
LICHTEN
A P R IL

ait •an

1 D 5.20 18.14
2 W 5.18 18.16
3 D 5.16 18.17
4 V 5.13 18.19
5 Z 5.11 18.21
6 z 5.09 18.22

/?• M 5.07 18.24
8 D 5.05 18.26
9 W 5.03 18.27

10 D 5.00 18.29
11 V 4.58 18.30
12 z 4.56 18.32
13 z 4.54 18.34
14 M 4.52 18.35
15 D 4.50 18.37
16 W 4.48 18.38
17 D 4.45 18.40
18 V 4.43 18.-12
19 Z 4.41 18.43
20 z 4.39 18.45
21 M 4.37 18.47
22 D 4.35 18.48
23 W 4.33 18.50
24 D 4.31 18.5!
25 V 4.29 18.53
26 Z 4.27 18.55
'J l z 4.25 18.57
28 M 4.23 18.58
29 D 4.21 18.59
ao W 4.20 19.01

Deze tabel geeft 
het wezenlijk uur 
volgens de zon. -WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL !

HOOGWATER
A P R IL

i D 2.39 14.53
2 W 3.10 15.27
3 D 3.45 16.05
4 V 4.26 16.52
5 Z 5.21 17.56
6 z 6.37 19.21
7 M 8.03 20.41
8 D 9.16 21.46
9 W 10.04 22.38

10 D 11.02 23.24
11 V 11.46 — .—
12 Z 0.08 12.30
13 z 0.52 13.14
14 M 1.36 13.58
15 D 2.20 14.44
16 W 3.06 15.3C
17 D 3.55 16.21
18 V 4.48 17.22
19 Z 5.59 18.39
20 z 7.22 20.03
21 M 8.41 21.15
22 D 9.45 22.11
23 W 10.35 22.56
24 D 11.15 23.34
25 V 11.51 — .—
26 Z 0.08 12.24
27 z 0.40 12.56
28 M 1.11 13.27
29 D 1.42 13.59
30 W 2.14 14.30

De uurwerken
aan land vertoo-
nen twe® uur
later.
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Indien

Z E E B R U G G E
nog ooit een kans krijgt

De doodstrijd van Zeebrugge-haven 
begon in  de wieg van haar bestaan... 
B ij de «doopplechtigheden» van het pas
geboren Zeebrugge, enkele tientallen 
jaren geleden, ontbrak het nochtans 
geenszins aan hooge peters en vrome 
gelukwenschen. De hoogste gezagvoer
ders van het land kwamen zich inder
daad met werkelijke of geveinsde be
langstelling over de nieuwe schepping 
buigen, dronken een glas op den groei 
i;n den bloei van de jonge haven en... 
Keken nooit meer om.

Eigen lijk  was de geboorte n iet op haar 
tijd  gekomen; inderdaad, ze kwam zoo 
m aar even vijfhonderd jaar te laat. 
Reeds in  1546, toen de verzanding van 
het Zwin, dat Brugge met de zee ver
bond, reeds tam elijk ver gevorderd was, 
kwam schilder Lanceloot Blondeel met 
een plan vooruit, dat een zeekanaal 
vooropstelde met een haven aan de zee. 
Alhoewel men niet weet of dit kanaal 
beter dan het Zw in het spook der ver
zanding had kunnen verdrijven, mag dit 
plan beschouwd worden als de laatste 
redplank voor de stervende havenstad. 
De proef werd echter niet gewaagd; het 
kanaal kwam er niet. De schepen bleven 
weldra u it Brugge weg, de handelslieden 
ontvluchtten het vervloekte oord en 
Brugge’s prachtgebouwen, zinnebeeld en 
uiting van haar grootheid, brokkelden 
af onder de slagen van den tijd. Net als 
naar sierlijke w itte zwanen, sluimerde 
de schoone stad zachtjes in op de boor
den van haar mijmerende grachten en 
vijvers, om... eerst vier eeuwen la te r te 
ontwaken.

M aar i^ k  een ontwaking!... De na
tuur die Brugge zoo schandelijk had 
verstooten, had een andere lievelinge 
uitverkoren. Antwerpen!... Schepping 
lier natuur, met haar machtigen Scnelde- 
stroom en diens b ijrivieren Rupel, D ijle, 
Demer, Dender en Leie, met een 
spinneweb van spoorwegen en kanalen, 
met haar rookende fabrieken en dave
rende werkhuizen. Antwerpen ! Een 
naam die de wereld had veroverd!

Brugge, de bekoorlijkste slaapster, ge
voelde thans spijt. W at de natuur haar 
had ontnome(n, zou ze thans langs 
kunstmatigen weg heroveren: het zee
kanaal kwam er en óeebr ig.se zag net. 
eerste levenslic it. De ouderen van da
gen hebben d it we*an gebeuren.

En  nu zou de strijd  beginnen, de 
strijd  van David tegen Goliath, van 
Brugge tegen Antwerpen en de andere 
kleinere havens. Niemand zal kunnen 
ontkennen dat het wel eenigszins dààr 
op neerkwam, want het is de gewone 
gang in  het leven dat het eene m oeilijk 
groeien kan zonder het andere t.e ver
dringen. De strijd  was echter zeer on
gelijk; het is zelfs n iet eens tot een 
strijd  gekomen. Zeebrugge stond zoo 
goed als ongewapend tegenover mede
dingers in  wier pantser niet een zwakke 
plek te vinden was. Antwerpen bezat 
een welingerichte haven, ta l van ver
bindingswegen met een nijverig  achter
land, de Limburgsche koolm ijnen vlak 
bij de deur en een gevestigde wereld
faam. Zeebrugge, verre van den achter- 
itand in  te loopen, kon niet eens op 
1reef komen. Het is een heele lijdens
geschiedenis: ononderbroken strijd  te
gen de verzanding, gebrek aan verbin
dingswegen met een nijverig  achterland 
dat niet bestaat, een stad Brugge die 
werkelijk te lang had geslapen om zoo 
m aar dadelijk geheel wakker te zijn.

En  zoo moeten we het beleven, dat 
we in het jaar 1941, in  een Brugsch 
weekblad, een klein artike ltje vinden, 
waarin er op gewezen wordt dat na de
zen oorlog de haven van Zeebrugge de 
noodige diepgang zou moeten verkrijgen 
en er tevens fabrieken zouden dienen 
gebouwd te worden. W ij van onzen kant 
betreuren dat d it alles nog n iet verwe
zenlijkt werd. W ellicht had Zeebrugge 
een goede kans, tw intig jaa r geleden, 
toen handel en nijverheid een hoogen 
bloei beleefden en de algemeene ver
lamming in de zakenwereld nog niet in 
getreden was. Doch enkel Antwerpen 
trok p rofijt uit de gelegenheid en bouwde 
zijn haveninrichtingen steeds verder uit, 
terw ijl te Zeebrugge het vraagstuk van 
den diepgang nog niet eens een oplos
sing kreeg. De welvaart was van korten 
duur; een algemeene verslapping trad 
op de wereldm arkt in. Antwerpen voelde 
•’r den terugslag van en boerde achter
uit; de kansen voor Zeebrugge daalden 
in evenredigheid.

W at zal de toekomst brengen? Welke 
rol zal België te spelen krijgen op het 
wereldtooneel, wanneer de vreeselijke 
volkenworsteling zal uitgewoed z ijn? We 
kunnen niet anders dan het antwoord 
schuldig blijven, ahoewel d it antwoord 
tevens klaarte zou brengen over de toe
komst van onze havens, w ant het is nu 
oenmaal een feit dat deze laatsten enkel 
kunnen bloeien wanneer geheel het land

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

welvarend is. Ind ien Zeebrugge dan 
toch een kans krijgt, m isschien een 
uiterste kans, hopen we dat Brugge dan 
recht zal springen opdat we tenminste 
den laatsten trein  niet missen.

We zullen ’t afwachten; d it afwach
ten is voor Zeebrugge een tweede natuur 
geworden. En  aldus, in  «afwachting» dat 
Zeebrugge eens een stad van beteekenis 
wordt, is alles er intusschen achterlijker 
gebleven dan het meest verstoken dorpje 
in  de Kempen of de Ardennen.

Het fe it dat Zeebrugge op drie uur 
afstand verw ijderd ligt van Brugge, heb
ben de menschen hier steeds als een 
zware hypotheek op hun bestaan kun
nen aanvoelen. De Brugsche gemeente- 
naren waren zelden of nooit ware vaders 
voor Zeebrugge; als echte stiefvaders 
verlangden ze n iet in  nauwer voeling te 
komen met de zeehaven en traden dan 
ook liefst in  verbinding langs den tele
foon om.

Aan alle regels zijn uitzonderingen en 
ook hier waren er. Om de zes jaar, w an
neer de gemeenteverkiezingen veel sla- 
penden deden wakker schieten, bleken 
ze te Brugge zich telkens zeer gepast te 
herinneren dat de stad ergens aan de 
zee, nog een koloniaal gebied moest be
zitten, in  de atlassen bekend onder den 
naam Zeebrugge en dat de aldaar wo
nende negers nog altijd  stemrecht be
zaten. Toen was ’t telkens een wedloop 
onder de beste Brugsche kleppers, om 
de eerste te Zeebrugge aan te komen en 
de schoonste eereprijzen weg te kapen.
Doch de regens hadden nog de tijd  niet 
gehad de kiesplakkaten van de muren 
weg te borstelen, toen de belangstelling 
voor Zeebrugge reeds was ineengestuikt 
als een leeggeschudde zak.

Gelukkig kenden we een uitzondering: . _____  u _ ^
Schepen Vandamme, die buiten alle in- rUg te vinden, toch eens met succes be- 
vloeden, steeds zijn beste krachten wijd- j 
de en nog w ijd t om de haven van Zee
brugge te trachten de plaats te geven 
die haar toekomt. H ij staat echter om 
zoo te zeggen alleen.

K an  het dan verwondering baren dat 
Zeebrugge zoo jam m erlijk achterlijk  is 
gebleven, niet alleen in zijn haveninstel- 
lingen, m aar ook en veel meer nog in  
zijn heele uitzicht. Slijk-  en rietputten, 
een groepje huizen hier en daar, het 
postkantoor aan den uitersten westkant 
en de kerk aan de uiterste oostzijde : 
treffende getuigenissen van troostelooze 
verlatenheid en m isselijk onverstand.

W anneer we dan steden zien als 
Knokke, van jongere vorm ing evenals 
Zeebrugge, m aar dan uitgegroeid tot ju 
weeltjes van goeden smaak en moder
nen stedenbouw en we dan bedenken 
dat ook Zeebrugge er zoo heel anders had 
kunnen uitzien, zijn we geneigd te ge
looven dat een kwade hand als een vloek

Mevrouw Brock-De Rous, wonende 
Coupurestraat 6, Sas-Slykens, Oostende, 
vraagt ons of iemand inlichtingen kan 
bezorgen over haar echtgenoot G U S 
TA AF BRO CK , stoker aan de loodsboot 
nr. 7? Ze zijn samen vertrokken, m aar 
de vrouw en de twee kinderen werden 
geëvacueerd te St. Malo, terw ijl Gustaaf 
Brock aan boord gebleven is.

Mevrouw Broek ontving nog geen 
nieuws van haar echtgenoot. W ie kan 
haar gerust stellen?;

C. Menu, Plantenstraat 9, Oostende, 
vraagt ons inlichtingen over den vis
scher A R TH U R  V IN C K E, vertrokken aan 
boord van de 0.176. Schipper aan boord 
van dit vaartuig was Lam brecht Aug. 
Het vaartuig vertoefde op 10 M ei 1940 
te Boulogne.

A
K an  ons iemand inlichtingen bezor

gen over FERN A N D  D EBRO C K, 33 jaar, 
vertrokken op 19 Mei 1940 en laatst in 
Boulogne gezien rond 1 Ju n i 1940?

Nieuws om trent dezen knappen Oos
tendenaar zou een fam ilie gelukkig m a
ken.

E r werd gemeld dat M A R IA  RAU het 
leven lie t bij een bombardement te 
Dieppe aan boord van de 0.309. Thans 
werd ons bekend gemaakt dat zij, langs' 
kroond worden. W ij ook zouden ons ten 
tingen gevraagd heeft nopens haar fa 
m ilie, zoodat zij bijgevolg, in tegenstel
ling met alle andere berichten, in leven 
is.

A
AAN A. VA N D EN D RIESSC H E, ST- 

K R U IS . —  E r werd ons gemeld dat het 
vaartuig 0.245 zich te La  Rochelle be
vindt. De bestuurder van ons blad, die 
deze haven tijdens zijn reis zal bezoe
ken, zal ongetwijfeld bij zijn terugkeer 
nog meer inlichtingen bezitten.

Het is te hopen dat uw herhaalde po
gingen om uw vrouw M A D ELE IN E  D A
V ID  en uw dochtertje JA C Q U EL IN E  te-

krond worden. W ij ook zouden ons ten 
zeerste er ln verheugen.

Kunnen onze lezers h ierin  niet be
hulpzaam zijn?

Â
Kan  ons iemand inlichtingen bezorgen 

over K E U K E L IN C K  ALFO NS, vertrok
ken als matroos aan boord van de s.s. 
Yvonne der Reederij Herm ans? Werd 
laatst te Ouistreham (F ran k rijk ) gezien.

De «Yvonne» zou den 5 of 6 Ju n i ver
gaan zijn in  de «Downs». De ouders ver
keeren in de onzekerheid of hun zoon 
aan boord was.

Op Reis naar 
Frankrijk

ia #
Zooals in ons vorig nummer gemeld, 

zijn de hh. Eberhardt, Inspecteur bij het 
Zeewezen, Pockelé, d.d. Waterschout en 
Vandenberghe Prosper, bestuurder van 
« Het Visscherijblad », op Dinsdag 25 
M aart jl. naar Frankrijk  vertrokken, 
waar ze in de verschillende havens een 
belangrijke zending hebben uit te voe
ren in opdracht van het Beheer van het 
Zeewezen.

Het doel van deze reis is genoegzaam 
gekend: repatrieering van de verschei
dene visschersvaartuigen die nog in de 
havens liggen.

Daarenboven zal de heer Vandenberghe 
er voor zorg dragen de belangen waar te 
nemen van de talrijke personen, die nog 
in den laatsten tijd op hem beroep heb
ben gedaan.

W ij wenschen deze heeren een voor
spoedige reis en een goeden uitslag in 
de zware taak waarmede ze belast wer
den.

Hun terugkomst werdt slechts over 
een veertiental dagen verwacht.

Onze lezers zullen alsdan volledig op de 
hoogte gesteld worden van het verloop 
dezer lange reis.

Belangrijk Bericht 
aan onze 

Abonnenten in het 
Buitenland

Aan onze abonnenten in  het buiten
land deelen we mede dat we ons ver
p licht zullen zien de verzending van ons 
blad vanaf 1 April aanstaande stop te 
zetten, indien vóór dezen datum de prijs 
van het abonnement niet gestort is.

De betalingen kunnen gedaan worden 
langs de EM M IS IEB A N K  of door een an
der geldig middel van betaling op reke
ning van «Het Visscherijblad» (M. Van
denberghe P r.), Nieuwpoortsteenweg, 
44, Oostende (Belg ië).

Gezien het overmaken van den abon
nem entsprijs geruimen tijd  zou kunnen 
in  beslag nemen, raden we onze abon
nenten aan, ons onverwijld, door middel 
van een briefkaart, op de hoogte te stel
len van de door hen gedane storting.

Hierdoor zal vermeden worden dat het 
opsturen van ons blad tijde lijk  zou kun
nen geschorst worden.

De p rijs is vastgesteld op 40 fr. of 2 
gulden 50 tot einde van dit jaar.

De Redactie.

= X i

De Examens voor 
bescheepte 

Visschersjongens 
over 1940

IK ! ÊXi = X  = ÊXI = X ^ X

Zwemonderricht en Gymnastiek 
in onze Scholen?

Van verschillende zijden hebben we 
niet alleen vernomen dat ons artikeltje 
van verleden week over de noodzakelijk
heid van het zwemonderricht in  onze 
scholen niet zonder belangstelling is ge
lezen geweest, m aar ook dat een paar 
paragrafen, die een schril lich t werpen 
op sommige mistoestanden in  onze 
scholen niet zonder ontstemming onder 
de oogen zijn gevallen.

Als er w erkelijk mistoestanden be-

voor de kinderen van 10 tot 14 jaa r ? 
Voorziet datzelfde programma n iet dat 
de zwemlessen voorbehouden worden aan 
de leerlingen van de 3e en 4e graden, 
dus van de 5e, 6e, 7e en 8e studiejaren? 
En  voorziet nog a ltijd  hetzelfde pro
gramma niet dat er telkens één van de 
5 lessen aan het zwemmen zal worden 
besteed?

W elaan dan, wat komt hiervan in  de 
p raktijk? In  hoever wordt d it program
ma nageleefd? Om het te weten moeten 
we niet ver zoeken; het volstaat slechts

die in  de laatste jaren eindelijk is in 
getreden, kunnen dien akeligen indruk 
misschien verm inderen, doch zeker niet 
verdrijven.

staan, dan zijn we niet van oordeel dat 
op* Zeebrugge rust De lichte verbêterln ï ze moeten verzwegen en in  den doofpot v**r w j b i h s u ; « e t  vo isinai sieciius

„ J L  .5“  7,^,.6, 5r“ g gestopt worden, vooral n iet als het de de beste getuigen te ondervragen, n.l. de 
algeheele opvoeding van onze kinderen 
betreft. Daarom  kunnen w ij ons n iet 
vejreenigen m|et het protest, tegen de 
menigvuldige artikels in  den laatsten 
tijd  in  de pers verschenen, en dat het 
onderwijzend personeel aan den heer 
Schepen van Onderwijs heeft overhan
digd. We z ijn  eerder van gevoelen dat 
de opvoeding van onze kleinen van te 
groot belang is om er niet over te waken

Ook op zuiver bestuurlijk gebied is 
Zeebrugge erg misdeeld. Geen burge
meester, noch schepenen ter plaats, 
slechts een gemeenteraadslid, geen stad
huis. W eliswaar worden op het politie- 
bureel tam elijk veel zaakjes opgeknapt, 
doch op verre na n iet alle. Voor de vele 
andere aangelegenheden kunnen de 
menschen dan m aar naar Brugge loopen 
of den dag afwachten tot een Brugsch 
bediende op een m oeilijk te bepalen dag
naar Zeebrugge oversteekt. ^jdoch, wie van de rechte lijn  afw ijk t moet 

W at het Stadsbestuur zou dienen te ! kunnen gedoogen er op gewezen te wor- 
doen? Heel eenvoudig te ZeebiUgge een ! den, en h ij die n iet w il hebben dat men

kinderen zelf, om tot de schromelijke 
ontdekking te komen dat er van de 
licham elijke opvoeding en van het 
zwemmen, op een paar uitzonderingen 
na, in  de lagere school, niets in  huis 
k,omt.

Aan wie de schuld?
De onderrichtingen en het programma 

zijn destijds nochtans uitgegeven. De 
toenmalige Schepen van Onderwijs moet

dat ze tot in  de puntjes worde verzorgd. overgemaakt hebben aan de school
Het is zeker betreurenswaard^ als het hoofden> aangezien deze in  de eerste, wet is zeser oetreurenswaaraig ais net pjaats aangewezen zijn om er voor te i

onderwijzend personeel in  het gedrang zorgen ^at de programma’s worden na- ! 
moet worden gebracht, en daardoor aan De schoolhoofden van hun kant
zijn^ waardigjieid^afbreuk^jvordt gedaan, zuuen (jan t,0ch ook diezelfde onder

richtingen aan het onderwijzend perso- j 
neel hebben uitgedeeld, en, ze zijn nogj

gemeentehuis oprietven, waar volstrekt 
alle diensten zouden ondergebracht zijn 
en zich verder wat meer daadwerkelijk 
bezig houden met de bestuurszaken; 
geen tusschenpersonen meer dulden, al 
zijn die nog zoo «eerbiedwaardig», voor 
het toekennen van postjes bij rantsoe
neering, stadswerken, w interhulp; lee- 
ren nagaan wat er gtbeurt met stads- 
toelagen aan Zeebrugge toegekend en in 
t bijzonder aan zekere «eerbiedwaardige» 
instellingen; Zeebrugge leeren kennen 
en... beminnen.

W anneer Zeebrugge ook m aar op be
stuurlijk  gebied zich de genjke mocht 
heeten van andere steden en gemeenten, 
dan zou men hier geduldig den dag a f
wachten dat Zeebrugge ook als haven 
wat hooger stijg t op het wereldplan... 
indien we op d it gebied ooit een kans 
krijgen.

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

er hem op w ijst, wel, dan is het heel 
eenvoudig om er voor te zorgen van die 
rechte lijn  niet af te w ijken. Het is zelfs 
het eenige middel om niet in  het ge
drang te komen, ja, om in  waardigheid 
en algemeene achting te stijgen.

Het is meer dan zeer betreurenswaar
dig te moeten vernemen: dat het zwem
men in  de meeste scholen n iet verp lich 
tend is; dat er onderwijzers z ijn  die zelf 
niet kunnen zwemmen; dat een gemeen
tebestuur het groote nut en de gezonde 
oefening van het zwemmen niet zou 
w illen inzien; dat er daarvoor geen tijd  
zou te vinden zijn alswanneer de les
roosters er toch den tijd  toe voorzien; 
dat de schooljeugd te veel uren lessen 
zou verliezen en dat dit, per slot van 
rekening, dan nog het advies is van 
sommige schoolbestuurders, ! ! !

W e geven aan al wie het aanbelangt 
alleen nog m aar in  herinnering het 
laatste leerplan in  1936 uitgeschreven 
door het M inisterie van Openbaar On
derwijs, hoofdstuk Licham elijke Opvoe
ding, en de laatste onderrichtingen, dag- 
teekenend van 1934, voor het onderricht 
van de gymnastiek wat de lagere school 
betreft. Voorziet het programma niet 
zes wekelijksche lessen van 30 m inuten 
voor de kinderen van 6 tot 9 jaar en 
v ijf wekelijksche lessen van 45 m inuten

immer van kracht !
W ie dan is er van oordeel dat de van 

overheidswege gegeven bevelen in  de 
schuif moeten gestoken worden en ver
waarloosd? W ie zal de opvoedende w aar
de van de licham elijke opvoeding en het 
zwemmen betwisten? We meenen dat 
het inschakelen van deze vakken in  het 
programma zoo m aar niet klakkeloos is 
geschied, doch eerst ertoe werd besloten 
na lange en ernstige studie van bevoeg
de zijde, van het leidend organisme zelf.

W ie zal nog durven beweren dat de 
kloeke licham elijke gezondheid n iet aan 
de basis ligt van een nog gezondere 
geestelijke ontwikkeling? En is het dan 
geen mistoestand als hiertegen wordt 
gezondigd? En  zou het geen misdaad 
zijn dergelijke mistoestanden ongemerkt 
te laten voorbijgaan en in  den vergeet
hoek te schuiven?

Komaan, aan al wie het aangaat vra 
gen we een klein gewetensonderzoek.

Tot slot kunnen we alleen m aar onzen 
Schepen van Onderwijs loven en felici- 
teeren wanneer h ij er de hand aan 
houdt dat de bestaande leerplannen en 
onderrichtingen in hun geheel worden 
nagevolgd, met inbegrip van de aan de 
licham elijke opvoeding en het zwemmen 
te besteden zorg, tot grooter heil van 
onze kinderen, van onze jeugd on van 
onze toekomstige gansche bevolking.

Het jaar 1940 is, voor al w at m aar 
eenigszins in  verband stond met de zee- 
vlsscnerij, zeer onregelmatig verloopen. 
Zoo ging het ook voor de examens der 
Bescheepte Visschersjongens, die niet op 
de normale data werden afgenomen en 
waartoe ook ta l van candidaten de ge
legenheid niet hadden aan de proeven 
deel te nemen.

Voor de om schrijving Oostende waren 
de proeven nog niet helemaal afgeloo- 
pen. Een tw intigtal scheepsjongens 
moesten zich nog aanbieden. Zoo komt 
het dat er m aar 64 deelnemers waren 
op de 84 ingeschreven jongens.

Voor de om schrijvingen Blankenberge- 
Zeebrugge-Heist en Nieuwpoort>-De Pan 
ne, hebben de zittijden gewoonlijk rond 
Pinksteren plaats, zoodat hier ook geen 
sprake van was. Het was pas in October 
dat de enkele jongens, die er nog ver
bleven, het examen konden afleggen. 
Tengevolge van de, buitengewone om
standigheden werden verder noch p rij
zen, noch leerbeurzen, noch premiën 
toegekend.

I. OOSTENDE
Eerste proef. —  Op 100 p.: Maes Louis 

97; Roose Roger 97; Verburgh Richard 
97; Vanloo Oscar 96; M arvellie Georges 
95; K ie f fer Constant 93; Pots Frans 91; 
Sanders Roger 91; W esterlinck Frans 91; 
Christiajeils Frans 90; Huys Ju les 88; 
M ajor Frans 88; Calleboudt Eduard 84; 
Coulier Pieter 84; Everaert K a re i 83; 
Hoorne Désiré 83; Vandenberghe M arcel 
78; Vandecasteele Frans 77; Vanderwal 
Frederik 74; Tourlem ain Gustaaf 72 ; 
Puystiens Albert 71; Verhuist Pieter 71; 
Arnoys Polydoor 70; Lammens Frans 70; 
Zoete M arcel 70; Deley Alfons 68; Van 
Tournhout R ichard 67; Ghys M aurice 
64; Ghys M arcel 62; Beniest A lbert 60.

Tweede proef. —  Vantournhout Oscar 
96; Kooy Eduard 95; Haelewyck Baziel 
94; Germonpré Ju vn a l 91; Brackx M au
rice 90; Vanderwal Andries 90; Danneel 
Roger 88; Brysse M aurice 87; Goutsm it 
K are i 87; Lepeire Georges 84; Degruyter 
R ichard 80; Lam brecht Georges 80; Li- 
sabeth Oscar 78; Dewitte Frans 76; N y
ville Benjam in 75; Vereecke Raphaël 73; 
G eryl W illy  73; Coucka Eduard 71; Vi- 
leyn Raphaël 69; Vanbillem ont Roger 60.

I I .  BLA N KEN BERG E-ZEEBRUG G E-  
H E IST

Eerste proef. —  Vandenabeele René 
90; Vantorre Ja n  86; Adams Léon 84 ; 
Stroobandt Alfred 82; Vanhove Omer 78; 
Desmidt Tryphon 77; Vandierendonck 
V ictor; Vantorre Petrus 74; H iel Léon 
71; Janssens Jean  68; Van Ooteghem 
G ilbert 60.

Tweede proef. — Strobbe Robert 92; 
Vlietynck Leopold 89; Vantorre Albert 
87; Vanden Abeele Fem and 81; Vîietinck 
René 77; Demul M aurice 71; Bogaert 
Maurice 70; Slabbinck René; Vanhulle 
René 61.

I I I .  NIEUW POORT-DE PANNE
Eerste proef. —  Popieul M arcel 86 ; 

Cuveele M arcel 79; Mus Robert 79.
Tweede proef. —  Geen candidaten.
De candidaten der tweede proef, die 

het Bekwaam heidsgetuigschrift bekomen 
zullen dit binnen enkele dagen kunnen 
afhalen. In  « Het Visscherijblad » Zftl 
tijd ig  worden gewaarschuwd.

Uitvoeringsverordening 
betreffende het 

Post- en Overseinverkeer
Het «Verordnungsblatt» van 19 M aart 

bevat een uitvoeringsverordening van 
17 M aart 1941 tot de verordening van 
30 December 1940 van den Opperbevel
hebber van het leger, betreffende het 
post- en overseinverKeer over gr ooien 
afstand (Verordening betrefience het 
postverkeer), luidende als volgt:

Op grond van par. 1 van de verorde
ning van 30 December 1940 van net Op
perbevel van het leger, betreffende het 
post- en overseinverkeer over grooten 
afstand in  de bezette westelijke gebie
den, verorden ik, ter regeling van het 
postverkeer tusschen België en het bui
tenland, het hiernavolgende:

Art. 1. —  Het postverkeer is verboden 
van uit België naar:

a) het Vereenigd Kon inkrijk  Groot- 
Brittan ië  en Noord-Ieriand met de over- 
zeescne bezittingen, koloniën, protecto
raten en mandaatsgebieden, evenals 
naar de dominions, Kanada, Australië, 
de Zuid-Afrikaansche Unie met haar 
mandaatsgebieden en naar Nieuw Zee
land, met uitzondering van de bezette 
Britsche Kanaaleilanden;

b) het onbezette F rankrijk  met inbe
grip van zijn bezittingen, koloniën, pro- 
tektoraten en mandaatsgebieden;

c) Nederlandsch Indië, Surinam o en 
Curaçao;

d) Belgisch Kongo en het mandaats- 
gebied Ruanda-Urundi;

e) Egypte;
f) Soedan;
g) Irak .
Deze bepaling verbiedt eveneens het 

verzenden van schriftelijke mededeeün • 
gen door bemiddeling van derden :n an
dere landen.

Art. 2. —  Tot het postverkeer met het 
buitenland zijn toegelaten:

a) tusschen België, eenerzijds en 
Duitschland met inbegrip van het pro
tectoraat Bohemen en Moravlë, het 
Gouvernement Generaal, Luxemburg, 
Elzas en Lotharingen en de onder art. 1 
niet opgesomde landen, anderzijds: ge
wone en aangeteekende brieven, brief
kaarten, drukwerk, monsters, zaakpapie- 
ren, gemengde zendingen en kleine pak
ken —  met uitzondering evenwel van 
het. bezette Frankrijk , Nederland en 
Noorwegen ten aanzien van het postver
keer van kleine pakken;

b) het luchtpostverkeer met de onder 
a) opgesomde landen; het luchtpost
verkeer met het bezette Frankrijk , Ne
derland en Noorwegen is echter niet toe
gelaten;

c) het krantenvervoer per post tus
schen België en Duitschland.

Iedere uitbreiding van het postverkeer 
wordt telkens in  de pers en door den 
radio-omroep ter kennis van het publiek 
gebracht.

5Xs ! X i ËX ü ü X

Visschersvaartuigen 
welke dienst doen als 

Bewakingsschip
« c r i *

Vorige week werd door de Hoogere 
Overheid het geval onderzocht van de 
visschersvaartuigen, welke opgeëischt 
werden of kunnen worden om dienst te 
doen als bewakingsschip bij het uitoe
fenen van de visscherij.

Naar verluidt zal de gewone beman
ning zooveel mogelijk aan boord mogen 
blijven waardoor ze bijgevolg niet werk
loos zal gesteld worden.

B ij de normale uitoefening van het 
bedrijf zullen de vaartuigen, welke ge
legenheid hebben te visschen, een zeker 
aandeel van de opbrengst af staan aan 
de bemanning met de bewaking belast. 
D it is trouwens slechts een p licht van 
solidariteit.

Anderzijds zou, wanneer de vaartuigen 
onverrichterzake moeten van de vissche
rij terugkeeren of slechts met beperkte 
vischvangst, door den Staat een vergoe
ding gewaarborgd worden van 45 fr. per 
werkdag en per man. Bovendien zou een 
vergoeding voorzien worden van 125 fr. 
per dag, welke ten goede zou komen van 
den eigenaar voor zijn vaartuig.

Deze regeling, indien ze doorgevoerd 
wordt, komt ons redelijk voor.

Zooals we er op gewezen hebben, is 
de bemanning aan verzekering onder
worpen bij de Gemeenschappelijke Kas 
voor de Zeevisscherij en moet de reeder 
de verschuldigde premie afdragen.

Het sch ijnt dat er thans geen andere 
schepen voorhanden zijn, die zouden 
kunnen dienst doen als bewakingsschip. 
Van zoodra d it het geval zou zijn, koes
tert de Hoogere Overheid het inzicht de 
visschersvaartuigen vrij te maken.

De N.5 en N.31 der haven van Nieuw
poort, die eerst aangeduid werden om 
de bewaking u it te oefenen, mochten na 
een tiental dagen zelf opnieuw de vis
scherij bedrijven.



De Verzekering der Zeelieden Het verblijf van onze
tegen Bedrijfsongevallen

DE K W E S T IE  VAN DE INN ING  DER B IJD R A G EN

(vervolg)
Art. 21 der wet van 30 December 1929, 

bepaalt dat de Gemeenschappelijke Kas 
voor de Zeevisscherij gevoed wordt door 
de bijdragen der reeders en der reeders- 
schippers.

Deze bijdrage bestaat u it een jaarlijk- 
sche som vastgesteld per ingescheepten 
man. Het bedrag er van wordt bepaald 
bij koninklijk besluit, dat verscheidene 
tarieven instelt, berekend op de ver
scheidenheid der gevaren, volgens de ver
scheidene wijzen van visschen.

Deze wijze van betaling der bijdragen 
heeft in  den loop der bestaansjaren der 
Kas, de proef doorstaan; ze werd zonder 
te groote moeilijkheden toegepast. Alleen 
werd de taak in  het begin eenigszins be
m oeilijkt door het fe it dat sommige ree
ders, niet goed bewust van hunne weder- 
zijdsche verplichtingen, aan de regelma
tige betaling der bijdragen trachten te 
ontsnappen. Het bestuur der Kas heeft 
niet nagelaten te hunnen opzichte met 
de grootste krachtdadigheid op te tre
den, daarbij op doelmatige wijze gehol
pen door het «Beheer van het Zeewezen 
en de H.H. waterschouten der kust. De 
laatste jaren is het bedrag der niet-be- 
taalde bijdragen tot een minimum her
leid en alleen nog te w ijten aan zekere 
gevallen van overmacht, zooals: onver
mogen, fa illie t, enz.

Deze wijze van inning der bijdragen 
gesteund op de gemiddelde loonen in  de 
verscheidene reeksen van vaartuigen en 
he.t werkelijk risico in  deze reeksen, lok
te vanwege de belanghebbenden geen 
verzet uit. Ze is trouwens in  overeen
stemming met het gezonde princiep dat 
het bedrag der bijdragen moet bepaald 
worden volgens het bedrag der loonen 
en de schademogelijkheden in  de ver
scheidene wijzen van visschen.

In  het ja a r 1939-1940 onderging de 
kleinvisscherij een geweldige krisis. De 
eigenaars van deze vaartuigen streefden 
er, eenerzijds, naar dat de klasseering 
der vaartuigen, sedert het begin van 
1930 in  voege, een radikale w ijziging zou 
ondergaan, zoowel w at de stuwkracht als 
de gemiddelde loonen betreft. Anderzijds, 
werd de wensch uitgedrukt dat de b ij
dragen zouden worden afgehouden van 
de bruto-opbrengst van den verkoop in 
de vischm ijn.

De herklasseering der vaartuigen in 
het opzicht van de paardekracht en der 
gemiddelde verdiensten, kwam sedert 1 
April 1940 tot stand. Van het stelsel der 
afhouding bij den verkoop in  de visch
m ijn kwam nog niets in huis, alhoewel 
de groote meerderheid der reeders, ook 
deze der groote vaartuigen, hiervan 
voorstander geworden waren.

ring genomen koninklijk besluit, houden, 
in de mate van het mogelijke, hiermede 
rekening.

De opbrengst kan weliswaar in  ver
houding zijn met het gebezigd personeel, 
den duur der verzekering en de schade
mogelijkheden, bijgevolg met het risico, 
m aar hier ook bestaat er geen vast ver
band. B. v. kan een schip met minder 
personeel en dus kleiner risico, meer op
brengst boeken dan een grootere beman
ning.

Daarenboven kan de afhouding op de 
verkoopsom tot onrechtvaardige toestan
den leiden: bij gelijk risico zal de meest 
rendeerende nijverheid bijdragen in het 
risico der m inder rendeerenden.

E r besftaan nog andere hinderpalen 
dan deze spruitende uit de wet op de 
arbeidsongevallen.

( ’t Vervolgt).
W . C.

Zeelieden in Spanje
(Vervolg)

ONS V E R B L I JF  TE M IRANDA
Gedurende den dag bedelen we aan 

de Spanjaards wat .tabak, want deze is 
h ier totaal niet voorhanden; zij die 
gaarne rooken weten best w at het der
ven van een cigaret kost. Kunnen we 
een cigaret bemachtigen, dan wordt deze 
drie of vierm aal u it gedaan en het eindje 
wordt als een kostbaren schat bewaard.

Regelm atig komen er in  ons kamp 
Spanjaards van uit F rankrijk  aan; we 
zijn er als de kippen bij om van hen een 
of ander dagblad te bemachtigen, dat 
tot in het kleinste hoekje wordt door- 
snuffeld en van hand tot hand overge
leverd. De toestand der vluchtelingen en 
hun terugkeer naar België boezemden 

j ons natuurlijk  het meeste belang in. De 
I Spanjaards verblijven slechts twee of 
I drie dagen bij ons en worden daar in 
een khaki uniform  gestoken en naar 
werkkampen overgebracht.

' We gaan meer dan eens den weg op 
naar de kantien. D aar kan men bananen.

brood, chocolade (echt zand), conserven, 
w ijn, limonade en schrij f benoodigdheden j 
krijgen. Alles is er peperduur. Een bruin 
broodje van 3 50 gr. met twee sardienen 
of w at marmelade kost 1 peseta (5 fr.). 
Van zoodra men de broodwagen ziet af- { 
komen, is het ware stormloop naar dej 
kantien; zóó staan we soms met 2 tot 
30ü man op een rij te wachten en als het | 
onze beurt is, zijn we steeds gelukkig als

I DITJES en DATJES f
TUCHTSTRAFFEN

VOOR O N D ERW IJZEN D  PERSO N EEL  
DAT TUSSCHEN  10 EN 30 M EI 1840 

Z IJN  POST V E R L IE T
Een besluit van 15 Jan u ari 1941 ver

-. schenen in  het Staatsblad van 20 M aart 
we twee broodjes in eens kunnen meester brengt wijzigingen aan artikels 5 en t

WEDEROPBOUWE

m

STIJLPROBLEMEN
de Architectuur van morgen

door A r c h i t e c t  
W ARD  M IC H IE LS

VOOR-EN NADEELEN  VAN HET  
N IEU W  ST ELS EL

Tijdens een vergadering van den Ar- 
chitectenkring van Oostende heeft a r
chitect W ard M ichiels, lid  der V laam 
sche Architecten Corporatie, een lezing 
gehouden om trent vermeld onderwerp.

Daar d it vraagstuk de geteisterde 
eigenaars en voornam elijk de architec
ten aanbelangt, zullen w ij trachten een 
sam envatting te geven van deze uiteen
zetting.

In  de inleiding w ijst spreker er op, dat 
onder de vraagstukken die zich sedert 
eenige jaren meer en meer aan de aan
dacht opdrongen, deze der volkshuisves
ting een der gewichtigste is.

De steden hebben in  korte jaren hun 
bevolking zoodanig zien aangroeien, dat 
slechts één rationeele oplossing moge- 
lijk  is: de uitbreiding van grondgebied. 
Daar de eigenaar u it het kap itaal dat 
in gronden is belegd, een behoorlijken, 
m aar in  sommige gevallen een zelfs on- 
behoorlijken interest wilde halen, zoo 
was h ij genoodzaakt op zijn grond de 
gebouwen in  de hoogte te ontwikkelen, 
d.w.z. zooveel mogelijk inwoners op de 
kleinst mogelijke oppervlakte vereeni- 
gen.

De nieuwere woningen bieden onbe
twistbare voordeelen op de verdwenen 
huizen. M aar alle verbeteringen beletten

Het past eens de voor- en nadeelen niet, dat het samenhoopen van volk op 
van de gevraagde wetswijziging van na- kleine uitgestrektheden een der grootste 
bij te onderhouden. - factoren is die de volksgezondheid hin-

Eerst en vooral dient de hand er aan deren, 
gehouden dat de bedoelde afhoudingen j De studie van den wederopbouw wordt 
uitsluitend ten laste vallen van den ree- °P  groote schaal aangevat. Vage alge- 
der en dat de bemanning er in niet tus- meenheden moeten voor positieve zeker - 
schenkomt. 1 heden plaats ruimen. In  verband hier-

B ij sommige kleine reederijen bestaat mede, w at dient er gedaan? Zullen wij 
de gewoonte dat de onkosten vooraf van de gebouwen, waarvan men voldoende
de bruto-opbrengst afgehouden worden 
en dat het overschot vervolgens onder 
de bemanning van het vaartuig ver
deeld wordt. De aan de Gemeenschappe
lijke Kas voor de Zeevisscherij te ver
richten stortingen mogen in  elk geval 
het aandeel der bemanning niet ver
minderen. E r dient bijgevolg uitdrukke
lijk  bepaald dat deze afhouding .ten laste 
valt van den reeder.

De wetgeving op de arbeidsongevallen 
heeft immers een fo rfa ita ir karakter.Het 
slachtoffer of zijn rechthebbenden wor
den beroofd van een deel van het loon, 
m aar zij worden ontlast van alle be
wijsvoering nopens de fout van den werk
gever. Deze laatste wordt ontlast van 
zijn burgerlijke verantwoordelijkheid, 
m aar h ij moet aan het slachtoffer een 
deel van het verloren loon instaan en 
daarvoor de noodige verzekering ver
schaffen. Die everzekering is dus uitslui
tend te zijnen laste.

Deze hoofdvereischte vervuld, bestaan 
er nochtans nog

TEC H N ISCH E BEZW A REN  
VOO RTSPR  U ITEN  DE U IT  DE W ET  Z ELF

Deze bezwaren druisschen in  tegen den 
aard zelf der verzekering.

Het princiep van afhouding van een 
door een besluit bepaald percent op de 
opbrengst van den verkoop in  de visch
m ijn, is niet in  overeenstemming te bren
gen met de techniek der verzekering. De 
gansche uitvoering der wet is gesteund 
op de gemiddelde loonen en verdiensten 
der visschers, het risico is dus in recht- 
streeksch verband met deze loonen en 
logischerwijze moet het risico op deze 
loonen en niet op de verkoopsom der 
visch berekend worden.

Men kan welisw aar inbrengen dat de 
verdiensten der visschers rechtstreeks of 
onrechtstreeks in  verhouding zijn, met 
de verkoopsom. D it is echter niet a ltijd  
w aar; het is het nam elijk niet voor een 
aanzienlijk deel der bemanningen, wier 
verdiensten bijna steeds geheel en al in 
een vast loon bestaan hebben. Het past 
zelfs te dier gelegenheid de vóór den oor
log bestaande strekking aan te halen 
om het vast loonstelsel in  de visscherij 
u it te breiden.

E r  kan bijgevolg niet staande gehou
den worden dat er een algemeen en vast 
verband bestaat tusschen de verdiensten 
der visschers en de verkoopsom der visch.

E r moet bovendien in  een gezonde or
ganisatie van de verzekering een even
wicht bestaan tusschen de premie en het 
risico.

M en kan m oeilijk spreken van dit 
evenwicht, wanneer men het bedrag van 
de bijdrage laa t afhangen, niet van het 
w erkelijk risico m aar van de opbrengst.

De risico-waardeering vraagt dat men 
rekening zou houden met de kansen van 
ongevallen, den duur der verzekering en 
de schademogelijkheden.

De regeling voorzien in  art. 21, dat 
thans toepasselijk is en het .ter uitvoe-

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

N. V.
R E E D E R I JK A A I ,  O O S T E N D E

Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en
—  Openbare W erken  —
— Maztout « Purfina » —  
Diesel Motoren « Sulzer »

(58)

documenten bezit doch die geheel ver
woest werden, weder opbouwen? Zeker 
niet. Zullen w ij alles nivelleeren en 
gansch nieuwe steden doen herrijzen? 
Dat ware zeker de oplossing indien daar
door geen waardevolle gebouwen en 
hulzen, waarvan het behoud gemotiveerd 
is, verdwijnen moeten. De vraagstukken 
welke zich terzake opdringen zijn legio. 
De taak is bepaald niet gemakkelijk.

Spreker drukt er op, dat een algemeen 
herbouwingsplan, het verleenen van toe
lating voor om ’t even welken bouw in 
de verwoeste gebieden, moet voorafgaan. 
Zulks is noodzakelijk, w illen w ij n iet al 
de euvels van den vroegeren toevaüigen 
aanleg laten voortbestaan.

Vervolgens geeft architect M ichiels 
een uiteenzetting over het historisch 
verloop van de moderne architectuur en 
de kenmerken v;an hare verschillende 
neigingen.

Verdér handelt spreker over de stel
ling der modernisten. Hetgeen de mo 
derne architectuur verplichtend ken 
merkt, is vooreerst het uitsluitend ge
bruik van gewapend beton, prachtig m a
teriaal, m aar dat geen enkele waarde 
ontneemt aan het hout, het steen, de 
baksteen, met dewelke het mogelijk is 
te bouwen, in  een even modernen geest.

Een andere vergissing van de in terna
tionale modernisten is het uitsluitend 
gebruik van zoogezegde moderne vor
men, waarvan trouwens eenige van de 
structuur zelf van het gewapend beton 
afhangen; m aar w aarvan de andere van 
de mode voortkomt, of van een onnut
tige en gevaarlijke indringing van de 
philosophie in  de kunst, hetgeen alleen 
m aar hindernissen medebrengt.

Aldus het terras in  plaats van het 
dak, en welke ook het m in of meer pro
blem atisch gebruik dezer terras zij, 
en het klim aat van de streek w aar men 
bouwt; aldus de vensters in  breedte in 
plaats van vensters in  de hoogte. Het 
schijnt « dat d it modern is ». Allem aal 
woorden zonder zin.

Andere vergissingen : het afschaffen 
van de kroonlijst, gelijk  het opeens nooit 
meer zou regenen; en eindelijk de sys
tematische afschaffing1 van allerhande 
decoratie.

W anneer w ij een huis bouwen, moeten 
w ij vensters voorzien in  de hoogte om
dat w ij klassiek, of in  breedte omdat w ij 
modern zijn?

Het hangt uitsluitend af van de be
hoeften van den bezetter en van de lig 
ging van het huis in het omringend 
landschap.

Ander belangrijk probiema: de bedek
king.

Moet men bouwen met daken of ter
rassen? D at hangt uitsluiten af van het 
gebruik dat men van de voorgenomen 
oplossing w il maken en van het klim aat 
der streek w aar men bouwt.»

In  het Vlaam sche land wordt het ter
ras m inder gebruikt, door het regenach
tig  klim aat.

Vooreerst, afgezien dat op hygrome- 
t-risch gebied, het dak. door zijn vorm 
aanstonds alle wateren naar den bui
tenkant van  het gebouw terugwerpt ; 
het terras, integendeel, houdt ze tegen. 
Te meer, het dak is een lenig bescher- 
mingsmidel dat zich kan vervormen 
zonder z ijn  v/aterdichtheid te verliezen; 
het terras is s tijf en breekt bij de m in
ste, a ltijd  mogelijke, vervorm ing van het 
gebouw, en is m oeilijker te onderhouden 
en te herstellen dan een dak. Op calori- 
m etrisch gebied behoudt het dak boven 
de bewoonbare plaatsen een zekere lucht- 
omvang die een uitstekende m atras is 
tegen de koude.

De decoratie!... De modernisten laten 
het n iet toe. En  zij achten, n iet alleen 
dat de bouw aan zijn eigen volstaat, 
meer ook nog, zij hebben een zekere 
m inachting voor de decoratie.

In  werkelijkheid, zoo het modernisme 
sinds den vorigen oorlog heeft kunnen 
heerschen, is het eenvoudig weg door 
een normale reactie, heilzaam, m aar 
overdreven (zooals alle reacties), tegen 
de slechte decoratie van de X lX e  eeuw. 
En  dat in  deze eeuw het principe zelf 
van de decoratie vervalscht geweest is. 
In  de X lX e  eeuw inderdaad, hebben de 
architecten gebroken met deze traditie 
die U zult toegepast vinden in  alle 
bloeiende tijdperken en die wil, dat alle 
decoratie alleen de logische en harm o
nieuze uitkomst is van den bouw; die 
hem verfraait met zich naar buiten te 
openbaren, die hem kleedt gelijk een 
goed gepast kleedingstuk een lichaam  
Kleedt met de proportie lijnen ervan te 
doen uitkomen.

In  de X lX e  eeuw, integendeel, is er 
geen betrekking tusschen bouw en deco
ratie. De decoratie is m aar gebruikt 
om een schandelijke constructie te ca- 
moufleeren.

W at hebben de modernisten dan ge
daan?

W elnu! De modernisten hebben een 
groote verdienste gehad: deze van dit 
uitstekend principe der zichtbare con
structie en mooi door haarzelf, te ver
nieuwen. Z ij hebben het vooroordeel 
der leelijke m aterialen opgezegd, die 
men moest camoufleeren door het ge
bruik van mooie m aterialen. Z ij zijn er 
toe gekomen de schoonheid weer te ge
ven door harmonische lijnen, volumen 
en vlakten, door betrekkinge t  tusschen 
massieve en ledige ruimten.

Men kan zeggen, dat deze evolutie de 
aanbrengst van het modernisme inzake 
bouwkunst kenm erkt: het is de oprechte 
uitwendigheid van de structuur en van 
daarzelf de afschaffing van de naboot
sing, de schande van de X lX e  eeuw.

Het is m aar als wanneer men een 
moderne decoratie zal gevonden hebben, 
de moderne bouw volm aakt kleedende, 
dat de moderne bouwkunst aan haar 
toppunt zal gekomen zijn.

M aar het is van nu af aan mogelijk 
deze kubussen een mindere uitdagende 
naaktheid te geven en er bestaan een 
groot getal decoratieve m aterialen die 
zich uitstekend aanpassen bij ons k li
maat.

Hedendaags, op sociaal gebied, be
rooft deze ziekelijke vrees van decoratie 
een geheele pleïade kunstenaars van 
werken; ambachtsmannen, kunstschil
ders, beeldhouwers, decorateurs, gra
veurs, meubelmakers, frescoschilders, 
mozaïsten, enz... die, in  alle plastische 
kunsten gedurende eeuwen het opper
gezag van Vlaanderen in  den vreemde 
verzekerd hebben.

Regionalism e: met hetwelk w ij in  
diam etrale tegenstelling zijn met de in 
ternationale modernisten.

In  bouwkunst zijn er twee elementen: 
een statisch en een aesthetisch.

Men mag a priori niet zeggen dat de 
kunst geen Vaderland heeft, het is een 
onwaarheid. De kunst integeneel, heeft 
altijd  de edele verlangens van een ras 
uitgedrukt, de evolutie van een volk, de 
ziel zelf van het Vaderland.

M aar wat men wel kan zeggen, dat de 
mathematieken geen Vaderland hebben. 
De breukgrens van het gewapend beton 
is inderdaad dezelfde bij ons als in 
Rusland. Bijgevolg, wanneer men zich 
vrijw illig  aan de statica houdt, doet men 
aan internationale kunst; kunst zonder 
Vaderland; en de internationale moder-; 
nisten beweren u it dit feit, hun cellen j 
in  gewapend beton onverschillig in  a l1 
de deelen van de wereld te Kunnen I 
plaatsen. A fortiori, matigen zij zich het 
recht aan ze te bouwen op goed geluk af 
in ons land. En  dat is de dood van het 
regionalisme, hetwelke toelaat aan de 
Vlaamsche Provinciën hun eigenaardig
heid en hun bekoring in  het kader der 
moderne evolutie te behouden, en, b ij
gevolg het toerisme te doen leven, dat 
zooals ge weet een onzer voornaamste 
bronnen van inkomen is.

Ik  resumeer: onze moderne bouw
kunst is tot een zeer belangrijke sta
dium van hare ontwikkeling gekomen 
door de naar buiten openbaring harer 
structuur; m aar zij zoekt nog haar sie
raad en wanneer zij het zal gevonden 
hebben, kan men haar de schitterend
ste toekomst voorspellen. Het is een ge
raam te zonder vleesch en daarom is het 
dat ze n iet trilt. Z ij moet nog gekleed 
worden, m aar met de kleederen van het 
land. Welnu, hier zijn onze architecten 
om daarvoor te zorgen en zij vragen niet 
beter.

Nu echter is de nieuwe kunst in stagen 
opgang naar hooger, de jongere arch i
tecten stellen zich niet meer tevreden 
met de oude stijlen na te bootsen. Z ij 
w illen medewerken aan het ontstaan 
van den stijl, dien in  onze toekomstige 
steden onze levenskracht zal uitspreken 
in  machtige vormen. Z ij zullen de les 
van de vaderen indachtig, schooner en 
beter trachten te doen en zeker hun 
eigen zelf uitzeggen in volle oprecht
heid. Het zal van hen afhangen indien 
de nieuwe steden een silhouet zullen be
zitten, die zich zoo diep in  de geesten 
als de oude. Hun taak is het, die silhouet 
zoo edel, zoo schoon te vormen, dat zij 
vastgroeit in de geesten van de men
schen van de toekomende geslachten.

Als ze die taak ten volle vervullen, 
dan zullen hun namen in de geschiede
nis met eere vermeld worden.

Alleen de man die ten volle zich zelf 
is geweest, is zulks waard.

worden. De Belgen vinden algauw een 
middel om zich niet te laten beetnemen: 
deze broodjes dienden immers om ons 
dagelijksch rantsoen van het kamp te 
vervangen, als het w aarachtig w at al 
te slecht of ontoereikend is. Doch ons 
geld smelt gelijk sneeuw voor de zon en 
we zijn verplicht onze pakken eens goed 
te onderzoeken om toch iets te vinden 
om van de hand te doen.

Op den 11 Ju li. dag waarop alle V la 
mingen met trots de roem rijke helden
daden van hunne voorvaderen herden
ken, beleven we een ophefmakende ge
beurtenis. Onder gewapende geleide, ge
lijk  galeiboeven van de kwaadste sor/t. 
werden we uit onze barak gehaald, om... 
de pokken gezet te worden. We werden 
vervolgens al ons haar af geschoren tot 
op ons vel. De meesters deelden hierin 
ons lot niet. De Spanjaards zelf aanzien 
dit haarknippen als een beleediging, 
want het is een strafm iddel in de kam
pen. Dit, kwam ons des te erger voor 
daar het op den 11 Ju li, den Hoogdag 
der Vlam ingen, werd toegediend.

Een andere gebeurtenis die ons erg 
pakte was de volgende : Toen ik  den rang 
wilde verlaten om aan een natuurlijke 
behoefte te voldoen, bracht een sergeant 
m ij een zwaren vuistslag op de kin toe. 
Terzelvertijde trok h ij een revolver, die 
h ij laadde. Verscheidene kameraden en 
ik, die dit zagen, dachten dat ik  hier 
niet heelhuids van af zou komen; we 
kenden immers reeds sommige gewoon
ten; gelukkig voor m ij bleef het bij de
zen vuistslag. Ik  was de eerste die ge
slagen werd, anderen zouden nadien dit 
droevig lot deelen. Een Gosseley, De
vooght, Everaert en anderen zijn er het 
slachtoffer van geweest en d it steeds 
voor een nietige reden. Officieren, onder
officieren, korporaals waren hier steeds 
gewapend met een stok, m atrak of r i j 
zweep, ju ist alsof ze dierentemmers wa
ren.

HET E ER ST E  BEZO EK  VAN ONZE 
O FF IC IER EN

Het eerste bezoek van onze comman
dant, aalmoezenier en officieren had 
slechts den 16 Ju li plaats. Ze waren ver
gezeld van den Belgischen Consul te 
Bilbao en enkele leden van het Roode 
Kruis.

W at deze heeren van ons zooal te hoo
ren kregen, herhaal ik liever niet. We 
waren te zeer verbitterd en onder den 
indruk dat ons droevig lot aan hen toe 
te w ijten was.

Volgens hen was ons verb lijf te M iran
da een vergissing; onze plaats zou in  een 
kazerne geweest zijn. Daarmede waren 
we eigenlijk niet in slaap te wiegen. Ik  
zal nooit vergeten w at ze ons zegden, 
toen we ons vies eten toonden, het was 
ju ist op een middag. Deze heeren ver
klaarden, zonder in  den grond te zinken 
van schaam te: «Ja, we hebben ook niet 
meer dan soms w at spek en eieren of 
w at fritten  en biefsteak ».

Na eenige beloften over geld en tabak 
waren ze terug de baan op en we kon
den voort sakkeren.

G EEN  V ER B ET E R IN G  IN ONS LOT

De Spanjaards wilden ons verplichten 
te werken met als begin: keien op de 
koer ranen. D it ging echter gepaard met 
onwil en protest van onzentwege. Het is 
dan ook om zoo te zeggen bij het «pe- 
tattenjassen» gebleven voor zoolang het 
kamp voldoende bevolkt was.

De meesters laten ons voortaan gansch 
terzijde liggen, uitgenomen meester Ver
beek, die van tijd  tot tijd  bij de uitdee- 
ling van ons eten tegenwoordig was. D it 
spaarde ons veel onaangenaamheden. 
Het was daar immers dat w ij het meest 
getergd werden door een oud ge
vangene, die den graad had van ser
geant Deze onmensch, die menig ge
vangene afranselde met een riem of ver- 
scheidenen onder ons bedreigde, is later 
om het leven gebracht geweest door 
Spanjaards buiten het kamp.

Het is herhaalde keeren « Fiesta » 
(feestdag) voor eene overwinning langs 
h ier of eene herdenking langs daar. ’s 
Morgens vroeg doet het muziek dan een 
tournée». H ier en daar wordt een deun

tje  gespeeld, onder andere vóór de keu
ken. Met al dit muziek is he.t eten daar
om niet beter, ’s Morgens zuiver bruin 
gekleurd water, men beweert dat het 
chocolade met melk ls; 's middags: rijs t 
gekookt met water, vischschelpen in  
w ater of een soort sardienen, halfrotte 
poor of makreel met kop en darmen, 

j alles dooreen gekookt en een w algelijk 
! geheel vormend; 's avonds: onze gewone 
; «.souper», bestaande u it bruine verm ufte 
! boonen en aardappelen in sop, dat op 
het eerste zicht het uitzicht had van 
met gebruinde ajuinen k laar gemaakt 
te zijn. Het eenige w at we meer bekwa
men was een beetje fru it en soms een 
slok zerpe waterachtige w ijn.

Zoo kwam het dat veel versjacherd 
werd door tusschenkomst van onze mees
ters, die de gelegenheid hadden naar 
stad te gaan en ook aan de nieuw aan
gekomen gevangenen. Zoo gaan schoe
nen, vesten, broeken, vulpennen, arm- 
banduurwerken in  den wind. De op
brengst ervan wordt gebruikt om brood 
en tabak te koopen of voor het schrijven 
van brieven. W at het daar voor de roo- 
kers was kan men zich bijna niet in 
beelden: thee-, boom- en cacaobladeren 
en zelfs chicorei werden gebruikt. Som
migen die nog geld hadden hebben tot 
10 pesetas (50 fr.) gegeven voor 50 gr. 
tabak of 1 peseta voor twee cigaretten. 
W e kregen nooit meer dan tweem aal 
50 grammen.

Een paar mannen kregen ondertus
schen de gelegenheid om beurtelings 
naar de stad mede te gaan met de mees
ters. D it was een gelegenheid om bood
schappen te doen: brood en fru it aan 
te koopen, wat daar goedkooper kwam; 
ook om wat cigarettestom pjes te verza
melen. De straten, tot het station toe, 
w aar de toegang vrij is, werden door
zocht. D at de menschen ons bij het zoe
ken opmerkten, kon ons niet maken en 
het gebeurde wel meer dat een goed
hartig  Spanjaard u it medelijden ons een 
paar cigaretten overhandigde. E r  werd 
d ikw ijls getwist om te weten aan wie 
het de beurt was om meê naar stad te 
gaan. Soms gebeurde dat de boodschap
pers laat in  den namiddag thuiskwam en 
met- «een zinder in  hun zak» of «de tanks 
vol geladen». Die ondeugden kwamen 
daar voor ons sterk te voorschijn, veel 
sterker dan in ons gewoon leven.

van het besluit van 10 September
Het besluit van 10 September 1940 tol 

regeling van de toepassing van de tucht
straffen op de leden van het personeel 
van het rijksm iddelbaar en -normaai- 
onderwijs, alsook op de opzieners van 
het lager onderwijs die in  den loop van 
de tijdruim te van 10 tot 31 Mei 1941 hun 
post hebben verlaten.

A rtikel 5 van het besluit van den 1C 
September 1840 wordt door de volgende 
bepaling vervangen:

De tuchtstraffen welke toepasselijk 
zijn op hen die zonder wettige reden hur 
post verlieten, zijn de volgende:

1. Voor de leden van het ondergeschikt 
personeel der rijksinsteilingen voor mid 
delbaar en norm aalonderw ijs: de disci 
p linaire schorsing voor den duur van één 
tot drie maanden,

2. Voor de leden van het adm inistra
tief en onderwijzend personeel van voor
noemde instellingen alsmede voor de 
kantonnale opzieners en de opziensters 
over de vrouwelijke handwerken van het 
lager onderwiis. een disciplinaire schor
sing van twee tot zes maanden;

3. Voor de leden der inspektie en de 
instellingshoofden van het middelbaar 
en normaalonderwijs, alsmede voor de 
hoofdopzieners van het lager onderwijs: 
disciplinaire schorsing van ten m inste 
drie maanden, terugstelling in  rang, ont
slag van ambtswege of afzetting.

De disciplinaire schorsing heeft het in- 
houden van de wedde tot gevolg voor 
den duur der straf.

A rtikel 6 van het besluit dd. 10 Sep
tember 1940 wordt door de volgende be 
paling vervangen:

Onverminderd de toepassing der in 
artikel 5 voorziene tuchtstraffen, wordt 
de am btenaar die zonder toelating afwe
zig is geweest, van alle bezoldiging be
roofd voor den niet-gewettigden duur 
van zijn afwezigheid.

De disciplinaire schorsing en de daar
aan verbonden inhouding van wedde ko
men in m indering op bedoelde tijd 
ruimte.

Aan de leden van het personeel, die 
zich niet hebben schuldig gemaakt aan 
het verlaten van hun post, doch ten 
laste van wie andere feiten in  verband 
met hun afwezigheid kunnen gelegd wor
den, kan voor den duur van hun afwezig
heid verlof zonder wedde verleend wor
den.

VOOR DE HANDELAARS
Een van de belangrijkste en van de 

meest actieve departementen van de Na
tionale Landbouw- en Voedingscorporatie 
is de Sector «Handel en D istributie», die 
ai de handelaren, grossisten en detaillan- 
ten in levensmiddelen groepeert.

Deze belangrijke sector heeft voortaan 
een halfm aandelijksch orgaan, dat als 
tite l draagt: «Handel en D istributie».

Deze belangrijke uitgave, die 20 pagi
na’s dichte tekst omvat, zal de handlei
ding zijn van alle handelaren en distri- 
buteuren van voedingswaren. Een ge
ïllustreerde bijdrage, alsmede vier blad
zijden die speciaal gewijd zijn aan het 
beroepsleven, maken van dit blad een 
homogeen geheel.

Voegen w ij h ieraan toe dat deze pu
blicatie thans getrokken wordt op 100.000 
exemplaren.

De Fransche uitgave « Commerce et 
D istribution » bereikt éénzelfde oplage.

NATIONALE LANDBOUW- EN 
VOEDINGSCORPORATIE

De hoofdgroepeering «Vee, Vleesch en 
Bijproducten» van de Nationale Land
bouw- en Voedingscorporatie verzoekt de 
kleinhandelaars, die uitsluitend of in 
hcofdzaak vieeschwaren verkoopen, zich 
schriftelijk  aan te melden bij hare dien
sten.

D it schrijven moet bevatten.
1) Naam  en volledig adres;
2) A fschrift van de inschrijving  in het 

handelsregister;
3) Opgave der producten die zij ver

handelen;
4) Zakencijfer van de vieeschwaren 

voor ’t ja a r 1939;
5) Totaal zakencijfer van ’t jaa r 1933
Deze brieven dienen gestuurd aan de

hoofdgroepeering «Vee, Vleesch en B ij
producten», Kom ediantenstraat, 22, te 
Brussel.

( ’t Vervolgt). Ant. Allary.

De Dienst voor Pers en Propaganda 
van de Nationale Landbouw- en Voe
dingscorporatie vraagt de belanghebben
den nota te w illen nemen van zijn nieuw 
adres: N ieuwstraat 50, Brussel.

OPCEPAST VOOR DE VERGIFTICERS
In  den laatsten tijd  hebben zich onder 

het vee talrijke gevallen van m iltvuur 
voorgedaan. Vele dezer gevallen waren 
doodelijk.

W ij achten het noodig de aandacht 
te vestigen op het grcote gevaar dezer 
ziekte, n iet alleen voor w at het vee be
treft, m aar ook voor de gemeenschap. 
Inderdaad m iltvuur is besm ettelijk en 
w ij hebben u it bevoegde bron vernomen 
dat zich onder de bevolking sterfgeval
len hebben voorgedaan.

B ij nader onderzoek dezer ta lrijke  
sterfgevallen, hebben w ij vastgesteld dat 
ze hun oorzaak in  de eerste plaats von
den door het verbruik van slecht vleesch. 
D it vleesch kwam voort van vee gestor
ven aan m iltvuur, en werd door gewe- 
tenlooze beenhouwers in den sluikhandel 
gebracht.

W ij maken de bevolking er op attent, 
dat het niet alleen verp licht is het 
vleesch langs den normalen weg te koo
pen, m aar ook dàt het uiterst gevaarlijk 
is dit langs den sluikhandel te betrek
ken.

Betaa l dus niiet aan de openbare ver- 
giftigers, woekerprijzen, voor vleesch 
van m inderwaardige of geavari eerde 
kwaliteit.

OPHEFFING VAN HET 
VERBOD

VERKEERS-

De heer Goeverneur deelde aan de ge
meentebesturen mede dat, ingevolge een 
beslissing van de Hoogere Overheid, het 
verkeersverbod voor auto’s sedert Sep
tember 1940 ln  voege op de hiernavol
gende wegen, opgeheven werd:

1. Rijsel, Meenen, Roeselare, Torhout, 
Oostende.

2. R ijsel, Meenen, leper, Poperinge, St. 
Winoksbergen, Duinkerke.

3. R ijsel, Arm entlers, Belle, Kassel, St. 
Omer.

AANWERVING VAN BELGISCHE 
ARBEIDERS

De aandacht van de gemeentebesturen 
en de Commissie van Openbaren Onder
stand werd gevestigd op een mededee- 
nng van net M inisterie van Arbeid en 
öociale Voorzorg, aangaande het aan
werven van ondersteunde arbeiders om 
ce werk gesteld te worüen in  Duitsch- 
iand, FranKrijK , Holland of in België.

ü it deze mededeeling sproot voort dat 
oedoeld departement ae instemming der 
iJu itscne overheid verKregen heeit om 
aan de aanwervmg voor Duitschland het 
Karakter van V O LST R EK T E  V R IJH E ID  
te verzekeren.

H ieru it vloeit voort dat de steun niet 
mag geschorst worden in  geval van wei
gering vanwege den arbeider.

Noentans bestaan er zekere restricties:
1) indien de arbeider, die v rije lijk  een 

verbintenis heeft aangegaan, deze na
dien ontijdig zou verbreken;

2 ) indien de arbeider zich niet aan
bood op het vertrekpunt op den daartoe 
vastgestelden datum of indien h ij zijn 
werK zonder wettige reden voor het ein
de van zijn contract zou terugkeeren.

De arbeider kan weigeren in  te gaan 
op een werkaanbod waarvan de verbin
tenis niet toelaat nauwkeurig de plaats 
van den arbeid te bepalen of, indien het 
is vastgesteld op het oogenblik van de 
aanneming, dat d it werk dient uitge
voerd in  de kuststreek. D it zal ook het 
geval zijn wanneer de arbeider op voor- 
nand weet dat het werken van zuiveren 
m ilitairen aard betreft.

Van den anderen kant is er aangeno
men dat het verlaten van het werk, als 
gewettigd dient te woiden aanzien, in 
dien de arbeider naar een ander plaats 
dan deze voorzien bij de aanneming 
wordt overgebracht of indien h ij vaststelt 
dat men hem werken van zuiver m ilita i
ren aard w il doen uitvoeren.

VERKOOP VAN BLOEMPJES
De wn. secretaris-generaal van het m i

nisterie van binnenlandsche zaken heeft 
vergunning verleend aan het Rood- 
Kru is om tusschen 30 M aart en G April 
net bloempje te verkoopen ten voordeele 
van d it werk.

Door een besluit van den wn. secre
taris-generaal van het M inisterie van 
Binnenlandsche Zaken werd de toela
ting verleend om het «M adeliefje van ■ 
den Oudstrijder» op 18 M ei aanstaande 
te verkoopen ten voordeele van de N a
tionale Werken der Oorlogsinvaliden en 
Oudstrijders.

WAT MAG EEN HANDELAAR ALS 
PERSOONLIJKE RESERVE BEZITTEN?

Evenals de particulieren, mogen de 
handelaars over een persoonlijke reserve 
van gerantsoeneerde produkren beschik
ken, op voorwaarde dat deze reserve 
aangelegd werd voor het in  voege treden 
van de voorschriften op de rantsoenee
ring.

Deze reserve mag het rantsoen voor 
zes maanden niet te boven gaan. B ijge
volg heeft het gezinshoofd het recht ten 
behoeve van zijn gezin, een hoeveelheid 
bloem, suiker, smout, enz., in  huis te 
hebben, welke overeenstemt met het 
aantal rantsoenen over 6 maanden voor 
X  personen. Het moge volstaan naar de 
laatste rantsoeneeringstafel te verw ij
zen om dit te maken dat dit rantsoen 
voor 6 maanden neerkomt op 27 kg. 
w itte bloem (gebuild à 72 t.h .), 2 kg. 500 
vet, 6 kg. suiker, 1 kg. 200 gedroogde' 
groenten, enz.

Niettem in en om te verm ijden dat de 
controleurs den persoonlijken voorraad 
zouden verwarren met de te verkoopen 
waren, doet gij best uwe re s ^ ’-e in  kisten 
of kasten of in  om ’t even vPeike plaats, 
buiten de onm iddellijke omgeving van 
toog en w inkel op te slaan, met de mel
ding in  volle letters: «Persoonlijke Re
serve». Van deze reserve moet een in- « 
ventaris opgemaakt worden om bij eer- n 
ste verzoek aan het controlepersoneejl > 
voorgelegd te worden. Deze maatregel is 
niet toepasselijk op de handelaars, die 
niet op de plaats van het bedrijf gehuis
vest zijn. Verondersteld wordt dat hun 
reserve in  hun private woonst is onder
gebracht.

MAG EEN KLEINHANDELAAR VAN 
GROSSIER VERANDEREN ? i

Men neemt als reden aan om een ver
andering van grossier te rechtvaardigen:

1. Verdwijnen van een firm a, ophou- - 
den van den handel; hetzij v rij willig, . 
hetzij door de omstandigheden, zooals ' 
faillissem ent.

2. De im portm oeilijkheden der waren, 
o.a. wanneer de aangeduide grossier zelf 
het vervoer der bestelde waren verzekert 
of wanneer h ij de kosten door den 
kleinhandelaar doet dragen.

3. Vergissing of machtsm isbruik bij de 
locale Ravitailleeringsdiensten, b.v.: de 
verplichting zich bij een bepaald groot
handelaar der gemeente te bevoorraden

Worden niet aanzien als aanneme
lijke redenen voor het veranderen van 
grossier: het achterblijven van of de on
regelmatigheid bij de leveringen, wan
neer zulks niet rechtstreeks te w ijten is 
aan de leveranciers; ook overwegingen 
van zuiver commercieelen aard.

WAAROM DE BAKKERS NIET 
GRAAG MEEL VERKOOPEN

De weeklachten van de bakkers heb
ben vooral betrekking op den verkoop 
van meel. Deze heeft voor den bakker 
een verlies van 12 zegels voor gevolg. In 
derdaad, wanneer een zak van 100 kg. 
meel in rantsoenen van 4 tot 6 zegels 
wordt verdeeld, heeft men af te rekenen 
met een verlies van twee kios meel, die 
in stof vergaan en aan de handen even
als aan het gerief dat dienst doet bij 
het in zakjes doen blijven kleven.

Tijdens een vergadering van de Unie 
der Bakkersbazen, werd verklaard dat 
bij afdoende proefnemingen was geble
ken, dat u it een zak van 100 kg., min 
de twee kg. verlies, 576 rantsoenen van 
170 kg. kunnen gehaald worden. Om 
dezen zak te hernieuwen, moet de bak
ker 588 zegels afleveren, zoodat er een 
verschil van 12 zegels in zijn nadeel be
staat.

Bovendien staan de kost- en verkoop
prijzen op dit oogenblik niet in  verhou
ding tot elkaar. Honderd kg. meel kosten 
aan den bakker, alerlel kosten inbegre
pen, 258,80 fr.

W anneer men 576 rantsoenen telt, ver-,, * 
kocht tegen 2,75 fr. de 6 rantsoenen,v 
verkrijg t men een verkoopprijs van 264, 
frank.

B ij het bepalen van den verkoopprijs, 
houden w ij niet eens rekening met den 
tijd , noodig voor den verkoop in het 
klein van dit meel en die een prestatie 
vertegenwoordigt welke ook een normaal 
loon verdient. De winstmarge van 1 cen
tiem per rantsoen is belachelijk klein.

'4
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Jacques üHYÜÜT
doctor in  de rechten, 

Koninklijkestraat, 54, Oostende.

j TE HUUR : Rez-de-chaussée, 10 p laat
sen, water, gas, electriciteit, centrale 
verwarm ing, V indictlvelaan, 10. (39)

I.
T O EW IJZ IN G

Op D IN SD AG  1 A P R IL  1941, te 15 u., 
ter herberg «Prins Boudewijn», St. Se
bastiaanstraat 22, te Oostende: 

W ELG ELEG EN

HANDELSHUIS
te OO STENDE, Jozef II 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.

(63)
II.

T O EW IJZ IN G
Op D IN SD AG  8 A P R IL  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

BUKGEKSHU1S
MET HOF

te OOSTENDE, 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.
Zichtoaar ’s voormiddags iederen werk

dag en ook op aanvraag.
Ingesteld: 262.000 fr.

(64)
I I I .

IN ST E L  met %  %  premie
Op W O ENSDAG 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

Woen- en Opbrengsthuis
te OO STENDE, Frère Orbanstraat, 130; 
groot 132,90 m2 volgens titel 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 vra 
gen: Fr. Orbanstr., 102.

(Toewijzing volgt op 16-4-41). (65)

TE  KOOP. — F IA T  van 4 P. K . in  zeer 
goeden staat. Z ich wenden voor voor- 
waarden bureel van ’t blad.

(14)
TE KOOP: verschillende loten bouw

gronden en twee nieuwgebouwde huisjes, 
gelegen Zwaluwen-, Tarwe-, Honoré Bor- 
gers- en Bouwmeesterstraten. Voor in 
lichtingen te begeven: 10, Velodroom- 
straat te Oostende.

(18)
MEN VRAAGT TE  KOOPEN, burger

huizen, handels- en rapporthuizen. Z. w. 
Ag. SEY S, 21, Rogierlaan.
_______________ _  (19)

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

(20)

Studie van den Notaris

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

Om uit onverdeeldheid te treden

W O ENSDAG 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 me.t 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 
Derudder tot 30 April 1941.

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

Ingesteld: 53.000 fr.
(54)

Studie van Meester

Maurice SEBRECHTS
notaris te Oostende,

Euphr. Beernaertstraat, 44.

VERLO REN . —  Op Zaterdag 15 M aart 
een slinger van oorbel, tusschen de Veld
straat en Peter Benoitstraat. Terug te 
bezorgen tegen goede belooning: A. Ber
nard, Veldstraat, 102, Oostende. (61)

JO N G E  W EDUW NAAR, zonder kinde
ren, 29 jaar, goed voorkomen, vaste be
trekking met mooie vooruitzichten, ver
langt kennismaking met deftige ju ffer 
van goede fam ilie, 20-26 jaar, voor hu
welijk. Schrijven bureel van het blad 
onder letters J .  D. Ernstig, strikte ge
heimhouding verzekerd. Brieven worden 
teruggestuurd. (68)

Ledige gebruikte KARTONNEN DOO- 
ZEN te verkrijgen bij Dr. R. Distave, 15, 
Poststraat, Oostende. (69)

HOTEL DE L’OCÉAN 
à Ostende

Naamlooze Vennootschap 
OOSTENDE, 3, Wapenplaats.

Handelsregister O O STENDE Nr. 3268.

De Heeren aandeelhouders worden 
verzocht de jaarlijksche algemeene ver
gadering bij te wonen, die zal gehouden 
worden te Brussel, 2, Regentiestraat, op 
10 April 1941, te 11 uur, ten einde te 
beraadslagen over:

H IERN A V O LG EN D E D AG O RD E :
1. Verslagen van den raad van beheer i 

en van den commissaris over de bewer- ! 
King van de M aatschappij, gedurende. 
het d ienstjaar 1940.

2. Goedkeuring van de balans en van > 
de winst- en verliesrekening.

3. Ontlasting aan de Beheerders en ' 
Commissaris.

De aandeelhouders die aan deze ver
gadering begeeren deel te nemen, wor
den verzocht hunne aandeelen, minstens 
v ijf volle dagen op voorhand, aan de 
w inketten van de BA N K  VAN B R U S S E L  
te Brussel, neer te leggen.

O S T  E N D - T H E R M A L
A LG EM EEN E  M A A TSC H A PP IJ DER  
BRON- EN SP U IT W A T ER S  (SPO N T IN )
Naamlooze Vennodtschap. Zetelplaats 
der M aatschappij: Albert I  Promenade, 
Oostende. Bestuurszetel: 113-121, Molen- 

beekstraat, te Brussel.

B I J  DE H A A R K A PPERS
E r wordt nogmaals de aandacht op 

gevestigd, dat de Haarkappers-Salons, 
op Zondag, gansch den dag zullen ge
sloten blijven,
H ET MOEST ER  VAM KOMEN.

Steeds m aar worden door vele perso- 
nen jacht gemaakt op aardappelen en 
andere levensmiddelen in  de vele dor-; 
pen en gemeenten van het land.

Gezien het feit dat het hier een echte; 
plaag werd, hebben verschillende ge
meenten, waaronder Ingelm unster, eenj 
besluit uitgevaardigd w aarbij het verbo
den is aardappelen te verkoopen a a n 1 
personen buiten de gemeente wonende. ;

Of dit een resultaat zal hebben, valt 
te betwijfelen.
L I JK  AANGESPOELD .

Vrijdagm orgen rond 9 uur heeft men j 
op het strand, ter hoogte van de Wel- : 
lingtonrenbaan, het aangespoelde lijk  
gevonden van den genaamden Verhellei 
Em iel, 51 jaa r oud.

Het slachtoffer was een gepension- 
neerde onderofficier bij de Rijkswacht, j 
en was woonachtig te Steene, Long- 
ehamplaan, 115.

Dr Van Parys werd bijgeroepen.
Hoe het slachtoffer in  dergelijke om

standigheden om het leven is gekomen, 
is nog niet gekend.
S T E D E L IJK E  VAKSCHOOL. — PLAATS  
VAN MONITOR.

De plaats van tijd e lijk  monitor bij den 
leergang in  paswerk, is te begeven in  de I 
stedelijke vakschool. Alle in lichtingen 
kunnen bekomen worden bij den Heer 
Ladon, besuurder van de stedelijke vak
school, in  de Koninginnelaan.

De aanvragen gericht aan het College 
van Burgemeester en Schepenen moeten 
ingediend worden vóór 10 April 1941.
HANDBLUSCHAPPARATEN

In  verschillende stadsgebouwen staan 
op ta lrijke  plaatsen handbluschappara- 
ten, die de eerste hulp moeten bieden 
bij gebeurlijke branden. D aar nochtans 
deze toestellen regelm atig moeten wor
den nagezien, werd het Stedelijk  Pom- 
pierskorps ermee belast d it toezicht uit 
te oefenen
G E M A K K E L IJK E  R EG EL IN G  IN HET  
VER SC H IET .

Men weet dat de verscheidene dien
sten der bevoorrading thans m gericht 
werden op de eerste verdieping van het 
stadhuis (gerechtshof).

A l het mogelijke zal gedaan v/orden 
opdat de ta lrijke bezoekers onm iddellijk 
zouden weten aan welk w inket ze eigen
lijk  moeten zijn en het geen doolhof 
wordt.

Hierdoor zal vermeden worden dat ze 
van het eene w inket naar het andere 
verzonden worden en hierdoor veel tijd  
verliezen.
BED AN K IN G .

Verleden week hebben w ij in deze ko
lommen een oproep gericht tot onze le
zers en lezeressen om een weduwe aan 
wat kanarievogelzaad te helpen.

Onm iddelljk heeft Mevr. H allin , u it de 
Plantenstraat, 22, zich bereid verklaard 
deze persoon het gevraagde zaad te be
zorgen, samen met een raad welke goud 
waard is.

We bedanken hier Mevr. H allin  van 
harte voor haar menschlievende hulp, 
welke w ij des te liever onderlijnen, als 
w ij de huidige levensomstandigheden na
gaan.

A PO TH EEK D IEN ST
Op Zondag 30 M aart 1941, zal de apo

theek Boonen, Nieuwpoortsteenweg, 152, 
gansch den dag open zijn.
EEN  IN T IEM  T U IN T JE .

A l wie van de Stedelijke Meisjesbe- 
roepsschool naar het Geerchtshof gaat, 
en hierbij het houten bruggetje gebruikt 
welke de twee gebouwen met elkander 
verbinden, wordt aangenaam verrast 
door het mooie tu in tje dat door de huis
bewaarster van het Gerechtshof aange
legd werd, in  den vorm van rotsen.

M et den Zomer, wanneer ongetwijfeld 
kleurige bloemen zullen bloeien, zal dit 
een echt streeling voor het oog zijn.

fto u w b erich ten

Men verzoekt ons het overlijden 
te melden van

M IJN H E E R
Julien-üéróme-Cornelis

Ketelers
Handelaar 

Oudstrijder 1914-18 - Vereerd met 
verscheidene eereteekens

Echtgenoot van 
Mevrouw Madeleine Lievens

geboren te Alveringem, den 2 April 
1895 en overleden te leper, den 21 
M aart 1941, na ontvangen te heb
ben de H.H. Sacram enten der ster
venden.

De plechtige begrafenis had 
plaats op Woensdag 26 M aart jl.

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

St. Paulusstraat, 29, Oostende.
(55)

Men verzoekt ons het overlijden 
te melden van

M IJN H E E R

Edmond Hesseris
Echtgenoot van 

Mevrouw M aria Maene
De begrafenis, in  fam iliekring, 

had plaats op Woensdag 19 M aart 
1941, in  den fam iliekelder op het 
kerkhof Nieuwpoortsteenweg.

D it bericht geldt als kennisge
ving.

Am sterdam straat, 44. (59)

De Regeling van den Vischverkoop 
te Oostende

D A N K BETU IG IN G

M ijnheer en Mevrouw Victor 
VRAN C KEN -LIN SKEN S, bedanken 
rechtzinnig alle vrienden en ken
nissen, voor de ta lrijke  blijken van 
deelneming hun betoond, bij het 
afsterven van hun dochter
Suzanna-Theresia Vranken
in den ouderdom van 16 jaar.

Oostende, Noord Eedestraat, 12 
(Opex). (62)

H ERV ERK O O PIN G  W EG EN S PR IJS-  
VERHO O GIN G

Op D IN SD AG  8 A P R IL  1941, om 3 uur 
namiddag, ter herberg «Prins Boude
wijn», St. Sebastiaanstraat 22, te Oos
tende, van:

EEN HANDELSHUIS
op en met grond te STEEN E, Long- 
champlaan nr. 29a, groot 237 v.m.

Ingenottreding bij veilvoorwaarden 
bepaald.

Te bezichtigen op Maandagen, Woens
dagen en Vrijdagen, tusschen 3 en 5 uur.

Eenieder zal aan deze herverkooping 
mogen deelnemen, dewelke definitief zal 
zijn en door geen enkel opbod zal mogen 
gevolgd worden.

Deze eigendom werd gebracht op 
fr. 45.100. (67)

De Beheerraad heeft de eer de H.H 
Aandeelhouders uit te noodigen tot de 
gewone algemeene Vergadering, die zal 
gehouden worden ter Bestuurszetel, 121, 
Molenbeekstraat; te Brussel, op Woens
dag 16 April, te 11 uur ’s morgens.

DAGORDE. — 1. Verslag van den Be
heerraad; 2. Verslag van het College der 
Commissarissen; 3. Goedkeuring van de 
balans en de winst- en verliesrekening; 
4. Ontlasting voor hun beheer aan de 
beheerders en commissarissen; 5. Ver
nieuwing van den Beheerraad en van 
het College der Commissarissen; de u it
tredende leden zijn herkiesbaar. Overeen
komstig art. 23 der standregelen, moe
ten de aandeelhouders en de titularissen 
van stichtersaandeelen hunne titels 
neerleggen ten minste v ijf volle dagen 
vóór de vergadering, ter maatschappe
lijke zetel of in  een Belgische bank en 
hun getuigschrift van neerlegging voor
leggen vóór de opening van de vergade
ring. De aandeelhouders, ingeschreven 
vijftien  dagen vóór de vergadering in 
het Register der titels op naam, zullen 
tot de vergadering toegelaten worden 
zonder andere pleegvormen te moeten 
vervullen. (56)
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Pêcheries à Vapeur
Maatschappelijke* Zetel voorloopig: ’ 
62, Hendrik Serruyslaan, Oostende. 
Handelsregister : Oostende Nr. 172

TE KOOP
Schoon Handelshuis, Rampe de Flandre, 

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

partementen. Str. water. 340 m2.
Geteisterd Handelshuis, center stad, 

beste ligging, 300 m2.
Prachtige Villa, bij Badenpaleis.
Pensioenhuis, Breedene-Hyp., 10 k.
Burgerhuisje, Breedene-Zee, 47.500.
Beste bouwgronden, bij, de Elisabeth

laan, 100 fr. de m2. Verder op E lisa 
bethlaan, Tarwestraat, St. Jan s kerk, 
Blauwkasteelstraat, Mariakerke, enz.

Ag-, Seys, Rogierlaan, 21 
Oostende

(66)

W ilt U een smakelijke limonade 
drinken, vraagt de limonade

<( Crown »
Bijzondere prijzen
voor voortverkoopers

.(26)

De Heeren aandeelhouders worden ver
zocht de gewone algemeene vergadering 
te w illen bijwonen, welke zal plaats heb
ben te Gent, den 15 April 1941, om 11 
uur, in  de Bank van Brussel, Wapen
plaats 29.

DAGORDE
1. Bekrachtiging van het besluit van 

den Beheerraad om, wegens de huidige 
buitengewone omstandigheden, de ge
wone algemeene vergadering bijeen te 
roepen te Gent om 11 uur, in  plaats van 
om 16 uur.

2. Goedkeuring der beslissing van den 
Beheerraad om de vergadering te laten 
beraden over de bestemming welke dient 
gegeven te worden aan het kredietsaldo 
beschikbaar op het, op 31 December 1939, 
afgesloten dienstjaar.

3. Te nemen beslissing in  zake deze 
bestemming.

4. Uiteenzetting der redens van over
m acht die het opmaken van den B ilan  
en de winst- en verliesrekening op 31 De
cember 1940 onmogelijk maken, evenals 
de verslagen van den Beheerraad en der 
toezichters.

5. Toelating verleenen aan den Beheer
raad om een nieuwe algemeene vergade
ring bijeen te’ roepen van zoodra voor
noemde stukken kunnen opgemaakt wor
den.

6. Statu ta ire benoemingen.
De Heeren aandeelhouders, die de al

gemeene vergadering wenschen bij .te wo
nen, worden verzocht artikel 26 der 
standregelen in  acht te nemen.

Het deponeeren van de aandeelen zal 
aanvaard worden tot 9 April inbegrepen :

Te Oostende, bij de Bank van Brussel, 
3, Wapenplaats. Te Brussel, bij de Bank 
van Brussel, 2, Regentiestraat. (57)

H ET  FRANSCH EN H ET  ST A D SBE
STUUR.

In  een Antwerpsch blad werd het vol
gende medegedeeld over een besluit van 
het Schepencollege in  datum van 10 
M aart betreffende het gebruik der talen 
in  de briefwisseling op he.t stadhuis.

« Voor de personen die zich van de 
Fransche taa l bedienen (bedoeld wordt: 
schrifte lijk ) hun in  die taa l te antwoor
den. De briefwisseling met de gemeenten 
u it de W aalsche taalgroep in het Fransch 
te laten geschieden ».

Het blad voegt er aan .toe: «Opgedra
gen aan de taalkommissie».

Over deze zaak w illen we ons van alle 
commentaar onthouden.
DE STAD M USCH JES.

N aar w ij u it niet officieele bron verne
men, zou men de gedachte, koesteren, 
om de Oostendsche zwakke kinderen te 
laten onderbrengen bij andere fam ilies 
op het platteland, in navolging van het
geen er bereikt werd te Brussel.

«W interhulp» zou hierbij zijn volledi
gen en krachtdadigen steun verleenen.

Een dergelijk in itia tie f va lt in  alle op
zichten te loven.
DE D U ITSCH E D IENSTEN

Voor het gemak van onze lezers geven 
w ij hieronder de adressen op w aar de 
verschillende burgerlijke diensten van 
het Bezettingsleger ondergebracht zijn:

Leopoldiaan, 10: Quartieram bt; daar 
worden alle quartierscheins voor de in 
kwartiering van leden van he.t Bezet
tingsleger afgeleverd en kan men er alle 
noodige inlichtingen hierom trent beko
men.

Leopoldiaan, Hotel du Centre: Ver- 
kehrsbüro. W ie de stad w il verlaten, of 
’s nachts op straat vertoeven, kan hier
voor een m achtiging bekomen. D it be
w ijs moet eerst en vooral afgeleverd 
worden door het gemeentebestuur, die 
tot op heden alles regelde. Binnenkort 
zal hier een verandering intreden in  dien 
zin dat de belanghebbende zelf zich per
soonlijk in  het Verkehrbüro zal moeten 
aanmelden.

Leopoldiaan: Hotel du Pare: In  dit 
gebouw is de Feldgendarm erie ond#rge
bracht.

:
1 IN B ER O EP
j Op Zaterdag 5 April a.s. zal voor het 
Beroepshof te Gent de zaak worden be
handeld van Dr Moreaux en E. Vroome, 

i beiden veroordeeld voor de boetstraffe
lijke rechtbank te Brugge, voor de ge- 

I kende feiten, en welke tegen dit vonnis 
'beroep hadden aangeteekend. 
H EELK U N D IG E  B E W ER K IN G  

We vernemen dat Mevr. Sacré, het al
gemeen geachte en bekende gepension- 
neerde schoolhoofd, dezer dagen een 
heelkundige bewerking moest ondergaan.

Wenschen w ij onze sympathieke stads- 
genoote een spoedig en volledig herstel. 
DE W ANDELAAR  

Woensdagmorgen is men er in gelukt 
het lichtschip «De W andelaar», welke 
sedert eenige maanden gestrand lag ter 
hoogte van M ariakerke, terug vlot te 
krijgen en naar een veiliger plaats te 
sleepen.
MOOI W E R K  VAN ONS PO ST BEH EER

Vanaf Maandag a.s. worden in onze 
stad op de werkdagen drie distributies 
in  het stadsgedeelte gedaan: te 9.15 u„ 
te 11.15 u. en te 16.15 u.; buitenronde. 
9.15 en 15 u.; ’s Zondags: 9.30 u.

Oostende is thans de eenige stad in  
België, w aar drie uitreikingen zullen ge
daan worden.

We danken van harte den heer Post
meester en het personeel van onze post, 
die alles in  het werk gesteld hebben om 
aan de Oostendenaars dezen grooten 
dienst te bewijzen.

(Zie vervolg blz. 6).

BR EU K BA N D EN  -  BU IK BA N D EN  
M A A G BA N D EN  
LEN D EN SC H O T BA N D EN  

A LLES  N AAR M A A T #

sfaAuParaöl®
G. M A D E L E I N - B U Y S

DE V ER D U IST ER IN G  Bandagist — Masseerdsr
In  de tramwagens op de stadslijnen \ n r jT  u  n n v r  

werden de verduisteringspapieren weg- o u  x i-o i  k« _ j ,  \ J\ Jo  i
genomen, welke op de vensterramen ge- i Begeeflt 2icb tea huire op aanvraag naar 
plakt waren en de uitstralingen der licht- fc de K u lt TELEFOOn 737*o
bundels, bij avond, moesten tegenhou- j /2>
den.

U it bevoegde middens wordt vernomen 
dat de officieele regeling van den visch
verkoop vanaf aanstaande Maandag in 
voege treedt.

In  afwachting moest van hoogerhand 
een voorloopige schikking getroffen wor
den, ten einde de hooge m arktprijzen 
neer te drukken, zoo niet zou van u itva
ren geen spraak meer kunnen zijn tot 
wanneer de zaak een bevredigende op
lossing zou gekregen hebben.

Na grondig overleg tusschen de be
langhebbende besturen, werd besloten 
gedurende het overgangstijdperk de aan
gevoerde visch te verkoopen aan den 
m axim um prijs van 15 fr. per kg., onver
schillig welke soorten zouden worden te 
koop gesteld ter vischm ijn .

D it stelsel werd voor de eerste m aai 
toegepast op Maandag 24 jl. en heeft 
een eenigszins bevredigenden uitslag 
opgeleverd, u it oorzaak dat de vangstei 
alle klein waren, en de buit enkel be
stond uit sprot die in  normale tijdsom 
standigheden geen de minste handeis 
waarde zou hebben gehad.

In  het geheel genomen hebben de 12 
uitgevaren scheepjes alzoo achttien koop 
jes voortgebracht, ieder een gewicht van 
11 tot 56 kg. vertegenwoordigende. Dezi 
achttien koopjes werden aan evenvet. 
verschillende koopers toegekend aan dei 
eenvormigen prijs van 15 fr. per kg.

W are de aanvoer uiteenloopender ge 
weest of u it meerdere soorten bestaan, 
wij gelooven niet dat de verkoop zoo rus
tig had verloopen en de handelaars zoo 
bevredigend de m ijn zouden hebben ver
laten.

’s Anderendaags (Dinsdag) was het 
de beurt aan tw aalf andere kjeine boot 
jes om zee te kiezen. De vooruitzichten 
waren aan ook ongunstig en niet van 
aard om de bevoorrading en den handei 
voordeeiig te zijn.

Inderdaad, slechts drie bootjes wisten 
iets aan te bieden, bestaande uit 20 kg. 
sprot, 18 kg. garnaal en 4 kg. andere 
soorten, voor een gezamenlijk bedrag van 
645 fr.

In  deze omstandigheid kon om zoo tt 
zeggen van geen regeling spraak zijn en 
de voorgenomen maatregelen hare u it
werking niet opleveren.

De derde dag (Woensdag) zou heel ze
ker een tastbaar resultaat geven, ver
m its de «groote», t.t.z. de schipjes, hun 
beurt krijgen om te gaan visschen. Jam 
mer genoeg, de waersgesteltenis is .te 
ongunstig en de haven mag niet verlaten 
worden, evenmin als Donderdag uit oor
zaak van schietoefeningen.

De aanvoer van deze week is dus nie
tig geweest te Oostende en neeit aan 
visscner, handelaar en verbruiker niet 
het minste genoegen verschaft. Ook de 
schikkingen die zouden worden getroi- 
fen om een voorloopige prijsregeling in 
voege te brengen hebben scinpbreuk ge
leden, evenals zij de belanghebbende be
sturen niet in  staat hebben gesteld een 
gezond oordeel te vellen over de practi- 
sche uitslagen die zij vanaf aanstaanden 
Maandag t ‘gn. ioet gaan.

Op he.t oogenblik dat w ij deze regelen 
schrijven weten w ij niet of de vaartuig
jes in  de gelegenheid zullen gesteld wor
den de twee laatste dagen der week uit 
te varen.

W at er ook van zij, de overgangsmaat
regelen die noodgedwongen zijn moeten 
getroffen worden, loopen ten einde om 
reeds vanaf Maandag plaats .te maken 
voor een reeks schikkingen die denkelijk 
voorafgaandelijk zullen verschenen zijn 
in  het Staatsblad.

Deze schikkingen —  hoe ongewenscht 
ook zij in  de zekere belanghebbende mid
dens zullen toeschijnen —  zullen geen 
aanleiding geven tot ongewettigde en 
m isplaatste bemoeiingen, verm its zij 
kracht van wet zullen verkregen hebben 
en de overtreders zich aan strafbepalin
gen blootstellen.

Intusschen heeft het stadsbestuur en 
niet het m inst het personeel der visch
m ijn, zich een zeer kiesche taak moeten

aantrekken, voor de uitvoering van de- 
weise oeiae besturen onze weigemeende 
geiuKwenscnen mogen m ontvangst ne
men.

Betreuren w ij terloops dat het bestu- 
rena personeel aer visenrm jn geen weric- 
daaig aeel zai nemen aan ae nieuwe ver- 
Koopregeimg aie aanstaanae weeK aan
vang neemt, netgeen s.teing ae verricn- 
tmgen niet zai vergernaKKenjKen.

wacnten w ij noentans ae geoeurtenis- 
sen af alvorens een Depaaia ooraeel te 
vellen en nopen w ij intusscnen aat de 
uit ou eenneaen bestaanae visscnersvloot 
aagenjKs moent zee Kiezen om tentens 
evenveei goeae vangsten aan te brengen 
ten bate van net arme nuisgezm, ae oe- 
geerlge Koopers-nanaelaars en de eetlus- 
oige verbruikers. ##*

De voorloopige regeling w aarvan hoo
ger gewag gemaaKt worat Kwam tot 
stand daar de corporatie nog met in 
staat was dennitief in  werkmg .te tre
den, tengevolge van het fe it aat üe ont- 
vangst-centraien in  het binnenland nog 
niet gevormd waren.

D aar anderzijds het verkoopen zooals 
vroeger met incer mogelijk bieek, had
den Vrijdag en Zaterdag jl. besprekin
gen plaats tusschen de hh. Smissaert, 
scnepen-algevaardigde van de stad Oos
tende, Keldermans, Provinciehoofd bij 
net Comm issariaat voor Prijzen en Loo
nen, en Menu, afgevaardigde der Cor
poratie Visch en Visscherijprod akten.

H. Burgemeester, gelet op de bijzondere 
volmachten waarover h ij beschikt, heeft 
een verordening uitgevaardigd bij de
welke h ij bepaalt dat voortaan de vis- 
schers verplicht zijn hun vangsten in 
de vischm ijn aan te bieden; bij gebeur
lijke overtreding worden straffen voor
zien.

*#*
Onze innige wensch is dat de corpora

tie, dife volgens bevestiging Maandag 
haar werking zal aanvangen, daadwer
kelijk  optrede en de belangen van elk
een, zoowel visscher, handelaar en ver
bruiker, gevrijwaard worden, hoe uiteen- 
loopend deze ook zijn.

We beseffen ten volle dat zij voor een 
zeer zware taak staan en elkeen moet 
zich er van onthouden een voorbarig 
oordeel te vellen.

A
In  ons nummer van 21 dezer wezen 

we er op dat de Commissarissen voor 
Prijzen en Loonen niet alleen onbevoegd 
zijn inzake soorten visch, m aar daaren
boven te Oostende op schandelijke wijze 
zijn opgetreden.

Ten einde alle verwarring te verm ij
den, verklaren we dat hier niet den h. 
Claeys H., u it Heist, gewesthoofd bij het 
Comm issariaat voor Prijzen en Loonen 
te Oostende bedoeld wordt.

De heer Claeys ls weliswaar in den 
laatsten tijd  een paar m aal ln  de \isch- 
m ijn te Oostende geweest, m aar nooit 
is h ij er opgetreden.

Iedereen kent daarenboven de be
voegdheid van d it gewesthoofd inzake 
vissehers en visch.

W. C.

Zonder Zegels
kan men een of meerdere der 
22.486 loten

van de L O T E R IJ W IN T ER H U LP  winnen
100 — 250 — 1.000 — 5.000 — 10.000

25.000 —  50.000 — 100.000
tot Z ELFS  : EEN M ILL IO EN
met slechts E N K ELE  FRA N KS !

#  Opgelet : De trekking is nabij !
(60)

MARKTBERICHTEN

Hoofdpijn vermoeid 
bij hei werk.aïyemat ? 
Herneerm den moed» 
Eenige

ROOS KRUIS
4* APOTHEEK DEPOORTERE St-Nikla»*-Wsc*

de vermoeide toestand verdwijnt, en 
't werk schijnt U  opesns zöö licht...

t-pO«4en 
*S .

«Ir. 
10 fr.

la alla apethekeo . of recht* 
ttreaki aaa bovenvermeld 
«dm

bfBP.UIK .ZE ÉLMSUZ.OLT NOpiT ^ ïv’.
' ' ' ' " ' \  G EEN  AMD EOF

O O STEN D E
Donderdag 20 Maart.

De schipjes, heden uitgevaren, boden 
in  totaal 2650 kg. vischsoorten ter ver
koop aan, welke af gezet Verden voor de 
som van 67.184 fr. Deze vischsoorten, 
voornam elijk bestaande uit garnalen, 
werden zeer duur gemijnd.

De volgende prijzen werden aangebo
den voor de hiernavolgende soorten : 
garnaal 18-27; sprot 26-33; schar 25-47; 
kleine schar 20-24; bots 17-35; platvisch 
37,50-40 fr.

0.133, 5588 fr.; 0.11, 4215 fr.; 0.37, 
5350 fr.; 0.64b, 3683 fr.; 0.79, 4109 fr.; 
0.22, 4972 fr.; 0.28, 6221 fr.; 0.39 4078 
fr.; 0.126, 5284 fr.; 0.41, 6451 fr.; 0.110, 
7232 fr.; 0.123, 9849 fr.

Verscheidene: 152 fr.
Vrijdag 21 Maart 

Niet uitgevaren ten gevolge mist. 
Zaterdag 22 Maart 

De m arkt werd heden met een dui
zendtal kilos visch gespijsd, welke de 
som van 27.679 fr. hebben opgebracht. 
Alle vischsoorten, gezien de kieme aan
voer, werden aan zeer hooge prijzen aan 
de koopers afgestaan. Deze weinige soor
ten werden aan de volgende prijzen a f
gezet: garnaal 26-28; sprot 27-31; schar 
19-39; paling 73 fr. per kg.

0.48b, 598 fr.; 0.169b, 2696 fr.; 0.114b, 
2610 fr.; 0.42b, 2819 fr.; 0.82b, 1820 fr.; 
0.64b, 4109 fr.; 0.119b, 2592 fr.; 0.169b, 
1488 fr.; 0.129b, 2714 fr.; 0.151b, 1207 
fr.; 0.57b, 2741 fr.; 0.75b, 1817 fr.

Verscheidene: 468 fr. ,
Zondag 23 Maart.

Niet uitgevaren, slecht weder. 
Maandag 24 Maart 

De aanvoer bestond heden slechts uit 
een v ijf honderdtal kg. sprot, verkocht 
aan 51 fr. per kg.

O.ölb, 525 fr.; 0.118b, 330 fr.; 0.33b, 
1110 fr.; 0.3b, 1380 fr.; 0.67b, 165 fr.; 
1590 fr.; 0.45b, 225 fr.; 0.54b, 60 fr.

Verscheidene: 30 fr.
Dinsdag 25 Maart 

Sechts drie vaartuigjes brachten elk 
een v ijftien ta l kg. sprot ter m arkt. Deze 
werd aan 15 fr. per kg. verkocht.

0.130b, 172 fr.; 0.99b, 75 fr.; 0.72b, 
98 fr.
Woensdag 26 Maart

Niet uitgevaren, slecht weder.

N IEU W PO O R T
Donderdag 20 Maart.

9 vaartuigen: G arnaal 4279 kg. voor 
70305 fr.; visch 679 kg. voor 12461 fr.

Prijzen: garnaal 15— 21 fr.; visch door
een 17— 20 fr. per kg.
Vrijdag 21 Maart 

9 vaartuigen: garnaal 3411 kg. voor 
54236 fr.; visch 1119 kg. voor 20.423,50 fr.

Prijzen: garnaal 15 fr.; visch, kleine 
10 fr.; groote 25 fr. per kg.
Zaterdag 22 Maart

10 u.: 12 vaartuigen: garnaal 3775 kg

voor 8801 fr.; .visch: 1262 kg. voor 34025 
fr.

Prijzen: garnaal 19—28 fr.; visch: 
groote 28— 37 fr.; kleine 18—23 fr. per kg.

19 u .: 12 vaartuigen: garnaal 13565 kg. 
voor 92960 fr.; visch 1975 kg. voor 58989 
fr.

Prijzen: garnaal 23—28 fr.; visch 
groote 40—51 fr.; kleine 21—25 fr. per kg. 
Dinsdag 25 Maart

12 vaartuigen: garnaal 2956 kg. voor 
44240 fr.; visch: 865 kg. voor 12075 fr.

Prijzen: garnaal 15 fr.; visch dooreen- 
15 fr. per kg.
Woensdag 26 Maart

12 vaartuigen: garnaal 3579 kg. voor 
53685 fr.; visch: 1164 kg. voor 17460 fr

Prijzen: garnaal 15 fr.; visch dooreen 
15 fr. per kg.

De twee laatste dagen werd de visch 
niet openbaar verkocht. De visch en gar
naal werden in  de vischm ijn gebracht, 
gewogen en aan de vastgestelde prijzen 
van 15 fr. per kg. onder verscheidene 
steden verdeeld.

ANTWERPEN
Soorten zee- en zoetwatervisch, ver

kocht in de stedelijke vischm ijn te A n t
werpen, in  den loop der week van 10 tot 
15 M aart 1941:

Belgische visch 
Soorten Aantal Waarde

kg. Totaal Gemid.
per kg.

Brasem  95,5 4.291,— 44,95
Karper 66 3.244,— 49,15
Snoek 106 5.571,—  52,55
Spiering 31 775,—  25,—
Voorn 139 5.285,— 38,—

kg. 437,5 19.166,—  fr.
Deze vischsoorten werden verkocht : 

brasem ' 95,5 kg. als 3e kw aliteit; karper: 
37 kg. als 3e-2e kw aliteit en 29 kg. als 3e; 
snoek: 94 kg. als 2 kw aliteit en 12 kg. 
als 3e met de aanmerking «beschadigd 
bij»; spiering: 21 kg. als 2e-le kw aliteit 
en 10 kg. als 2e-3e; voorn: 139 kg. als 
3e kwaliteit.

» 9 »

Soorten zee- en zoetwatervisch, door
gevoerd op de stedelijke vischm arkt ts 
Antwerpen, m its het betalen eener ver
goeding van 0,12 fr. per kg. netto ge
wicht, in den loop der week van 10 tot 
15 M aart 1941:
Soorten Belgische visch Vreemde visch 
Schar 820 kg. —
Kreukels —  300 kg.

Bot 85 kg. * * * 300 kg.

P rijs  van de onderstaande vischsoor
ten, verkocht op de stedelijke vischm arkt 
te Antwerpen, op Vrijdag 21 M aart 1941 : 

Schar 32-45 per kg.; gerookte haring 
6.50 fr. stuk; gerookte sprot 75-80 fr. per 
kg; garnaal 30-40; snoek 65-67; voorn 
55-60 fr. per kg.
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Breedene
D O O D ELIJK  ONGEVAL.

De genaamde Van Praet Em ilie, echt
genoote van Louis Deconinck, 43 jaar, 
en woonachtig te Breedene, Sluisstraat 
146, werd aldaar door een zware vracht
auto aangereden. Zwaar gewond werd 
het slachtoffer naar het Burgerlijk  Hos
p itaal overgebracht, waar zij ten gevolge 
van de opgeloopen verwondingen be
zweken is.

B IJN A  VERDRO NKEN .
Woensdagmorgen, omstreeks 10 uur, 

reed de genaamde Germ ain Vermote, 
wonende te Oostende, met zijn auto aan 
de Nukkerbrug in  het kleine riviertje  
«Noord Eede». Met een zwaren plons 
stortte de wagen hals over kop in  het 
water. De bestuurder stelde alles m het 
werk om zich u it zijn benarde positie 
te kunnen redden en gelukte er in  een 
deur open te krijgen. Zoo kon h ij aan 
wal kruipen, b lij er met den schrik van 
af gekomen te zijn. Ook de auto werd 
spoedig daarna u it het water gelicht.

W IN T ER  H ULPREKO RD .
Volgens de wettelijke schikkingen zijn 

de steuntrekkenden geregeld verplicüt 
een aantal dagen te werken voor den 
bekomen steun. W interhulp vaart er wel 
mee en zoodoende moeten dagelijks ver
schillende arbeiders gedurende enkele 
uren water halen voor de school- en 
volkssoep. Een dezer dagen moesten een 
drietal werklieden dit zware werk ver
richten; men stelde vast dat de drie a r
beiders te zamen 186 jaa r oud waren, 
en w aarlijk  ze waren respectievelijk 61, 
62 en 63 jaa r oud. Een mooi rekord, doch 
met een gewettigde vraag, zijn er voor 
d it werk geen jongere krachten voor
handen en kunnen deze reeds oude men
schen niet met een lich ter werkje be
deeld worden? «M ieltje» zou zoo tevre
den zijn!

U IT D EEL IN G  DER 
R A N TSO EN EER IN G SZEG ELS.

Op de hiernaverm elde data, van 9 tot 
12 uur en van 14 tot 17 uur, zullen de 
rantsoeneeringszegels en de aardappel- 
kaarten voor de periode van 7 April tot 
6 M ei aan de bevolking uitgedeeld wor
den:

Op Maandag 31 M aart en Dinsdag 1 
April: voor de inwoners van Breedene 
Dorp;

Op Woensdag 2 April: voor de inwo 
ners van Breedene-aan-zee;

Op Donderdag 3 en Vrijdag 4 A p ril.1 
voor de inwoners van Sas-Slijkens.

De rantsoeneeringszegels en de aard- 
appelkaarten worden alleen afgeleverd 
aan het gezinshoofd (echtgenoote) op 
vertoon van zijn (haar) identiteitskaart 
en de rantsoeneeringskaarten van de le 
den, deel uitmakend van zijn gezin.

De rantsoeneeringszegels worden niet 
afgeleverd aan kinderen beneden de 14 
jaar; de melkzegels worden slechts a f
geleverd op vertoon van de m elkkaart. 
Na de vastgestelde dagen worden zonder 
grondige redenen geen rantsoeneerings
zegels meer afgeleverd. De rantsoenee
ringskaarten, toebehoorende aan perso
nen in  het buitenland verblijvend, moe
ten onm iddellijk ingediend worden op 
het bureel van Ravitailleering, gemeente
huis, Sas-Slijkens.

- I 

ï

T I JD E L I JK E  BED IEN D E.
Een plaats van tijdelijke bediende bij 

de Ravitailleeringsdiensten is te bege
ven. Voorwaarden:

a) de 21 jaar bereikt en de 30 jaar 
niet overschreden hebben; 35 jaar voor 
de voorkeurhebbenden;

b) minstens 6 maanden dienst tellen 
bij een openbaar bestuur of een jxamen 
afleggen;

c) de gemeente bewonen een maand 
na de indiensttreding;

d) wedde 850 fr. per maand.
Aanvragen met bewijsstukken te stu

ren aan den heer Burgemeester van 
Breedene, u iterlijk  op 7 April a.s. : u it
treksel uit de geboorteakte, getuigschrift 
van goed gedrag, zeden en levenswijze, 
m ilitiegetuigschrift.

Blankenberge j
A PO TH EEK D IEN ST

Zondag 30 M aart 1941 zal de apotheek 
A. Monset, Groote M arkt, den dienst ver
zekeren en gansch den dag open zijn.

FONTEIN  IER SD IEN ST
Vanaf Zondag 30 M aart tot en met 

Zondag 5 April zal de fonteinier Boute 
Florimondj, 45, Consciencestraat, d|en 
dienst waarnemen.

RO O D E-KRU ISW EEK  1941.
Van 30 M aart tot 6 April 1941, wordt 

alhier de Roode Kruisweek ingericht. Te 
iezer gelegenheid zal er op Zondag 6 
April 1941 een geldinzameling en ver
koop van Roode Kruisteekens plaats heb
ben. !

De bevolking wordt uitgenoodigd een 
bezoek te brengen aan ons «Lazaret Ho
tel D ’Hondt», Kerkstraat. 28. D it bezoek 
zal hun overtuigen van de degelijke in 
richting van onze instelling, welke ten, 
dienste staat der Blankenbergsche be
volking.

De teruggekeerde krijgsgevangenen 
weten best welke nuttige inrichting ons 
lazaret is. Dagelijks worden er kosteloo- 
ze raadplegingen gehouden en gebeur
lijk  worden de krijgsgevangenen in  ons 
lazaret verpleegd. Het Roode K ru is van 
België heeft zich groote geldelijke offers 
moeten getroosten om dit alles te ver- I 
wezenlijken.

Het bestuur van de plaatselijke af
deeling rich t dan ook een dringenden 
oproep tot de bevolking om milddadig 
onze werking te steunen.

als subsidie aan het Provinciaal Ver
bond van het «Werk van den Akker» zal 
toekomen, die aan de verschillende af- 
deielingen zal overgemaakt worden en 
h ij vraagt dat voor de behandeling de
zer som er een ernstige boekhouding zou 
gehouden worden.

Verder moeten nog voordrachten voor 
de opleiding der stukje grondbezitters en 
later ook tuinprijskam pen ingericht wor
den.

De algemeene secretaris, M. Cnudde, 
neemt alsdan het woord en behandelt 
de kwestie van den gezamenlijken aan
koop van de meststoffen, waarna ver
scheidene afgevaardigden vragen stel
len, o.a. over de m ogelijkheid om p lant
aardappelen uit Zeeland te bekomen. De 
heer voorzitter antwoordt dat het hem 
spijt te moeten verklaren, dat alle voet
stappen aangewend, tot geen het minste 
ïesu ltaat hebben geleid. Ook vreezen 
verscheidene afgevaardigden, dat moei
lijkheden onverm ijdelijk zijn, indien de 
gevraagde vroege plantaardappelen te 
laat moesten aankomen, waarop de heer 
voorzitter beroep doet op den goeden 
w il van iedereen, ook op den onderlingen 
steun tusschen de gewestelijke afdeelin- 
gen, om die moeilijkheden op te lossen.

Tenslotte drukt h ij de hoop uit dat 
die m oeilijkheden niet zoo erg zullen 
zijn dan verwacht wordt.

B U R G E R L IJK E  STAND.
Geboorten: Lagast Jacqueline, Oos

tende; De Groote Peter, G l. Lem anstraat 
18; De Neve Annie, Elisabethlaan, 20 ; 
Despiegelaere R ichard, Slachthuisstraat, 
42; Gadeyne M ichel, Consciencestraat, 
32.

Overlijdens: Popelier Leontine, 69 j„  
echt. Cattoor Alois, de Sme.t de Naeyer- 
laan, 14; M arrannes Gabrielle, 53 jaar, 
echt. Van Hecke, Albert, Leopoldstraat, 
6 ; Simoen Joachim , 45 jaar, echt. Bruy- 
noogjhje Eugenie, Yzerstraat, 77; Maes 
Erik , 3 m., Serg. De Bruynestraat, 45; 
Lipouter Frederik, 77 j., echt. Acoe Euge
nie, U itkerke; Decortis Gustaaf, 86 jaar, 
Ruzettelaan, 81 (overleden te Lu ik ). 
Huwelijksafkondigingen: Vanden Hurck 

Joannes, Veldhoven met Van Outryve 
H ilda, alh ier; Heyneman Henri, Oosten
de met Van Outryve Nelly, alhier. Claeys 
Albert, Brugge met De Corte M aria, al
hier.

U IT D EEL IN G  DER 
R A N T SO EN EER IN G SZEG ELS

Vanaf 31 M aart 1941 wordt er aange
vangen met de ui'deeling der rantsoe
neeringszegels voor de periode 7 April— 
5 Mei 1941. Deze worden aan de belang
hebbenden afgeleverd tegen voorlegging

Ter gelegenheid van de Raade-Kruis- der rantsoeneerinskaarten, de eenzelvig- 
week zal ieder Belg he.t Roode-Kruis-tee- heidsklaarten en eventueel het trouw- 
ken koopen en dragen. boekje.

De uitdeeling geschiedt in de lokalen

B U R G E R L IJK E  STAND
Geboorten (van Januari, Februari en 

begin M aart 1941) : Plus Albert van M au
rice en Decombel E lv ira, N ijverheidstr.; 
Geldhof Denise van M aurice en Geor
gette Marcus, Prins A lbertlaan 1; Van 
Eeghem W illy  van Maurice en Made
leine Maertens, Prins A lbertlaan 56; 
Vanhoutte Roger, van Edouard en Ti- 
teca Leonie, Brugsche steenweg 61; Van- 
derstichelen Roland van M aurice en 
Everaerd Bertha, Sluizestraat 194; Vy- 
vey André van Charles en Hollevoet 
Lydie, Sluizestraat 154, Maes José van 
Edouard en Leona Borrey, Duinenstraat 
154; Mestdagh Brig itte  van Ju lien  en 
Huyghebaert M arcella, Strand laan 2 ; 
M ylle W illy  van August en Ameloos An- 
gèle, Dorpstraat 168; Hubrechsen Jenny 
van Henri en M arguerite Bassens, S lu i
zestraat 43; Delbol K a re l van Carolus en 
Boucquaert Andrée.

Huwelijken: Pius Henri, autogeleider, 
Nukkerstraat en Madeleine Lievens, 
Blauwe Sluis, z.b.

Sterfgevallen: Angèle Loy, 50 j., overl. 
te Oostende; Am elia Praet, 45 j., echtg 
Louis Deconinck, Sluizestraat.

Huwelijksafkondigingen: Albert Tey- 
geman, van Charleroi met Albertine 
Albertine Luyens, Wagenm akerstr. 13 ; 
Jozef de Rous Coupurestraat 3 met 
Esther Schreus, Breedene-dorp; Alfons 
Poppe, Prinses Elisabethlaan, 62 met 
Germ aine Vermeire, Nukkerstraat 21.

M AALVERG UN N IN GEN  VOOR 
LAND BO UW ERS.

De landbouwers zullen bij het afhalen 
van de rantsoeneeringszegels een maal- 
vergunning ontvangen, die zij dan vóór 
14 April e.k. op het bureel van R a v i
tailleering moeten binnen brengen, met 
de noodige zegels en het adres der maal- 
vergunning aanvragen.

VLEESC H KA A RTEN  EN DE 
BEEN H O UW ERS.

De uitdeeling van de vleeschkaarten 
en de regeling van den vleeschverkoop 
is aan de zorgen van de plaatselijke 
beenhouwers toevertrouwd. Nochtans 
schijnen deze personen niet goed te be
seffen wie recht heeft op een rantsoen 
vleesch en wie n iet... Daarbij wordt nog 
al spoedig de methode toegepast: aan 
landbouwers geen vleeschkaart en bijge
volg geen vleesch.

Ook de boeren hebben recht aan hun 
vleeschrantsoen in  zooverre zii nog niet 
hebben geslacht.

Z W IJN EN  K W EEK EN .
In  deze tijden van vet- en vleesch- 

schaarschte, hebben sommigen het idee 
opgevat een zw ijntje te kweeken. Een 
goed gedacht. Toch moeten w ij hier de 
belanghebbenden er attent op maken, 
dat diegenen die vóór het uitbreken van 
den oorlog geen varken kweekten, thans 
geen vergunning tot slachten kunnen 
bekomen.

W E IN IG  MATERIAAL....
W ij hebben kunnen vaststellen, bij een 

bezoek aan het gemeentehuis, dat er 
weinig m ateriaal voorhanden is en de 
bedienden in  m oeilijke omstandigheden 
hun werk moeten verrichten. D at er 
thans overvloedig werk aanwezig is, 
hoeft voorzeker geen betoog, doch de 
noodige schrijfm achinen ontbreken, en 
waar enkele bureelen op hetzelfde 
schrijfm achine moeten werken, wordt 
toch geen maximum werkkracht voort
gebracht. H ier moet door de bevoegde

M IJM ER IN G EN .
E r is tegenwoordig veel spraak in stad 

van lakschheid en slaperigheid E r is 
lakschheid op het stadhuis, sch rijft een 
correspondent, omdat niet genoeg be
richten vanwege schepencollege, secre
ta riaa t en com m issariaat aan de pers 
medegedeeld worden, ten einde het pu
bliek in  te lichten. W ij hebben de eer 
niet dien correspondent te kennen; h ij is 
w aarsch ijn lijk  beter gekend van de be
volking, aangezien de menschen het hem 
Komen zeggen, als h ij op straat wan- 

b v,j,a neei de kust, Blankenberge 
op dit oogenblik het meest ingeslapen 
is en dat er meer samenwerking, meer 
samenvoelen moet komen tusschen al de 
Blankenbergenaars.

W ij hebben een pas gevraagd, om eens 
te gaan onderzoeken of het w aar is, dat 
te Koksijde, Wenduyne, Heist of Oosten
de het anders gesteld is dan hier. De 
menschen slapen daar ook «wijzertje 
rond» gelijk hier. En  als ze niet slapen, 
dan zijn er, die tijd  genoeg hebben om 
te zitten tobben over de toekomst van 
de wereld, van Europa, van België, van 
Vlaanderen, of er zijn nog andere, die 
zich bekommeren over hun fam ilie en 
er aan denken, w at van hun kinderen,

van den stedelijken Ravitailleerings- 
dienst, Hotel Leopold II,  Onderw ijsstraat 
volgens de hieronder aangeduide rege
ling :

Maandag 31 M aart: vanaf de Akker- 
straat tot en met de Groenestraat (A  tot 
G ); Dinsdag 1 A pril: vanaf de Groote 
M arkt tot en met de Kem m elbergstraat 
(G  tot K ) ;  Woensdag 2 A pril: vanaf de 
Kerkstraat tot en met de M olenstraat 
(K  tot M ); Donderdag 3 April: vanaf de 
Nieuwpoortstraat tot en met de Prinsen- 
laan  (N tot P ) ;  V rijdag 4 A pril: vanaf 
de Rogierslaan tot en met de Van Beers- 
straat (R  tot V B ); Zaterdag 5 April : 
vanaf de Van M aerlantstraat tot en met 
de Zuidlaan (VM  tot Z ).

De zegelbladen moeten op den vast- 
gestelden datum worden afgehaald, de 
bevolking wordt aanzocht de vastgestel
de regeling na te leven.

De bureelen zijn open van 9 tot 11.45 
uur en van 14 tot 17 uur, den Zaterdag 
enkel van 9 tot 12.45 uur.

GEM EEN TERAA D
Op Donderdag 27 M aart kwam de ge

meenteraad bij, waarvan w ij volgende 
week verslag uitbrengen.

dingen zullen voortaan streng gestraft 
worden, alsmede zal de radiopost ver
beurd verklaard worden en de eigenaars 
een groote boete oploopen.

HET W E R K  VAN DEN A K K ER
Reeds zijn een negentigtal in schrijvin 

gen gedaan bij het prachtige W erk van 
den Akker. Nu aan alles zoo m oeilijk te 
geraken is, is dat voorzeker een mooie 
zaak dat elkeen zijn eigen stukje grond 
bekomen kan om er aardappelen of wat 
groenten op te kweeken. Toekomende 
week zal ook voor plantaardappelen en 
allerlei goedkoope groentenzaden ge
zorgd worden, dank zij de goede zorgen 
van Meester Desmedt. W ie er nog lust 
mocht hebben zich te laten inschrijven 
gelieve het oogenblikelijk .te doen want 
alleen enkele perceelen zijn nog te be
komen, bij den heer Desmedt, Panne- 
straat alhier.

D AVID SFO N D SFEEST
Zooals we het voorspeld hebben, was 

de zaal «Rerum Novarum» verleden Zon
dag inderdaad tot barstens toe gevuld. 
Dat de ta lrijke  aanwezigen goed genoten 
hebben, hoeft niet gezegd want de w aar 
die aangeboden werd was effenaf oer- 
fijn . Als voorgerecht kreeg men ta lrijke  
m eesterlijk uitgevoerde zangstukjes door 
het gemengd koor en het zeer gewaar
deerd/ num m ertje «Orkestleiding». Het 
tooneelstuk «De ontvoerde sukkelaar, 
een meesterwerkje met fanfare en een 
prachtige tooneelschikkine werd door elk
een sm akelijk verorberd. De graaggeziene 
artisten die het vertolkten hebben er 
een handje van weg om van een drama 
van weleer, een der luim igste parodies 
te scheppen. Talrijke alieenzangen, voor
gedragen door eenige nachtegaaltjes en 
een «strop» in den waren zin van het 
woord, genoten ook den gewenschten bij 
val. To.t nagerecht kreeg men eindelijk 
de «Blauwe Donau». te hooren, de be
roemde walz van den walzkoning, die 
iedereen in  vervoering bracht. Voorwaar 
een gezelligen namiddag w aar Heist be
hoefte aan heeft en naar we vernemen, 
stelt men reeds een nieuw bontefeest ln 
’t verschiet, waardoor de vele leden van 
het Davidsfonds verrast zullen zijn!

den. Op 25 M aart 1.1. werd de verkoop 
definitief toegezegd aan den heer De 
Prince, alhier, voor 190.000 frank, door 
een enkel bod. Daarmede verdw ijnt de 
laatste hoop van de ta lrijke  voetballief
hebbers, dat ze nog eens op hun eigen 
stadium een voetbalm atch zouden te zien 
krijgen.
N IEU W E  VERO RD EN IN G

De bezettende overheid verzoekt ons 
mede te deelen dat voortaan al het over
tollige van de zolders verw ijderd moet 
worden, en dat aldaar een hoeveelheid 
zand en water moet aangebracht worden.

Toekomende week zal de Belgische po
litie  komen onderzoeken of alles wel na
geleefd werd en de wederspannigen zul
len moeten boeten. D it alles, als voor
zorgsmaatregel.

Zeebrugge
DE M O SSELKW EST Ifc

Het dient belanghebbenden duidelijk 
te worden gemaakt, dat er geen vergun
ning kan bekomen worden voor het 
trekken van mosselen in  Kanaa l en H a
venkom te Zeebrugge. Steeds wordt de 
actie der giftige microbe vastgesteld, 
waarbi,j alle redenen van verbod ge
wettigd zijn.

DE PL U N D ER Z IEK T L
Zooals boeven zich niet geschaamd 

hebben gedurende de bange verloopen 
maanden onbewoonde huizen te plunde
ren, zoo ook is nu opnieuw vastgesteld 
geworden dat woningen binnen üe a f
spanning van het havengebied ten prooi 
van plunderaars vielen. Eigenaars heb
ben er zich opnieuw over beklaagd dat 
alle verdraagbare inboedel steeds ont 
vreemd wordt.

wat van hun steedje zal geworden. C IN EM A’S
Om op de berichten van het stadhuis | Program m a van V rijdag 28 M aart tot 

terug te komen, zij worden uitgebeld ' en met 3 April:
door geheel de stad, de menschen komen j C O LISEE , K erkstraat. 1. U fa actuali- 
aan de deur en brengen terstond het : teiten (weekoverzicht) ; 2. Documentaire- 
nieuws over aan hun geburen. Da.t iS 'f iim ; 3.Vergissing van het hart, met Pau l 
voldoende, meer dan voldoende, aange- Hartm ann, Leny Marenbach, Kathe 
zien dat onlangs voor de uitdeehngen van : en Hans Soehnker.
het vleesch in het slachthuis, bijvoor- j PA LLA D IU M , K erkstraat: 1. Ufa-actua- 
beeld, geen enkel Blankenbergenaar ont- üteiten; 2 . Docum entaire film ; 3. Rui-
brak om de vleeschkaart af te halen. 
Het was een ware stormloop, zoodanig 
dat ’s anderendaags bij de uitdeelingen 
er iedere m aal vleesch te kort was. Is  er 
een schooner bewijs van samenwerking 
en samenvoelen ?

schende Balnach t (Pages im m ortelles) 
met Zarah Leander en M arika Rökk. -— 
U fafilm  van Carol Froedlich met muziek 
van Peter Tschaikowsky.

Avondvertooningen te 19 u. Zondagna-
Voor den oogenblik, in  die beroerde !middagvertooning -te 15 uur-

tijden, heefjt er h ier nog nooit meer sa 
menwerking, meer samenvoelen ge- 
heerscht. Het is al genoeg, dat wanneer 
de wereld door, de vrede algemeen is, 
de Blankenbergenaars ruzie maken,m aar 
eens de oorlog uitgebroken, z ijn  al 
die onderlinge tw isten vergeten. Een al
gemeene overeenkomst is gesloten en 
tot nu toe, is er niets, hoegenaamd niets 
gebeurd, dat de minste schaduw over 
de goeie overeenkomst heeft geworpen.

V O L K S B O E K E R IJ «ONS H U IS»
Van M aerlantstraat. Iederen Zondag 

open van 10.30 tot 12 uur. Groote keus 
van nieuwe boeken en jeugdboeken. Toe
gang vrij.

W E R K  VAN DEN A K K ER
Het Comité van het «Hoekje Grond» 

was Zondag 1.1. in  het stadhuis bijeen
geroepen, tezelfdertijd als de leden van 
de Comités van Uitkerke, Wenduyne, 
Heist, Knokke, enz. en zulks op aan
vraag van het Provinciaal Verbond van 
het «Werk van den Akker», onder voor
zitterschap van M. A. O livier, lid  der 
Bestendige Deputatie.

De heer voorzititer deed uitschijnen, 
wat he.t sociaal doel is van het «Werk 
van den Akker» en wat er vooral in  de
ze tijden kan verwezenlijkt worden om 
den kleinen man genoeg grond te be
werken geven, om toch gedeeltelijk in  de 
voeding van eigen behoefte te voorzien. 
Daarna vatte h ij de brandende kwestie 
aan van de plantaardappelen, die, zooals 
men weet, door Duitschland geleverd 
worden. De p rijs zal .te Blankenberge on
geveer 2,50 fr. per kg. bedragen. De eer
ste treinen zijn op weg en de Comités, 
die volgens de bekomen voorschriften, 
hun leden hebben aangezet, zoo gauw 
mogelijk de 75 t.h. van de som te betalen 
als voorschotten, en die deze som heb
ben gestort aan de Centrale, kunnen dus

Heist
OCTAAF SA B B E  B L IJF T  

AANGEHOUDEN
O ctaaf Sabbe, uit Heist, die zich schul

dig m aakte aan meerdere verduisterin
gen ten nadeele van visschers en ree
ders, werd op k lacht van een zijner 
slachtoffers, Theodoor Neyts, aangehou
den en onder m andaat gesteld wegens 
verduistering van gelden, effecten, koop
waren, biljetten, kw ijtschriften, enz. De 
raadkam er te Brugge had dit m andaat 
reeds bekrachtigd doch hiertegen tee- 
kende Sabbe beroep aan, zoodat de zaak 
thans werd opgeroepen voor de Kam er 
van Inbeschuldigingstelling bij het Be
roepshof te Gent. Deze bevestigde een
voudig de eerste beslissing, zoodat de 
aanhouding gehandhaafd b lijft.

B U R G E R L IJK E  STAND.
! Geboorten: Vandierendonck Freddy, 
Kursaalstraat, 36-38; Vermeersch M arie 
Thérèse, Duinenstraat, 5.

STRAF
Pas hadden we een dag genoten van 

het verlaten van het sluitingsuur of daar 
was het weerom gedaan met onze vreug
de. Door de schuld van enkele oneven- 
wichtigen; het bedrijven van een stom
me en te laken sabotagedaad werd de 
gansche gemeente gestraft. En  ’s ande
rendaags klonk het reeds, om 7.30 uur 
allem an binnen en om 7 uur de burgers

G EM EEN TERA A D SZ IT T IN G  
VAN 21 MAART L.L.

Op deze zitting waren enkel Daveloose 
en Warmoes afwezig.

Als eerste punt van het dagorde had
den we den financieelen toestand van de 
gemeente en een aanvraag van een kre- 
dietopening. Een leening van 246.000 fr. 
werd aangevraagd bij het Gemeentekre
diet op de vermoedelijke inkomsten van 
400.000 frank der wegenistaksen en één 
m illioen frank, zonder waarborg, daar 
de gemeente géen voldoende bronnen van 
inkomsten heeft. Stem m ing: algemeen 
ja.

Als tweede punt hadden we de opening 
van een tijdelijke plaats van klerk aan 
de Burgerstand en Bevolking, en vast
stelling wedde. De heer D ’Hauw, sche
pen van den Burgerstand, vraagt aan de 
raadsheeren een plaats als klerk open 
te verklaren bij dit bureel daar deze 
dienst door de nieuwe geschapen toe
standen, het dubbel aantal werk ver
richten moet, buiten in  normalen tijd.
De raad aanvaardt eenparig.

Derde punt: Plaats van huisbewaarder 
aan de gemeenteschool, openverklaring.
D aar er sinds het afsterven van den heer 
De Groote Medard, nog geen huisbewaar
der door den raad benoemd werd, werd 
deze plaats nu door eenparigheid van 
stemmen, open verklaard. Belanghebben
den mogen de 40 jaa r niet overschrijden 

! 45 jaa r voor oudstrijders.
Vierde punt: Ontucht. Besluit 3-1-1941.

Reglement. Voor bijzondere redenen 
wordt dit punt verdaagd.

Vijfde punt: Geheim. T ijde lijk  perso
neel in  verscheidene diensten, benoe
ming. W erd benoemd, met eenprigheid 
van stemmen: heer De Coster Henri, als 
dienstoverste der werken van riolen en 
waterleiding; a) om zijn v ijf jaren prak
tijk  als werkm an; b) door zijn studie- 
bewijzen; c) daar h ij de Vlaamsche,
Fransche en Duitsche talen m achtig is; 
d) om zijn schitterende prestaties op 
dit gebied. W erd benoemd in  den reken-,
dienst bij den heer ontvanger : Heyne- overgeplaatst,
man Em iel, met algemeen ja. W e r d e n  ! We mogen hem verzekeren dat zijn 
benoemd in den bevoorradingsdiénst, : heengaan hier door veel menschen zal 
met algemeene goedkeuring: de heeren 
Goor, Lagage, Nollet, Van Hullé, De
Jonge, Neyts, De Meyer en Vermeersch. . .. . . . ,  . „

Zesde punt: Geheim. Verordening van dooF . zi^  hardnekkige en belanglooze 
1941, betrekkelijk de verjonging der werking ten bate van Zeebrugge, heeft

DE V LEESC H VERK O O P
Een onbekende, die teekent H. P., gaat 

in  een Brugsch weekblad de Zeebrugsche 
beenhouwers te lijve ... gelukkig slechts 
met de pen, en geeft hun langs alle kan
ten vreeselijke (? ) prikken en steken. 
Zoo kwaad is h ij over den vleeschver
koop.

We gaan akkoord met H. P. dat vo l
strekt n iet alles in  orde is met de 
vleeschregeling en drukken met hem den 
vurigen wensch u it dat men spoedig een 
stelsel moge vinden dat meer gezond is. 
Doch hetgeen H. P. voorstelt om de 
m oeilijkheden uit den weg te ruimen, 
het toevertrouwen van den vleeschver
koop aan een komiteit,, is hoegenaamd 
geen oplossing; enkel een verplaatsing 
der moeilijkhden. W ant in  dit komiteit 
zouden toch ook beenhouwers plaats 
moeten krijgen, terw ijl de andere leden 
toch ook m aar menschen zouden zijn.

In  afwachting dat men en beter stel
sel vindt, hadden we toch ook een voor
stel tot verbetering w ilen doen. Men zou 
moeten een onbewoond huis vinden voor 
den vleeschverkoop in  plaats van deze 
in  de verschillige beenhouwerijen te 
laten doorgaan, zooals men ook, en hier 
nog met veel meer redenen, een onbe
woond huis had moeten vinden voor de 
soepbereiding. Men kon d it wel voor de 
rantsoeneering, de W interhulp  en den 
openbaren onderstand.

N IEU W E  STAD SGEBO UW EN
Opmetingen werden gedaan op den 

stadsgrond rond het m arktplein, met het 
oog op het bouwen van enkele voorloo- 
pige gebouwen voor de rantsoeneering. 
Zal daar misschien de vleeschverkoop en 
de soepbereiding dan ondergebracht 
worden? We hopen het vast.

Terloops weze aangestipt dat de p lan
nen bestaan voor het bouwen van een 
stadhuis op dezelfde plaats; de verwe
zenlijking echter zal er slechts komen 
in meer normale tijden.

DE H EER  PO STM EESTER  
VERLA A T  Z EEB R U G G E

De heer postontvanger, die sedert meer 
dan 20 jaar te Zeebrugge woont, wordt 
binnen kort op zijn aanvraag naar

gen in  de Reinigheidsdiensten en Rui: 
diensten aangenomen.

Het bouwen van een nieuw arsens 
vond een gunstig advies, doch om budg 
taire reden niet uitvoerbaar. De noodi 
kredieten zullen aangevraagd worden.

In  de geheime zitting werd de P r1 
van Kinderliefde toegekend aan Mer 
Jeanne.

De heer Pr. Van Loocke werd tot b 
paald politieagent benoemd.

W ijziging aan de wedde van den sta 
huisbewaker werd aangenomen.

De heer Hendrik Vreeswijck werd t 
hoofd aangesteld van de Kommissie v é  
Afval en van het W erk der Volkstuine

De wedde van den stadsbouwmeesti 
werd gelijkgesteld aan deze van et 
stadssekretaris.

De wijzigingen wedde-sekretaris va 
de Commissie van den Openbaren Oi 
derstand, en aan de wedde-ontvangi 
van gemelde Commissie on.tvingen ee 
ongunstig advies.

De benoeming van den nieuwen on 
vanger van de C.O.O. verw ierf eveneer 
3en ongunstig advies.

De Raad besluit één tijdelijke politii 
agent bij het korps te voegen. Een algi 
meene oproep zal binnen kort plaal 
vinden.

DE R EG EL IN G  VAN DEI 
BO TERVERKO O

N aar gemeld wordt zou vanaf d 
maand Mei de verplichting bestaan voc 
ie  verbruikers zich bij een handelaar t 
laten inschrijven voor het verkrijgen va: 
het boterrantsoen. Tijdens de period 
waarin boter wordt bedeeld, zou he 
rantsoen m argarine verm inderd worder

RANTSO ENEER IN G SZEG EL!
Het uitreiken van de rantsoeneerings 

zegels voor het tijdstip  van 7 April to 
8 M ei zal plaa.ts hebben op Donderdaj 
8 April voor de gezinshoofden wier naan 
begint met de letters A.B.C.C.F.G. aai 
w inket 1; D .H .I.J.K . aan w inket 2, tel 
kens van 9 tot 12 u. en van 14 tot 17 u 
V rijdag 4 April voor de letters L  tot 15 
aan winket 1, T tot Z aan winket 2, tel 
kens van 9 tot 12 en van 14 tot 17 u.

De personen die belet zijn op de vooi 
hen gestelde dagen, kunnen hun zegel; 
afhalen op 8 April, w inket 2, le  verdie
ping, Stadhuis.

De melkzegels worden afgeleverd op 
dezelfde dagen als de gewone zegels aan 
winket 2.

betreurd worden, want door zijn inne
mende vriendelijkheid, het stipt vervul
len van zijn zware am btsplichten en

bestuurlijke kaders. Motie wordt gestemd 
door algemeene stemmen: Overwegende 
dat in  dezen tijd  bijzonderlijk de aanwe
zigheid van ervaren en werkzame amb
tenaren zich opdringt;

Overwegende dat de gezondheidstoe
stand van onzen gemeentesecretaris no?, 
nooit, zelfs in  oogenblikken van felle be
drijvigheid, een hinderpaal is geweest 
tot het behoorlijk uitoefenen van zijn 
ambt.

Overwegende, dat onze gemeentesecre
taris, zelf in  de meest angstwekkende 
oogenblikken van dezen oorlog trouw 
op zijn post is gebleven en steeds een 
voorbeeld is geweest van ijver en stand
vastigheid in  zijn dienst.

Overwegende dat door een zoo plotse 
overdracht van funktie den goeden gang 
van het bestuur er ongetwijfeld veel 
zou onder lijden.

Overwegende dat het w ettelijk  statuut 
van onzen gemeentesecretaris geen ou- 
derdomsgrens voorziet en hem dus het ' 
recht gaf den ouderdom van zeventig , 
jaa r .te overschrijden.

Overwegende dat in  elk geval zijn af
treden met 31 dezer, op zeer bezwarende 
m anier zijn stoffelijke belangen in  het 
gedrang brengt;

1. Brengt hulde aan den ijver die de 
gemeentesecretaris ten alle tüjde, en 
voornam lijk in  deze oorlogsperiode aan 
den dag heeft gelegd.

2. Vraagt eerbiedig in het belang van 
den dienst en in he.t rechtm atig belang 
van den betrokkene, den heer R ichard

h ij veler hart gewonnen 
Laten we hopen dat we hem toch nog 

af en toe te Zeebrugge zullen te zien 
krijgen.
W R A K ST U K K EN  VAN EEN V L IEG T U IG

AANGESPOELD
Enkele wrakstukken van een Engelsch 

vliegtuig zijn op het strand, n iet ver van 
het Sas van Heist, aangespoeld.
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Vischhaketf
H O E K JE S  (K R O M B EK K E N ) 
voor ’t visschen aan ’t strand
(Enkel verkoop in ’t groot)

Vanderstraete-Boels
23, OOSTSTRAAT — V EU RN E

(70)

Nieuwpoort
BEK EN D M A K IN G

Het Nationaal W erk voor Kinderwel- 
„  . . , . . zijn m aakt bekend dat de kostelooze
Gobert, gemeentesecretaris alhier, van raadplegingen voor zwangere vrouwen 
de toepassing van het vooringeroepen zul]en d00rgaan vanaf de maand April
besluit van 7 M aart te ontslaan.

Daarna geeft de raad volm acht aan 
het college van burgemeester en sche
penen om voor de vernieuwing der ran t
soeneeringskaarten drie tijde lijke be
dienden te benoemen: deze zijn de hee
ren Naeyaert, Claeys en Ju f. Ketels.

BO T ER BED EEL IN G
Ten einde de vergunninghouders en 

de bevolking te bevredigen en om toe te 
laten dat eenieder zich boter zou kunnen 
aanschaffen, heeffc de onvermoeiibp.re 
voorzitter van den bevoorradingsdienst, 
de heer schepen Dhouw, de volgende

JA A R V ER SLA G  1940 VAN DE 
C O M M ISS IE  VAN O PEN BA 
REN ONDERSTAND.

Het jaarverslag 1940 van die meest be
kende openbare instelling die zooveel 
nood moet lenigen in onze stad zal zoo
als ieder jaa r veel belangstelling inboe
zemen, .te meer daar ze in  de droevige 
tijden ook nog den dienst der werkloos
heid en der hulpverleening moet verze
keren.

De heer Demory, voorzitter, vertegen
woordigt de Commissie in den beheer
raad der Goedkoope Woningen. H. Nas- 
sel is voogd der Weezen. h. Hoedt, toe- 
zichter van de Kas en lid  der W aterin
gen, h. Geeraert is kontroleur der Be- 
hoeftigen.

De begrooting 1941 voorzie,t in  : 
ONTVANGSTEN  

Gewone: fr. 1.994.741
Buitengewone : 28.009
Voor orde: 47.600

U ITG A V EN  
Gewone: fr. 1.994.741
Buitengewone: 28.009
Voor orde: 47.600

Onder voogdij staan 12 minderjarigey 
bindieren, ge'plaatst in  buitensteedschè 
gestichten.

Aan steun werd verleend in  geld': fr. 
59.234; in levensmiddelen 17.795 fr. ; ih 
brandstof 5628 fr.; aan weezen 8475 fr. ; 
kraambedden 969 fr.; aan vluchtelingsni 
8473 fr., waarvan 5129 fr. terugbetaald 
werd door het M inisterie.

E r worden 36 behoeftige gezinnen ge
steund tellende 170 leden. De geneeshe^- 
ren legden 378 bezoeken af, er waren 193!. 
raadplegingen, 730 recepten werden voor- - 
geschreven, 16 kraamvrouwen verpleegd,|, 
30 personen werden naar het gasthuis 
overgebracht en er stierven 5 zieken in 
het huis verpleegd.

Schade aan ds gebouwen. — De ge
bouwen van het gesticht werden door 
den oorlog .ten deele vernield. De schade 
aan het hospitaal, godshuis en bestuurs
gebouwen werden aan den prijs Mei 
1040 geschat op 155.727 fr.

Het oud,erli,ngengesticht kosltte aan 
herstel 16.437 fr.

De Commissie is  moedig aan het her
stel begonnen en er werd reeds over de 
100.000 fr. uitgegeven aan de hoogstdrin- 
gende werken en met eigen geldmiddelen.

De werking der Commissie in oorlogs
tijd. —  De oorlogsdagen die de Commis
sie heeft doorgemaakt behooren tot de 
hoogste tragiek in haar geschiedenis. De 
meeste vluchtelingen hadden hun heil 
gezocht aan de W estkust en de diensten 
zoowel voor de beambten als voor de 
Zusters waren zwaar.

Allen hebben in  deze bange dagen blijk 
gegeven van bijzondere offervaardigheid 
en doorzicht.

De evacuatie der zieken en ouderlin
gen. —  De Commissie heeft verscheidene 
voetstappen aangewend bij de verant
woordelijke overheden om de evacuatie 
aer ouderlingen en zieken te kunnen be
werkstellen. De Belgische M ilita ire  Over
heid gaf zelfs niet eens gehoor aan de '-1 
vraag der Commissie en bleef alle brief
wisseling onbeantwoord. Den 30 Mei be
gon dan de evacuatie «in extremis» der 
oudjes in de mees.t tragische omstandig
heden. Dr. Vandevelde, geneesheer der 
gestichten, geholpen door d.d. voorzitter 
Demory en het lid  A. Nassel mede met 
den bevelhebber Pau l Berquin zorgden 
toen voor de evacuatie.' A llen hebben 
heldhaftig hun p licht vervuld en hun 
namen dienen in de geschiedenis van de 
Commissie geboekt in goud van het zuï 
verste karaat.

=x= ÈXÊ ÎK

binnen korten tijd , hunne planters ver-, Ï f ’ z® ^ s.t.e onvaderlands-wachten lievend. Ook he.t beschrijven van de mu-
De voorzitter is de eerste om te v e r - J " en ,ze„ ste door 

klaren, dat alles niet verloopt, zooals ge- ™  < afgekeurd. Hopen we
wenscht. De Centrale en de uitdeeler zal k S j^ s c h S t ó n woxàen^ men op"

nieuw van het verlate sluitingsuur zal 
kunnen profiteeren.

uit de bierlokalen. Hoe d ikw ijls hebben maatregelen getroffen, 
wü het hier reeds niet aangestipt dat Ieder vergunninghouder zal wekelijks 
het bedrijven van deze daden niet alleen 5 kilos boter per honderd ingeschreven | 
onmenschelijk tegenover de samenleving klienten bekomen. D aaruit voortsprui

tend zal het aantal kilos ter beschikking

en
zijn niet verantwoordelijk voor de leve
ring der hoeveelheden van de verschil
lende soorten planters (vroege, half- 
vroege, la te ), door de Comités besteld. 
Verder, zullen deze slechts 34 mm. 
grootte hebben.

VERBO D
De Bezettende Overheid verzoekt ons

tv. mede te deelen dat ze haar verbod op- m scorau uy iou.um n . uuui ucu ^  u n  »scuuo, ecu üo-utu jju i
diensten worden ingegrepen om aan dezè ee. het Honfdknm?teW von ^   ̂ dat het ten strenSste heer Dumarey. N aar alle waarschijnlijk- meestal van adm inistatieven aard.
toestanden te verhelpen I ïen  eerS£  RÆ ^ ^  I ^ frbodef1 \s ,n °&  naar Engelsche uitzen- heid was elkeen overtuigd dat de ver- Rekeningen en begrootingen werden

j van 230 duizend frank I dingen te luisteren in de radio. Overtre- 1 koopprijs de 200.000 frank zou overschrlj- goedgekeurd en verschillende wijzigin-

m aandelijks 1050 kilos bedragen of 265 
kilos wekelijks berekend op een bevol
king van 7.000 inwoners. De bedeelinp 
aan de vergunninghouders zal om dè 
week doorgaan bij de Weduwe Leon De 
Meire, Onderw ijsstraat; zij zullen ver
w ittigd worden door de politie ten huize.

V ERKO O P STADIUM
Op 11 M aart 1.1. werd he.t voetbal- 

stadium ingesteld op 180.000 fr. door den

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 jaa r een pak rijstm eel van 
250 gr. afgegeven worden tegen afgifte 
van v ijf gedeeltelijke aardappelzegels 
nummer 20 of zes zegels nummer 12.

(51)
B U R G E R L I JK E  STAND

Overlijdens: Boelens Louis, echtg. van 
Amelot Irm a, 54 j.; Dekeyzer Helene, 
echtg. van Vandecasteele Cyriel, 38 j.; §>» 
Goderis Hendrik, echtg. van Debruyne 
Gertrude, 43 j.
HET VERZEN D EN  VAN TELEG RAM M EN

De inwoners worden er aan herinnerd 
dat op het grondgebied Nieuwpoort en 
omgeving, telegrammen en bijzonder ge- 
legenheidstelegrammen kunnen verzon
den worden: Telegraafkantoor, M arkt
straat.

G EM EEN TERA A D
Zaterdag jl. vergaderden de raadsleden 

voltallig  onder voorzitterschap van bur
gemeester Dr. Van Damme.

Op het agenda een 33-tal punten,

Bandagen
Orthopædie

BREU K BA N D EN
naar maat en vol
gens geval.

BU IK BA N D EN
voor hangbuik, 
zwangerschap, na 
operatie.

O RTHO PÆ D IE
APPARATEN

voor ruggraat mfs- 
vorming, beender
ziekte.

KU N STBEEN EN
in licht metaal.
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7, H. SERRUYSLA AN  
O O S T E N D E

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

(29)
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De Handelaars
en de toepassing

I ty-
der wet op de 

Gezinsvergoedingen

&  Visscherijwetenswaardigheden

Vitam inen uit Mosselen in  Holland De Afzet van de Noord-Spaansche
Industrie van Vischconserven

■vanger 
en een

■n ont- 
eneens

erd tot 
sie van
ituinen. De wet op de gezinsvergoedingen is 
neester! toepasselijk op de handelaars. Vele on- 
m e e n d e r  hen zijn nog niet in regel. Het past 

Ibijgevolg eens op cieze wet te v,.;zen. 
ls  van is van kracht geworden op 1 J  a- 
sn On- nuari 1941. A l de handelaars zijn er aan 

onderworpen. Ziehier de form aliteiten, 
die zij. moeten vervullen, om er zich naar 
te schikken.

Luidens de wetgeving inzake gezinsver
goedingen ten g'inste van de niet-gesa- 
iarieerden, wordt elke persoon die 

polltie-| vo °r eigen rekening werkt, of h ij al dan 
tl alge--Met personeel gebruikt, en over het al- 
plaatS -gemeen eiKe persoon, die niet onder het 

’ regime van net arbeidscontract werkt,
I verplicht een bijdrage te betalen, en 

4 DENl komt h ij in aanmerking om eventueel 
'KOOP van de gezinsvergoedingen te genieten.

Drie categorieën personen worden door 
deze wetgeving bedoeld: de werkgevers; 
de zelfstandige arbeiders; de helpers. 
Het beloop van de bijdrage verschilt 
naar gelang de categorie en den graad 

u het; van welstand.
orden. De handelaars worden met de eerste 

categorie (werkgevers) gelijkgesteld,
. wanneer zij gesalarieerd personeel ge- 

;rf f s;  bruiken.
ril tot De kleinhandelaars die rechtstreeks 
ierdag aan den verbruiker leveren worden ge- 
naam, hjkgesteld met de tweede categorie, wan-

iaf de 
n voor 
'.aar te 
sn van 
leriode

Door de N. V. Philips-Van Houten’s 
fabrieken te Weesp is op groote schaal 
de bereiding van vitam inen « D » u it 
mosselen ter hand genomen. Het in  
deze fabrieken vervaardigde vitam ine D- 
product vindt thans gretigen aftrek in  
den handel, daar het op voordeelige 
wijze de thans schaarsch geworden le
vertraan voor de kinderen vervangt.

Nu ook Mosselworst
De Hollandsche mosselindustrie heeft 

er w at nieuws op gevonden. Na lange 
proefnemingen heeft men thans een 
soort van worst op de m arkt gebracht, 
welke lich t gerookt, circa 3 à 4 weken 
houdbaar is. De productie van deze mos
selworst bevindt zich nog in  een begin
stadium.

r. aan 
2, tel- 
■ 17 u. 
tot S 
2, tel- 
7 u 
; voor 
zegels 
erdie-

Kwaliteitscontrole op Visch in 
Noorwegen

Tot dusverre werd in  Noorwegen a l
leen de voor den export bestemde visch 
door den officieelen keurmeester gecon
troleerd. Volgens de nieuwe bepalingen 
van de visscherij-directie zal voortaan 
ook de visch, die voor de binnenlandsche 
consumptie bestemd is, deze controle 
moeten ondergaan.
Noorsche W erven goed van Orders 

voorzien
De Noorsche scheepswerven zijn mo

menteel weer bedrijvig. Deels hebben zij 
opdrachten verkregen, die voor meerdere 
jaren werk verzekeren, zoodra de volle

neer zij krachtens een contract van ver- j ajge hervatting van de bedrijvigheid 
huring van diensten, gewoonlijk slechts m0gelijk zal zijn. Twee werven mochten
twee jongelingen onder de 18 jaar of 
één enkelen persoon boven de 19 jaar 
gebruiken, op voorwaaide dat deze per
soon bij den handelaar inwoont.

Worden als «hsipers» beschouwd, de 
personen die een «werkgever» of een 
«zelfstandig arbeider» in het uitoefenen 
van zijn beroep bijstaan of vervangen, 
zonder tegenover hem door een contract 
van verhuring van diensten verbonden 
te zijn. Dat is' het geval voor fam iliele
den of verwanten tot, en met uitsluiting 
van den derden graad, wanneer zij on 
der hetzelfde dak wonen of medewerken 
aan de bedrijfsvoering van een onderne
ming, die hun in  onverdeeldheid toebe
hoort. Dat is het geval voor het kind 
van den ondernemer, dat met hem werkt 

De personen, die aan de wet zijn on
derworpen, moeten zich bij een kas voor 
Gezinsvergoedingen laten inschrijven. 
Krachtens de wet, mogen zij kiezen on
der de talrijke erkende vrije  kassen. De 
.term ijn voor de inschrijving is verstre
ken sedert 1 Januari jl.; bijgevolg moe
ten al dezen, die aan de wet z ijn  onder
worpen en zich niet bij een of andere 
kas hebben aangesloten, zich zonder 
meer laten inschrijven bij de officieele 
kas: Onderlinge Hulpkas voor Gezins
vergoedingen, waarvan de zetel is ge
vestigd te Brussel, Regentlaan, 44. A l 
de handelaars zijn w ettelijk  verplicht 
zich bij een kas voor gezinsvergoedingen 
pan te sluiten. Strenge straffen zijn 
voorzien voor dezen, die deze verplich
ting niet naleven. W ij geven dan ook 
aan onze lezers, die nog niet in  regel 

 ̂gouden zijn met de wet, den raad onver- 
ïc h l! w ijid naar de Onderlinge Hulpkas te 

' schrijven, die hun het in te vullen for-

rd op 
s aan
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orders boeken voor v ijf jaren. Zoowel 
de reeders als de werven hebben er be
lang bij, nu reeds de contracten op te 
maken, opda.t een zoo gelijkm atig mo
gelijk scheepstype kan overeengekomen 
worden, teneinde tijd , arbeid en onkos
ten tot een minimum te beperken. De sa- 
menwerkng tusschen verscheidene wer
ven is eveneens in  het vooruitzicht ge
steld. E r  worden veel orders geplaatst 
voor motor-vrachtschepen. Een enkele 
werf heeft b. v. opdrachten ontvangen 
voor den bouw van 16 Diesel-schepen 
plus nog acht kleine eenheden.

Karperteelt in  de Italiaansche  
Rijstvelden

In  het kader van de politiek der grootst 
mogelijke benuttiging van den bodem 
voor de Italiaansche voedselvoorziening, 
welke reeds geleid heeft tot de aanwen
ding van parken en plantsoenen voor de 
groententeelt te Rome, M ilaan, T u rijn  
en andere steden, heeft ook de kwestie 
van de vischteelt in de Italiaansche rijs t
velden een zekere beteekenis van de 
50.000 hectaren die de Italiaansche rijs t
velden beslaan, konden, voor zoover reeds 
nagegaan werd, 8.130 hectaren aange
wend worden voor de vischteelt. De on
der water staande rijstvelden zijn een 
ideale broedplaats, vooral voor de snel
groeiende karpers, die in  Ju n i, 20 à 30 
gram zwaar, kunnen uitgezet worden, om 
reeds bij het snijden van de rijs t in  den 
herfst 7  à  800 gram te bereiken. Senator 
M arescalchi becijfert, onder vooropzet
ting, dat de rijstvelden in  hun geheel 
hiervoor aangewend worden, dat het 
quantum visch, welke deze teelt zou op
leveren, tot 200.000 quintaien zou beloo
pen.
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Stoommachienen - Motoren - Stoomketels

Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 

Reederijkaai (rechtover de Slipways) en 33, Lijndraaiersstraat, 33
A lle  mekanieke verm akingen en constructies

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

Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz.

In  de Spaansche industrie van visch
conserven neemt de provincie G alicië de 
voornaamste plaats in. In  1936 werden 
14,15 m illioen kg. vischconserven en 2,87 
m illioen kg. gemarineerde visch uitge
voerd. De burgeroorlog en zijn gevolgen 
hebben hier evenwel ongunstig op inge
werkt. De gezamenlijke verkoop van de 
Galiciaansche vischindustrie aan Spanje, 
zijn bezittingen en het buitenland, die 
in  1936, 21,84 m illioen kg. vischconserven 
besomde is in  1939 evenwel tot op 25,87 
m illioen kg. gestegen, terw ijl de verkoop 
van gemarineerde visch (1939: 3,57 m il
lioen kg.) dien van 1936 (4,61 m illioen 
kg.) nog niet bereikte. Voor de productie 
en den export in 1940 gewaagt men van 
ongeveer dezelfde uitslagen als in  1939.
Goed Kipper-seizoen in Noorwegen

Het inmaken van kippers is thans b ij
na beeindigd, zoo meldt men uit Stavan
ger. In  den loop van deze campagne had 
men de beschikking over uitzonderlijk 
goeden haring voor de bereiding van 
kippers. Volgens een voorloopigen staat 
werd er dit jaa r zooveel ingem aakt als 
in  1939, nl. 92.000 hectoliters, hetzij voor 
een verkoopswaarde van circa 6 m illioen 
kronen. Sedert 20 jaren heeft men niet 
meer zulke goede kipper-seizoenen ge
kend dan dit in de twee laatste w inters 
net geval was

Reorganisatie van de Hollandsche 
Visscherij

De Hollandsche kustvisscherij heeft 
zich onder de huidige speciale omstan
digheden tot een belangrijk onderdeel 
van de Nederlandsche economie ontwik
keld. De aanvoeren van schol, klipvisch 
enz. namen nog steeds in  omvang toe, 
zoodat de vissehers, deels dank zij de 
hooge prijzen, goede inkomsten verk rij
gen. De importeurs van stokvisch en ge
zouten visch, welke bij het Verbond van 
Visscherijorganisaties aangesloten zijn. 
hebben het besluit genomen zich in  een 
afzonderlijke vereeniging te groepeeren. 
Reeds werd me.t dit doel een voorberei
dend comité geïnstalleerd, en eerlang zal 
de definitieve oprichting plaats vinden. 
Zoodra deze nieuwe organisatie een feit 
zal geworden zijn, zullen, langs het Ver
bond van Visscherijvereenigingen om, 
de betrokken instanties verzocht worden 
een betalingscontingent .ter beschikking 
te stellen voor het betrekken van stok
visch en gezouten visch u it de Scandina
vische landen. Ind ien d it toegestaan 
wordt, zal men vragen een centraal in- 
koopbureau op .te richten voor genoemde 
vischsoorten. Verder bestaat het voor
nemen den eventueelen invoer op de
zelfde wijze te organiseeren als dit het 
geval is met den im port van versche 
visch uit Noorwegen. De Nederlandsche 
Visscherij-centrale bepaalt dan, wie op 
grond van vastgestelde basisjaren ver
gunning krijg t voor den invoer uit een 
bepaald land; zij geelt tevens den om
vang aan van het te importeeren quan
tum visch voor eiken importeur.

Visschen hebben Reuk
Professor von Frisch, directeur van 

het dierkundige instituut van de univer- 
siteit te München, is tot de gevolgtrek
king gekomen, dat visschen over een 
reukorgaan beschikken 

Men onderscheidt in  de dierenwereld

S P O R T 
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VoetbaI

12 10 1 1 40 14 21
11 10 1 0 44 9 20
12 9 2 i 53 21 19
14 5 8 i 20 43 11
14 4 8 2 38 41 10
14 5 9 0 27 36 10
14 4 10 0 20 43 8
13 2 10 1 15 50 5
— C s. Brugge 3

Uitslagen van Zondag 23 Maart 1941
PR O V IN C IA LE  A FD EEL IN G  

Reeks A
V. G. Oostende —  C. S. Brugge 1—3 
F. C. Knokke B  — F. C. Knokke A 1— 4 

Rangschikking
1. F. C. Knokke (A )
2. C. S. Brugge
3. A. S. Oostende 
4 F, C. Knokke (B )
5. V. G. Oostende
6. F. C. Brugge
7. D. C. Blankenb.
8. S. V. Blankenb.

V. G. Oostende 1
Daar de aangeduide scheidsrechter af

wezig is, neemt de neer Van Isegnem, 
van Cercle, de leiding der m atch op zien 
en steit te lo uur onderstaande entaiien 
in n jn :

V. (i. Oostende: Vergracht; Vanden
berghe en ae r ten; ScnaecKen, Zwaene- 
poei en van Houcke; Rotsaert, Gossenn, 
vaudenousscne, MycKe en nuoreensen.

Cercie: George; öcnotte en van  Tuy- 
cKom; Van naim e, önauwaert en Ma- 
meu; Vermeire, öwiriiQergne, Reychier, 
van Houtte en Crepin.

uostende steit dus een zeer sterk eif- 
ta i op, terw ijl cercie met zijn gewone 
jjiueg uitpaKt. Ue locaien winnen deu 
opgooi en ïeiaen de eerste aaiivanen. u t  
isi uggeiingen traenten zich ios te ruK- 
icen, m aar woraen op nun doel weerhou- 
aen. wanneer Mycke het leder toege- 
speeid Krijgt, sneit n ij aiieen naar doei, 
m aar scniet viaK op den doelwacnter. 
na een kwartier spei kan Cercie zien ein- 
denjK uit de Kiem loswringen en gaat 
op zijn beurt het doei van Vergracht 
oestoKen. De Oostendsche doelwacnter 
moet een welgerncnt boogscnot van 
Keychier verwerKen. DanK een sterke 
n an iijn , kan V. G. flin k  zijn spel ont- 
wiKKeien en de voornoede wordt aan- 
noudend tei aanval gestuwd. Op voorzet 
van Crepin, komt Verm eire in  goeden 
stand doen faa lt vóór de netten. Oos
tende verwerft opnieuw de bovenhand 
en de locaien vanen vooral aan langs 
Rotsaert die verscneidene hoekscnoppen 
gaat aidwingen, echter zonder verderen 
uitslag. Rotsaert beproeft het daarna 
van ver, m aar George is n iet te ver- 
scnalken. De bezoekers doen de tij kee
ren, doch wanneer Rotsaert anderm aal 
ontsnapt, komt zijn voorzet terecht bij 
Mycke die onhoudbaar in  de netten van >
^ TT 4- i n 0̂7 rtvi /Min

ghe worden handgemeen en uitgezonden. 
V. G. doet loffelijke pogingen om nog
maals den weg tot de netten te vinden, 
doch de verdediging der bezoekers houdt 
stand, zoodat Cercie met 1-3 aan de w in
nende hand b lijft.

Beschouwingen
Het is vooral spijtig te noemen dat 

het siecht weder deze veelbelovende par
tij dwarsboomde. Enkel weinig volk wat. 
aanwezig, niettegenstaande de wedstrija 
enorm veel beloofde. Schoon en aange
naam  spei mochten de kijkgragen ge
nieten en beide ploegen schenen aan 
eiKander gewaagd. De overwinning van 
Cercle is opzes inziens gevleid te noe
men, want V. G. was evenveel ten aan
val als zijn tegenstander, die echter hei 
onmisbaar tik je geluk had, dat niet aai. 
de zijde der gastheeren was. Is  het tt 
oetreuren dat weinig toeschouwers aan
wezig waren, nog meer grieft het nns te 
moeten vaststellen dat de officieel aan
geduide kampleider voor zulke gewich
tige partij ontbrak. W eliswaar deed de 
neer Van Iseghem zijn best en betoonde 
n ij veel goeden wil, maarz ijn  leiding was 
niet a ltijd  vrij te pleiten.

Cercle wordt dus bepaald kampioen in 
deze reeks, w at vooral te danken is aan 
een reeks uitgestelde partijen, welke de 
Bruggelingen op het einde te betwisten 
Kregen. W at de Oostendsche ploeg be
treft, deze moet zich met de vijfde plaats 
in  de klasseering tevreden houden, wat 
zeker en vast niet strookt met de wer
kelijke waarde van het e lfta l dat meer 
waard is dan zijn plaats. Ongelukkig 
had «rood-geei» gedurende vele Zonda
gen met allerlei tegenslagen af te reke
nen, w aarvan de onvolledig ln  't veld 
gebrachte opstellingen zeker niet de 
minste waren.

V R IEN D EJN W ED ST R IJD
F. C. Brugge 2 — A. S. Oostende 1
Verleden Zondag betwistte A. S. te 

Brugge een vriendenwedstrijd tegen het 
eerste e lfta l van Club. Na een moedig 
verweer, werden de Oostendenaars nipt 
met 2— 1 verslagen, doch het schijnt dat 
ze een beter lot verdienden.

Door scheidsrechter Delannoy worden 
volgende ploegen in  ’jt gelid gebracht:

F. C. Brugge: Herssens I ;  Derous en 
Herssens I T; Deveen B „  Moeyaert en De- 
veen F .; Rooseboom, Dcaluwé, Versyp, 
Carpels en Van Vyve.

A. S. Oostende: Pincket; Hinderyckx
Cercie va lt nu verwoed aan, m aar de 
rust onderbreekt hun pogingen.

Na de m alt is Cercle ten aanval en 
Vergracht moet ingrijpen. Een gevaar
lijk  schot van Reychier gaat nipt boven. 
V. G. is opnieuw de meerdere, waarop 
verdeeld spel volgt. Op algemeenen aan
val der bezoekers komt een voorzet van 
Vermeire vóór de voeten van Reychier 
die de ploegen gelijkstelt. Langs beide 
zijden wordt nu hard gezwoegd om den 
voorsprong te verwerven. Het spel is 
zeer vlug en de doelwachters worden om 

makrosmaten en mikrosmaten. De eerste beurt hard op de proef gesteld. Stil- 
hebben een goeden neus gelijk hond en aan verhardt het spel en de kampleider
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Autobus Oostende-Brugge
Uurtabel vanaf 24 Maart 1941

EN K EL  OP W ERK D A G EN
OOSTENDE-BRUCGE :

(M arie-Joséplaats ...
Oostende { Station Stad) ........

j,! Ti (.Voorhaven .............
Blauwe Slu is ..............................
Strooien H aan .............................

( Oostendsche Poort
Groote M arkt ........

( Albert Plaats ........
Brugge

9.00 13.00 16.00 19.00
9.05 13.05 16.05 19.05
9.08 13.08 16.08 19.08
9.14 13.14 16.14 19.14
9.29 13.29 16.29 19.29
9.40 13.40 16.40 19.40
9.44 13.44 16.44 19.44
9.45 13.45 16.45 19.45

10.30 14.30 18.30

wild, tot de tweede soort behooren b.v. 
apen en vogels. B ij menig dier, b.v. 
vlinders, dient een reukmiddel als lok
middel voor het andere geslacht.

Ook bij visschen zijn mikros- en 
makrosmaten te onderscheiden. Tot de 
laatste behooren de alen en haaien, tot 
de eerste de snoek.

B ij sommige soorten is de reukzin b ij
zonder ontwikkeld. Door proeven heeft 
men kunnen vaststellen, dat grondein- 
gen niet alleen in  staat z ijn  visschen 
van verschillende soorten, m aar ook 
zulke van de eigen categorie door hun 
fijnen  neus te onderscheiden.

D it vermogen gaat zoo ver, dat ze het 
water m ijden, w aarin tevoren, voor die 
diertjes onzichtbaar, zich een roofvisch 
opgehouden heeft.

George trapt. Het spel is 37 m inuten oud. en W ets; Deschacht, Aspeslagh en Van
denbroucke; Vandierendounck), Dejon
ghe, De Bie, Lenaers en Dehaemers.

Club w int den opgooi, m aar reeds na 
amper één m inuut spel kan Dehaemers 
op een mooie combinatie het openings- 
punt voor Oostende netten.

De localen reageeren en na 14 m inu
ten stelt Versyp onhoudbaar de ploegen 
gelijk. De partij verloopt verder ver
deeld tot Van Vyve er met de 30e min. 
2— 1 van m aakt. De Bie, gekwetst, gaat 
op den linkerhoek spelen. Aan de rust 
b lijft de stand ongewijzigd.

De tweede helft ging meestal verdeeld 
door, m aar geen van beide clubs kon nog 
den weg tot de netten vinden.

zege in de wacht te sleepen. De eerste 
ronden verliepen heelemaal in  het voor
deel van Duiour die zijn tegenstander 
raakte waar en wanneer h ij wilde. 
Siecnts na het midden van den kamp, 
was de man uit Moeskroen los om vruch
teloos den harden slag te zoeken. H ij ge
lukte daar niet in  en werd dan ook met 
aanzienlijk puntenverlies verloren ver
klaard.

Deciercq bokste beneden zijn waarde 
tegen Van Loo. Het schijnt dat de Oos- 
teuaenaar nog niet heelemaal k laar is 
met zijn hand, doch in  dergelijk geval 
nad hij beter n iet gebokst. In  aiie geval 
is zijn optreden van verleden Zondag 
niet feilloos en we hebben hem reeds 
oetere kampen zien leveren. Over het 
algemeen is de meening der toeschou
wers dan ook geweest dat de Oostende
naar zich geluKkig mag acnten met de 
overwinning die hem toegeKend werd.

In  de liefhebberskampen sioeg Heis- 
moortel m atch nul met Marino, tegen 
wien h ij te Veurne verloor. Een verdien
stelijke uitslag voor den gewezen voet- 
oailer van V. G. Van éen andere zijde 
oraent HubroucK een aangename ver
rassing voor een eerste optreden en het
zelfde mag gezegd van Bundervoet die 
eveneens langs de winnende zijde bleef. 
Delrue ontgoochelde fel, terw ijl Hoorne 
door een beter tegenstrever geKiopt werd 
en Firm in  Asseloos zich ais gewoonte 
net gelden.

Kortom, het was een prachtige mee
ting, niettegenstaande de hooidkamp 
niet gaf w at er werd van verwaent.

En  net verheugt ons dat « W internulp» 
net beste gevaren is met deze meeting 
die niet aiieen in  het teeken van lie f
dadigheid, m aar tevens van een gewel
dige belangstelling stond.

De uitslagen van den namiddag wa
ren de volgende

Liefheboers over 4x2 minuten:
Helsmoortel (68 kg.) Oostende en M a

rino (70 kg.) Veurne slaan m aten nul.
Asseloos (58 kg.) Oostende w int met 

de punten op Deckers (60 kg.) Veurne.
M ynny (67 kg.) Veurne w int met de 

punten op Frans Hoorne (67 kg.) Oos
tende.

Hubrouck (64 kg.) Oostende en Berto 
(67 kg.) Veurne boksen onbeslist.

Bundervoet (61 kg.) Oostende w int 
met de punten op Caulier (62 kg.)

M ars (55 kg.) Veurne w int met knock
out in de vierde ronde van Delrue (54 
Kg.) Oostende.

Beroepsboksers over 6x3 minuten:
Declercq (57 kg.) Oostende wordt w in 

naar op punten verklaard van Van Loo 
(59 kg.) Veurne.

Beroepsboksers over 8x3  mnuten:
Dufour (72 kg.) Veurne w int met de 

punten op Du jard in  (76 kg.) MoesKroen.
Beroepsboksers over 10x3 minuten:
Sys (84 kg.) Oostende, kampioen van 

België zwaargewicht, w int met k.o. in 
de le  ronde op Pottier (86 kg.) Robaais, 
Kampioen van Noord-Frankrijk.

ALL GERARD VERLIEST 
ROTH

TEGEN

grijp t onzes inziens niet genoegzaam in. 
Met de 35e m inuut dwingt Cercle een 
hoekschop af die goed ingezonden door 
Vermeire, door Van Houtte in  doelpunt 
omgezet wordt. De Bruggelingen w illen 
nog meer en een m inuut la ter zorgt Van 
Houtte voor een derde doelpunt. Het 
spel wordt ruw. Reychier en Vandenber-

KA LEN D ER  VOOR ZONDAG 30 MAART
PR O V IN C IA LE  A FD EEL IN G  

Reeks
15 u.: A. S. Oostende —  F. C. Knokke (A ) 
C. S. Brugge — S. V. Blankenberge

Boksen
KAREL SYS EEN TE STERKE PARTIJ 

VOOR POTTIER
Men mocht er zich aan verwachten 

dat het tweede optreden te Oostende
„ __. , ... , ... ................... ! van K are i Sys een enorm groote belang-
Een belangrijke rol speelt hierbij de stelling zou verwekken. W aar de kam-

z.g. waarschuwingsstof, die de huid van 
een gewonde visch uitscheidt. Zoodra de 
grondelingen ze waarnemen zoeken ze 
hun heil in  de vlucht.

De reukzin wordt volgens deze gege
vens door den smaak aangevuld.

be-
der
lie-

BRUCGE-OOSTENDE :
Aansluiting van Gent ................... 10.20 13.20 17.20

der / Albert P laats .............. 8.00 11.00 14.00 18.00
ter Brugge ] Groote M arkt ............. 8.01 11.01 14.01 18.01
tiet f Oostendsche Poort ... 8.05 11.05 14.05 18.05
ien Strooien Haan .................................. 8.16 11.16 14.16 18.16
>en Blauwe Slu is .................................... 11.31 14.31 18.31
un ( V oorhaven .................. 8.37 11.37 14.37 18.37
de Oostende < Station Stad  ............. 8.40 11.40 14.40 18.40
ui- ( M arie-Josép laats.......... 8.45 11.45 14.45 18.45

W alvisch aangespoeld aan de 
Deensche Kust

24.000 Kg. spek en vleesch
Aan de Deensche Noordzeekust, ter 

hoogte van H irtshals, is dezer dagen een 
walvisch aangespoeld die verm oedelijk 
uit het Zuiden van den Atlantischen 

j Oceaan afkomstig is. Naar deskundigen 
vaststeden was het een potvisch. Sedert 
1771 heeft zich geen potvisch meer in  
de Deensche wateren vertoond. Destijds 
strandde een dergelijk exemplaar jn  de 
Horsensfjord.

Het vleesch en het spek van den w al
visch van Hirtshals, die een gewicht had |
van 24.000 kg., werden door een verf- i aanvang van den kamp, doch van een 
fabriek te Kopenhagen gekocht voor 50 anderen kant waren velen nu ook de 
duizend kronen. Het skelet werd aange- ; meening toegedaan dat de kampioen 

j worven voor het nieuwe Zoologisch mu- ' van Noord-Frankrijk ^en beter verweer 
' seum te Aarhus, dat op 1 April ingewijd zou geboden hebben. Veiliezen tegen een 
i wordt. De zeer rijke olie-opbrengst zal klasman als Sys is geen schande, m aar 
ivoor de margarineproductie aangewendi reeds na een r.aar treffers buiten ge- 
1 worden. vecht worden ges-.î'd, is zeker geen eer

pioen van België zwaargewicht optreedt 
is er steeds een groote massa aanwezig.
Doch dat de belangstelling verleden 
Zondag zóó geweldig zou zijn, was iets 
onverhoopt. De zaal van het Sportpaleis 
was immers tot in  de kleinste hoeken 
gevuld van een geestdriftige menigte die 
met verlangen den hoofdkamp tegemoet 
zag en tevens langs een andere zijde het 
zoo aanbevelenswaardig werk van «W in
terhulp» wilde steunen, door zijn pen
ning te gunnen ten bate van dit edel 
werk.

De hoofdkamp duurde niet lang en 
K are l Sys is als glansrijke overwinnaar i ” "  pri 1t
u it het strijdperk te voorschijn geko- ie en er vaxt aa i‘ 
men. In  feite had de kampioen van B e l
gië weinig of geen moeite met zijn tegen
strever die nog tot aan zijn knieën niet 
reikte en reeds na een paar m inuten 
strijd  aan de planken gespijkerd werd.
Pottier was geen tegenstander voor Sys.
Menigeen vermoedde d it reeds vóór den

voor den verliezer. We zullen ons niet 
verder uitlaten over Pottier, die slechts 
een harden slag bezit, m aar weinig boks- 
kennis, om even een woordje te reppen 
over den overwinnaar. Het is de schuld 
niet van K are i Sys dat de strijd  zoo 
spoedig een einde nam. De Belg heeft 
gebokst naar zijn waarde, ofschoon hij 
na de eerste knock-down van zijn rivaal 
laatstgenoemde scheen te sparen. Doch 
het klasverschil was werkelijk te groot 
en bij een nieuwe reeks treffers op het 
lijf  werd de Noord-Franschman onmee- 
doogend uitgeteld. In  België m aakt men 
zich ten zeerste bezorgd om nog een te
genstrever van waarde voor Sys te vin 
den. In  ons land is geen enkele bokser 
meer voorhanden om behoorlijk de re
pliek aan onzen stadsgenoot te kunnen 
bezorgen. Het is een uitgemaakte zaak 
dat er in  gansch Europa weinig mannen 

jrondloopen, die Sys kunnen verontrus-
ung te wen

schen dat Sys eindelij*. _ kans gegund 
worde een vreemden klasman, ’t zij in 
België of in  het Buitenland te ontmoe
ten. Slechts dan zal de Oostendenaar 
zijn werkelijk groote klas kunnen bew ij
zen.

De kamp tusschen Dufour en Dujar- 
din was de beste van dezen namiddag. 
Dufour trad op als invaller voor Asse
loos die gekwetst werd tijdens zijn ge
vecht met Bridou. Om de waarheid te 
zeggen, moeten we verklaren dat de bok
ser u it Veurne het als plaatsvervanger 
niet slecht gedaan heeft en zelfs wist 

j h ij een schoone en verdiende punten-

Zooals aangekondigd, bokste AU Ge
rard verleden week Dinsdag te Antwer
pen tegen Gustaaf Roth, die veru it met 
de punten won.

F. ASSELOOS TEG EN  FOURMAU  
Op Zondag 30 Maart 1941

Voor Zondag aanstaande heeft pro
motor Theo Vanhaverbeke een pro
gramma opgesteld dat alweer de groote 
massa zal te been brengen. In  hoofd
kamp zal F irm in  Asseloos zijn eerste 
optreden als beroepsbokser maken tegen 
den Moeskroenenaar Fourmau. Asse
loos leverde verleden Zondag voor zijn 
laatsten liefhebberskamp een zeer goede 
match, zoodat hoopvol naar zijn optre
den als beroepsbokser uitgekeken wordt.

B ij de liefhebberskampen, tien in ge
tal, houdt Van Eenoo-Marc Amedee in- 
zonder de aandacht gaande. Deze wed
strijd  is immers afgesloten als officieel 
kampioenschap van Begië der midden- 
gewichten, liefhebbers (halve beslissing) 
zoodat de overwinnaar weldra den kam 
pioen Biron zal mogen te vuist staan te 
Brussel. Beidq kleppers hebben zich 
goed voorbereid tot d it belangrijk tre f
fen, zoodat de vraag wie er zal winnen, 
zich als zeer m oeilijk stelt. Toch betrou
wen w ij vooral in  de onloochenbare kwa
liteiten van den jongen Oostendenaar, 
die het tenslotte na een spannenden 
kamp op punten kan winnen.

De andere liefhebberskampen beloven 
hardnekkigen strijd. Niemand zal w illen 
nalaten deze nieuwe meeting bij te wo
nen, waarvan het volledige programma 
als volgt lu idt:

Liefhebberskampen over 4x2  min.:
Avereyn (72 kg.) Oostende tegen De

clercq (78 kg.) Izegem.
Helsmoortel (67 kg.) Oostende tegen 

Parpent (67 kg.) Moeskroen.
Hoorne (67 kg.) Oostende tegen Ma

rino (70 kg.) Veurne.
Brys (66 kg.) Oostende tegen Papegy 

(66 kg.) Moeskroen.
Dejonghe (62 kg.) Oostende tegen Van 

Meercke (62 kg.) Moeskroen.
Hubrouck (62 kg.) Oostende tegen 

Caulier (62 kg.) Veurne.
Bundervoet (62 kg.) tegen Berto (65 

kg.) Veurne.
Hoornaert (58 kg.) Oostende tegen 

Verm ander (58 kg.) Moeskroen.
Zeebroeck (53 kgf.) Oostende tegem 

Sisc (53 kg.) Moeskroen.
Halve beslissing voor het kampioenschap 
van België middengewicht, liefhebbers:

Van Eenoo (Oostende) tegen Mare 
Amedée (K o rtrijk  ).

Beroepskamp over 8x2 minuten:
Firm in  Asseloos (58 kg.) Oostende te

gen Fourmau (59 kg.) Moeskroen.
Prijzen der plaatsen: 20, 15, 10, 5 fr.
Kaarten op voorhand te bekomen in 

het Hotel Central, W apenplaats en in 
het Café Conscience, 57, Torhoutsteen
weg.

Eerste gongslag stipt te 15 uur.

IX
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O M S M S M S ie S N IM M f iH N t S M »

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

« ’k Heb alle gegevens om v ijf vracht
brieven op te maken », verklaart h ij fier.

Dat ziin toch v ijf wagons die met den 
i-ersten trein mee kunnen.

E r strompelt iemand de trap op. D a’s 
t en vreemde luis.

Een aarzelende tik  op de deur. ’k M aak 
lich t'en  roep ongeduldig: «B in n en !» .

Een oud verscnrompeld vrouwtje, een 
woote neusdoek met vette franjes over 
't hoofd, staat vóór me. De zwarte 'doek 
legt zware schaduw om ’t smalle gezicht, 
dat mat, met rimpelige schaduwlijnen, 
tegen ’t felle lich t van de lamp, naar 
mij opziet.

« ’t Is  om ’t geld van de 17, M ijnheer », 
bibbert haar schrille stem.

Zij overhandigt m ij ’t briefje, w aar de 
v/eger de juiste hoeveelheid geloste visch 
heeft op aangetcekend.

G50 k ilo ’s sprot aan 10 fr. de honderd 
kilo = 65 fr. m in 1,25 %  m ijnrechten, 
ïch rijf ik er bij en geef het haar terug.

«Morgen terugkomen, moedertje, den 
bondag wordt er niet betaald». I

<; M aar, M ijnheer toch, ik  heb het geld 
broodnoodig ».

« S p ijt m e» zeg ik, steek m ijn borst 
vooruit en reik naar den schakelaar om 
het lich t, dat boven den ingang van het 
bureau hangt, uit te draaien.

«Om  de liefde Gods, M ijnheer!».
Angst drenst in  de tranerige stem.

I Ik  laat m ij niet van de w ijs brengen.
« Fred », zeg ik, « als je de vrachtbrie

ven naar de Tafel brengt, loop dan eens 
tot bij de wegers op de kaai, en zeg hun, 
voor de laatste m aal, de menschen te 
verw ittigen dat er vandaag niet betaald 
wordt ».

Zuchtend sukkelt het oude vrouwtje de 
trappen af. ’k Hoor heur slepende voe
ten even nog, buiten over de keien schui
ven.

Fred draagt de vrachtbrieven naar de 
Vischtafel.

Ik  wacht en gaap. ’t Zal m instens weer 
elf uur zijn vóór alles kant en k laar is.

M ijnheer Po l springt de trap op, drie 
treden tegelijk. H ij bonst met zijn hoofd 
tegen een dwarsbalk van het trapgat. Ik  
kan met moeite m ijn lachen bedwingen, 
goede opvoeding ten spijt. Nu het moest 
er ook van komen, op zoo een gevaarlijk  
steile trap, moet men niet in  drie spron
gen boven w illen zijn.

M ijnheer Pol schijnt erg versuft te 
zijn, want het is een oogenblik stil. Ik  
zal toch m aar opstaan. M isschien heeft l

h ij m ’n hulp wel noodig. Neen, toch niet, 
h ij komt binnen.

« P ijn  gedaan, M ijnheer Po l? »
« Tam elijk  veel » zegt h ij, met zijn 

hand op zijn hoofd wrijvend.
Ik  vraag hem hoe het staat op de kaai. 
Vele vissehers verklaren morgen naar 

zee niet te gaan. Ze zeggen liever te ster
ven van honger, dan nog uit te varen. 
De vrouwen steunen hen, zij roepen alle 
heiligen uit den hemel en alle duivels 
uit de hel op, in  een taa ltje  dat m isschien 
hun éénig voorrecht is en w aar zij dan 
cok eens duchtig gebruik van maken.

M ijnheer Pol k ijk t m ij aan. Z ijn  oogen 
schijnen de p ijn lijke tooneelen op de 
kaai vast te houden.

« ’t Is  ongelukkig voor die menschen », 
mompelt h ij.

« D a’s wel waar », meen ik, « doch 
moest een Oostendsch visscher kunnen 
sparen, dan zouden ze wel eens een sta
king kunnen aangaan ».

Onze vissehers leven als de meeuwen, 
onbekommerd zwervend tusschen lucht 
en water, ot  staande op het ijs  der hard- 
gevrozen dokken van honger stervend, 
fie r rechtop. Van samenwerken is er ook 
bij hen geen spraak. Slechts op zee zijn 
de vissehers één. De Koele keien van ds 
nuchtere stevige kaai, ontnemen hun 
hart de warm te van den deinenden 
plankenvloer der sloepen. Zóó is de kloe- 
fenbende. Als zij vandaag geld hebben 
moet het tegen morgen op. Teveel is er

1 noodig om die groote gezinnen een 
j m enschwaardig leven te verschaffen. Al 
I hokken ze met heele benden samen op 
een paar kamers en sleuren de visschers- 

! vrouwen hun lijf  krom aan manden gar
naal en visch, toch hebben zij geen rooie 
knop als de nood aan den man komt.

Ze zouden m aar eens op school moeten 
gaan bij de Pinzeschijters.

« Een Pannenaar is meer boer dan vis
scher», zegt M ijnheer Pol, «die kent de 
waarde der seizoenen en weet te zaaien 
en te maaien en stug m aar staâg zijn 

i voorraadschuur te vullen ».
I «Nu, het is misschien dank zij hun 
boerenpsyche dat zij thans bijna allen 

j zelf reeder geworden zijn, al kwamen zij 
! dan ook naar hier op hun kloefen. Onze 
menschen kennen enkel de zee en de zee 
alleen. Ze leven met ebbe en vloed en 
weten ’.t stille ruischen niet van den 
wind door ’t loof der veldvruchten».

De driestaken der Pannenaars zijn ver 
te zoeken.

Iem and trekt zich de trap op. ’t  Is  
weer dat oude vrouwtje. W at w il ze nu? 
Ik  heb haar nochtans goed verklaard dat 
er ’s Zondags geen betalingen gedaan 
worden. Ik  maak ’i  lich t aan en wacht 
tot ze tastend de deur heeft dichtgetrok
ken, om er haar op te w ijzen dat haar 
aandringen vergeefsch is. Een aarzelende 
hand steekt, van onder den neusdoek met (

I bruine snuifstrepen, het weegbriefje naar 
j m ij uit.
j « M ijnheer, ik kom nog eens zien of ik 
'toch het geld van de 0.17 niet zou kun
nen krijgen? » Hoop tr ilt  in haar bange 
stem.

« ’t Is  voor de 0.17, een open boot, 650 
kilo sprot aan 10 fr. », verklaar ik  aan 
M ijnheer Pol.

Ik  geef m ijn hoofd een halven draai 
en tracht een beetje wrevelig te zijn:

«M aar vrouwtje, ’k heb je toch al ge
zegd dat er vandaag niet betaald wordt».

« Ik  heb het geld toch zóó noodig, M ijn 
heer ».

« Ik  kan er niets aan doen, moedertje, 
ik  heb vandaag geen geld in  kas ».

«M aar mensch, m ’n vent is versteven 
van de kou. De arme duts is vannacht 
naar zee geweest, in  de bijtende koude, 
met een open boot, zonder één slok war
me koffie: h ij kan z’n vingers niet meer 
verroeren, de sukkelaar ».

Het w itte briefje tr ilt  als een stil ver
w ijt tusschen ons in. De vrouw richt zich 
thans tot M ijnheer Pol. H ij beziet haar, 
zijn gelaat verdonkert, ’k Geloof dat h ij 
medelijden met die oude neusdoek krijg t 
want h ij fixeert halsstarrig de bevende 
franjes. Dat wordt gevaarlijk, want als 
ik  het mensch moet betalen, zal zij al 
de vissehers nog dezen avond op m ij af- 
sturen om hun geld.

Visschersvrouwen kunnen niet zwijgen. 
Ze kan toch zeker wel ergens op de poef,

gaan, er zijn kleine w inkeltjes genoeg 
w aar de lei a ltijd  gereed ligt.

Ik  tracht de atmosfeer te breken, doch 
I ik krijg  den tijd  niet enkele dissonanten 
i te laten hooren. ’t Vrouwtje is me voor 
en klam pt zich vast aan de emotie die 
ze bij M ijnheer Pol aanvoelt. Ze rich t 
zich rechtstreeks tot hem.

«M ijnheer, m ’n vent is laat op den 
namiddag met zijn boot binnengeloopen 
en nu h ij de sprot gelost heeft, kan ik 
hem geen warm eten noch drinken ge
ven. Och, Lieven Heer, kunjt gij dan niet 
begrijpen w at het beteekent den gan
schen nacht op de zure zee te zwatelen, 
met niets orn zich te warmen, en als je 
dan thuiskomt ’t schamel beetje geld dat 
je verdiend heb.t nog niet te kunnen 
krijgen ».

Ik  waag een laatste poging om de tij 
te doen keeren.

« Ja  m aar, moedertje, de banken zijn 
den Zondag gesloten en w ij durven hier 
in  dit w rak bureau geen geld laten ».

« M aar, M ijnheer toch, het is m aar 
zestig frank, vergeet niet dat m ijn man 
met hoog water weer naar zee moet. In  
God’s naam, M ijnheer, ik  kan hem toch 
niet opnieuw laten gaan zonder warm 
drinken. M ’n vent is zestig jaar, ’k heb 
schrik dat h ij het zal besterven». H aar 
oogen worden vochtig, al zijn ze door 
vroeger lijden, zooals bij alle visschers
vrouwen trouwens, reeds lang uitge
weend. ( ’t  Vervolgt).
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W i n t e r h u l p
O  O S  T b ' x n  E  

5 i Y serstraa!, 5

WINTERHULP

GIFTEN : Cftihaling in  Hotal Ib is 150 fr* na het zingen van een l ie d  

door den heer J .R og iers.

ERRATA In een vorige l i j s t ,  werd "bij v erg iss in g  vermeld Fr.Van C o illie  

1000 fr .H et moet z ijn  Fr.Van CAILLIE.Hat g e ld t h ier nam elijk de 

c e r e -n o ta its  Fr.Van C a illie .Z o o  ook werd de naam vergeten van den 

heer Vervaeke,gewezen gem eenteraadslid 100 f r .

Het i s  d itm a/l de soh u ld /n iet >ran ĥ O zetdüivefctje maai 

van het d y iv e li je  d / i  s c h u ilt  in /d e  sgraijflq^iohines en s< 

l e e l i j k s  poetsen «an sp elen . !
AANHOUDING VAN EEN ONDERWIJZERES

Hesda eenigan t i j d  geleden maakte de dagbladpers groot misbaar 

over de zoogezegde aanhouding van een onderwijzeres u it  het o f f io ie e l  

onderwijs omdat ze taan haar le er lin g en  zou gezegd hebben dat ze 

geen geld  moesten meebrengen voor Winterhulp.daar het grootendeels  

naar de Duitsohers g in g .

Na v e e l vergeefsohe pogingen i s  men er e in d e lijk  in  gelukt een 

terech tw ijz in g  te  bekomen van d ie  gesch ieden is d ie verzonnen werd 

van A to t  Z.

Het onderwijzend personeel zoowel van het o f f i c i e e l  a ls  van 

het v r ij  onderwijs ondersteunt W interhulp.zooveel het kan en ze t  

de le er lin g en  aan er aan mede te  werken,hetgeen dan ook gedaan wordt.

-y
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Telegrammen.
Voor Oostende en de omliggende gemeenten kunnen thans 
wederom telegrammen verzonden worden. Het spreekt van 
z e l f  dat h et h ie r  h o o fd za k elijk  gaat over g e leg en h e id s-  
telegrammen.
Nadere in lic h t in g e n , z i jn  te  v erk r ijg en  op het T elegraaf  
bureau, K. Janssenslaan  4 , nahij de Leopold I p la a ts .  
'Yoor- cbe har.ewéadgft-^-
W i^slezen in  een lo c a a l  b lad: "De wedde van de màancl^
Mei 19^€L z a l u itb e ta a ld  worden aan de bedieatften en 
w erkliedens d ie  a lsdan  hun post hebben 
En wat k r ij  genNie bedienden en werklJsiSen d ie  wel op 
hun p ost gebleven  Z'ijn en de*»doo<^fiebben g etro tseerd ?  
NIETS .' z e l f s  n ie t  de ïninste a d u e lijk e  b ev o o rd ee lin g .
I s  het dan te  verwonderen jj^t de moed er u i t  i s  b ij  een  
g ed ee lte  van het stadsp^f^soneel enV&anf'ook v a st  b es lo ten  
i s ,  gebeurlii'K  z e lfd e  geval^ er ook van onder
te  trekken, hun in  v e i l ig h e id  t e xfeyengen, en vmfc 
een maand o f £tfee b etaa ld  v e r lo f  ergens in  h et zuiden  
Vèn Erankr^fk te  gaan g e n ie te n .
-Nee, - dar gf>lijken f̂ce e s  t and^1s wraakpeepend'^f^JJ
In het M uziekconservatorium deCommissie van
De mandaten van de volgende leden  1ran/het S te d e lijk  
Mueiekconservatorium z u lle n  in  den eerstkomenden z i t t in g  
van den Gemeenteraad vernieuwd worden: F. D evriendt, 
S ch ep en -V oorzitter , T. Moreaux, J .  Simar, A. Van V laen- 
deren, J .  P e t i t ,  le d e n .
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- 4 o , 5  o /<2 ôt-sx . o o/'<- AjUx* l/̂ Gsn. yu^cuMX. /ocÆc^iy, ê t /t^ tJ S o c /ie ^ k 1
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S E T  V I S S C H E R I J B L A D

Oostendsch Nieuws
fvervolg)

BEVO RD ER IN G .
De lu itenant der gendarmerie Van- 

maelder, die sedert 1934 in  onze stad 
dienst doet, werd naar Brussel overge- 
plaatst.

Z ijn  plaatsvervanger is lu itenant Van 
Durme, u it Antwerpen.
O PG EPA ST  !

De steno-dactylo school «CREM ER» is 
thans gevestigd : Marie-Joséplaats, 2bis 
(boven de wasscherij en haarkappers- 
w inkel).

(23)
M ED ED EEL IN G  AAN DE BEVO LK IN G .

De m oeilijkheden door de bevolking 
dezen W inter ondervonden bij de bevoor
rading in  aardappelen, heeft menigeen 
aangezet zelf een stukje grond te bebou
wen.

Behalve de boven de 500 gezinnen die 
door toedoen van het gemeentebestuur 
een strook grond bekwamen, zijn er hon
derden die op eigen hand zich wisten 
grond aan te schaffen.

Hun groote bekommernis is nu: «over 
pootgoed beschikken».

N aar in lichtingen ons door bevoegde 
personen bezorgd, zal dat pootgoeu 
slechts in  de tweede helft van de maanu 
April toekomen. He.t b lijk t inderdaad dat 
er in  de streken van herkomst van dat 
pootgoed nog groote koude heerscht en 
de verzendingen uit dien hoofde voorals
nog niet mogelijk zijn.

De officieele verdeelers van het poot
goed zullen allen mogelijken spoed bij- 
zetten om iedereen voldoening te geven, 
zoodra de gelegenheid zich voordoet. Z ij 
verlangen geduld vanwege de belangheb
benden. Van het planten van eerstelin
gen zal dus moeten worden afgezien, om 
zich te beperken tot de latere soorten.

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.

(24)

T ER  H ER IN N ER IN G
In  het Stedelijke Laboratorium  zal de 

zaal van de scheikundige proefnemingen 
den naam  dragen van «Zaal Ja n  Eve
raerts», als herinnering aan dien bij 
uitstek plichtsgetrouwen ambtenaar, 
welke in  zulke jam m erlijke omstandig
heden om he.t leven kwam. Tevens zal 
zijn foto er bestendig gehangen worden.

W ij kunnen dit voorstel slechts vol
ledig bijtreden.
B E L A N G R IJK  B ER IC H T  VOOR 
B U R G E R L IJK E  OORLOGS IN VALIED EN  
W ED U W 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. N a 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 bij voe
gen voor antwoord a.u.b.).

Pierre
LANNOYE-VANTYGHEM

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

Handelsregister 9390
(25)

Afgedankt en Misbruiken

V ER D ER E  AFBRA AK .
N aar medegedeeld wordt heeft ons 

stadsbestuur beslist de huur af te zeg
gen voor de vier huizen welke zich nabij 
het gerechtshof, ln  de E. Beernaertstraat 
bevinden en die er een w aarlijk  triestig 
uitzicht verleenen.

Zullen deze gebouwen thans ook ge
sloopt worden ? Het ware te hopen !

Tl »••••••••••«

IJZERWAREN -
'  QUINCAILLERIE

Jack DELANGHE
Nieuwpoortsche Steenweg, 34

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

H. R. 3673 •  Tel. 72.072
(27)

••••••••••••( ICZZ] !»•••••••••••«
N IEU W E  G R A FK ELD ER S . *

Eerlang zal worden overgegaan tot het 
in aanbastt ding stellen van den bouw 
van 76 grafkelders op het oud-kerkhof. 
Andeizijds heeft het stadsbestuur den 
prijs voor een grafkelder van 5075 fr. op 
3200 fr. verhoogd.
DE T 'JD E L I JK E  BED IEN DEN .

Op het stadhuis moesten alle tijde lijk  
aanvaarde bedienden, werklieden en 
pompiers, een lijs t invullen, betreffende 
hun persoonlijke inkomsten en deze van 
hun fam ilie. Het schijnt dat deze in lich 
tingen het schepencollege moeten toela
ten alle onregelmatigheden op te speu
ren.
DE C O M M ISS IES  VERGA D EREN .

Vrijdag a.s. komen de verschillende 
commissies van den gemeenteraad bijeen 
o,o het Gerechtshof. Zullen achtereenvol
gens besprekingen voeren: de commissies 
van Openbare Werken, van Financiën en 
Visschershaven, van Bevoorrading en van 
den Burgerlijken S tan d
NOG EEN AANGESPO ELD  L IJK .

Zaterdag spoelde alh ier het lijk  aan 
van een Engelschen vlieger, met den 
naam  van H. A. L. Barber.
SC H ILD ER IJE N  VAN GROOTE W AARDE

Het b lijk t dat de schilderijen en tee- 
keningen van De Beuck, welke onlangs 
aan de stad werden geschonken, groote 
kunstwaarde hebben. D it is ook het ge
val voor de om lijstingen.

Men doet dus best ze niet van uit 
Brugge, w aar ze in  zekerheid zijn, naar 
Oostende over te brengen om ze hier er
gens in  een kelder te bergen.
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 u it 
en beware het zorgvuldig.

W AT ZAL ER  M ET H ET DOEK VAN 
SC H ILD ER  BA ST IEN  G EBEU R EN  ?

Om trent drie maanden geleden heeft 
ons stadsbestuur aan schilder Bastien 
gevraagd wa.t h ij schikt aan te vangen 
met zijn werk tentoongesteld in  de Pa 
norama. Men ontving nog geen bescheid.

Het Inpakken van zijn schilder doek 
zal ongetwijfeld zeer veel werk kosten en 
kan slechts door specialisten gedaan 
worden. Het is immers 120 m. lang 
40 m. hoog en bij het oprollen zal men 
rnet veel voorzichtigheid moeten .te werk 
gaan, w il men het doek niet schenden

De m aatschappij zonder winstbejag, 
die het Panoram a uitbaatte, heeft on
dertusschen opgehouden te bestaan.

Men zal zich herinneren dat de grond 
in  1923 bij den bouw aan de m aatschap
p ij werd afgestaan, onder voorwaarde 
dat in  den loop van een zeker aantal ja 
ren, grond en gebouw eigendom werden 
van de stad.

Naar ons inziens kan men met dit ge
bouw niet veel aanvangen, het is erg 
beschadigd en werd opgetrokken zonder 
veel kunstzin, alleen aangepast aan het 
doel waarvoor het eigenlijk moest die
nen.

Men heeft de gedachte geopperd de 
stadsbibliotheek er in  onder te brengen; 
w ij meenen dat de Panoram a hiervoor 
niet geschikt is.

De herbouw en aanpassing zou te veel 
kosten vergen en men zou zeker iets tot 
stand brengen dat wederom m aar half 
werk zou zijn.
W IN T ER H U LP .

Giften. —  Om haling in  Hotel Ib is 150 
fr., na het zingen van een lied door den 
heer J. Rogiers. Leerlingen St. Jozef s- 
school Alfons Pieterslaan, 430 fr.

Errata. —  In  een vorige lijs t werd bij 
vergissing vermeld Fr. Van Coillie 1000 
fr. Het moet zijn: Fr. Van Caillie. Het 
geldt hier nam elijk de eere-notaris Fr. 
Van Caillie. Zoo ook werd de naam  ver
geten van den heer Vervaeke, gewezen 
gemeenteraadslid, 100 fr.

Aanhouding van een onderwijzeres. —  
Reeds eenigen tijd  geleden maakte de 
dagbladpers groot m isbaar over de zooge
zegde aanhouding van een onderwijze
res u it het officieel onderwijs omdat ze 
aan haar leerlingen zou gezegd hebben 
dat ze geen geld moesten medebrengen 
voor W interhulp, daar het grootendeels 
naar de Duitschers ging.

Na veel vergeefsche pogingen is men 
er eindelijk in  gelukt een terechtwijzing 
te bekomen van die geschiedenis die ver
zonnen werd van A tot Z.

Het onderwijzend personeel zoowel van 
het officieel als van het vrij onderwijs 
ondersteunt W interhulp zooveel het kan 
en zet de leerlingen aan er aan mede te 
werken, hetgeen dan ook gedaan wordt.

Voor uwe LIM ONADEN
wend U tot de limonadefabriek CROWN

De twee tijde lijk  aanvaarde toezieners 
in  Stadsdienst, M ... en Van H ..., respec
tievelijk  bij den Riooldienst en de Op
ruim ingsdienst, werden ingevolge klach
ten welke op het stadhuis toekwamen 
afgedankt. Het zou gebleken zijn, dat 
beiden een schoone bijverdienste had
den, waarmee ze norm aal zouden kun
nen leven. De eene houdt een café-res- 
taurant en de andere is een bekende in 
de sportwereld.

Als dit w aar is, zijn we er mede ak
koord, m aar op het stadhuis z ijn  er ook 
nog anderen en wel nam elijk de broeder 
van den stadssecretaris, die agent is van 
een groote verzekeringsm aatschappij, se
dert meer dan een jaa r tijdelijke bedien
de is en daarenboven twee zoons heeft 
w aarvan de eene tijd e lijk  in  den beplan- 
tingsdlenst is en de andere thans politie
agent wordt.

Moet er dus alleen a ltijd  brood zijn 
voor dezelfden of moet elkeen kunnen 
leven?

Daarenboven hebben we reeds gemeld 
da.t de stadsinspecteur Surmont, buiten 
zijn wedde van 54.000 fr., nog secretaris 
is van de stedelijke pensioenkas aan 
6.000 fr. per jaar, schatbewaarder van 
Oostendschen H aard waarvoor h ij on
geveer 4.000 fr. ’s jaars ontvangt, secre
taris is van den Teringlijdersbond w aar
voor h ij ook 6.000 fr. per jaa r heeft en 
tenslotte secretaris is van den Gezond
heidsdienst waarvoor h ij ook een ja a r
lijksche vergoeding k rijg t w aarvan w ij 
het bedrag nie.t kennen.

W at meer is, we stellen vast dat nog 
andere leden van deze fam ilie aan stad, 
buiten hun stadswedde, bijverdiensten 
hebben. Een er van doet aan brandver
zekering en is ook nog secretaris-ont- 
vanger van «Eigen Haard», zoodat we 
ons afvragen waarom ook hier niet in 
gegrepen wordt.

W ij hebben het hier n iet tegen de per
sonen en we begrijpen ook, dat het ge
meentebestuur een ondankbaar besluit 
zou moeten nemen, m aar w aar dit geldt 
voor de eenen, moet het ook zoo zijn voor 
de anderen, bijzonderlijk als men met 
drie leden van één huisgezin een goede 
verdienste heeft en voor w at de stads
inspecteur van financiën betreft h ij reeds 
een wedde van 54.000 fr. ontvangt.

W e leven in  een tijd  dat elkeen moet ! 
geholpen worden en als de belangheb-, 
benden het zelf n iet w illen begrijpen, ! 
dan hopen we dat ons Schepencollege, ! 
dat in  al dien tijd  uitstekend werk ge
leverd heeft, ook hier de noodige kracht
dadigheid zal aan den dag leggen, ter ; 
volledige voldoening van de bevolking. I

Burgerlijke Stand
— t — _
GEBO O RTEN

17 M aart. —  Claudine Jonckheere van 
K a re l en Eugenia Ryckier, Torhoutsteen
weg, 268.

18. — Danielle Govers van Raymond 
en Francine Sib ille, Plantenstraat, 20.— 
August Lancsweert van August en E lv ira  
Maes, Schipperstraat, 34.

21. — Roland Dejonghe van Albert en 
Ludw ina Pottelanqie, Paulusstraat, 19. 
E rik  Lauwereyns van M ichel en Magda
lena Declerck, woont te Steene. —  Ivan  
Bastin  van W illy  en E lv ira  Barbaix, Ko 
ninginnelaan, 20a.

DE GEDIPLOMEERDE VROEDVROUW
Irma LANNOYE

gelast zich met verlossingen en ver
zorging ten huize.

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

(32)

ST ER FG EV A LLEN
15 M aart. — Henri Coopman, 44 jaar, 

echt. van Vanderstraeten A licia, Veree
nigingstraat, 122.

16. — Joanna Van Hoste, 83 jaar, wed. 
Jozef Valentyns, Vereenigingstraat, 101. 
Edmond Hessens, 84 jaar, echt. van M a
ria  Maene, Am sterdam straat, 44. — Pie 
ter Mestdagh, 54 jaar, ong. S t Francis- 
cusstraat, 8.

17. — A lida Coucogne, 82 jaar, ongeh. 
Kerkstraat, 40. —  Roger Florens, 1 m „ 
St. Fracisstraat, 43. —  Em iel Vancleem- 
poel, 73 jaar, wed. Josepha Desaeyere, 
echt. Nat(haiia S^ragter, V rijhavenstr., 
3

18. — Sophia Debrock, 81 jaar, wed. 
Désiré Zwaenepoel, Dr. Verhaeghestraat, 
25. — Angela Loy, 49 jaar, ong. Stock- 
holm straat, 5. — Eugenia Marcus, 68 j., 
wed. Cam iel Verbeke, Stefanieplein, 25.

19. — Em elia Van  Praet, 45 jaar, echt. 
Louis De Coninck, woont te Breedene.

20. — M arie Vancayseele, 63 jaar, echt. 
Em iel Maertena!, Am sterdam straat, 90.

21. — Leon Dupon, 65 jaar, echt. van 
Elod ia Sa,p Ed. Cavellstraat, 15.

Wendt U bij ST ER FG EV A L  tot

August Verburgh
Aannemer van Begrafenissen 
OOSTSTRAAT, 36 — OOSTENDE

blj

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

(26)

DE M ED ED EEL IN G EN  AAN DE PERS.
Alle leden van het stadspersoneel wer

den anderm aal herinnerd aan het be
staande verbod mededeelingen te ver
strekken aan de pers over administratie- ' 
ve aangelegenheden.
W ER K LO O Z EN C IJF ER .

In  de week van 17 tot 22 M aart 1941 
werden per werkdag gemiddeld 705 werk
loozen gecontroleerd, tt.z . 439 mannen 
en 266 vrouwen. Tijdens de week van 10 
tot 15 M aart 1941, waren 767 werkloozen,1 
waarvan 485 mannen en 282 vrouwen.
BEK EN D M A K IN G  .

Het College van Burgemeester en 
Schepenen der stad Oostende brengt ter 
kennis van de bevolking, dat de Heer 
Gouverneur der Provincie heeft laten 
weten dat, naar luid van een mededee
ling van de Feldkom m andantur 578, te 
Brugge, het politieuur en het uitgaans
verbod als volgt vastgesteld geworden 
zijn voor het kustgebied:

Voor de periode tot 30 April 1941: po 
lltiuur te 21 uur; verbod voor de burger
lijk e  bevolking zich buiten huis te be
vinden van af 21.30 uur.

Van de periode van 1 Mei 1941 af: po
litieuur te 22 uur; verbod voor de burger
lijke bevolking zich buiten huis te be
vinden van af 22.30 uur.
O N TSM ETTING

Alle kleederen. welke door liefdadige 
personen aan het nationale werk W in 
terhulp worden geschonken om een of 
ander armoedig gezin te helpen, zullen 
eerst door den stedelijken ontsmettings- 
dienst gereinigd en gezuiverd worden, 
alvorens men tot de verdeeling zal over
gaan.
DE L A P JE S  GROND

Langsheen de Elisabethlaan waren des
tijds in  de aanpalende weidegronden, 
schuilplaatsloopgraven opgericht gewor
den. Zooals gemeld, worden deze thans 
afgebroken en met den grond gelijk ge
maakt. Nadien zal deze grond ter be
schikbaar van de bevolking worden ge
steld, in  den vorm van lapjés grond.

Een lezer die er eens een wandelingsje 
deed, heeft ons doen opmerken, dat, met 
de «snelheid» waarmee men er werkt, 
men er heel zeker niet moet aandenken 
nog in  1941 er aardappelen te planten.

1 PO LIT IE-EXAM EN S.
I U it het verslag van de ju ry aange
steld door het stadsbestuur is gebleken 
dat het examen voor de te begeven 
plaatsen van politieagent, volgenden u it
slag heeft opgeleverd:

1) Surm ont Lucien; 2) Hinderyckx 
Georges; 3) Dewulf Albert; 4) Valcke 
Raym ond; 5) Mommens Guillaum e; 6) 
Revniers M aurice; 7) 3auché Gaston. 
8) b e  Ruwe Robert; 9) Zanders Leo; 10) 
B illiau  Désiré; 11) Parm entier M arcel; 
12) Verbrugghe Fernand; 13) De Kanter 
G ustaaf; 14) Pauwels Frans; 15) Zonne- 
keyn Alfred; 16 Monteny Albert; 17) Lau- 
weres M aurice; 18) Vansuyt Noel; 19) 
Vaniseghem Kam iel.
G EM EEN T ER A A D SZ IT T IN G

De eerstkomende zitting van den Oos
tendschen gemeenteraad zal op Vrijdag 
4 April a.s. plaats grijpen. De volledige 
dagorde is nog niet bekend, m aar gezien 
het feit dat het thans meer dan drie 
maanden is dat de gemeenteraadsleden 
nog bijeen kwamen betwijfelen w ij het 
geenszins of zij zal wel zwaar beladen 
zijn.
KO EIEN  STR A AT

Als we een locaal blad mogen geloo
ven, dan zou het Schepencollege zich 
op het oogenblik bezig houden met het 
zoeken naar een nieuwen naam  voor de 
Koeienstraat.

Het blad voegt er aan toe da.t dit op 
verzoek van de belanghebbenden ge
schiedt...
SPANDO EKEN

Zondag had er een groote bokswed
strijd  plaats ten voordeele van W inter
hulp. Met dit doel werden op verschil
lende plaatsen in  de stad reusachtige 
spandoeken opgericht, welke heel zeker 
subjectief op het publiek hebben moeten 
inwerken.
DE AFV A LC O M M ISS IE

Zooals w ij onlangs gemeld hebben, zal 
er ook in  onze stad een afvalcommissie 
opgericht worden. Thans vernemen w ij 
dat de heer Ingenieur Vandewinckel aan 
het hoofd van deze commissie werd ge
plaatst.

Een uitstekend ambtenaar, die er wel 
voor zorgen zal dat uitstekende resul
taten zullen bereikt worden.
NOG 4 M ILLIOEN...

Om de meest dringende en onafwend
bare uitgaven van ons stadsbestuur te 
kunnen bekostigen, heeft het M inisterie 
van Financiën een nieuw voorschot van 
bij de 4.000.000 fr. aan oze stad .toege
staan.

Onze Schepen van Financiën zal wel 
tevreden zijn !
IN H ET M UZIEKCO N SERVATO R IUM

De mandaten van de volgende leden 
van de Commissie van het Stedelijk 
Muziekconservatorium zullen in de eerst
komende zitting van den Gemeenteraad 
vernieuwd worden: F. Devriendt, Sche- 
pen-Voorzittér ; T. Moi'eaux, J. Sim ar, 
A. Van Vlaenderen, J .  Petit, leden.
IN DE M UZI EK  AK ADEM IE

Mevrouw Feltesse, de uitstekende zang- 
leerares in  onze stedelijke muziekakade- 
mie, gaat weldra met pensioen. Om een 
geschikte plaatsvervangster of plaats
vervanger te vinden, zal een oproep wor
den gedaan to.t alle kunstenaars in  ons 
land.

TELEG RA M M EN
Voor Oostende en de omliggende ge

meenten kunnen thans wederom tele
grammen verzonden worden. Het spreekt 
van zelf dat het hier hoofdzakelijk gaat 
over gelegenheidstelegrammen.

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen 
op het Telegraafbureau, K. Janssenslaan 
4, nabij de Leopold I  plaats.
DE NOODWONINGEN

W ij hebben in  ons blad, te gepasten 
tijde, alle in lichtingen gegeven over de 
vergoedingen welke betrekking hadden 
op het verstrekken van noodwoningen 
aan geteisterde Oostendenaars ofwel aan 
dezen die hun woning moesten verlaten. 
De bevoegde dienst ls thans druk bezig 
met het opmaken van volledige en om
standige statistieken, welke moeten toe
laten te bepalen hoe groot de uitgaven 
zullen zijn van deze verstrekkingen.

Als men nu rekening houdt dat er 
eigenaars zijn welke een appartement 
zagen opgeeisoht worden in  Ju n i 1.1. en 
tot op heden hiervoor niet de minste 
vergoeding hebben ontvangen, dan zal 
men met ons ervan overtuigd zijn dat 
een spoedige regeling zich opdringt.

N aar bekomen inlichtingen zou dit 
thans niet lang meer op zich kunnen 
laten wachten, daar het M inisterie van 
Openbare Gezondheid zich bereid ver
klaard heeft het noodige geld te ver
schaffen.

Rechtbanken

Bericht aan de 
Werkgevers

H U W E L IJK EN
22 M aart. — Verschelde M aurits, brou

wersgast en Doom M aria, z. b. —  Ver- 
schueren Lodewijk, zeeman en Herkel- 
bout Philom ena, z. b.

H U W EL IJK SA FK O N D IG IN G EN
23 M aart. —  Tremm ery Renatus, kleer

maker, Gelijkheidstraat, 37 en Brissinck 
Elvire, z. b. G elijkheidstrat, 51. —  Vigne 
Henri, visscher, wed. van Alice, Vuylste- 
ke, Jozef I I  straat, 11 en Kroothoep He
lena, wed. van Aloise Moorthamer, Fr. 
Orbanstraat, 179. — Simoens Oscar,hulp
telegrafist, N ijverheisdtraat, 98 en Eicke 
Jeanne, naaister, Torhoutstenweg, 104. 
Houtmont Jan , aannem er van vervoer, 
en Hubrechsen Llian , V indictivelaan, 5. 
Voordecker Josephus, bediende, Rome- 
straat, 33 en Defer Maria.

Cinema’s
P A L A C E
- 1. Aktualiteiten U fa in  le  week.

2. Een dokumentair.
3. «Marionnet.ten» muzikale film  met 

Benjam ino G igli.

R I A L T O
1. Een dokumentair.
2. U fa aktualiteiten in  lste week.
3. Pau l K linger en Anneliese Hulig in 

«Krim inaalcom m issaris Eyck».
R E X

1. Een dokumentair.
2. U fa aktualiteiten in lste week.
3. Heinz Ruhm ann en Carola Hohn in 

«Hurra! ik  ben papa».

R I O
1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten U fa in  le  week.
3. Hans Moser en Licie  English in «De 

Ontrouwe Eckehart».

R O X  Y
1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten U fa in  le  week.
3. Charpin, A. Devere (onze groote 

Brusselsche komiek in  «De Zwanzers- 
Club».

F O R U M
1. Aktualiteiten U fa in  le  week.
2. Een dokumentair.
3. Zarah Leander in «Het H art van 

een Koningin».

AA NVULLENDE BROOD-, VLEESCH- EN 
M A R G A R IN EZEG ELS

Ten einde de werklieden, die aanvul
lende vleescnzegels bekomen, in  de mo-: 
gelijkheid te stellen hun bijrantsoen' 
vleesch te verschaffen in  dezelfde ver
houding als de andere inwoners, zal aan 
de werkgevers, voor hun rechthebbende 
werklieden, terzelfdertijd als de aan
vullende rantsoenzegels een dubbele 
vleeschkaart of eenige aanvullende 
vleeschcoupons worden overhandigd.

De dubbele vleeschkaart is van het
zelfde form aat en dezelfde kleur als de 
gewone kaart, doch draagt de verm el
ding « Dubbel rantsoen - aanvullende 
zegels » en de handteekening van den 
verantwoordelijken bediende belast met 
de aanvullende zegels zooals voorzien bij 
besluit van 4-11-40. Deze dubbele kaart 
zal eveneens, op naam, opgemaakt wor
den.

De vleeschcoupon, rechtgevend op één 
aanvullende vleeschbedeeling, b lijft gel
dig tot en met den 8en dag volgend op 
het verstrijken van de rantsoeneevings- 
periode voor hetwelk deze coupons wer
den uitgereikt. De laatste dag van gel
digheid zal ten andere op de coupon 
vermeld staan.

B ij de gemeentelijke vleeschm arkt 
kunnen de aanvullende zwarte vleesch- 
zegels dan alleen gebruikt worden tegen 
voorlegging van een vleeschkaart (dub
bel rantsoen - aanvullende zegels) of 
afgifte van een geldigen vleeschcoupon.

Bekomen een dubbele vleeschkaart, de 
werklieden, ingeschreven te Oostende, 
die een vaste en doorlcopende bediening 
uitoefenen die hen meerdere rantsoe
neering verleent. Ten einde aan zijn 
werklieden, woonachtig te Oostende, een 
dergelijke vleeschkaart te verschaffen, 
zal de werkgever bij den bevoegden 
dienst, een naam lijst van zijn werklieden 
indienen.

B ij het insturen der m aandelijksche 
inventaris der verbruikte zwarte zegels, 
zal de werkgever in  de kolom «Vleesch
coupons» de verm elding V. K . plaatsen 
nevens de namen der werklieden die een 
dubbele vleeschkaart bekwamen. Verlaat 
een werkman, die houder is van een dub
bele vleeschkaart, zijn werkgever, dan is 
deze laatste gehouden den bevoegden 
dienst daarvan onm iddellijk te verw it
tigen.

Bekomen een vleeschcoupon de werk
lieden woonachtig te Oostende die niet 
een vaste bediening uitoefenen doch 
aanspraak op bijrantsoenen kunnen m a
ken. Voor iedere 7 afgeleverde zwarte 
vleeschzegels moet de werkgever één 
vleeschcoupon afleveren.

B ij het indienen der m aandelijksche 
inventaris zal de werkgever nevens den 
naam  van een rechthebbende, in  de ko
lom «Vleeschcoupons» het aantal uitge
reikte vleeschcoupons vermelden. Deze 
kolom dient evenals deze van de andere 
zegels te worden opgeteld; het eventueel 
overschot moet met ds afrekeningsstaat 
worden overhandigd.

Ten einde deze vleeschcoupons, voor 
hunne werklieden te bekomen, wenden 
de werkgevers zich tot den bevoegden 
dienst en geven zooveel mogelijk bij be
nadering het aantal vleeschcoupons op 
die zij meenen noodig te zullen hebben 
op grond van 1 vleeschcoupon voor 7 
zwarte vleeschzegels.

P. S. —  Deze schikkingen zijn te allen 
tijde voor wijzigingen vatbaar en zijn 
alleen van toepassing voor de vleeschbe- 
deelingen ingericht op de gemeentelijke 
vleeschmarkt. Het spreekt van zelf dat 
de houder van aanvullende vleeschzegels, 
zonder vleeschcoupon of dubbele vleesch
kaart, deze mag verbruiken bij andere 
be- of verwerkende vleeschbedrijven.

R EC H TBA N K  TE  BR U G G E
EEN V O U D IG E BA N K BR EU K . — Ro

bert Flora, u it Oostende, werd wegens 
eenvoudige bankbreuk, veroordeeld tot 2 
maanden gevangenisstraf, voorwaarde
lijk  3 jaar. Beernaerts Eugeen, echtge
noot van Robert Flora, werd wegens het
zelfde feit, verwezen tot 4 manden ge- 
vangenifesQraf, zonder voorwaardelijk
heid.

SLEC H T E  BU R G ER S . —  Haeghebaert 
Rafae l van Oostende, werd voor het 
schenken van drank in  een ontuchthuis, 
gepleegd te Snaaskerke, verwezen tot 15 
dagen gevangenisstraf plus 700 fr. boete 
of 8 dagen. Om aanhitsing tot ontucht 
bij m inderjarige 5 maanden gevangenis
straf plus 1400 frank boete of 8 dagen, 
voorwaardelijk 5 jaa r en ontzegging van 
zijn burgerrechten gedurende 5 jaar. La- 
moot M arie werd wegens dezelfde feiten 
veroordeeld tot 15 dagen plus 700 frank 
of 1 maand plus twee jaa r gevangenis
straf plus 3.500 fr. boete of 2 maanden. 
De onm iddellijke aanhouding werd be
volen.

A LS M EN  GEEJN G EN O EG ZAM E ZO R
G EN  N EEM T. —  Verstraete Alfons, wo
nende te Blankenberge, had de voor
schriften van de lichtafdem ping niet te 
best gevolgd in  zijn woning. De uitkomst 
was: 182 fr. boete of 8 dagen kot.

ZE KW A M  VAN O O STENDE NAAR... 
B R U G G E  OM T E  ST ELEN . — Toon Lu- 
dpvica, gehuisvest te  Oostende, kwam 
meermalen naar Brugge en begaf zich 
naar een paar groote warenhuizen, waar 
men gemakkeelijk met een en ander gaat 
loopen. Op zekeren dag liep ze in de val 
en aldus moest ze ook voor de rechtbank 
alhier verschijnen. Ludoyica... kreeg 2 
maanden gevangenisstraf plus 350 fr. 
boete of 15 dagen voorwaardelijk 3 jaar.

F IE T S D IE F  EN  D E V ER H E LE R S  G E 
STR A FT . —  Du jard in  Albert, van Oos
tende, ging een rijw ie l stelen en ge
woonlijk ging h ij zijn buit verkoopen bij 
De Spiegelaere Alfons en Van Hove Ed
mond. De eerste kreeg drie maanden ge
vangenisstraf plus 700 frank boete of 1 
maand, terw ijl de tweede en derde ieder 
15 dagen plus 350 frank of 15 dagen 
mochten inkasseeren.

RECH TBA N K VAN V EU RN E
AANKOOP VAN V A RK EN S. — Hes. Lu- 

ciaan, slachter-veekoopman te Nieuw
poort, werd beticht van te St-Joris op 18 
Jan u a ri jl. twee varkens te hebben aan
gekocht op een ander p laats dan op een 
distributiecentra. De rechtbank heeft 
hem veroordeeld tot 1400 fr. boete of 2 
maand vervangende gevangenisstraf.

V ER Z ET  T EG EN  VO NNIS. —  Mer. A l
fons, herbergier, Car. Angela, herbergier- 

i ster en Mer. M aria, huishoudster, allen 
: uit De Panne, hadden in  November jl. 
j te Veurne rijksw achters gesmaad. Op 
; 21 Jan u ari jl. werd de eerste veroordeeld 
1 tot 350 fr. boete en de anderen tot 182 fr., 
boete. Verzet werd door hen aangetee- 
kend. Aangezien de verdachten niet ver
schenen, werd het verzet n iet ontvanke
lijk  verklaard en hun eerste straf b lijft 
behouden. Daarbij worden zij verwezen 
tot de kosten van verzet, 

j Z IJN  GRAAN V ERKO C H T  ZONDER 
I TOELATI)NG. — Cas. Léon, landbouwer 
: te Lombardsijde, had in  October jl. zijn 
! ibroodgraan verkocht zonder totelatttig. 
fr. boete of 1 maand gevangenisstraf, met 
De rechtbank heeft hem verwezen tot 700 
verbeurdverklaring van de hoeveelheid 
tarwe. C. heeft eveneens beroep aange- 
teekend

D IEFST A L  EN  H EL IN G  VAN K O EIEN . 
— Car. Polydoor, mandenmaker te Stee
ne en Mul. Ju les, handelaar te Oostende, 
hadden te M iddelkerke in  October jl. 3 
koeien bedriegelijk weggenomen ten na
deele van M atthys Hector. C. werd ver
oordeeld tot acht maanden gevangenis
straf en 1400 fr. boete of 2 maanden ge
vangenisstraf en M. tot vier maanden 
gevangenisstraf en 350 fr. boete. Dek. 
Oscar, veekoopman te Klemskerke, werd 
wegens heling dezer dieren veroordeeld 
tot 2 maanden gevangenisstraf en 2100 
fr. boete of 3 maand gevangenisstraf. Van 
Oscar, werktuigkundige te Oostende, 
welke ook in deze zaak betrokken was, 
werd vrijgesproken. Verders beveelt de 
rechtbank de onm iddellijke aanhouding 

, van Car. Beroep werd door Dek. aange- 
teekend.

Het Hotelbedrijf

SCHOONE VO O RU ITZICH TEN
Eenige maanden geleden werd te Brus

sel de «Société Anonyme Union Hôte
lière et Imm obilière «UNOTIM » gesticht.

Deze zeer belangrijke m aatschappij is 
op heden eigenaar van het Hotel Beau 
Rivage te Oostende, Lords Hotel, het P a 
viljoen Luxembourgeois, enz. Z ij kwam 
in  het bezit van een akte van aankoop 
voor het Hôtel de l ’Océan, welke aankoop 
in  de eerstvolgende dagen zal worden ge
regeld.

De Beheerraad van de S.A. Unotim» 
ziet er als volgt u it: 

Voorzitter-Beheerder: De heer Po lydore 
Verscheure, onze stadsgenoot; bestuur- 
der-beheerder : de heer Henri Van Has- 
broeck, oud-stadsgenoot; beheerder: de 
heer Louis Vermaelen, een der bestuur 
ders van de «Grands Hôtels Européins».

W ij hebben deze heeren enkele dage'h 
geleden te Oostende kunnen ontmoeten 
en w ij waren gelukkig te vernemen dat 
de S. A. Unotim  van gedacht is te Oos
tende, onm iddellijk na de vijandelijkhe
den, groote extra moderne hotels op te 
richten, zooals er in  Egypte, Frankrijk  
en Am erika te vinden zijn.

De Oostendenaars hebben den h. Van 
Hasbroeck niet vergeten, welke te Oos
tende het Hotel du Litto ral, l ’Océan, Im 
périal, Continental, Hotel de Londres en 
het Rochester Hotel liet bouwen en uit
baatte. H ij bouwde en exploiteerde het 
grootste hotel van Europa, nam elijk het 
«Grand Hôtel des Pélérins» te Lisieux, 
hetwelk een 1.200 ta l kamers bevat en 
direct met een station is verbonden. Het 
werd door Zijne Heiligheid den Paus op 
dat oogenblik Pauselijk Legaat, ingehul
digd.

W at onze volksvriend Polydore betreft, 
het lig.t voorzeker nog frisch in  ieders ge
heugen w at al onze Pol heeft bijgedra
gen voor het welzijn van zijn geboorte
stad. Noteeren w ij nochtans de ta lrijke  
Luxemburgsche feesten te Oostende door 
hem ingericht met aankomst van een 
groot aantal speciale treinen u it Luxem
burg, zijne Luxemburgsche Tentoonstel
ling van 1936, de deelneming van Luxem
burg aan onzen bloemenstoet, de reis van 
onze stadsharm onie naar Luxemburg in 
1938, welke gratis door bemiddeling van 
den heer Polydore Verscheure, op uitnoo- 
diging plaats vond. M aar vergeten w ij 
ook niet de aangename «causeries» van 
Polydore voor Radio Luxemburg alsook 
deze voor het I. N. R.

De heer Verm aelen welke zich het 
meest met de internationale hoteliers- 
industrie bezig houdt, is ook geen onbe
kende voor de Oostendenaars.

W ij wenschen de «Unotim» het aller
beste toe en tw ijfelen er geen oogenblik 
aan dat onze stad Oostende met zulke 
mannen zooals vroeger terug een inter
nationale badstad zal worden, zomerver
b lijf der Gekroonde Hoofden en Vooraan
staande Pesroonlijkheden uit de gansche 
wereld. p m

De gulle Lach

De Engelsche Week
Zaoterdagnoene ofgelusterd !
Nekke. —  Ewel Charlouis, ziej vrie dè 

vandachternoene ?
Charlouis. — Bejaak nekje, je w it gie 

dawel. T is toch ingelsche weke voer us.
Nekke. —- Tis woar. K an t vergeten. 

Moa hè je gin goeste voar e wandelingsje 
te doen memme?

Charlouis. — E  wandelingsje? Ken van 
nu al zeir an me voeten. W a peinsje wel.

Nekke. — Kbedoelen ik nie te voette 
weij !

Charlouis. — Memme vilo w il ik  ook
nie. Tis e geile rammelkasse en kzien 
benowd dank der op en dag goan deure 
stuken.

Nekke. —  Moa wien sprikt er nu van 
vilo ! T is vanne toertje met de moto 
dank spreken.

Charlouis. — Nu ziejje geile gansch 
zot zeker? Je  ziet oast gin ein moto m ir 
op straote en an en anderen kant 1st 
er ook a gin nafte m ir! A lli nekje

Nekke. — En  tis toch gemeind w i Char
louis. Ken verlede weke nog noa Meet- 
kerke gewist met de moto.

Charlouis. — Hoe flik  je gi da? Kw isten 
ik ni da je gie a moto haaad!

Nekke. — Ken gin moto en ken toch 
ein! Tis gelik e ratseltje hé?

Charlouis. —  Eksplikeir je zot!
Nekke. — Ewwel lustert. E  je gie mien 

nog nooit gezien op me moto?
Charlouis. — Op die roon? Deen is 

toch van joen nie !
Nekke. — Neen? Van wien istten dè? 

Haan ze doar vroeger een? Neins éh? 
Ken drik vooren gezorgd datten doar ge- 
kommen is zoander en kluutte te betalen 
en kmaggen ton wè zeggen datten van 
mien is zeker?

Charlouis. — ’k W illen  doar niet verder 
over diskutteeren mej je. Moa vanwoar 
haal je gie die nafte ton?

Nekke. — Ja ... U it de... u it de... en 
weil ut de bidons hé?

Charlouis. — Da weettek ook. Tis in 
alle geval ut je neuze nie. M oar betaal 
je gie die nafte?

Nekke. — W è... je zie gie wè kurleUs 
moar ’k gont je toch mo zeggen, ’k Be
talen ze nie.

Charlouis. — Das gemakkelik. Ze ge
ven ze ton kaddoo?

Nekke. — Kzeggen dannie. Ze weten 
nie dank ze gebrukken. Gon ’k ik  nu 
zeggen dankkik weggoan voedden dienst 
weten ze tnie hé?

Charlouis. — Ah je fiennoore. Mo 
lustert...

Nekke. — Ja  lustert ekki Charlouis. 
Verm its daj nie w ilt meegoan memme 
gonk alleene e ojje nog entwa te vragen 
et, vraagget te noaste k ir ! Salut.
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