
LICHTEN

t MEI
uit aan

eur- 1 D 4.18 19.03
oth- D V 4.16 19.04
ge- 3 z 4.14 19.06
los, 4 z 4.12 19.07

iard 5 M 4.09 19.10
leen 6 D 4.05 19.13
1de- 7 W 4.07 19.12
/oor 8 D 4.04 19.15

fr. 9 V 4.02 19.17
en 10 Z 3.59 19.20

11 z 4.00 19.18
îgd. 12 M 3.57 19.21
wat 13 D 3.56 19.23
ïlke 14 W 3.54 19.24

15 9 3.53 19.26
16 V 3.52 19.27

d ? 17 z 3.49 19.30
ten, 18 z 3.50 19.28
iha- 19 M 3.47 19.31
ben 20 D 3.46 19.32
hen 21 W 3.45 19.34
> in 22 D 3.44 19.35
zet- 23 V 3.43 19.36

24 Z 3.40 19.39
25 Z 3.41 19.38
26 M 3.39 19.40
27 D 3.38 19.41
28 W 3.37 19.42

OR 29 D 3.37 19.44
30 V 3.36 19.45
31 Z 3.36 19.45

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

HOOGWATER

M EI
1X D 2.47 15.04O4 V 3.23 15.44
'c, Z 4.07 16.30
4 z 4.58 17..:o
O M 6.07 18.45
6 D 7.24 20.02
7 W 8.38 21.10
8 D 9.38 22.05
0 V 10.32 22.56

Kl z 11.20 23.43
11 z12.07 —
12 M 0.30 12.54
13 D i.16 13.40
14 W 2.05 14.27
!5 D 2.51 15.16
13 V 3.41 16.07
17 Z 4.33 17.03
13 z 5.35 18.10
19 M 6.45 19.21
20 D 7.58 20.32
21 W 9.02 21.30
22 D 9.56 22.19
23 V 10.40 23.00
24 z 11.19 23.37
25 z11.55 —
26 M 0.12 12.30
'V D 0.46 13.03
28 W 1.20 13.30
29 D 1.54 14.11
30 V 2.29 14.48
31 z 3.07 15.28

De uurwerken
aan land vertoo-
nen twee uur
later.
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Onze Visschers moeten geleid worden

Het is de belanghebbenden zeer goed 
bekend hoeveel moeilijkheden de hu i
dige kwesties in  zake opeisching, verhu
ring en vergaan van visschersvaartuigen 
opleveren en op welke onhandige wijze 
aeze kwesties, welke van zoo’n groot be
lang zijn voor de eigenaars van vaar
tuigen, behandeld werden door allerlei 
personen, die Deweren visschersvrienden 
te zijn oï door sommige reeders-visschers 
zen, die nu nog weigeren zich met het 
lot van hun vaartuigen te bemoeien, 
evenals met de kwestie van de opei- 
scningsgelden welke hen toekwamen.

Dat visschers zelf niet in staat zijn 
deze moeiiijke kwesties op te lossen, er 
voor te schrijven of daarvoor reizen te 
ondernemen en veel kosten te maken, 
begrijpen w ij.

U it alles had op een veel zakelijker en 
vooral eensgezinde m anier kunnen gaan, 
moesten zij eensdeels geweten heöben 
tot wien zij zich moeten richten en an- 
dersdeels sommige anderen nu eens hier 
en dan eens daar niet zijn «te biechte 
gegaan».

De ondervinding heeft ons ten an
dere geleerd, dat men voor veel visschers 
niet alleen nooit goed kan doen en zij 
meenen dat de officieelen of zij die zich 
de zaak aantrekken, dat m aar doen om
dat ze moeten of er belang bij hebben.

’t Is  ook voldoende dat in  dergelijke 
gevallen zich een bedrieger aanbiedt, op
dat zij hem hun vólle vertrouwen zouden 
schenken.

D it alles is een gevolg van gebrek aan 
samenwerking, organisatie en leiding.

W ant, een visscher moet geleid wor
den.

Daarom is het, dat voor hen de Cor
poratie een noodzakelijk iets zal zjin, 
naar wier reglementen zij zich zullen 
hoeven te plooien, op gevaar af m aat
regelen te zien nemen, die anders van 
veel ergeren aard zouden kunnen wor
den.

Dat dit van hen, die zich voor dezen 
wagen gespannen hebben, veel moeite, 
tijd en geduld zal vergen, kan niemand 
beter dan wij begrijpen, daar we sedert 
jaren het wel en wee van de armste 
klasse onzer samenleving kennen en be

ter dan wie ook verstaan dat we slechts 
met visschers te doen hebben.

Ju is t omdat we hiervan bewust zijn, 
weten we hoe men die menscnen dient 
te behandelen, welke hun gaven en iou- 
ten en aan welke gevaren zij blootge
steld zijn.

n et komt er daarom meer dan ooit op 
aan hen te leiden, te helpen en des
noods te verplichten zich naar de in  hun 
oelang genomen schikkingen of m aatre
gelen te gedragen.

Anderzijds zou op het Zeewezen en 
oij zijn piaatselijke diensten aan de kust 
over elk vaartuig, eiken reeder een voi- 
ïedig dossier moeten bestaan, die om zoo 
te zeggen het levensboek uitm aken van 
al hetgeen met die "vaartuigen, met dien 
reeder gebeurt.

Tnans wordt voor elk vaartu ig  een 
dergelijke bundel samengesteld, voor 
.vat de periode van 1 Mei 1940 tot op 
neden betreft, althans als deze vaartu i
gen de haven verlaten hebben.

M aar dat is niet voldoende!
Men zou het zoo ver kunnen drijven, 

dat men dit zelfs over eiken visscher be
schikt en het zoy alras blijken van welk 
uitzonderlijk bëlarfg' de in lichtingen, in 
dit soort dagboek bevat, zijn voor al wie 
deze zou te raadplegen hebben.

D it zal het werk van de Corporatie 
zijn, maar ware ook dat van onze p laat
selijke visscherijdienst of waterschouten 
geweest.

Of men het ooit zoo ver zal brengen 
dit practisch te verwezenlijken, is een 
andere zaak, a l dient opgemerkt dat de 
huidige gebeurtenissen hebben bewezen 
dat voor elk vaartuig het een onmisbare 
noodzakelijkheid is geworden alle ge
gevens en alle gebeurtenissen van nu af 
afzonderlijk te verzamelen in  w at men 
zou mogen noemen: de Levensgeschie
denis van onze vaartuigne en hun ree
ders.

Aan de Corporatie of aan de diensten 
van het Zeewezen na te gaan of ons 
idee kan of moet in  p raktijk  gesteld met 
al zijn nuttige gevolgen er aan verbon
den.

P. Vandenberghe.

De Corporatie van Visch- 
Visscherijprodukten

en

vischgroe-
Corporatie

EEN  AANMANING...
We wezen er op dat een groot aandeel 

van de te Oostende aangevoerde visch 
verplicht zijn te doen. Aan dezen toe- 
zooals de eigenaars der vaartuigen thans 
verlp icht zijn te doen. Aan dezen toe
stand moest verholpen, worden 

De heer Carlier, waterschout der h a 
ven, spoorde per omzendbrief de belang
hebbenden aan zich te gedragen volgens 
de gegeven onderrichtingen.

Deze omzendbrief luidde:
Over een veertiental dagen heeft de 

Nationale Landbouw- en Voedingscorpo
ratie de reglementeering en dé ordening
der visch en visscherijproducten bevolen, j  vastgestelde prijzen.

Tot dit doel werden te Oostende, te ; E r zal geen toelating tot uitvaren ver- 
Nieuwpoort en te Zeebrugge aankoop- ; ieend worden indien de bedoelde ver- 
centrales opgericht. A l de visschers zijn klaring niet vooraf schriftelijk  gedaan 
van ambtswege lid  van de Corporatie en t  werd.
moeten als dusdanig er de reglementen ; indien een eigenaar, die met deze ver- 
van naleven, zulks op grond van het be- j klaring in regel is, de vangst hetzij ge- 
sluit van 27 Oogst 1940 van het Minis- ' heel of gedeeltelijk aan de Centrale niet 
terie van Landbouw en Voedselvoorzie- ; aflevert, zal de visch of garnaal in bé
nin g. slag genomen worden door de Rijks- 

De visschers zijn bijgevolg verplicht j w acht. 
gansch hun vangst aan de centrale af Onder degenen die zich in  regel ge- 
te geven, onm iddellijk na aankomst te r , steid hebben op het waterschoutsambt, 
aanleghaven en zulks aan de vastge- zuiien de 12 grootste vaartuigen eerst de

Camiel Menu, leider van de
peering «Productie» bij de — . ..___ .
«Visch- en Visscherijprodukten», alsook Onze lezers hebben m ons numme 
een tw intig tal visschers. van  voor 14 dagen hierom trent breed-

H. Ortm ann gaf een uiteenzetting van ■ voerig kunnen lezen w at die onderhan- 
zijn zienswijze: Voorloopig zullen nog ! delingen heoDen opgeleverd, 
dagelijks een tw aa lfta l visschersvaar- : ■t ê I ls en was ons <*us mogelijk, m its 
tuigen mogen zee kiezen in  afwachting toesturen van voor sommige reeders 
dat w aarsch ijn lijk  reeds op het einde -n°S  ontbrekende inlichtingen in  zake 
van de volgende week alle vaartuigen mazout en olievoorraad, het a,antal man- 
samen zullen mogen uitvaren. Vooraf -scnappen aan boord, enz., deze geiden 
echter moeten de eigenaars op het wa- : in  ontvangst te nemen

1 Ten einde echter onze volledige

De Huurgelden en onze 
______ Reeders_______

DE B E L A N G R IJK E  O NDERHANDELINGEN  TE BR EST

be-terschoutsambt een verklaring ondertee- _ 
kenen bij dewelke zij zich verbinden de : iangloosheid in  deze aangelegenheid te 

------  - ' la ten  tot u i; in g komen er., in  acht ne-geheele vangst onm iddellijk en v rijw il
lig aan de Centrale af te staan tegen de

Het afsluiten van Overeenkomsten 
in zake Verhuring van Vaartuigen

Hierna volgt de vertaling van een 
model eener dergelijke overeenkomst, 
welke bij het in huurnemen van om het 
even welk visschersvaartuig in driedub
bel wordt opgemaakt en waarvan zij die 
hun vaartuig in beslag genomen zijn, 
zich dienen te voorzien.

Daarvoor moeten ze zich tot het Zee
wezen wenden, dus de Waterschouten, 
om te bekomen dat zulks langs o ffi
cieelen weg geschiede.

Aan de Reederij .........
te .........

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

noemde schip met zijn inventaris van
.............  1940 af voor eigen aanwending
opgevorderd. De duur der opvordering 
bepaalt de krijgsm arine.
1. Huidige waarde.

De huidige waarde van het schip is
door het krijgsm arinebureel, op grond 
van de nieuwbouwprijzen met in  acht- 
name der reeds vervlogen levensduur en 
den toestand van het schip na tusschen
komst des schattingswaarde, door de
benoemde schattingskommissie op ......
Rmk. vastgesteld geworden.
2. Vergoeding.

De vergoeding voor den duur der op- 
vordernig bedraagt met in achtname 
van de huidige waarde (c ijfe r ...) ja a r
lijk s  ...... Mk. De dagelijksche vergoe
ding bedraagt hierdoor ...... Mk. De ver
goeding loopt van den dag af .waarop 
het schip door de krijgsm arine opge
vorderd en haar ter beschikking gesteld 
werd, en tot den d.ig waarop het schip 
teruggegeven wordt. Volgt de teruggave 
vóór 12.00 uur, zoo wordt voor den te- 
ruggavedai m aar een havle dag vergoe
ding betaald.

M EK A N IEK E  TOUW-, G A R EN 
EN N ET T EN FA BR IEK EN

N. V.
REEDERIJKAAI - OOSTENDE

Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en 
O p e n b a r e  W e r k e n  
M a z o u t  « P u r f i n a »  

DIESEL MOTOREN « SULZER »

.(58)

3. Bijzonderheden over de te vergoeden 
onkosten.

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

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

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

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

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

A lle havenkosten, loodsgelden, enz., 
voor zoover zij kunnen geheven worden, 
draagt de krijgsm arine.
9. Betaling der vergoeding en onkosten.

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

B ij bevel: 
(Handteeken)

ABO N N EERT  U OP 
« H ET  V IS S C H E R IJB LA D  »

stelde prijzen. Tegenover de visschers, 
die deze volledige aflevering niet doen, 
zullen maatregelen getroffen worden en 
zelfs zal hun tijde lijk  of definitief de 
toelating tot varen ontnomen worden. 
Het is bijgevolg m ijn  p licht de visschers i

gelegenheid krijgen zee te kiezen.
EEN  GO ED E RAAD

W e tw ijfelen er niet aan dat alle eige
naars er zullen aan houden zich onmid-

hiervan op de hoogte te brengen en huni dellijk  op het waterschoutsambt in regel 
een laatste m aal op hunne plichten te I te stellen, ten einde de toelating te be
wijzen. > komen om naar zee te gaan. Ze zullen 

Ik  tw ijfe l dan ook niet dat de visschers j vervolgens de door hen aangegane ver- 
zich aan de bestaande reglementen zul-’ bintenis stipt naleven. Anders zouden ze 
len onderwerpen om zoo alle onaange- kunnen met vuur spelen en de gevolgen 
naamheden te voorkomen. Steeds b lijf zijn hiervan niet te overzien
ik  ter hunner beschikking voor alle ver
dere inlichtingen.

De W aterschout der Kust 
te Oostende, 

Carlier.

...EN DE BEK O M EN  U IT SLA G
Na het ontvangen van d it schrijven, 

kregen Zondag jl. 12 visschersvaartui
gen de toelating om de visscherij u it te 
oefenen. Slechts 4 leverden de vangsten 
af aan de Centrale, terw ijl de acht an
dere de buitgemaakte visch en garnaal 
buiten de aangestelde groepeering om, 
aan den man brachten.

Den Maandag zou het niet verbeteren, 
want op de acht vaartuigen die de vis
scherij uitoefenden, was er geen enkel 
die zijn vangst afleverde.

Den Dinsdag was men voornemens in 
te grijpen tegenover de weerspannigen. 
B ij de terugkomst aan de kaai werden 
de vaartuigen afgewacht door den heer 
Carlier, waterschout, twee agenten van 
het waterschoutsambt ,alsook een vier
ta l gendarmen.

Hun tusschenkomst leverde geen u it
slag op verm its de visschers middel von
den de visch aan elkeen af te zetten, 
buiten de Centrale.

D IT  KAN  TOCH N IET  B L IJV E N  
D UREN

Woensdagnamiddag werd er een ver
gadering bijeengeroepen. W aren hierop 
tegenwoordig • H. Ortm ann, van de 
Kriegsverwaltungsrat; HH. Sm issaert en 
Van Coillie, schepenen der stad; Van 
Durme, bevelhebber van de plaatselijke 
gendarmerie, waterschout Carlier, M.

We raden bijgevolg onze visschers aani 
zich hieraan niet bloot te stellen en her
halen, indien er mistoestanden zouden 
zijn, tracht deze met w ettelijke midde
len uit den weg te ruimen.

EEN  R IJK S IN S T E L L IN G
Een besluit van 24 April jl. genomen 

door den heer Dewinter, secretaris-gene- 
raal van het m inisterie van Landbouw, 
en Voedselvoorziening, bepaalt dat, de 
Nationale Landbouw- en Voedingscorpo
ratie en de van haar afhangende hoofd- 
groepeeringen, waaronder deze van 
Visch- en Visscherijprodukten, als 
openbare rijksinstelling  beschouwd 
wordt. W . C.

(Z ie vervolg bladzijde 3)

DE V ER K O O P VAN B IL JE T T E N  
is zoo ver gevorderd dat 
de T R E K K I N G  der

Loterij Winterhulp
R EED S OP 17 M E I 
i s  v a s t g e s t e l d .

W acht niet tot den laatsten 
dag om Uw B ilje t te koopen.

mende dat ons mogelijks zou kunnen 
aangewreven worden dat w ij ons als ver- 
■deeiers zouden kunnen aanstellen van 
de gelden toekomende aan onze visschers 
u it hooide der yergoedingen waarop zij

Onze Visschersvaartuigen 
in Spanje

Dinsdag had op het waterschoutsam bt 
een bespreking p laats met iie t oog op 
het terugorengen o/ het uitbaten van de 
visschersvaartuigen :

Z.8 «Theo N athalie» .toebehoorende 
aan Vantorre Jozef;

0.140 «Jeannine Georgette» toebehoo
rende aan Calcoen Roohus;

0.348 «Van Maerlant.» van Decreton 
Lous.

Aan deze bespreking nam en de ree
ders, de heer inspecteur Eberhardt, de 
Visscherijdienst en waterschout C arlier 
deel.

Vastgesteld werd hoe m oeilijk  en van 
hoe weinig practisch n u t het zou zijn, 
deze vaartuigen voorloopig naar België 
terug te brengen, in  acJtit nemend, dat 
zij, gezien hun grootte, to t een volledige 
werkloosheid zouden zijrt gedoemd.

De reeders verklaarden zich in  p rin 
cipe akkoord, de uitbati ag in  Spanje te 
laten geschieden, wat 1 iet voordeel zou 
opleveren, de vaartuigen in  goeden staat 
te bewaren en voor den reeder een goe
den stuiver op te breng en.

Het Zeewezen zal als gevolg van deze 
bespreking met een gevolmachtigde 
Spaansche afgevaardigde de onderhan- 
delingen tot een goed einde leiden en 
met het betrokken Sp an je  een akkoord 
van afstand om die vaartu igen  ondeï 
Spaansche vlag te la ten  varen voor den 
duur van den oorlog, aangaan..

Zoo is h ier nuttig we.rk verrïcht, w aar
door de belangen van de Belgische ree
ders het best gediend zijn.

recht hebben; anderzijds, nooit wetende 
wat ons onderweg kan overkomen, eens 
in  ’t bezit van die gelden, zoo hebben we 
de zaak grondig onderzocht en meenen 
te weten dat alle nuttige inlichtingen 
hiervoor door het Zeewezen verzameld 
worden om die daarna aan de In ten 
dance te Brest te laten geworden.

Insgelijks is, na onderhandeling, de 
Kredietbank voor Handel en N ijverheid 
te Oostende gansch bereid om de aan de 
visschers toekomende sommen wegens 
vergoeding en welke haar door de 
Fransch-Belgische Clearing of andere 
zullen overgemaakt worden, rechtstreeks 
uit te betalen.

Deze instelling is ten andere bereid 
om ook in  zake de Duitsche opeischin
gen zich gansch ten dienste te stellen 
der visschers tot het opmaken der fak- 
turen, alsmede alle briefwisseling met 
betrek op de vergoedingen vereischt door 
het kontrakt waarvan w ij hieronder een 
volledige vertaling laten volgen, ons wel
willend door de Kredietbank overge
maakt.

DE TE V ER LEEN EN  VOLMACHT

De ondergeteekenden:
Mr. X ..., eigenaar van het schip O....

rechthebbende der som van fr ............
ingevolge opeischingskontrakt n r ......
dd.;

Mr. Y ..., zelfde;
als vergoedingen hen toegekend door 
het Fransch gouvernement, voor opei
sching van hun schip, arbeidsprestaties 
aan boord, goederen volgens inventaris 
en m aterialen, of ook wegens opeisching 
van hun schip en toebehoorten door de 
bezettende overheid.

Verklaren dat bovengemelde sommen, 
in  hun naam en voor hunne rekening
gedeponeerd bij de Bank ...... te ......
in Frankrijk , door Mr. Y  van ...... die
nen overgemaakt te worden bij middel 
van de « Fransch Belgiâche Clearing » 
ten voordeele van elk hunner rekening 
in  persoonlijken naam  bij de «.Krediet
bank voor Handel en Nijverheid», K a 
pellestraat, Oostende België.

Tevens machtigen zij genoemde Bank 
...... te ......  in  Frankrijk , om alle som
men welke aan hen naderhand, hetzij 
in gezamenlijken of afzonderlijken naam 
zouden overgemaakt worden, op dezelfde 
wijze en naar zelfde genoemde «Krediet
bank voor Handel en Nijverheid», K a 
pellestraat, Oostende, België, over te 
maken.

Gedaan te Oostende, den ......
Jreteekend: X  —  Y  — Z.
We ttiging der handteekeningen door 

het Ge meentebestuur te Oostende.

Wie bezorgt er ons Inlichtingen over.

Een nieuwe Reis mev nuttige
Gevolgen

Verleden week Zaterdag is de heer ■ logne om te trachten na te  gaan hoe het
Vandenberghe eens te meer naar F ra n k - ! met de N20 P4  en N43 gestpM 
rijk  afgereisd, ditm aal met waterschouts- ' ~  ’ g Steld
agent M atthys.

Wij hebben nieuws van....
K an  iemand ons inlichtingen bezorgen 

over A LB ER T  D EM EEST ER , moeder, 
zoon en kleinzoon, vertrokken uit Oos
tende, den 20 M ei 1940, alsook met welk 
schip dit geschiedde?

D it vraagt ons Madeleine Demeester, 
echtgenoote Francke.

** *
W eet iemand nieuws over G A BY  

BEY EN , vertrokken aan boord van de 
0.132 op 19 M ei 1940? H ij was stuurm an 
aan boord van dit vaartuig.

We vernemen dat D AV ID  G O N ZALES 
met zijn fam ilie vertrokken is naar En 
geland met M arcel Lam brecht. H ij ver
toeft daar in  goede gezondheid.

D it wordt medegedeeld door de Wed. 
Beyen.

A
W ij vernemen dat M. C A M IEL PAU- 

W ELS , vertrokken met de maalboot 
«Prins Albert», zich in  goede gezondheid 
in  Engeland bevindt.

D it werd medegedeeld door R. Desmet, 
V illagaton 13 B. 1, Stockholm. H ij vraagt 
antwoord langs dit adres.***

Weet iemand nieuws over Mevrouw 
VAN REM O O RTEL, G ER M A IN E FARA- 
ZYN, VAN REM O O RT EL FRAN S, inge- 
scheept op 17 Mei 1940 aan boord van 
een maalboot.

D it wordt gevraagd door Van Remoor- 
tel Frans, Monikkenstraat, 13, Antwer
pen. *

K an  ons iemand inlichtingen bezorgen 
over de fam ilie FRA N S GRÜN EW ALD , 
woonachtig op den Opex, Oostende en 
vertrokken met het vaartuig 0.214?

D it wordt gevraagd door M. Hautekiet- 
Grunewald Charles, Pirronstraat 49, te 
Ghlin.

*#
Kan iemand inlichtingen verstrekken 

over het stoomschip «BR U X ELLES»  van 
de Compagnie Deppe, u it Antwerpen ? 
D it schip vertrok uit deze haven op 20 
April 1940. Sedertdien hoorde men geen 
nieuws meer van dit vaartuig. De ge
naamde H ERM AN  O M ER bevindt zioh 
als matroos aan boord.

D it wordt gevraagd .^door Mevrouw 
Herman. ***■

A N T H IER EN S JU L IE N '’'trt fam ilie lie
ten weten langs het Roode Kru is aan 
Lauwereins Gustaaf, Bauwensplaats, 3, 
Steene, dat zij in  goede gezondheid in 
Engeland vertoeven. Z ij vragen in lich 
tingen over E M IE L  A N TH IEREN S, die 
soldaat was en van wien men nog geen 
nieuws heeft.

Kan  iemand ons inlichtingen bezor
gen over laatstgenoemde?

De reeder-visscher Legein Jacobus ver
gezelde hen tot aan G ravelines, w aar de 
N.12 op het strand ligt.
I Nadat de toelating verkregen was om 
het schip, dat een paar kilom eter ver 
op hét strand gelegen is, te bezoeken, 
kon vastgesteld worden dat het vaartuig 
weinig of geen schade had geleden en 
gem akkelijk vlot kon gebracht worden.

Met den bevelhebber van de Hafen- 
uberwachnungstelle en den havenkom- 
m andant werd onderhandeld om te be
komen dat:

1) schipper Legein het noodige m ate
riaa l zou worden gegeven om het schip 
te kalfaten en vlot te brengen;

2) het noodige personeel zou gerekwi- 
sitionneerd woorden (20 m an) om dit 
werk uit te voeren onder bevel van een 
Duitsch vakkundige, daar anders van de 
Franschen geen nuttig werk kan ver
wacht worden;

3) het vaartuig voor verdere herstel
lingen aan den motor en het dek ook 
zou nagezien worden;

4) een sleepboot ter beschikking zou 
gesteld worden om bij hoogwater het 
vaartuig vlot te krijgen.

Door de heeren Vandenberghe en 
M atthys werd opgemerkt, dat d it vaar
tuig in  dienst was geweest van de be
ie re n d e  m acht en gevraagd dat alle 
reparatieonkosten, welke dienaangaande 
gemaakt werden, niet ten laste van den 
reeder zouden gelegd worden.

D it vond volledige instemming.
Na een onderhandeling welke drie uur 

duurde en w aarin alle nuttige schikkin
gen genomen werden om den schipper 
toe te laten binnen enkele dagen aan 
het werk 'té gaan, werden schipper Le- 
sein de noodige onderrichtingen gege-

r> en vertrokken de anderen naar Bou-

„ .  , , ,  --- was.
H ier waren ze zoo gelukkig niet, daar 

de betroKken havenkom m andant afwe
zig was.

Beslist werd door te reizen tot Dieppe 
waar de 0.1, 0.68, 0.14, 0.21, 0.26b 0  2 
en 0.182 k laar liggen om naar huis te 
komen, ’t Is  17 uur als we er aankomen 
doch we treffen er geen enkelen vis
scher aan.

Na ons in  regel gesteld te hebben 
vernemen we dat men te Fécamp op 
ons wacht voor de Z.16, N.46 0 17 en 
0.197.

We reizen er volgenden morgen, dus 
Zondag, heen en als we daar komen, 
vernemen we na een paar uur zoeken 
dat de 8 Belgische visschers, die er se
dert ’t begin van de week waren, vorigen 
avond afgereisd waren naar België om
dat... men hen mazout zou geweigerd 
hebben.

We vinden dergelijke onhandige en'*' 
onverstandige handelwijze allesbehalve 
aangenaam, daar onze visschers niet 
moeten denken, dat w ij voor ons plezier 
kosten doen en hen 400 km. , ver komen 
opzoeken. Ook zij moeten geduld hebben 
en begrijpen, dat waar w ij ons de moeite 
doen om hen G R A T IS  te helpen, te 
steunen, voor hen voetstappen aan te 
wenden, het niet is voor onze, m aar wel 
voor hunne belangen. W aren die man
nen daar gebleven, dan zouden we aa iv  
dit euvel wel verholpen hebben. Nu 
mochten we echter onverrichterzake te
rugkeeren naar Dieppe.

Daar vernemen we dat de 0.14 Albert 
Verbiest zooeven vertrokken was, maar 
dienzelfden Zondag is moeten terugkee
ren met machinebreuk.

Het dient gezegd dat, onze visschers te 
Dieppe door de Franschen in niets ge
holpen worden.

(Z ie vervolg bladzijde 3)
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Bewaring van Effecten —  Verhuring van Brandkasten -  
Bewaring van kostbare waarden, on'der omslag, in pakket' 

ten of verzegelde kisten.
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Hoeveel Scheepsruimte is dat I

Rechtskundige
Kroniek

K . —  Vraag. — Ik  ging bouwen, prijs 
was gemaakt door metser en tim m er
man (elk afzonderlijk) en, door alge
meene m obilisatie en oorlog is ’t bouwen 
van m ijn huis a ltijd  m aar uitgesteld. Ik  
had een hypotheek (m et levensverzeke
ring) genomen aan een m aatschappij, 
met m aandelijksche afbetalingen.

1. Moeten metser en tim m erm an het 
werk uitvoeren aan overeengekomen 
prijs?

2. K an  die hypotheek verbroken wor
den?

3. K rijg  ik iets terug van de kosten 
aan notaris betaald?

4. Zoo ik niet wensch te bouwen, moet 
ik  aan de m aatschappij levensverzeke- 
rjngskosten en intrest betalen?

Antwoord. — Het geval van oorlog, dat 
ook geval van oppermacht is, kan de 
aannemers niet verplichten hun aanbod 
staande te houden, des te meer, dat er 
sindsdien ruim en tijd  verstreken is. Z ij 
zijn dus van alje wettelijke verbinte
nissen ontslagen doór d it feit.

De genomen hypotheek kan stellig niet 
worden vernietigd. Enkel door de toe
stemming en verzaking van den geld
schieter. Evengoed voor w at kosten en 
loon aangaat der akt: alles is voltrokken 
geweest, alle form aliteiten gedaan, alle 
rechten en kosten betaald.

Het feit van niet te bouwen zal de u it
werksels van uwe verzekering op het 
leven niet schorsen. De premiën echter 
zullen voortdurend moeten gekweten 
worden. G ij zult uwe akt moeten na
gaan. Mogelijks kunt gij de levensver
zekering afkoopen.

*#*
G. — Vraag. — Ik  ben gehuwd onder 

het stelsel van «gemeenschap van aan
winsten».

Ik  baat u it in  m ijn persoonlijke naam 
sedert 26-12-34 twee handels op het 
zelfde adres : Handel A en B , en heb 
voor de twee bedrijven ingeschreven op 
het handelsregister onder een nummer. 
K an  ik nog met een m achtiging voor 
handel te drijven te verleenen aan m ijne 
echtgenoote m ijn nummer van H. R. 
afstaan:

1) voor de afdeeling «A» alleen;
2) zooniet voor de afdeelingen «A» en

«B»;
3) een nieuw nummer in  m ijn per

soonlijke naam  bekomen voor de uitba
ting der afdeeling «B»?

Antwoord. —  Voor de afdeeling w aar
voor gij nu bekend staat en aldus inge
schreven z ijt in  het Handelsregister, kan 
de overzetting op naam  uwer echtge
noote geschieden m its deze laatste door 
u behoorlijk bemachtigd weze.

Voor de afdeeling waarvoor gij nog 
niet z ijt bekend moet vooraf de over
zetting uwer inschrijving gebeuren on
der voorlegging van: 1) het bewijs af
geleverd door stadsbestuur bevestigende 
dat gij reeds vanaf 10 M ei 1940 derge
lijke handel dreef; 2) het bewijs der 
Kam er voor Handel en Neringen. Slechts 
alsdan kunt gij de overzetting aanvra
gen.

Zoo gij diensvolgens voor afdeeling 
«B» ook wenscht persoonlijk ingeschre
ven te worden, moeten dezelfde bewijzen 
voorgelegd worden.

N. B . —  G elief 7,50 fr. te storten op 
onze postcheckrekening 1070.98.

DE ST U K K EN  VAN 10 EN  5 P F  
D ER  R E IC H SK R ED IET K A SSEN

Bandagen
Orthopædie

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

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

O RT H O PÆ D IE
APPARATEN

voor ruggraut mis
vorming, beender
ziekte.

VAN 3 TOT 5 TON
alsook

K U N STBEEN EN
ln licht metaal.

Z i c h  w e n d e n :

Bouwonderneming KELLER
Bouwbureau Vlaanderen

SCHOOLSTRAAT, 8 DE PANN E
(103)
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■ rVischkoppen

Schets uit het Vischmijnbedrijf
......... door Hendrik B R Y S

II.
Beneden in het pakhuis wordt de 

stootkar met een eerste lading gekochte 
visch binnengereden. De bennen worden 
met veel law aai op een groote weeg-1 
schaal leeggegoten, om nagewogen te j  
worden. Die enorme balans hangt door j 

middel van een groote haak aan een 
dwarsbalk vast. Ieder m aal dat er met 
zware gewichten gewerkt wordt, heeft 
de wormzieke vloer onder onze voeten 
neiging om zich op de weegschaal te 
leggen.

Ik  grits de papieren bijeen, waarop ik 
de uit te voeren orders heb aangeteekend 
en nadat ik Fred de noodige aanw ijzin
gen heb gegeven voor het opmaken van 
de vrachtbrieven, trek ik naar beneden 
om de bestellingen te doen inpakken. 
H ier beneden moet ik opletten, want ’t  is 
om er de beenen te breken. Alle denk
bare soorten visch vullen in  een «heer
lijke» wanorde de betrekkelijk kleine 
ruimte waarover onze firm a beschikt. 
Gelukkig m aar dat er ’s namiddags geen

verkoop is, zoo kunnen w ij tenm inste 
in  de vischm ijn zelf, ju ist vóór de poort 
van het pakhuis ruim er werken.

Na enkele akrobatische sprongen over 
kabeljauwen en roggen, en evenwichts
oefeningen op manden w ijting  en schol
len, wring ik m ijn buik, die reeds aanleg 
vertoont om een patent-burgerlijk buikje 
te worden, in  den uitersten hoek van 
het pakhuis, waar met enkele planken 
een schijn van een secretaire in  elkaar 
werd getimmerd. Daar leg ik m ijn blaad
jes op en w il zoo gewichtig mogelijk 
m ijn werk beginnen, doch een rogge
staart streelt met zijn harde stekels m ijn 
hand. Ik  verzoek Gusten in een zoet
vloeiend vischm ijntaaltje, de roggen een 
beetje voorzichtiger te vlekken. Dwaas 
toch om de tafel waarop de roggen ge- 
vladen en de visch gekuischt wordt, te
gen m iin schrijftafel aan te timmeren. 
Een sliert smerig slijm  in m iin richting 
gelanceerd, is de eenige reactie die Gus
ten zich veroorlooft op m ijn zalig vloe
ken. Verder protest van mijnentwege is 
overbodig. A l verdienen zii nog zoo wei
nig, toch zijn de knechten de bedienden 
de baas. Deze laatsten toch verdienen 
veel minder dan het werkvolk, en in de 
vischm ijn 'is de loonschaal ook de w aar
deschaal der arbeiders, met of zonder 
hoed.

Inm iddels hebben een paar andere 
knechten, de visch in het pakhuis ge
sorteerd en soort bij soort geaet.

De Schele is de makste van al onze 
arbeiders, toch tegenover m ij. H ij krijgt 
immers een voorschot op zijn loon iedere 
m aal dat h ij er om vraagt. Z ijn  week
loon is ’s Zaterdags meestal reeds opge
zopen, zoodat h ij, om den Zondag te 
halen, verplicht is beroep te doen op 
m ijn week hart en de kas van de firm a. 
Thans is h ij bezig de koppen af te sleu
ren van de w ijting, die al van Vrijdag 
laatstleden in het ijs  zit. Dàt is een 
koopje geweest. Vijfhonderd kilo w ijting 
aan een spotprijs, ’t Is  wel tweede kwali- 
teitsvisch; doch nu de koppen er af zijn 
en de w ijting  terdege gewasschen en 
met enkele handvollen zout besprenkeld 
is, zullen de piotten ze toch nog lekker 

i vinden, temeer daar de soldatenkoks er 
jv/el zullen voor zorgen dat de visch op 
! de hen eigen manier opgediend zal wor- 
! c(en, zoodat de soldaten eigenlijk nooit 
bij benadering kunnen weten wat zij e f
fectief onder den tand krijgen. En  is het 
soms wat te bar, dan zal een lekker 
hapje fijne visch «pour Monsieur l ’offi- 
cier gestionnaire», in  een afzonderlijke 
verpakking, wel het noodige doen, opdat 
de soldaten de voorgezette spijs zouden 
waardeeren.

Naarm ate de verkoop vordert worden 
de meest uiteenloopende soorten visch 
binnengebracht. Nu kunnen w ij tenm in
ste met het inpakken van de groote be
stellingen der vischhandelaars beginnen. 
De beste clienten worden speciaal ver

zorgd. De manden worden met stroo ge
garneerd. Iedere laag visch krijg t een 
laagje ijs, en alles wordt bovenaan de 
mand nog eens goed met stroo afgedekt 
Daarop wordt de mand bultengezwierd, 
waar een der knechten de deksels op
naait en de kartonnetjes met het num
mer van den Client op bevestigt. A l onze 
clienten hebben een volgnummer. Geen 
adressen op de kaartjes. Enkel een num
mer en het station van bestemming. De 
concurrentiegeest in  de vischm ijn is 
groot en de handelaars zijn onderling 
niet te betrouwen. In  het gokken van 
adressen is Fred een uitgeslapen kerel. 
H ij vindt altijd  middel enkele adressen 
af te schrijven van de vrachtbrieven on
zer concurrentie, wanneer h ij onze 
vrachtbrieven naar het station brengt. 
Enkele weken aan zeer lage prijzen of- 
freeren lokt gewoonlijk de Client. Zoodra 
h ij eenmaal gebeten heeft kan men hem 
een normale vrijblijvende p rijslijst stu
ren. W anneer de eerste bestellingen goed 
verzorgd worden, kan men dan op zijn 
gemak zijn slag thuishalen.

W. Kemp zal weer eens tevreden mogen 
zijn. Ik  heb de mooiste kabeljauw laten 
inpakken, stevige w itte visch. D aar mag 
h ij zijn vingers opdrukken, h ij zal er zijn 
vingertoppen niet zien in  staan. De 
verschheid zit in  de visch als elastiek, 
ln  de kraaloogjes van haringen en w ij
tingen, ligt nog de glans van de groene 
zee. De roobaards, rood als de menieverf

der gekalfaterde scheepsrompen, liggen 
met hun exotische koppen naast licht- 
roode Engelsche soldaten. De prachtig 
blauwgestreepte makreelen liggen onder 
de groene haringen.

Het werk vlot goed. Inderhaast worden 
op het middaguur de boterhammen ver
orberd. W ij moeten met het inpakken op
schieten, want om v ijf uur moeten alle 
manden en kisten op de V ischtafel, offi
cieel Station Oostende-Vischmijh, zijn, 
daar niet alle vischhandelaars met den 
stationchef goed bevriend zijn, om mits
gaders het noodige duim kruid en het we- 
keüjksch vischje, de bennen die niet op 
tijd  k laar komen naar het Centraal
station te mogen voeren, en zoo met de 
gewone vischtrein nog mee kunnen.

Als w ij te laat komen moeten wij extra- 
port voor spoedbestelling betalen.

Gelukkig spelen wij het k laar alles 
in tijds op te voeren met de eigen stoot
kar. De Schele is er zelfs in gelukt een 
wagentje te «leenen» om de allerlaatste 
mandjes en kistjes met visch voor kloos
ters en particulieren naar het station te 
brengen. De eigenaar van de «geleende» 
kar vloekt en tiert wel, braakt zelfs 
gansch zijn vischm ijnwoordenschat uit 
over de verstreuvelde haartooi van onzen 
Schele, doch deze duwt onverstoorbaar 
het handwagentje de helling op naar de 
wagons. H ij is zoo ha lf en ha lf bokser 
bij gelegenheid, zoodat de menschen uit 
de M ijn  Uefst niet de kracht van hun

eigen knuisten op hem ontplooien. H ij 
is vooral gevaarlijk als h ij nuchter is, in 
dronken toestand doet men er mee wat 
men w il En nuchter is h ij vandaag ! 
W ant dezen morgen toen h ij nergens te 
vinden was, — w ij dachten reeds hem 
den godganschen dag niet meer te zien
— trok Gusten hem bij ziin haar uit een 
grooten bak w aarin het stroo ’s avonds 
wordt geborgen. Hoe h ij daarin terecht 
kwam weet h ij zelf niet, doch ware hij 
heelemaal wakker geweest, zou Gusten 
het zich vast niet gepermitteerd hebben 
hem bij zijn haar te trekken.

Toch werd hem trouw als iederen dag 
zijn middageten gebracht. Z ijn  moeder 
zou hem veel beter eens zonder eten 
laten. H ij verzuipt toch bijna altijd  zijn 
weekloon. Z ijn  broer heeft vandaag een 
handje geholpen in het pakhuis. Dat 
wordt nog eens een renner, zoo iemand 
die al trappelend twee wielen over de 
aarde draaien doet in  versneld tempo.

Nu alles weg is en de knechten beneden 
alles beginnen op te ruimen, spoed ik mij 
de trap op. naar boven, met al de briefjes 
waarop voor iedere bestelling, het juiste 
gewicht der verpakte soorten staat aan
geteekend.

( ’t vervolgt*.

*
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T4 t a cM i i \ % i • • ! Nog verschillendeNotarieele en andere Aankondigingen visschersvaartuigen
komen terug

Kantoor van Notaris

Jacques GHYOOT
Koninklijkestraat, 54, Oostende.

T O EW IJZ IN G
I.

Op D IN SD AG  6 M E I 1941, tS 15 U„ 
ter herberg «Prins Boudewijn», St. Se- 
t astiaanstraat, 22, te Oosten ie.

M ODERN EN  N IEU W G E E  ( 'U WD

OPBRENGSTHUIS
te OOSTENDE, Ed. De Cuyperstraat, 12 

(vVellington-renbaan); grout 218 mu. 
Voor- en achtergebouwen htbbendr 3 

doorloopénde verdiepingen boven het ge
lijkvloers, p lat dak.

Centrale verwarm ing in  werk ing, wa in  
t n koud water in  het heele gebouw, r,as 
tn  electriciteit.

Raadpleeg de plakbrieven.
Genot: ^Recht op de vergoe ding v< er 

inkwartiering (bezet door een Duitsibe 
m ilitaire eenheid).

Zichtbaar al da werkdagen 10-12 en 
15-18 u., mits schriftelijke toelating van 
den Notaris.

Ingesteld: fr. 287.000.
(133)

II.
INÉÿÇÇL met %  %  pramie

Studie van den Notaris

Jean DE WYNTER ZOEKLICHTJES
te Oostende, Keikstraat, 43. ! “

Op DONDERDAG 8 M E I 1941, om 3 
u. ’s namiddags, in  lie t lokaal «P rin s  T E  KOOP: Nieuwgebouwd huisje, ge- 
Bnudewijn», St. Sebastiaanstraat, 22, te legen 81, Honoré Borgersstraat, hoek uit-

: makende van Leffingestraat. Voor in- 
I lichtingen te begeven 18, Koninginne
laan, te Oostende. (158)

TE HUUR: 19, Rogierlaan, ongemeu
beld! appartem ent; 2 plaatsen gelijk
vloers, 3 boven, elder, hof, badkamer, 
water, gas, electriciteit: gematigde prijs. 
Bezoek 2 tot 4 (n iet Don- noch Zaterdag).

(148)

Orstende:

IN ST E L  met l/% %  premie
van

STAD O O STENDE 
Koop I. SCHOON P E R C EEL

BOUWGROND
Jangs de Thouroutsche steenweg (tegen 
de Elisabethlaan), façade 5,80 m.; op
pervlakte 217,50 m2.

Koop II .  SCHOON P E R C EEL

BOUWGROND
in  do Vrijheidstraat (tegen de Elisa- 
betlilaan), façade 6 m.; oppervlakte 
228,84 m2.

Koop I I I .  SCHCON P ER C E EL

BOUWGROND
in de V rijheidstraat (tegen de Elisa- 
Leth laan), façade 6 m.; oppervlakte 
J36,35 m.

Onm iddellijk genot.
Voor alle nadere inlichtingen, zie 

plakbrieven c f zich bevragen ter Studie.
(137)

» MEN VRAAGT T R IP O R T EU R  per oc
casie te koop. Aanbiedingen: Wellington- 
straat 11, Oostende. (149)

TE KOOP: Zeeyacht, 10 m., moteur 
Adler, kokpit 4,5 m., kabien 5,5 m. W . C 
keuken, slaapplaats 4 personen, voor
zien van mas.t voor hulpzeilen. U itslu i
tend gemaakt voor yacht of vischvangst 
op de Opper-Schelde. Zich wenden tot 
M arcel Pycke, Lange M unt 29, Gent. (152

GEVRAAGD : Servante-Serveuse, van 
21 tot 35 jaar, kost en inwoon. Café «Au 
Coq Rouge», bij G. Tavernier, Nieuwpoort 
steenweg 385. (150)

I

MEN ZO EKT  IN OCCASIE: halVi 
mans- of vrouwenvelo, in  goeden staat, 
met of zonder banden. Schrijven M .V.B., 
bureel van ’t blad. (133)

F
Studie van den Notaris

\ J. VAN CAILLIE
te Oostende, St. Paulusstraat, 41.

Den M AANDAG 5 M E I, om 3 uur 
namidag in  het café «Prins Boudewijn», 
Ct. Sebastiaanstraat, 22, te Oostende:

TE KO OP: Camion Chevrolet, 2 Ton, 
gansch gerevisionneerd, nieuwe banden, 
open bak. Spaarzaam heidstr., 66, Oos
tende. (155)

V ER LO R EN : Zaterdag, een grijze kat, 
met w itte borst, w itte pootjes, met naam 
Clémentine. Terug bezorgen tegen de bel. 
van 50 fr. Café «Het Zwaantje», Brigan- 
tijnestraat, 6 . (154)

Op D IN SD AG  6 M E I 1941, te 15 uur, 
ter herberg «Prins Boudewijn» (als hco- 
ger) :

Villa “ COCKTAIL „
(voorheen «Le Risban») 

te K LEM SK E R K E- D E  HAAN 
W estwaarts van Üe Albrecht .Durerls an 
(nabij de groote baan), met autoberg
plaats, centrale verwarm ing, stroomend 
water, regenwater, putwater, gas en 
electriciteit.

Het Erfpachtrecht
op 440 m2 gron*3

toehoorend aan het StaatseIcraiein cn 
waarop de villa-gebouwen zijn uppe-
ïich t. Kadaster: w ijk  A, nr 3 Z10. dij de Leopold I  p laats), hebbende een PLAATST Z EK E R  uw geld in  bouw-

De erfpacht toegekend bij wet 29 Ju li oppervlakte van 190 vm. V ier en tw intig gronden. Nog eenige okkasies Ag S EY S  
1889 voor een tijdperk van i0 jaar. (plaatsen, stads- en regenwater, gas, Rogierlaan, 21. (20)

not: 1 maand na de toewijzing:. | electrioiteit. , — ---------------- ---
Zich tbaS6#  Dinsdags en Donderdags; De liefhebbers kunnen het huis be- TE  KO OP: Nieuwe boot, afm. 6x2,30

a)

TO ESLAG
van

PR A C H T IG

H A N D E L S H U I S
te Oostende, To ihoutsteenweg, 16 (d icht 
bij de Leopold I  p laats), hebbende een

TE KOOP. — F IA T  van 4 P. K . in  zeer 
goeden staat. Zich wenden voor ‘voor
waarden bureel van ’t blad. 
__________________________ ___________ (14)

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

(19)

. n i f l  pvi 1 4J^LX6 U.
1 (T o e w ijz iiü .v o lg t op 20 M ei 1911)

Studie V a n  den Nolaris

René DJNGIER
te Oostende, KoS^nginnelaan, G8 .

zichtigen den Maandag, Woensdag, V rij- m., voorzien van 2 nieuwe riemen en

Op M AANDAG 5 M E I "VIS 41, om 3.P.0 ______________
}e namiddag, ter herberg I «1 rins ISoude- zichWgen alle dagen van 10 tot 
ijn», te Oostende, St. Sebfestiaanstraat, 3 tot 5 uur, of bij afspraak.

dag, van :s tc t 5 uur.
Ulecüts ingesteld: 113.03) fr.

b) GROOT

EIGENDOM
te Oostende, Christinestraat 129, met 
façade van me,;r dan 12 m en opper
vlakte 3(i0 m2, eventueele vergoeding 
voor oorlogschade inbegrepen.

De lieihebbers kunnen het huis be-
12 en
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Gemeente C LEM SK ER K H  
fb HOON LANDSCH

W O O N H U I S
gediend hebbende tot kiekenkweekenj, 
groot 1 Ha. 03 a. 26 ca.

Gebruikt door weduwe Arthur Wulle- 
man tot 1 Ju n i 1941.

Iederen weekdag na te zien van 2 tot 
4 ure namiddag. (100)

Ingesteld: 50.000 fr.

Studiën van de Notarissen

R. LINGIER
en

J. GHYOOT
te Oostende

TO ESLAG
p MAANDAG 5 M E I 1941, om 3 ure 
ïamiddag, tèr herberg « Prins Boude- j 
vijn», te Oostende, St. Sebastiaanstraat, ! 

'■"ï, van :
STAD  OCÜTENDE

Gerievige VILLA
Van Iseghemlaan, 103; groot 30 ca. 
V rij gebruik eene maand na den toe- 

*ag.
Te bezichtigen iederen Maandag van 
tot 4 ure.

Ingestcld: 40.000 fr.
(140)

Slechts ingesteld: 225.000 fr. 
_______________________________________(127)

L IT ER H A N D  T E  KO OP

BURGERSHUIS
center Stad OOSTENDE

Men wende zich ten kantore voor alle 
inlichtinge n (open van 10 tot 12 en van 
2 tot 4 u ie ). (128)

Studie van Meester

Maurice Sebrechts
notaris te Oostende,

Euphr. Beernaertstraat, 44.

kapstan. K an  kleine motor in  geplaatst 
worden. Dienstig voor garnaalvangst. 
Voor in licht., zich wenden: G. Gezelle- 
straat, 18b, Heist-aan-zee. (110)

De actie van «Het Visscherijblad» en 
het moedig optreden van zijn bestuurder 
den heer Vandenberghe, laten ons toe 
met reden te verklaren dat einde vol
gende week een zevental visschersvaar
tuigen de haven van Oostende zullen 
aandoen.

Daarenboven wordt te Grevelingen 
thans de hand geslagen aan de repara
tie van de N.12 van Jacobus Beyen en 
liggen te Fécam p nog vier vaartuigen, 
nam elijk de 0.197, de 0.17, de Z.16, en 
de N.4.6, waarvan de drie eersten vrij 
zijn en waarvoor de heer Vandenberghe 
volgende week zal betrachten dat ze of
wel gesleept worden ofwel mazout beko- 
emn, voor he.t naar huis gaan.

H ierin  wordt h ij uitstekend bijgestaan 
door waterschoutsagent M atthys, die, 
evenals Pockelé, thans op school, nuttige 
diensten bewijst.

Dinsdag is ook de waterschoutsagent 
Soenen met een drietal scheepstimmer
lieden en een mekanieker afgereisd om 
te Audierne de Z.42, die op he.t droge ge
legd werd in  orde te brengen en terug 
naar België te doen reizen.

Te S t Vaast wordt thans de N.44 her 
steld en is V îietinck V ictor van de Z.14 
naar daar afgereisd om ook d it schip a* 
te halen.

Zondag gaat daarenboven onzen be 
stuurder op zoek naar Le Havre vooi 
de B.51 van Valeer Ponjaert en de Z.5C 
van Everaert Prosper, d it op verzoet, 
van schepen Pierre Van Damme, die 
alles in  het werk stelt om de Zeebrug 
sche vlooteigenaars te helpen.

Beide schippers maken de reis mede.
Hopen we voor hen en den kranigen 

bestuurder van «Het Visscherijblad»,dat 
dit alles moge gelukken, want pas na 
den oorlog zal men kunnen beseffen wel
ke onschatbare diensten h ij aan onze 
reeders en de visschersvloot zal bewezen 
hebben. C.

Een nieuwe Reis met 
nuttige Gevolgen

« c r ia *
(Vervolg van bladzijde 1)

We trekken ons natuurlijk  de zaak 
aan en bezoeken Lt. G raff, die ons helpt, 
zoodat we hopen dat reeder Albert Ver
biest ondertusschen zijn plan zal trek
ken. Van Oostende zullen nieuwe stuk
ken voor den motor meegebracht wor
den.

Albert Huys en V ictor Bouckenaere 
wachten op de andere reeders om met 
de schipjes naar huis te komen en eens 
te meer stellen we vast, dat in  gansch 
deze zaak geen leiding bestaat, w aar
door de eene nu en de andere dan a f
reist, zoodat veel nutteloozen tijd  ver
spild wordt.

B ij het ter pers gaan, vernemen we dat 
Louis Devriendt van de 0.1, Germonpré 
Charel van de 0.68 en Vanhoucke Henri

Oostendsch INieuws
A PO TH EEK D IEN ST

Zondag 4 M ei zal de apotheek Dobbe
laere, W ittenonnenstraat 18, gansch den 
dag open zijn.
DE Z EK ER H E ID SD IEN ST

N aar aanleiding van het ingezondc r. 
artikel van vorige week ontvingen v. 
zooveel verschillende brieven hierorr 
tent met grieven en argumenten voor t. 
tegen, dat we besloten hebben de zat 
aan een grondig onderzoek te onderwe 
pen en hierom trent met de stedelijl 
overheid een bespreking te hebben.

We komen hier daarna op terug.
M EDISCH ONDERZOEK

Dinsdag a.s. begint in  de M iddelbai 
Meisjesschool het medisch onderzoe! 
der schoolgaande jeugd. D r Louf zal d 
onderzoek leiden en h ierin  bijgestaa: 
worden door de ziekenverpleegster Me 
Desmedt.
GOED W ER K , SCHEPEN  D EVR IEN D T !

Schepen Devriendt is, zooals we alle 
weten, de kindervriend en zijn grootst 
genoegen is elk jaa r een intiem  kindei 
feest te kunnen geven.

Thans heeft h ij enkele arme kinderej 
bij boeren in den buiten doen plaatser 
waar ze een gezond en kloek voedsel zu: 
len genieten.

’t Is  geen bluf, m aar goed werk, M ijn 
lieer de Schepen!

üe Corporatie van 
Visch- en Visscherij

produkten

GOEDEREN-IN VOER
W ij vernemen dat deze week 1500 kas

sen bevroren kleine haring te Antwerpen 
zijn aangekomen en ter beschikking ge
steld der Hoofdgroepeering.

E r werd beslist dat hiervan 300 kassen 
in «versche toestand» zouden verkocht 
worden, hetzij 175 voor de belangrijkste 1 in den gang van het huis N ieuwstraat 21

DE D iEFSTA L IN DE KA A ISTRA A T
In  den nacht van 8 op 9 April werd 

in den fru itw inkel van den h. Sanders, 
Kaaistraat, binnengebroken. Onze politie 
stelde een streng onderzoek in en thans 
kon men de hand leggen op de drie in 
brekers: Tournoy Georges, voerman, A l
bert Reilzen, visscher en Reilzen Em iel, 
schoenmaker, alle drie alh ier woonach
tig. Verleden week Donderdag werden ze 
naar Brugge overgebracht en versche
nen er voor ondezoeksrechter Fraeys,die 
het drietal onder aanhoudingsmandaat 
stelde.
NSEUW E SC H R IJFM A C H IN ES

De nieuwe schrijfm achines Rhein- 
m etall werden aan de stedelijke meisjes- 
üeroepsschool geleverd.

D aar deze prachtige nieuwe machines 
moeten dienen om slechts onderwijs te 

even aan leerlingen, ware het verkies- 
n.iker geweest al de oude machines in  
tadsdienst naar deze school over te 

brengen en alzoo de gemeentediensten 
r niet van te berooven.
We laten het aan het Schepencollege 

jve r onze zienswijze in  praktijk  te doen 
stellen.
ONZE B L E E K N E U S JE S

Verleden week vroegen w ij ons af wat 
.-r eigenlijk geworden was van dat zoo 
mooie werk, waarbij onze stadsmuschjes 
O: bleekneusjes, kortom alle kinderen die 
net niet breed hebben, enkelen tijd  op 
.iet p latteland bij een of andere boeren
fam ilie voor verkloeking kunnen door- 
jrengen.

Thans vernemen w ij dat reeds een 
eerste reeks van kinderen onze stad ver
laten heeft, om de vrije  en gezonde lucht 
op het land te gaan inademen.

Verhopen w ij, dat het werk ons spoe
dig mag verrassen met een prachtigen 
uitslag, iets wat w ij de harde werkers, 
zonder onderscheid, van harte toewen- 
schen.
V ELO D IEFSTA LLEN

Vrijdag 23 April werd rond 11 u. op 
de Vanüersweepplaats een velo gestolen 
ten nadeele van Janszoone G.

Hetzelfde geschiedde den anderen dag

centra’s van W allonie en 125 voor het 
Vlaamsche land en de hoofdstad. De 
overige 1200 kassen zullen verdeeld wor
den tusschen al de inleggerijen van het 
land, naar gelang hun belangrijkheid.

A l deze goederen zullen aan vastge
stelde prijzen verkocht worden.

ten nadeele van Demeester Georges, 
van wien een rijw ie l van het merk «Cycle 
Eomond» verdween.
D IEVEN  AANGEHOUDEN

In  een ander artikeltje van ons blad 
deelden we mede dat de fruitdieven van

Gezien de goederen te Antwerpen zijn de Kaaistraat, met name Reilzen, Tour- 
aangekomen, werd het lossen, laden en noye, A llary en Cie, Donderdag voor den

TE KOOP per occasie: een Garnaal- Van de 0.21 heden Donderdag afgereisd 
boot met motor, 8 m. lang, 2.50 m. br., zijn naar Dieppe om hun vaartuig te 
1 m. diepte. Zich wenden: Torhoutsteen- halen
weg 243.

aileveren er van toevertrouwd aan een 
der leden van de Visch-Centrale dezer 
stad.

V ER D ER E  AANKOMSTEN
Verschillende invoerders kregen ook 

partijen  vaten gezouten visch, waarvan 
het totaal denkelijk de 1500 vaten zal 
bereiken.

Alle deze goederen dienden ter beschik
king te worden gesteld van de groepee- 
ring «warenbewerking», welke er eerst-

(134) j w e bezoeken de havenkommandantur ‘ daags de distributie van zal doen aan ai
MEN VRAAGT een goede meld, op de 

hoogte van den dienst, keuken kennend, 
inslapen. In lichtingen bureel van het 
blad. (143)

om de 0.2 van de Gebroeders Dasseville, 
die toch al zooveel voor het behoud van 
hun schipjes gedaan hebben los te k rij
gen, m aar niets helpt. De papieren wor
den echter ondertusschen voor hen in 
orde gebracht, het vaartuig hersteld en 
op het einde van de maand de huurgel-

MEN VRAAGT BO UW GRO ND  te koop, 
gelegen aan de Elisabethlaan bij voor
keur. Schrijven : G. Maldeghem, Caput- den uitbetaald, 
steenstraat 44, Mechelen. (131) j We keeren daarna naar België terug
------------------------------------- ; en nemen de Gebroeders Dasseville mee,

TE KOOP: Twee slaapkamers en twee zoodat ze vier uur later veilig thuis zijn. 
keukens, gazvuren. Zich wenden: Am- We kunnen niet nalaten eens te meer 
sterdam straat), 78, Oostende. (144' te wijzen op de talrijke moeiljikheden

„  . die te overwinnen zijn, deels tengevolge 
. . V f  GESTOLEN  . Zondag van de onbeholpenheid waarmede te
13 April werd in  de vestiaire van het voet- gegaan wordt en andersdeels ook
balveld A. o. O. een brieventasch verlo- wej om(jat veel vissehers denken dat

Studie van den Notaris

Jean DE WYNTER
Kerkstraat, 43, te Oostende.

Op D INSD AG  6 M E I 1941, om 15 u., 
ter gehoorzaal van het Vredegerecht van 
het kanton Ooster.de, Gerechtshof, te 
Oostende:

T G E öLAG
van een

Qerievig WOONHUIS
MET POORT

te BR EED EN E, Sluizenstraat 11. 
Oppervlakte: 172,43 m2.
Onm iddellijk genot. Bezoek: Woens

dag en Vrijdag van 1 tot 3 u.
Voor nadere beschrijving en in lich tin 

gen, fie plakbrieven of zich bevragen ter 
audie. (119)

TOESLAG
Op D IN SD AG  6 M E I 1941, om 3 uur 

namiddag, ter herberg « Prins Boude
w ijn », St. Sebastiaanstraat 22, te Oos
tende, van:

Gemeente BREED EN E-AAN -ZEE 

Twee aaneenpalende
W  erkmanshuizen

op en met grond, gestaan en gelegen 
nabij de duinen, Polderstraat 271 en 
273, respectievelijk groot 166 v.m. 25' 
v.dm. en 153 v.m. 70 v.dm.

O nm idd 'llijke ingenottreding,
Recht ia n  samenvoeging.

In  gesteld: 10.100 en 12.100 fr.
(135)

ren of gestolen. De gelukkige vinder of 
dief wordt verzocht tenm inste de papie
ren die er in  zaten aan het adres van 
den benadeeden persoon toe te sturen, 
daar deze van het grootste belang zijn.

De Bouw van 
Visschersvaartuigen

IX !

, In  ons vorig nummer wezen we er op 
. dat de bouw van ta lrijke  kleine visschers- 
i vaartuigen, zooals het thans het geval 
! is, zou moeten geordend worden, w il 
! men in  de toekomst erge onaangenaam- 
! heden voor de eigenaars uit den weg ru i
men.

TE KOOP
Schoon Heerenhuis, center van stad, alle 

moderne comfort.
Schoon Handelshuis, Rampe de Flandre, 

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

partementen. Str. water. 340 m2.
Prachtige rapportvilla, bij Badenpaleis.
Schoone Villa, Sportstraat; occasie.
Mooie Villa, bij Petit-Paris.
Handiilshuis met 5 appartementen, bij 

Leopold I  plaats.
Burg ’.1 huisje, Breedene-Zee, 47.500.
Beste bouwgronden, bij, de Elisabeth

laan, vanaf 85 fr. de m2. Verder Tar- 
we.straat, Blauwkasteelstraat, Steenen- 
straat, enz.

Bouv gronden te Breedene-aan-Zee, Den 
Hnan, Westende, enz. vanaf 15 fr. de 
m‘j.

De zekerste geldbelegging in dezen tijd.
Ag. Seys, Rogierlaan, 21 
Oostende

(77)

Een lezer schrijft ons in  verband hier
mede het volgende:

« lk  heb met veel belangstelling ken
nis genomen van uw zienswijze nopens 
den bouw van nieuwe kleine visschers
vaartuigen. Ik  ben het volledig met CJ 
eens dat deze kwestie moet geregeld wor
den.

Ik  geloof zelf dat er reeds een besluit 
verschenen is, waarbij elke nieuwbouw 
of zelf inbouw van een nieuwen motor 
aan de goedkeuring van een scheeps- 

Verder ware het wenschelijk in  het 
dienst onderworpen is», 
voordeel van den reeder den bouw te on
derwerpen aan de voorschriften van den 
zeevaart-inspectiedienst. Het ware een 
gelegenheid om eenige bedienden van 
het Zeewezen nuttig werk te laten ver
richten ».

Nota der Red. — Inderdaad.

men alles voor hen zou moeten doen 
zonder dat zij zich zelf de moeite ge
troosten hun zaken te behartigen.

De velo van den heer Thuriaux heb
ben we met de 0.14 meegegeven, alsook 
deze van schipper Frans Debrock.

Verder brachten we de goederen mee 
van de fam ilie S. W hite van de Conter- 
dam, een schouwgarnituur van Mevrouw 
Cortulle, goederen van Ju les Huys, afge
haald te M esnil-Sauval en van O. De- 
wafchter, van het klooster te Croisset 
Dieppedalle bij Rouen, en van G. Wuil- 
laume te Rang du Fliers.

A l deze goederen werden reeds aan de 
betrokken personen overhandigd, zoodat 
ook hier verschillende menschen tevre
den konden gesteld worden.***

Zondag a.s. vertrekken we naar Dieppe,
Fécamp en Le Havre, om daar de zaken 
van nog een zestal visschersvaartuigen honTerdstT deel"Van

de belanghebbenden.
Voorloopig mag niemand er van ver

koopen of verwerken. Ook deze produk
ten zullen aan vastgestelde prijzen wor
den verkocht.

Zoo verricht de Corporatie steeds meer 
en meer nuttig werk !

BU R EELU R EN  
DER HO O FD GRO EPEER IN G

De Hoofdgroepeering «Visch en Vis
scherijprodukten» van de Nationale Land 
bouw- en Voedingscorporatie deelt aan 
de belanghebbenden mede, dat de buree
len toegankelijk zijn alle Woensdagen, 
van 10 tot 12 uur en van 2 tot 4 uur 
voor dringende zaken.

Voor algemeene zaken gelieve men zich 
schriftelijk  te wenden: Leuvensche weg, 
120, te Brussel.

onderzoeksrechter Fraeys verschenen en 
aangehouden werden. Thans is uitge
m aakt dat deze heerschappen bij Gees 
Maurice, Boonenstraat 11, ook een in
braak pleegden en er met een regulateur 
en wekker van door trokken.

W ie weet wat ze nog op hun kerfstok 
hebben?

TREIN EN  OOSTENDE-BRUSSEL 
fN  TERU G

Vertrekuren uit Oostende: 6.17 (rijd t 
niet op Zon- en feestdagen) — 7.30 — 
11.00 — 15.Ü0 — 17.00 — 17.30.

Vertrekuren uit Brugge: 6.53 (rijd t 
niet op Zon- en feestdagen) —  7.52 —  
11.36 (rijd t tot Gent) —  15.36 —  17.36 — 
17.52,

Vertrekuren uit Brussel: 5.07 (vertrekt 
uit Aalst) — 6.40 (Moord) —  7.40 (Zuid)
— 12.40 (Z .) — 16.10 (N .) —  16.40 (to ï 
Gent) —  17.40 (Z .).

Vertrekuren uit Brugge: 7.18 — 10.01
— 9.25 —  15.00 —  19.50 — 19.25.

U hebt succes met een Advertentie 
in  « H ET  V IS S C H E R IJB LA D »  
het meest verspreide en meest 

gelezen weekblad van de Kust.

Het Proces Surmont-Vandenberghe

VOOR HET BERO EPSH O F TE GENT

In  ons vorig nummer gaven we kennis 
van het feit, dat dit proces waarschijn- 

! lijk  heden Woensdag voor het beroeps- 
! hof te Gent zou gepleit worden, daar de 
' heer stadssecretaris Surmont de schoone 
som van honderd duizend frank ge
vraagd had en er te Brugge slechts het

en personen op te klaren, zoodat niet 
tegenstaande alle moeilijkheden, velen 
zich nog zullen mogen gelukkig achten 
schip en goederen terug te vinden.

Zondagavond zijn we reeds te Dieppe, 
waar we de schippers van de 0 .1, 0 .21, 
0.26b, 0.68, 0.14 en 0.182 desnoods zul
len bjistaan en indien mogelijk een ge
zamenlijk vertrek in  te richten. Zoodat 
de visschershaven van Oostende, einde 
volgende week, opnieuw zeven vaartu i
gen zal rijker zijn, zonder te spreken 
van de 0.331 die reeds terug is en de 
0.17 en 0.197 die te Fécamp dienen a f
gehaald.

En zoo zullen ook te Nieuwpoort, even
als te Zeebrugge, enkele vaartuigen die 
havens kunnen aandoen, zoodat toch 
nog nuttig werk zal verricht zijn.

P. Vandenberghe.

Jean
Studie van den Notaris

DE WYNTER
Kerkstraat, 43, te Oostende.

Op DONDERDAG 8 M E I 1941, om 15 
u. in het lokaal «Prins Boudewijn», St. 
Sebastiaanstraat, 22, te Oostende:

TO ESLAG
van een

WOONHUIS
te OOSTENDE, Schipperstraat, 1 

Oppervlakte: 41 m2 , bevattende 6 ka
mers, mansarde, zolder. W ater en elek- 
triek.

$» M. De Noordstar
Lokaal: Nukkerstraat 64 

BR EED EN E

De leden aandeelhouders worden hier
bij uitgenoodigd tot de Jaarlijksche A l
gemeene Vergadering der S. M. De 
Noordstar op Zaterdag 3 Mei, te 3.30 uur 
’s namiddags, in  het lokaal der Nukker
straat, 64, Breedene.

DAGORDE:
1. Verslag van den Beheerraad en van 

’t Kollege van Kommissarissen;
2. B ilan  op 31 December 1940;
3. Goedkeuring B ilan  en winst- en ver

liesrekening boekjaar 1940;
4. Ontlasting Beheerders en Kommis

sarissen;
5. Verscheidene.
P. S. —  Om tot de vergadering toege-

zag toegewezen, 
niettegenstaande het vast stond, dat hij 
zootjes visch aanvaard had om een ple
ziertje te doen aan iemand.

«Het Visscherijblad» kriticeerde toen 
deze handelwijze omdat het niet opgaat 
dat iemand, die een wedde van 70.000 fr. 
geniet, nog zootjes visch aanvaardt,wat 
ten andere, adm inistratief gesproken, 
verboden is.

«Het Visscherijblad» heeft thans de 
zaak voor het beroepshof te Gent laten 
brengen omda.t het overtuigd is zijn 
rccht van kritiek niet zijn te buiten ge
gaan, daar waar openbare ambtenaars 
zich meenen hieraan te hebben moeten 
blootstellen.

Woensdag werd dit belachelijk proces 
tegen ons ingespannen, te Gent in  be
roep gepleit.

DE PLEID O O IEN
Meester Six aan het woord

Meester Six geeft een kort overzicht 
van de gewraakte artikels en leest ze voor 
aan de rechtbank. H ij w ijst aan hoe in 
de dagelijksche pers veel erger feiten 
geen aanleiding gaven tot veroordeelin- 
gen en dat de stadssecretaris wel erg 
kittelachtig moet zijn om voor deze een 
som van honderd duizend frank te vra
gen, waar h ij geen frank schade hierdoor 
geleden heeft en h ij integendeel de ont
vangen visch lekker door zijn «mage» 
heeft laten gaan.

Moest elk blad voor dergelijke juiste 
kritiek, voor de rechtbank moeten ver
schijnen, dan zou deze niets anders meer

De pers heeft het recht misbruiken 
aan te klagen m aar dan moet ze bij al
gemeenheden blijven.

(Nota der Red. — W as het geven van 
een zootje visch aan iemand die een 
wedde had van 70.000 fr. m isschien geen 
m isbruik ?)

De achtbare meester doet uitschijnen 
dat er hier volgens zijn klient kwaad
w illigheid in  ’t spel was en vraagt dat 
de artikels waarvan sprake als eerroo- 
vend en schadelijk zouden aanzien wor
den.

Uitspraak op Woensdag 21 Mei.
EN K ELE  O PM ERK IN G EN

E r  zijn menschen die in  het aankla
gen van misbruiken zichzelf steeds ge
krenkt voelen, omdat ze er aan mee 
cioen. E r zijn er andere die steeds het 
persoonlijk belang boven het algemeene 
oehartigen.

W ij herhalen zooals vroeger dat, wan
neer «Het Visscherijblad» misbruiken 
aanklaagde in  het verleden, zooals de 
vier bijwedden in totaal van 20.000 fr. 
gegeven aan den stadsinspecteur Sur- 
ïaont, buiten zijn wedde van 54.000 fr.. 
zooals de aanstelling van den comman- 
oant der pompiers met een wedde van 
lö.OOO fr., waar h ij voor hem en zijn 
viouw als schoolinspecteur een mooi 
lastgeld ontvangt, zooals het infiltreeren 
van een gansche fam ilie met twee of 
une uit een gezin, op het stadhuis be- 
i. oemd of niet benoemd, zonder dat een 
aezer menschen op dit recht mogen 
bogen, waar anderen, die een bijverdien
ste hebben, naar huis gezonden worden, 
dan is het niet omdat w ij het hebben 
tegen deze personen.

Neen !
Het gaat en het ging er bij ons slechts 

toe om misbruiken uit te roeien, naar 
L-en gezonder bestuur aan te sturen, 
waarin dergelijke kritiek overbodig 
wordt.

Dat men ons hiervoor met ta lrijke  lage ;
te doen hebben dan zich met persproces- .middelen in  ons bestaan tracht te tref
sen bezig Je  houden.

H ij w ijst op het feit dat de stadssecre
taris handelingen en zijn benoeming in

ien, weten we. M aar onze leuze getrouw: 
«eerlijk recht door zee gaan» zonder ons 
te bekommeren om den modder naar ons

Verhuurd per maand zonder gesahre- laten te worden, dienen de leden zich te 
ven pacht. j voorzien van hun bewijs van lidmaat-

Bezoek eiken dag. .schap (Zi# art. 41 der statuten).
Nadere inlichtingen te bekomen ter j Het Bestuur

studie. (128) I (120>

E e n  m o e ilijk e  t a a k . . . .

rust op iedere  huisvrouw . Steeds de handwi 
vol w erk is ze vaak afgem at en gemakk»lijk 
onderhev ig  aan  hoofdpijn. Speciaal v#©i 
h a a r m ag daarom  nim m er A S P I R I N E  
in huis on tb reken , om vlug en afdoende 
pijnen en  ongesteldheden  te verdrriv»».

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

verscheidene bladen aanleiding gaf tot j gegooid, zullen we meer dan ooit voort 
kritiek en soms in veel heftiger termen !ëaan 0p den ingeslagen weg. Dergelijk

id A s p i r i n e

: dan in  «Het Visscherijblad», daar men 
I van oordeel was, dat een dergelijk ambt 
! aan een bekwaam rechtskundige en niet 
! aan iemand die het atheneum nog niet 
! had uitgedaan, diende toegekend, 
j Het Openbaar M inisterie te Brugge 
noemde dit een belachelijk proces en 
vroeg de afwijzing van den aanlegger.

D it advies was belangrijk, daar een 
openbaar am btenaar aan kritiek is 
blootgesteld, bijzonderlijk als er ka- 
deautjes gegeven worden 

H ij vraagt dus dat de aanlegger zou

U IT  PKQ PUCT VAN VERTROUWEN^

vuil vreezen we niet !
We meenen in  de huidige omstandig

heden genoeg ons volk en onze visscherij 
bewezen te hebben, dat niemand tever
geefs op ons in itiatief, onze hulp en het 
opzoeken van fam ilieleden en goederen, 
beroep heeft gedaan.

Langzaam en zeker moeten we naar 
de uitschakeling van alle m isbruiken en 
mistoestanden gaan. En  destijds beston
den er zeer veel.

W ij zijn op de wereld om elkaar te
afgewezen worden en veroordeeld tot de j ^
kosten.

Meester Vande Male
leven en niet om aan de eenen alles en 
de anderen niets te zien toekennen.

Het volk helpen, opleiden tot gezonder,
doet uitschijnen dat het voor den heer eerlijker gedaenten en toestanden, moet 
Surmont een echte lastercampagne was, | de leuze zijn van elkeen en is ook de 
die hem zeer veel schade berokkend zou ! onze a ltijd  geweest, 
hebben, te meer daar we ons afvragen i
waarom w ij aangevallen worden. | P. Vandenberghe.
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UIT D E S T R E E K
Het Telefoonnummer

Van onze bijzondere correspondenten •«•••©©a®»®®®*©®©'!®®©©®®®®©®®®»

m
! der drukkerij van «Het Visscherijblad» 
is 737.58.

I
j Aankondigingen worden nog aan- 
j vaard tot den Vrijdagm orgen 8 u. stipt.

Breedene
B U R G E R L IJK E  STAND

Geboorten: Popelier Henri van Ju lien  
en Roose Yvonne.

Huwelijken: Schreus August, schoen
m aker met Lagraviere Marie-Louise, 
werkvrouw, beiden wonend alhier.; De 
Rous Joseph, paswerker met Schreus Es
ther, werkvrouw, beiden alhier.

Sterfgevallen; Baillie re  Pieter, 60 jaar 
overleden te Oostende; Decorte Pruden
ce, 75 j„  overleden te Oostende.

Huwelijksafkondigingen: Vander P u t
te Joseph, Staatsgepensionneerde met 
Goderis Eugenie, huisvrouw, beiden al
hier.

B ER IC H T . — Vanaf 1 Mei is het bureei 
van den Burgerlijken Stand slechts voor 
het publiek open van ,9 tot 12 uur voor
middag.

KO EPO K IN EN T IN G
Krachtens het besluit van 22 Septem

ber 1940, van het M inisterie van Volks
gezondheid «Verplichte inenting tegen 
de pokken», worden de ouders van kinde
ren van 3 à 8 maanden nog eens de aan
dacht op gevestigd dat er kostelooze zit
tingen voor koepokinentingen zullen ge
houden worden. Voor Breedene-dorp en 
-Baden in  de zaal van het Kinderw elzijn 
(Patronage), op 5 M ei a.s, van 11 tot 12 
uur en voor de w ijk  Sas-Slykens, op 6 
Mei, in  de zaal der kinderweging (meis
jesschool) eveneens van 11 tot 12 uur in 
den voormiddag.

De ouders die tot op heden het uitge
vaardigd besluit nog niet hebben ge
volgd, worden verzocht zich hun kinde
ren op een der bovenstaande zittingen 
te laten inenten. E r zijn strenge straffen 
voorzien aan degenen welke daaraan 
geen gevolg geven. Hopen we dat elkeen 
het nut van deze voorbehoedingsmaatre- 
gel zal begrijpen en in  de hand werken, 
voor het bestrijden van deze gevaarlijke 
ziekte.

B IJK O M EN D E
RA N T SO EN EER IN G Z EU LS

De werkgevers kunnen de zwarte rant
soeneeringzegels voor hun arbeiders die 
zwaren arbeid verrichten (besluit van 4 
November 1940), aanvragen aan den be- 
voorradingsdienst, gemeentehuis, P rin 
ses Eiisaoethlaan, tusschen 10 en 15 Mei 
eerstkomende.

R A N T SO EN EER IN G Z EG ELS
De uitdeeling der rantsoeneeringzegels 

wordt voortgezet op de hiernavolgende 
dagen van 9 tot 12 en van 14 tot 17 uur, 
in  de volgorde der Nieuwe rantsoenee
ringskaarten, ook de aardappelzegel
bladen zullen worden afgeleverd op voor
legging van de strook van de verloopen 
maand .t.t.z, van de maand April, ont
daan van alle zegels.

Maandag 5 Mei, van 440.301 tot en met 
441.800; Dinsdag 6 M ei van 441.801 tot 
en met 443.700.

De rantsoeneeringzegels worden niet 
afgeleverd aan kinderen beneden de 14 
jaar. W ie niet in  regel is wordt onder 
geen voorwendsel bediend. Men moet de 
nieuwe rantsoeneeringskaart voorleggen 
en de identiteitskaart. De voorrang wordt 
verleend aan zwangere vrouwen en ge- 
orekkigen.

Steene
B U R G EM EEST ER  BESTO LEN

De heer P ieter Defever, burgemeester, 
wonende steenweg op Zandvoorde, heeft 
in  den nacht bezoek gehad van kippen
dieven.

De diertjes, een 15-tal, werden ter 
plaatse afgemaakt, v/at noodlottig werd 
voor de daders, daar de rijksw acht een 
bloedspoor kon volgen. In  het huis waar 
de sporen ophielden werd een huiszoe
king gedaan. Bloedsporen werden er ge
vonden, doch geen kippen. De bewoner 
van het huis werd aangehouden.
W IJ  ZO EKEN  EEN CORRESPONDENT.

W ij zoeken voor Conterdam en Steene 
een goede correspondent om ook onze 
ta lrijke  lezers aldaar volledige voldoe
ning te kunnen geven.

De Panne
B U R G E R L IJK E  STAND.

Geboorten: 19 A pril: Bauwens Jacques 
van Georges en Serruys M argareta. 21: 
Depuydt Daniel van Jozef en Pylyser 
M aria-José; 22 April: Verbrugghe Astrid 
van Albert en Desoete Madeleine ; 26 
A p ril: Maes M arcel van Pieter en V ila in  
Germ aine.

Overlijdens: Dubois Edmond, foto
graaf, 59 j., echt. van Dubrulle Lea; Van- 
tieleke Lucien, metser, 45 j., echt. van 
D 'H ulster G ustava; Zwertvaegher Da
vid, visscher, 63 j., echt. van Lycke Ro
m ania; Desmedt Camiel, z. b. 65 j., echt. 
van Criem  Honorine.

C IN EM A N IEU W S
V IE U X  B R U X E L L ES , Duinkerkelaan : 

Program m a van Vrijdag tot en met 
Maandag. — «Het gouden Masker». Pro
gramma van Dinsdag tot en met Don
derdag: «Heim atland». Avondvertoonin- 
gen om 19 uur. Zondag doorloopend van 
af 14.30 uur.

CASINO, Zeedijk. —  Program m a voor 
de week en op Zondag: «Een ophefma- 
kendl Proces». Avondvei'tooningen om 
19 uur. Zondag doorloopend vanaf 14.30 
uur.
O PG ELET  VOOR O O RLO GSM ATER IAAL

D at het in  de duinen en in  de duindre- 
ven van De Panne gevaarlijk  wandelen 
is, bewijst het volgende:

In  veertien dagen tijds, van 1 April 
tot 15 April, werden door de speciaal aan
gestelde mannen der gemeente gevon
den: 31 granaten, 16 groote obussen, 18 
kleine obussen, 5 obuskoppen, een revol
ver, geweren, een tweehonderdtal ko
gels, 17 Engelsche landm ijnen, 2 con- 
tactm ijnen, 25 detonnateurs, 10 mor- 
tierbommen, 8 percuteurs, 6 bussen dy
namiet, 1 bak kruit, 6 rookbommen, 1 
brandbom en 1 «lance-bombe».

En  daarmede is nog lang alles niet op
gespoord !

AAN DE TELA A TK O M ER S
De inwoners die te laat hun kleinhan

delaar gekozen hebben, voor hun ran t
soen m elkerijboter gedurende de periode 
M ei-Juni zullen dat kostelijk smeersel 
eenige dagen moeten missen. We raden 
de achterblijvers aan zonder uitstel hun 
«boterboer» te kiezen. Z ij worden er aan 
nerinnerd dat de aangifte bij den Be- 
voorradingsdienst moet gedaan worden 
en het streng verboden is, zelfs de in 
schrijving op de rantsoeneeringskaart 
ce verrichten.

DE A A N PLA K BR IEVEN
Men wordt verzocht de aanplakbrieven 

oetreffende de lichtdem ping en het ver- 
xceer met aandacht te lezen. Het stipt 
iialeven der verordeningen zal u veel 
onaangenaamheden doen voorkomen.

B U R G E R L IJK E  STAND.
Overlijden: Robbaert Clemencia, wed. 

/an Pieters Melchior, 72 jaar.
H uw elijk: Vanhuyse Maurice, bedien

de bij Bruggen en Wegen ,met Pecceu 
Godelieve, z. b. van Nieuwpoort.

DE N IEU W E
RA N T SO EN EER IN G Z EG ELS

Het uitreiken der rantsoeneeringzegels 
voor het tijdstip  van 7 M ei tot 6 Jun i, 
zal plaats vinden op:

Maandag 5 M ei e.k. aan de gezinshoof
den wier naam  begint met A, B, C, E, F, 
G, aan lokket 1; D. H. I. J.  K . aan lok- 
ket 2.

Dinsdag 6 Mei, aan de gezinshoofden, 
w ier naam  begint met: L  tot en met S. 
aan lokket 1 ; T  en tot en met Z aan lok
ket 2, telkens van 9 tot 12 en van 14 tot 
17 uur.

E r  wordt nogmaals beroep gedaan op 
den goeden w il van eenieder zich stipt te 
houden aan den voor hun gestelden dag

De personen die belet zijn op den voor 
hun vastgestelden dag de zegels af te 
halen, kunnen zich aanbieden op 13 
M ei en volgende dagen.

Het uitreiken der melkzegels aan de 
houders dier bijzondere m eikkaart ge
schiedt op dezelfde dagen als de gewone 
zegels aan lokket 2, bovenzaal, lste  ver
dieping stadhuis.

De zwarte zegels voor bijrantsoenen 
aan sommige kategorieën werklieden zul
len uitgereikt worden vanaf 13 Mei.

DE M E L K E R IJB O T E R B E D E E L IN G
De inwoners die verwaarloosd hebben 

zich te laten inschrijven in  een der ge
machtigde winkels voor m elkerij boter- 
verkoop, kunnen niet meer van de be- 
deeling genieten voor hun rantsoen t ij
dens de m aand Mei.

De belanghebbenden worden er op ge
wezen dat zij vóór 20 M ei hun kleinhan
delaar moeten aanduiden, om: van de 
bedeeling te kunnen genieten in  de 
maand Jun i.

Zeebrugge
DE JA M M E R L IJK E  V ER D R IN K IN G  

IN DE A FLE ID IN G SV A A R T
We deelden onlangs mede dat, in 

strijd  met wat de dag- en weekbladen 
vertelden, het lijk  van Rem i Lagast, die 
zoo jam m erlijk verdronk in de afleidings- 
vaart op Moerkerksch grondgebied, nog 
steeds niet gevonden werd. Zondag nu 
werd het eindelijk ontdekt, drijvende in 
de afleidingsvaart op het grondgebied 
van Oostkerke en volop in  staat van ont
binding.

Maandag werd het lijk  ter aarde be
steld.

O V ER L IJD EN
Dinsdag is F ilip  Gheyle na een korte 

ziekte schielijk overleden. H ij was alom 
gekend en geacht.

U IT  H ET SO EPLO KAAL
Enkelen tijd  geleden werd een scha

mele vrouw, in  dienst bij de soepberei
ding, afgedankt buiten weten van het 
W interhulpkom iteit of van het stadsbe
stuur. Ons dunkens bewijst dit dat er 
geejn voldoende toezicht in  ’1 lokaal ge
houden wordt en tevens dat de stad er 
geen baas is; dit zal trouwens duren 
tot den dag dat men besluit de soep- 
dienst in  een onbewoond huis of in  een 
stadsgebouw in  te richten.

De gladde Aal
W AAR KOM T DAT « V IS C H JE »  

VANDAAN ?

i Biankenbergei

UURRO O STER SPO O RL IJN  
B R U G G E— B LA N K EN BER G E  
Geldig vanaf 5 Mei e.k.

Vertrek u it Brugge: 6,20 — 7.30, 9.35 — 
12.45 —  15.03 — 16.40 —  18.00 — 19.45.

Vertrek u it Blankenberge: 7.00 — 8.00 
11.00 — 13.23 —  15.35 —  17.15 —  18.35 — 
20.20.

B U R G E R L IJK E  STAND
Geboorten: Huys Freddy, Nieuwstraat, 

18; Konings Liliane, Van M aerlantstraat 
50; Vanseveren Raymond, Vlissegem; De
clerck Mare, U itkerke; Potier Jozef, Kerk 
straat, 138; Hacke André, Ruzettelaan, 
58; Lonneville Erik , Zuienkerke.

Huwelijken: Claeys M aurits met De- 
vroe Cecilia; Reubens Albert met De Meu- 
lenaere Marie-Louise.

Huwelijksafkondigingen : Maes André 
Damme met Raes Magdalena, alhier; 
Staelens August, met De W ulf, Adriana; 
Arents Jozef alh ier met Caebergs Jean 
ne, W ilsele (huw elijk te W ilsele).

A PO TH EEK  D IEN ST
Zondag 4 M ei zal de apotheek J .  Se- 

gaert, hoek Visschers- en W eststraten, 
gansch den dag open zijn.

FONTEIN  IER SD IEN ST
Vanaf Zondag 4 M ei tot en met Zater

dag 10 M ei zal de fonteinier Mengé Lean- 
der, 75, Schaerbrugstraat, den dienst 
waarnemen.

PLA N T ERS
W e vernemen dat dees week, de plan

ters, ongeveer 27.000 kg., zijn toegeko
men. H st zal aan al de bedeelden van 
het «Hoekje Grond» uiterst welkom zijn. 
Nochtans dient te vermelden een dege
lijke nachtw acht in  te richten w il men 
gevallen voorkomen zooals op het einde 
van verleden week, dat de planters, 
reeds in  den grond gestoken op de ber
men van den sphuurput, werden gestolen.

DE SO EPBED EEL IN G
De schoolsoep is geschorst. Het Pro

vinciaal Comité heeft laten weten dat 
vanaf Maandag e.k. enkel nog soep zal 
uitgedeeld worden aan de ondersteunden. 
Men verspreidt het gerucht dat het uit 
geldgebrek zou zijn dat die m aatregel 
wordt genomen, doch de echte reden is 
dat er niet genoeg aardappelen, vruchten 
en groenten voorhanden zijn.

STA D SBEG  ROOTING
De stadsbegrooting 1941 werd door het 

M inisterie van Binnenlandsche Zaken 
goedgekeurd, m its een wijziging die de 
Blankenbergenaars zwaar op de maag 
en de porte-monnaie zal drukken. De op
centiemen worden gebracht op 150 in  
plaats van 140 en de wegenistaks van 40 
op 100.

C IN EM A ’S
C O LISEE, Kerkstraat, —  Program m a 

van V rijdag 2 tot en met Maandag 5 
M ei: 1. U faactualiteiten ; 2. Ku ltuurfilm ; 
3. «De vierde komt niet», met Ferdinand 
M arian, Dorothea W ieck en W erner 
Hinz.

Program m a van Dinsdag 6 tot en met 
Donderdag 8 M ei: 1. Ku ltuurfilm ; 2. «Ik 
heb u lief», met Louise U llrich  en V ictor 
de Kowa.

PA LLA D IU M , Kerkstraat. — Program 
ma van Vrijdag 2 tot en met Maandag 5 
M ei: 1. Ufa-actualiteiten; 2. Ku ltuurfilm ; 
3. «Liefdeschool» met Louise U llrich ,V ic
tor S taa l en Johannes Heesters.BLOOT GEW AA ID

Door het aanhoudend hard waaien Donderdag 
van verleden week, zijn in  de duinen op j 2. Ku ltuurfilm ; 3. «W itte Seringen» (Li- 
Maandag 28 April, 2 lijken  en op Dins-! las B lancs) met Hannelore Schroth, Elga 
dag 29 April, 1 lijk  van Engelsche *ol- B rink  en Hans Holt. 
daten blootgekomen. De lijken konden Avondvertooningen te 19 uur. Zondag- 
geidentificeerd worden. ! namiddagvertooning te 15 uur.

B U R G E R L IJK E  STAND.
Geboorten: Van Belleghem  Denise, v. 

Alfons en Vandamme Lydia, Westkapel- 
lestraat, 205; Donvez Joseph, van Char
les en van Van Belle M arie, Poststraat, 0.
Huwelijken: Huisseune Arthur, meester- 

plakker met De Grÿze Louisa, z. b. bei
den te Heist; Geenens Fritz, slachter te 
Berchem  (Oost-Vlaanderen) met Vincke 
Irène, z. b. te Heist; Sabbe René, brou
wersgast met De Groote Rachel, z. b. bei
den te Heist.

Huwelijksafkondiging: M aurice Van- 
depitte, metser met Landschoot M aria, 
z. b. beiden te Heist.

Sterfgevallen : Ghevaert Marie-Louise 
z. b. 14 jaar, Kerkstraat, 39; De Jonghe 
Engelbert, 63 j., echt. van Van Cleven 
Pelagik, OnderwijlsstraaV:, 85; Vanden 
Briele Stephanie, z. b. 76 jaar, ong. West- 
kapellestraat, 170.

K O EPO K IN EN T IN G
Het gemeentebestuur van Heist laat 

aan zijn ingezetenen weten dat een open
bare koepokinenting zal gehouden wor
den in  het stadhuis alhier, op het lste 
verdiep, Collegezaal, op Dinsdag 6,Woens
dag 7, Donderdag 8 en V rijdag 9 Mei 
1941, telkens van 15 tot 17 uur, voor de 
kinderen van 3 tot 8 maanden oud.

De ouders worden verzocht hun kinde
ren van bovengenoemden leeftijd  op de
ze openbare inenting aan te bieden.

P A P IE R  EN OUD IJZ E R
Iedere week zal voortaan het papier 

en oud ijzer rondgehaald worden. Dien
volgens spreekt het van zelf dat het 
voortaan verboden is nutteloos papier 
of oud ijzer, ook tinnen potten of alum i
nium  alaam  weg te gooien, m aar te be
waren tot den reinigingsdienst het af
halen komt.

WANHOOPSDAAD
Verleden Zondag verdeed zich de ge

naamde E. De Jonghe, in  den vischput. 
Sinds geruimen tijd  gaf hoogergenoem- 
de blijken van gèheugenverlies en men 
vreesde sinds enkelen tijd  het ergste. W ij 
bieden de bedroefde fam ilie onze deelne
ming aan.

W IN T ER H U LP
Het bestuur van W interhulp bidt hier

door de neringdoeners die in  de moge
lijkheid  zijn hun een kleine g ift te laten 
geworden voor de ta lrijke  kindskorven, 
welke ze w illen beschikbaar stellen voor 
hun ta lrijke  leden. W interhulp floreert 
hier ook zooals overal, zaait goede wer
ken rondom zich, in één woord staat in  
he.t teeken der gemeenschap. Een lieel 
kleine vlek w illen we echter wel aan
stippen; gedurende de Paaschvacantie 
hebben onze kleinen van hun dagelijk- 
sche soep niet kunnen genieten. We vra
gen ons af waarom ? De kleinen ravot
ten in  die dagen nog meer dan anders 
en hebben dan ook ruimschoots behoefte 
aan overvloedige voeding. Als men daar 
nog bijvoegt, dat de broodzegels der men
schen ver op zijn, beseft men dat die da
gen der Paaschvacantie voor onze klei
nen de zeven magere jaren vertegenwoor- 
gen.

D aar W interhulp toch soep m aakt 
voor zijn ondersteunden, had d it al geen 
groot werk geweest er een beetje bij te 
maken voor onze kinderen. W ij hopen 
dat in  de toekomst onze kleintjes van 
hun rantsoen soep niet meer zullen ver
schoond blijven gedurende de vacantie- 
ciagen en doen tezelfdertijd een oproep 
aan de welwillenden die zich w illen aan
geven voor dit goede werk, dit kan ge
beuren bij M ijnheer De Smet, Panne- 
straat, alhier.

C IN EM A N IEU W S
In  kino Royal dees week: 1. "Ufa week

overzicht; 2. Mooie documentaire; 3. 
«Wanneer de Liefde de mode maakt», 
met de graag geziene Renate M uller en 
Georges Alexander.

W ij herhalen de uren van de vertoo- 
ningen: V rijdag en Zaterdag om 7.30 u.; 
Zondag om 2.30, 5 en 7.3D uur. Met de 
verlating van het sluitingsuur zal dus 
niemand geen angst meer behoeven te 
hebben om niet op tijd  thuis te zijn.

Rechtbanken

De zegwijs «zoo glad als een aal» zal 
wel ten nauwste samenhangen met de 
gladheid van de huid van dezen kronke
lenden waterbewoner, die alleen door de 
krachtige en geoefende handen van er
varen visschers is vast te grijpen, m aai 
ieder ander ontglipt.

Ook in  een ander opzicht zou het 
spreekwoord echter reden hebben, want 
behalve glad van huid is de aal ook ui
terst m oeilijk na te rekenen.

De aal is er.
In  onze rivieren en polderslooten, in 

onze meren en plassen vindt men ze in 
overvloed. Het is de beste en meest ge
zochte zoetwatervisch die we hebben. 
Van overlang was aal een kostelijk ge
recht, zoowel voor de tafels van de rijken 
als voor den eenvoudigen, die zijn bosje 
«versch gerookte» op Zaterdagavond aan 
een stalletje kocht.

De aal is er, gelukkig ! M aar w aar ze 
vandaan komt en w aar ze b lijft, voorzoo- 
ver ze niet gevangen wordt —  dat is zeer 
lang een onverklaarbaar raadsel geweest.

Zooveel w ist men, dat de aal in  onze 
wateren niet teelde. Het was een .trek- 
visch en wel met andere gewoonten dan 
ansjovis en haring, die den modderigen 
bodem van de lauwe en kalme Zuiderzee 
cpzochten om daar rustig kuit te schie
ten. Haring en ansjovis hadden hier hun 
kraambed. De aal daarentegen kwam 
hier zijn kost ophalen. In  het voorjaar 
zag men de glasaaltjes binnenkomen, 
klein, doorzichtig-goed; dat bij millioe- 
nen en m illiarden onze zeegaten binnen
zwom.

Men zag ze in de Zeeuwsche wateren 
en in  de zeegaten van de Wadden. Men 
vond ze op de rivieren en in  de polder
slooten. D it was het jonge broed, w aaruit 
de aalstand zich ontwikkelen zou. Het 
kwam uit zee, m aar van hoever het 
kwam en w aar het werd geboren, dat 
w ist men niet.

Ook w ist men dat de aal wegtrok. 
Althans, dat een bepaald soort aal dit 
deed. In  den herfst trok zij naar buiten. 
In  donkere nachten en bij onstuimig 
weer, ging ze «loopen». E r  waren vis
schers, die maanden op dat loopen 
wachtten. B ij dammen en kribben, bij 
sluizen en havens hadden ze hun fuiken 
uitgezet Tien, tw intig  dagen achtereen 
bleven die fuiken leeg. M aar dan, als de 
aal eindelijk loopen ging, kon in  één 
donkeren nacht een slag geslagen wor
den, die vele slechte weken royaal ver
goedde. Dan zaten de netten tjokvol aal 
En  w at voor aal was dat! N iet de «rooie

De Hulde aan 
Deken Camerlynck
In  ons llaatjste nummer hebben w ij 

medegedeeld dat door de thans nog le
vende leden van het comité «Hulp en 
Voeding» van den oorlog 1914-1918 een 
verzoekschrift was gericht aan het ge
meentebestuur, om als dank voor de be
wezen groote diensten van Deken C a
merlynck, een straat aan zijn naam  le 
wijden.

Door een verkeerde in lichting gaven 
w ij slechts een onvolledige lijs t van de 
thans nog overblijvende ledcjn. Deze 
rcoet echter als volgt luiden: Voorzitter: 
oud-Schepen Van Glabbeke; de hh. Kes- 
teloot. Elleboudt. Van Vlaenderen, Le- 
fèvre, Felix  en Dekeyser.

N aar we nader vernemen, heeft het ge
meentebestuur dit voorstel in  principe 
toegestaan, m aar de plaats voorbehou
den voor later.

Voor de Hotel- ei 
Pensioenhouders

Sluitings
Vanaf heden en tot verder order?, 

mogen alle café’s tot 10 uur open blij 
ven en moeten alle bewoners die ove 
geen nachtschein beschikken te 10.30 u. 
binnenshuis zijn.

Marktberichten

Een besluit van den w.n. Secretaris- 
Generaal van het M inisterie van Ju s ti
tie voorziet dat elke persoon, die in  een 
herberg, een hotel, een gemeubileerd ap
partem ent slaapt of er een nacht door
brengt er toe gehouden is, dadelijk na 
zijn aankomst in  de gelegenheid de vol
gende in lichtingen te geven:

Z ijn  naam  en zijn voornamen, de 
plaats en den datum van geboorte, zijn 
nationaliteit, zijn woonplaats, zijn be
roep en de plaats w aar dit beroep wordt 
uitgeoefend, zijn graad indien h ij m ili
ta ir is, den datum van zijn aankomst 
en de plaats van w aar h ij komt, den ver- 
moedelijken datum van zijn vertrek en 
de plaats w aar h ij voornemens is zich te 
begeven, tenslotte de redenen van zijn 
verblijf.

Deze inlichtingen moeten ingeschreven 
worden in  een soucheboekje, waarvan de 
bladen genummerd zijn, en dat door den 
logementhouder moet worden voorge
legd.

Zij die hieraan verzuimen te voldoen, 
worden gestraft met een gevangenisstraf 
van acht dagen tot drie maanden en met 
een geldboete van 26 tot 200 fr. of met 
een van deze straffen.

Deze boekjes kunnen verkregen wor
den in de drukkerij van «Het Visscherij
blad» tusschen 2 en 4 uur ’s namiddags.

N IEU W PO O R T
G ELEV ER D  AAN DE CO RPO RAT IE

Maandag 28 April 1941.
G arnaal: 2629 kg. voor 26290 fr.; Visch. 

2604 kg. voor 25474 fr.
Dinsdag 29 April 1941.

G arnaal 2680 kg. voor 26800 fr.; V isch ' 
L251 kg. voor 11820,50 fr.

ANTWERPEN
W E E K  VAN 15 TOT 19 A P R IL  1941 
A. — Verkoop bij afslag in de Mijn

Belgische visch
Xyaarde 

Totaal Gemid. 
per kg. 

34,30 
15,20 
39,80

Soorten

Bot
Bot klein 
Spiering

Aantal
kg.

17,5
5

26

600, 
76,-i

, L

prijs

Totaal 48,5 1.711/
Deze vischsoorten werden \verkoch. . 

bot: 16 kg. als le-2e kw aliteit Ven 1,5 kg 
als 2e; bot klein: 5 kg. als l(fc-2e kw ali 
te it; spiering: 26 kg. als 2e kiw aliteit.

B. — Vischbedeeling*
Belgische visch 

Soorten Aantal GemSiddelde
kg.

Schar groot 145
Schar middel 348
Schar klein 3.215
G arnaal 8.368

Vreemde visch 
Gestoomde pos 3.275 17,—■
Snoek 330 13,50
C. — Visch rechtstreeks op de visoi. 

markt gevoerd mits het betalen eener 
vergoeding van 0,12 fr. per kg. netto 
gewicht:
Vreemde visch: 975 kg. kreukels.

P rijs  van de onderstaande vischsoor 
ten, verkocht op de stedelijke vischmarkt 
te Antwerpen, op Vrijdag 25 April: 

Kreukel?: 5,50 fr. per lite r; gestoomde 
pos: 19-21 fr. per kg.

Allerlei Nieuwsjes
AAN DE G R E N S R u lZ iG cR S

De grensreizigers in  het klein grens
verkeer hebben geen ander toelatings
bewijzen noodig dan de eenzelvigheids- 
kaarten en eventueel het vijfkilometer- 
paspoort.
STEUN AAN KO LO N IALEN

Op in itia tie f van den Belgischen Ko- 
aal», die heel den zomer door gevangen lonialen Bond werd door de Koloniale 
werd, m aar prachtige vette «schieraal», ondernemingen, een steun- en leenfonds 
De rug was donker, bij het zwarte af, «steun aan Kolonialen» opgericht.
de buik was zilverw it met zwarte vinnen.

En  de kw aliteit! De handel betaalde 
grif het dubbele van den prijs, dien zij 
voor de gewone soorten gaf.

Naderhand is men aan de weet geko
men, dat die schieraal geen afzonderlijk 
soort aal was. Z ij was ook «rooie aal» 
geweest. Ze had zich ontwikkeld u it de 
kleine glasaaltjes. V ijf, zes jaa r lang had 
ze als «rooie aal» in  de meren en plas
sen, vooral in  de Zuiderzee en naderhand 
in  het IJsselm eer, gewoond, ’s winters 
slapend in  den modderigen bodem, ’s zo
mers zich voedend met het plankton, 
w aaraan onze wateren zoo rijk  zijn. En 
in de weken voor den trek had ze een 
metamorphose ondergaan. Toen was de 
rug zwart en de buik zilverw it geworden, 
en de oogen hadden zich vergroot.

De aal had het feestkleed aangetrok
ken. W ant ze ging op weg naar de brui
loft. Ze trok weg uit het zoete water. 
H aar d rift dreef haar naar de zeeën, 
w aarin ze was geboren. Dat deze aal 
vetter en fijner was dan alle andere aal, 
die werd gevangen, laat zich verstaan. 
Ze was volwassen, en ze stond voor haar 
bruiloft. Op dien leeftijd  staat ieder op 
het hoogtepunt van het leven!

De Deensche bioloog Schm idt, waaraan 
K . Norel, die in «De Spiegel» d it artikel 
plaatste, o.m. zijn gegevens ontleende, 
heeft in het begin van deze eeuw belang
rijke ontdekkingen gedaan met betrek
king tot de herkomst van de aal. U it 
larven, gevonden westelijk van de Faroër, 
van Schotland en Ierland, kon h ij op
maken, dat de geslachsrijpe aal ver den 
Atlantischen Oceaan opzwemt en daar 
op zeer groote diepte haar kroost ter 
wereld brengt.

De oude aal keert nimmer naar het 
zoete water terug. Z ij zet haar leven

Een belangrijk waarborgfonds werd 
samengesteld, wat toelaat leeningen te 
verstrekken aan kolonialen hier te lande 
verblijvend, of aan fam ilieleden van in 
Kongo verblijvende landgenooten, die, 
u it oorzaak der huidige toestanden, t ij 
delijk in  geldverlegenheid verkeeren.

Verders droegen de Koloniale Onder
nemingen, evenals ta l van personen uit 
de koloniale middens, aanzienlijk bij tot 
het vormen van een fonds w aaru it steun 
wordt verstrekt aan oud-kolonialen die 
zich in  moeilijkheden bevinden. Te dien 
einde werd ook de medewerking van ge
vestigde werken van koloniaal hulpbe
toon aangevraagd en bereidwillig toe
gezegd (« Mutuelle Congolaise » en an
dere).

De geneeskundige dienst, welke ver 
zorging en geneesmiddelen verstrekt, is 
in  werking te Antwerpen en te Brussel, 
is in  vorming te Gent en zal ook elders; 
in de mate van het mogelijke, tot stand 
worden gebracht.

Het Koloniaal Steun- en Leenfonds is 
aangesloten bij en wordt gesteund door 
«W interhulp».

Belangstellenden in het Vlaamsche 
land kunnen zich wenden tot de kan
toren van het werk: M eistraat 29, Ant
werpen, of tot den heer Maertens Fe r
nand, St. Petersburgstraat 41, Oostende.
FRANSCHE, EN G ELSCH E EN 
NED ERLAN DSCH E O PEISCH IN G EN

Luidens een besluit verschenen in  het 
Belgisch Staatsblad, kunnen de vergoe
dingen hoofdens/ de verstrekkingen in  
opeisching aan « e  Fransche, Engelsche 
en Nederlandsche opeischingen voorals
nog niet geregeld worden. W el mogen 
de belanghebbenden hun bewijsstukken 

ï met hun rekeningen in dubbel op het

stipt na te leven, want in  de toekomst 
zullen de kampkantonnementen de zen
dingen niet meer uitreiken, die aan i - 
gestelde voorwaarden niet voldoen.

BER IC H T  AAN G ED EM O B IL ISEER D E^  
EN F A M IL IE S  VAN M IL IT A IR EN

E r werd vastgesteid dat ta lr i;’ 
demobiliseerden en fam iliën 
tairen volstrekt-onwetend zi, 
het bestaan v sjïï Officieele In r 
opgericht ter hunner intentie 
iiun moreele en stoffelijke b 
die de huidige omstandighe 
ten.

In  overeenstemming met bovenverj 
de inrichtingen: Nationaal W erk

Diede ig 
le ise l^  

er 
Z ij 
te-

t  1r ï  2

voort in  de diepe wateren van de wereld-, stadhuis indienen. Van zoodra de noo- 
zeeen, volledig onttrokken aan het men- dlge instructies verstrekt worden, zullen 
schelijk oog, ongrijpbaar ook voor het üeze aan de bevoegde diensten ter ver- 
vischwant. Het jonge broed evenwel, e ïlen ing overgemaakt worden door 
waarvan de larven zich ontwikkelen tot hostuur 
glasaaltjes, wordt door zijn instinct weer . '

dit

HOF VAN B ER O EP  TE  GENT
ST R A F G E W IJZ IG D . — De rechtbank 

te Brugge had Georges De Spiegelaere 
en August Peere, uit Oostende, beiden 
aangehouden, veroordeeld in  verband 
met plunderingen gepleegd tijdens de 
beschieting van de badstad. De Spiege
laere kreeg tien maanden en Peere elf.

naar de kust geleid. Het m aakt een trek, 
die verm oedelijk jaren duurt, en ver
schijnt dan in de zeegaten en riv ie r
monden, niet enkel van ons land, m aar 
van heel Europa, van de Straa t van G i
b raltar af tot in  de Oostzee en de 
Bothnische golf. En  deze glasaaltjes la 
ten zich door niets weerhouden om het 
zoete w ater te bereiken. De sterkste | 
stroomen kunnen hen niet keeren en 
zelfs door dijken en dammen weten ze 
heen te komen. Toen de Zuiderzee was 
afgesloten heeft men gevreesd, dat ze 
niet meer binnen zouden komen. Die 
vrees is beschaamd. W anneer de spui- \

DE D IEN STUREN  B I J  DE 
KREISKO M M A N D A TU R

De Kreiskom m andantur Brugge-Oos- 
tende ,Dijver, 7, Brugge, heeft voortaan 
de taak overgenomen van het m ilita ir 
bestuur voor Brugge en omstreken als
ook voor het arrondissement Brugge— 
Oostende.

De Kreiskommandantur is enkel voor 
het publiek toegankelijk van 9 tot 12 u. 
Het bureel wààr de passen afgeleverri 
worden voor reizen naar het kustgebied 
is daarentegen open van 9 tot 12 en van 
15 tot 17 uur.

Te Oostende worden ieder Dinsdag en
sluizen werken wem m en zij dwars tegen V rijdag van 14 tot 17 uur spreekuren ge- 
een donderenden stroom in. W anneer de houden in de bureelen van het Hotel du 
schutsluizen even opengaan, kruipen zij Pare. Den Zaterdag en den Zondag zijn 
bij m illioenen in de kolken. Zelfs heeft de bureelen gesloten . 
men waargenomen dat ze dwars over !
aen hoogen en breeden afslu itd ijk  zijn DE BLO ED PR O C ESS IE  
heengekropen. Aan die onweerstaanbare ! Het staat thans vast: dit jaa r zal de 
d rift der glasaaltjes, naast de om stan-. eeuwenoude processie van het Heilig 
digheid, dat de aal het zoete IJsselm eer Bloed te Brugge niet doorgaan, 
behaaglijker woonplaats vindt dan de i En  meteën ook het groote plezier dat 
brakke Zuiderzee van vroeger, is het te : onze jeugd die dagen op de uitgebreide 
danken, dat de aalstand van het IJssel- ■ Foor aldaar kon genieten, 
meer jaa r op jaa r verbeterd is en dat j
er thans, nu ons volk zoozeer om visch A H BEID SO  NUE VALLEN  
begaan is, vaak zulke ruime vangsten ”  
worden gemaakt.

IK ; :X i ËK Ï ËK

tionneele Rechtbank, beticht van plun
dering van het huis bewoond door M. 
Vermeersch te Oostende.

Deze woning werd to taa l uitgeplun
derd in  M ei van verleden jaar, terw ijl 
de bewoners in F rankrijk  gevlucht wa
ren.

De plunderaars werden met de vol
gende straffen bedeeld: Huyghe Frans, 
zes maanden gevangenisstraf; DerudderIn  beroep heeft het Hof de straf uitge-iM  . . . . maanden- Vandaele

Program m a van Dinsdag 6 tot en met « g 11 ̂ e ^ a n * *P ^ r e ^ r S  stadswerkman, v ijf maanden; De drie 
Dnderdag 8 M ei: 1. Ufa-actualiteiten; I T w J terugge- gezusters Huyghe, elk 100 fr. boete, ter-bracht op zes weken.

REG H TBA N K TE BR U G G E
Maandag 1.1.-verschenen een achttal 

personen uit Oostende voor de Correc-

w ijl Bronders en Beyaert Edm. vrijge
sproken worden.

Het slachtoffer dat zich aanstelde als 
burgerlijke p a rtij: bekomt 10.000 
schadevergoeding.

Een besluit tot wijziging van het ko
n ink lijk  besluit van 8 Ju n i 1931 betref
fende het medisch en pharm aceutisch ta 
rief, bij artikel 3 van de wet betreffende 
de vergoeding der schade voortspruiten
de uit arbeidsongevallen voorzien, is in 
het Staatsblad verschenen.
HET VERZEN D EN  VAN B R IE F W IS S E 
L IN G  AAN K R IJG SG EV A N G E N EN

De briefwisseling voor krijgsgevange
nen is van nu af beperkt tot 2 brieven 
en 2 postkaarten per maand. Voor de 
briefw isseling w aarvan sprake moeten 
de voorgeschreven bijzondere form ulie
ren door de belanghebbenden zelf aan 
hun korrespondenten overgemaakt.

W at betreft de pakjes voor krijgsge-

Oorlogsinvalisden (N .W .O .I.), Natioil 
W erk van Oudstrijders (N .W .O S.), xjiet 
tionale Instelling  voor Sociaal Dlens^œ . 
toon aan de Gezinnen der M ilitaR .^ . 
vN.I.S.D .G.M .), Nationaal W erk voor Ooen 
logsweezen (N .W .O .W .), Hulp- en Infoeil 
matiebureau (H .I.B .), werd deze Dien-ip 
belast de rol van centrallset rend orga 
nisme te vervullen, met opdxacht de ge
beurlijke beneficianten in  rechtstreek 
sche verbinding te stellen met de In  
richting bevoegd om hun de gevraagd ■; 
hulp te verleenen.

Voortaan zal het volstaan de aanvra 
gen om inlichtingen en hulpbetoon te 
laten geworden aan volgend adres: 
.«Roode K ru is van België», Wetenschap 
straat 3, te Brussel. Deze dienst zal d:' 
aanvragen, kosteloos aan de bevoegd.' 
inrichtingen overmaken.
K W E S T IE  VAN HANDEI SR E G IST E R

W ij lezen in  een Antwerpsch blad:
Een eigenaardig geval doet zich hier 

voor. Een haarkapper, als zoodanig si ■ 
dert 1929 ingeschreven m het handelsr- 
gister van K o rtrijk , kwam zich vóór M  
M ei 1940 in  onze sta 'i vestigen. Hi( v 
moest h ij, tengevolge van ziekte, e fii 
tijd je  7ijn bedrijf onlerbreken en h e r
begon zijn beroep begm van 1941 zonder 
nochtans geinstalleerd te zijn.

H ij vroeg toegelat n̂ te worden t dL 
den Haarkappersbond van het gewe ;t. 
dat schijnbaar niet werd ingewilligd.

Hoe zal dit zaakje h ier afloopen, dajn 
bedoelden persoon hierdoor heel wat- 
schade kan oploopi n.
DE ZEEPR A N T SO FN EER IN G

Een besluit van .'19 April 1941, versche
nen in  het Staatsblad van 1 M ei 1911. 
bepaalt dat met ingang van 1 Mei 1P41 
de strooken «April» van de zeepkaarten 
A en B  waardelcos zijn, Het gebruik ei 
van is verboden.

Van 1 tot 31 M ei 1941 zijn de strooken 
«Mei» van de kaarten A en B  en de 
strooken van de zeepkaarten C geldig.

Voor de maa ad Mei geeft elke strc ok 
«1 stuk fijne zeep» van de zeepkaart A 
of van de zeepkaart B  of van de bijzon
dere zeepkaart C alléén recht op 1 enkel 
stuk fijne zefp.

E r mag een stuk toiletzeep of één s .uk 
geneeskrachtige zeep worden afgeleverd 
tegen drie strooken «1 stuk fijne zeep» 
van de bijzondere zeepkaart C.

Voor de maand Mei geven 5 strooker 
«50 gram z-eppoeder» van de zeepksa:
A of van de zeepkaart C recht op 250 gr. 
zeeppoeder of 250 gram zachte zeep.

De strooken «1 stuk scheerzeep» van 
de zeepkaart A geven recht op 1 s ick  
tot op 30 Ju n i inbegrepen.

De voo: raden harde zeep bestaande bij 
de grossiers en de kleinhandelaren moe
ten won Len voorbehouden aan de 1 ou
ders van m achtigingen tot bevoorraOing 
voor ha rde zeep, dit w il zeggen de reeht- 
hebbenlen van ? au vullende rantso<nen 
harde zeep voorzien bij het besluit van 
23 Okt>ber 1940 en de uitvoeringsbeslui
ten van 5 en 6 November 1940.
DANSVERBOD

Enkele maanden geleden werd het be
sluit uitgevaardigd waarbij alle openba
re daosgelegenheden verboden warei'.

Sp ijts dit verbod, werd er in  vele in 
lichtingen gedanst. Door de Hoc sere 
Overheid werd thans terug de aand icht 
op ciit verbod gevestigd. Stippen w ij te 
vens aan dat strenge straffen aan de 
oveitreders kunnan worden opgelegd.
DE ALKO O LW ET.

O PG lILET  H ER B ER G IE R S  !
De M ilita ire  bevelhebber van België en 

Nuord-Frankrijk m aakt bekend dat ook
ue vuui tjjd  de bezetting al de bepalingen van

•angenen, deze mogen alleen verzonden , ^  alkoolwet dien=n onderhouden. Dien-
worden wanneer ze voorzien zijn van volgens is het schenken van alkolische
ooor de voornoemden zeil; geleverde j dra6nken zooals vroeger verboden, 
adresetiketten In  het belang van d - j strenge kontrool zal uitgeoefend wor-

fr. ! krijgsgevangenen wordt hun fam ilies1 ( n 
' aanbevolen bovenstaande verrichtingen I
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VoetbaI

Onze Oostendsche voetbalploegen 
terug- in ’t harnas

T ER  G ELEG EN H E ID  VAN D EN  « B E K E R  D ER  K U ST  » 
W IE  ZAL A. S. O O STEN D E DOEN S T R U IK E LE N  ?

r. c .

Deze week mochten w ij een blijdvolle Te 14.30 u. : A. S. Oostende (Res.) 
mare ln ontvangst nemen: de voetbal- S. K . Stadsbeambten. 
sport te Oostende ls nog niet heelemaal Te 16 u.: A. 6. Oostende — F. 
begraven en op een oogenblik dat men Knokke. 
er mocht aan tw ijfelen den bal te zien Zondag 18 Mei:
opgeborgen kondigt A. S. O. aan dat zij Te 14.30 u.: A. S. Oostende (Res.) — 
een nieuw tornooi op touw zet, ditm aal ' O. Po litie S. K.
voor den «Beker der Kust», die ten deel] Te 16 u.: A. S. Oostende — G. S. Mid-

/

zal vallen aan de ploeg die tegen de 
«rood-groenen» de beste winnende cijfers 
verwerft.

Als deelnemende ploegen die den aan
val op de vesting der « rood-groenen » 
zullen ondernemen, stippen w ij aan 
V. G. Oostende, onze sympathieke «old 
great», die steeds bedrijvig op de bres 
b lijft en tijdens het jongste Paasch- 
tornooi te Oostende een besten indruk 
liet; Knokke F. C., die V. G. tweemaal 
overwon en A. S. drie punten afhandig 
maakte tijdens de afgeloopen compe
titie, wat genoegzaam haar waarde on
derlijn t; de selectie van het Korporatief 
Verbond Oostende, waar oude en jonge 
gloriën in hun volle element zullen zijn 
en tenslotte Gold S tar Middelkerke, 
kampioen van i de Gewesteljke Afdee
ling van West-Vlaanderen en die verle
den Zondag slechts met 3-1 het onder
spit delfde te Knokke.

Deze vier elftallen zullen dus beurte
lings tegen A. S. op het stadion van het 
Albertpark uitkomen en men mag er van 
verzekerd zijn dat er gedurende de 
maand Mei aantrekkelijke en gezonde 
sport te Mariakerke zal te bewonderen 
vallen.

Melden w ij nog dac ie .'er.' jntm<;eiir;g 
aoor een vo- rw edvrijd  v«x-raf*eg > r.n 
wordt, wat de waarde van het tornooi 
zal verhoogen.

H ET  K A LEN D ER  D ER  P A R T IJE N
Ziehier het vastgesteld kalender der 

ontmoetingen :
Zondag 4 Mei:

Te 14.30 u.: A. S. Oostende (Res.) — 
V. G. Oostende (Res.),

Te 16 uur: A. S. Oostende — Selectie 
Korporatief Verbond.
Zondag 11 Mei:

delkerke.
Zondag 25 Mei:

Te 14.30 u.: A. S. Oostende (Res.) — 
S. K . Casino-Kursaal.

Te 16 u. : A. S. Oostende — V. G. Oos
tende.
H ET  PRO G RAM M A VAN ZONDAG E.K . j

er veel lijf-aan-lijf vertoond wordt. T ij
dens de laatste twee ronden herneemt 
Declercq zich en haalt een verdiende 
overwinning in de wacht.

*
Op Zondag 4 Mei, te 15 uur 
in de zaal van het Sportpaleis 

ZAL ALL G ERARD  Z ICH  H ERVATTEN  
TEG EN  Z A N E T T I?

Taecke tegen Dujardin
Opnieuw wordt op Zondag 4 M ei a.s. 

onze Oostendsche boksldefhebbers een 
uitgelezen programma voorgeschoteld, 
welks belang zeker wel aan niemand zal 
ontsnappen. Voor eenmaal werd afbreuk 
gedaan met de menigvuldige liefhebbers
kampen, om A ll Gerard, onze gevierde 
comingman, de gelegenheid te verschaf
fen terug ln  eigen vesting op te treden. 
De Oostendenaar, die een puntenneder- 
laag tegen Roth te slikken kreeg, w il zich 
zoc spoedig mogelijk hervatten en neemt 
de taak op tegen den sterken Ita liaan  
Zanetti, die ontegensprekelijk een klas
man is. H ij leverde inderdaad voor zijn 
v ijf laatste gevechten de hoofdkamp der 
meçtingen te Antwerpen, Brussel en 
Charleroi, hetgeen genoegzaam zijn 
groove waarde onderlijnt. Ook Zanetti 
moest voor Roth  de vlag strijken, het
geen geen oneer beteekent. Echter dient 
het nu uitgem aakt wie van den Ita liaan  
of AU Gerard voor den oogenblik de 
beste is, daar beiden hooger op willen. 
Zanetti bokst zeer behendig, m aar ook 
onze stadgenoot is een klasm an in  den 
dop. Een harde strijd  is te verwachten 
en het zou ons niet verwonderen moest 
A ll Gerard ditm aal een nieuwe zege boe
ken.

_  x A _ I Een tweede aantrekkelijke kamp heeft
De eerste dag brengt dus A. S. Oos- piaats tusschen Taecke en Dujardin. 

tende tegenover een samenstelling v a n , Taecke trad  niet meer op sedert zijn 
het Korporatief Verbond van Oostende, ongeval in  den kamp tegen Sm ans, m aar 
dat voor de gelegenheid flink  en sterk h ij heeft zich ernstig voorbereid op zijn

Oostendsch Nieuws
MOOI G ESCH EN K  IN DE M E IS JESBER O EPSC H O O L

Door den heer E. Vanhonsebrouck werd ! In  den laatsten tijd  werden allerhande 
aan de stad een mooie gift gedaan, be- herstellingswerken uitgevoerd in  de ste- 
staande uit twee schilderijen, waarvan j delijke meisjesberoepschool, die tevens
de eene Koning Leopold I I  en de andere 
onze tweede Koningin voorstelt. Alsmede 
een kleurenplaat, waarop de eedafleg
ging van Koning Leopold I I  wordt af
gebeeld.
DE W A TERTEN TO O N STELLIN G

De stad Lu ik koestert het inzicht de 
uitslagen van de W atertentoonstelling 
1939 te publiceeren. Om juiste en offi
cieele gegevens te kennen, werd aan ons 
stadsbestuur een verslag gevraagd over 
hare werkzaamheid.

Zal deze kunnen geleverd worden spijts 
den stadhuisbrand?

ineengestoken werd, zoodat de « rood
groenen » geen hapje aan hun tegen
strevers zullen hebben.

Volgende ploegen worden inderdaad 
aangekondigd:

A. S. Oostende: Calem yn; Hinderyckx 
en Roose; Dehaemers, Aspeslagh, Wets; 
Van Dierendounck, Deschacht K „  Jan s 
sens, Lenaers en De Bie.

Selectie Korporatief Verbond: Van Loo 
Oscar (Casino-Kursaal); Tanghe (id .) 
en Lauweres (id .); Devynck (Stadsbez.), 
Vande Casteele (id .) en De Boodt (C a
sino-Kursaal); Rotsaert (id .), Van Loo 
W illy  (id .), Zwaenepoel (Stadsbez.), 
Soyez (Casino-Kursaal) en Van Laere 
(id .).

Als voorwedstrijd hebben w ij den schok 
tusschen de resei veploegen van A. S. en 
V. G., w at een spannende en aantrekke
lijke ontmoeting in  het verschiet brengt.

Volgende samenstellingen worden aan
gekondigd:

A. S. Oostende: Pincket; Depauw en 
M eier; Scharlaken, Delrue en Vanden
driessche; Hollemeesch, Deschacht J., 
Deweert. J., Dejonghe en Depooter.

V. G. Oostende: Bourgoignie; B illiau  
en Heyneman; Vandenbussche, Mestdagh 
en Vandevelde; Lemmens, Gosselin, Ha
gers, Mycke E. en Mycke P.

Boksen

De Meeting in het Sportpaleis

treffen tegen den Moeskroenschen klop
per, die steeds gevaarlijk  b lijft tot het 
einde. K an  Taecke de «punch» van zijn 
tegenstrever ontwijken, dan mag h ij een 
nieuwe overwinning tegemoet zien.

Zes aantrekkelijke liefhebberswedstrij- 
den om lijsten deze twee beroepspartijen. 
H ier ook mag men zich aan een gewel
digen strijd  verwachten. Kortom , een 
puike meeting, die w ellicht door de 
groote massa zal bijgewoond worden, te 
meer daar de prijzen der plaatsen in  het 
bereik van eenieder zijn. Deze zijn vast
gesteld op: 30, 20, 15, 10 en 5 fr.

Het zal zeker geraadzaam zijn zijn 
plaatsen op voorhand te bespreken, daar 
een geweldige volkstoeloop te voorzien 
is. K aarten  kunnen op voorhand geno
men worden in  het Hotel Central, bij 
N. Verstraete, of in  het Café Conscience, 
bij E. Aspeslagh, Steenweg op Torhout.

Z iehier het volledig programma van 
den nam iddag:

Liefhebberskampen over 4x2 min. : 
K e ttler (80 kg.) Duitscher tegen De

clercq (80 kg.) Ko rtrijk .
Rader (64 kg.) Duitscher tegen M yny 

(67 kg.) Veurne.
Hoorne (66 kg.) Oostende tegen Ma- 

iino  (70 kg.) Veurne.
Hubrouck (63 kg.) Oostende tegen 

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

>••••— • • • « D
IJZERWAREN -

QUINCAILLERIE

Jack DELANGHE
Nieuwpoortsche Steenweg, 34

A LLE  HUISHOTJ D A R T IK ELS  
— EN  ALAAM  —

H. R. 3673 •  Tel. 72.072
(27)
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OVER TREKHO N DEN
Het schijnt dat het Comité voor Be

voorrading der Honden (222, Birming- 
ham straat, Brussel) 15 kg. hondenbe- 
schuiten ter beschikking stelt van de 
eigenaars van een of meer trekhonden. 
Men moet echter lid  zijn van voornoem- 
de m aatschappij.

De heer Distave, Poststraat, die in  den 
laatsten tijd  deze zaak ter harte nam, 
zal w aarsch ijn lijk  nadere inlichtingen 
hierom trent aan alle belanghebbenden 
kunnen verstrekken.
VOOR A LLE  H ER ST ELL IN G EN
aan uwe radio, wendt U tot het huis 
Van Slembrouck. Nieuw adres : Witte 
Nonnenstraat 33. Tel. 73.110. (151)
DE EEN M EIDAG

Ter gelegenheid van de Eén M eiviering 
had het gansche stadspersoneel op Don
derdag 1.1. verlof.
TO ELAT IN G  TOT FO TO G RA FEEREN

Nu het mooi weder stilaan terugkomt, 
kan het nuttig wezen de personen, die 
een fototoestel bezitten, te herinneren 
aan de verordeningen van 2 Ju li 1940 
en 18 November 1940, betreffende het 
fotografeeren.

Het is verboden te fotografeeren en 
fototoestellen te dragen in  Oost- en West- 
Vlaanderen en het arrondissement Ant
werpen.

In  het overige gedeelte van het land 
mogen geen onderwerpen, welke van mi
lita iren  aard zijn, gefotografeerd worden, 
nam elijk bruggen, overwegen, kruisingen

DECLERCQ KLO PT  FOURM EAU  
DE PUNTEN

MET

De jongste meeting van den wakkeren 
.Oostendschen in rich ter Theo Vanhaver- 
‘ ïke mocht zich eens te meer ln een zeer

\tooten b ijval verheugen. Een groote 
'enigte woonde de verscheidene kampen 
ge.j, die fel door het publiek gesmaakt 

eerden.
De bijzonderste kamp van den nam id

dag bracht Declercq tegenover Four
meau, u it Moeskroen. Vorigen keer liet 
de Moeskroenenaar een goeden indruk 
door Asseloos in  de zesde ronde knock
out te slaan. D itm aal mocht het hem 
echter niet gelukken de zege de verwer
ven, want h ij werd zuiver en onbetwist
baar met de punten door den Oostende
naar geklopt. Van een aantrekkelijken 
wedstrijd mogen w ij h ier zeker niet ge
wagen. E r  werd langs weerszijden te veel 
aangeklampt zoodat het gevecht h ier
door ontsierd werd. Enkel op het einde 
kon de Oostendenaar een zeker voordeel 
nemen, waardoor h ij dan ook de over
winning behaalde. Noch de overwinnaar, 
noch de verliezer, mag op een goeden 
wedstrijd roemen. Beiden bewezen min 
of meer in  verval te zijn, vooral De
clercq, van wien w ij reeds betere pres
taties aanschouwden.

B ij de liefhebbers bleven de locale 
mannen bijna allen aan de eer, w at eens 
to meer bewijst dat er ta lrijke  flinke 
opkomelingen in den stal van «Flandria» 
schuilen.

Hieronder laten w ij de technische uit
slagen volgen:

L ie f hebbers wedstrijden over 4x2 min.:
Devaux (65 kg.) Oostende w int met 

opgaVe in de derde ronde van Demunck 
(65 kg.) Izegem.

De Oostendenaar, die over een gevaar
lijke linker beschikt, gaat van meet af 
aan tot den aanval over. Demunck wordt 
totaal overklast, m aar houdt zich kranig, 
om tenslotte na een onevenwichtigen 
strijd  tot opgave .te worden gedwongen.

Avereyn (70 kg.) Oostende w int met 
de punten op Alfonso (70 kg.) Izegem.

De bezoeker toont zich beter bokser 
en schijnt het te moeten halen, als h ij 
tijdens de vierde ronde op rechter naar 
de kin, voor zes tellen naar de planken 
wordt gestuurd, hetgeen hem de over
winning kost.

Hoornaert (58 kg.) Oostende en W il
lems (58 kg.) Moeskroen, deelen de pun
ten.

Hoornaert verdedigt zich goed tegen

een geroutineerden tegenstrever, bij zoo
verre dat h ij een gelijk spel kan af
dwingen, hetgeen oen zeer go ïd j ver
richting daarstlet.

Declercq (80 kg.) K o rtrijk  w int met 
de punten op K e ttle r (80 kg.) Duitscher.

De Duitscher is niet opgewassen te
gen de kunde van Declercq, die meer
m aals de dekking van zijn tegenstander 
doorboort. Niettegenstaande K e ttle r t ij
dens de laatste ronde gewellm  komt 
aandringen, verliest ht* m t aanzienlijk 
puntenverschil.

Raeder (64 kg.) Oostende w int met 
de punten op M arino (68 kg.) Veurne.

Zeer knappe prestatie van Raeder die 
zijn tegenstrever een zware afstraffing 
toebrengt, ofschoon M arino ee:i der beste 
liefhebbers der streek is.

Zeebrouck (58 kg.) Oostende w int met 
de punten op Caulier (58 kg.) Veurne

Muziek instrumentenfabriek

Decroos (62 kg.) Veurne.
Hoornaert (58 kg.) Oostende tegen ' van spoorwegen, m ilitaire werken, enz. 

Deckers (60 kg.) Veurne.
Beroepskamp over 10x2 m in.:
Taecke (74 kg.) Oostende tegen D ujar

din (74 kg.) Moeskroen.
Internationale beroepskamp over 10 x 3 

m inuten :
AU Gerard (84 kg.) Oostende tegen 

Zanetti (84 kg.) Ita liaan ,
Eerpt gongslag stipt te 15 uur.

RO BESYN  B I J  FLA N D R IA  B. C.
Robesyn, de gekende zwaargewicht, is 

voor den oogenblik aangesloten bij F lan 
dria B- C „ zooals b lijk t u it een mede
deeling tijdens het jongste boksfeest te 
Oostende gedaan,

SYS-RO TH  T E G EN T ?
Men weet dat, voor het inrichten van 

den m atch K are i Sys-Roth, na Antwer
pen, Brussel tot een beurs van 60.000 fr. 
ging. Te Gent kan men nog beter en zoo 
deed men hier een aanbod van 80.000 
frank.

Alhoewel de beslissing dient afge- 
Zeebrouck, die er veel op vooruitgegaan wacht is het b ijna zeker dat de be

is, valt gedurende vier ronden aan, m aar ruchte schok te Gent zal doorgaan. 
Caulier verdedigt zich zeer knap. De ; De datum is natuurlijk  nog niet be- 
zege van den Oostendenaar laat echter! paald; de ontmoeting moet echter plaats 
geen schijn van tw ijfe l over. j hebben binnen de twee maanden. Zoo

Decroos (62 kg.) Veurne slaat Bunder-! haast we meer en bepaald nieuws hier- 
voet (62 kg.) Oostende k.o. in  de derde om trent vernemen, deelen we het onze 
ronde. lezers mede.

Decroos, die goed in  lijn  bokst, be- 
heerscht dadelijk zijn tegenstrevers die 
beenenspel mist. Op een harden rechter 
gaat de Oostendenaar in  de derde ronde 
voor de volle rekening neder.

Hubrouck (62 kg.) Oostende en Berto 
(65 kg.) Veurne slaan m atch nul.

Berto b lijk t een m oeilijk te bewerken 
tegenstander en d rijft Hubrouck voor 
zich uit. De Oostendenaar ontw ijkt be
hendig, doch riposteert de slagen niet 
voldoende, zoodat h ij zich met een pun- 
tenverdeeling moet tevreden stellen.

Helsmoortel (67 kg.) Oostende w int 
met de punten op M yny (67 kg.) Veurne.

Vuile kamp, daar M yny voortdurend 
aanklam pt enHelsmoortel de gelegenheid 
niet laat zijn slagen behoorlijk te p laat
sen. De beste man won echter verdiend.

Beroepskamp over 10x2 min.:
Declercq (57 kg.) Oostende w int met 

de punten op Fourmeau (59 kg.) Moes
kroen.

Tijdens de eerste ronde wordt er langs 
wTeerszijden studie genomen, m aar het 
gevecht verdappert in  de tweede ronde.
Declercq trach t meermaals ln  te komen 
met directen van links, m aar Fourmeau 
riposteert met rake uppercuts, die ver
schillende malen raak toekomen. Allengs 
verzwakt het tempo van den strijd  en BREUKBANDEN —  BUIKBANDEN 
beide boksers geraken vermoeid, zoodat MAAGBANDEN

Zwemmen
CAROEN en VA N D EKERC KH O VE  
winnen te Antwerpen bij Ol. Z. C.

In  de wedstrijden die Zondag 1.1. te 
Antwerpen betwist werden, hebben onze 
stadgenooten Mej. Caroen en Van de 
Kerckhove zich eens te meer onderschei
den en kaapten onderscheidenlijk de 
eerste plaats weg in  de 100 m. snelheid 
en 200 m. streekzwemmen voor dames. 
W ij laten hier de uitslag volgen:

100 m. snel dames. —  1. F. Caroen, 
O.S.C., in  1 min. 13 s.; 2. M. Van den 
Brande, Z.C.Ol., in  1 min. 15,1 sec.; 3. 
D. Goris, U.N.A., in  1 min. 15,2 sec.; 4. L. 
Broeckhoven, Z.C.Ol., in  1 min. 20,2 sec.; 
5. N. Peeters, R.B.S.C., In  1 min. 32 sec.

200 m. streek, dames. —  1. Van de 
Kerckhove, 3’ 38” 4/5; 2. Van Dessel, 
Z.C.Ol., 3’ 17” 3/5; 3. Thuysbaert, Z.C.Ol., 
3’ 24” 4/5; 4. L. Barbier, C.N.T.N., 3’ 38” 
4/5; 5. Chéron, Z.C.Ol., 4 m. 1Ï5.

W Y N SBER G H E  IVAN  
Wettig gediplomeerd 

Garenmarkt, 30 — BRUGGE
Eerste klasse fabrikatie —  Aller
hande herstellingen —  Groote 
keus blaas-, snaarinstrumenten, 
accordeons, phono’s. ■

(132)

belangrijke verbeteringswerken zullen 
zijn. Zooals men weet is deze school een 
m odelinrichting in  haar soort.

In  een gedeelte van de klaslokalen 
werden er stadsdiensten in  onderge
bracht, die thans, op één na, alle ver
huisd zijn.
DE W. C. AAN H ET G EREC H TSH O F

Zooals gemeld wordt een nieuwe wa
terplaats opgericht in de nabijheid van 
het Gerechtshof, langsheen de A. Pieters
laan. De werken schieten vlug op en alles 
laat voorzien dat deze binnen afzien- 
baren tijd  in  gebruik zal kunnen geno
men worden. Onze stad is immers arm 
aan dergelijke instellingen. Men zou van 
de gelegenheid m isschien kunnen ge 
bruik maken om er nog een paar bij te 
bouwen in  andere stadsgedeelten.
GRAS VOOR DE K O N IJN EN

Vele menschen kweeken thans konij
nen, m aar het is voor hen soms zeer 
m oeilijk om aan het noodige voedsel tt 
geraken. Zou het daarom niet mogelijk 
zijn b.v. het gras dat door de Stedelijkt 
Beplantingsdienst in  onze hovingen af 
gemaaid wordt, ter beschikking te stel
len van de personen die konijnen fok
ken? Men zou er velen mee tevreden 
kunnen stellen.
DE O VERUREN  OP H ET STAD HU IS

Tijdens de m obilisatie en in  de tra g i
sche Meidagen waren vele stadsbedien- 
den genoodzaakt ta lrijke  overuren te 
doen. Tot op heden werd hiervoor nog 
niet de minste vergoeding uitbetaald, 
spijts het stadsbestuur van vele zijden 
schrifteiijke verzoeken bekwam, zoowei 
van officieele organismes als van private 
zijde.

W ij hebben in  ons blad reeds herhaal
de malen op deze kwestie gewezen en 
nogmaals dringen w ij aan opdat aan 
deze verzoeken een gunstig gevolg zou 
verleend worden. De sommen kunnen 
thans best door iedereen gebruikt wor
den, in  het bijzonder door onze stadsbe- 
dienden die het toch niet al te breed 
hebben.

OOSTENDENAARS IN DE HOOFDSTAD
Ind ien U  in  de hoofdstad verblijft, 

brengt een bezoek aan TA VERN E HOTEL 
M IRA BEA U  (bij den Oostendenaar Bas
tin ), 18, Fontainasplaats, Brussel (m id
den der stad). Goede dranken, verzorgde 
keuken. (111)
RE ISD U IV EN

In  onze stad bestaan er nog ta lrijke  
duivenliefhebbers, die er duiven op na
houden. Mogen w ij deze personen er aan 
herinneren dat alle veranderingen van 
hokken onverw ijld aan het gemeentebe
stuur moeten bekend gemaakt worden?

L I M O N A D E F A B R I E K
« C R O W N »

E. Vanderstraeten
Metsersstraat, 18 —  Oostende
Handelsregister Oostende 3040 

■
CROWN CITRON

CROWN LIMONADE
CROWN ORANGE 

■
Bijzondere prijzen voor voort- 
---------  verkoopers ---------

(126)

I
Dank zij een N I E U W E  
en M ODERNE IN ST ELL IN G

worden Uwe ï

DIESEL-BEOTZ
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Gebr. n. v.

LENDENSCHOTBANDEN 
A LLES  NAAR MAAT ■

■|*AuParaa|a|
G. M A D E L E I N - B U Y S  

Bandagist — Masseerder

ADOLF BUYLSTR., 53 - OOSTENDE

IN DE C INEM AS
In  de cinem a’s van de stad kan men 

thans bij den ingang het aantal p laat
sen lezen, dat er in  de zaal beschikbaar 
zijn, onderverdeeld naar gelang het ge
lijkvloers of le  verdieping geldt.

DE KREISKO M M AN D A N TU R
De bevolking van de stad Oostende 

wordt er attent op gemaakt dat de Kreis- 
komm andantur Brugge-Oostende geves
tigd is Dyver 7, te Brugge.

Deze komm andantur heeft het be- 
stuurs- en economisch werk voor de stad 
overgenomen.

Voor de burgers is zij toegankelijk a l
leen in  den voormiddag van 9 tot 12 u.

In  Oostende worden eiken Dinsdag en 
Vrijdag, van 14 tot 17 uur, spreekuren 
gehouden.
DE A FG EK EU R D E  LADDER

De Stedelijke Brandweer had een lad
der aangekocht van 24 meter. B ij de le
vering werd bevonden dat deze slechts 
18 m. bedroeg en van niet de minste 
waarde was, daar h ij bij de beklimming 
een gevaar beteekende voor de moedige 
pompiers. E r  was zelfs een verschil van 
0,65 m. tusschen de bovenste top van 
de ladder en haar zwaartepunt. Wanneer 
er wind was, dan diende men de ladder 
immer tegen den wind in te plaatsen, 
want met de wind mee moesten de pom
piers alle krachten vereenigen om het 
om vallen van den ladder tegen te gaan! 
Dat is bij een proefneming vast komen 
te staan.

Het was nam elijk dezelfde ladder die 
de verstrekkende firm a geleverd had, 
eenigen tijd  geleden, en die reeds door 
oud-bevelhebber Nauwelaerts was afge
keurd geworden.

Nu schijnt het dat Bevelhebber Van- 
hecke den aankoop heeft goedgekeurd, 
spijts het aandringen van zijn bevoegde 
helpers.

W ij zijn benieuwd te weten hoe deze 
zaak zal afloopen ,te meer daar we mee-

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

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

(108)

V ER G A D ER IN G
Zaterdagmorgen had in  de Stedelijke 

Brandweerkazerne een belangrijke ver
gadering plaats, waaraan de bevelheb
bers der Brandweer samen met de afge
vaardigden der omliggende gemeenten 
deelnamen. De bespreking ging over den 
bijstand door ons pompierskorps in  ge
val van branden in  deze gemeenten te 
verleenen.
DE TELEFOON

Verschillende stadsdiensten zullen af
zien van het gebruik van den Staats- 
telefoon o.m. de Schouwburg, het Labo
ratorium  e.a.

Nieuwe Staatstelefonen zullen geleverd 
worden voor de bureau’s welke d it van 
doen hebben.
O PEISCH IN G EN  BELG ISC H  LEG ER

De vergoedingen voor opeischingen van 
het Belgisch leger gedaan tijdens de 
m obilisatie en in  M ei 1940 worden door 
de bevoegde stadsdiensten regelmatig 
uitgekeerd. Ook de opgeëischte auto’s en 
lokalen worden hierbij niet vergeten.

Alles moet noctans grondig onderzocht 
worden en daarvoor is wa.t geduld ver- 
eischt.

Pierre
LANNOYE-VANTYGHEM

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

Handelsregister 9390
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LU C H TBESCH ERM IN G
Nu de stadsdiensten alle papierafval 

komen halen, is meer dan ooit het ge
paste oogenblik aangekomen om uwe 
zolders te ontruim en van alle papier en 
u in  regel te stellen met de wettelijke 
voorschriften, betrekkelijk de luchtbe
scherming.

Het gaat hier in  uw eigen belang, dat 
de overbodige en brandbare stoffen van 
uw zolder verhuizen.
HET PO L IT IEU U R

Mogen w ij onze lezers er aan herinne
ren, dat van Donderdag 1 Mei af, het 
politieuur verlaat werd? De café’s mogen 
tot 22 u. geopend blijven en van 22.30 
tot 5 uur ’s morgens mag niemand zich 
op straat begeven. Het spreekt van zelf 
dat café’s met speciale m achtiging en 
personen met een nachtschein hiervan 
ontslagen zijn.
OVER PO STKAARTEN

De onregelmatige postkaarten door 
particulieren gemaakt, d.i. waarvan de 
rechterhelft van de voorzijde niet voor
behouden is aan het adres van den be
stemmeling en van de dienstaanduidin- 
gen van het postbeheer, zullen slechts 
tot 1 Jan u ari 1942 aanvaard worden. 
Vanaf dien datum zullen dergelijke kaar
ten aan belasting onderhevig zijn.
EEN D IEFSTA L VAN 25.000 Fr.

Onze stadgenoot Jean  Laureyns, die 
te Brugge ef.n café openhoudit tn de 
Artoisstraat, werd verleden week van 
diefstal beschuldigd. Een dienster, van 
Fransche nationaliteit, had het inzicht 
net land te verlaten samen met een ze
keren fta iak l Masselis. Deze laatste 
overhandigde haar üe som van 25.000 fr. 
m bewaring. M aar wanneer het oogen
blik van het vertrek aanbrak, stelden de 
vertrekkenden de verdwijning van deze 
som vast. Oogenschijniijk wees alles er 
op dat het geld gestolen was bij middel 
van inbraak. De bijgehaaide politie, na 
een kort onderzoek, hield er ecnter een 
andere meening op na en grng over tot 
de aanhouaing van den Oostendenaar 
i^aureyns. JNa een ondervraging ooor on- 
derzoeksrecnter Fraeys, werd de beschul
digde in  voorloopige vrijheid  gesteld.

P E L S E N

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

A JOLI- BU YLSTRAAT, 44, OOSTENDE 
Herstellingen — Veranderingen 
Matige prijzen.

(24)

VOOR DE O U D ST R IJD ER S  1940
De oudstrijders 1940 genieten van de 

volgende voordeelen:
Voortgezette m ilitievergoeding, uitbe 

taald op hun verzoek aan vrouw, kinde
ren, ouders, pleegouders of grootouders 
van afwezige m ilitairen gesneuveld, met 
terugwerkende kracht van 1 Ju li 1940 af, 
tot den dag van hun terugkeer of pen- 
sioenverleening. Alleenstaande m ilitairen 
ontvangen voor het zelfde tijdvak  3 fr. 
per dag.

Geboortetoelage : 2,50 fr. per kind dat 
tijdens de afwezigheid van den m ilita ir 
geboren werd.

Invaliditeitspensioen dat moet aange1 
vraagd worden binnen het jaa r na de 
demobilisatie.

Kunstledem aten welke kosteloos ver-
____ _________ __________________ _______  strekt worden aan de invalieden, burgers
nen te weten dat de firm a deze ladder, en m ilitairen. Kostelooze genees- en art- 
gezien de goedkeuring, niet wenscht te- senijkundige zorgen worden door de 
rug te nemen. m ilitairen  die een invaliditeitspensioen

• aanvragen, bekomen.
OVER V ERG A D ER IN G EN  I Huishuur waarvoor steun wordt ver-

Men weet dat men slechts vergaderin-' leend aan de echtgenooten van afwezige 
gen mag houden wanneer deze aan het m ilitairen met kinderlast door de com- 
stadsbestuur worden aangevraagd en de missie van openbaren onderstand, 
toelatng van de Bezettende Overheid be- Tot wie zich wenden ? W ij raden de 
komen werd. j oudstrijders aan zich voor dit alles te

U it een verzoek welke een gemeente- wenden tot een oudstrijdersbond van 
bestuur deed aan deze laatste overheid, hun keuze, ofwel bij het informatiebu- 
is gebleken dat alle bijeenkomsten en reau voor m ilitairen, Ku iperstraat 1, te 

c- . , . . , diensten in  de kerk vrij zijn van deze Brugge, en zulks om tijd  te winnen, en
form aliteiten, m aar dat voor vergaderin- geen blauwtjes op te loopen. 
gen van kerkelijken aard de gewone pro
cedure dient gevolgd te worden.

gansch de Kust. TELEFO O N  73740 
(2)

DE OUDE E L E C T R IC IT E IT S F A B R IE K
De sloopingswerken van de oude elec- 

triciteitsfabriek aan den Nieuwpoort
steenweg, palende aan de Vercamer- 

,t>cnool, vorderen snel.
W at zal men nocntans met de alzoo 

vrijgekomen grond uitvoeren?
T ELL IN G  DER GRONDEN

In  de laatste dagen hebben politie
agenten bezoeken aan huis afgelegd, 
w aarbij aan de bewoners gevraagd werd 
of ze bezitters waren van eenig stuk 
grond, met het doel dit te beplanten en 
aardappelen te winnen.

Aan de personen, welke door afwezig
heid het bezoek niet ontvangen hebben 
van een politieagent en die grond be
zitten, raden w ij aan dit onverwijld aan 
te geven op het Stadhuis, Bevoorradings- 
dienst.
HEIN  HOUDEN DER STRATEN

Nog veel te veel worden door de bur
gers op straat allerlei papier en andere 
zaken of voorwerpen op den openbaren 
weg geworpen. D it geeft meteen een 
triestig uitzicht aan onze wegen. Daarom 
houde men de straten rein en gij zult 
b lijk  geven van opvoeding.

TO O NEELO PVO ERIN GEN , CONCERTEN  
EN AN DERE VARIETE-  
VO O RSTELLIN G EN

W ij vernemen dat bij bevel der Duit
sche Overheid, geen tooneelopvoeringen, 
muziekconcerten of variétévoorstellingen 
plaats mogen hebben zonder toelating 
der Kreiskom m andantur Brugge-Oosten
de, Dyver 7, te Brugge.

Het verzoekschrift moet minstens vier 
weken vóór den vast te stellen datum, bij 
voorgenoemde Kreiskom m andantur toe
komen, met vermelding of bijvoeging 
van:

1. Het programma;
2. Het tekstboek der tooneelopvoering;
3. Een verklaring dat de opvoering bij 

het N.A.V.E.A. (Nationale Vereeniging 
voor Auteursrecht) aangemeld is;

4. Den datum en het uur der opvoe
ring.

Deze regeling is insgelijks van toe
passing wanneer de opbrengst aan «W in
terhulp» ten goede komt.

W anneer de tooneeluitvoering, het 
muziekconcert of de variétévoorstelling 
door beroepsspelers uitgevoerd wordt, 
moet vooraf de toestemming der propa-

1

Stoommachienen - Motoren - Stoomketels

Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 

Reederijkaai (rechtover de Slipw ays) en Lijndraaiersstraat, 33
ALLE MEKANIEKE VERMAKINGEN EN CONSTRUCTIES 

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

Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz.
Tel. 71741 en 72781 Postcheck 99136 Handelsregister 95
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ganda afdeeling voor Belgie te Brussel! VOOR DEN AANKOOP 
bekomen zijn. Bewust stuk is bij de aan- van een nieuw radioapparaat, wendt U s>: = :
vraag te voegen en aan de Kreiskom m an 
dantur voor te leggen.

Te laat ingediende aanvragen worden 
afgewezen.

Eerst nadat het verzoekschrift door de 
Kreiskom m andantur ingewilligd is, kan 
de toelating vanwege het Stadsbstuur 
bekomen worden.
BER IC H T

Het welgekende huis RA D IO  VAN 
SLEM BR O U C K  m aakt aan zijne geëerde 
kliënten kenbaar dat zijn m agazijn van 
de C hristinastraat 55, naar de Witte 
Nonnenstraat 33, zal overgebracht wor
den vanaf 10 Mei a.s. Tel. 73.110. (151)
BER IC H T  AAN DE G A S V E R B R U IK E R S

Sinds enkele dagen wordt de gasbedee- 
ling ’s avonds doorgezet tot 23 uur in 
plaats van 22 uur. Alle gebruikers wor
den opnieuw attent gemaakt op het 
feit dat zij ’s avonds de kraan, bij den 
gasteller geplaatst, zorgvuldig moeten 
sluiten. Daarenboven moeten zij er zorg 
voor dragen dat de kranen van alle ver- 
bruiktoestellen alsmede de nachtlichtjes 
gesloten zijn.
V ER EFFEN IN G  VAN HET F A IL L IS S E 
M ENT «LES PALACES D’OSTENDE».

Op 25 April 1.1., had, ten gerechtshove 
te Oostende, de door ons reeds aange- 
kondigde vergadering plaats van de 
schuldeischers van het faillissem ent, 
zulks tot voorlegging der rekeningen 
door de curators. W ij hebben gezegde 
rekeningen reeds samengevat. Van dt 
door een der curators, M ter Porta, tei 
vergadering gedane uiteenzetting, kan 
nog onthouden worden: dat de Iransac- 
tioneele opbrengst van twee belangrijke 
gedingen, een betrekkelijk de verant
woordelijkheid der beheerders, het an 

'dere strekkende tot vernietiging van 
een kapitaalsverm indering, beloopen 
heeft op 1.009.659,—  frank; dat de in te
resten op de deposito’s van het fa illis  
sement bij de Consignatiekas ongeveer 
260.000,—  fr. bedragen; dat met het to
ta a l van de verwezenlijkte activa, zijnde 
13.143.345,—  fr., betaald werd — of 
wordt — :

a) aan de hypothecaire 
schuldeischers fr. 7.133.239,

b) aan de bevoorrechte 
schuldeishers fr. 3.603.828,—

c) aan de gewone (chiro- 
rographaire) schuldei
schers : 13,3 % .

Op de vergadering, die voorgezeten 
werd door den heer Friedrich, Rechter
commissaris, was de gefailleerde m aat
schappij vertegenwoordigd door den 
heer H. Vandeputte, voorheen afgevaar- 
digde-beheerder.

TE KOOP 
Verschillende loten 
B O U W G R O N D
Te begeven b ij:

Ed. DE VLIEGER
Architect-Expert 

18, Koninginnelaan 
O O S T E N D E

Kosteloos te beko
men: alle in lich tin 
gen nopens oorlogs
schade, expertises, 
kredietverleeningen, 
enz.

B u r e e l  o p e n  :
MAANDAG, D IN SD AG  en DONDERDAG
-------  van 10 tot 3 u u r -------
________________  (106)

B I J  BRAND
Wanneer moet men de Brandweer ver

wittigen ?
Telkenmale zich een begin van brand 

voordoet, zelfs wanneer gij denkt den 
brand zelf te kunnen blusschen.

Hoe moet men snel een brand telefo
nisch aanmelden?

le  M anier. — In  onze stad zijn er reeds 
een driehonderdtal abonnenten opnieuw 
aangesloten op het Staatstelefoonnet. 
B ij een abonnent m aakt men het num 
mer 72222 en een brandweerman zal ü  
t ï  woord staan. Duidelijk straat, num
mer, naam  en voornaam opgeven. Zon
der deze in lichtingen rukt de Brandweer 
n iet uit.

Tweede manier. —  Het Stadsbestuur 
beschikt over een p rivaat telefoonstelsel 
Deze toestellen zijn direct op de Brand 
weerkazerne aangesloten. Op de voor
gevels van die gebouwen, w aar dergelijke 
toestellen voorhanden zijn, zijn platen 
met opscnrift: «Brandteleioon» voorzien. 
De bewoners van deze gebouwen zullen 
voor U telefoneeren, wanneer gij ze 
vooraf de gewenschte in lichtingen ver
schaft.
DE R IJW IE L B E L A S T IN G

Alswanneer in Nederland de fietsbelas- 
ting werd aigeschatt omdat d it een on- 
sociale belasting werd geacht, komt ons 
gemeentebestuur van hoogerhand ver
w ittigd te worden dat een belasting dient 
gelegd op de fietsen !...

in  volle vertrouwen tot het huis VAN 
SLEM BRO U C K , die vanaf 10 Mei aan
staande een volledige keus aller merken 
zal tentoonstellen in zijn nieuwen winkel 
Witte Nonnenstraat 33. Tel. 73.110. (151)

S ^ M W h e e s c h h e i d ]  

de s te m  v e ria m t
meermaâ/s

daagshe!pZ *  2.
ln aüe apotheken ( i drogerijen:6enlQfenk I

amiss nu
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R E IZ IG E R S , O PG ELET  !
De aandacht der reizigers wordt geves

tigd op de verandering in  den uurroos
ter der treinen, welke vanaf M aandag' 
ó M ei in  voege treedt. Onder meer ver-j 
crekt de tre in  die vroeger om 15.15 uur! 
uit Oostende met bestemming Brussel j 

vertrok, nu om 15 uur.
t/VERKLOOZENCIJFER

In  de week van 21 tot 26 April 1941 
werden per werkdag gemiddeld 606 werk 
ïoozen gecontroleerd ,t.t.z. 371 mannen 
cn 235 vrouwen. Tijdens de week van 14 
uüt 19 April waren 643 werkloozen, w aar
van 396 mannen en 247 vrouwen.
EERKO O P VAN OUDE KRANSEN

Het Gemeentebestuur der stad Oosten 
-ie, brengt ter kennis der belanghebben
den dat er zal worden overgegaan tot 
net verkoopen van oude kransen en de- 
zmken bakken, liggende op de Stedelijke 
Kerkhoven (Nieuwpoortsteenweg en Stui- 
verstraat).

A ll in lichtingen kunnen bekomen wor
den bij den heer C. W ittevrongel, briga- 
aier-grafmaker op het kerkhof van den 
Nieuwpoortsteenweg, op Vrijdag 9 Mei, 
te 15 uur.

De aanbiedingen moeten schrifte lijk  
.r.gediend worden bij het Gemeentebe
stuur der stad Oostende, ten laatste op 
Maandag 12 M ei e. k.

De omslag moet vermelden «Gemeente- 
oestuur Oostende. Aanbod, aankoopen 
■/an oude kransen en zinken bakken.

IM B E R T
DE OUDSTE EN OOK DE BESTE

G. RAMMELAERE
Hendrik Serruyslaan, 40 Oostende

H ERCEELEN  GROND.
Tot op 26 April 1941 werd er door het 

Gemeentebestuur van Oostende een per
ceeltje grond in  pacnt gegeven, aan 644 
gezinnen (2567 personen). Oppervlakte 
H  Ha. 8795,50 .
NAT. VERBOND V. B U R G E R L IJK E  

uU K LO U S IN V A LIEU EN , W EDUW EN  EN 
ri E li HT H EB BEN DEN VAN UUSTENDE 
c N  U M M G U EN D E

Men heeft ons gevraagd of het niet mo- 
geiijk ware de weduwen die reeds een be- 
aiissing bekwamen, van de Burgerlijke 
ïnvaiiaiteitscom m issie te leper, een voor- 
scnot op hun toegekend pensioen te doen 
oekomen, Zulks gaat met daar er voor 
ae burgers den norm alen gang moet ge- 
voigd worden netgeen voor de m ilitairen 
niet het geval is. Alle behandelde bun
dels woraen aan het Rekenhof overge
m aakt voor visa. Het is m aar na het 
cerugzenden van d it organisme dat een 
oorderel opgemaakt wordt, dat dan voor 
Detaling aan de Nationale Kas voor Oor 
iogspensioenen overgemaakt wordt. In  
lichtingen Plantenstraat, 82, Oostende, 
Dinsdag en Vrijdag van 5 tot 7 uur. 
Briefw isseling: zegel bijvoegen voor ant
woord.

Vooraleer een beslissing te nemen 
wendt U in volle vertrouwen, om 
proef te doen tot voormeld 
algemeen verdeeler. (115)

Uitdeeling der 
Rantsoenzegels
» * * » * » • * » * *

De Werking van 
W INTERHULP

SO EP. — Niemand vermoedt wat een 
ontzaglijke krachtinspanning er noodig 
is om de groote hoeveelheid dagelijks 
verbruikte soep op peil te kunnen hou
den. Naarm ate de m oeilijke maanden 
M ei en Ju n i naderen, worden het aan
schaffen van de noodige grondstoffen 
voor het bereiden van soep m oeilijker en 
m oeilijker en worden de vooruitzichten 
met den dag somberder. Daarom zullen 
de prijzen weldra moeten verhoogd en 
zullen beperkingen bij het verbruik 
moeten ingevoerd worden. De grootste 
zuinigheid bij het uitdeelen zal moeten 
ingevoerd worden. De grootste zuinig
heid bij het uitdeelen zal moeten in  acht 
genomen. Degenen die nog ten achter 
bleven in  het storten van hun penning 
voor W interhulp of die nog iets ervoor 
kunnén doen worden zeer dringend aan
gezet het te doen.

Van een anderen kant zal vanwege 
W interhulp al het wenschelijke moge
lijk  gedaan worden om die uiterst moei
lijke periode door te maken en de soep 
die zoo’n uitstekende diensten bewijst in 
de gezinnen, en vooral voor onze school
jeugd, in stand te houden.

G IFT EN . —  De volgende giften kwa
men ons nog toe:

Teringlijdersbond 9 fr.; Mevr. Druyve 
20; Ch. Castelein 200; Ostende Therm al 
30; Wagons Lits 40; Derycke O. 100; 
Balvey; Derycke C. 20; Opstaele 100; 
V .D .W alle 140; Haelberecht 60; SE .O . 
(personeel) 463,50; Wwe Schoonjans 10; 
M evr Troignie 20; A lleyn 100; Verbiest 
H. 50; Gemeentebestuur 3095,50; Hout
m aatschappij 76; Comptdaer 50; Dis- 
contokantoor Nat. Bank 1000 fr.

W ie doet er nog wat bij voor de vol
gende m aand? Toe, schudt nog eens 
goed uw beurs, er zal nog wel hier of 
daar een briefje overblijven voor W in 
terhulp.

Burgerlijke Stand
— h —
G EBO O RTEN

19 April. — André Zwaenepoel van 
Achiel en Ju lian a  Devinck, Veldstraat, 
97.

20. — André Dewaele van Robert en 
M argriet Mostaert, Tim mermanstr., 58.

21. — Louis Ducheyne van Arthur en 
Angela Poorteman, Schipperstraat, 1,

23 . —  Jean  Sm issaert van August en 
M aria Schaessens, E. Beernaertstraat, 70.

24. — Christian Deswaef van Charlie 
en Louisa Alleyn, W arschaustraat, 22.

25. — Antoinette Cattrysse van Em iel 
en Louisa Huys, Torhoutsteenweg, 274; 
E rik  Holvoet van Albert en Ju lienne 
Thielens, Gerststraat, 122.

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
19 April. —  André Wynsberghe, 90 j„  

wed. Ju lie  Cassiau, Veldstraat, 2; Je- 
room Vancraeynest 59 j., echt. Bertha 
Jo lyt, Torhoutsteenweg, 91; H enri De
vos, 21 j „  ongeh., Van Iseghemlaan, 103.

20. — Leonie W itdoeck, 81 j., ongeh. S t 
Sebastiaanstraat, 51. — Roland Lauwe- 
reyns, 1 j., Ooststraat, 65.

21. — Prosper Fol, 58 j„  wed. Herm inie 
Maes, echt. Lyd ia Maes, woont te Steene. 
Anna Verhuist, 46 j., echt. Frans Jensen, 
Christinastraat, 4; Prudence Decorte!, 
75 j„  echt. Petrus Cattellion, woont te 
Breedene.

22. — M aria Zanders, 77 j., wed. Emi- 
ius Elegeert, Pontonstraat; Achiel Six, 
31 j., gesch. Irm a Pylyser, echt. C lara 
Vanacker, Torhoutsteenweg, 134.

23. —  Etienne Maes, 2 m „ Eendracht- 
straat, 30; Louise Ditte, 72 j„  ong. Velo- 
droomstraat; Louisa Verkouille, 69 jaar, 
ongeh. Fr. Orbanstraat, 460; Esperantia 
Xetels, 86 j., wed. Leopold Kooy, Pon
tonstraat; M aria Van Acker, 53 j., wed. 
Petrus Verdonck, Plakkerstraat, 69

24. — Monique Geselle 2 j., Londen- 
straat 4; Freddy M artin, 1 j „  Schipper
straat, 1; Ju lienne Samyn, 50 j., echt. 
Camiel De Roose, Kerkstraat, 30.

26. — Jean  Lavergne, 48 jaar, echt. 
Fernande Dor, Rogierlaan, 52.

H U W EL IJK SA FK O N D IG IN G EN
27 April. — Nierynck Georges, paswer

ker, Veldstraat, 59 en Van Maele M aria, 
z. b. Overvloedstraat 37; Simoens Ray-- 
mundus, tolbediende en D ’Hane Georget
te, z. b. N ijverheidstraat, 45; Devaux 
Arthur, visscher Londenstraat, 4 en De- 
bruyne Godelieva, z. b.; Vandenhende 
Albert, handelaar en W ylinck Lydia, z. 
b., W ittenonnenstraat, 27; VercnockeLu- 
dovicus, visscher Ooststraat, 65 en Lau 
wereins Magdalena, z.b.; Vanhoucke 
W illy, bediende, Jozef I I  straat, 39 en 
Seurinck Victoire, z. b. Vooruitgangstr., 
4; Gombert Renatus, werktuigkundige, 
Duivenhokstraat, 9 en Verhiest M aria, 
z. b. Gerststraat, 71.

H U W E L IJK EN
25 April. — André G ijselen en M aria 

Felix.
26. — Ju liaan  Desomer en Lydie Vlae- 

m inck; Frans Vanden Abbeele en Yvon
ne Coenije; Jaak  Bastin  en Odette Hen- 
nico. I

Vanaf 2 Mei tot en met 6 M ei 1941, 
telkenmale van 8.30 tot 12 en van 14 tot 
17.30 uur, in  de school Maria-Hendrika, 
Ieperstraat, 3, zal er overgegaan wor
den tot de uitdeeling der Rantsoenze
gels en de Aardappelzegelbladen, vol
gens de hieronder aangeduide nummers 
van de N IEU W E  rantsoeneeringskaarten 
(groene) :

Vrijdag 2 Mei, Nrs 704.001 tot 713.000.
Zaterdag 3 Mei, Nrs 713.001 tot 722.000.
Maandag 5 Mei, Nrs 722.001 tot 731.000.
Dinsdag 6 Mei, Nrs 731.001 en volgen

de nummers.
Deze zegels moeten gebruikt worden 

van af 7 M ei 1941.
Z ij zullen alleen afgeleverd worden 

aan het hoofd van het gezin (of zijn 
echtgenoote) op vertoon van zijn (hare) 
identiteitskaart, alsook van de rantsoe
neeringskaarten, m elkkaarten en de 
strook van de aardappelzegelbladen 
(zonder zegels), van de verloopen maand 
(t.t.z. van de maand A p ril) van zijn 
(haar) gezin.

De inwoners moeten zich op de voor 
hun vastgestelde datums aanbieden.

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

Vooraleer het bureel te verlaten moe
ten de belanghebbenden hunne zegels 
natellen, want nadien kunnen geen 
klachten meer aanvaard worden.

Ten einde tijd  te winnen kunnen de 
verklaringen inzake voorraad aardappe
len van heden af, afgehaald worden in 
de School Maria-Hendrika, Ieperstraat, 
3.

Voor alle inlichtingen, nieuwe kaar
ten, enz., zich wenden Bureau voor R a 
vitailleering Justitiepaleis, le  verdie
ping.

N. B. De voorrang wordt verleend aan 
zwangere vrouwen, ziekelijke menschen, 
invalieden van ten minste 60 t.h. voor
zien van hunne invalid iteitskaart en aan 
de hoofden van kroostrijke gezinnen.

DE U RBA N ISA T IEPLA N
Ons stadsbestuur zal vertegenwoordigd 

worden in de commissie welke het rich- 
tingsplan van Groot-Oostende zal be
spreken, door de HH. Burgemeester Ser 
ruys en den heer stadsingenieur-archi- 
tect M. Van Coillie.Twee bekwame krach
ten die op gebied der bouwkunde voor 
geen andere kandidaten moeten onder
doen
IN K W A R T IER IN G  VAN M IL IT A IR EN

De bevolking weze er aan herinnerd, 
dat het streng verboden is aan gelijk 
welk lid  van de Duitsche Weerm acht, 
slaapgelegenheid voor een of meer nach
ten te verleenen, indien h ij niet in  het 
bezit is van een door hun overheden re
gelm atig afgeleverd inkwartieringsbe- 
w ijs; er zal streng opgetreden worden 
tegen die personen welke aan dit ver
bod geen gehoor verleenen.
U IT B R E ID IN G

De stadsmagazijnen die onder de kun
dige leiding van Expert J .  Dewapenaere 
heel wat in gezondheid zijn toegenomen, 
zullen een belangrijke uitbreiding onder
gaan. Het schijnt dat een aantal gebou
wen zullen bij gebouwd worden welke aan 
de ta lrijke  nieuw aangestelde ingenieurs 
geschikte werkgelegenheid moeten bie
den.
DE LESSEN  IN BEST U U R SR EC H T

Elders in dit blad deelen w ij mede dat 
de lessen in  Bestuursrecht te Brugge 
hervat werden.

Nader vernemen w ij dat, gezien de hui
dige omstandigheden, het schepencolle
ge de gedachte koestert om aan de ta l
rijke stadsbedienden gelegenheid te bie
den deze lessen in  onze stad te laten vol

Het̂ Beleggen van 
Vergadersngen

Het College van Burgemeester en 
Schepenen m aakt bekend, naar luid uit 
een mededeeling der Bezettende Over
heid dat volgende regeling getroffen werd 
voor hel toepassen der voorschriften be
treffende het beleggen van vergaderin
gen van niet-politieken aard, die in  een 
gesloten ruim te worden gehouden:

1. De aangiften betreffende dergelijke 
vergaderingen moeten naar onderstaand 
model aan den heer Burgemeester in 
dubbel gedaan worden, De aangifte moet 
tijd ig  gedaan worden opdat deze nog 
vóór het begin van den term ijn  van ze
ven dagen aan de Kreiskom m andantur 
kunne overgemaakt worden.

2. De heer Burgemeester bevestigt de 
I aangifte en zendt onm iddellijk een exem- 
' p laar daarvan met zijn bevestiging naai
1 den Kreiskom m andant te Brugge.
I 3. Een bevestiging van de aangifte door 
; de Kreiskom m andantur wordt niet ge- 
; daan.
j 4. Aanmeldingen die te laat binnenko
men leiden in  princiep tot het verbieden 
van het houden der ontworden vergade- 

'ring . B ij uitzondering wanneer de ter
m ijn van zeven dagen niet kan nageko
men worden moet dit bij de aangifte 
speciaal verantwoord worden.

5. Het houden van openbare vergade
ringen van niet-politieken aard, aange 
vraagd volgens bovenstaande voorschrif
ten kan verboden worden. Ind ien binnen 
den voorzienen term ijn geen uitgespro
ken verbod is mag men aannemen dat 
er geen reden tot verbod bestaat.

A A N G IFT E 
(dubbel in  te dienen)

De ........................ (naam  van de ver
eeniging of organisatie- te ....................
(zetel der vereeniging of organisatie),
houdt op ........................ van .................
tot ................. in het lokaal ....................
(naam , plaats en straat) een openbare 
vergadering van niet-politieken aard.

Als programma is voorzien: .................
Plaats, datum.

DE AANVRAAG VOOR EEN ’.iSCHEIN».
De aanvragen voor een schein om de 

kustzone te verlaten heeft menig belang
hebbende, heel w at hoofdbreken gekost. 
E r is nam elijk telkens een overvloed van 
volk, en men dient derhalve lang te 
wachten. Om bepaalde kategories van 
personen .te helpen en die een grondige 
reden bezitten om een «Schein» te beko
men, kunnen schriftelijk  aanvragen in 
gediend worden op- het Verkehrsburo, 
Leopoldlaan, 16. Dag en uur waarop de 
Overheid deze persoon zal kunnen ont
vangen, zullen hem daarna meedgedeeld 
worden.
IN BESC H IK BA A R H E ID

De h. Louis Decoster, opnemer bij den 
Stedelijken W aterdienst werd op per
soonlijk verzoek, voor den duur van één 
jaar in beschikbaarheid gesteld.
OOSTENDENAARS

B ij het schommelen van uw zolder — 
wat ten andere verplichtend is voor uwe 
veiligheid —  kunt ge nog geld verdienen. 
Verkoopt uw oud papier aan het volgend 
aares: Warschaustraat, 40. (157)
ÛNS BLAD
is verkrijgbaar bij alle voortverkoopers 
on in  de boekwinkels. De voortverkoo
pers zullen het U eiken Zaterdagmorgen 
ip vraag ten huize bestellen.

Cinema’s

Handtekeening,

Woonplaats en straat. 
Aan de Kreiskom m andatur, D ijver, 7

Brugge, overgemaakt. 
.............  (p laats), d e n .............  (datum ).

(Zegelt Handteekening.
siH&sasi

VO O RLO O PIGE AA N STELL IN G
De h. Edgard Viane, gediplomeerde 

tuinbouwkundige, werd als toeziener in  
den stedelijken beplantingsdienst voor
loopig aangesteld Dergelijke vakmannen 
zullen de H. Verhuist kranig ter zijde 
kunnen staan.
DE IN K W A R T IER IN G

De uitbetaling van de vergoeding voor 
inkwartiering aan het bezettingsleger, 
gaat zijn normalen gang. Regelm atig 
worden door de bevoegde stadsdiensten 
de noodige stukken aan het M inisterie

gen, tweem aal per week, Dinsdag en ‘ van pjnanciën opgestuurd ter vereffening

VO ETEN VERZO RG IN G  — MASSAGEN  
FOOT COM FORT — SER V IC E

nfaAuPara ü
G. M A D E L E I N - B U Y S

Voetverzorger (Pédicure)
(Hoek Marie-Josépl. en Madridstraat)

Ontvangst dagelijks van 2 tot 5 u.
en op afspraak - telefoon 73.740 

N. B . —  Alles wat verpleging en benoo
digdheden aangaat van zieke of p ijn 
lijke voeten, zooals : Elastieke kousen, 
Zokjes, Omniped, Steunzolen, Schuim- 
zolen, Foot Bed, H iel kussens, Réduc
teurs, Zinopads, Prom a’s, Corm a’s, Pe- 
difix, Isolcor, Correcteur D r Roberts, 
Stocking heel protector D r Scho ll’s, 
Poeders, Badzouten, Foot-Comfort-Acty.

(2)

IN ZAM ELIN G  VAN OUD P A P IER
Ingevolge het besluit van den Secre- 

taris-Generaal van Economische Zaken 
is het aan eenieder verboden oud papier 
of carton te vernietigen.
He.t dagelijks uit de verschillende stads

diensten afkomstig papier zal dan ook 
afzonderlijk bewaard worden, de dienst 
van de afvalterugwinning zal dit papier 
regelmatig laten afhalen.
U IT  DE STAD

Men schat dat thans ongeveer 20.000 
inwoners onze stad verlaten hebben om 
zich ergens te gaan vestigen, w aar het 
wat kalm er is. Het grootste gedeelte er 
van zijn vrouwen en kinderen, en oude 
lieden, die van een pensioentje kalm  hun 
dagen kunnen slijten
EEN KO M ISC H E G ESC H IED EN IS

Binnenkort zal een van onze haarkap- 
pers voor den Boetstraffelijken Recht
bank van Brugge worden geroepen als 
gevolg van een geschiedenis die eerder 
komisch mag genoemd worden.

Na de kapitulatie van ons leger, vond 
de heer V ..., haarkapper al wandelend 
door de straten, in  het verwoeste huis 
van een van zijn confraters, een goed- 
bewaarde haarkapperszetel! W at stond 
er hem te doen ? Dien stoel zoo m aar la 
ten stelen door oningewijden die er ze
ker niets anders dan brandhout van 
konden maken ? Dat ging toch niet, het 
ware dan beter dat h ij hem meenam, 
want h ij kan hem best gebruiken. H ij 
vroeg raad aan een politieagent, m aar

Vrijdag van 17.30 tot 19.30 uur. Als lee
raar zouden de verschillende diensthoof
den, elk volgens hun dienst, deze lessen 
geven.

W aar gaat men het halen om de 
diensthoofden, waarvan sommigen zelf 
les noodig hebben, deze lessen te laten 
geven. . ,

W ij kunnen deze gedachte in  t geheel 
niet bijtreden en ’t zou ohze stadsbedien
den bij een gebeurlijk exâmèn door de 
provincie gegeven, slechts kunnen- bena- 
deelen, Of w il men nu ook hier vrienden- 
dfensten bewijzen ?

W ij hopen dat het schepencollege het 
w ijs besluit zal nemen op zoo’n voorstel 
niet in  te gaan.
DE G EK W ET ST E  BRANDW EERM AN

Tijdens de droevige dagen van Mei 
1940, bij den brand van de Hazegraska- 
zerne, werden een drietal pompiers door 
een instortend gewelf, gekwetst. Onder 
hen bevond zich pompier Pierre Teunis- 
sen, die te r verpleging naar het hospi
taa l moest gevoerd worden. Alhoewel 
zijn toestand veel verbeterd is werd deze 
moedige brandweerman anderm aal drie 
maanden ziekteverlof toegestaan. Hopen 
we dat h ij nadien zijn dienst zal kunnen 
hernemen.
MEN VRAAGT OUDE ZAKKEN
te koopen. Aanbiedingen: W arschau
straat, 40, Oostende. (156)

V R IJ  VAN STRAF
Deze geweldige zaak van het gevluchte 

stadspersoneel geraakt m aar n iet uitge
put! Nogmaals is er nieuws van dat 
front. De heer en mevrouw Ocket Geor
ges, zijn vrijgesproken van elke vervol
ging, zoo heeft de goeverneur beslist,daar 
zij toestemming tot vertrek van het oud- 
schepencollege bezaten. Thans verb lijft 
dit echtpaar ergens in  Engeland.
DE STADS M AGAZIJN  1ER

Van de 16 kandidaten op de 61 die aan 
het examen voor stadsm agazijnier deel
namen zijn er m aar twee in  gelukt 
een eenigszins goed figuur te slaan. De 
heer Gusataf Decleer, die het beste werk 
inlever.de, werd dan ook voorloopig aan
gesteld als zoodanig.
H A N D ELSR EG IST ER

Het handelsregister is thans aan de 
orde van den dag. E indelijk  werd deze 
wetsbepaling uitgevoerd zooals het be
hoort. Elke handelaar heeft zijn nummer. 
Thans worden er in  onze stad nummers 
toegekend van boven de 10.000. M aar ve
len zullen zich w ellicht afvragen wie er 
N r 1 bezit. Deze eer komt toe aan den h. 
Eduard Vereycken, die vroeger een ga
rage in  de Brabantstraat openhield en 
thans noodgedwongen door de omstan
digheden, te Brussel verblijft.
IN G ED IEN D E R EK EN IN G EN

W ij hebben hier reeds op gewezen dat 
de rekeningen hoofdens verstrekkingen 
aan het bezettingsleger, tengevolge van

en even regelmatig keeren deze terug, 
met de goedkeuring en w at la te r met het 
geld. Personen welke stukken, die volle
dig in  orde waren indienden, hebben ge
heel zeker reeds hun geld vast, het zijn 
toch altijd  dezelfde knoeiers die nu nog 
moeten wachten en die immer het meest 
van hun neus zullen maken, omdat zij 
niet uitbetaald worden !
L O T E R IJ W IN T ER H U LP

Het loopt thans volop in  den mond dat 
het groot lot van één m illioen van de 
Loterij W interhulp in  onze stad zou ver
kocht zijn geworden. Het zou nochtans 
in  vijfden aan den man zijn gebracht ge
worden, Onze stad mag wel enkele geluk
kigen bezitten.

Als ’t m aar waar is!
SCHOOL VOOR B E S T U U R L IJK  RECHT

Sedert Maandag 28 April 11. werden te 
Brugge de lessen in  Bestuurlijk  Recht, 
2e leergang, herbegonnen. Van onze stad 
zullen er ook wel kandidaten zijn.

F O R U M
1. Aktualiteiten U fa in  le  week.
2. Een dokumentair.
3. Geraldine K a tt in 12 na middernacht

C A M E O
1. Een dokumentair.
2. U fa aktualiteiten in lste week.
3. Zarah Leander in Koninginnehart.

P A L A C E
1. Aktualiteiten U fa in  le  week.
2. Een dokumentair.
3. De dag na de scheiding, komedie met 

Luise U llrich  en Hans Sohnker.

R I A L T O
1. Een dokumentair.
2. U fa aktualiteiten in lste week.
3. Roberta Rey en Estre llita  Castro in 

«De Barbier van Sevilla».
R E X

1. Een dokumentair.
2. U fa aktualiteiten in lste week.
3. Olga Tschechowa in «Angelika»,

R I O
1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten U fa in  le  week.
3. Pau l Horbiger en Fritz  Kam pers in  

«Twee goede kameraden».

R O X Y
1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten U fa in  le  week.
3. W illy  Birgel in «L. B. 17».

Handelsherichten

«Ostend Bunkering Company» Soc. An.
Oostende

Het kap itaal van deze m aatschappij 
werd verhoogd met 200 duizend fra n k .. 
zoodat het gebracht is op 500 duizend 
frank.

N. V. voor Goedkoope Woningen
Veurne

Balans op 31 December 1940:
Actief en passief: 5.823.796 fr.
W inst: 7.919 fr.

«La Panne Fleurie» S. A.
De Panne

B ilan  op 31 December 1940:
Actief en passief: 1.275.727 fr. « 
Verlies: 146.666 fr.

De Militaire Hulphospitalen in onze Stad
VOOR DAT H ET ROO DE-KRUIS DE 

LE ID IN G  IN HANDEN NAM
W ij lezen in een Antwerpsch blad:
Gemeld werd dat de Raadkam er van 

de Rechtbank van Brugge zich thans 
bezighoudt met de delikaté zaak der 
m ilita ire  hulphospitalen te Oostende. 
Deze hospitalen stonden eerst onder be
heer van de Krijgsdiensten om nadien 
over te gaan in  handen van het Roode 
Kruis.

A llerlei verhalen deden de ronde om
trent de wijze waarop onze krijgshospi
talen uitgebaat werden door de m ilita i
ren met het gevolg dat het Gerecht een 
onderzoek instelde gericht tegen den 
geneesheer-bestuurder Beckers, en den 
officier van adm inistratie Moonen. Het 
bleek weldra dat deze laatste gehandela 
had onder het bevel van den geneesheer- 
bestuurder en h ij werd dan ook dadelijk 
buiten zaak gesteld.

Voor w at betreft kommandant Beckers 
zal de Raadkam er later uitspraak vel
len.
De getuigenis van een ziekenverpleegster

W ij w illen hier thans het getuigenis 
aanhalen van Mevr. T ..., die optrad als 
ziekenverpleegster in  het hulphospitaal 
«La. Plage». W ij hebben d it stuk niet eer
der w illen publiceeren, omdat w ij niet 
w ilden schaden aan den loop van het 
onderzoek.

Nu het onderzoek geëindigd is, willen 
w ij mevrouw T ... die zich trouwens als 
een heel moedige vrouw heeft aange- 
steld, even aan het woord laten.

« In  den avond van 18 Mei, rond 21 u. 
of 21 u. 30, ging ik voorbij het hospitaal 
«La Plage». Ik  was in  kleedij van ver-

opeischingsbevelen, in driedubbel op het pleegster. Een Belgisch officier v roeg mij
stadhuis, M ilitiebureel, moeten ingele
verd worden. De vermelding « echt en

deze bevond zich in  een m oeilijk parket waarachtig verklaard voor de som van...» 
en gaf den haarkapper den wijzen raad mag er evenmin aan ontbreken. Mogen 
zich tot het gemeentebestuur te wenden w ij de aandacht van de belanghebbenden 

Zoo gezegd, zoo gedaan. V ... ging naar vestigen op het feit dat de rekeningen 
het stadhuis en werd er ontvangen door alleen geldig zijn wanneer zij voor ont- 
den h. schepen Devriendt, die hem de vangst werden tegengeteekend door de 
toelating gaf dien zetel weg te nemen Duitsche Overheid.
en hem voorloopig te gebruiken. I Rekeningen die deze laatste verklaring

V ... was natuurlijk  tevreden. ' niet dragen kunnen niet binnen afzienba-
M aar groot was zijn verrassing wan-j ren tijd  vereffend worden. Oppassen is 

neer h ij drie maanden la te r bij den po- dus de boodschap, 
litiecom m issaris moest verschijnen !
K lach t was nam elijk ingediend gewor
den door de moeder van den coiffeur bij 
wie de zetel weggenomen was ! Onder
vraging, uitleg en nog wat, en tot slot 
van rekening bleek dat zij verkeerd was 
ingelicht geworden, trok haar k lacht in 
en bekwam dan ook onm iddellijk de ze
tel terug.

Scheen deze zaak nu volledig in  der 
minne opgelost, zoo w il het echter de 
rechtbank niet. V ... zal worden gedag
vaard te Brugge, spijts de getuigenissen 
van schepen Devriendt en andere per
sonen !... Pas dus op wanneer U  een 
haarkapperszetel wegneemt, zelfs al is 
het met toestemming !...

B I J  «OOSTENDSCHE HAARD»
W ij vernemen uit goede bron dat de 

vereeniging «De Oostendsche Haard» aan 
al haar huurders een pachtverm indering 
van 25 fr. per maand heeft toegestaan op 
den gewonen pachtprijs.

Bovendien werd voor de huurders die 
van een burgerlijken steun genieten een 
speciaal barema van pachtverm indering 
goedgekeurd.

Deze besluiten zouden een verminde
ring van ongeveer 50.000 frank per jaa r 
in  de gewone ontvangsten veroorzaken. 
De beheerraad van deze m aatschappij 
heef.t, de omstandigheden in  acht geno
men, nuttig werk verricht.

of ik  van dienst was. Ik  antwoordde dat 
ik  zoo pas van dienst kwam. H ij drong 
aan en vroeg m ij een handje toe te ste
ken. Voor de deur van «La Plage» stond 
een autocar met gewonden. Op den grond 
lagen twee gewonden op draagberries.

Pas was ik k laar om bij te springen 
of de autocar reed weg.

Ik  heb deze gewonden helpen binnen
brengen in  de wachtzaal van «La Plage» 
en stelde vast, dat h ier nog meerdere 
gewonden wachtten om geëvakueerd te 
worden.

Meerdere gewonden, toen zij hoorden 
dat zij n iet zouden vertrekken, smeekten 
ons hen niet terug naar boven te bren
gen, daar zij vreesden opnieuw vergeten 
te worden. Daarop ingaande vroeg ik of 
er nog andere gewonden boven waren. 
Nadat w ij de gewonden, in  de hall, op 
een bed hadden gelegd, zijn w ij, —  dus 
Dr. Van Wynendaele en ik, —  begonnen 
de verbanden van de gewonden na te 
zien. De ongelukkigen verklaarden dat 
zij sinds dagen niet meer verzorgd wer
den en dat hun verbanden afgevallen 
waren.

Op de verdieping
Eenmaal de gewonden ln de hall ver

zorgd, trokken w ij naar boven. W elk een 
wanorde ! In  de gangen trof men oude 
pansementen aan. In  de kam ertjes 
heerschte een verpestende geur.
Van overal werd ons toegeroepen: «drin
ken a.u.b.». A l de soldaten bevestigden, 
dat zij sinds verscheidene dagen geen 
medisch bezoek meer ontvangen hadden. 
En  weer stegen kreten op: «Verpleegster 
do waterflesch !».

In  een kam ertje trof ik een lijk  aan. 
Verder een gewonde die daar lag zon
der pansementen. Dr. Van Wynendaele 
zegde m ij: «zijn long lig t bloot». W ij 
legden een verband. De ongelukkige 
stierf ’s anderendaags morgens.

Een andere sukkelaar, die een losbuis 
in de blaas had, verklaarde dat h ij sinds 
verscheidene dagen geen verzorging 
meer ontvangen had, en dat zijn urinaal 
overliep. De urine was doorheen de ma
tras geloopen tot op den grond.

Dorst !
Verder nog een ongelukkige, wiens lin 

ker been afgezet was en die verwondin
gen droeg aan zijn rechterbeen, die zijn 
eigen urine dronk ! Enkele dagen nadien 
is de ongelukkige gestorven. Z ijn  naam. 
is M. C., van Overijssche.

A l de wonden etterden. M arcel Vande- 
walle, van Nederbrakel, w aarvan het 
rechter deel van het aangezicht weg
geschoten was, vertrouwde m ij toe* dat 
zijn verband sinds 4 of 5 dagen niet ver
nieuwd werd.

Mej. Heym ans kwam toe rond 2.30 uur 
en gaf m ij bevel de pannen u it te kui- 
schen. Het bleek m ij onmogelijk water 
te vinden. De urinalen werden in  de pan
nen geledigd om er zich verder van te 
kunnen bedienen.

De genaamde Hubert, wiens fam ilie
naam, spijtig genoeg ik niet ken, heeft 
zich ook beklaagd niet verzorgd te zijn 
geweest gedurende 4 tot 5 dagen. Deze 
ongelukkige lag zich te wentelen in zijn 
uitwerpsels.

Ik  had de namen genomen van al die 
gewonden, m aar m ijn boekje werd t ij
dens de beschieting vernietigd.

Doodkisten
Nadien ben ik  terug naar beneden ge

gaan. Op een terras stonden 3 doodkis
ten en wat verder, in  een andere kamer, 
uitgevend op dit terras, lagen 5 of 6 doo
den...

Ik  ben in  het hospitaal gebleven tot 
rond 6 u. 30 ’s morgens.

Tot daar Mevr. T...
De Raadkam er zal thans moeten be

slissen of de geneesheer-bestuurder van 
dit hulphospitaal verantwoordelijk kan 
gesteld worden voor deze feiten. Of wel 
zal h ij buiten zaak gesteld worden, of
wel verm oedelijk verzonden voor de 
Boetstraffelijke Rechtbank.

Nota der Red. —  Het gerecht zou ook 
wel doen na te gaan of men niet over
d rijft, bijzonderlijk nu dat allerlei men
schen zich wenschen interessant te ma
ken.


