den «Yerseke’s streven is  goede waar te 
geven» contrólem erk der gem eente Yer
seke voor zuivere sam enstelling en hy- 
eiënische bereiding. Het doel van een en 
ander is n iet alleen om een waarborg 
te geven aan  de afnem ers m aar ook om 
door een vervolm aking dezer industrie 
haar voortbestaan na den oorlog te ver
zekeren. D it u iterst voedzam e en gezon
de product, w at zoo wel hygiën isch  als 
aan zuiverheid n iets m eer te  wenschen 
overlaat. m oet er inkom en en  er in  blij
ven.

De vraag neem t toe
De vraag uit Nederland neem t den

----- --------  - laa tsten  tijd  gelukkig m eer en meer toe.
Zeeland’s roem op en bleven m osselen | Het is te wen schen  d at Nederland ’ dit 
inleggen. Inm iddels w as een g em een te-1 z e e u w s c h e  product steeds m eer gaat en 
lijke verordening ontstaan, waardoor h yjft consumeeren. Daartoe draagt Yer- 
h et onm ogelijk werd gem aakt m ossel- Eeke ongetwijfeld h et zijne bij. De verl 
bedrijven binnen de kom der gem eente p a k k in g  WOrdt echter een probleem. Del 
op te richten. Aangezien ook tijdens den goe^e bliksoorten zijn vrijwel verbruikt]
huidigen oorlog een  geweldige opleving  
der m osselenindustrie werd verwacht, 
nam  h et gem eentebestuur tijd ig afdoen
de m aatregelen  om de zaken in goede 
banen te leiden.

Gemeentelijke maatregelen
In den Burenpolder, buiten de bebouw

de kom, dicht bij de haven en bij de 
p laats waar de groote nieuwe haven  is 
ontworpen, werd een terrein voor deze 
industrie bestemd. De gem eente zorgde 
voor aanleg van w aterleiding, gas, af
voer en  wegverbetering en  geeft thans  
dp gronden uit aan  belanghebbenden, 
die er een gretig gebruik van maken. 
O.m. werd door h et gem eentebestuur 
nog bepaald, d at gebouwen waarin de 
m osselindustrie wordt uitgeoefend, apar
te lokalen m oeten hebben of behoorlijk  
gescheiden afdeelingen voor stoom en  
of koken, pellen, inleggen, reinigen van  
em ballage, handen w asschen, en  toilet. 
Er worden strenge eischen  gesteld  om 
trent de constructie van vloeren en  werk
ta fe ls  en  om trent zindelijkheid, lich t

en h et ersata-blik is, om dat het niet 
roestvrij is, ongeschikt. De jampotjes 
m et blikkensluitig zullen dus langzamer-[ 
hand m oeten verdwijnen. Een glazen 
schroef slu iting schijnt onmogelijk, ter-1 
w ijl ook een flaconslu iting ernstige 
m oeilijkheden oplevert. Velen maken nu 
de m osselen n iet in  h et zuur in fles- 
schen in, m aar in h et zout in  vaatjes.

Overwogen wordt verpakking in ander 
m ateriaal, b.v. vetvrij carton. Een af
doende oplossing voor de toekom st is 
nog n iet gevonden.

Het n ieuw ste product van de mosselin
dustrie is de m osselworst. Na vele proef
nem ingen  wordt th an s een worstsoort 
vervaardigd, die lich t gerookt, drie a 
vier w eken houdbaar is. De kleur is iets 
donkerder dan de leverworst. Ook dit is, 
evenals de m osselen in het zuur, een 
uiterst voedzam  product.

In  Zeeland en eveneens in  andere pro
vincies wordt het product reeds aan d« 
consum enten  afgejteverd. De productie 
hiervan verkeert echter nog m aar in een

en ventilatie. Het gebruik van  leiding- beginstadium . Yerseke werkt hard in de 
water is verplichtend voorgeschreven, m osselindustrie. Een tien ta l bdclrijven 
Lijders aan bepaalde ziekten of hun m et ruim 300 man personeel draalt op 
huisgenooten  m ogen n iet in de geb o u -. volle kracht o m  a a n  d e  s t e e d s  .toenemen' 
wen worden toegelaten. | de vraag te voldoen.



Heist
VERA N D ER IN G  SLU IT IN G SU U R .

Zooals we het- verleden week hebben 
gemeld ls er Maandag 11. inderdaad een 
verandering gebeurd ln het sluitingsuur. 
Men mag dus ’s avonds in  de dranklo
kalen vertoeven tot 9 uur en ten huize 
terug zijn om 9.30 uur. Nu de schoone 
lenteavonden in aantocht zijn is d it een 
uitkomst voor de ta lrijke  late wande
laars, welke van het einde van een mooie 
vóórjaarsdag nog w illen genieten. Naar 
w ij uit goede bron vernemen zullen te
gen einde April schikkingen getroffen 
worden om in overeenstemming met het 
avonddeemsteren het sluitingsuur te 
verlaten tot 10.30 uur.

CONTRO LEURS OP GANG.
Deze week werd een onderzoek met 

goed gevolg alhier ingesteld in  ta lrijke  
winkels door de controleurs. B ij ver
scheidene handelaars werd proces-ver- 
baal opgemaakt. In  het bakkerskorps 
werden enkelen in  overtreding genomen 
wegens het tekort aan gewicht der broo- 
den: een bakker was zelfs zóó ver ge
gaan gerst in  zijn brooden te mengen, 
waardoor enkele personen ongesteld 
geworden zijn. Een tweetal w inkeliers 
welke overdreven prijzen takseerden, 
zullen ook een verdiende straf oploopen. 
Ook bij de boeren in het omliggende 
loonde het onderzoek de moeite. Ziedaar 
een controle, welke gansch op ’t onver
wachts in  gekomen en welke velen, die 
in fout waren, nog lang op de maag zal 
blijven drukken, d it in ’t bijzonder wan
neer de boeten zullen moeten vergoed 
worden.

AA RD A PPELEN RA N TSO EN EER IN G .
Elkeen werd deze week in  de gelegen

heid gesteld zijn rantsoen aardappelen 
af te halen. Ook voor plantaardappelen, 
is gezorgd en deze zijn te bekomen b’j 
Leon Dumez. Men verzoekt ons aldaar 
zijn naam  over te geven en een borgsom 
te storten volgens het aantal kilos. Te
gen toekomende week zijn er nog enkele 
wagons, nieuwe rantsoeneeringsaardap- 
pelen op komst, en men kan goed aan
nemen alsdat de verdeeling van d it zoo 
noodige voedingsproduct, voor langen 
tijd  verzekerd is.

AANSTAANDE
G EM EEN TERA A D SZ IT T IN G

Heden Vrijdag, om 17 uur, raadszit
ting met beraadslaging, over de volgen
de punten:

1. Financieele toestand, anvraag kre- 
dietopening.

2. Dienst burgerstand en bevolking. 
Opening tijdelijke plaats van klerk,vast
stelling wedde.

3. Plaats van huisbewaarder aan de 
gemeenteschool, open verklaring.

4. Ontucht. Beslu it 3-1-1941. Reglement.
5. Geheim. T ijde lijk  personeel in  ver

scheidene diensten. Benoeming. Een 40- 
ta l personen hebben zich hiervoor aan- 
Kemeld.

6. Geheim. Verordening van 7-3-1941, 
betrekkelijk de verjonging der bestuurlij
ke kaders. Motie

Toekomende week volledig verslag over 
deze .zitting.

O PEN BAREN  ONDERSTAND.
De gemeentelijke Commissie van Open

baren Onderstand m aakt bekend dat er 
ten tijde lijken  tite l, vier plaatsen van 
tijdelijke bediende bij den stadsdienst 
te begeven zijn. Ziehier de algemeene 
voorwaarden: ;

a) Van Belgische nationaliteit zijn en i 
voldaan hebben aan de m ilitie verp lich 
tingen;

b) Van onberispelijk gedrag, zeden en 
levenswijze zijn en vrij van ziekten of j 

lichaamsgebreeken.
c) Gebeurlijk voldoen aan een examen 

uit te schrijven door de C.O.O. en dat zal | 
gaan over de leerstof der Lagere Middel- i 
bare Scholen.

De ouderdomsgrens ls bepaald op 38 
jaar, oudstrijders 43 jaar, begunstigden 
der wet van 3-8-1919 en 21-7-1924.

De candidaten die minstens 3 m aan
den p raktijk  in de kwestie dienst kun
nen bewijzen, zijn van het examen ont
slagen, evenals dezen die studiebewijzen 
voorleggen, of practisch één jaa r het 
beroep uitgevoerd hebben van bediende. !

d) Geen bijverdienste uijtoefenen noch 
handel drijven;

e) De gemeente bewonen binnen de 
maand na de indiensttreding.

De C.O.O. behoudt het recht opzeg te 
doen per maand.

Aanvragen in te dienen vóór 25 M aart 
1941, per aanbevolen brief aan het adres 
van den heer Joseph Verheecke, voor
zitter der C.O.O Kursaalstraat, 17 T.S. 
Na dezen datum kunnen de aanvragen 
niet meer in  aanm erking komen.

B ij de aanvraag zal gevoegd worden:
1) U ittreksel uit geboorteakte;
2) Bew ijs van nationaliteit, goed en 

zedelijk gedrag.
3) Een studiebewijs;
4) Een bewüs of afschrift oudstrijder 

1914-1918.
5) Een geneeskundig getuigschrift.

F EEST  VAN DAVIDSFONDS.
Op Zondag 23 M aart gaat in  de zaal 

« Rerum  Novarum » om 16.30 uur, het 
vijfde Davidsfondsfeest door. D itm aal is 
het een feest dat verzorgd wordt door de 
koorafdeeling. Op het programma staan 
o.a. vermeld: uitvoering van den «Blau
wen Donau» van Johann Strauss; de 
«Orkest-herhaling» en een prachtig too- 
neelstuk in  3 bedrijven «De Ontvoerde 
Sukkelaar»; daarbij komen nog enkele 
aangename zangnummers het geheel 
vervolmaken. Dat de aangename zaal 
wederom overbelast zal zijn door de ta l
rijke lachsalvos en applausen, behoeft 
niet gezegd, want men kent de mannen 
van het Davidsfonds en in  ’t bijzonder 
de leden van de koorafdeeling welke on
der leiding staat van M. W algrave. Sp ij
tig dat voor zulke plezierige namiddagen 
de zaal steeds te klein is en men immer 
volk weigeren moet!

A R B E IT ST ELLE .
N a een volle week van voorbereidend 

werk is op Donderdag 1.1. het eigenlijke 
bedrijf, t.t.z. het m attenvlechten in  de 
verschillende lokalen, dan ook opnieuw 
in  gang gekomen. Naar we vernomen 
hebben is het zenden der waren, welke 
men noodig heeft om het bedrijf staan
de te houden verzekerd. Daarmede is 
voor velen onzer medeburgers de toe
komst wederom verzekerd.

B U R G E R L IJK E  STAND.
Geboorten : Vandierendonck Freddy, 

Kursaalstraat, 36-38.
Huwelijksafkondigingen : Huisseune 

Arthur, meesteii-plafonneerder met De 
Gryse Louisa, z. b., beiden te Heist. — 
Sabbe René, brouwersgast met De Groo
te Rachel, z. b. beiden te Heist. — Hin- 
nekens Frits, vlashandel te Zulte met 
M inotto Pauline, z. b. te Heist.

Sterfgevallen : Vandezande Pelagie, 
wed. Fonteyne Lievin, 69 jaar, Baderstr.

Nieuwpoort
T W EE  KNAPEN GEW O ND B I J  
HET O NTPLO FFEN  VAN K A R 
DOEZEN.

Op het oude-Koersplein verm aakten 
zich enkele knapen met het aanleggen 
van «vuurken stook» en begingen de on
voorzichtigheid er een geweerkardoes in 
te werpen. De uitwerksels lieten zich niet 
lang wachten en de ontploffingstuigen 
ontploften. De genaamde G ilbert Ceule- 
mans en K a re i Vandenabeele werden aan 
de beenen en handen gewond. Genees
kundige hulp werd ingeroepen.

BEK EN D M A K IN G
Het INationaal W erk voor Kinderwel- 

zljn m aakt bekend dat de kostelooze 
raadplegingen voor zwangere vrouwen
zullen doorgaan vanaf de maand April 
iederen 2n Dinsdag om 3 uur.

He.t pokkenzetten der kinderen zal ge
schieden gedurende het Paaschverlof.

Men gelieve ze in te schrijven vóór 
Paschen, zaal Kinderwelzijn.

In  April en Mei zal aan ieder kind be
neden de 3 jaar een pak rijstm eel van 
250 gr. afgegeven worden tegen afgifte 
van v ijf gedeeltelijke aardappelzegels 
nummer 20 of zes zegels nummer 12.

(51)
HET VERAN D EREN  VAN W IN 
K E L IE R  VOOR DE BEVO O RRA 
DING.

W ij vestigen nogmaals de aandacht 
van de verbruikers, die verlangen van 
kleinhandelaar te veranderen, zij zulks 
moeten aanvragen tusschen den 1 en 15 
der maand. De verbruikers dienen in 
aanm erking te nemen dat men sedert 
D R IE  MAAND moet ingeschreven zijn, 
alvorens van kleinhandelaars te kunnen 
veranderen.

D IEFSTA LLEN .
B ij de jongste vleeschbedeeling in  de 

Stadshalle werd Mevrouw Deseure ont
last van haar boodschapnet. De beluste 
dievegge had het ongetwijfeld gemunt op 
een bijrantsoentje vleesch. Gelukkig had 
Mevrouw Deseure, haar handtasch met 
geld en zegels b ijtijds u it het net geno
men, anders ware het ook met dezelfde 
moeite van eigenaar veranderd.

— Dr. A. Van Damme liet zijn fiets 
onbewaakt aan een huis achter w aar h ij 
een ziekenbezoek aflegde. B ij zijn terug
komst moest h ij vaststellen dat zijn r ij
w iel verdwenen was .,

DE NO ORDZEESTEM M EN .
Op Zondag 23 M aart, te 16 uur, in  de 

zaal «Wedergeboorte» te Lombardsijde, 
wordt een zangfeest gegeven door het 
Nieuwpoortsch gemengd zangkoor «De 
Noordzeestemmen» onder leiding van den 
heer Nestor Nuttin. De opbrengst wordt 
gestort aan het W erk van W interhulp.

BOVEN DE 60
In  toepassing van het besluit ter ver

jonging van de kaders zal er m aar een 
openbare am btenaar der stad zijn man
daat moeten neerleggen: de heer Hector 
Germonprez, griffier.

B U R G E R L IJK E  STAND
Overlijden: Laga Hector, echt. M aré

chal Lucie, 58 jaar.
B I J  ONZE V ISSC H ERS.

Het visschersvaartuig N.51, reeder 
Georges Desaever is van Le Crotoy te 
ruggekomen. De reeder was alleen aan 
boord als bemanning en onder de bewa
king van twee Duitsche m ilitairen. De- 

! saever was stuurm an en motorist. W ij 
i moeten zoo’n knappe visscher bewonde- 
I ren voor den moed en het geduld door 
I hem aan den dag gelegd.Wij kunnen hem 
hiervoor slechts gelukwenschen, daar nie- 

jm and beter dan w ij weten w at h ij ge- I daan heeft om terug in  het bezit te ko
men van zijn vaartuig.

I —  De visscher Devey August van het 
i schip N.25 «Itisbergha», werd de .top van 
I zijn vinger afgerukt tusschen de korre- 
, stok en de achterboord van het vaar- 
i tuig.

W ilt U een smakelijke limonade 
drinken, vraagt de limonade

cc Crown »
Bijzondere prijzen 
voor voortverkoopers

Breedene
L IC H T V ER D U IST ER IN G . —  De bewo

ners moeten attent gemaakt worden op 
de nog steeds bestaande verordening be
treffende de lichtverduistring. W ij heb
ben persoonlijk de vaststelling kunnen 
maken dat de lichtverduistering nog 
steeds gebrekkig is. Zekere personen 
schijnen allerm inst te beseffen aan welk 
gevaar zij hun medeburgers blootstellen. 
Elkeen zou zijn p licht dienen te begrij
pen en zijn buren niet noodeloos in  le
vensgevaar brengen.

VOOR DE V ER JO N G IN G  DER 
K A D ER S  IN DE O PEN BARE  
BESTUREN .

Een verordening van den M ilita iren  
Bevelhebber en de Hoogere Belgische 
Overheid zal degenen, welke drager zijn 
van openbar functies, en de 60 jaa r be
reikt hebben, verplichten hun ambt neer 
te leggen. N aar w ij vernemen va lt in  on
ze gemeente noch de burgemeester,sche
penen, gemeentesecretaris en politiecom
m issaris onder dezen maatregel, zoodat 
w ij voorloopig althans onze huidige be
stuurders mogen behouden.

O N TRU IM ING .
De bewoners van de Nukkerw ijk heb

ben hun woningen moeten ontruimen. 
Het betrof h ier een v ijftig ta l huisgezin
nen. Allen ontvingen elders een onder
komen.

A A N PLA K B IL JET T EN .
De gouverneur van West-Vlaanderen 

heeft nogmaals bij de gemeentebesturen 
aangedrongen, opdat alle aanplakbrieven 
herinnerende aan mobilisatie, oproepen 
van reservisten, uitbreken van den oor
log en de afkondigingen welke daarop 
volgden, moeten worden weggenomen. 
H ier te Breedene is er van desbetreffen
de affiches niets meer te bemerken.

VOOR W A N N EER  ?
De menschen klagen om het meest, 

over het u itb lijven van de aardappelen, 
die reeds zoo dikw ijls aan de bevolking 
werden beloofd, doch niets sch ijnt h ier
van in  huis te komen en de «petatten» 
blijven zoek. Gedurende de m aand Ja 
nuari: geen; Februari: geen; te rw ijl in  
de maand M aart, ieder inwoner een rant- 
soentja kreeg van 500 gram, die naar ze

kere geruchten voortkwamen van de op
zoekingen der kontrolediensten.

ALS DE DRANK IS  IN DEN MAN. .
De genaamde A. P., wonende Veldstraat 

te Breedene had w at te diep in het glas 
gekeken en zoo begaf h ij zich naar zijn 
woning. Onderwege ontmoette h ij een 
persoon, bijgenaamd «Stropken» en be
gon deze met verw ijten lastig te vallen. 
Na woorden kwamen daden en weldra wa
ren zij handgemeen, De dronkaard kreeg 
een afstraffing van belang. Vrouwen 
wilden de vechtenden scheiden, doch P. 
was b lijkbaar nog niet voldaan, en liep 
naar huis... enkelen tijd  nadien kwam 
h ij met een b ijl te voorschijn en begon 
te dreigen en te roepen dat hooren en 
zien verging.

De veldwachter werd tusschenbeide 
geroepen en het wapen werd afgenomen. 
Lang stond h ij lucht te geven aan zijn 
woede doch «Strop» bleef w ijselijk  bin
nenshuis en A. P. kon het aftrappen.

Zeeferugge
W E R K  VAN DEN A K K ER .

Op 23 M aart aanstaande zal een ver
gadering belegd worden voor de leden 
van het zoo bloeiend W erk van den Ak
ker. Het is immers bekend dat de stad 
Brugge een zekere p artij land ter beschik
king van het W erk van den Akker heeft 
gesteld. Het stuk grond bood reeds aan 
honderd en vier leden gelegenheid om 
aan groententeelt te doen.

B U R E E L  VAN R A V IT A IL L EER IN G
Het bureel der diensten der Rantsoe

neering en Bevoorrading zijn thans ge
vestigd Ploegstraat, in  de lokalen van 
de Visschersschool, In  den namiddag 
zijn de bureelen niet toegankelijk.

OjNTVREEMDE V A D ERLA N D ERT JES .
We hebben de aanhouding gemeld van 

drie jonge mannen, die er van verdacht 
worden zondzakjes ten nadeele der Be
zettende M acht ontvreemd .te hebben.

Zaterdag werden in verband daarmede 
nog enkele andere aanhoudingen gedaan. 
Dinsdagavond was nog een enkele der 
verdachten in  zijn woning terug.

Blankenberge

'GOEDERENVERVOER
Er wordt aan het kliënteel van goederenvervoer per autovrachtwagen 
bekend gemaakt, dat sedert 1 MAART een KANTOOR van de

W E S T  V L A A M S C H E

V E R V O E R C E N T R A L E
— — ——— — i »■ i jp—B W T M —i B W M f c H —te - -■ f-

werkzaam is te OOSTENDE, Vindictivelaan, 2
Het kantoor is open voor kliënteel en voor vervoerders

van 8 1/2 tot 12 uur en van 14 tot 18 u. 
’s Zaterdags van 8 1/2 tot 13 uur.

Het kantoor aanvaardt alle vrachten voor vervoer op korten 
en langen afstand.
Om rap, zeker en met zorg bediend te zijn, wende men zich 

tot de Vervoercentrale,

OOSTENDE, VINDICTIVELAAN, 2 (53)

H a n d e l s b e r i c h t e n

B U R G E R L IJK E  STAND.
Vanden Berghe Nelly,Van 
— De Coster Erik . Ieper-

«Hotel Bristol, S. A.», Blankenberge 
Actiief en passief: 3.250.692 fr.
Verlies: 27.322 fr.
Algemeene onkosten: 75.855 fr.

®*
«Splendid Hotel» S A. Oostende 

B ilan  op 31 Jan u ari 1940:
Actief en passief: 2.148.092 fr.
Verlies: 217.688 fr.

A
«Pêcheries à Vapeur» S. A. Oostende 
B ilan  op 31 Dec. 1939:

Actief en passief: 12.941.397 fr.
Bruto exploitatiew inst: 3.215.786 fr. 
Beschikbare w inst: 287.912 fr.

Bandagen
Orthopædie

BREU KBA N D EN
naar m aat en vol
gens geval.

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

O RTH O PÆ D IE
APPARATEN

voor ruggraait mïs- 
vorming, beender
ziekte.

K U N STBEEN EN
in  lich t metaal.Geboorten :

M onsstraat, 2 
straat, 21.

Overlijdens : Soete N athalia, 90 j., wed.
C allier Ludovicus, Consciencestraat, 10.
Servaty Sophia, 79 j„  echt. Poppe Lode- 7> SERRU YSLA A N
wijk, V laam schestraat, 17. O O S T E N D E

H uw elijk : Larbrisseau Jozef met Ben- 
tein Marie-I.ouise, beiden alhier. O N TVANG STUREN  : ieder werkdag, van

Huwelijksafkondiging • Lagast Ju lien  j 9 tot 11 en van 2 tot 6 uur B
üitkerke met Vandaele M arie alhier.

AAN HEN D IE  A A RD APPELEN  PLANTEN
E r  wordt ter kennis gebracht van de 

leden van het W erk van den Akker en 
aan de particulieren, die meer dan één 
are aardappelen verbouwen, dat zij ver
p licht zijn daarvan aangifte te doen op 
het Bureel van Voedselvoorziening, Ho
tel Leopold I I ,  Onderw ijsstraat alhier.

Deze personen hebben recht op een 
hoeveelheid aardappelen, berekend op 
basis van het door de besluiten vatsge- 
steld rantsoen voor al de personen van 
hun gezin.

In  den oogsttijd zullen de belangheb
benden aan het gemeentebestuur, dienst 
der ravitailleering, w aar de zetel der ex
ploitatie gevestigd is, een m achtiging tot 
vervoer vragen voor de hoeveelheid w aar 
op zij recht hebben voor de leden van 
hun gezin, in  zoover hejt vervoer ge
schiedt binnen de grenzen der gemeen
te

Wanneer, integendeel, het vervoer van 
de eene naar de andere gemeente gebeu
ren moet, dient de m achtiging afgeleverd 
door de Aardappelcentrale, op vertoon 
van een bewijs van het W erk van den 
Akker, cht verklaard door het gemeente
bestuur w aar de zetel van de explotatie 
gevestigd is

De belanghebbenden die een overeen
komst aangegaan hebben met een land
bouwer voor het bebouwen van een stand 
landbouwgrond, kunnen alle nuttige in 
lichtingen bekomen in  het Bureel van 
Voedselvoorziening, Hotel Leopold I I ,  a l
hier.

Alle personen die aardappelen ver
bouwen voor eigen verbruik zullen voor 
een duur overeenkomend met den inge
slagen voorraad, geen aardappelkaart 
mogen afhalen.

De Secretaris,
D. VAN HOOREN.

Burgemeester en Schepenen, 
LEO N  NUYTEM ANS.

C IN EM A’S.
Program m a van V rijdag 21 tot Don

derdag 27 M aart 1941:
C O LISEE , Kerkstraat. —  1. Ufa-actua- 

lite iten; 2. Ku ituur film ; 3. De Uitbuiters 
met Otto Tressler, Irène von Meyendorff, 
Fried l H aerlin  en Oskar Sim a.

PA LLA D IU M , Kerkstraat. —  1. Ufa-ac- 
tualiteiten ; 2. Ku ltuurfilm ; 3. «Allo Ja 
nine ! !» met M arika Rôkk en Johannes 
Heesters. Muziek van Peter Kreuder. — 
Avondvertooningen te 7 u. Zondagnamid- 
dagvertooning te 3 uur.

A PO TH EEK  D IENST.
De apotheek J. Segaert, hoek West- en 

Visschersstraat, zal Zondag 23 M aart, 
gansch den dag open zijn.

FO N TEIN  IERSD IEN ST .
Vanaf Zondag 23 M aart tot en met Za

terdag 29 M aart, zal de fonteinier Witte- 
vrongel Alfons, 39, Sergeant De Bruyne- 
straat, den dienst waarnemen.

T IJD  IS  GELD.
Dat uurtje langer is welkom geweest 

bij vele menschen, m aar vooral bij de- 
gti.en die cen hoekje grond hebben en 
te laat in den namiddag van hun werk 
thuis kwaroen. om r.og hun stukje te 
kunnen bewerken. Langs alle kanten 
van stad is hdt c-en ons-'-mecm; bedrijvig
heid Velen htbben den tijd  niet om naar 
de voorbijgangers op te Men denkt 
aan den stoeren boer die niet meer op
k ijk t als een auto voorbijsnort of eei 
vliegtuig voorbijronkt.

W IN T ER H U LP ,
Ouders en vrouwen van nog in  Duitsch 

land zijnde krijgsgevangenen worden 
vriendelijk verzocht het volledig adres 
van deze laatsten te w illen opgeven in 
het «Bureau W interhulp», Notebaertstr., 
iederen namiddag van 2 tot 4 uur. Deze 
adressen zullen naar het Groot Comité 
van W interhulp verzonden worden om de 
belanghebbenden het pakje van W inter
hulp te kunnen opsturen.

H O E K JE  GROND.
Het Com iteit heeft de plantaardappe

len besteld, die in  den loop van de 
maand April zullen aankomen.

Rond de Regeling 
van de Vischmarkt

W at gebeurd is, hebben we in  vorige 
bijdragen voorzien en zoo hebben we 
deze en einde vorige week niet alleen 
het brutaal optreden gekend van een 
totaal onbevoegden Commissaris voor 
prijzen en loonen, m aar daarenboven een 
verwarring waardoor de reeders en en
kele rechtzinnige handelaars den duts 
van de historie zijn geweest.

TE N IEUW PO O RT
In  de belangrijke bijeenkomst, welke 

verleden week Dinsdag te Nieuwpoort 
plaats had, deden we het ongepaste en 
ongewettigde optreden van de aldaar on
bevoegde Commissarissen van prijzen en 
loonen uitschijnen, die niet beter vonden 
dan aangekochte visch en garnaal aan 
te slaan en processen-verbaal op te m a
ken, zonder dat hiervoor reden bestaat 
en hierom trent een regelingsbesluit in 
het Staatsblad verschenen is.

Deze week deden enkele handelaars, 
in  samenwerking met dezen controleur, 
het beter en sloegen visch en garnaal \ 
aan vóór den verkoop, terw ijl ze deze 
onderling verdeelden en naar sommige 
winkels in  het binnenland verzonden.

G raag wisten we wie ze daartoe het 
w ettelijk  recht verleende, aan welke 
prijzen ze die kochten, verkochten en 
aan wie?

Een streng onderzoek dringt zich op en 
hier zal men niet weinig over het resul
taa t verrast staan.

TE  OOSTENDE
Sedert begin dezer week wou een Com

m issaris van prijzen en loonen hetzelfde 
spelletje als te /Nieuwpoort beginnen en 
ging het zooverre, dat h ij Woensdag de 
koopers ter m arkt publiek voor dieven 
uitschold, visch en garnaal aansloeg en 
een b ijna algemeene vechtpartij ont
stond.

Dank zij het optreden van burgemees
ter Serruys en de bevoegde schepenen 
en ambtenaars, werd hier het ergste ver
meden en zoo kwam de rust Donderdag 
terug en bepaalde diezelfde persoon zich 
bij het vaststellen van overtredingen, die, 
w ij herhalen het, van geen tel zijn, ver
m its nog geen werkelijke schikkingen 
getroffen zijn.

Meer nog, Woensdag werd tengevolge 
'va n  dit onverkwikkelijk optreden, de h. 
Menu ter rijksw acht opgesloten en 
slechts na uren losgelaten.

B ESLU IT
W ij hebben ons Maandag persoonlijk 

over de al of niet w ettelijkheid van dit 
optreden te Brussel vergewist en zijn na 
een onderhoud van een uur met de be
voegde diensten tot het besluit gekomen:

1) dat. de prijzen nog niet vastgesteld 
zijn;

2) dat d it nog veertien dagen kan 
duren;

3) dat het optreden van de plaatselijke 
Commissarissen van prijzen en loonen 
onwettig en ongepast is;

4) dat de reeders en handelaars zich 
hiertegen m ojen verzetten en k lacht mo
gen neerleggen voor de groote schade 
welke vooral de eersten hierdoor onder
gaan:

5) dat de Commissarissen voor prijzen 
en loonen niet alleen onbevoegd zijn in 
zake soorten visch, m aar daarenboven op 
een schandelijke wijze te Oostende zijn 
opgetreden.

Het wordt dan ook hoog tijd  da l van 
hoogerhand tegen dergelijk optreden in 
gegrepen worde.

W ij vestigen hierop de aandacht van 
den heer De W ynter, Secretaris-Generaal 
van het M inisterie van Landbouw en 
Voeding, en hopen dat een streng onder
zoek tot vaststelling van de verantwoor
delijkheden zal leiden.

Te Oostende heeft het behendig op
treden van burgemeester Serruys en den 
Vischm ijnbestuurder aqn algemeene 
vechtpartij vermeden.

P. Vandenberghe

Het geval Sah!>e
In  ons antwoord aan den heer Sabbe, 

naar aanleiding van een reeks artikelen 
verschenen in  « Het Brugsch Handels
blad », deden we terloops de volgende 
vaststelling: «Om de kosten van de reis 
te verhoogen werden 2.300 Km . in  reke
ning gebracht, waar maximum 1500 Km. 
kunnen afgelegd zijn».

Deze kwestie werd naderhand door ons 
nauwkeurig onderzocht.

Van den heer Jam es Garvin, die den 
heer Sabbe op zijn reis naar Frankrijk  
vergezelde, vernamen we dienaangaande 
de volgende nauwkeurige bijzonderhe
den :

Te Carentan was een omweg van 60 
Km . noodzakelijk, daar de baan geblok
keerd was door den hevigen sneeuwval. 
Te St. Vaast la Hougue moest M. G arvin 
met zijn wagen terug naar Cherbourg. 
De reis St. Vaast-Cherbourg en terug 
vergrootte den afstand van 110 Km . Te 
Ouistreham werd zeker 50 Km . afge
legd in  weg-en-weer gerij; te Le Havre 
ongeveer 30 Km . B ij het oversteken van 
de Seine moest men de rivier volgen tot 
ongeveer 40 Km . van Parijs, waar de 
overtocht dan eerst kon gedaan worden. 
D it bracht een verlenging van den a f
stand te weeg van circa 360 Km . Te 
Dieppe werd ongeveer 20 Km . rondge
reden.

D it m aakt bijgevolg een totaal van 
630 Km.

Aan de oprechtheid en de onbaat
zuchtigheid van M. J .  G arvin  mogen we 
niet tw ijfelen; de goede faam  welke h ij 
te Heist geniet is daarvoor een zekere 
waarborg.

Sabbe echter heeft aan het gemeente
bestuur te Brugge een staat van onkos
ten gezonden, w aaru it b lijk t dat de op
gegeven betaalde som aan den autoge- 
leider grooter is. Deze werd echter tot 
op heden niet betaald en elkeen heeft 
het recht zich af te vragen wat Sabbe 
met al de ontvangen gelden uitgemeten 
heeft.

EEN  V E R D IE N S T E L IJK  MAN
B ij monde van officieele personen ver

namen we, dat de heer Jam es G arvin 
meermalen bewezen heeft, vanaf den 
oorlog, belangloos ten dienste te hebben 
gestaan van de ongelukkige vluchtelin
gen in  het algemeen en de visscherijbe- 
volking in  het bijzonder.

Zoo stelde h ij in  de maand Ju li 1940 
zijn autocar ten dienste van 22 visschers 
en hunne goederen, die' een gewicht ver
tegenwoordigden van 7.250 kg. Voor de 
gansche reis werd hij van benzine voor
zien door den heer Goetinck, d.d. Burge
meester. H ij heeft verder die gansche 
reis kosteloos gedaan. Met denzelfden 
wagen, den eenigen die hem nog van de 
5 overblijft, deed h ij dezelfde maand 
nog eene reis naar Salviac (3200 Km .) 
om er nog 42 visschers en hun goed te 
halen. Deze reis was ingericht door den 
heer M. Pierloot. Hilj ontving hiervoor, 
buiten de brandstof, de som van 6.400 
fr., wat toch niet overdreven is.

De eenige reis die hem werkelijk iets 
opbracht was deze welke h ij deed voor 
den visscher-eigenaar M. Desmedt.

Thans wacht h ij op de betaling van 
zijn verschuldigde facturen.

Deze verdienstelijkheid van M. G arvin 
mag wel eens openbaar gemaakt worden.

Het verdere onderzoek te Oostende, 
Nieuwpoort en Heist geleid, w ijst uit hoe 
de heer Sabbe van ta lrijke  menschen, in  
zijn hoedanigheid van zoogezegde afge
vaardigde van het O .I.L., tw intig frank 
ontving en hoe h ij ook voor een Heist
sche visscher nog geld opraapte te Cher
bourg, waarvan deze laatste het bedrag 
niet ontving, hem meldende dat er nu 
voor zijn geval niets te doen was.

Onze reis naar Frankrijk , welke vol
gende week m its toelating van de be
zettende overheid doorgaat, zal m is
schien nog meer aan het lich t brengen, 
daar hier zal kunnen nagegaan worden 
welke sommen door Sabbe ontvangen 
werden.

Ondertusschen b lijft Sabbe voorloopig 
aangehouden, in  afwachting dat het on
derzoek volledig geëindigd is.

We vernemen thans ook, dat door den 
E. H. Chielens 1500 fr. aan Sabbe over
handigd werd voor de behartiging van 
de belangen zijner leden.

Rechtbanken

REC H TBA N K TE BR U G G E
G EEN  TA K SEN  BETAA LD . — Deswelg 

M aria, van Oostende, had geen taksen 
betaald, in verband met het uitzenden 
van muzikale audities. Het zaakje kwam 
voor de rechtbank en M aria hoorde zich 
verwijzen tot eene geldboete van 300 fr. 
o; 1 maand.

LEEN EN  EN  N IE T  TERU G G EV EN . — 
Bettens Norbert, autogeleider te E tte r
beek, had ten nadeele van Sm its M aria, 
uit Oostende, een geldsom van 100 fr., 
la te r 25 fr. en bovendien twee fietsen 
geleend die h ij niet terugbracht. Voór 
deze feiten werd Bettens, bij verstek, ver
wezen tot 4 maanden gevangenisstraf en 
3 m aal 700 fr. boete of 3 m aal 3 maanden.

HOF VAN B ER O EP  TE GENT
VONjNIS BEK R A C H T IG D . — Op 18 de

zer deed het Hof van Beroep te Gent 
uitspraak in de zaak van eerroof, w aar
aan vrouw Charlier, echtgenoote Blan- 
chaert, zich had piichtig gemaakt tegen 
over den heer Frans Devriendt, Schepen 
van Openbaar Onderwijs................

De rechtbank van Brugge had C harlier 
verwezen tot 1 maand gevang of 700 fr. 
boete, met toekenning van 1 fr. schade
vergoeding aan den heer Devriendt, die 
<iich aangesteld had als burgerlijke 
partij.

Vrouw Charlier had tegen dit vonnis 
Ceroep aangeteekend.

Het Hof van Beroep heeft het eerste 
vonnis Dekrachtigd en heeft zelfs aan 
de veroordeelde het voordeel van de voor
waardelijkheid ontzegd.

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

D IEFST A L  VAN EET W A REN . —  B. Lu- 
dövicus, werkm an n B-. Angèle, huis
houdster, beiden uit Oostduinkerke had
den aldaar in  M ei-Juni 3940, een hoeveel- 
heid eetwaren bedriegelijk weggenomen 
ten nadeele van Parm entier Camiel, en 
Huysseune Suzanne. De rechtbank heeft 
beiden verwezen tot 2 maand gevange
nisstraf en tot een geldboete van 700 fr. 
of 1 maand gevangenisstraf, voorwaar
delijk gedurende v ijf jaar.

H ELIjN G  VAN A LLERH A N D E VO O R
W ERPEN .—V. Y vonna,werkster te Nieuw
poort had aldaar in  M ei-Juni 1940, ver
scheidene voorwerpen bedriegelijk ge
heeld ten nadeele van Decroos M arcel. 
De rechtbank heeft haar veroordeeld tot 
700 fr. boete of 1 maand, voorwaardelijk 
gedurende v ijf jaar.

O V ERTRED IN G . — H al... Jozef, been
houwer te Middelkerke, had zien aldaar 
in December 1940 piichtig gemaakt aan 
overtreding inzake een besluit aangaan
de den verkoop van vleeschwaren.

De rechtbank heeft hem verwezen tot 
een geldboete van 350 fr. of 15 dagen ver
vangende gevangenisstraf.

K L EE D IN  GSTUKKE1N O NTVREEM D.
— W yn... Jozef, tap ijtsie r te Elsene, had 
te Oostende een demi-saison en een re
genhoedje, die hem niet toebehoorden, 
oedrieglijk weggenomen ten nadeele van 
onbekenden.

De rechtbank heeft hem veroordeeld 
tot 350 fr. goete of 15 dagen gevang.

D IEFST A L  VAN A LLERH A N D E VOOR
W ERPEN . —  Tho... R ichard, mekanie- 
ker en Cou... Madeleine, huishoudster, 
Deiden u it Elsene, hadden te Oostduin
kerke, op verscheidene stonden, tusschen 
16 M ei en 16 Ju li 1940 allerhande klee
deren, eetwaren, huis- en keukengerief, 
schoenen en een s.tootkar bedrieglijk weg
genomen ten nadeele van Buyle Roger. 
De rechtbank heeft beiden veroordeeld 
tot 2 maanden gevangenisstraf en 350 
fr. boete of 15 dagen gevangenisstraf, 
voorwaardelijk gedurende v ijf jaar.

V ER Z ET  T EG EN  VONNIS. — M er..., 
Aaf., werkman-herbergier te De Panne, 
werd op 24 Februari 1.1. door deze reent- 
bank verwezen tot 210 fr. plus 105 fr. 
Doete, wegens bedreiging tegen B. Pie
ter en wegens aanhitsing van zijn hond 
om deze laatste aan te vallen. Verzet 
werd aangeteekend. Aangezien M ... niet 
verschijnt, wordt het verzet n iet ont
vankelijk verklaard en de eerste straf 
wordt bekrachtigd. De rechtbank ver
w ijst hem verder tot de kosten van ver
zet.

D IEFST A L  VAN W IJN  EN  A L LE R 
HANDE V O O RW ERPEN . —  Soe... René 
en Van... Karei, werklieden, beiden uit 
Oostende, hadden zich te Nieuwpoort in 
M ei-Juni 1940 piichtig gemaakt aan dief 
stal met behulp van braak of mklim- 
ming van een aantal flesschen w ijn  ten 
nadeele van De Coster A rthur en Van 
Hamendt Arthur.

Verder werden zij vervolgd wegens 
diefstal van beddegoed, ten nadeele van 
het Rood K ru is van België. Daarbij had 
de eerste zich ook piichtig gemaakt aan 
diefstal van allerhande voorwerpen ten 
nadeele van de N. V. «Produits Chim i
ques de Nieuport» en van Laureys Jos.

S... werd veroordeeld .tot 4 maanden 
gevangenisstraf en 712 fr. boete of één 
maand, en V ... tot 2 maanden gevange

n is s tra f en 364 fr. boete of 15 dagen, 
'm et voorwaardelijkheid gedurende 5 jaar 
|w at betreft S...
I Van... Germ ain, fotograaf, en Van H ... 
plafonneerder, beiden uit Nieuwpoort, die 
ook in  deze zaak betrokken waren, wer
den vrijgesproken.

R heum atiek
ken t geen ouderdom  . . . .

D enk evenw el niet dat ’t onmogelijk is deze 
onaangenam e pijn te  verdrijven. Bij rheu
m atiek moet men direct ingrijpen, m aar m et 
’t gepaste middel: de A S P IR IN  E -tab le tten . 
D eze drijven alle schadelijke stoffen uit het 
organism e en doen aldus de pijn verdw ijnen.

W e r k z a a m  en  o n s c h a d e l i j k  
aen v o o rtre ffe lijk  gen eesm id d e l
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ST U D IE  VAN DEN N O TA R IS

F. J. VAN CAILLIE
te Oostende, 41, Sint-Paulusstraat

Op D IN SD AG  25 M AART aanstaande, 
ter gehoorzaal van het Vredegerecht, in 
het Gerechtshof, Henri Serruyslaan, te 
Oostende

TO ESLA G  van:
STAD G IS T E L

Een moderne en nieuwgebouwde

Studie van den Notaris

P. PR O O T
te Brugge. W itte Leertouwersstraat, Ib is

Om uit onverdeeldheid te treden

VILLA
«La Madonna»

met alle aanhoorigheden en serre en hof, 
samen groot 4.000 m2.

Ingesteld: 158.000 fr. 
O PG ELET : De liefhebbers worden ver

zocht, indien zij het eigendom w illen be
zichtigen, zich aan te bieden, niet den 
Maandag, Woensdag en Vrijdag van 2 tot 
4 m aar wel den Dinsdag, Donderdag en 
V rijdag van 4 tot 6 uur.

Kantoor van Notaris
Jacques üHYOOT

doctor in  de rechten,
Koninklijkestraat, 54, Oostende.

I.
T O E W IJZ IN G

Op D IN SD A G  25 M AART 1941, te 15 U., 
ter herberg «Prins Boudewijn», St. Se
bastiaanstraat 22, te Oostende.

Om uit onverdeeldheid te treden:

HANDELSHUIS
M ET  K O ER  EN  PA K H U IS

te OOSTENDE, Veldstraat, 50 (nabij Alf. 
P ieterslaan ). Kadaster: w ijk  D, N ° 225f3, 
groot 120 m2.

Putw ater, regenwater, e lectriciteit en 
gas.

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

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

Ingesteld: 100.000 fr.
(44)

II.
T O EW IJZ IN G

Op D IN SD AG  1 A P R IL  1941, te 15 U., 
ter herberg « Prins Boudewijn », zooals 
hooger.

W ELG ELEG EN

HANDELSHUIS
te OO STENDE, Jozef I I  straat, nr. 38.

Kelderkeukens en 2 verd. boven gelijk
vloers.

Gebeurlijk recht op oorlogsschade be
grepen.

Kadaster: w ijk  A, nr. 1160a, groot 47 
m2.

Stadswater, gas en electriciteit.
Genot binnen de maand (gedeeltelijk 

verhuurd).
Zichtbaar : Dinsdags en Donderdags 

10-11 en 3-4 u.
Ingesteld: 117.000 fr.

(45)
I I I .

IN ST E L  met %  %  premie
Op D IN SD A G  25 M AART 1941, te 2.30 U. 

(zeer stipt), ter Zittingszaal van het 
Vredegerecht (Nieuw Gerechtshof) te 
Oostende, hoek H. Serruyslaan en Alf. 
Pieterslaan :

W ELG ELEG EN

BURGERSHUIS
MET HOF

te OO STENDE, Prinses Stephanieplaats, 
nr. 27 (Square).

Kelderkeukens en voorraadkelders ; 2 
verdiepingen boven het gelijkvloers ; 
mansardekamers en zolder.

Gebeurlijk recht op oorlogsschade be
grepen.

Kadaster: West-D, Nr. 246°, opper
vlakte 285 m2.

V rij gebruik.
Zichtbaar ’s voormiddags iederen werk

dag en ook op aanvraag.
(Toewijzing volgt op het Vredegerecht 

8 April 1941). (46)
IV .

MEUBEL VEILING
Op DONDERDAG 27 M AART 1941, te 

14 uur, ten huize
Prinses Stephanieplaats, nr. 27

te O O STENDE 
H U ISM EU B ELEN  en H U ISH O U 

D E L IJK E  VO O RW ERPEN
als: Stijlvo lle  eetkamer in eik, slaapka
mers en beddegoed, luchters lampen, va
zen, kleer- en buffetkasten, tafels, 
stoelen, gleiswerk en tafelgerief, haard
vuren en gasvuren; gouden lijfsieraden, 
enz., enz.

Te zien in  voornoemde woning vóór 
den aanvang der verkooping.

Gereed geld en 16 %  kosten.
(47)

V.
IN ST E L  met yz %  premie

Op W O ENSD AG 2 A P R IL  1941, te 15 u., 
ter herberg «Prins Boudewijn», St. Se
bastiaanstraat, 22, te Oostende:

N IEU W G EBO U W D

Woon- en Opbrengsthuis
te OO STENDE, Frère Orbanstraat, 130; 
groot 132,90 m2 volgens tite l en 134 m2 
volgens kadaster.

Kelderkeukens en voorraadkelders; 2 
verdiepingen boven het gelijkvloers en 
zolder. W . C. en kolenbergplaats op ieder 
verdiep.

Verders: gas, electriciteit stadswater 
en regenwater (pomp).

Gebeurlijk recht op oorlogsschade be
grepen.

V rij gebruik. Zichtbaar al de werkda
gen 10-12 en 2-4 u., m its sleutels te v ra 
gen: Fr. Orbanstr., 102.

(Toewijzing op 16-4-41). (48)

W O ENSD AG 2 A P R IL  1941, te 2.30 
ure stipt namiddag te Brugge, in het 
«Huis der Notarissen», Span jaardstraat 9.

TO ESLA G  van

W O O N H U IS
te BR U G G E, Lane nr. 37.

Eenige koop
EEN  W O O N HUIS met af- en aanhoo

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

Onvergeld bewoond door vrouw M arie 
Jerudder tot 30 April 1941.

Te bezichtigen den Dinsdag en Don
derdag namiddag van 2 tot 4 ure, m its 
uewijs van den notaris.

Ingesteld: 53.000 fr.

Soc. Ame. belge du

- Froid Industriel -
Reederijkaai 36, Oostende 

Handelsregister: Oostende Nr 99

Oostendsch Nieuws
DE R A V IT A ILL EER IN G SD IEN ST

Van deze week af is de Ravitailleerings- 
dienst, welke in een klaslokaal van de 
Stedelijke Meisjesberoepschool önderge- 
bracht was, verplaatst naar het Ge
rechtshof, op de le  verdieping, ln  den 
linkerhoek bij het bovenkomen, w aar met 
dit doel mooie en moderne winketten ge
plaatst werden.

De Heeren aandeelhouders worden 
verzocht de algemeene vergadering te 
willen bijwonen op Zaterdag 29 Maart 
1941, om 11 uur, in  de bureelen Hendrik 
Serruyslaan 62 ,te Oostende.

1. Uiteenzetting der redens van over
macht welke de M aatschappij in  de on- 
mogeljkheid stelt, de rekeningen te slui
ten, een ware stand der zaken op te m a
ken, evenals de balans en de verlies- en 
winstrekening, voor het dienstjaar 1940.

2. Toelating te verleenen aan den B e 
heerraad om eenë nieuwe vergadering 
bijeen te roepen van zoohaast voornoem
de stukken zijn kunnen opgemaakt wor
den.

3. Statu taire benoemingen.

Alle inlichtingen betreffende gedemo
biliseerde oudstrijders 1940 en krijgsge
vangenen zijn te bkomen bij de afdee
ling B. O. S. 40 (Bond der oudstrijders 
1940) te Oostende. Lokaal: Hotel de Ve
nise, 90, Kapellestraat, ’s Zondags van 
10 tot 12 uur. Afgevaardigde voor Oos
tende: Charles Van Cutsem, 12, Alfons 
Pieterslaan. (43)

T ! JD E L I JK E  PLAATSEN. — G EEN  OU
DER DO M SGRENS.

In  aansluiting met het bericht nopens 
het indienen van de aanvragen naar tii- 
deliike plaatsen, heeft het College van 
Burgemeester en Schepenen der stad 
Oostende de eer de belanghebbenden or 
op te wijzen dat de voorwaarde van de 
ouderdomsgrens, in den oproep aange
geven, vervalt.

Dienvolgens mogen de belanghebben
den tot op gelijk welken ouderdom aan
vragen indienen.
W IE  H ELPT  ONS.

Een lezeres, een alleenwonende weduwe, 
welke m aar het gezelschap heeft van 
haar kanarievogeltje, verzocht ons aan 
onze lezers en lezeressen te w illen vra
gen of men haar niet aan kanarievogel-

APO TH EEK D IEN ST .
Op Zondag 23 M aart zal de apotheek 

Caenen, W ittenonnenstraat, 59, gansch 
den dag open zijn.
HONDEN R A V IT A IL L EER  EN. — JO N G 
STE  VERGUN N IN GEN .

Kunnen hedendaags nog een bevoor- 
radingskaart bekomen : trekhonden, j 
gidshonden voor blinden en invalieden, 
waakhonden voor schepen.

Daarenboven nog voor Oostende en de 
kustzone (frontgebied) de waakhonden 
in volgende speciale gevallen: waakhon
den van industrieele gebouwen; id. van 
publieke gebouwen; id. van alleenstaan
de gebouwen; id. van ’s nachts onbe
woonde gebouwen; id. van gebouwen 
waarvan de nevenstaande ’s nachts on
bewoond is.

In  ieder geval moet een speciaal ge
tuigschrift ingediend worden. Diegenen 
die nog geen bevoorradingskaart zouden 
bekomen hebben zou ik  aanraden zich 
nogmaals bij m ij aan te melden.

Dr. R. Distave, 15, Poststraat, tusschen
DE M ED ISCH E D IEN ST  VAN H ET  L E 
GER .

JNaar we uit betrouwbare bron verne
men, zou met ingang van 1 M ei 1941 a.s. 
de Medische Dienst van het Leger opge
heven worden. Zooals men weet liet de
ze dienst toe. dat alle m ilitaire, welke 
een of andere geneeskundige hulp van 
doen hadden, zich volledig kosteloos tot 
deze in richting  konden wenden, om er 
alle noodige zorgen te ontvangen.
H AZEW IN DEN  EN B L IJV E R S .

Een rondzendschrijven werd tot alle 
leden van het stadspersoneel gericht,zaad zou kunnen helpen, natuurlijk  aan | w aarin verzocht werd, dat eenieder welke

een fatsoenlijken prijs. Men mag ook 
het adres opgeven w aar de dierenliefheb- 
bende weduwe haar kanarievogelzaad 
zou kunnen aanschaffen.

W ie helpt die weduwe ?
NAAR BRU SSEL .

Zooals aangekondigd is de heer Du- 
mon, diensthoofd van het M ilitiebureel, 
Maandag naar Brussel vertrokken om er 
ta lrijke  zaken betreffende de opeischin- 
gen te gaan regelen. N aar medegedeeld 
wordt, zou de heer Dumon binnen afzien-

Om deze vergadering te kunnen b ij- : baren tijd , terug naar de hoöfcistaci gaan..
wonen moeten de aandeelhouders hunne DE AUTO BUS OOSTENDE__BR U G G E
titels neerleggen ten minste v ijf werk- waarvan er m aar vier meer rijden per 
dagen voordien j dagj in elke riCnting, heeft zich thans
te Oostende^ in  de bureelen, Hendrik Ser- 00k aangepast aan de huidige omstan-J 

ruyslaan 62 of bij de Bank van Brussel, d igheden, en wel in dien zin dat er geen 
3 Wapenplaats, i mazout meer dient gebruikt te worden,

te Brussel: bij de Bank van Brusse., m aar Wel een soort geperst-gas dat goe- 
Regentiestraat 2. i ^  resultaten oplevert.

in  de periode van 10 tot en met 31 M ei ; 
1940 niet op hun dienst waren geweest,! 
hetzij u it reden van ziekte, of met een1 
goedgekeurd verlof, om voor eenige an- ; 
dere reden, dit onverw ijld aan de be-' 
voegde diensten moeten laten weten. De
ze regeling zal toelaten alle gevallen, wel
ke mogelijk n iet tot hejt College van 
Burgemeester en Schepenen waren door
gedrongen, te laten kennen om ze aan 
een gegrond onderzoek te doen onder
werpen.

Daarna zal meer dan w aarschijn lijk, 
het doek vallen over de triestige gevallen ' 
veroorzaakt door de oorlogsomstandighe-, 
den en w aarin w at al te haastig gehan
deld werd. j
JEU G D  BO EK ER  IJ. j

E r  wordt nogmaals de aandacht op

Sterfgevallen
M ijnheer en Mevrouw VAN LOO- 

FO N TA IN E melden dat het den 
Heer behaagd heeft tot zich te 
roepen de ziel van

M EVRO UW

Maria Brackx
Weduwe van M ijnheer 
EU G EN E FONTAINE

geboren te Oostende, den 28 Au
gustus 1867, en er schielijk overle
den den 12 M aart 1941, gesterkt 
door de H.H. Sacram enten der 
Stervenden.

Ingevolge den wensch van den 
overledene, werd zij in de strikste 
in tim ite it begraven op 15 M aart 
1941 .

D it bericht dient als eenige ken
nisgeving.

V ijverstraat, 5, Oostende. (40)

Mevrouw Jean  EVERA ERTS-FO - 
B ER T ;

M ijnh. Jean-Pierre EV ER A ER T S  ; 
De Fam iliën EV ER A ER T S, FO- 

BER T , HANNOT en DHONDT; 
verzoeken ons het droevig over
lijden kenbaar te maken van 

M IJN H E E R

Jean Everaerts
Echtgenoot van 

Mevrouw Simone FO BER T
hem overkomen in  den ouderdom 
van 31 jaar, slachtoffer van zijn 

plicht.
H ij was Doktor Chim ist; Be 

stuurder van het Stadslaborato- 
rlum  van Oostende; Leeraar aan 
de Nijverheidschool en Reserve- 
officier.

De begrafenis had plaats im 
allen eenvoud op Maandag j.l.

Vrienden en kennissen, die bij 
vergissing geen nabericht zouden 
ontvangen hebben, gelieven dit als 
zoodanig te aanschouwen.

44, Koninginnelaan, Oostende.
(52)

W ENSCH AM ER IK A A N SC H E BUREAU
te koopen, in goeden staat. Schrijven . 
M. A. In ternationale Boekhandel. (42)

GEVRAAGD  D EFT IG E  SER V EU SE ,
van 21 tot 30 jaar, voor bodega-restau- 
rant te Wenduyne. Kost en inwoon en 
zeer goed loon. Zich te wenden Restau
rant Mario, 44, Ad. Buylstraat, Oostende.

CAM IO N NETTE goeden staat per oc
casie ,te koop gevraagd, draagvermogen

zooals Oostende.

Burgerlijke Stand

G EBO O RTEN

t e  m in o  . T3 j  v, m i t  E IN D E L IJK .H“ u li : «ez-ae-cnaussee, 10 plaat- Met de eerstkomende gemeenteraad zal tusschen 11 en 12 uur daar boeken kan 
sen, water, gas, electriciteit, centrale de neer Schepen van Openbaar Onder- ter lezing krijgen. Deze jeugdboekerij 
verwarming, V indlctivelaan, 10. (39) ! w ijs voorstellen het zw em onderricht in  werd verwezenlijkt dank zij de noeste 

v e r l o r e n  • 7 w a r m o f  « n t t *  de lagere scholen en vakscholen ver- werking der Oostendsche Zeepadvinders, 
borst en neus Teruo-hreneen tpcen eoede ’ Püchtend te maken. Het is inderdaad ; die graag zouden w illen medewerken aan 
befoorfine^ ^ a a is traa t ^9 OostenJe gebleken dat 80 tot 90 t.h. der kinderen de opleiding onzer jeugd hier ter stede, belooning Kaaistraat, 39, uostenae jniet kunnen zweramen, hetgeen niet is Onbaatzuchtigheid, naastenliefde en of-

1 aan te nemen in  een bad- en havenstad lervaardigheid. ziedaar het wachtwoord
I van onze wakkere afdeeling.
S C H IE L IJK  GESTORVEN .

I Geburen waren ongerust geworden 
over den genaamden Mestdagh Pieter, 
alh ier woonachtig S t Franciscusstraat, 
8. welke zij sedert een viertal dagen niet 
meer gezien hadden. Men vreesde voor 
een ongeluk. De politie werd verw ittigd 
en men stelde voor een onderzoek ter 
plaatse te doen.

De deur v/as gesloten en werd inge
drukt en daar trof men op het bed het 
levenlooze lichaam  aan van Mestdagh. 
Dr, M erchier werd in der haast bijgeroe
pen, m aar deze kon alleen den dood vast
stellen.

De ongelukkige was visscher van be
roep en 54 iaar oud; h ij was ongehuwd.

Het stoffelijk overschot werd naar het 
doodenhuisje overgebracht.
OOSTENDSCH F IG U U R  O VERLEDEN .

Iedereen kent «Bric en Brac» welke op 
de Visscherskaai een verkoopzaal open
houdt en welke voornam elijk in  den Zo
mer veel sukses had bij de vreemdelin
gen.

De heer Grosjean, alias B ric  en Brac, 
was een goed en menschlievend figuur 
en nooit klopte men tevergeefs op zijn 
deur.

Nu is h ij schielijk gestorven te Snaas- 
kerke waarheen h ij zich begeven had in 
gezelschap van een vriend om er te gaan

Z E G E L T JE S  DER HANDELAARS
Het Comité van de Vereenigde Hande

laars heeft deze week de mogelijkheid 
onderzocht de zegeltjes welke nog in  om
loop zijn, uit te keeren.

_________  __=______  _ _________  _  Het hoopt binnenkort tot een voldoen-
gevestigd, da.t te Oostende in  de Gouwe- de oplossing te kunnen komen ! 
loosestraat, 56, een jeugdboekerij geves- ; D it zf l  ongetwijfeld genoegen doen aan 
tigd is. Deze staat open voor gansch on- de t-ilrijke bezitters van volle boekjes, 
ze Oostendsche jeugd, die eiken Zondag

VO O RZO RGSM A ATREG ELEN

9 M aart. —  Christiane Jooris van Hek- 
ongeveer 1 tot 2 ton. Schrijven bureel tor en M aria Barbaix, Hospitaalstr. 4 ; 
letters S. E. ; Henri Vercautter van Frans en Elisabeth

Berden, Romestr. 51.
10. — W illy  Catrysse van Ju liaan  en 

Rosa Jonckheere, Tim mermanstr. 57; L i
liane Groenvynck van André en M artha 
Lenaerts, woont te Steene.

11. —  Jacky  Hallum iez van Robert en 
Josefina Vermeersch, W ellingtonstr. 88; 
M aria Maes van A lbert en Elisabeth Ver- 
meire, D istellaan 90.

T E  HUREN  TE  BRU G G E. —  Handels- 12. — Rafaël Debrue van Leonil en Ma- 
huis in  ’t midden der stad, 9 plaatsen ria  Deauw, D istellaan 28. 
g. kelders, wat. gas, electr. M iddel van 14. — Nora Van Baelenberghe van Ri- 
onderverhuring. Aanstonds vrij. Z. W . chard en Yvonne Carmanne, Hofstedestr. 
bureel van ’t blad of schr. letters M. H. 40; Lucienne Verstraete van Pieter en

Georgette Verbiest, St. Peterburgstr. 5 ;
TE KOOP: verschillende loten bouw- Suzanne Blancke van Alfons en Germai- 

gronden en twee nieuwgebouwde huisjes, ne Cognot, Dilbeeklaan 99; André Jonck- 
gelegen Zwaluwen-, Tarwe-, Honoré Bor- heere van H ippoliet en Isabella Laneres, 
gers- en Bouwm eesterstraten. Voor in- Duivenhokstr. 19.

T E  KOOP. — F IA T  van 4 P. K . in  zeer 
goeden staat. Zich wenden voor voor
waarden bureel van ’t biad.

BOOT TE VERKO O PEN . —  Groote lijf- 
boot met motor 12 P. K . te verkoopen, 
waarde 18.000 fr. Zich wenden Prom ena
de Albert I  (Zeedijk) 45, Oostende.

lichtingen te begeven: 
straat te Oostende.

10, Velodroom -1

Zooals iedereen weet, werd het nieuw 
Gerechtshof gebouwd op de plaats waar 
vroeger de gasfabriek was; men kan er 
ten andere op dit oogenblik nog de 
grondvestingen zien van de groote gas- 
ketels. Deze grondvesten, welke als u it
stekende watervergaarbakken kunnen 
dienst doen, werden dan ook deze week 
niet, water gevuld.

Het schijnt dat men alle voorzorgs
maatregelen w il treffen om een tweede 
zoo om vangrijke stadhuisbrand .te kun
nen vermijden.

F IE T S  GESTO LEN
Steeds worden fietsen gestolen en d it

m aal was het Rem i Debacker, Torhout
steenweg 171, die voor de herberg «Het 
Volkspaleis» op Donderdag 13 M aart er 
het slachotffer van was. De nummer
plaat is 226.915.

Denzeliden das was Vandierendonck 
Oscar aan het werk zijnde natf!' de 
Marineschool, cok slachtoffer van èen- 
zi-l:den diefstal.
G ESTO RVEN  ,

In  het burgerlijk) hospitaal is Don 
derdag 20 M aart een vrouw tengevolge 
van een schedelbreuk,-; acht "xoe-
ger opgeloopen, gestorvtn.

Een gerechtelijk onderzoek mogen 
gesteld.
M O ND ELINGE PR O EF

De 20 geslaagde kandidaten ln  het 
examen van politieagent, passeeren toe
komende Maandag een mondelinge protf 
bestaande u it een gesprek in  de vier ta 
len. De uitslagen zullen daarna bekend 
gemaakt worden.
DE V LEESC H U IT D EEL IN G  

I Schepen Vancoillie heeft de vleçsch- 
uitdeeltng te Oostende op een perfecte 
wijze geregeld en ook Thuurtje Van
houtte te M ariakerke weten te bevredi
gen.

De corporatie van den vleeschhandel 
is echter een pest geworden voor elkeen 
en zij bewijst ten zeerste haar nefaste 
werking

Dank zij haar, zijn er thans weer been
houwers die buiten de gewone vleesch- 
dagen vleesch verkoopen en dus hun 
kliënteel ook bedienen.

Aldus wordt eens te meer een perfecte 
regeling in  de w ar gestuurd.

Een pluimpje verdient ook de vereeni
ging van beenhouwers en in  ’t bijzonder 
Ktaf Bodez, M aurice lïu ys en last not 
least de kassierster Mevr. W illaert. 
VOOR DE CAFEHO UD ERS

Op bevel van de Bezettende Overheid 
heeft de Burgemeester der stad Oosten
de de eer de aandacht der bevolking te 
vestigen op het feit dat de prostitutie ver
boden is in  alle herbergen, restaurants 
en aanhoorigheden. In  geval d it verbod 
overtreden wordt, zal het lokaal dadelijk 
worden verboden voor de leden van de 
Duitsche Weerm acht.
A FBRA A K

Thans is men volop bezig het oude 
gasgesticht, welke zich te M ariakerke 
bevindt, nabij de Northlaan, af te bre
ken. Een gedeelte van het dak heeft 
reeds aan de sloopingswoede moeten ge
looven.
W AT GOEDEN W IL

Men sch rijft ons: e
Zou het niet mogelijk zijn pen en inkt 

aan de dispositie van de bevolking te 
stellen aan de winketten w aar de m ach
tigingen voor bevoorrading in textiel- 
waren afgeleverd worden? W ij weten wel 
dat de dienstoverste, de heer Baken, niet 
0!3 alles kan letten, doch de bediende die 
met den dienst belast is, waarvan de or- 
ganisatiegeest genoeg gekend is, zou toch 
b lijk  mogen geven van de elem entairste 
begrippen van voorkomendheid tegen
over de bevolking en, in  plaats van de 
menschen door te zenden, pen of potlood 
te hunner beschikking te stellen. *

In  deze moeilijke tijden is het de p licht 
van eenieder, en van de stadsbezoldigden 
in  ’t bijzonder, de bevolking met raad en 
daad bij te staan en niet de zaken te 
bemoeilijken zooals sommige bedienden 
het hun «plicht» achten te doen.

MARKTBERICHTEN

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

PLAA TST Z EK E R  uw geld in bouw
gronden. Nog eenige okkasles. Ag. SEY S, 
Rogierlaan, 21.

DE GEDIPLOMEERDE VROEDVROUW visschen H ij keerde er van terug en ging
naar het station toe, toen h ij plotseling 
ineenzakte, getroffen door een aandoe-

Uitdeeling 
der Rantsoenzegels

Irma LANNOYE
gelast zich met verlossingen en ver-'

] ning.
' Als tragische bijzonderheid mag gel-
j den dat de heer Grosjean ineenstortte
op dezelfde plaats w aar de veldwachter
van Snaaskerke destijds het leven liet. Moederhuis Mme, De famiüe van den heer Grosjean ver.

Jongbloet, Frere Orbanstraat 143, Oos- biiJft  te Brussel.
tende.

zorging ten huize. 
Zich wenden

ST ER FG EV A LLEN

OOSTENDE
Donderdag 13 Maart 1941.

Tw aalf bootjes togen vandaag uit ter 
vischvangst en brachten ln  totaal 10,62 
kg. visch binnen, welke de som vân 
3G.983 fr. hebben opgebracht. De aan
voer, bestaande alleenlijk uit garnaal, 
sprot en haring werd afgezet aan de 
volgende prijzen:

G arnaal 16-28; sprot 26-38; haring 48- 
61 fr. per kg.

0.129b, 1754 fr.; 0.75b, 1495 fr.; 0.142b, 
2616 fr.; 0.76b, 1968 fr.; 0.13b. 3881 fr.; 
0.143b, 723 fr.; 0.54b, 2888 fr.; 0.33b, 
7641 fr.; 0.130b, 340 fr.; 0.48b, 980 fr.; 
0.82b, 6995 fr.; 0.119b, 5722 fr.
Vrijdag 14 Maart 1941.

Vandaag was het wederom de beurt 
aan de schipjes voorzien van een motor 
om ter vischvangst u it te varen. De aan
voer was dus m erkelijk grooter, m aar 
de prijzen tevens lager dan den vorigen 
dag. 4137 kg. vischsoorten werden ver
kocht voor de som van 73.184 fr.

Prijzen: G arnaal 12-22; sprot 15-21; 
schar 16-33; bots 14-33 fr. per kg.

0.64b, 4572 fr.; 0.22, 4844 fr.; 0.37, 
5508 fr.; 0.41, 8517 fr.; 0.79, 4021 fr.; 
0.28, 8597 fr.; 0.11, 4647 f.r; 0.39, 6896 fr.; 
0.151b, 885 fr.; 0.110, 11.353 fr.; 0.126b. 
6797 fr.; 0.133, 6542 fr.
Zaterdag 15 Maart 1941.

Daar slechts 12 kleine bootjes rnoch-

VOOR ONZE K IN D EREN .
De Heer Schepen van Openbaar On

derw ijs heeft de medewerking verkre-
9 M aart __M arie Geldhof 61 i wed gen van den heer Dokter Reynaert, Be- ten uitvaren, was zooals voorzien, den

■ . I Armand Tomballe Vrijhavenstr. 12; Leo- stuurder van den antlteringsbond te Oos- aanvoer vandaag m aar zeer klein. De
nia Laeae 73 i echte Petrus Mees tende. aanvoer, bestaande u it 137 kg. garnaal,

Vanaf 26 M aart tot en met 5 April schaert Sterrestr.’ 18; Eu geen Cloet, 68 j.< D o k t e r  R e y n a e r t  h e e f t  er in  toegestemd 493 kg sprot, 49 kg. haring en 39 kg.
1941, telkenm ale van 8.30 tot 12 en van echtg. Celina Cobbé, Leeuwerikstr. 79. ^  de kinderen van al de scholen te ra- schar, bracht in  to taal 23.079 fr. op
14 tot 17.30 ure, in de school M aria- . 8 M aart. — Rosalia Delanghe, 95 j „  wed diografeeren ten einde de gevallen op Prijzen: G arnaal 17-22, haring 49-58
Hendrika, Ieperstraat 3, zal er overge- Petrus Vandenberghe, Steenbakkerstr. te ®? ° Teri T  m i l  ' n  mpo om wnrripn tnt dp iiitripplinp Hpr Tsnl-- oc- tthuqth piomant qo ï A/fon'n 'worden. Aan alle flauwe kinderen zullen 0.82b, 1834 fr ., 0.111, T31 fr ., O.3d,

de6 volgendeI1orde<?aPPelZeSelbladen’ S S S i T 0 ^ 2 3 ^ f 0. 76*
Woensdag 26 M aart: voor Aarts tot 

enDonde?daarg°27 M aart: voor Carbonez ! / osePh De Saedeleer, Elisabeth-

van Prijzen en Loonen, die bij den ver
koop tegenwoordig was, nam de koopers 
van sprot en garnalen, respectievelijk 
aan 10.70 fr. en 15 fr. het kilogram, in 
overtreding. Dientengevolge weigerden de 
overige vissehers hunne vangsten ter 
vischm ijn aan te bieden en zag de hall- 
chef zich gedwongen den verkoop stop 
te zetten

0.30, 425,10 fr.; 0.143b, 182 fr.; 0.145b. 
64 fr.; 0.76b, 112 fr.; 0  75, 400,90 fr..

Verscheidene: 578,90 fr.

ANTWERPEN
Soorten zee- en zoetwatervisch, ver

kocht in  de stedelijke vischm ijn te A nt
werpen, in den loop der week van 3 tot 
8 M aart 1941:

Belgische visch
Soorten Aantal Waarde

kg. Totaal Gemiddeld
per kg.

Bliek 5 50 — 10,—
Bot 1 30,— 30,—
Brasem 47,5 1.842,— 38,75
Karper 47 2.307,— 49,10
Snoek 5,5 231,— 42,—
Spiering 637 15.795,50 24,80
Voorn 28,5 867,— 30,40

TE KOOPEN
Schoon Burgershulsje F r,ère Orbanstraat 

Gebracht op 105.000 fr. Occasie.
Schoon Handelshuis, Vlaanderenram p, 

beste ligging, groote oppervlakte.
Rapportvilla, Koninginnelaan, 4 appart. 

Str. water, gr. hof, 340 v. m.
Schoone V illa , center v. stad, bij Zee

dijk, chauffage, str. water, enz.
Pensioenhuis, Breedene-Hip., 10 kamers.
Burgershulsje, Breedene-Zee. 47.500 fr.
Beste bouwgronden, Elisabethlaan, B l. 

Kasteelstraat, Tarwestraat, Nieuw
poort s'teenweg, Zwaluwenstraat, Ma- 
riakerke-Baden.

Ag. Seys, Rogierlaan, 21 
Oostende

tot en met Dejonghe;
Vrijdag 28 M aart: voor De Kee tot en 

met Ente;
Zaterdag 28 M aart: voor Erasm us tot 

en met Juste.
Maandag 31 M aart: voor Kabo tot en 

met Laplace.
Dinsdag 1 A pril: voor Laplasse tot en 

met Mollet.
Woensdag 2 A p ril: voor Molley tot en 

met Rolly.
Donderdag 3 April : voor Rom an tot en 

met Vancoillie.
V rijdag 4 A pril: voor Van Colen tot 

en met Vanslembrouck.
Zaterdag 5 April: voor Versluys, enz
Deze zegels moeten gebruikt worden 

vanaf 7 April.
Z ij zullen alleen afgeleverd worden 

aan het hoofd van het gezin (of zijn 
echtgenoote) op vertoon van zijn (hare) 
identiteitskaart, alsook van de rantsoe 
neeringskaarten (w aarvan het vakje 
December door hen zelf dent ingevuld 
te worden) .m elkkaarten en de strook 
van de aardappelzegelbladen van de ver- 
loopen maand (t. t. z. van de maand 
M aart) van zijn (haar; gezin.

De inwoners moeten zich op de hun 
vastgestelde data aanbieden.

W ie niet in  regel is wordt onder geen 
voorwendsel bediend.

Vooraleer het bureel te verlaten moe
ten de belanghebbenden hunne zegels 
natellen, nadien kan geen klacht meer 
aanvaard worden.

Voor alle inlichtingen, nieuwe kaarten, 
enz., zich wenden Bureau van R a v ita il
leering, Justitiepaleis, le  verdieping.

IN. B. — De voorrang wordt verleend 
aan zwangere vrouwen, ziekelijke men
schen, invalieden van ten minste 60 t.h. 
voorzien van hunne invalid iteitskaart en 
aan leden van kroostrijke gezinnen.

f p r n f f S v P r . t i- ’ Adr0nia S tan '  den vergen m aar zal ongetwijfeld de 5026°f r ,  ó’.45 b/ 1456 fr.; O.H6b, 860 f r ,
temas, ötuiverstr iöö _  . beste resultaten opleveren. j 0.61b, 857 f r ,  0.119b, 4202 fr.

10. Lucie Vanslembrouck, 76 j., j j et oncjerwijzend personeel zal ook in  Zondag 16 Maart 1941.
de gelegenheid gesteld worden zich te j Niet uitgevaren ten gevolge m ist 
laten onderzoeken. f Maandag 17 Maart 1941.laan 61

11. —  Herm inie Libin, 66 j., ongeh., I 
Tim mermanstr. 36; Henri Vanthomme, ’ 
70 j., echtg. Rosalie Cuylle, Gerststr, 112; ; 
Celina Hubrechsen, 93 j., wed. P ieter j 
Maes, Romestr. 91.

12. — M aria Brackx, 73 j „  wed. Eugeen ! 
Fontaine, V ijverstr. 5; August Vanden- ' 
brande, 76 j., M aria Meyer, Veldstr. 78; ’ 
August Splits, 85 j. wed. M aria Claus en 
Ju lie  Bruynooghe, Torhoutstw. 20; Jean  
Everaerts, 31 j., echtg. Simonne Fobert, 
M adridstr. 2.

13. —  René Vansteenkiste, 4 maand., 
Nieuwpoortstw. 294; Rogier Vanderbeke, 
14 j., Elisabethlaan 550; Emma Sore, 82 
j., wed. Joseph M inne, Plantenstr. 22.

14. —  Suzanne Vranken, 15 j., Noord 
Eedestr. 12.

15. —  Nora Van Baelenberghe, 1 dag, 
Hofstedestr. 40; Séraphin Devos. 67 j., 
echtg. Ju lian a  Bonte, Molenstr. 16.

H U W E L IJK E N
13 M aart. —  Jagg i W illy, haarkapper 

en Lohisse Marguerite, z.b.
15 M aart. —  Duchesnet Theodore, 

werkman en Sinnaghel Louise, z.b.; De- 
conilnck Jacques, metserdiener en De- 
baets Leontine, z.b, Stouf Marcel, 
schoenmaker en Van Mol Leontine, z.b, 
Steyaert Victor, loodgieter en Verfaillie 
Georgette, z.b.

H U W EL IJK SA FK O N D IG IN G EN

Cinama’s
R I A L T O

1. Een dokumentair.
2. U fa aktualiteiten in lste week.
3. M arika Rokk in  een muzikale film :

De kleinste bootjes kregen heden de 
toelating om ter vischvangst u it te va
ren. Buiten alle verwachtingen brachten 
deze vaartuigen een schoone hoeveelheid 
sprot ter markt. De aanvoer bestond uit 
941 kg. sprot; 197 kg. garnaal, 10 kg. 
haring en 7 kg. schar. Deze soorten wer
den zeer duur aan de volgende prijzen 
af gezet:

G arnaal 24-28: sprot 30-38; haring 47- 
52; schar 20-28 fr. per kg.

Kora Terry.
R E X

1. Een dokumentair.
2. U fa aktualiteiten in lste week.

kg. 771,5 21.122,50 fr.
Deze vischsoorten werden verkocht : 

bliek: 5 kg. als 3e kw aliteit; bot: 1 kg. 
als 3e kw aliteit; brasem: 47,5 kg. als 2e 
kw aliteit; karper: 47 kg. als 2e kw ali
te it; snoek: 5,5 kg. als 2e kw aliteit; spie
ring: 71 kg als 2e-le kw aliteit, 374,5 kg. 
als 2e kw aliteit, 68,5 kg. als 2e-3e kw ali
teit, 71 kg. als 3e-2e kw aliteit en 52 kg. 
als 3e; voorn: 16,5 kg. als 2e kw aliteit en 
12 kg. als 3e. *#*

Soorten zee- en zoetwatervisch, door
gevoerd op de stedelijke vischm arkt te 
Antwerpen, m its het betalen eener ver
goeding van 0,12 fr. per kg. netto ge
w icht, in  den loop der week van 3 tot 
8 M aart 1941:
Soorten Belgische Vreemde Totaal 

visch visch
Plad ijs middel 9 kg. — 9 kg-
Schar 160 kg. — 160 kg.
Kreukels —■ 100 kg. 100 kg.

169 kg. 100 kg. 269 kg.

P rijs  van de onderstaande vischsoor
ten, verkocht op de stedelijke vischm arkt 
te Antwerpe, op V rijdag 14 M aart 1941: 

Snoek 65-68 f r ,  voorn 43-55 f r ,  sprot 
(gerookte) 85 fr. per kg , gerookte haring 
6,50-8 fr. stuk; bakharing 7-8 fr. stuk.

NIEUWPOORT

i 0.106b, 46 f r ,  0.116b, 3838 fr.; 0.72b.
; 5427 f r ,  0.70b, 1368 f r ,  0.103b, 76 fr .,
0.77b, 1998 f r ,  0.104b, 6768 f r ,  0.117b,
2263 f r ,  0.111b, 5367 f r ,  0.129b, 5286 f r ,
0.147b, 3696 f r ,  0.99b, 2016 fr.

3.' A ttila  Horbiger èn Cam illa Horn in  Dinsdag 18 Maart 1941. 
een gemouvementeerd dram a: De Laatste Vandaag hebben de schipjes de m a rk t, vrijdag 14 Maart 1941.
Ronde. met een groote kwantum visch gespijsd. ! 12 schepen G arnaal: 3094 kg. voor

Ieder schipje bracht gemiddeld 4 à 500 , 30 761 fr.- visch: 459 kg. voor 4428 fr. 
R IO  kg. visch binnen, welke aan zeer hooge prijzen- garnaal 10; schuilen en bots

1. Een dokumentair. prijzen ter m arkt verkocht werden. Dc ~
2. Aktualiteiten Ufa ln  le  week. aanvoer, in  totaal 5168 kg., welke de som
3. Pierre Larquey en de kleine Jacotte van 139.033 fr. heeft opgebracht, bestond 

in : Grootvader, een prachtige sentimen- u it: 3302 kg. garnaal, 1453 kg. sprot,
19 kg. haring en 394 kg. andere soorten,

21-36; haring 52-54; schar 18-49; bots 18 
39 fr. per kg.

0.133, 12.115 f r ,  0.64b, 5821 f r ,  0.41,

16 M aart. —  Ketels André, onderwijzer 
en Dossaer M arie, Oostramp, Kursaal 5;
Van Eenoo Joannes, mekanieker, wed. m ~ m eTM arthaTggerth  
Im pens Pauline en D ’Hulster Leonie,
Leeuwerikenstr. 49; Debleecker Maurice, F O R U M

teele film .
R O X  Y

1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten U fa in  le  week.
3. H einrich George en H ilde Weissner 

in  een groote sentimenteele komedie :
Ba l in Metropol.
P A L A C E

1. Aktualiteiten U fa in le  week.
2. Een dokumentair. wopnsdae 19 M aart 1941
3. Ik  heb twee Liefden, groote muzikale i

12-15; kleine visch 10 fr. de kg. 
Zaterdag 15 Maart 1941.

12 schepen. G arnaal: 3542 kg. voor 
38.962 fr.; visch: 672 kg. voor 8815 fr. 

Prijzen, garnaal 11; visch, groot en
visch. I klein al dooreen, 12,50 fr. de kg.

Prijzen per k g , garnaal 21-26; sprot woensdag 19 Maart 1941.
E r  was geen openbare verkoop. Alles 

werd uit de hand verkocht: de garnaal 
aan 15 fr. de kg., de groote visch aan

22.074 f r ,  0.123, 8985 f r ,  0.22, 7587 f r ,  20-25 fr. de kg., de kleine visch aan. 10-15
n  11  aoQA fr. ■ r\n a  011.1 fr. ■ 10 e  11 r ___,__ j._________  ____0.11, 6334 fr.; 0.79, 8714 f r ,  0.126, 11.979 
f r ,  0.37, 7867 f r ,  0.39, 7517 f r ,  0.110, 
17.100 fr.: 0.28, 22.355 fr.

Verscheidene: 585 fr.

paswerker en Staelens Rachel, z.b, Cys 
Albertus, stadswerkman en Loosbergh 
Victoria, z.b.

1. Aktualiteiten U fa ln  le  week.
2. Een dokumentair.
3. Hertha Teller in Dê T ij Oer vrouw.

De kleine bootjes, welke heden aan
geduid waren om ter vischvangst u it te 
varen, mochten slecht3 na den middag 
zee kiezen. Deze vaartuigen brachten zeer 
kleine hoeveelheden, nam elijk 4 à 5 kg., 
sprot en garnaal binnen. Ben kontroleur

f.r de kg. Later verkochten twee vaar
tuigen in  den afslag hun garnaal; de 
prijzen waren 21-22 fr. de kg.

Vischtoevoer. — In  de verloopen week 
werd gezamenlijk aangevoerd: 13.168 kg. 
garnaal gemijnd tegen 155.832,30 fr.

Aan visch bedroegen de cijfers: 5665 
kg verkocht aan 83.021 fr. Hetzij In  to 
taa l: 238 352,30 fr.

De prijzen van de garnaal schommel
den tusschen 10*15 fr. de kg,
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Een Studie over de Visscherij in Nederland j
(Vervolg) het Nederlandsche sinds den Napoleon- jauwvangst voor Noorwegen van belang.

1 tischen tijd  overvleugeld heeft en ln  de Alïeen op de Lofodden, de eilandenreeks 
Eerst de Napoleontische tijd  maakte laatste jaren een zekere concurrentie aan de Noordkust, bedraagt circa 50 mil-

aan d'e'Hplla.ndche suprematie een ein- der Deensche vloot waarnam , is toch lioen stuks. Deze opbrengst wordt alleen
de. Dc Efigelscjien wisten van die periode voor Nederland de visscherij ook sinds - aoor die van Newfoundland overtroffen,
partij te trekken en sindsdien is de dien een voornaam bestaansmiddel ge- w aar jaarlijk s  400 m illioen stuks worden
p'nats van Nederland op dit gebied ge- bleven, hetwelk vooral na de opening aangebracht.
heel door Engeland en Amerika ingeno- van de IJm uidensche haven, waarmede Het aandeel van IJm u iden  beloopt per 

2100 la iB i iiiAua^ 'iw ui 00k de opkomst der stoomvisscherij ge- jaa r ca. 2 %  m illioen à 3 m illioen kg. ka-
land en vooral Moorwegen zich op de paard ging, wederom zeer in belangrijk- beljauw.

heid is toegenomen. I Als een belangrijke tak van het vis-
De opbrengst, der Nederlandsche vis- ' scherijbedrijf verdient ook de zalm- en

scherij overtreft in  vredestijd verre de steurvisscherij vermelding. De steur-
binnenlandsche behoefte. In  normale visscherij wordt vooral in Zuid-Oost-
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Zooalu Nederland bracht ook aan 
de andere takken van het visscherijbe- 
d rjjf den genadeslag toe.

De haringvangst, die in  de 17e eeuw 
haar hoogtepunt bereikte, was tegen het 
einde der volgende eeuw reeds belang- 
rijK  achteruitgegaan.

Omstreeks löoO nam ook op het gebied 
G^r haringvangst Nederland de eerste 
plaats in. Het aantal schepen, dat aan 
deze visscherij deemam, bedroeg meer 
dan 2000 en de opbrengst van elke vangst 
werd op ruim 60 milüoen gulden ge- 
ïaaind.

Engelsche deskundigen schatten de 
waarde van het Nederlandsche vis- 
schersbedrijf in die dagen hooger dan 
de gezamenlijke waarde van alle Engel- 
sclie en Fransche industrieën.

De opkomst van net visschersbedrijf 
in  Zweden, Noorwegen en Duitschland 
tegen het einde der 18e eeuw benadeel
de echter den bloei der Hollandsche vis
scherij. Reeds vóór dat de Fransche Re
volutie uitbrak was liet aantal Neder
landsche narmgbuizen tot 160 à 170 ge
daald en bedroeg de waarde van iedere 
vangst niet meer dan 2 m illioen gulden.

Benalve in  de Scandinaviscne landen 
en de Duitsche Noordzeehavens kwam 
de visscherij ook tot bloei in de tegen- 
wcordige Vereenigde Staten en in Ca
nada. Reeds tijdens de Britsche heer
schappij voeren b.v. van den staat Mas- 
saohusets in  1775 reeds 250 schepen, te 
zaïnen ruim  25.000 Ton metende, ter wal- 
viscnvangst uit en ontwikkelde zich in 
de golven, baaien en straten aan de 
Hudson-baai en in den mond der St- 
Laurens-rivier een belangrijk visscherij- 
bedrijf, dat tot de welvaart van Nieuw- 
Engeland, Nieuw-Brunswijk, Nieuw- 
Sciiotland en Newfoundland den voor- 
naamsten grondslag heeft gelegd .

Terw ijl in  Nederland en andere oor
spronkelijk industrie-arme landen zoo
als Noorwegen en Canada, het-vissche
rijb ed rijf zuch heeft ontwikkeld, ju ist 
cmdat een krachtige industrie ontbrak, 
waarin voor de zich uitbreidende bevol
king tot hoofdbestaansmiddel kon wor
den gevonden, en er dus naar andere 
middelen moest worden omgezien om 
aan de duizende handen werk te ver
schaffen, heeft elders, b.v. in Engeland 
en Frankrijk , ju ist de bestaande indus
trie de opkomst van het visscherijbe- 
d iijf  bevorderd.

In  Nederland en Noorwegen heeft de 
noodzakelijkheid der voorziening in  de 
behoefte der visscherij den stoot gege
ven tot de oprichting en den bloei van 
menig industrieel bedrijf, o.a. van de 
scheepsbouwindustrie : in  Engeland en 
Duitschland daarentegen heeft de nood
zakelijkheid om afzet te vinden voor 
sommige voortbrengselen der nijverheid 
niet onbelangrijk bijgedragen tot de be
vordering der visscherij toen dit be
d rijf zich in de laatstgenoemde landen 
nog in  het begin van zijn ontwikkelings
stadium bevond.

Hoewel zijn betoog niet geheel en al 
van overdrijving is vrij te pleiten, zegt 
bv. de Fransche m aritiem e econoom Hé- 
rubel in  zijn boek «Pêches Maritim es», 
dat de m ijnindustrieelen van Wales en 
het Roergebied, de Engelsche nettenfa- 
brikanten en de Duitsche hoogovenbe- 
zitters de eigenlijke scheppers zijn van 
het visscherijbedrijf te Hull, Grimsby, 
en Geestemünde, terw ijl de nabijheid 
van de kolen en ijzerm ijnen in de F ra n 
sche departementen Nord en Pas-de-Ca • 
lais, n iet onbelangrijk heeft bijgedragen 
tot de opkomst van Boulogne .

W at Engeland betreft, moet echter 
worden erkend, dat het visscherijbedrijf 
aldaar reeds belangrijk ontwikkeld was.

jaren voor den oorlog exporteerde men 
do helft van alle versche visch, die a l
daar aankwam, 4/5 van alle pekelharing 
zoo goed als alle ansjovis en het groot
ste deel van de versche haring, spiering, 
paling, garnalen, oesters, zalm en steur.

In  Duitschland heeft de vooruitgang 
van het visscherijbedrijf gelijken tred 
gehouden met de ontwikkeling van 
scheepsbouw en industrie. Terw ijl in 
1880 Duitschlands aandeel in  de visch
vangst nog zoo goed als onbeteekend 
v/as, brachten in  1900 de 118 Duitsche 
naringbuizen een vangst van 14,000 ton 
haring, ter waarde van 5 %  m illioen 
mark, binnen; in  1910 bestond de D u it
sche haringvloot u it 270 schepen, die 
54.000 ton haring, ter waarde van 15 
ndllioen Mark, binnenbracht. Sindsdien 
is de beteekenis der Duitsche vischvangst 
nog toegenomen.

De haven van Geestemünde is spe
ciaal ten dienste van de vischvangst 
aangelegd. In  1890 bestond deze haven 
ie ite iijk  nog niet; aan de monding van 
de Geest, een klein zijstroompje van de 
Wesel, was een aanlegplaats voor enke
le barken. De verkoops- en opslagorga- 
nisatie was er zoo prim itief dat de vis 
schers zelf aan de overheid van Geeste- 

• münde om den aanleg van een bassin 
, en een werf vroegen. In  1892 kwamen 
1 de eerste havenwerken tot stand, welke, 
dank zij de krachtdadige medewerking 
van overheid en groot-industrie, spoe
dig tot een uitgebreid havencomplex 
werden uitgelegd, dat een oppervlakte 
van meer dan 72 nectaren beslaat. In  de 
periode van 1898 tot 1939 heeft de haven 
van Geestemünde haar productie van 
versche visch bijna verdriedubbeld, ter
w ijl het naburige Cuxhaver eveneens 
een gelijke toename kon boeken.

Norderham is sinds 189j , toen de 
thans zoo machtige «Deutsche Dampf- 
fischereigeseilschaft Nordsee» daar werd 
gevestigd, een voorname visscherij haven 
geworden, welke o.a. te Huelva in  Spanje 
een bevoorradingshaven bezit voor haar 
visschers, die in de G olf van Biscaye 
hun bedrijf uitoefenen en te Bazel en 
Boedapest groote opslagplaatsen . met 
koel- en vriesruimten voor den afzet ha- 
rer productie eonderhoudt

Voetbal

Rusland aan de monding van de Wolga 
en in  de Kaspische Zee beoefend. De 
kuit van de steur, de kaviaar, vormt een 
delicatesse ,die vooral om haar duurte 
beroemd is. In  Nederland komt, evenals 
in  Duitschland, de steur vrijw el niet 
meer voor. Vroeger werd in de beneden
loop van den R ijn  zéér veel steur ge
vangen (in  Holland in  1904 nog 280 
stuks), doch in  de laatste veertig jaar 
werd het aantal steeds minder.

Voor de zalm vangst geldt deze achter
uitgang eveneens en ook de kunstmatige 
zalm teelt in  het Rijngebied (zoo werden 
b.v. jaarlijk s duizenden jonge zalmen, 
zoowel voor Nederlandsche als voor 
Duitsche rekening, in  het bovenstroom- 
gebied van den R ijn  gepoot) heeft daar
in  tot dusverre nog geen noemenswaar
dige verbetering kunnen brengen.

Behalve het indirecte verband tus
schen visscherij en industrie, welke twee 1 niet te veel toeschouwers aangelokt.

U ITSLA G EN  VAN ZONDAG 16 MAART
PR O V IN C IA LE  A FD EEL IN G  

Reeks A
C. S. Brugge — F. C. Knokke (A ) gesch. 
F. C. Knokke (B ) — A. S. Oostende 0— 3

Rangschikking
1. F. C. Knokke (A ) 11 9 1 1 36 13 19
2. A. S. Oostende 12 9 2 1 53 21 19
3. C. S. Brugge 10 9 1 0 41 8 18
4. F. C. KnoKKe (B ) 13 5 7 1 19 39 11
5. V. G. Oostende 13 4 7 2 37 38 10
6. F. C. Brugge 14 5 9 0 27 36 10
7. D. C. Blankenb. 14 4 10 0 20 43 8
8. S. V. Blankenb. 13 2 10 1 15 50 5

G E W E S T E L IJK E  A FD EEL IN G  
Reeks A

V. G. Oostende—  A. S. Oostende 5—2 
Rangschkking 

I. Middelkerke 7 6 0 1 53 6 13
2 A. S. Oostende 7 3 2 2 30 12 8
3. E. G. G istel 6 2 3 1 15 18 5
4. F.einegem 8 2 5 1 19 56 5
5. V. G. Oostende 6 1 4 1 9 34 3
F. C. Knokke (B ) 0 — A. S. Oostende 3

De verplaatsing naar Knokke (B ) had

bedrijfstakken wederkeerig op elkanders 
ontwikkeling invloed hebben uitgeoefend 
heeft het visscherijbedrijf ook recht
streeks aanleiding gegeven tot de op
richting  van industneele ondernemin
gen, speciaal voor de verwerking van 
vischproducten.

Een der voornaamste bedrijven op 
d it gebied is de fabricatie van levertraan, 
welke vooral in Noorwegen en verder 
ook op IJs lan d  en Newfoundland wordt 
beoefend.

Men onderscheidt drie soorten lever
traan : de walvischtraan, de robben- 
traan en de traan van andere visch- 
socrten afkomstig, De levertraan wordt 
behalve voor medicinale doeleinden ook 
in  het looiersbedrijf en voor de vervaar
diging van schoensmeer enz. aangewend.

Een ander vischproduct is de visch

Scheidsrechter Verbruggne leidt even 
vóór 15 uur volgende ploegen :

F. C. K N O K K E  (B ) : Rombout; Dhoo- 
re en TeirLnck; Van Wonterghem, Nol- 
let en Styns; V illé, Soulim ans, Tavem ier, 
Fournier en Duwel.

A. S. OOSTüJWUE: Pincket; Hinderyckx 
en W ets; Deschacht, Aspeslagh en Van- 
denbroucke; Vandierenaounck, Dehae- 
mers, De Bie, Lenaers en Depooter.

Oostende w int den opgooi, zonder veel 
vooraeel. Onm iddellijk zitten de gasten in  
het kamp van Knokke genesteld, en 
k rijg t Rombout gelegenheid tot in g rij
pen. Op hoekschop redt h ij een kopstoot 
van De B ie en even later een scmeten 
van Lenaers. W anneer De B ie doorbreekt 
en m achtig op doel schiet, is h ij noch
tans geklop ,doch gelukkig voor hem 
botst de bal tegen den paai en vliegt te-

lijm , welke u it de zwemblaas van groo-: rug in  ’t spel. ISia 9 m inuten spel worden 
te visschen, vooral van steuren, wordt de pogingen der Oostendenaars einde- 
bereid. De vischlijm  dient voor het zui- lijk  met sukses bekroond, want op inzen- 
veren van w ijn , bier en limonade, de be- den van Vandierendounck kopt Lenaers 
reiding van verschillende lijm soorten het openingspunt binnen. Knokke verde- 
en het appreteeeren van zijden stoffen digt zich moedig,doch wordt in  zijn kamp 
en wordt ook bij de glas- en porceieinfa- teruggedrongen. Verscheidene hoek- 
bricatie toegepast. schoppen vallen hun te beurt, m aar geen

Behalve traan en vischlijm , dient ook enkele er van wordt in  doelpunt omge- 
het vischmeel te worden genoemd dat zet. Rond het ha lf uur brengen de loca-

het spel te wenschen over. De localen 
hebben dan ook weinig moeite om de 
aanvallen van A. S. te stuiten. Aan de 
rust leiden de localen met 4-1.

Na de rust is de ploeg van A. S. ge
wijzigd en speelt Vanaendnessche o.m. 
midvoor. Deze speler komt al dadelijk 
alleen voor de netten van Leroy, doen 
n ij verk ijkt van op twee meter een reu- 
zenkans. i\a 6 m inuten spei, op nieuwen 
aanvai van A. »., Degaat neynem an fout 
in  net baek-area en Jansens neemt aen 
straischop te baat om onhoudbaar te 
uoeien. net spel is van geen noog ge
halte. Met ae 12e m inum  is het nog
m aals ae oeurt aan ü. iviycKe om Oaie- 
m yn voor ae v ijiae  m aai net naiujKeii 
te oezorgen. Een zesae aoeipunt worm 
aoor aenzenaen speier eroarmenjK ge
mist. Kona net nan uur hernemen Jan s 
sens en Vanaenanesscne nun ge wont 
piaats. De «rooa-groenen» zijn tnans ae 
meeraere, aocn ane pogmgen loopen 
spaaK en het einde ziet V. u . een fiimse 
eu veraienae overwinning oenaien.

KA LEN D ER  
VOOR ZONu a u  23 MAART 1941

PR O V IN C IA LE  A FD EEL IN G  
Reeks

15 u.: V. G. Oostende — C. S. Brugge 
F. C. KnoKKe (B ) —  F. C. Knoüke (A ) 

V R IEN D EN M A TC H
F. C. Brugge — A. S. Oostende
EEN  PAASCHTORNOOI TE OOSTENDE

Met de Paaschdagen zullen onze voet
balliefhebbers niet van hun geliefkoosde 
sport verstOKen blijven. E r werd inder- 
aaad benst op het speelveld van A. ö. o. 
een tornooi in  te ncnten ten voordeele 
van W interhulp, met deelneming van 
volgenae ploegen : A. S. Oostende, V.
G. Oostende, ötadsbezoldigden, en C. S. 
Casiho-Kursaal. D it tornooi zal zonder 
tw ijfe l de groo.te belangstelling wekken.

Visscherij wetens
waardigheden

Boksen

voornam elijk u it gedroogae kabeljauw 
wordt bereid. Nadat de gedroogde visch 
van de graten ontdaan is, wordt zij totDe wijze waarop het Duitsche vissche- ! poeder gemalen en tot lOOgr. C. verhit,, 

rijb ed n jf in  enkele tientallen jaren als Het meeiachtige poeder heeft dan den
t ware van den grond af is opgebouwd, 
verdient zeer zeker bewondering en kan 
tot, voorbeeld strekken aan ons land, die 
hier toch sinds eeuwen een der voor
naamste takken van bedrijf uitm aakt, 
tijdenlang vrijw el is verwaarloosd door 
overheid en kapitaal.

Onze Vlaamsche visschershaven Oos
tende levert het bewijs dat ’t niet ge
m akkelijk is, een nieuwen tak van b e
d rijf tot bloei te brengen, wanneer daar- 
toe niet alle krachten en energie wor
den aangewend. Het Vlaamsche vissche
rijbedrijf, dat immer vrijw el onbetee
kend is geweest, heeft zich, wegens ge
mis aan krachtigen steun, ook in  de 
eerste tientallen jaren dezer eeuw niet 
belangrijk kunnen ontwikkelen. De pro
ductie nam in  de laatste jarenreeks voor 
den wereldoorlog zelfs telkenm ale met 
circa 4 t.h. af. Eerst in  den allerlaatsten 
tijd  viel weder eenige oplevering te be
speuren.

Noorwegen daarentegen met zijn on- 
vruchtbaren bodem, waar de visscherij 
sinds eeuwen het hoofdbestaansmiddel 
vormde voor het grootste deel der be
volking, heeft zijn plaats ten opzichte 
van de vischvoorzienmg der wereld 
schitterend weten te behouden en, naast 
den scheepsbouw en de scheepvaart,heeft

ti en de industrie nog in  het wordings- vooral deze tak  van bedrijf Noorwegen 
tijdperk verkeerde, hoewel aan den an- tot w elvaart en rijkdom  gebracht 
deren kant Engeland’s hegemonie op Behalve de walvischvangst en de vis- 
visscherijgebied te zamen valt met de scherij van hanng, sprot, ansjovis en 
groote bloeiperiode der nijverheid daar j Noorsche sardines, is vooral de kabel- 
te lande.

Evenals dit in  Nederland het geval is, 
leven in  Engeland geheele streken hoofd
zakelijk van de opbrengst der vissche
rij. Op de Orcadische- en Shetland-ei- 
landen bv. vorm t het visscherijbedrijf 
vrijw el het uitsluitende bestaansmiddel.
Lerw ich, de hooidstad van de eilanden
groep, te lt in  den W inter slechts 4000 
inwoners, doch des Zomers is er een be
volking van meer dan 20.000 zielen aan 
wezig, die zich inet de haringvangst en 
de verpakking dezer vischsoort bezig
houdt. ,

Grimsby, aan de rechteroever van de 
Humber, bij de monding dezer riv ie r ge
legen, is de voornaamste visscherahaven 
der wereld. De overige Britsche vissche- 
rijhavens, zijn : Hull, Yarmouth, Lowe
stoft, Scarborough, W itby, North-Shields,

vischsm aak geneel verloren en een zoet 
achtigen smaak verkregen.

De voedingswaarde van vischmeel is 
belangrijk hooger dan die van versch 
rundvieesch; het wordt dan ook steeds 
meer benut voor de fabricatie van 
krachtvoeder en speelt voorts bij de be- 
îeiding van cakes een groote roi.

De belangrijkste tak der vischproduc- 
tenindustne is echter tegenwoordig 
vooral de fabricatie van viscnconserven. 
Op de eerste piaats dient hierb ij ge
noemd de sardinepakkerij in  Frankrijk , 
Spanje, Portugal en Noorwegen, die aan 
duizenden handen werk geeft.

Het conserveeren van zalm in  blik ge 
schiedt vooral in  Canada en de Veree- 
nigde Staten, w aar d it onderdeel van 
het visscherijbedrijf een zeer belangrij
ke industrie uitm aakt.

Ook in  Nederland evenals in  Vlaande
ren is het aantal fabrieken van visch
conserven in  de laatste kwarteeuw toe
genomen. Ongetw ijieid is eenter deze 
industrie nog voor veel uitbreiding vat
baar.

Aan het geheele visscherijbedrijf dient 
trouwens, wanneer de oorlogstoestand 
ten einde loopt, volle aandaent te wor
den gewijd, opdat deze beiangnjKe tak 
van w elvaart wederom zijn vroegere be
teekenis herkrijge.

J. C W . D UN CKER.
(U it «N ederland»),

Autobus Oostende-Brugge
Uurtabel vanaf 17 Maart 1941

EN K EL  OP W ERKD A G EN

Ramsgate, Boston, Sunderland, Harte- 
pool in  Engeland, Aberdeen, Peterhead, 
Eraserburg, Leith, Buckie, Wick, Mac- j 
d riff en Montrose in Schotland. Voor \ 
Duitschland zijn Geestesmünde, Nor- !
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len het spel in  evenwicht, zonder er in te 
slagen Pinckejt in  verlegenheid te bren
gen. Daarna neemt Oostende opnieuw de 
bovenhand, m aar verdere doelpunten 
blijven uit. De rust treedt dan ook in ; 
met 0— 1 in  het voordeel der «rood-1 
groenen».

Na de poos zet Oostende de eerste aan
vallen in  en Dehaemers m ist een mooie 
kans, wanneer h ij alleeen vóór doel komt. 
Met de 10e m inuut centert Vandieren
dounck anderm aal gepast vóór de net
ten en eens te meer zet Lenaers zijn 
hoofd onder den bal die buiten het be
reik van Rombout in  het doel verdwijnt. 
Op tegenaanval langs Soulim ans, m oet1 
Oostende hoekschop toestaan, die na 
een kort geharrewar weggewerkt wordt. 
Oostende is volop in  de meerderheid en 
Knokke overschrijdt zelden het midden 
van het veld. De voorhoede is echter te 
traag en kan niet besluiten vóór de net
ten. Tenslotte verwisselen Lenaers en 
De B ie van plaats en dit schijnt eenige 
verbetering m  üe Oostensdche rangen 
te brengen. Drie m inuten voor het einde 
neemt oe Bie een vrijen  schop en p laatst 
hem perfekt in ; Dnoore w ii ontzetten, 
m aar de bal komt in  de netten van 
KomDout tereent. n e t einde ziet Oosten
de ruimschoots verdiend winnen.

V. G. Oostende 5 — A. S. Oostende 2
Niettegenstaande het allesbehalve 

voortreffelijk weder, was een bevredi
gende opkomst rond de omheiningen 
van het Arm enonvilleveld w aar te nemen 

i wanneer scheidsrechter Ghyoot te 15 u. 
i onderstaande elftallen  ten strijde flui.t: 
j V. G. Oostende: Leroy; Vandenberghe 
! en Heyneman; Mestdagh, Dasseville en 
Schaecken; Gosselin, Zwaenepoel, Van- 

; denbussche, Mycke E. en Mycke P. 
j A. S. Oostende: Calem yn; Roose en 
I Weghsteen; Meier, Vandendriessche en 
De Boodt; Deschacht, Hallemeersch, 
Janssens, Dejonghe en Schariaeken.

A. S. w int den opgooi en leidt de eerste 
aanvallen, w aarbij Schariaeken alleen 
voor doel komt, m aar een zekere kans 
laat teloor gaan. Even later doet De
jonghe hetzelfde. V. G. verp laatst het 
spei en na 7 m inuten teekent Vanden- 
bussche onhoudbaar het openingspunt 
aan. «Rooa-geei» oenouat lientjes de bo
venhand, doch weldra kunnen de tegen
strevers het evenwicht herstellen. !Na 15 
nnnuten spel lost Leroy den bal op een 
kogel van Janssens; Dejongne herneemt 
en de ploegen staan genjK. Hierop volgt 
geriï.rren tijd  veroeeia spel. M et de 24e 
m im ât Laat \andenoussche door, zetl 
voor aan Zwaenepoel en deze laatste 
zorgt opnieuw voor den voorsprong aer 
gastneeren. Enkele m inuten later worüt 
Calem yn voor de derde m aal verrast ( 
langs £j. iViycKe, d it op onvoiaoenü weg- 
werKen van Wegnsteen. « Rood-groen » 
laa t zich hierdoor niet ontmoedigen, 
va it ducntig aan, aoch de voornoeae kan 
voor de netten niet besluiten, op nieu
wen tegenaanval van V. G., schiet Van- 
denbusscne forsig op doel, Calem yn kan 
den bal n iet meester en E. Mycke zorgt 
voor een vierae doelpunt. V. O. is tech
nisch de meerdere; bij de bezoekers laat

PR A C H TM EET IN G  TEN VO O RD EELE  
VAN «W IN TERH U LP»

Op Zondag 23 Maart, te 15 uur in het 
Sportpaleis

Zondag aanstaande wordt in  de zaal 
van het Sportpaleis een aantrekkelijke 
boksmeeting ingericht, ten bate van 
«W interhulp» en waarvan het ineenge
werkt programma zonder eenigen tw ijfel 
de meest veeleischenden zal tevreden 
stellen.

In  hoofdkamp ontmoet K are i Sys den 
ruwen Noord-Franschman Louis Pottier, 
die h ier enkele jaren geleden tegen K a 
rei reeds bokste, m aar voor den Oosten- 
denaar de vlag moest strijken. Sedert
dien heeft de bezoeker een goeden weg 
afgelegd en vinden we hem thans terug 
als officieel aanspraakm aker op den 
Fransc.hen zwaargewichttitel, door Motte 
gehouden. Een overwinning op K are i Sys 
ware voor Pottier een riem  onder het 
hart in  het vooruitzicht van dezen ge- 
w ichtigen kamp. Evenwel denken we 
x.iet dat K a re i eenig gevaar loopt, ge
zien zijn huidige forme, die werkelijk 
prachtig is. Klopte h ij vóór enkele dagen 
niet den veelbelovenden Van Deuren op 
overweldigende wijze? K are i Sys zal voor 
den oogenblik nog m oeilijk bekwame te
genstrevers op eigen bodem vinden en 
we gelooven niet dat het Louis Pottier 
is die bij machte zal wezen om den Oos
tendenaar in  zijn zegerace te stuiten.

Treffender zal de beroepskamp zijn 
tusschen Albert Asseloos en Dujardin. 
H ier treffen we twee harde kloppers aan 
die elkander niets zullen w illen toegeven 
en elkaar een emotievol gevecht zullen 
leveren. Onze voorkeur gaat evenwel 
lichtjes naar den Oostendenaar.

Declercq zal in  den Veurnenaar Van 
Loo een tegenstrever van waarde ont
moeten en beide boksers aan elkander 
gewaagd zijnde, zal de Oostendenaar 
het niet onder de m arkt hebben, om 
tenslotte een nipte overwinning af te 
awingen.

V ijf mooie liefhebberswedstrijden zul- ; 
len de meeting inluiden, zoodat terecht 
anderm aal van en keurig ineengewerkte ] 
meeting mag gewaagd. Voegen w ij er 
aan toe, dat de bijeenkomst ditm aal 
doorgaat ten bate van « W interhulp », | 
wat de reeds groote belangstelling er 
van nog in  groote mate zal verhoogen. 
De vrijkaarten  worden afgeschaft te 
dier gelegenheid en het valt te hopen 
dat iedereen zijn pening zal w illen stor
ten ten bate van dit edel werk,

De prijzen der plaatesn zijn de vol
gende: ring 40 fr.; eerste rang 30 fr.; 
tweede rang 20 fr.; derde rang 10 fr.; 
volksplaatsen 5 fr.

Kaarten  zijn op voorhand te verk rij
gen in  het Hotel Central, Wapenplaats 
of in  het Café Conscience, Steenweg op 
Torhout 57.

Hieronder laten we tenslotte het vol
ledig programma volgen:

Liefhebberswedstrijden over 4x2 m in.:
Helsmoortel (67 kg.) Oostende tegen 

M arino (70 kg.) Veurne.
Hoorne (66 kg.) Oostende tegen M yny 

(66 kg.) Veurne.
Hubrouck (65 kg.) Oostende tegen 

Six (63 kg.) Veurne.
Bundervoet (60 kg.) Oostende tegen 

Caulier (60 kg.) Veurne.
Delrue (55 kg.) Oostende tegen Mars 

(55 kg.) Veurne.
Beroepswedstrijd over 6x3 min.:
Declercq (56 kg.) Oostende tegen Van 

Loo (56 kg.) Veurne.
Beroepswedstrijd over 8x3 min.:
Asseloos (75 kg.) Oostende tegen Du-

Chioggia, de voornaamste Italiaan-  
sche Visscherijhaven

N aar uit de jongste statistische gege
vens b lijkt, is Cnioggia, bij Venetië, nog 
steeds de voornaamste ltaliaansche vis- 
sc-nenjhaven.

Aidaar waren begin van dit jaa r in- 
gesenreven 800 zeekotters (Brogozza) en 
öuü lagunenkotters, met een gezamen- 
njKe bemanning van meer aan 5.0U0 kop
pen. Op üe viscnm arKt van umoggia 
wera u i het aigeioopen jaar meer aan 
arie m illioen kg. viscn verKocnt, hetztj 
voor een totaie waarae van lü miinoen 
lire. H ieroij is geen reüening genouaen 
met üe r e e n t s t r e e K s e n e  vernoopen aan 
ae verDruiKers, zooüat üe waarae van 
aen totalen omzet op üe viscnm arKt te 
(Jnoggia zeKer üe 20 m illioen Ure over- 
oreft. nierm eae staat Unioggia voor wat 
ae viscnaanvoer en aen omzet oetreit 
aan ae spits van de Itanaanscne visscne- 
rijnavens.
Frem ies voor Motorkotters in Ita lië

In  verstandhouding met de betrokken 
m inistenes en in  samenwerKing met ae 
üanca iNationaie aei L.avoro (.gespeciaii- 
seera op het gebieü van visscnerijcreaiet) 
neeit ae itanaanscne commissaris voor 
ae visscnenj premies uitgeiooia van ïeaer 
lUü.uuu ure voor ïeaeren mocorKOtter, üie 
op stapel gezet worat en aie nuipaien- 
sten Kan verricnten bij ae marine, onaer 
ae 4U.0U0 visscnersbooten, aie Ita lie  bij 
xiet UitDreken van aen oonog oezat, teiüe 
men betrekkelijk weinig motorkotters.

üen Vischm eelfabriek in  Dene
marken

Met het doel de groote quantums re
gelmatig voorkomenae viscnaival te be
nutten, heeft een consortium te Kopen- 
nagen de oprichting van een vischmeel- 
laonek in  ae haven van Hunüestea, aaa 
t Kattegat, ter hanü genomen. De koel- 
nuizen,, üie in  verbana hiermede zuilen 
gebouwd worden, zuileh het mogeiijk 
maken ook in  het warme jaargetijae üe 
visenafval voor de verwerking langeren 
cijd te bewaren.
Moeilijkheden inzake Verpakking 
in  het Nederlandsche Mosselen- 

bedrijf
De mosselcultuur in  Holland, welks 

voornaamste centra Ierseke, in  de pro
vincie Zeeland is, kent momenteel een 
groote bedrijvigheid. De vraag naar mos
selen is sterk gestegen en zij worden ook 
in  groote hoeveelheden in  zout en azijn 
mgemaakt. E r doet zich evenwel een 
groot tekort aan verpakkingsm ateriaal 
gevoelen, daar de bükvoorraüen allengs 
uitgeput geraken en de scnroefglasslui- 
cing voor glazen potten nog niet üegelijk 
gebieken is. Men is thans voornemens 
anüer verpakkingsm ateriaal aan te wen- 
üen, o.m, vetvrij papier.
Voor de Veiligstelling der Finsche 

Vischconsumptie
D aar de aankoopen van « ström ling » 

(kleine haringsoort) door de inaustrie 
van vischconserven een schaarscher wor
den van dezen visch tengevolge had, 
waardoor de voorziening üer bevolking 
met üit betrekkelijk goeükoop voeüsel ln 
’t geürang kwam, heeft üe Finscne re
geering besloten het verweren en den 
nim aak van «strömling» afnankeiijk te 
maken van vergunning. D aar tengevolge 
van het tekort aan vleesch het vischver- 
bruik een steeds grooterën omvang aan
neemt, werd net m inisterie van bevoor- 
raüing tegelijkertijü  gemachtigd ook 
voor anaere vischsoorten gelijksoortige « 
maatregelen te treffen.
Voorschotten aan Noorsche V is

schers *
Zooals steeds werden ook d it ja a r door 

den Noorscnen Staa t credieten ter be- 
schikkmg gesteld van de visscners voor 
üe aanscnaning van vaartuigen en net
ten. net oorspronkelijk oearag, üat üoor 
het betrokKen üepartement bewilligd 
werd, beliep een mniioen kronen, iviaar 
later, toen men over meer juiste gege
vens aangaanoe net aantai ingeaiende 
aanvragen beschikte, wera het tot op 
40U.OOO Kronen verminderd, m ervan wer
aen 3UÜ.UUU Kronen uitoeoaaid. De rest 
ci.ent ais reserve om die visscners, weiKc 
tijaens ae vangst nunne netten verhezen, 
m iaüeien aan ae nana te Kunnen aoen 
om er nieuwe te koopen.

jard in  (76 kg.) Toerkonje.
Internationale beroepsKamp over 10 x 3 

m inuten:
K a re i Sys (84 kg.) Oostende tegen 

Louis dottier (86 kg.) Rooaais.
K A R EL  SYS B L Id rT  KA M PIO EN  VAN 

B E L G IE
Verleden week Woensdag kreeg onze 

staasgenoot K a re i e>ys zijn Beigiscnen 
zwaargewicnttij^ei te verueaigen tegen 
aen jtsrusseiaar Van Deuren, in  wien 
sommigen een nieuwen kampioen van 
Beigne zagen. Evenwel zijn deze vooruit- 
zicnten met bewaarneiü geweest, want 
de Biv&seiaar bestond eenvouaig met 
tegen enzen Karei, die gemaKKenjK won 
'aoor eng ave in  de vierae ronae.

Hiermede is de laatstt chauenger van 
de baan en is het duidelijk bewezen dat 
Sys naar den vreemde moet, w il h ij te
genstrevers vs.n zijn form aat aantreffen.

S P R O T
SCHETS U IT  HET  
V IS C H M IJN B E D R IJF

II.

Fred komt m ij halen. E r is formeel 
ruzie op de kaai. H ij w il niet dat ik  d it 
buitenkansje mis.

De schrille kopstemmen der visschers- 
V rouwen klinken boven het aan- en af- 
zwellend rumoer der woedende menigte. 
Op een drietal booten reeds scheppen 
de visschers met breede armzwaaien de 
glimmende visch uit hun scheepjes en 
gieten de houten schoppen met een nij- 
digen snok in t water leeg. De meeuwen 
warrelen als reuzengroote sneeuwvlok
ken boven de zinkende zilverstaafjes en 
krijten  klapwiekend om meer.

De vrouwen wakkeren hun mannen 
aan de vangsten te vernietigen; en waar 
de mannen te veel treuzelen naar hun 
zin om ’t  zuur gewonnen eten te ver
nielen, breken ze de hel van hun spraak
vermogen open en laten ze alle moge
lijke en onmogelijke verwenschingen, 
met bittere verachting, over het bonkig 
hoofd der visschers neerkomen. Hun ge-] 
balde vuisten in de lenden, hun rokken

klapperend rond hun zware lijf, staan 
zij ais de onbuigbare heipalen van het 
staketsel, op 't Diauw arouin van de 
kaai; zware schaduwen tegen de zielige 
nentjes der booten. De vroege w inter
avond dekt den gnmmigen aanblik van 
uen strijd  om het leven op de kaai.

ïweenonderd meter veraer, in  ae fel- 
veriicnte winKelstraten, loopen men
scnen, net fijne neusje in  bont verdoKen, 
die 't bestaan niet w illen vermoeden van 
visscners, die zens aan iana ae zwerven
de zee met zich omdragen. Morgen zal 
er geKlaagd worden dat de gerookte 
sprot, zoo auur is.

Ik  ontmoet M ijnheer Pol aan den gar- 
naaltrap.

« owaze menschen », mompelt h ij. 
«Nu, zeg ik, ze aoen met nun vangst 

wat ze goeü vinüen, üit z ijn  toch üe nor
men van üe huiüige economie ».

Ieüer is vrij te üoen w at hem goed
dunkt, met üien verstande dat h ij over 
de noodige m aent en het noodige kapi
taa l bescnikt.

Met M ijnneer Po l w il ik  er niet over 
filosofeeren, want als handelaar heeft i 
h ij gelijk, doch de visscher als visscher i 
eveneens, 't Kom t er op aan te weten 
wie de overhand behaalt, w ant dan heeft j 
die ook officieel gelijk; en daar een vis
scher beter een korrestok kan hanteeren 
dan een pen, en h ij enkel het sterke

overtuigende woord tot de zee kan voe
ren, is n ij dan ook meestal net schaap 
van üe historie.

De scnijnwerpers der vrachtauto’s 
schuiven nun hent over bennen sprot, 
aie een meiKweg tooveren op ae auistere 
kaai. a is  vanenae sterren giijaen snerten 
sprot in  ’.t zwarte water.

Eens üe booten los, wordt het dek ter
dege geschroot, een Deetje harananaiger 
nnsscnien aan naar gewoonte. Dan treK- 
Ken üe verbitteraen ai, nun paanaer aan 
ae hand, vloeKena en tierena aat zij met 
meer zouaen uitvaren, in  ieaer geval 
niet meer op üe sprotvangst.

De bedrijvigheid op de Kaai heeft zijn 
clim ax bereikt. De bennen visch die reeas 
afgewogen zijn staan gerij ü langs üe 
scneepjes. De auto's bonen af en aan, 
laüen üe afgewogen m anaen op om ze 
een eind verder aan de wagons af te 
zetten, w aar ze in  kisten worden leeg
gegoten.

E r  loopen nog enkele open booten bin
nen. K leine vangsten. De officieele ver
koop is stopgezet om wanoraehjkneden 
te verm ijden. De visschers moeten m aar 
hun plan trekken. Na w at gesjacher koo
pen enkele boertjes de viscn op. Ze laüen 
nun karren. Sprot is een goeüe meststof 
voor üe aarde.

«Koopt Pescator n iet? » vraag ik.
« Die heeft a l genoeg afval om visch

meel te fabriceeren », antwoordt M ijn 
heer Pol.

H ij stuurt m ij naar de hangars om te 
zien hoe het daar staat met het laden 
onzer wagons.

Uanscne benden meeuwen dwarrelen 
rond en scheren om en over de volle 
bennen. De stoutsten wagen het een 
sprot weg te piKKen.

tiangs üe nangars is het viesdonker. 
M ijn  scnoenen gnjden weg op vastge
vroren moüaer en slijm , u ie r moet ik 
oppassen, want de auto s scnuiven rake
lings langs m ij heen. Roepen en tieren 
is er niet van de lucht.

Ik  zoek Jules. H ij heelt de ploegen 
ingedeeid, vier man per wagon. Z ij gie
ten de bennen leeg in kisten: een laag 
ijs —  sprot — een laag ijs.

« Ju les, niet vejjl ijs  oij doen, het 
koekt anders te veel ».

« La a t ons gerust, we weten het beter 
dan g ij! » roept de Schele.

Ik  zal m aar niet redetwisten, w ant 
ik moet in  gemoede bekennen dat de 
knechten beter op de hoogte zijn van 
het werk dan ik. Laa t ze m aar sjouwen. 
Ik  kan er op betrouwen dat het werk 
degelijk zal verricht worden. Carbure- 
lampen werpen schuw vale vlekken op 
gezicht en handen der zweetende man
nen.

Een cam ionette stopt met een ruwen 
schok. Een mand va lt om. De sprot sliert 
over m ijn rug, rond m ijn beenen. Ik  
sakker in  sourdine, om de lachlust van de 
werklieden niet op te wekken en vind

het geraadzaam naar het bureau terug 
te gaan.

De koude wind n ijp t tranen u it m ijn 
oogen.

jNaar loffelijke gewoonte zijn al de 
poorten van de vischm ijn, op één na, ge
sloten. 'k Mag weer eens omloopen. Ik  
hoop dat Fred de kachel aangewakkerd 
heeft, want ’t vriest erg. 

i De volle m aan slaat schitteringen van 
fijn  geslepen diam ant u it de met visch- 
schubben bedekte keien. De sterren han- 

I gen als koude sintels aan den zwart- 
blauwen hemel. Zware rust hangt tus
schen de pakhuizen van de m ijn. Alleen 
m ijn holle stappen slaan klinkers in de 
stille atmosfeer. De koortsige bedrijvig
heid op de kaai dringt n iet meer tot 
h ier door; toch wel, doch slechts als ’t 
dof gestommel van een boemeltrein heel 
in  de verte.

I I I .

Fred is niet op he.t bureau. Ik  moet 
m ijn  naam  aan de kachel zeggen, want 
die schijnt geneigd om eens flink  uit 
te slapen. Fred  zal er van langs krijgen 
wanneer h ij binnenkomt. H ij zit na
tuu rlijk  in  een café, om met visschers 
te kunnen praten. j

W el verduveld ! H ij heeft zelfs de 
vrachtbrieven nog niet k laar gemaakt. 
De eerste reesem wagons zal binnen het 
ha lf uur weggetrokken worden. Ik  kan

reeds een schijn van leven opvangen, 
ginds u it de nenting van de vischtafel 
of station.

Nu ik  h ier stil zit, beginnen de ratten 
zich te roeren, ’k Hoor ze knagen en 
kriepen boven m’n hoofd. W at een sme
rige boel. ’t  Plafond houdt zelfs hun 
vuiligheid n iet tegen. Morgen moet er 
een knecht den zoiaer op om üe planken 
een beetje dichter te maken.

Troosteloos moet het nu zijn in  vele 
visschersfam llies, w aar de machteloos
heid tegenover hoogere, voor hen onbe
grijpelijke machten, tot verbeten haat 
moe.t overslaan op die rijke handelaars, 
die zelf gebonden Zijn aan de w isselval
ligheden van de «vrije m arkt».

Och, de visschers zijn niet lang ge
noeg aan w al en vermogen het niet alles 
koel te beredeneeren. Z ij zijn als de zee 
die woedend beukt tegen elastische d ij
ken; want meer dan een tempeest is er 
noodig om de wetten der menschen in 
juiste banen te jagen. Een vreeselijk 
orkaan is alleen bij machte de rotte bo
venlaag weg te spoelen, opdat de gede
gen m ineralen in  innige versmelting met 
de gezuiverde bezinkselen van de zee, in 
den gloed van de zon, nieuw leven kun
nen laten ontkiemen.

«•
Ik  hoor Fred de trap opstruikelen. Die 

breekt eerstdaags zijn nek.
( ’t Vervolgt).



Oostendsch Nieuws
(vervolg)

B I J  DE H A A R K A PPERS
Voortaan zullen alle haarkappers den 

ganschen Zondag gesloten zijn.
M aatregel welke ten volle goed te keu

ren is, gezien toch iedereen recht heeft 
op Zondagrust.
ROLSCHAATSEN

Op de Koningin Astridlaan, ter hoogte 
van het Badpaleis, haalt onze jeugd, op 
de vrije  namiddagen, haar hartje  op 
met rolschaatsen. B ij zonnig weder we
m elt het er van meisjes en jongens die 
er rolschaatsen dat het... een frank isi

Enkelen onder hen, w aarsch ijn lijk  on
der den invloed van de film , vertoonen 
allerlei mooie kunststukjes: pirouettes, 
op één been, achteruit, per koppel, enz., 
wat dan ook een lustig schouwspel 
vormt voor de toeschouwers.

D at velen het nog leeren, bewijst de 
valpartijtjes. W at niet belet dat het een 
gezond sport is.

Zal na den oorlog het ontwerp van 
den heer Devriendt, thans Schepen van 
Openbaar Onderwijs, een prachtige rol
schaatsbaan tot stand te zien komen, 
zijn verwezenlijking krijgen? W ij hopen 
het stellig.
DE F A M IL IE  VAN A R B E ID E R S
welke in  Duitschland werkzaam zijn, 
kunnen geregeld pakjes sturen naar hun 
echtgenoot, zoon, verloofde of kennis. 
H iervoor dienen zij echter een bewijs 
aan te vragen bij het Stadsbestuur, dat 
verkregen wordt in  het Secretariaat, ge
lijkvloers, rechts bij het binnentreden
DE B EN Z IN EV ER D EEL IN G

Het staat thans vast, dat het vervoer
bureau en de essenceverdeeling in  één 
en hetzelfde bureau zullen worden on
dergebracht. D it voorstel ging u it van 
den Fahrbereitschaftleider Je f Demeu- 
lenaere, en werd door Schepen Boudolf, 
die het nuttige hiervan bereidwillig in 
zag, onm iddellijk goedgekeurd.
M E T S  G ESTO LEN

Ten nadeele van Ju lie  Parreyn, alhier 
woonachtig N ijverheidstraat 20, werd 
haar fiets gestolen, welke onbeheerd ln 
de Louisastraat stond.
OE Z EE  T R EK T

De 17-jaVige Jean  Thebault, welke in 
een bewaarschool te M arcq (R ijse l) in 
Noord-Frankrijk verbleef, kwam dezer 
dagen in  een volledig uitgeputten toe
stand in  onze stad aan. H ij wilde zoo 
graag eens de zee zien en inschepen om 
de wijde wereld af te reizen, volgens 
hem naar betere oorden. M et dit doel 
wendde h ij zich tot de plaatselijke be
zettende overheid, voor wien d it zaakje 
nogal verdacht voorkwam, en dan ook 
geenszins aarzelde dien jeugdigen idea
list in  handen van de politie over te 
geven.

De vervulling van diens wensch zal 
m isschien wel later eens werkelijkheid 
worden.
REC H T ER S  ZONDER TOGA’S

De rechters van de plaatselijke Koop- 
handelsrechtbank dienen te zetelen zon
der toga. Een weekblad weet te melden, 
dat deze kostbare stukken in  den stad
huisbrand verloren gingen en dat het 
h ier geenszins het inluiden van een 
nieuwe mode geldt.

Met de huidige beperkingen, zal men 
tot de heraanschaffing van toga’s wat 
moeten wachten.
AA N W IN ST  VOOR DE STADS
B IB L IO T H E E K

De boekenrekken bestemd voor de N e
derlandsche romans, bleven tot nog too 
heel weinig gevuld, niet alleen omdat 
er zoo weinig boeken van dien aard (a l
thans in  vergelijking met de Fransche 
en Engelsche rom ans) aan de Stadsbi
bliotheek geschonken werden, m aar ook 
omdat er zooveel vraag naar was, dat 
de pas ontvangen werken aanstonds gre
tige lezers vonden, bereid om ze voor 
lezing ten huize mee te nemen. Aldus 
bleven de rekken meestal ledig en was 
er weinig keus.

Thans is daarin een groote verande
ring gekomen door het m ild geschenk 
van den Beheerraad van het Achturen- 
huis, w aarvan de goed voorziene boekerij 
(een duizendtal degelijke Nederlandsche 
rom ans) voor den duur van den oorlog 
aan de Stadsbibliotheek afgestaan werd 
om aldus aan het gebrek aan Nederland
sche lectuur te verhelpen. D it is in  elk 
geval een zeer schoon gebaar dat door 
het lezend publiek ongetwijfeld zeer op 
prijs zal worden gesteld.
DE V LEESC H B ED EEL IN G  OP M A R IA 
K E R K E .
IN G EZO N D EN

Steeds werd deze volkrijke w ijk  welke 
M ariakerke is, met een zekere stiefmoe
derlijkheid behandeld. M ariakerke, dat 
langen tijd  een afzonderlijke gemeente 
geweest is, kan m aar in  de oogen van 
het Oostendsche stadsbestuur geen ge
nade vinden en in  alles en nog w at werd 
het achteruitgesteld of verwaarloosd.

«Gedane zaken hebben geen keer» zegt 
een spreekwoord, het weze dan ook zoo...

M aar onlangs nog zagen w ij weer een 
van die onrechtvaardigheden gebeuren: 
alle Oostendenaars moesten, w ilden zij 
ten minste vleesch bekomen, naar mid- 
denstad gaan, op de Vleeschm arkt !

Voor sommige M ariakerkenaars be- 
teekende dit een «wandelingetje» van 
EEÇN uur heen en EEN  uur terug ! dus 
twee uur gaan. ,

Dat was w at te wraakroepend. A larm 
kreten werden geslaakt, en die vonden 
dan ook goed gehoor en wel bij A rthur 
Vanhoutte, het sympathieke en immers 
bereidwillige gemeenteraadslid, die in 
den waren zin van het woord, zijn leven 
veil heeft voor zijn gemeente.

A rthur Vanhoutte aarzelde dan ook 
geen oogenblik, trok zijn stoute schoenen 
aan en klopte op de deur w aar men zijn 
moet om in  een minimum van tijd  der
gelijke zaakjes te zien oplossen.

En  ja, voor de vleesch verdeeling kwam 
er weldra verandering; M ariakerke zou 
haar eigen winkels hebben w aar men 
vleesch zou verkoopen. Het was gedaan 
met de twee uren wandeling naar de 
Vleeschm arkt !..

V rijdag en Zaterdag was er dan ook 
vleesch te koop in  vier winkels en later 
nog «pastei» zoodat alles er te verk rij
gen was. De verkoop was volstrekt re
gelmatig en rechtvaardig daar deze ge
schiedde onder het scherp toezicht van 
een drietal controleurs van Prijzen en 
Loonen.

Voor de w ijk  M ariakerke was dit een 
mooie overwinning, welke volledig te dan
ken is aan de onbaatzuchtige werking van 
Arthur Vanhoutte, welke hiervoor dan 
ook ten zeerste dient te worden geluk- 
gewenscht.

W are het niet van A rthur Vanhoutte, 
of alles wat er tot op heden op M ariaker
ke verwezenlijkt werd, ware er nooit 
gekomen.

In  naam van alle M ariakerkenaars, 
di ukken w ij hierbij onzen oprechten 
dank uit voor de groote werkzaamheid 
welke die volksvriend bij uitstek, aan 
den dag legt voor de w ijk  Mariakerke.

’n Mariakerkenaar.

i.OODRU IL IN G
Een overeenkomst werd door ons stads

bestuur getroffen met de «Lam inoirs du 
Plomb» te Brugge over het ru ilen van 
het nieuw gebruikt lood van de Stede
lijke Vakschool met nieuw ongebruikt 
lood, op voet van 2 kg. gebruikt lood voor 
1 kg. ongebruikt
VER O N G ELU KT
B ij het schrikkelijk ongeluk in  Duitsch
land, w aarbij een trein met Belgische 
krijgsgevangenen die naar huis terugkeer
den, ontspoorde, vernemen we thans nog 
het overlijden van een stadsgenoot. Het 
is de genaamde Werbrouck Em ile, 29 jaar 
oud, welke op 1 Februari 1.1. te Brun- 
shweig verongelukte. Het slachtoffer was 
getrouwd en vader van twee kinderen.

Maandag werd te Roeselare een na- 
dienst gehouden. Als tragische bijzon
derheid mag gelden, dat de jonge we
duwe en hare twee kinderen Rudy en 
M ary op dit oogenblik ergens in  Enge
land verblijven.
OVER DE R IO LE ER IN G

Het schijnt, dat de inwoners van de 
Tim m erm anstraat er zich over beklagen 
dat hun rioolstelsel zoo gebrekkig werkt. 
Z ij vragen zich dan ook af wanneer men 
met de beloofde werken zal aanvangen.

W ij meenen te weten dat de grootsche 
plannen van dit werk thans nog bestu
deerd worden en in huidige omstandig- 
neden de uitwerking er van m oeilijk te 
voorzien is.

C E B R E K K IG E  L IC H TD EM P IN G
D at men zich door het lengen der da

gen niet mag laten beïnvloeden, voor de 
verduistering van vensters, heeft zekere 
Thoon Yvonne, de Sm et de Naeyerlaan, 
32, ondervonden. Z ij werd inderdaad ih 
overtreding genomen voor onvoldoende 
lichtdemping.
L IC H T  G EK W ET ST

De heer Senaeve Karei, 54 jaar oud, 
ontsmettingsagent in  het Stedelijk  Labo
ratorium , werd bij het schrikkelijk on
geluk van verleden week Woensdag, dat 
het leven kostte aan den sympathieken 
stadsscheikundige Everaerts, lichtjes ge
kwetst. De h. Senaeve heeft moedig ge
holpen aan het dooven der vlammen, 
w aarbij h ij eenige brandwonden opliep.

□E Pierre 3D
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A LLE  H U ISH O UD  A R T IK E L S  
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IN DE ST A D SB IL IO T H EEK .
Nog steeds b lijven de giften toestroo- 

men in  de Stedelijke boekerij. Geen dag 
gaat voorbij of er va lt een of ander be
langrijk  geschenk aan te stippen. D it 
was o.m. het geval met de g ift van den 
heer burgemeester Serruys. Zoo schonk 
h ij o.a. het Fransch woordenboek in  4 
deelen van L ittré , het «Idioticum » van 
De Bo, enz...

Verder het wapen van de stad op doek 
geschilderd door R . Lam bert, dat het 
model in groot form aat weergeeft van 
hetgeen bij koninklijk besluit in  1839 be
paald werd. Dergelijke geschenken ver
dienen de aandacht en zijn ten zeerste te 
loven.
OP M A R IA K ER K E

De inwoners van de w ijk  M ariakerke 
beklagen er zich terecht over, dat er 
aldaar b ijna nooit of geen aanplak- 
brieven worden uitgehangen, welke de 
beslissingen, berichten en mededeelingen 
van het stadsbestuur verkondigen.

D it hehben w ij ten andere zelf kunnen 
. vaststellen; op M ariakerke tre ft men 
1 m aar weinig plakbrieven aan en zij wor- 
1 den doorgaans met een zekere vertraging 
uitgehangen. Als w ij goed ingelicht zijn, 
zijn er toch twee stadsaanplakkers, zoo
dat het werk toch zoo zou kunnen ge
regeld worden dat in  alle wijken, tot in 
de meest verafgelegen, de affiches zou
den uitgehangen worden.

Moest men deze klachten bereidwillig 
w illen onderzoeken, dan zijn w ij ervan 
overtuigd, dat dit systeem van bericht
geving, vast en zeker voor verbetering 
vatbaar is!

P E L S E N

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

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

M IL IT A IR E  RESERVEH O SPITALEJN
Ter verduidelijking van het artikel ver

schenen in  ons laatste nummer onder 
bovenstaande hoofding, wijzen w ij er op 
dat h ier geenszins het Roode K ru is in 
het gedrang wordt gebracht, m aar de 
m ilitaire overheid die, alvorens zich in 
F ran krijk  terug te trekken, het m ilitaire 
reservehospitaal in  slechten toestand 
zou hebben achtergelaten.

Zooals gezegd past het hier met het 
meeste voorbehoud over die zaak te spre
ken, daar tegenwoordig nogal dikw ijls 
fantastische onwaarheden in  de bladen 
worden gelanceerd.
B E L A N G R IJK  B ER IC H T  VOOR 
B U R G E R L IJK E  O ORLOGS IN VALIED EN  
W ED UW EN  EN REC H TH EBBEN D EN

31 M aart, uiterste datum voor het in 
dienen der aanvragen om vergoedingen 
en pensioen is nabij. 'Na den 31 M aart 
zegt de wet algeheele forclusie (op straf 
van verva l). En  nog zijn er die geen aan
vraag indienden, u it onwetendheid, na
latigheid of gemis aan de noodige stuk
ken, overlijdensakt of andere noodzake
lijke documenten. De laatste reden be
let n iet een gewone anvraag in  te die
nen, gezien men naderhand steeds be
w ijsstukken mag inleveren. Opgepast dus 
voor den uitersten datum 31 M aart 1941.

Verdere in lichtingen : P laatse lijk  se
cretariaat, Plantenstraat, 82, te Oosten
de. Bureel den Dinsdag en V rijdag van 
5 tot 7 uur. Briefw isseling (zegel bijvoe
gen voor antwoord a.u.b.).
EET W A REN  VOOR DE PO M P IER S

Naar het schijnt zorgt de Comman
dant van de pompiers voor vleesch, be
schuit en melk voor de leden van dit 
korps.

In  het pompierskorps zijn er echter 
twee soorten pompiers: dezen welke van 
de stad zijn en een groep anderen, die 
Staa.tsbezoldigden zijn, zooals onze on
langs uit Spanje teruggekeerde loodsen.

Deze laatste categorie bedienden is 
echter voor deze uitdeeling uitgesloten.

Een lezer stelt ons de vraag: 1) w aar
om de eenen wel en de anderen niet; 2) 
sedert wanneer de Commandant van de 
pompiers zich met de bevoorrading mag 
bezighouden?

D it verwekt begrijpelijkerw ijze op
spraak en bij niet begunstigden afgunst.
IN ONZE K U N ST W ER ELD

Eenigen tijd  geleden werd er gespro
ken over de herinrichting van onze 
Kunstakadem ie. Deze akademie bloeide 
vóór 10 M ei niet al te welig. E r  scheen 
veel te veel persoonlijk belang bij te be
staan, en nu hoort men er in  het geheel 
niets meer van.

Als w ij het goed voor hebben, werd 
onlangs toch nog een geringe toelage 
aan deze instelling toegekend.

Allez, Jongens, handen uit de mouwen!

LANNOYE-VANTYGHEM
ZEILMAKER

j|c Gelast zich voor alle werk ; 
zeilen, zonnestoors, bachen, enz.
Overvloedstraat, 76 - Oostende

Handelsregister 9390

V ER JO N G IN G  DER K A D ER S
Ingevolge de verschenen besluiten te

gen de veroudering der kaders, waarbij 
o.a. burgemeesters en schepenen boven 
de 60 jaa r ontslag moeten nemen, zou 
onze bekwame schepen van bevoorra
ding, de h. Van Coillie, in dit geval ver
keeren.

Gezien echter de buitengewone om
standigheden, alsmede het reusachtig 
werk verricht door dezen achtbaren 
Schepen, tw ijfelen  w ij er geenszins aan, 
of h ij zal zijn werk mogen voortzetten 
tot het genoegen van alle Oostendenaars 
die hem veel verschuldigd zijn.
DE W. C. AAN H ET G EREC H TSH O F

De stad Oostende is arm aan openbare 
waterplaatsen: d it is een bekend feit. 
Daarom betwijfelen w ij het niet of het 
Stadsbestuur zal de noodige schikkingen 
treffen opdat de openbare W . C. aan het 
Gerechtshof zal behouden worden.

Het afbreken van den omheiningsmuur 
beteekent niet de minste hindernis om 
deze instelling van openbaar nut te be
houden.
DE CUISSE-TAX

Met de eerste mooie lentedagen, heeft 
de zoo verm aarde cuisse-tax of «billen 
fiets» terug haar intrede op straat ge
daan. Dat brengt heel w at leven in  straat 
en op den dijk.
K O N IJN E N L IE F H E B B E R S

G ij hebt van die menschen die graag 
echte vette konijnen eten, m aar jam m er 
genoeg hebben zij den moed er niet toe 
om deze zelf te kweeken. Z ij laten dat 
kostelijk werkje aan anderen over, om ze 
dan, te gepasten tijde, te stelen!...

M et zulke menschen hebben G. Van- 
hecke, J. Jonckheere en F. Vandenberghe 
kennis gemaakt zonder ze evenwel to 
kennen.

Voor uwe LIMONADEN  
wend U tot de limonadefabriek CROWN  

bij

E. Vanderstraeten-Bauwens
M ETSERSTRA AT, 18 — OOSTENDE

IN DE ZW EM SCHOOL
De h. Albert Lusyne baat sedert jaren 

de Stedelijke Zwemschool, gelegen in het 
Boschje, uit, en d it tot eenieders genoe
gen en voldoening. Sp ijts  de huidige om
standigheden, heeft de h. Lusyne voor 
1941 zijn aanvraag hernieuwd, waarop 
wel een gunstig antwoord zal komen van 
het Stadsbestuur.
O PRU IM IN G

In  de Kapellestraat gaat de opruimi.-u 
der volledig afgebrande huizen voort. 
A lle kelders worden thans leeggemaakt, 
en de menschen zijn er als de kippen bij 
om een of ander stuk hout, dat bloot 
komt, weg te sleuren.

Door deze werken ontstaan groote 
diepten, ju ist nevens het voetpad. Het 
ware daarom ten zeerste gewenscht, dat 
er hier afsperringen geplaatst worden, 
w il men geen ongelukken te betreuren 
hebben; een misstap over dag of wel 
’s nachts is rap gebeurd.
NOG DE TU C H TM A ATREG ELEN

Na meer dan negen maanden sukkelen, 
komt de hoogere overheid nu de gemeen
tebesturen ter kennis te brengen dat 
geen sancties mogen behouden blijven 
ten overstaan van m annelijke bedienden 
of werklieden wegloopers, die de 35 jaar 
niet bereikt hebben en welke op dit 
oogenblik nog niet in  dienst zijn.

K rijg t men berouw over de uitgespro
ken straffen voor al die «zware m isda
den» die in  feite een menschelijke zwak
heid waren?
DE W ER K LO O SH E ID

W ie regelm atig de gepubliceerde sta
tistieken over de werkloosheid in  onze 
stad nagaat, heeft kunnen vaststellen 
dat er een gelukkigen achteruitgang te 
noteeren valt. Zoo zijn er thans nog 
slechts drie bureau’s w aar onze doppers 
hun «dagelijksche zonde» kunnen belij
den. Het bureel van het Hazegras werd 
mderdaad afgeschaft.

Werden de desbetreffende bedienden, 
hiervoor speciaal aangeworven, ook af
gezet?
O N TSM ETTIN G SAG EN T

Op het stadhuis werd onlangs een exa
men uitgeschreven voor ontsmettings
agent. Negen kandidaten hebben zich 
aangeboden, en het was de heer Frans 
Dedecker, pompier, die de plaats weg
kaapte. De h. Dedecker is sedert Novem
ber 1937 in stadsdienst en is thans 26 
jaa r oud.
DE W ILL EM S F O N D S B O E K E R IJ

De bibliotheek van het W illemsfonds, 
ingericht in  het St. Sebastiaan, is ten
gevolge van de oorlogsomstandigheden 
in  M ei jl. geheel uitgebrand. Onmiddel- 
lijk  naoat de vrede in  ons landje was 
hersteld, werd een actie op touw gezet 
om de bibliotheek herop te richten. Deze 
werking had weinig succes, daar de 
stadsboekerij met het leeuwenaandeel 
wegliep. M aar de hh. K . Jonckheere en 
H. Brys hebben den moed niet verloren; 
zij zoeken een geschikt lokaal. Een vraag 
aan het stadsbestuur liep u it op een 
krachtdadige weigering. M ocht een onzer 
lezers de heeren van het W illem sfonds 
kunnen helpen, deze met goeden moed 
bezielde jongens zouden hem er ten zeer
ste dankbaar om zijn.
NOG V R O U W E L IJK E  BED IEN D EN

Hulpkrachten kan het stadspersoneel 
in  de onderscheiden diensten best ge
bruiken. Zoo heeft het beheer van P.T.T. 
tien vrouwelijke bedienden onvergeld af
gestaan voor een onbepaalden duur aan 
cns gemeentebestuur.

Dergelljke maatregelen zijn welkom, 
m aar of dit voor de werklooze manne
lijke  bedienden ook zoo is, va lt te be
tw ijfelen.

■g ------------------------

O PG EPAST  !
De steno-dactylo school «CREM ER» is 

thans gevestigd : Marie-Joséplaats, 2bis 
(boven de wasscherij en haarkappers- 
w inkel).
VOOR ONZE K R IJG SG EV A N G EN EN .

Zooals men weet is het aan particulie
ren verboden naar krijgsgevangenen dag
en weekbladen op te sturen.

W ij vestigen de aandacht van onze le
zers op het feit, dat «Het Visscherijblad» 
door ons KO STELO O S naar alle krijgsge
vangenen gestuurd wordt, van zoodra 
men ons hun adres toestuurt.
DE V LEESC H BED EEL IN G

Verleden week had, zooals gemeld, ook 
een vleeschbedeeling plaats op de w ijk 
M ariakerke, en wel in  een viertal been
houwerijen. De verkoop geschiedde onder 
het scherpe toezicht van controleurs, 
zoodat alles regelm atig ging.

Deze m aatregel werd ten zeerste ge
waardeerd door de M ariakerkenaars.
N IEU W  RADIO-MAGAZIJN.

j Ten einde zijn geachte klienteel te 
1 kunnen bedienen zooals vroeger, heeft 
Radio D E M EEST ER  zijn nieuw maga
zijn geopend: 122, Alf. Pieterslaan (Pe tit 

j Pa ris ) nevens den ijzerw inkel Debroe. 
i Verkoop en reparatie van alle merken 
! radio’s Philips, Novak, S.B.R., Point-Bleu, 
Telefunken, enz Krediet-verkoop herno
men.
A FVALIN ZAM ELIN G

Het inzamelen van afvalproducten is 
aan de orde van den dag. B ij het stads
bestuur werden alzoo drje werklieden 
aangesteld die zich hoofdzakelijk bezig 
houden met het inzamelen van blikken 
doozen.

Voor de maand Februari zouden de 
cijfers 6130 kg. bedragen, w at we wel 
eenigszins overdreven vinden.
B I J  HET O N D ERW IJZEN D  PER SO N EEL

De tuchtstraffen uitgesproken tegen
over het onderwijzend personeel voor 
de feiten in  Mei jl. zullen door hen moe
ten uitgezeten worden in  de Zomer- 
vacantie, in  welke periode de wedde- 
aftrekken eveneens zullen plaats vinden.
H EBT  U EEN  T A X I N O O D IG ?

Voor de maand M aart hebben de vol
gende taxichauffeurs een rijvergunning 
bekomen :

Verm aut Georges, Ed. Laponstr. 19.
Vanhoutte Henri, A. Pieterslaan 63.
Fonteyne John, Oesterbankstraat 1.
W ie dus meent deze maand een taxi 

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

EEN KU N STVO LLE G IFT
Door Mevr. Weduwe Oscar Debreuck 

werd een belangrijke g ift geschonken 
aan de stad Oostende. D it geschenk 

, bestaat uit ta l van teekeningen en ont- j 
; werpen van openbare gebouwen. Daar ! 
' deze voorwerpen zich te Brugge bevin-1 

den, is men zinnens betere tijden af te 
wachten om deze naar Oostende over :e 

t brengen. M aatregel welke w ij volledig ! 
' goedkeuren.

U IT  HET M IL IT A IR  H OSPITAAL
zullen de meeste kunstvoorwerpen in  de 
kelders van het Gerechtshof opgeborgen 
worden, daar zij in  deze plaatsen een 
verzekerde beschutting zullen vinden.
DE JO N G EL IN G EN
van 16 tot 35 jaar, welke naar Frankrijk  
uitweken in  M ei 1.1. en zich ten stad- 
huize moesten aanbieden om er een ge-1 
neeskundig onderzoek te doorstaan, heb
ben zich m aar weinig enthousiast h ier
over betoond. Naar verluidt zouden er 
zich slechts een v ijftig ta l aangeboden 
hebben. I

Nogmaals werd het spreekwoord be
waarheid: goed doen is m oeilijk! ,
DE VERG U N N IN G EN
om de kustzone te verlaten werden in de 
laatste dagen streng verscherpt. E r  kwa
men inderdaad veel te veel aanvragen 
toe voor onbenullige redenen. M aar daar
mee moeten de goeden het weer bekoo- 
pen met de slechten.
ST R EN G E STRAF

De stadswerkm an Abel B., welke be
schuldigd was van ontvreemding van 
m ateriaal aan het stadsbestuur toebe
hoorende, werd door de Boetstraffelijke 
Rechtbank van Brugge tot 5 maanden 
gevangenisstraf veroordeeld Belangheb
bende heeft verscheidene verzachtende 
omstandigheden ingediend die, naar 
b lijk t u it de toegepaste straf, niet ont
vankelijk  werden verklaard.
VALSCH E B A N K B IL JET T EN

Naar we uit private bron vernamen, 
zou een geval van afgifte van valsche 
bankbiljetten zich verleden week ook in 
onze stad hebben voorgedaan.Bevestiging 
van dit bericht kon niet worden verkre
gen, m aar toch raden w ij alle personen 
welke met geld in  aanraking komen aan 
dubbel attentie te doen.
Z EK ER H E ID SD IEN ST

De werken aan de school in  de Sint- 
Petersburgstraat naderen stilaan hun 
voltooiing. Zooals men weet wordt er al
daar een hulppost van de Z. H. D. inge
rich t met op het gelijkvloers een bureau 
voor den bestuurder en een wachtzaal 
voor de mannen.
VOOR DE W E R K L IED E N

D at in  de huidige tijden de arbeiders 
hoofdzakelijk de bekommering moeten 
gaande houden van hun overneden, wat 
betreft de voedselbevoorrading, werd 
meer dan eens bewezen, getuige daarvan 
de toegekende bijrantsoenen zooals brood 
vieescn en boter, aan zekere werklieden.

Ook de plaatselijke overheden kunnen 
hieraan een helpend handje toesteken; 
d it heeft zoo pas onze stad getoond, door 
het nemen van een prachtig in itiatief, 
nam elijk de kaasuitdeeling aan arbei
ders van een groote onderneming: «U- 
nion Chimique Belge», te Zandvoorde.

Een bon zal aan de arbeiders overhan
digd worden, recht gevende op 250 gram 
kaas; de p rijs werd vastgesteid op 20 fr. 
per kg., na aflevering van deze bon kan 
de arbeider in  de Samenwerkende M ij 
S.E.O., Rom estraat, 11, Oostende, of in  
een der hulphulzen zijn rantsoen beko
men.

D at ls goed werk !
OE H EER  C L IP ET  M A X IM IL IA A N .
die als waarnemend diensthoofd optreedt 
in  den stedelijken Waterdienst, heeft 
ook een m aandelijkschen opslag van 100 
fr. bekomen uit reden van uitoefening 
dezer functie.

W ij hadaen bij h e l onlangs noemen 
van üc HH. Baetem an en Scnepens ue 
naam  van den heer Cnpet vergeten,waar
voor h ij ons gelieve te verontscnulaigen
B I J  DE STA D SBEZO LD IGD EN

U it de locale bladen vernamen w ij dat 
het Schepencollege beslist heeft het 
stadspersoneel er aan te herinneren, dat | 
alle aanvragen tot het bekomen van 
verhooging of bevordering in  de maand 
November moeten worden ingediend. Na 
ingewonneh in lichtingen bij bevoegde 
personen, b lijk t dat het stadspersoneel 
d it w erkelijk gedaan heeft, m aar daar 
zij tot op heden die verhooging of bevor
dering van reeks n iet bekwam, zij een 
«rappel» stuurde, om, gezien de huidige 
m oeilijke omstandigheden, voldoening te 
bekomen. Z ijn  de betrokken diensten 
hier dus schuldig voor deze zoogezegde 
nalatigheid V

BESPA R IN G EN .
(Naar aanleiding van onze opmerkingen 

als zouden de mededeelingen aan de pers 
ineens kunnen geschieden en op lich t 
papier, heeft het schepencollege het be
lang hiervan lngezien. Thans hebben we 
alle berichten ineens en op lich t papier 
ontvangen, w aaru it voor het stadsbe
stuur jaarlijk s  een besparing van enkele 
duizenden franken papier en omslagen 
zal voortsprulten.

D it zijn toeh allem aal zaakjes die door 
de chefs zelf zouden moeten nagegaan 
worden, zonder dat de pers noch het 
schepencollege zich hiermede het hoofd 
zouden moeten breken.
N IEU W E  PA RK  R E IN IG E R S

Men weet dat de steuntrekkenden een 
verplicht aantal dagen in  de week moe
ten arbeiden voor den bekomen steun. 
Het stadsbestuur beschikt regelmatig 
iedere week over een tweetal dozijn van 
deze mannen, die ze aanstelt tot het rei
nigen van parken en hovingen.

D it is een nattig  werkje dat van de 
betrokken personen geen al te groote 
lichaam sinspanningen vergt.
S. A. E L E C T R IC IT E  DU L ITTO RA L

In  een Antwerpsch dagblad is een 
protestnota verschenen over de electri- 
citeitsfabriek te Sas-Slijkens «S. A. Elec
tricité  du Litto ral», welke geheel op 
Fransche leest schijnt geschoeid te zijn. 
van den hoogsten directeur tot den 
kleinsten bediende. Het blad stelt de 
vraag of het niet rechtvaardig zou zijn 
deze W alen over te plaatsen en de be
trekkingen toe te kennen aan V lam in
gen tot m ildering der werkloosheid on
der de Vlaam sche intellectueelen.

Moeten de menschen, die er thans se
dert 20 jaa r werkzaam zijn, daarom 
broodeloos gesteld worden? H ier kan de 
fout van het verleden bij nieuwe benoe
mingen vermeden worden, m aar dat men 
daarom geen menschen belette hun bete 
broods te verdienen.
DE SO EPU IT D EEL IN G

Het schijnt dat de bedienden welke 
werkzaam zijn in  het Belastingenkan- 
toor, C hristinastraat, regelm atig iederen 
dag hun rantsoen soep ontvangen, in 
denzelfden geest als in  de sçholen.

Zou dit uitstekend in itia tie f niet kun
nen veralgemeend worden voor alle 
staats- en stadsdiensten?

Onder de tijde lijke bedienden op het 
Stadhuis b.v. zijn er velen wje zoo’n 
kopje lekkere soep best zou smaken.
OPSLAG !

Nu dat alles zoo geweldig in  prijs 
stijgt, in  zulke mate dat het absoluut 
onmogelijk is, rond te komen met de 
maandwedde welke men trok vóór Mei 
1940, dringt een algemeene opslag zich 
dan ook op. Nadat d it eerst gebeurd is 
bij het personeel van P.T.T., zou het 
stadspersoneel, welke m inder dan 14.000 
fr. 's jaars trekt (en h ierin  zijn de tijde
lijke bedienden en werklieden begrepen) 
een eersten opslag bekomen van 10 t.h.

M ocht dit w aar zijn, het zou ongetwij
feld vreugde verwekken in  menig huis
gezin.

Nochtans, naar onze bescheiden mee- 
ning, zou het inkomen van 14.000 fr. 
m erkelijk moeten verhoogd worden, w il 
men werkelijk een zeker resultaat be
reiken.

Afwachten b lijft intusschen de bood
schap.
V UURW A PEN S

In  zekere gemeenten van het land mo
gen de bezitters van vuurwapens, welke 
destijds op het politiebureel moesten in 
geleverd worden, zich bij het gemeente
bestuur aanbieden.

Zullen deze wapens teruggeschonken 
worden of zal er hiervoor een vergoe
ding worden uitgekeerd?

In  elk geval mag men de wapens, welke 
opgeëischt werden door het leger, hierbij 
niet verwarren. Hiervoor is een vergoe
ding voorzien.

Betreurenswaardige
Tramtoestanden

W ANN EER ZAL ONS STA D SBESTU U R  
IN G R IJP E N  ?

Van een lezer ontvingen we hiernavol
gend schrijven:

M ijnheer,
Ik  heb de eer U  volgend zelfbeleefd ge

valletje over te maken: Zondag 16 M aart 
moest ik den trein van 7.30 uur nemen. 
Ik  woon op Mariakerke-dorp en zou dus 
aen tram  nemen aan Mariakerke-baden 
om 7 uur, want belachelijk genoeg rijden 
er geen tram s naar het dorp den Zon
dag. Dus stond ik  daar te wachten sa
men met nog een lOtal personen. Een 
man die daar voorbij kwam gereden, 
riep ons het volgend zinnetje toe: «Er 
is m aar een tram  om 8 u. den Zondag». 
D it ontstelde ons natuurlijk  want in  eon 
half uur kan men toch met heel veel 
moeite van M ariakerke aan de statie 
zijn. Toch liepen we voort en aan de vol
gende tram stilstanden stonden er nog 
menschen die dan ook met ons mede- 
liepen.

Een jonge heer die eerst in  het sta
tion kwam zegde hoeveel menschen er 
nog achter waren en de stationbedienden 
hebben zoo vriendelijk geweest om ons 
te laten doorloopen zonder ons ticket te 
nemen, zoodat we toch onzen trein  had
den die 3 minuten op ons was blijven 
wachten. Hadden we dezen tre in  moe
ten missen dan hadden we moeten wach
ten tot 15.15 uur.

Nota der Redactie
Na grondig onderzoek dezer feiten, zijn 

we het met den inzender volledig eens.
W e dringen aan bij het gemeentebe

stuur opdat met krachtdadigheid tegen 
deze wantoestanden zou ingegaan wor
den.

VERBODEN
Het College van Burgemeester en 

Schepenen heeft de leden van het stads
personeel er aan herinnerd dat het ten 
strengste verboden is plans te maken 
voor particulieren. D it was trouwens 
vroeger ook zoo,
H ET W ER K LO O Z EN C IJF ER

In  de week van 10 tot 15 M aart 1941 
werden per werkdag gemiddeld 767 werk
loozen gecontroleerd, t.t.z. 485 mannen 
en 282 vrouwen.

Tijdens de week van 3 tot 8 M aart 
1941 waren 828 werkloozen, w aarvan 543 
mannen en 285 vrouwen.
W E R K  DER VO LKSTU IN EN

Door het Gemeentebestuur van Oos
tende werd er, tot op 15 M aart 1941, voor 
het werk der volkstuinen, aan 534 ge
zinnen, 2212 personen, een stukje land 
in pacht gegeven. Tn totaal: 10 Ha. 9320.
Z EK ER H E ID SD IEN ST

Dat de leden van den Zekerheidsdienst 
stilaan aan een volledige uitrusting ge
raken. kan men thans best zien aan de 
ta lrijke  personen met een zwarte helm 
met w itte band en dito letters welke 
vooral de aandacht trekt.
DE KUSTZO NE

W ij vestigen er anderm aal de aandacht 
op van onze lezers dat het verboden is 
de stad of kustzone te verlaten zonder 
dat men in  het bezit is van een «schein».

W ie in  overtreding genomen wordt, 
heeft 100 fr. boete of 8 RM . te betalen, 
ofwel 2 dagen gevangenis u it te zitten.
DE KOMMANDANTUR

N aar w ij uit betrouwbare bron verne
men zou de Kom m andantur onze stad 
verlaten en zich te Brugge vestigen. Van 
uit deze stad zou dan de rechtsm acht 
over Oostende uitgaan.
LU IST ER EN  NAAR EN G ELSC H E  
RA D IO ZEN D ERS

Volgens de verordening van den M ili
tairen Bevelhebber voor België en Noord- 
Frankrijk , d.d. 27 Ju li 1940, is het op 
strenge straffen verboden te luisteren 
naar Engelsche uitzendposten.

Het b lijk t nochtans dat dit verbod veel 
cvertreden wordt. De burgemeester der 
gemeente werd verzocht de inwoners te 
wijzen op het verbod afgedrukt in het 
Verordeningenblad van den M ilita iren  
Bevelhebber van 7 Augutsus 1940. In  ge
val dan nog personen er op betrapt wor
den dat ze luisteren naar Engelsche zen
ders of dat ze Engelsche nieuwsberichten 
verspreiden, dan zullen ze ter bestraffing 
worden gebracht voor het krijgsgerecht 
te Brugge. Het uitspreken eener straf 
brengt ook mede de onvergoede inbeslag
neming van het apparaat. Daarenboven 
zal de Kreiskommandant, ook de appa
raten in zekerheid doen stellen van de 
hem onbetrouwbaar schijnende personen.
EEN M OOIE G IFT

De « Cercle Cœ cilia » heeft, de voor
gaande week, 150 broodbons geschonken 
aan de noodlijdende leerlingen der Lec- 
poldschool.
M U ZIEKCO N SERVATO R IU M

De uitreiking der diplom a’s aan de 
laureaten der wedstrijden van 1940 zal 
p laats hebben ten Stadhuize, op Zaterdag 
5 April 1941, te 15 uur.
A A N BESTED IN G  M O B IL IER

Op Zaterdag 5 April 1941 te 11 uur, zal 
in een der zalen van het Stadhuis (G e
rechtshof) overgegaan worden tot de 
openbare aanbesteding betreffende het 
leveren en plaatsen van houten m ohlair 
in  het Stadhuis. De aanbiedingen moe
ten ter post besteld worden ten laatste 
op Woensdag 2 April 1941 of afgegeven 
worden vóór de opening van de zitting 
van 5 April 1941.

De documenten van de aanbesteding 
zijn verkrijgbaar op het bureau van den 
technischen dienst, Hendrik Serruyslaan 
76, tegen de som van 5 fr. voor het be
stek en 15 fr. voor een reeks plannen.

A lle inlchtingen zullen verstrekt wor
den door den Heer Ingenieur-Architect 
Van Coillie, alle werkdagen tusschen 10 
en 12 uur.
STO RT IN G EN  AAN W IN T ER H U LP

Dr. Stroobandt 200; St. Jozef Liceum 
280; Stadspersoneel bijdr. Febr. 3066 : 
Deken Cam erlynck 5000; Opbrengst vöet 
baltornooi 4437; Mevr. J.  Deweert 500 ; 
C. Dewaele (Den Anker) 500 fr.
VIVO  — SPEELSCH A A R  «D EIN ING»

« Deining », zoo heet de plaatselijke 
VIVO-kern te Oostende. Iedere Zaterdag
namiddag wordt er volksdans uitgeoe
fend en worden volksliederen aange
leerd; ons lokaal: Muziekconservatorium 
zaal 9.

Na een rustpoos tijdens de daverende 
dagen te Oostende staken we opnieuw 
van w al: een aanzienlijk aantal onzer 
leden waren nochtans uitgeweken naar 
andere steden. Ondertusschen hebben 
wre echter ons ledenaantal alweer op
gezwierd tot een nog hooger aantal als 
ooit te voren.

Op 8 en 9 M aart namen we deel aan 
een week-eind te Brugge: het mag ge
lukt heeten, ruim  150 deelnemers, prach
tig leekespel, veel dans en zang, aange
name wandeling.

Een delegatie ging Zondag 1.1. op be 
zoek bij «Zwùnnebloem» te Knokke: we 
werden er geestdriftig onthaald, ’s voor- 
middags op dans en zang, ’s namiddags 
op een prachtige’ wandeling door de 
sparren, ideaal m ilieu om nog w at zang 
en enkele dansjes uit te voeren.

Toekomende Zondag wordt «Deining» 
opnieuw vertegenwoordigd op het Volks- 
dansbal te Gent, gegeven door «Ulen- 
spieghel» en over veertien dagen trekt 
de heele groep naar Middelkerke, w aar 
we een feest geven ten bate van W in 
terhulp.

Geen wonder dus dat we zoo,druk de 
beginnelingen aan het aanleeren zijn en 
hun onze volledige aandacht schenken.

Vriendinnetjes en vrienden, meisjes
studenten van Normaalschool en overal, 
studenten, sluit aan bij VIVO-Deining, 
komt Zaterdag a.s. naar de oefenstonde 
om 4.30 u.. Muziekconservatorium, zaal 9
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