
LIC H TEN
M EI
ait ■ an

1 D 4.18 19.03
D V 4.16 19.04
3 Z 4.14 19.06
4 z 4.12 19.07
5 M 4.09 19.10
6 D 4.05 19.13
7 W 4.07 19.12
8 D 4.04 19.15
9 V 4.02 19.17

10 Z 3.59 19.20
11 z 4.00 19.18
12 M 3.57 19.21
13 D 3.56 19.23
14 W 3.54 19.24
15 9 3.53 19.26
16 V 3.52 19.27
17 Z 3.49 19.30
18 z 3.50 19.28
19 M 3.47 19.31
20 D 3.46 19.32
21 W 3.45 19.34
22 D 3.44 19.35
23 V 3.43 19.35
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
29 D 3.37 19.44
30 V 3.36 19.45
31 Z 3.36 19.45

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

HOOGWATER

M EI
1A D 2.47 15.04
2 V 3.23 15.44

z 4.07 16.30
4 z 4.58 17..Î0
5 M 6.07 18.45
6 D 7.24 20.02
7 W 8.38 21.10
8 D 9.38 22.05
9 V 10.32 22.56

10 Z 11.20 23.43
11 z 12.07 —

12 M 0.30 12.54
13 D 1.16 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
18 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 z 11.55 —

26 M 0.12 12.30
2 D 0.46 13.03
28 W 1.20 13.36
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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Tel. Huis: 73.910

NIEUWPOORTSTEENWEG, 44, OOSTENDE 
Postcheckrekening 1070.98 

Verschijnt eiken Vrijdag avond

Bestuurder-Eigenaar : 
P. VANDENBERGHE 
Handelsregister 5327

A B O N N E M E N T E N  ; 

BIN N EN LA N D  : Een Jaar, 30 fr. ; 9 maanden, 25 fr. ; 6 
maanden, 15 fr. ; 3 maanden, 10 fr. BU ITEN LA N D  : 50 fr.

De Oprichting van de Hoofdgroepeering

Visch- en Visscherijproducten
IN  H ET  STA ATSBLAD  VERSC H EN EN

(Vervolg)

Beheer
De bestuurlijke diensten van de hoofd

groepeering rijn  rechtstreeks afhankelijk 
van een directeur, verantwoordelijk te
genover den voorzitter van de hoofd
groepeering.

Het personeel van de bestuurlijke dien
sten wordt benoemd en afgezet door den 
directeur, m its goedkeuring van den 
voorzitter en van den adjunct-corpora- 
tieleider.

De directeur voert de beslissingen van 
öen voorzitter uit en beveelt alle daartoe 
noodige verrichtingen.

H ij regelt het werk van het personeel 
der hoofdgroepeering en neemt het toe
zicht er van op zich.

H ij is rekenplichtig over de gelden en 
de waarden der hoofdgroepeering; h ij 
is van borgstelling ontslagen.

H ij vertegenwoordigt de hoofdgroepee
ring in  de authentieke en onderhand- 
sche akten, in  zoover h ij daartoe door 
den voorzitter gemachtigd wordt.

Opdrachtenbevoegdheid van de 
hoofdgroepeering

De hoofdgroepeering heeft als op
dracht de marktordening van de produc
ten en waren. In  de uitvoering van deze 
opdracht houdt zij rekening met de be
hoeften van de algemeene economie en 
liet algemeen belang.

Binnen het kader van deze opdracht 
kan zij o.m.:

1. Voor de tot hare bevoegdheid be- 
hoorende bedrijven: de voortbrengst, de 
fabrikatiën, de bewerking, de verwer
king, de verdeeling en het stockeeren 
regelen van de producten die het voor
werp van hun werkzaamhid uitmaken.

Z ij heeft bevoegdheid om:
a) den verkoop der v/aren in het alge

meen of in  bijzondere gevallen van haar 
goedkeuring afhankelijk  te maken;

b) de tot hare bevoegdheid behoorende 
bedrijven te verplichten zekere waren 
oi warensoorten te verkoopen aan de door 
haar aangeduide verkoopers, zich bij be
paalde leveranciers van voorraden t.e 
voorzien, sommige waren op te slaan en 
zekere stocks in  bewaring te houden;

c) de verpakking, de behandeling, de 
presentatie, de wijze van levering en den 
afzet te regelen;

d) keuringen verplichtend te maken;
e) voor bepaalde producten en waren

soorten, binnen het kader van de wette
lijke voorschriften, de kw aliteit en de 
benaming te bepalen, alsmede te dien 
einde het gebruik van zekere grondstof
fen enm aterialen  op te leggen of te ver- 
biede$;

f) de tot hare bevoegdheid behooren
de bedrijven een bepaalde boekhouding, 
alsmede het opstellen of het bewaren 
van bescheiden om trent den gang van 
de zaken op te leggen;

g) van een tot haar bevoegdheid be
hoorende bedrijf zoo mondelingen of 
schriftelijken uitleg over den gang van 
de zaken te vergen, de handelsboeken of 
handelsdocumenten van eiken aard na te 
zien en de bedrijven en inrichtingen te 
aoen respecteeren. Het nazien van de 
handelsboeken en documenten en de in 
spectie der bedrijven mogen slechts toe
vertrouwd worcien aan agenten, ’t zij van 
de hoofdgroepeering, ’t zij van de Na
tionale Landbouw- en Voedingscorpora
tie. ’t zij ook aan de Staatsorganism en, 
met uitzondering van de uitbaters of 
bedienden van bedrijven die handelsbe
trekkingen onderhouden met het aan 
controle onderworpen bedrijf.

2. Z ij kan de oprichting, de uitbreiding, 
de verplaatsing van bedrijven, het weder 
in gang zetten van tijd e lijk  stilgelegde 
bedrijven ,het verplaatsen van het ter
rein der bedrijvigheid, het te huur stel
len, den verkoop en elke andere over
dracht van bedrijven, van haar toelating 
afhankelijk maken.

3. Z ij kan he.t in  stand houden van 
een bedrijf afhankelijk  maken van een 
minimam omzet of van een minimum 
productie, fabricatie-, werkings- en ver- 
werkings-, verdeelings- en stockeerings- 
mogelijkheden; de werkzaamheid van 
bedrijven die onder het oogpunt van de 
algemefene economie overtollig zijn, 
schorsen of definitief stilleggen.

Het schorsen of stilleggen van het be
drijf geeft den uitbater recht op schade
loosstelling. Deze mag echter nooit de 
handelswaarde van het bedrijf te boven 
gaan. Indien zekere bedrijven of groepen 
van gelijkaardige bedrijven u it voormel
de schorsing of stillegging een econo
misch voordeel trekken, wordt het be
drag der schadeloosstelling naar verhou
ding geheven op de begunstigde bedrij
ven.

Zij kan m arkten inrichten, afgevaar
digden benoemen en afzetten, den handel 
en den omzet op de m arkten aan zekere 
voorwaarden ondergeschikt maken.

5. Tegenover de tot hare bevoegdheid 
behoorende bedrijven kan zij de volgen
de tuchtm aatregelen nemen:

a) waarschuwing vóór toepassing van 
geldboeten of sluiting van het bedrijf;

b) tuchtboete die tot 10.000 fr. per 
overtreding kan gaan;

c) sluiting van het bedrijf gedurende 
hoogstens vijftien  dagen;

d) tijde lijk  definitief verbod, persoon
lijk  of door tusschenpersonen, een be
d rijf behoorend tot de bevoegdheid van 
de hoofdgroepeering u it te oefenen.

De R ijksw acht, de burgemeesters en 
de plaatselijke politieoverheden zorgen, 
op verzoek van den voorzitter, voor de 
uitvoering van het sluitingsbevel en de 
naleving van het voormeld verbod. B ij 
gebrek aan vrijw illige betaling van de 
geldboeten, worden deze door de ont
vangers der boeten en gerechtskosten 
ten voordeele van de hoofdgroepeering 
geïnd.

W anneer van kracht ?
De hoogervermelde economische re 

glementeering door den voorzitter van 
de hoofdgroepeering getroffen, wordt 
slechts van kracht na goedkeuring door 
den leider van de Nationale Landbouw- 
en Voedingscorporatie en door den Se- 
cretaris-Generaal van het M inisterie van 
Landbouw en Voedselvoorziening.

De goedkeuring van den Secretaris- 
Generaal van het M inisterie van Land
bouw wordt niet vereischt voor de regle
menteering, waarvan het voorwerp geen 
invloed heeft op de beroepsbelangen van 
de tot de bevoegdheid der hoofdgroe
peering behoorende bedrijven.

Overdracht van bevoegdheid
De voorzitter van de hoofdgroepeering 

kan, binnen bepaalde perken, zijn be 
voegdheid overdragen, met het oog op 
de uitvoering van bijzondere opdrach
ten. De overdracht kan steeds herroepen 
worden. De m andatarissen zijn dragers 
van een geschreven commissie die hun 
opdracht bepaalt, hun bevoegdheden 
om schrijft. Een vergoeding en de terug
betaling van hun uitgaven kunnen aan 
de m andatarissen toegekend worden.

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

We vernemen dat B E ER N A ER T  JO 
SEPH , met fam ilie, vertrokken in Mei 
1940, met de maalboot «Prins Charles», 
zich in  goede gezondheid bevindt in 
Engeland. D it werd langs het Roode 
Kru is medegedeeld. »**

K an  ons iemand inlichtingen bezorgen 
over G A BY  P IE T E R S  en haar zoontje, 
bij haar vertrek in  M ei 1940 slechts 5 
weken oud? Z ij vertrokken met het schip 

(0.309, samen met de schoonmoeder van 
eerstgenoemde Mevr. ANNA VELTH O F. 
Beide personen werden laatst te Dieppe 
gezien.

D it wordt gevraagd door Prinzie P ie 
ters. te Wournen.

Het Stadsbestuur ontving een schrij- 
j ven uitgaande van Mej. VAN C AM BERG ,
* studente, van Belgische afkomst, 21 jaar,
! thans te Bordeaux verblijvende, die langs 
1 de radio om opgezocht werd door hare 
fam ilie die zich te Oostende zou be- 1 
vinden.

De personen, die hierom trent in lich 
tingen zouden kunnen verstrekken, wor
den vförzocht zich aan te bieden ten 
stadhuize, bureau van het Secretariaat, 
of op het bureel van ons blad.*•*

Deze inlichtingen worden gevraagd 
door hun broeder Raphaël Beyen, u it St. 
Idesbaldus, Koksijde.

K an  ons iemand in lichtingen bezorgen 
over D U BU Y  AN DRE, vertrokken uit 
Oostende, op 17 M ei 1940, met de 0.93 
«Marie-Louise» van de Pêcheries à V a
peur.

D it wordt gevraagd door zijn ouders, 
wonende Oesterbankstraat, 18, Oostende.

K an  ons iemand inlichtingen bezorgen 
over M A U R IC E  BEY EN , matroos aan 
boord van de 0.301 en JO S E P H  BEY EN , 
matroos aan boord van de 01276. De 
laatstgenoemde werd laatst te Dieppe 
gezien.

A
M A U R IC E KN O C K A ERT  heeft nieuws 

ontvangen van zijn vrouw die in  M ei 1940 
goed en wel met de 0.305 in  Engeland 
aangekomen is.

Aldus weten we ook dat de 0.305 en 
zijn bemanning toen in  Engeland zijn 
gearriveerd. *• *

W ij vernemen dat K A P IT E IN  BO EH M E 
le  stuurm an O CKET, evenals D E W A E ï 
AUG., vroeger varend op Engeland, zich 
thans in goede gezondheid in  Duitsch
land bevinden.

**
JA M ES  PO STER , van het Zeebrugge 

Museum, bevindt zich in  goede gezond
heid te York (Engeland). D it werd langs 
het Roode K ru is  medegedeeld.

Te Dieppe ontvingen we uit het on
bezet gebied van een zekeren AG N IC  te 
Bourran par A iguillon (dép. Lat. et 
Garonne) een schrijven van 25 April, 
w aarin men ons m eldt:

« W ij zijn allen in  goede gezondheid. 
Raoul is nog a ltijd  gevangen; hebben 
dikw ijls nieuws van hem uit Oostelijk 
Pruisen. De fam ilie M arthe en Nadia 
stellen het goed, evenals Jean  en Guy.

Get.: Agnic. »
Deze kaart lig t ter beschikking van 

de fam ilie in  ons bureel.

rs Br Le Havre

Oe Corporatie voor 
Visch- en Visscherijproducten

iX i
( ’t Vervolgt).

VOOR DE KO O PH AN D ELSRECH TBAN K 
T E  OOSTENDE

iien eigenaardig Proces

C O PPIN  André, handelaar, te Steene- 
Oostende, Steenweg op Torhout, 129, ver
tegenwoordigd door M r. Lyon tegen N. 
V. «L’ALLIA N C E», te Antwerpen, verte-' 
genwoordigd door Mr. Kesteloot.

M. Coppin had op 13 November 1939 
op aanvraag van de «Alliance» (B . P .), 
(daar deze laatste de meeste harer voer
tuigen door het Belgisch leger zag opge- 
eischt) zijn tankwagen verhuurd voor 
een minimum tijdperk van 15 dagen te- j 
gen 2,50 fr. de kilom eter met een mini- ! 
mum van 200 Km . per dag.

De wageh werd door Coppin op 13 
November 1939 naar het depot van de 
verwerende vennootschap te Brugge ge
voerd en werd hem reeds ’s anderen-1 
daags door de «Alliance» teruggegeven I 
daar deze laatste het voertuig onge- j 
schikt achtte voor den dienst waartoe 
het was bestemd. |

K o rt nadien richtte Coppin een sch rij
ven aan de «Alliance» om deze aan te 
zetten hare verplichtingen na té komen, 
en daar dit schrijven zonder nuttig ge
volg bleef, trok Coppin naderhand een 
wissel op de verwerende vennootschap 
voor het bedrag van zijn vordering ’t zij 
7.762,50 fr. dewelke werd geprotesteerd.

De raadsm an van eischer bood aan 
door alle middelen van recht het bewijs 
te leveren dat de wagen van zijn Client 
wél voor dergelijk vervoer was uitgerust.

De rechtbank is van oordeel dat dit 
aanbod van getuigenbewijs niet dient 
aanvaard. De wet laat niet toe het ge- j  
tuigenbewijs te leveren voor de bestand- j 
deelen van een contract, dat de waarde i 
van 1500 fr. te boven gaat, indien het j  
voor de partijen  mogelijk was, een 
schrifte lijk  bewijs van het contract te ; 
maken.

Inderdaad de aanlegger verzuimde de j 
clausules van het huurcontract o.a. de ' 
juiste bepaling van het in  huur gegeven 
voorwerp, den m inim um prijs en de duur 
van de verhuring, per geschrift te stel
len.

De «Alliance» stelde een .tegenvorde- 
ring in  ten bedrage van 5000 fr. schade
vergoeding wegens tergend en roekeloos 
geding. !

De rechtbank nochtans deelt deze 
zienswijze niet, daar er u it de elementen 
der zaak voldoende bewezen is dat Cop
pin ter goeder trouw en zonder schuldige 
lichtvaardigheid heeft gehandeld.

Coppin wordt bijgevolg afgewezen van 
zijn eisch tot betaling van 7.762,50 fr. 
als huurgeld voor zijn tankwagen.

Beide partijen  worden veroordeeld tot i 
de kosten van ieder geding. |

De maximumprijzen aan de kust...
W e deelden onlangs een lijs t mede van 

de maximumprijzen, vastgesteld door het 
Com m issariaat voor Prijzen en Loonen, 
bii den verkoop van visch.

Ten einde alle m isverstand uit den 
weg te ruimen, vestigen we de bijzondere 
aandacht er op dat deze prijzen alleen 
gelden aan de kust d.i. bij de rechtstreek- 
sche afname van den visscher zelf.
...en bij de kleinhandelaars in het 

binnenland
W e hebben anderzijds in lichtingen in 

gewonnen nopens de kleinhandelsprijzen.
E r  b lijk t dat de volgende percentages 

bij de prijzen in  de lijs t vermeld mogen 
toegevoegd worden:

20 t.h. voor den groothandelaar aan 
de kust;

15 t.h. voor den grootverdeeler in  de 
groote centra;

30 t.h. voor den kleinhandelaar.
W at de garnaal betreft, bedraagt het 

percentage van de kleinhandelaars enkel 
25 t.h.

D aarbij komt nog gemiddeld 0,70 fr. 
per kgr. voor vervoerkosten.

Een voorbeeld
We geven als voorbeeld : sprot (ge

wone grootte) kosten bij den visscher 
10 fr. per kgr.; bij den groothandelaar 
aan de kust 12 fr.; bij den grootverdee

ler 13,80 fr. ; voeg daarbij den vervoer- 
p rijs van gemiddeld 0,70 fr. per kgr., zoo 
bereikt men den prijs van 14,50 fr.; met 
30 t.h. voor den kleinhandelaar bekomt 
men 18,85 fr.

De verkoopprijs van den kleinhandelaar 
is bijgevolg ongeveer 100 t.h. hooger dan 
deze van den visscher.

W at de vervoerprijzen betreft, wordt 
voorloopig een schommeling in  de prijzen 
ten beloope van  0,50 fr. toegelaten. Deze 
kosten loopen b.v. voor Brussel m inder 
hoog op dan voor Lu ik  en Charleroi.

Slechts voorloopig
Voormelde prijsregeling is slechts bij 

wijze van proef voor een zekeren term ijn 
van toepassing.

De controlecommissie voor Prijzen en 
Loonen zal harerzijds een waakzaam 
oog in  het zeil houden en de overtreders 
streng straffen. Het mag immers niet 
gebeuren dat sommige kleinhandelaars 
schaarschte van den visch zouden voor
wenden, om woekerprijzen te vragen.

Groote of kleine aanvoer verwekt thans 
geen prijsschom m eling en de visscher, 
die aan de grootste gevaren het hoofd 
biedt, is veprlicht de vrucht er van tegen 
vastgestelden p rijs .te leveren. j

Tabel der maximumprijzen
Rekening houdend met de voormelde 

percentages bij de verscheidene verhan-, 
delingen, bekomt men de volgende m a
ximumprijzen:

SO O RT V ISC H

Schar, platjes en botjes: 10-15 cm. ...
Platvisch  en schar: 15-20 cm................
P latvisch  en schar: 20-30 cm................
P latvisch : 30 cm. en meer ..................
Schar: 30 cm. en meer ........................
Bo t: 30 cm en m e e r.............................
P o e rs ........................................................
Soldaten, knorhaan ..............................
Rog (k le in ) ...........................................
Rog: 1-2 kgr............................................
Rog: 2 kgr. en m e e r.............................
Tong: 75 tot 110 gr.............................
Tong: 110 tot 150 gr.............................
Tong: 150 gr. en meer ........................
Tarbot en griet: tot 750 gr.................
Tarbot en griet: 750 gr. tot 1.500 gr. 
Tarbot en griet: 1.500 gr. tot 3.000 gr. 
Tarbot en griet: meer dan 3 kgr. ... 
W ijtin g : 4 st. en grooter in  1 kgr. ... 
W ijting : 5 st. en kleiner in  1 kgr. ... 
G ul (kl. kabelj.) : m inder dan 500 gr.
G u l: 500 tot 2.000 gr...............................
G u l: 2 kgr. en m e e r.............................
P ie te rm an n en .........................................
Volle h a r in g ...........................................
IJ le  haring ........ ...................................
Sprot (gewone grootte) ........................
Sprot (kleine en minder dan 5 cm.)
Garnalen, gewone gekookt ..................
G arnalen: kleine gekookt ...................
G arnalen: ongekookt ............................

Visscher
Groot

handelaar
kust

Groot
verdeeler

K le in 
han

delaar

8.— 9.60 11.75 15.30
11.— 13.20 15.— 20.40
14.— 16.80 20.— 26.—
20.— 24.— 28.30 36.80
18.— 21.60 25.55 33.20
16.— 19.20 22.80 29.65
6.— 7.20 9.— 11.70
6.— 7.20 9.— 11.70
5.— 6.— 7.60 9.90
8.— 9.60 11.75 15.30

12.— 14.40 17.25 22.45
15.— 18.— 21.40 27.85
25.— 30.— 35.20 45.75
40.— 48 — 55.90 72.70
20.— 24.— 28.30 36.80
25.— 30.— .35.20 45.75
30.— 36.— 42.10 54.75
50.— 60.— 69.70 90.60
10.— 12.— 14.50 18.85
5.— 6.— 7.60 9.90
5.— 6.— 7.60 9.90

10.— 12.— 14.50 18.85
15.— 18.— 21.40 27.85
20.— 24.— 28.30 36.80
15.— 18.— 21.40 27.85
10.— 12.— 14.50 18.85
10.— 12.— 14.50 18.85
5.— 6.— 7.60 9.90

10.— 12.— 14.50 18.15
5.— 6.— 7.60 9.50
6.— 7.20 9.— 11.25

(Zie vervolg blz 4)

(Vervolg)

NOG VAARTU IGEN  TE  LE  HAVRE
Verder werd ons door den heer Monges 

hiernavolgende medegedeeld:
De Z.29 «Irène Rosette», van Vandie

rendonck Louis, de H.23 «Alex Rachel* 
van Ackx Ignaas en de 0.311 «Expe
rience» van de reederij Seghers, vertoe
ven er aangeslagen.

De Staatssleepboot Nr 5 is door de 
werkhuizen Klaquine aldaar vlot ge
bracht en thans aangeslagen.

Volgens den schipper van de Inten
dance zou dit vaartuig, verlaten door 
zijn bemanning in Ju n i van vorig jaar, 
op de Noordzee aangetroffen zijn en is 
door een Franschen visscher de haven 
binnengesleept. Het vaartuig is op on
bekende wijze aldaar tot zinken ge
bracht.

De schipper wordt verzocht een schrif
te lijk  verslag uit te brengen over de om
standigheden, het tijdstip  en de plaats 
v/aar het. vaartuig verlaten aangetroffen 
werd. Bekomen wordt, dat een afschrift 
hiervan aan het Zeewezen zou toege
stuurd worden.

We zoeken dan den Belg Nestor Her- 
cheux, in  de Rue Montjean, 2, te Gra- 
ville, m aar moeten het na een half uur 
opgeven, daar we in die straat geen Nr 2 
noch den persoon vinden.

En  zoo verspat men soms in het on- 
emdig groote Frankrijk  zijn kostbaren 
tijd  en essence, om er een eenvoudige 
buodscnap af te geven, tot welzijn van 
zooveel menschen, die het door de om- 
stanaigneden niet kunnen.

Om deze ongewilde tijdverspilling nog 
kracht bij te zetten, hebben we een on
verwachte braak van een «joint» van 
ons rijtu ig  en klaar is kees.

Na drie uur reparatie komen we ge
reed, m aar na enkele kilometers rijden 
gaan we aan ’t sukkelen.

TE FECAMP
We bereiken echter Fécamp, waar we 

het rijtu ig  in  de groote garage Citroen 
binnenloodsen om een herstelling te on
dergaan.

We bezoeken ’s anderendaags den 
reeder Ledun, die bij Belgische vissehers 
en in  vischhandelskringen zeer goed be-' 
kend is. We worden er uitgenoodigd ’s 
middags het noenmaal te gebruiken, ’t 
Is  zeer vriendelijk van hem, nu vooral 
in  deze tijden van moeilijke bevoorra
ding.

BEZO EK  AAN LA TRU W E
Ons eerste bezoek is voor Petrus L a 

truwe van de Z.16, die dit vaartuig in 
volledigen staat van zeevaardigheid had 
gebracht, m aar tengevolge van uitput
ting en een gebrek aan voedsel het zoo- j 
ver had geleid dat h ij in  het hospi-j 
taal moest opgenomen worden.

Latruwe lijk t ons inderdaad fel ziek. 
Een onderhoud met de zuster en den 
geneesheer is echter geruststellend, want 
alleen rust en verzorging zijn noodig. 
De zuster meldde Ons dat Latruwe aan 
«antero-gastrite» leed. Latruwe kon noch 
Fransch, noch Duitsch en had zich niet 
kunnen doen verstaan om zegeltjes of 
voedsel te bekomen. De motor van de 
Z.16 haperde en wilde met gasoil, hem 
in de plaats van mazout gegeven, niet 
werken.

De eigenaar van de Z.29, Vandieren
donck Louis, was naar Le Courcy afge
reisd om het aldaar gestrande vaartuig 
met het hoogtij van 10 Mei te trachten 
te lichten om dan vandaar naar Fécam p. 
af te reizen.

We geven daarna kennis aan Mevrouw! 
Ledun van den toestand van Latruwe. j 
Zonder aarzelen meldt zij dat zij den' 
Belgischen konsul ’s namiddags zal ver
zoeken hem behoorlijk te doen verzor
gen en zij zelf zal den zieke regelmatig 
een bezoek brengen.

Zoo hopen we dat Latruwe tegen onze 
terugkomst zal genezen zijn. i

We bezoeken in den loop van den m or-. 
gen ook de Hafenkommandantur om de ! 
kwestie van het geven van mazout aan j 
de Z.16, de 0.197, de 0.17 en de N.46 te 
bespreken. j

De N.46 b lijft aangeslagen en kan dus ; 
niet terugkeeren. De andere wel, o p !

M EK A N IEK E  TOUW-, G AREN 
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 M OTOREN « SU LZ ER  »
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voorwaarde dat hen mazout bezorgd 
worde.

Met luitenant ter zee Schauer komen 
we overeen het mazout uit Beigie mee 
te brengen met een kamion. üeKomen 
wordt dat daar voor de terugreis voor 
dezen Kamion benzine zal veruregen 
woraen en al vlug heoben we het pian 
om net terug oreagen van die vaartuigen 
te verzeKeren opgemaaKt, zoodat we nu 
reeds Kunnen meiden dat we einde vol
gende week hiermede hopen k iaar te 
spelen.

Inderdaad, van de stad Oostende heb
ben we reeds de principieele toestem
ming bekomen om 1600 liter mazout 
naar Fécamp te voeren.

We zouden de vissehers, die zoo vlug 
vveggeloopen waren, er heen brengen 
met die Kamion en alzoo er in  kunnen 
geluKKen de drie vaartuigen samen te 
aoen vertrekken.

De kamion zouden we van Fécamp 
naar Ouistreham doen doorreizen, om 
daar het vischtuig af te halen van de 
0.43 «Raymonda» reeder Logghe ilen ri, 
0.40 «François Hélène» reeder Deorock 
Frans, 0.24 /Jenny» reeder Dequick H., 
N.40 «Marie Madeleine» van de gebroe
ders Zwertvaegher.

B ji ons bezoek aan Ouistreham, een 
maand geleden gedaan in tegenwoordig
heid van Inspecteur Eberhardt en wa
terschoutsagent Pockele, is gebleken dat 
dit tuig in  de nieuwe meisjesschool a l
daar in zeer goeden staat bewaard werd.

Deze instelling is op schoolgebied een 
van de modernste en prachtigste, welke 
we bezocht hebben.

Het vischtuig lag er zorgvuldig in een 
kleine plaats opgeborgen en zeer goed 
verzorgd.

Te Ouistreham werd ten andere ook 
de motor van de 0.40 teruggevonden, 
welke door den dienst van Bruggen en 
Wegen aldaar nog uit het vaartuig werd 
gehaald.

Terloops valt op te merken dat de 
0.43, 0.40, 0.24 en c'e N.40 juist vóór die 
haven gezonken liggen en als volledig 
verloren dienen beschouwd te worden.

D it alles zou dus een maximum nut 
kunnen opleveren van het oogenblik dat 
geen onverwachte moeilijkheden oprij
zen.

We hebben echter alle reden te ge
looven dat, zoo de vissehers gereed zijn, 
we Zaterdag aanstaande met deze reis 
een aanvang zullen nemen.

De heeren Prentoat, reeder te Fécamp 
en Leroux, advokaat, wonende rue Gam- 
betta, zouden te Fécemp de belangen 
van de Belgische reeders waarnemen, 
voor wat het betalen der huurgelden be
treft.

Ondertusschen hebben we echter aan 
de hand van de opgestuurde rekening 
kunnen vaststellen, wat deze heeren ver
staan met de verdediging van de be
langen onzer reeders en daarom noemen 
we het des te spij tiger dat van Eelgi- 
sche zijde niet vroeger op onze voor
stellen van één jaar geleden kon In 
gegaan worden.
WAT ONS V ERD ER  BEKEN D  WORDT

We bezoeken in  den loop van den mor
gen den beheerder van de Inscription 
Maritim e. Daar krijgen we de lijst van 
de vaartuigen door hen aldaar opge- 
eischt en waarvan het dossier reeds naar 
Brest werd opgestuurd. Deze lijst 
lu idt:
Nr. v. Datum Stukken toegevoegd aan 
schip opeisching dossier
N.35 1-6-40 bemanningslijst

(1 opeischingsbevel 
(1 ontvangstb. v. opeisch. 
(2 inventar. v. m ateriaal 
(1 staat v. het vaartuig 
id. -f 1 bemanningslijst 

id. 
id. 
id.

(1 opeischingsbevel 
(1 ontvangstb. v. opeisch. 
(1 staat v. het vaartuig 
(1 opeischingsbevel 
(1 ontvangstb. v. opeisch. 
(2 staten van vaartuig 
(1 inventaris v. mater.
(1 bemanningslijst 

ld. 
id. 
id.

1 bemanningslijst
Hiernavolgende vaartuigen werden op 

8 Ju n i 1940 opgeëischt, zonder dat de 
schippers in het bezit werden gesteld 
van een ontvangstbewijs van opeisching 
en inventaris van materiaal. Het zijn de 
0.2, de 0.4, de 0.197, de N.35 en de N.44.

Te Fécamp liggen nog in de opslag
plaatsen « La Morue Marchande » en 
«Les Magasins Généraux» m ateriaal en 
korren van Belgis«:he visschersvaartui
gen. W ij konden ons van de echtheid 
dezer gegevens niet vergewissen en zul
len deze zaak bij ons volgend bezoek in 
orde brengen om, indien er nog visch
tuig is, het met den kamion mede te 
brengen.

(Zie vervolg blz. 4)

Z.6 30-5-40

Z.3
Z.71
Z.50
Z.31

30-5-40
30-5-40
30-5-40
30-5-40

Z .ll 30-5-40

H.12 30-5-40

H.30
H.55
H.73
H.71

30-5-40
30-5-40
30-5-40
30-5-40
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Bewaring van Effecten —  Verhuring van Brandkasten — 
Bewaring van kostbare waarden, onder omslag, in pakket

ten of verzegelde kisten.

DITJES en DATJES

G EEN  W ED D ESU PPLEM EN T EN  
AAN STA ATSAG EN TEN  IN  EEN  
D IEN ST  D ER  R A V IT A ILL E E R IN G

De h. Romsée, secretaris-generaal van 
binnenland, herinnert in  een schrijven 
aan de goeverneurs onder andere:

« N aar ik  verneem worden door som
mige gemeentebesturen, ten bezware der 
gemeentelijke financiën, weddesupple- 
menten verleend aan personeel, dat door 
den Staa t wordt bezoldigd en ter hunner 
beschikking werd ges.teld ten behoeve 
der ravitailleerings- en rantsoeneerings- 
diensten.

» Het verleenen van bewuste supple
menten is verboden. »

M EER  V ISC H  VOOR H ET  
ZW A R T E LAND

Onder dezen tite l doet de Beroepsver- 
eenigihg van de Vischhandelaars van 
Charleroi en omstreken, een oproep in  
de « Jou rnal de Charleroi », opdat alle 
fischhandelaars van deze streek zich 
zouden vereenigen in  een sterken bond, 
die de belangen van den vischhandel en 
handelaars zal verdedigen, en in  het b ij
zonder trachten te bekomen dat alle per
sonen die fe ite lijk  geen vischhandelaars 
zijn, bij de verdeeling zouden geweerd 
worden.

D it zal ten andere wel het geval zijn.
B R IE F W IS S E L IN G  M ET  DE K A M 
PEN  VOOR K R IJG SG EV A N G EN EN

De Chef van het Oberkommando der 
W ehrm acht te Berlijn , deelt het volgen
de aan het hoofdbestuur van het Roode 
K ru is van België mede:

« Volgens berichten die w ij van de 
krijgsgevangenenkam pen gekregen heb
ben, zijn er veel ouders van krijgsgevan
genen die rechtstreeks naar de komman-

dan met de schrijfm achine of in  blok- 
letters worden geschreven. Andere dan 
zakenbrieven mogen ten hoogste vier 
bladzijden bevatten (maximum-formaat 
van een bladzijde: D in A 4 - 210x297 
mm.).

2. Kortschrift, blindenschrift of ge
heim schrift zijn niet toegelaten ; het is 
eveneens verboden van onzichtbaren inkt 
gebruik te maken.

3. Gevoerde briefomslagen mogen niet 
worden gebruikt.

W IN N AARS, O PG EPA ST  !
De winnende nummers van de tweede 

sch ijf der Loterij W interhulp welke niet, 
vóór 10 Ju n i aanstaande, zouden ontvan
gen zijn, komen onwederroepelijk aan 
W interhulp ten goede.

Opgepast dus! Ziet uwe biljetten na.
DE W ED ERO PBO U W  IN  W EST- 

VLAAN D EREN  
Leeningen aan de geteisterden

Het stelsel der leeningen tegen zeer 
lagen intrest voor den wederopbouw van 
private woningen wordt door de geteis
terden zeer gewaardeerd.

Op 30 April waren 1.227 aanvragen in 
gediend voor een totaal bedrag van 
31.517.556,35 fr.

Het Kredietorganism e heeft tot op he
den reeds voor 1.022 gevallen voorschot
ten toegestaan ten bedrage van 17.717.070 
fr. en 10.316.793 fr. uitbetaald.

Kredietaanvragen voor wederopbouw 
van nijverheidsinstellingen kwamen toe 
voor een bedrag van 56.122.380,41 fr. Voor 
31 behandelde gevallen werd reeds een 
bedrag van 43.324.000 fr. toegestaan en 
31.003.000 fr. uitbetaald.

Meer toezicht op de eetwaren

In  tijden als deze hebben woekeraars 
en sjacheraars een terrein gevonden om 
hun slag te slaan. D it staat onbetwist
baar .vast.

Niettegenstaande de kontroledienst in 
grijpt, gebeuren nog een heele boel din
gen die het daglicht niet zien, jam m er 
genoeg. En  w ij kunnen hier niet anders 
dan herhalen dat de bevolking moet 
medewerken om een einde aan het woe- 
kerschandaal te stellen.

Doch niet alleen de kontrolediensten 
en de bevolking hebben hun zware ver
plichting, de gemeentelijke diensten moe
ten hand in  hand samenwerken.

En  daar va lt nogal iets op te zeggen 
W ij bepalen ons heden met de kontrool 

op de eetwaren. E r werd gewezen hoe in 
de huidige omstandigheden de kontrool 
niet streng genoeg kan worden gedaan.

W ij vragen hier dan ook voor de zoo- 
veelste m aal: Welke eetwaren werden in 
den jongsten tijd  onderzocht en welk 
was het resultaat van dit onderzoek?

W ordt de melk regelmatig gepegeld en 
ontleed evenals de boter?

En  het brood? W ordt de samenstelling 
en vooral het gewicht regelm atig nage
gaan?

W ant in de laatste dagen laat het 
brood veel te wenschen over.

De openbare diensten, in  w ier be
voegdheid het valt, moeten meer bewij
zen leveren van hun activiteit, indien 
van activiteit mag worden gesproken.

Niemand verneemt iets. 't Is  alsof alle 
handelaars toonbeelden van heiligheid 
geworden zijn. En  dat zijn ze bepaald 
niet.

W ij hebben reeds gewezen op het toe
zicht op de eetwaren. W ij doen het nog
maals en vooral hierom : ta lrijke  k lach 
ten kwamen op onze redactie toe in  be
trekking .tot het brood.

Het mag niet dat er iets te zeggen va lt 
op onze kleine rantsoeneering, het ge
w icht en op de samenstelling van het 
brood.

Rantsoeneeringsberichten
ZW A R TE Z EG ELS

Sommige handelaars weigeren waren 
t-> verkoopen aan houders van zwarté 
zegels die geen werkmansboekje bezitten.

Deze eisch moet als onwettig aanzien 
worden. Ze voegt er inderdaad een voor
waarde aan toe die in  de voorgeschreven 
form aliteiten van het besluit van 4 No
vember 1940 niet voorzien werd. Deze 
voorwaarde kan dus door de overheden, 
die met de toepassing ervan belast zijn 
niet geëischt worden en ook niet a for
tio ri door de particulieren:

De volgende en eenige proceduur werd 
door het hooger vermeld besluit vast
gesteld:

1. Voorlegging door den werkgever van 
een voor echt verklaarde nam enlijst van 
zijn werklieden, die van de bijrantsoenen 
moeten genieten, aan het gemeentebe
stuur:

2. Afgifte aan den werkgever van zwar
te zegels noodig voor de periode van één 
m aand door den gemeentelijken bevoor- 
radingsdienst;

3. Afgifte van de zwarte zegels aan de 
werklieden door den werkgever tegen 
kw ijtschrift:

4. Op het einde van iedere maand, het
Geteisterde landbouwers ten getalle opmaken door den werkgever van een

van 75 verzochten om een voorschot om inventaris der gebruikte zwarte zegels,
hun veestapel of landbouwm ateriaal te welke dan door hem aan den gemeente-
lierstellen voor een totaal bedrag van lijken  bevoorradingsdienst overgemaakt

danten van de kampen schrijven om in- 2.409.892 fr. Voor 45 gevallen werd goed- wordt. Deze inventaris wordt opgesteld
lichtingen te bekomen over den gezond
heidstoestand va» de gevangenen.

» In  veel gevallen berusten die aanvra
gen op onjuiste in lichtingen die de 
krijgsgevangenen in  hun brieven geven, 
w aarin ze er zich over beklagen slechts 
zeer weinig brieven en geen pakketten 
te ontvangen.

» De uitslag van onze opsporingen is 
dat de gevangenen steeds het normale 
aantal brieven en pakketten ontvangen 
hebben.

» Het Oberkommando der W ehrm acht 
verzoekt U  dus er bij het Belgische pu
bliek op aan te dringen voortaan slechts 
zeer dringende aanvragen te doen en 
dan alleenlijk door tusschenkomst van 
het Roode Kruis van België.

» Volgens de voorschriften die in  voege 
zijn, zal de briefwisseling tusschen de 
ouders en de kommandanten van de 
kampen niet meer doorgelaten worden. »

Het Roode K ru is van België trekt de 
aandacht van de geïnteresseerden er op, 
dat, teneinde de gevraagde inlichtingen 
en opsporingen vlugger te bekomen, ze 
zich kunnen richten tot de volgende 
twee diensten, die de rekwesten aan de 
kommandanten van de kampen zullen 
overmaken:

1. Algemeene inlichtingendienst voor 
gekwetsten en krijgsgevangenen : de 
C rayerstraat 8, te Brussel:

a) Alle aanvragen betreffende het op
sporen van een gevangene;

b) Alle aanvragen om nieuws vanwege 
den gevangene over zijn ouders, of van
wege de ouders over hun gevangene, 
m aar d it alleen wanneer het meer dan 
2 maanden geleden is sinds er nog eenig 
nieuws kwam.

2. Dienst voor Hulp aan Krijgsgevan
genen: 154 Louizalaan, te Brussel, aan 
dezen dienst : «Correspondentie met de 
kampen» :

a) Alles w at de aanvragen tot vrij
lating betreft;

b) Het aanvragen van geneeskundige 
onderzoeken:

c) Aanvragen om bewijsstukken, pro
curaties of andere stukken over te ma
ken.

Deze twee officieele diensten hangen 
van het Hoofdbestuur van het Roode 
K ru is van België af en ze zullen alles 
wat overgemaakt moet worden aan de 
krijgsgevangenen die in  Duitschland zijn, 
eentraliseeren.

PO ST V ER K EE R  M ET  H ET  
BU ITEN LA N D

Zendingen die niet toegelaten zijn
Het publiek wordt er aan herinnerd 

dat volgende zendingen niet toegelaten 
zijn in  het postverkeer tusschen België 
en het buitenland:

1. Afbeeldingen van om het even w el
ken aard (m et uitzondering van perso- 
nenfoto’s van het pasform aat), voor zoo
ver zij niet in  boeken, tijdschriften, 
kranten en prospektussen voorkomen ; 
raadselopgaven worden eveneens als af
beeldingen beschouwd;

2. Drukwerk van om het even welken 
aard (boeken, kranten, prospektussen, 
krantenuitknipsels, enz.), voor zoover de 
verzending niet ten behoeve van den 
handel geschiedt;

3. Gram ofoonplaten en mededeelingen 
van om het even welken aard, die op 
mechanische wijze zijn opgenomen;

4. Zakenpapieren, monsters en ge
mengde zendingen, voor zoover de ver
zending niet ten behoeve van den han
del geschiedt.

Beperkingen
Ten aanzien van de schriftelijke me

dedeelingen dienen onderstaande beper
kingen te worden in  acht genomen:

1. Postkaarten en brieven moeten dui
delijk en goed leesbaar, zooveel mogelijk 
met de schrijfm achine worden geschre
ven. Zakenbrieven mogen niet anders
— O — —

BREUKBANDEN —  BUIKBANDEN  
MAAGBANDEN 
LENDENSCHOTBANDEN 

A LLES  NAAR MAAT ■
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Bandagist — Masseerder

ADOLF BUYLSTR., 53 - OOSTENDE
Begeeft zich ten huize op aanvraag naar 
gansch de Kust. — TELEFO O N  73740
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keurend geantwoord en een bedrag van per categorie arbeiders;
634 800 fr. uitbetaald. ! 5. M et de dusdanig verkregen elemen

ten der inventarissen, stelt de gemeen
telijke bevoorradingsdienst een globalen 
inventaris der verdeelde en gebruikte 
zwarte zegels op. Deze inventaris dient 
in  drievoud te worden opgemaakt en per 
categorie. Twee exemplaren worden aan 
den dienst der rantsoenzegels overge
m aakt, 56, Kunstlaan, op den tweeden 
dag van de volgende maand. Buiten dez' 
uitdrukkelijke voorschriften van het be- 

! slu it van 4 November 1940, kan de ver-
De* °a  an dacht" Van”  heV Commissariaat- ; ko°P  d.er wai? n Generaal voor ’s Lands Wederopbouw1 geenszins verhinderd worden. Men houdt 

werd reeds herhaalde m alen gevestigd ! echter rekening met de regels die van

Het besluit van 18 Nov. 1940, w aarbij 
zwaar geteisterden gemachtigd worden 
leeningen aan te vragen voor den aan
koop van onmisbaar m obilair, heeft ge
volg dat het Com m issariaat 159 gevallen 
ter behandeling kreeg gaande over een 
bedrag van 6.127.877,05 fr.

VOOR DE G ET E IST ER D EN
Het Com m issariaat-Generaal voor 

Lands Wederopbouw bericht

op de activiteit van bepaalde personen 
en organismen, die zich tot de geteister
den richten, met het oog op de verdedi
ging van hun belangen inzake oorlogs
schade.

D aar sommigen onder hen niet aar
zelen zich voor te stellen als handelende 
in  volledige samenwerking en met de 
volledige goedkeuring van de bevoegde 
officieele diensten, acht het Commissa
riaat-Generaal het noodig het publiek en 
de bevoegde plaatselijke autoriteiten te 
waarschuwen voor het optreden van ge
noemde personen en organismen.
Het Com m issariaat.Generaal heeft in  de 
provincies geen andere vertegenwoordi
gers dan de HH. Provinciale en Regio
nale Commissarissen, w aarvan de adres-

toepassing zijn op de zwarte en de ge 
wone zegels 

De verkoop kan in  geen geval onder
worpen zijn aan de voorlegging van het 
werkmansboekje,

DE PLA N TA A RD A PPELEN
Tot nog toe zijn de aanvragers van 

plantaardappelen nog a ltijd  in  belofte 
gesteld. W el kregen ze een v ijfta l kilo- 
tjes, m aar dat volstaat bijlange niet 

Men zegt dat men nog wel kan planten 
in de maand Mei, m aar de tijd  geraakt 
toch ver op zijn einde.

Velen hebben dan ook zelf voor aard
appelen uitgezien, m aar de prijzen die 

i men er soms voor vroeg, konden niet be-
sen in  fine worden gegeven en waarbii worden door gewone menschen.
de geteisterden alle in lichtingen kun
nen verkrijgen nopens oorlogsschade.

Het Com m issariaat-Generaal over- ! 
weegt het treffen van maatregelen, ten 
einde inzake oorlogsschade de tusschen- ? 
komst u it te schakelen van alle personen 
en organismen, die alles in  het werk 
stellen om uit den m oeilijken toestand, 
w aarin vele geteisterden zich bevinden, 
op weinig schroomvallende wijze, munt 
te slaan.

Provinciale Commissarissen voor 
’s Lands Heropbouw :

Voor de provincie Antwerpen: Ir . K. 
Vergeynst, M eir, 24, Antwerpen.

LEV ER IN G  VAN E IE R E N
Het schijnt dat thans iedereen die 

hennen houdt, iedere week twee eieren 
per hen zal moeten inleveren aan den 
prijs van 1,60 fr. per ei.

OM O RDE T E BR EN G EN  IN  DEN 
VLEESC H H A N D EL

De Hoofdgroepeering «Vee, Vleesch en 
Bijproducten» houdt er aan nogmaals

Voor de provincie Brabant : Ir . J .  Mae-, de aandacht der bevolking te vestigen
saerts, Louisalaan, 135, Brussel.

Voor de provincie West-Vlaanderen : 
Ir . J .  Demeyere, Doornikstraat, 63, K o r
trijk .

Voor de provincie Oost-Vlaanderen : 
Ir. E. A. Cauterman, S in t Pietersnieuw- 
straat, 55, Gent,

Voor de provincie Lim burg: Ir . Prof, 
R . Van Cauteren, M artelarenplein, 40. 
Hasselt.

Voor de provincie Henegouwen, Prof. 
Ir. J.  Yernaux, 33, Boulevard Dolhez, Ber
gen.

Voor de provincie Lu ik : Prof. Ir . F. 
Compus, 139, Quai de Rome, Luik.

Voor de provincie Luxemburg: Ir . G u il
laume, 10, Avenue Nothomb, Aarlen.

Voor de provincie Namen: Ir . G ilbert, 
4L1, avenue Cardinal Mercier, Namen.

Regionale Commissarissen voor 
's Lands Wederopbouw :

Voor de streek Doornik: M. Deschamps 
J. P., 150, Boulevard du Ro i Albert, Door
nik.

Voor de streek N ij vel—W aver—Perwez: 
M. G. Collette, 46, rue de Nivelles, W a
ver.

op de verschillende maatregelen door 
haar genomen om goede orde in  den 
vleeschhandel te brengen en om aan den 
verbruiker zijn rantsoen vleesch aan den 
rechtm atigen prijs te bezorgen.

Ziehier eenige der voornaamste punten 
die de verbruiker dient te weten:

De beenhouwer is verplicht de kw ali
teit van het verkochte vleesch, in  zijn 
winkel leesbaar aan te duiden. De m a
xim aprijzen van het vleesch, vastgesteld 
in  het besluit van 28-2-1941, mogen in 
geen geval overschreden worden en moe
ten in  den w inkel leesbaar aangeplakt 
zijn.

De rundvleesch moet zonder beende
ren aan den verbruiker verkocht worden. 
De kooper kan een bijlevering van been
deren eischen, die afzonderlijk moeten 
gewogen en aan den vastgestelden prijs 
der beenderen verkocht worden, d.w.z. 
6 fr. per kilo voor mergpijpen, en 3 fr. 
per kilo voor ronde beenderen, ossen- 
pooten, platte en kopbeenderen.

Elke vleeschzegel geeft recht op 35 gr. 
vleesch, beenderen inbegrepen. Voor ar- 
kensvleesch levert het rantsoen van 35
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gr. niet meer dan 20 t.h. beenderen, voor 
rundvleesch niet meer dan 25 t.h., en 
voor kalfs- schapen- en geitenvleesch, 
niet meer dan 30 t.h.

Een vleeschzegel geeft dus recht pp 
28 gr. varkensvleesch en 7 gr. varkens- 
beenderen, ot' 26 gr. rundvleesch en 9 gr. 
beenderen.

De Hoofdgroepeering «.Vee, Vleesch en 
Bijproducten» heeft niet geaarzeld de 
beenhouwers die overtredingen begingen 
streng te straffen, en d it voor de ver
dediging van de belangen van den ver
bruiker. Deze laatste heeft er voordeel 
bij, voor het algemeen belang mede te 
werken, door alle m isbruiken aan de 
Hoofdgroepeering bekend te maken.

DE AANKOOP VAN N IEU W E  
BANDEN VOOR AUTO ’S EN  

M O TO RFIETSEN
De Centrale dienst voor Scheikundige 

Produkten deelt mede:
« Door haar verordening C 4, versche

nen in  het Staatsblad van 2 M ei 1941, 
heeft de Centrale voor Scheikundige 
Produkten verordend dat het verkrijgen 
van nieuwe banden, bestemd voor de 
vervanging van buiten dienst gestelde 
banden voor de autovoertuigen, voortaan 
afhankelijk  gesteld wordt van het bezit 
van een «bandenkaart» en van «Bons 
voor Banden ».

De verordening C 4 beoogt als de hou
ders van autovoertuigen de eigenaars 
van motorfietsen, personenwagens, klei
ne last- en bestelwagens, vrachtwagens, 
traktors en aanhangwagens.

De «kaarten» en «Bons voor Banden», 
die den aankoop van nieuwe banden toe
laten, zullen kunnen verkregen worden, 
bij de vervoerbureau’s, binnen w ier ge
bied de gemeenten, w aar de voertuigen 
thuishooren, gelegen zijn.

De vervoerbureau’s en hun hulpkan
toren, zullen de belanghebbenden alle 
nuttige in lichtingen verstrekken w at be
tre ft de form aliteiten die zullen moeten 
vervuld worden.

De verordening beoogt niet de her- 
rubberde en de tweedehandsbanden, 
waarvan de verkoop, zooals voorheen, 
vrij b lijft.

Z ij verp licht de voortverkoopers hun 
voorraden nieuwe banden aan te geven 
en deze laatste ter beschikking te hou
den van de Centrale voor Scheikundige 
Produkten ».

G EEN  A A N LEID IN G  TOT 
RA N TSO EN EER IN G  VAN KO LEN

Sinds eenigen tijd  doet het gerucht de 
ronde, dat weldra de kolen zouden ge
rantsoeneerd worden.

De voorzitter der beroepsorganisaties 
van Luiksche kolenhandelaars heeft 
nochtans in een interview  medegedeeld 
dat er geen redenen bestaan om een rant- 
soeneering van kolen, evenm in als een 
tekort aan kolen, te vreezen.

H ij heeft eveneens verklaard dat men, 
wat de kolen betreft, geen zomerprijzen 
zou rekenen, m aar dat men evenmin voor 
een stijging der prijzen dient te vreezen.

M AG EEN  BEEN H O U W ER  
V LEESC H  VO O RBEHO UDEN AAN 

Z IJN  C L IEN T EN  ?
Luidens artikel 8 van het Beslu it van 

5 Ju li 1940, mag niemand (voortbrenger, 
fabricant, invoerder, grossier, verdeeler, 
kleinhandelaar, enz.), die één of meer 
producten bij artikel 4 opgenoemd in 
voorraad houdt met het oog op den ver
koop, zich ontdoen van een grootere hoe
veelheid dan die welke met de normale 
aankoopen van zijn cliënten overeen
komt. U it deze tekst dient afgeleid dat 
de handelaar het recht, zooniet den 
p licht heeft uitsluitend zijn gewone cliën
ten te bedienen met de in  artikel 4 van 
voornoemd besluit opgesomde koopwa
ren, en dat het verboden is grootere hoe
veelheden te verkoopen dan deze welke 
overeenstemmen met de normale aan
koopen van de cliënteele.

Zulks geldt niet voor de handelaars 
die belangrijke of hernieuwbare voor
raden bezitten, en uitsluitend aan hun 
cliënteele w illen verkoopen, daar zij na
tuu rlijk  onder de toepassing vallen van 
artikel 4 van de Besluitw et van 27 Oc
tober 1939, houdende verbod zekere in 
besluit van 27 October 1939 opgesomde 
eet- en koopwaren aan den omloop te 
onttrekken.

Bandagen
Orthopædie

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

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

O RTH O PÆ D IE
APPARATEN

voor ruggraat mis
vorming, beender
ziekte.

K U N STBEEN EN
in  lich t m etaal.

Gebr. n.

7, H. SERRU YSLA A N  
O O S T E N D E

O N TVAN G STUREN  : leder werkdag, van 
9 tot 11 en van 2 tot 6 uur ■

(29)

Aangeslotenen bij het Telefoonnet Oostende

(vervolg)

712.12 Devreese R . en Vandercruysse Jos., bouwmaterialen, Am sterdam straat. 
717.33 Devriendt Frans, In ternationale Boekhandel, Adolf Buylstraat 33. 
719.42 Devriendt G „ lood - chauffage, Schapenstraat 20.
734.58 Devynck Frans, wasscherlj, Kerkhofstraat 1, Slijkens.
729.90 Dewaele, L ’Ancre, Kapellestraat, 1.
710.58 Deweerdt H „ Alfons Pieterslaan, 12.
734.64 Dewynter J., notaris, Kerkstraat, 43.
722.12 Dhoest Arthur, deurwaarder, Rogierlaan 38.

Doctors in de Geneeskunde
Decloedt J., Stu iverstraat, 196.
Delcroix E., Van Iseghem laan, 94.
Feys G-, dentist, Hendrik Serruyslaan, 30 
Heymans Jos., Châletstraat 23.
Legier, Leopoldlaan 2.
Louf C., Rogierlaan 48.
Seurinck J., Sportstraat 29.
Van Oye H., oogziekten, Rogierlaan 7.
Vanwassenhove F., Torhoutsteenweg 168.
Verdonck W., Châletstraat 9.
D rukkerij Devriese, Torhoutsteenweg.
Drukkerij Leys, Torhoutsteenweg 51.
Drukkerij Sm issaert, St. Sebastiaanstraat 6.
Drukkerij Sweetlove, N ieuw landstraat 78.
Drukkerij «Het Visscherijblad);, Nieuwpoortsteenweg 44.
Eaux M inérales Sa Monopole, Gyselen, H ospitaalstraat 3.
Economie (soc. Coop.) S. E. O., Rom estraat 11.
Epicerie M arguerite, H. Vandendriessche, W ittenonnenstraat 49 
Ferm on V., H ofstraat 29.
Franco-Belge, Verwen, H enrrik Serruyslaan 56.
Friedrich  Ch., St. Peterburgstraat 29.
Frigorifère du Litto ral, Breedene,steenweg 41.
Fritu re R ichard, Adolf Buylstraat.
Garage Albert I, G. Rammelaere, Hendrik Serruyslaan 40 
Garage Chevrolet, Seghers Gebr., Torhoutsteenweg 40.
Garage Degryse Rich., Torhoutsteenweg 100 
Garage Vanhoutte, Spaarzaam heidstraat 58.
Gas- en Electriciteitd ienst, H. Serruyslaan. 

id. Schouwburg,
id. Lijndraaiersstraat.

Gemeentebestuur Breedene.
Germonpré M „ Brasserie St. M ichel, St. Catharinaplaats 8 
Gheeraert, paardenslacht., St. Franciscusstraat 
Gibon R „  ingenieur A. I. G., Koninginnelaan 22 
Gobyn, Pinsenlaan 38.
Govaert F „  kruidenier, Nieuwpoortsteenweg 6 
Grimmelprez, bieren X L , Nieuwpoortsteenweg 245 
Gyselen, huis F. zonen, N. V., H ospitaalstraat 3.
Heughebaert M., electr., radio, K aa istraat 29 
Hôpital-Hospice, Ed ith  Cavellstraat.
Hôtel Acljt Uren Huis (Ons)
Hôtel de l ’Avenir, Vandersweeppiaats 6.
Hôtel de Charleroi, J .  Deck, Langestraat 7-9 
Hôtel du Club, Schwartz, Langestraat 5.
Hôtel Normandie, V indictivelaan 2.
Hôtel Piccad illy, Leopoldplaats 1-4.'
Huitrières Vlaming-Vandromme, Langestraat 93 
Huys F., Koloniale waren, M uscarstraat, 13 
Internationale Boekhandel Devriendt, Ad Buvlstraat 
Jacqueloot U „ W ittenonnenstraat 29bis.
Janssens Louis, Kapellestraat 15.
Kesteloot F., advokaat, Kerkstraat 38.
Kint-Maes, paardenvoeder, Torhoutsteenweg 302 
Kredietbank voor Handel en N ijverheid, Kapellestraat

71C.08
727.77
718.42
714.13
712.03
713.44
734.32 
726.25 
736.27
730.04
729.89
716.02
734.55
721.24
737.58
727.33
713.23
715.60
721.05
713.25
731.68
717.07
719.02
724.74 
710.11
718.13
720.99
726.97
731.69
726.83
714.99
729.84
733.89
710.46
711.56
730.02 
729.66
727.33
725.07
710.63 
719.72 
724.96
718.01 
732.21
718.79
710.47
731.61 
72S.15
717.33
734.40
724.02
735.64
733.07
716.60
726.75
728.98
712.89
719.06
726.60
737.82
721.01
712.36
727.82
733.58
719.36
733.44
732.88
733.45
729.83
716.79 
726.31 
724.17 
736.04
727.37
725.42
737.25
713.06
716.13
716.45
730.40
738.23 
728.52
715.85
728.13
738.09
720.06
712.85
738.64
724.02 
732.30
719.63
736.64
715.92 
715.50
712.83
737.42 
726.70
724.89 
726.78
734.01
718.13
738.33
713.60
731.75
726.09
718.40 
717.00
722.34
729.92 
712.33
719.25
732.02 
727.44
735.73
722.89 
722.88
716.27
712.27
728.74
715.38
727.90
722.27 
737.12
736.61
717.87
725.48 
713.63
730.83
713.95
713.91
727.43
714.44
733.28
730.29
739.95
711.87
729.74
739.10
724.35
717.67
714.90
726.19 
735.51
718.03
736.22
715.03
738.11
728.19
719.22
710.17 
732.24
713.88 
715.55
733.17
739.30
721.89
721.12
730.30
720.91
721.20
739.48 
710.14 
714.54 
713.16
712.92
718.67 
712.08

bestuur.id. id.
Kynd t Th., loodgieter, Rogierslaan 67,
Laboratorium  (Stedelijk ).
Lagrou Joseph, ingenieur.
La iterie  Godelieve, Nieuwpoortsteenweg s>fi ■

id. W ittenonnenstraat 44
Laiterie  M arcel, Huys-Barbé, Adolf Buylstraat 52 
Lam ote L., zagerij, N ieuw landstraat 62.
Lancsweert A., kolen, Schipperstraat 84 
Lancsweert P., ingen., M aria  Theresiastraat 56 
Lefèvre M „ De Krokodil, A lf. Pieterslaan 109 ’
Legaey, Kolen, V indictivelaan 18.

ld. magazijn, hangar 6.
id. kolen, groot.

Lekens, wijnen, likeuren, K aa is traa t 49.
Ling ier G „ kleermaker, A lf. Pieterslaan 67 
L ittera ire  (soc.), Leopoldlaan.
Madelin, doodkisten, W ittenonnenstraat 41 
Maenhout A., vervoer, Toekom ststraat 8.
Maennout R., kleermaker, A lf. Pieterslaan 86.
Maquet R., tandarts, Prof. Mac Leodplaats.
M arlein  Oscar, Radios, Christinastraat 84 én 85 
Michiels-Proot, zaden, Nieuwpoortsteenweg 27.
Moederhuis St. Elisabeth, Zwaluw straat 2.
Moerman A „ A lf. Pieterslaan 96 
Monteyne Wwe, granen, Veldstraat 44.
M ortier L., fru it, groenten, 'Torhoutsteenweg 26 
Mundorff, fru it, groenten, Van D yckstraat 48 
M ylle Juvenal, aannemer, Torhoutsteenweg 317 
Opdedrynck Des., E lectricite it, Nieuwpoortsteenweg 195.
Paclot, A lf. Pieterslaan 102.
Parm entier L „  K aa istraat 21.
Passcn ijn  L., aardap., Torhoutsteenweg 19, Steene 
Paters Dominikanen, Christinastraat.
Patisserie du Centre, Kapellestraat 15.
Pâtisserie Ooghe, Voorhavenlaan 35.
Peene F., bavero Beige, Steenbakkerstraat 13 
Pescator, Pr. Elisabethlaan.
Pe tit J. J., Plantenstraat 13a.
Pe tit J., Euphrosine Beernaertstraat 50.
Pe tit Gebr., marmer, arduin, Nieuwpoortsteenweg 243 
Pharm acie Boonen, Nieuwpoortsteenweg 132.
Pharm acie Drog. l ’Eléphant, Kerkstraat 16.
Pneus Englebert, F. Hoflack, Nieuwpoortsteenweg 7 
Pompes Funèbres, Lucas L., Christinastraat.
Pompes Funèbres, A. Verburgh, Ooststraat 36.
Porta L., advokaat, Van Iseghem laan 145.
Ram m ant Cam., aardappelen, nukker.
R ijksw acht Oostende.
Rijksm iddelbare Meisjesschool.
Rodenbach, depot, Nieuwpoortsteenweg 179.
Roelens Wwe Em ile, St. Petersburgstraat 27.
Rom melaere J „  w ijnen, likeuren, tabak, Van Iseghem laan 
Rommelaere, lijkbidder, Torhoutsteenweg 368.
Ryckx, vervoer, autos, Nieuwpoortsteenweg i89 
Sanders Cam., fru it, groenten, K aa istraat 4 
Sanders, fru it, Brigantijnstraat, 11.
Serruys H., ingenieur, IJze rstraa t 1.
Sm is S. R., bouwkundige, Ed. de Cuyperstraat llbl.s 
Soc. Auxiliaire Transports et Travaux.

■•j* Beheer, Technische Dienst.
™  Com ptabiliteit, Nieuwpoortst. 110.

Vandersweeppiaats 5. 
ic*- Bureel goederen.

Soetart, Openbare Werken, Bontéstraat 59.
Spegelaere, Blanchisserie du Litto ral,
Spiers B . M. and Son, Lijndraaiersstraat 18 
Spoorwegen, A fhaling en bestelling, inlicht.’ goederen 
Storme U., fru it, B rigantijnstr. 20.
Stuer, glas-schilderw., Stu iverstraat 198 
Sudan Arm., vertegenw. Texaco, Gerststraat 6 
Taverne Teddy Bear, Capucienenstraat 34.
Thoné L., advokaat, Rogierlaan, 19 
Tim merman, schoenen, Ad. Bu y lstraa t 18a 
Tjonck H., aannemer, Elisabethlaan 221.
Tratsaert P ., pâtisserie, Nieuwpoortsteenweg 5 
Turloot Ch., boter, eieren, Alf. Pieterslaan, 29.'
Unitas, drukkerij, Van Iseghem laan 40.
Van Acker Louise, Groentem arkt 18
Van Coillie J „  openbare werken, V rijheidstraat 34.
Vancraenenbrouck, kanten, Van Isefirhemlaan 
Vande M ale A „ advokaat, Rogierlaan 17 
Vandenabeele (E . H .), St. Jo risstraa t 6 
Vandenberghe Prosper, Red., Spaarzaam heidstraat 28.
Vandenbossche, Chicorée, Sas-Siijkens.
Vandenbossche J., W ittenonnenstraat 40 
Vandendriessche H „ Zeedijk.
Vandendriessche L., Van Iseghem laan 85 
Vandergunst C „ begraf., Torhoutsteenweg.’
Vandenwijngaerde, aannemer, vervoer, K aa istraa t 45 
Van Elsw ijck, Rogierlaan 28.
Vanem merik (E tab l.), kolen, Hendrik Serruyslaan 22.
Van Honsebrouck E., Torhoutsteenweg 234 
Vanhumbeek frères, hout, Leixingestraat 85 
Vanhyfte A., Aartshertoginnestraat 18
Van Iseghem en zonen, w ijnen, likeuren, Nieuwpoortsteenweg 625.
Van Iseghem Opstale, w ijnen, likeuren, Aartshertogstraat 32 
Vanloo-Dewulf, aann., Prof. Vercouillestraat 41 
Vannitsen F., M arbrite, Veldstraat 28.
Vannitsen M., meubels, Rogierlaan 49.
Van Rijsselberghe L „  ingenieur, Kerkstraat 27 
Vanpoucke A „ N ijverheidstraat 73.
Varo, vervoer, Koningstraat 34.
Verlende Wwe Ch„ juwelier, V laanderenstraat 5 
Verlinde H „ begraving, Nukkerstraat 76, Sas.
Verlinde O., schoenen, Torhoutsteenweg 126.
Vermote-Cobbaert, handelaar, Ooststraat 56.
Verschelde-Verburgh, visch, D w arsstraat 10.
Verscheuren L., Torhoutsteenweg 35.
Vyvey G „ w ijnen, likeuren, Louizastraat 7.
W elter J., apotheker, Torhoutsteenweg 262.
W ielockx Alfons, Rom estraat 33.
Wouters, glas, Capucienenstraat 13.



M a rk tb e rich te n

OOSTENDE

Studie van den Notaris

Jean D E  W Y N T E R
te Oostende, Kerkstraat, 43.

Op MAANDAG 19 M E I 1941, om 3 
u. ’s namiddags, in  lie t lokaal « Prins 
Boudewijn», St. Sebastiaanstraat, 22, te 
Oostende:

TO ESLAG
van

STAD OO STENDE 
Koop I. SCHOON P E R C E EL

B O U W G R O N D
langs de Thouroutsche steenweg (tegen 
de Elisabethlaan), façade 5,80 m.; op
pervlakte 217,50 m2.

Slechts ingesteld: 28.000 fr.
Koop II.  SCHOON P E R C E EL

B O U W G R O N D
in do V rijheidstraat (tegen de E lisa 
bethlaan), façade 6 m.; oppervlakte 
228,84 m2.

Slechts ingesteld: 15.000 fr. 
Koop I I I .  SCHOON P ER C EEL

B O U W G R O N D
in de V rijheidstraat (tegen de E lisa 
bethlaan), façade 6 m.; oppervlakte 
236,35 m.

Slechts ingesteld: 18.000 fr. 
Onm iddellijk genot.
Voor alle nadere inlichtingen, zie 

plakbrieven of zich bevragen ter Studie.
(166)

W OENSDAG 7 M EI 1041
Verdeeling. — G arnaal: 1350 kg. voor A PO T H EEK D IEN ST

Oostendsch Nieuws
Agence Ch. Seys

Rogierlaan, 21 Oostende

T E  K  O O P  : , „  „  , _  , i a a u v i a g c u  u i j  u e  x v ic iB Jiu ix i i Ju a iiu c u iu u r
Schoon Heerenhuis, center van stad, alle Antwerpen 7l 7 k ^  vooÆ ostende V ilch 1 Brugge-Oostende te Brugge, Dyver 9, voor

moderne comfort. sdtesroor Oostende het bekomen van toelatingen om naar
Schoon Handelshuis, Rampe de Flandre, ZONDAG 11 M EI 1041

beste ligging, gr. oppervlakte. Verdeeling. —  G arnaal: 1830 kg voor
Rapportvilla, Koninginnelaan, met 4 ap- Brussel; 263 kg. voor Oostende V isc lr

; Vlaanderen; 684 kg. voor Oostende. 
, Visch : alles voor Oostende.

DONDERDAG 8 M EI 1941 
Verdeeling. —  G arnaal voor Brussel; 

visch voor Oostende.
V R IJD A G  9 M EI 1941

Donderdag 22 M ei (O. H. Hem elvaart) 
zal de apotheek Wandels, Marie-José- 
plaats, 6, gansch den dag open zijn. 
TO ELAT IN G EN  VOOR HET 
K U ST G EB IED  

Aanvragen bij de Kreiskom m andantur

partementen. Str. water. 340 m2. 
Prachtige villa, bij Badenpaleis. 
Mooie Villa, bij Petit-Paris.

alles voor Oostende.
MAANDAG 12 M EI 1941

Totaal van den dag: 20.830 kg. garnaal
Handelshuis met 5 appartementen, bij en 30 kg. visch. Verdeeling niet opgege 

Leopold I  plaats.
Beste bquwgronden, bij, de Elisabeth

laan, vanaf 85 fr. de m2.

ven.
D INSDAG 13 M EI 1941

Verdeeling. — G arnaal: 900 kg. voor
Bouwgronden te Breedene-aan-Zee, Den Brugge; 1151 kg. voor Oostende. Visch: 

Haan, Westende, enz. vanaf 15 fr. de alles voor Oostende.
m2.

T E  H U R E N
W OENSDAG 14 M EI 1941

G arnaal : 600 kg. voor K o rtrijk ; 300 
kg. voor Doom ik; 900 kg. voor Leuven;

Prachtige villa, alle moderne comfort, 900 kg. voor Mechelen; 600 kg. voor Brus
sel; 620 kg. voor Oostende; visch voor 
Oostende.badkamers, enz. Center stad. 

Goedkoope oorlogscondities.
Schoone villa met hofje, center van stad.

(176)

Jean
Studie van den Notaris

D E  W Y N T E R
Kerkstraat, 43, te Oostende.

U IT  TER  HAND TE KOOP

Schoon Opbrengstgebouw
Koninginnelaan, 49, te O O STENDE 

(hoek Velodrom straat) 
Schrifte ljike aanbiedingen te doen ter 

studie van voornoemden notaris, alwaar 
alle nadere in lichtingen kunnen beko
men worden. (182)

ZOEKUCHTJES
TIPIPPIPIPIPIPIIP

ANTWERPEN
W E E K  VAN 28 A P R IL  TOT 3 M EI 
A. — Verkoop bij afslag in de Mijn

Belgische visch
Soorten

Bot
Spiering

TE H UUR: Gelijkvloers, ongemeubeld 
appartement, water gas, electriciteit. 
Elisabethlaan. 67, Oostende. 186)

Aantal Waarde
kg. Totaal Gemiddeld

per kg.
10,5 538,—  51,25 

33 1.496,—  45,35

Totaal: kg. 43,5 2.034,—  fr.
Deze vischsoorten werden verkocht : 

bot: 9 kg. als le  kw aliteit en 1,5 kg. als 
TE  KOOP : Zwarte manscostuum in 3e; spiering: 30 kg. als 2e-le kw aliteit en aat de kaakslag aan de leden van het

het kustgebied te reizen, mogen vanaf 
Maandag 19 Mei a.s. slechts ’s voormid- 
dags van 9 tot 12 u. gedaan worden. 
ONS K ER K H O F  

W ij ontvingen om trent de verplaatsing 
van het kerkhof van den Nieuwpoort
steenweg een lang artikel, welke we bij 
plaatsgebrek ons verplicht zien tot vo l
gende week te verschuiven.
GOED W E R K  

De stadsschool van de Meiboom kreeg 
van W interhulp  1968 beschuiten en 164 
kaasjes; die van de school Pieters 468 
beschuiten en 39 kaasjes, terw ijl de As~ 
tridschool ter Kroonlaan 3696 beschui
ten en 350 kaasjes ontving.
OOOD AAN G ETRO FFEN  

M aandag werd onze locale politie 
door geburen verw ittigd, als zou De- 
laender Rosalie, 82 jaa r oud, Amster- 
dam straat, 23, sedert een paar dagen 
niet meer gezien geweest zijn.

B ij onderzoek lag zij te bed, aan een 
beroerte overleden.
OOK IN D IEN ST

W e vernemen dat insgelijks de heer 
Tanghe, bestuurder van de stedelijke 
vakschool zijn dienst op bev i van elm 
heer Gouverneur mag hernemen.

Deze beslissing van den heer Gouver
neur zal algeheele voldoening verwek
ken.

Thans verwachten we ook van hem

zeer goeden staat, voor persoon van on- 3 kg. als 3e kw aliteit.
geveer 1,80 m. Zich wenden: Steenbak
kerstraat, 64, Oostende. (178>

B. — Vischbedeeling
Soorten Belgische Vreemde 

visch
TE KOOP: Schoon nieuwgebouwd huis- Qer_ heilbot

je, gelegen Honoré Borgersstraat 81, Oos- s Char
tende. Tong

Te koop, aan voordeelige prijzen, ver- G arnaal
schillende loten bouwgrond, gelegen Ho- Bot
noré Borgersstraat 1 lot, 100 m2; Lef- paling
fingestraat, 1 lot, 240 m2; Bouwmeester- Gestoomde p os__
straat, 2 loten, van 140 m2 ieder; Tarwe Spiering 3
straat, 1 lot van 90 m2; Zwaluwenstraat, R iviervisch 1 
1 lot van 125 m2 Voor in lichtingen te be
geven 18, Koninginnelaan, Oostende.

(179)
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Studie van den Notaris

Jean  D E  W Y N T E R
Kerkstraat, 43, te Oostende.

W OONHUIS te huren, onm iddellijk 
i vrij. Z ich te bevragen: Gistelsche stw., 
1 251, St. Andries-Brugge. (177)

Op M AANDAG 19 M E I 1941 
u. in het lokaal «Prins Boudewijn», St. 
Sebastiaanstraat, 22, te Oostende:

IN ST EL  M ET  % %  P R E M IE  
van

SCHOONEN BO UW GRO ND
met afsluitingsm uren, Professor Ver- 
couilliestraat(voorhéén Onderw ijsstraat) 
te Oostende. —  Façade 5,125 m. Diepte 
37,20. Oppervlakte 190,84 m2. 

Onm iddellijk genot.
Voor alle nadere inlichtingen, zich te 

wenden ter Studie. (165)

Studie van Meester

P IE R R E  D E N IS
Dokter in de Rechten 

Notaris te Nieuwpoort.

TE  KOOP: Camion Chevrolet 2 Ton 
j gansch gerevisioneerd. Nieuwe banden. 
[Open bak. Spaarzaam heidstr., 66, Oos- 

te 25 tende. (184)
TE  KOOP: Piano in zeer goeden staat. 

Voorwaarden : V illa  « Forget me not », 
Bloem enlaan, Breedene-aan-zee. (183)

GARNAALBOOT te verkoopen, geheel 
uitgerust voor de visscherij; alsook een 
mast in  pitch-pine; een korre voor 
strandvisscherij en een groot zeil. Zich 
wenden bureel blad. (167)

kg. 5.433,6 11.458,5 16.892,1 
C. — Visch rechtstreeks op de visch

markt gevoerd mits het betalen eene» 
vergoeding van 0,12 fr. per kg. netto 
gewicht:
720 kg. vreemde kreukels.**•
P rijs  van de onderstaande vischsoor

ten, verkocht op de stedelijke vischm arkt 
te Antwerpen op V rijdag 9 M ei 1941:

officieel onderwijs gegeven, zal hersteld 
worden, daar w aar de leden van het 

Totaal V rij onderwijs, die ook met Staatsgel
den bezoldigd worden, niet gestraft wer
den, wat we ten andere bijtreden.
GEEN  Z E G E L T JE S  NOODIG 

U it den kelder van den stedsschouw- 
burg werd Vrijdag 9 Mei een werkbroek 
ten nadeele van O. Pieters, stadswerk- 
rcan .gestolen. Zegeltjes waren hier niet 
van doen
VALLEN D E Z IE K T E

Ph il. Tratsaert, wonende Viaducgang, 
lijdende aan vallende ziekte, kreeg Za
terdag op den hoek van de Leffingestraat 
en den Torhoutsteenweg een krisis en < 
moest na verzorging door D r Vanwas- 
senhove naar het hospitaal overgebracht 
v/orden.
K LEED ER K A A R T EN

De nieuwe kleederkaarten zullen dus 
binnenkort in  voege komen. Het organi- 
seeren van dezen dienst zal groote moei
lijkheden bijbrengen. Daar al de textiel -
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L IC H A M E L IJK E  O EFEN IN G EN  OP 
SCHOOL

Sedert enkele maanden werd van hoo- 
gerhand aangeraden geen geweldige li
cham elijke oefeningen aan de schoolkin
deren op te dringen en ook te verm ijden, 
dat er aan geweldig sport zou gedaan 
worden.

D it neemt echter niet weg, dat de kin
deren gedurende de komende schoonere 
dagen nun spieren, in  open lucht moeten 
ontspannen w illen zij hun gezondheid 
niet zien verwelken.

De schepen van Openbaar Onderwijs 
heeft dan ook aan de schoolhoofden op 
dracht gegeven aan de kinderen iederen 
dag een ha lf uur lichte licham elijke oe
feningen te geven en dit zooveel mogelijk 
in  open lucht.
M O ED IGE DAAD N A B IJ OOSTENDE

Sinds enkelen tijd , gaf S., wonende te 
Koekelare, teekens van zwaarmoedigheic 
m aar toch dacht er niemand aan dat hij 
met zelfmoordplannen in  het hobfd rond
liep.

S. heeft nochtans gepoogd een einde 
aan zijn leven te stellen, met, aan dt 
urug te Slijpe, in  de vaart te springen.

Ju is t op dit oogenblik, kwam Jo ris 
Maenhout, landbouwer, wonende te S lij
pe, met zijn gespan aangereden. Maen- 
jo u t gaf zich aanstonds rekenschap van 
..etgeen er gebeurde en sprong gansch 
iekieed te water Het mocht hem geluk
ken den drenkeling te grijpen en op het 
uxoge te brengen. De jongen had het be- 
Austzijn verloren. Maenhout paste de 
kunstmatige adem haling toe en mocht 
er in  slagen de levensgeesten terug op 
ce wekken, waarna S. naar een naburi
ge hoeve werd overgebracht, w aar h ij 
terder verpleegd werd.

De inmiddels toegesnelde personen 
orachten den moedigen redder een ova
tie.

B O E K E R IJ  W ILLEM SFO N D , R O G IE R 
LAAN, 23

Op Zaterdag 31 M ei e. k. zal de boeke
rij van het W illem sfonds weer toegan
kelijk  zijn voor het publiek van 14 tot 
15 uur.

Verder zullen de uitleeningen geschie
den: ’s Zondags van 10 tot 12 uur; Don
derdag van 17.30 tot 19.30 uur; Zaterdag 
van 14 tot 16 uur, Rogierlaan, 23, alhier.

De personen die nog boeken in  hun be
zit zouden hebben, toebehoorend aan het 
W illemsfonds, worden vriendelijk ver
docht deze terug te brengen.

Meteen doen w ij een warmen oproep 
tot alle personen die Nederlandsche wer- 
Ken kunnen missen, om deze aan onze 
ooekerij te w illen afstaan.

B ij voorbaat hartelijken dm k.
Willemsfonds, afdeelu:g Oostende.

TUCHTSTRAFFEN
Vanaf 16 M ei zullen de tuchtstraffen, 

opgeloopen door het onderwijzend per
soneel, toegepast worden. Deze tucht
straffen zullen zóó toegepast worden dat 
de normale gang van het onderwijs er 
niet door zal te lijden heoben. Versenii- 
iende niet benoemde en acht door aen 
Staat betaalde leerkrachten zuilen hen 
vervangen. ’t Zal er lief uitzien!

W at er ook van zij, w ij kunnen en 
zullen nooit dergeiijken m aatregel goea- 
iceuren, omdat aneen de hoogere over- 
neid kan verantwoordelijK gesteia voor 
wat gebeurd is en ten tweeüe üe katno- 
lieke schoolkracnten aezelxde vemeueimg 
n.et opliepen, aaar w aar zij heczeliae 
aeden. D it is onrechtvaardig en een be
wijs van twee maten en twee gewienten.
üPR O icP  AAN DE B E E N H O U W E R S  !

Talrijke moeaers van groote gezinnen 
zijn hun nood komen kiagen over net 
ïe it, dat zij bij ae bedeehng van net 
vleeschrantsoen, uren moeten wachten 
en aansenmven vooraleer bediend te 
worden. Intusschen ïs 'd e  kroost zonder 
toezicnt. Zou het hier met mogelijK zijn 
een regeling te tre iïen  met het verlee
nen van voorrang aan moeders van groo
te gezinnen .aisook aan de zwangere 
vrouwen, op vertoon van de Ldkaart.

T E  KOOP per occasie: een Garnaal- 
boot met motor van 16 P.K ., 8 m. lang, 
2.50 m. br., 1 m. diepte. Zich wenden : 
Torhoutsteenweg 243. (134)

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 (niet Don- noch Zaterdag).

(148)
T E  KOOP. — F IA T  van 4 P. K . in  zeer 

Op D IN SD A G EN  27 M E I en 10 JU N I ’ goeden staat. Zich wenden voor voor- 
41 t.eikpns nm Hrip m ir ’s namii-friau-s waarden bureel van t blad.

(14)1941, telkens om drie uur ’s namiddags, 
ten Stadhuize van Nieuwpoort, respec- 
tievelijken

IN ST EL  en TO ESLAG
van

S T A D  N I E U W P O O R T

7 nieuwgebouwde 
W O O N H U IZ E N

met erf en afhangen, staande en gelegen 
te Nieuwpoort, Vanclichthovenstraat, 
respectievelijk groot volgens meting:

Nr. 41: 112,65 m2; Nr. 43: 112,23 m2
Nr. 51: 106,42 m2; Nr. 53: 106,42 m2
Nr. 55: 103,91 m2; Nr. 59: 95,03 m2
Nr. 61: 94,52 m2.
Alles bekend bij kadaster Sektie A deel 

van nummers 48 - L18 - 70 en 71a.
Met alle gebeurlijke rechten op Oor- 

logsschadevergoeding.
Recht van samenvoeging voorbehou

den.
Met gewin van 1/2 %  instelpremie.
Ingenottreding: één maand na den 

toeslag.
Z ichtbaar: ’s Maandags, ’s Woensdags 

en ’s Vrijdags, telkens in den voormiddag 
en m its toegangsbewijs van den verkoop- 
houdenden Notaris.

KO STEN  18 %.
Voor verdere in lichtingen zich wenden 

ter studie van Notaris D EN IS  voornoemd, 
Kokstraat, 9, te Nieuwpoort. (181)

Studie van den Notaris

René L IN G IE R
te Oostendie, Koninginnelaan, 68

MEN VRAAGT TE  KOOPEN, burger
huizen, handels- en rapporthuizen. Z. w. 
Ag. SEY S , 21, Rogierlaan. 
__________________________________(19)

PLAA TST Z EK E R  uw geld ln  bouw
gronden. Nog eenige okkasies. Ag. SEY S, 
Rogierlaan, 21. (20)

Cinema De Noordstar
Naamlooze Vennootschap in  vereffening 
Zetel: Nukkerstraat, 64, te Breedene.

IN S T E L  met %  %  premie
op M AANDAG 26 M E I 1941, om 3 uur na
middag te r herberg «Prins Boudewijn», 
te Oostende, St. Sebastiaanstraat, 22, van

STAD OOSTENDE

Depuinen van een Woonhuis
Edmond Laponstraat, 43, met medegaan- 
de erve en alle eventueele rechten op 
oorlogsschadevergoeding.

Alle verdere in lichtingen te bekomen 
ter studie. (185)

Kantoor van Notaris

Jacques G H Y O O T
Koninklijkestraat, 54, Oostende. 

RECHT VAN OPBOD

M ODERN EN  N IEU W G EBO U W D

O P B R E N G S T H U IS
te OOSTENDE, Ed. De Cuyperstraat, 12 

(W ellington-renbaan) ; groot 218 m2. 
Raadpleeg de plakbrieven.
Toegewezen op 6 M ei 1941, m its den 

prijs van tr. 287.000.
(W et van 15 Aug. 1854, art. 92bis). — 

Eenieder heeft, gedurende veertien da
gen na de toewijzing, het recht om op 
te bieden. Het opbod mag niet lager zijn 
dan 1/10 van de hoofdsom der toewji- 
zing. Het wordt gedaan bij deurwaar
dersexploot dat aan voornoemden nota
ris beteekend wordt en het wordt den 
kooper aangezegd. (163)

De aandeelhouders worden verzocht 
om de volgende buitengewone algemeene 
vergaderingen bij te wonen, welke zullen 
piaats hebben in  den zetel der m aat
schappij op Zaterdag 24 Mei a.s., te 
weten:

I. Te 3 u. namiddag, met de volgende 
dagorde:

1) Verslag van den vereffenaar;
2) Benoeming van den kommissaris- 

toezichter;
II.  Te 3.30 u. namiddag, met de vol

gende dagorde:
1) Verslag van den kommissaris-toe- 

zichter;
2) Slu iting  van de vereffening der 

m aatschappij.
Om tot deze vergaderingen te worden 

toegelaten, moeten de aandeelhouders 
hun aandeelen v jif dagen op voorhand 
op den zetel der m aatschappij neerleg
gen. (180)

Société anonyme belge pour ia  
Conservation du Poisson par

Le Froid A rtific ie l
M aatschappelijke zetel : Vaartbleekers- 

straat, Oostende. 
Handelsregister, Oostende, N r 262.

Gestoomde pos 20 fr. per kg.; pos in  
zuur 12,60 fr. per kg.; garnaal 19 fr. p e r 'waren door de gerationneerden ontvan- 
kg. ; kreukels 5 fr. per lite r; kokhaan ^en sedert 1 Oogst, moeten afgerekend 
---- - - - worden en de gelijkgestelde hoeveelhe

den punten van de kaarten moeten ver
dwijnen.

D it delikaat werk zal moeten gedaan 
worden door bijzonder knappe bedien
den, daar de minste missing aanleiding 
kan geven tot moeilijkheden. 
K R O O S T R IJK E  GEZINN EN . S LU IT  AL
LEN AAN B I J  DEN B. K. G. Secretariaat 
Ieperstraat, 24a.

Thans meer dan ooit z ijt gij zedelijk 
verp licht de m acht van uwen Bond te 
helpen groeien! D it kunt gij door uwe 
aansluiting of propaganda bij niet-leden.

Immers, het Vlaam sch Centraal Comi
té heeit de studie aangevat van het Fa- 
miliestatuut ! Plaats en voorrang komt 
er voor vaders van kroostrijke gezinnen, 
p laats voor de zonen der K . G. Een nieu
we wetgeving komt er, die eenerzijds de 
bekroning moet zijn van onze werking 
en anderzijds een leven vol toewijding 
en plichtbesef in  dienst der natie.

Dan zal de beiaard spelen !
HET HOUDEN VAN DEN R E IS W IJZ E R  

Onderstaande voorschriften worden 
ter kennis van de automobilisten ge
bracht:

50,70 de kleine pot (200 gr. net.), 19.65 
jfr. de groote pot (400 gr. net.).

NIEUWPOORT
G ELEV ER D  AAN DE CO RPO RAT IE
Donderdag 8 Mei : G arnaal 1128 kg. 

voor 11.280 fr.; V isch 58 kg. voor 464 fr.
Vrijdag 9 Mei : G arnaal 1001 kg. voor 

1Ù.010 fr. ; V isch 70 kg. voor 632 fr.
Maandag 12 Mei : G arnaal 4627 kg. 

voor 46.270 fr.; Visch 1374 kg. voor 15.026 
fr.

Dinsdag 13 Mei : G arnaal 5282 kg. 
voor 52.820 fr.; V isch 1268 kg. voor fr. 
13.250,50.

Woensdag 14 Mei : G arnaal 4309 kg. 
voor 430,90 fr.; V isch 1135 kg. voor fr. 
12.522,— .
V ISC H TO EVO ER  VAN 5 TOT 10 M EI 1941

In  de week van M aandag 5 tot 10 Mei 
werden aan de Corporatie afgeleverd 
11.864 kg. garnalen tegen 118.640 fr. Voor 
de visch luidden de cijfers 1024 kg. aan 
11.698 fr. Totaal voor een bedrag van 
130.346 fr.
V ISC H V ER KO O P G ED U REN D E DE V IER  

E ER ST E  MAANDEN 1941
Gedurende de vier eerste maanden 

van 1941 werden gezamenlijk toegevoerd 
148.335 kg. garnalen verkocht tegen 
2.400,130 fr. Voor de visch boekte men 
15J.997 kg. aan 2.856.298 fr. De aanvoer 
van sprot beliep tot 117.390 kg. voor een 
waarde van 1.106.843 fr. Totaal 418.722 
kg voor een bedrag van 6.363.283 fr., het
zij zooveel als de opbrengs.t van het gan
sche jaa r 1938, die bedroeg: 6.066.249 fr. 
het hoogste cijfer toen, sedert den we
reldoorlog.

JA A R M IS

De gebroeders Ryckx-Dekruger 
laten weten da.t er op Dinsdag 27 
Mei a.s., te 10 uur, in  de kerk van 
SS. P ET R U S  EN  PA U LU S, een 
JA A R M IS  plaats heeft ter nage
dachtenis van de

Familie Ryckx-Dekruger
Vrienden en kennissen worden 

verzocht dit bericht als uitnoodi-
ging te aanzien. (172)

OOSTENDE-MARIAKERKE
H e t k w a r tie r  van g ro o te  to e ko m st

BOUWGRONDEN
=  op IOO m eter van de Zee =

Er koopen is een goudzaak
Eenige belangrijke gronden :

Distellaan
Vsolaerenstraat

Paaschbloemlaan
Papaverstraat

Kollebloemlaan
J. VANHAKENDOVER 39, l a n g e s t r a a t  o o s te n d e

EEN O N GELUK KOM T NOOIT ALLEEN
Vrijdag had op den hoek van de Ka- 

pellebrug en de V indictivelaan een ern- 
Het houden van den reisw ijzer is eeni stig ongeluk plaats. De bierwagen van 

verplichting. I de Wwe Van Hyfte, geleid door H intjens
Voor de vrachtauto’s, cam ionnetten en 

autobussen mogen enkel de door de lei
ders der vervoerbureau’s of der bijburee- 
len af gegeven reisw ijzers worden ge
bruikt.

De reisw ijzer moet met inkt worden 
ingevuld.

Theophiel en Bogaert K are i kwam in 
botsing met een andere vrachtwagen. 
Beide personen, verzorgd door Dr. Hey- 
mans, kloegen over inwendige pijnen, 
m aar konden naar huis worden ge
bracht. Dezelfde vrachtwagen vloog na 
de aanrijd ing tegen het voorland van de

De heeren aandeelhouders worden bij 
dezen opgeroepen tot de jaarlijksche ge
wone algemeene vergadering, te houden 
den 7 Ju li 1941, om 14 uur, in  het Hotel 
«Stella Maris», V indictivekaai, Oostende.

DAGO RDE
1. Verslag van den beheerraad en van 

het college der commissarissen;
2. Goedkeuring van de balans, w inst

en verliesrekening 1939-1940;
3. Uiteenzetting van den toestand der 

m aatschappij binst het boekjaar 1940- 
1941;

4. Ontheffing aan de beheerders en 
commissarissen;

5. Gebeurlijke besluiten te nemen in 
verband met den huidigen internationa
len toestand;

6 Statu taire benoemingen;
7. A llerlei. *
Om tot de algemeene vergadering te 

worden toegelaten, gelieven de aandeel
houders hunne aandeelen neer te leggen 
in de «Crédit Hypothécaire d’Ostende», 
Kaaistraat, 10, te Oostende, ten minste 
v ijf dagen vóór de algemeene vergade
ring.

De Beheerraad.
(173)i

cÙ l( ld

De ondernomen reizen moeten er, vóór Ste lla  M aris en kwetste er W illem s Lau- 
het vertrek één voor één worden inge- ra  van den Opex erg aan beide beenen. 
schreven. Het slachtoffer verzorgd door D r Van-

De stand van den kilom eteraanwijzer de Weghe, moest naar net hospitaal 
wordt, bij het vertrek en bij de aan- worden overgebracht, 
komst opgenomen; tegenover die twee R| nK|nP
getallen wordt het door aftrekking be- ST5ED ?  . £!, “ LONDE. 
komen aantal afgelegde kilometers, in  Dat Arsene Blonde, gemeenteraadslid 
de daartoe bestemde kolom genoteerd, en technisch bestuurder van de Oostend- 

De autömobflist, die brandstof voor sche Reederij steeds met hart en ziel on
zijn rijtu ig  aanvraagt, moet zijn reis- za visschersfam ilies b ijstaat heeft h ij de- 
w iizer voorleggen week nogm&als bewezen door liet over-

Öp het oogenblik dat de reiswijzer, tot handigen van een som van tienduizenü 
het bekomen van motorbrandstof, wordt franken aan de ïam ilies Hubrouck, Van 
voorgelegd, moet het totaal der sedert de W alle, Rau en Depuydt Georges, leden 
de laatste brandstoftoekenning afgeleg- van de bemanning van de 0.164, die be
de kilometers, in  cijfers en daarnaast in  gin 1940 het leven redde van een ta i 
letters, in  het boekje vermeld staan; die rijke schaar Zweden aan bo.oid van een 
vermelding moet door den houder van Zweedsch koop vaar di;.schip, 
het verkeersbewijs onderteekend zijn. Arsène Blonde wist deze wwek deze 

Voor alle vervoer moet de bestemme- som zonder veel law aai en in ttgenwoor- 
ling zijn handteekening plaatsen in  den digheid van waterschout Car lier aan dt 
reiswijzer, om te bewijzen dat de ver- fam ilies van aeze bemanning te verdee 
voerde waren hem werkelijk werden af- len- 

j geleverd. GA DAN W ER K EN
« itim r n Reilzen Artnur, wonende Cadzand
--------------------------------- -— straat,  10, was Zondag terug van Sint-

' I  ruiden gekomen, w aar h ij enkele we 
ken werKzaam was geweest.

B ij zijn tnuisKornst had men bij hefii 
ingebroken en voor 300 fr. lekkere con
serven weggenomen.

De maag van aen gelukkigen dief za* 
er net oest mede gevaren zijn.
EEN SCHUONE BESPA R IN G

ons nuiaig staasoestuur besteedt a i 
zijn Kracnten om met aiieen de moei- 
hjKiieaen te overwinnen ü±e zien aage- 
I i jk s  voorüoen, m aar ook om aiie moge- 
iijKe Despanngen te aoen, nooazauenj.. 
gemaaiit aoor aen tm ancieeien toestanu.

z,oo neeit net staasoestuur samen m t, 
ingeineur acnepens, Desioten ai ae autu- 
aiensten aer staa ie  voorzien van appa
raten met gas onaer hoogen druK.

jjt^e rue uwe opiossmg zai een jaar- 
lijKscne oespanng üaarstenen van onge
veer 210.UÛU fr.

Voor het oogenblik benuttigen de stads
diensten cnrca 60.000 lite r naphta pei 
ja a r .hetgeen een uitgave vergt van
330.000 fr. M et het nieuw stelsel zullen
60.000 mJ geperst gas noodig zijn die be
rekend tegen 2 fr. per m‘, een uitgave 
van 120.000 fr. zullen daarstellen.

Het gaat h ier niet om gewoon gas m aai 
rijk  gas, (m ethane gas) dat tweem aal 
) rijker aan caloriën is dan het gewoon 
gas. Elke kubieke meter van dit gas ver
vangt een lite r naphta terw ijl er andert 
twee kubieke meter gewoon gas zoudei. 
gevergd worden.

De onkosten van inrichting voor tier. 
krachtwagens, zouden ongeveer 140.00i 
fr. bedragen, hetgeen zou ingewonnei. 
worden na ongeveer acht maanden.

Prijsaanvragen zijn gedaan gewees 
aan v ijf verschillende Belgische firm a’s 
De Commissie van gas en electriciteu 
heeft besloten met de firm a Tragas u  
onderhandelen.

AI heb ik hoofdpijn voor mij 
gaat ’t werk toch door.........
Z o o  s p r e e k t  e n  d e n k t  m e n ig e  g o e d e  h u is 
v ro u w . E n  w e rk e lijk , v a a k  o ffe rt zij zich op . 
Z ij z o u  zich en  d e  h a re n  e c h te r  e e n  b e te r e n  
d ie n s t  b e w ijz e n  d o o r  zich h e t  le v e n  w a t te  
v e r l ic h te n . E n  d a t  is toch  zo o  g e m a k k e lijk  
m o g e lijk , d a n k  zij A S P IR IN E , h e t  a a n g e w e -  
r e n  m id d e l b ij h o o fd p ijn . A s p ir in e  h e lp t  a l t i jd  
e n  U  k u n t  h e t  d u s  in  v o lle  v e r t ro u w e n  n e m e n .

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

A s p i r i n e  /
VAM VETTROL’V. EN
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EEN S P IJT IG E  MAAR N O O D ZA K EL IJK E  
M AATREGEL

Het stadsbestuur, genoodzaakt door 
de inkrim ping van kredieten en het ge
bruik van inkomsten, is er toe gedwon
gen geweest 50 tijdelijke werklieden af 
te danken.

Tw aalf werklieden uit den dienst van 
gas en electriciteit zullen in  de stedelijke 
werkhuizen gebruikt worden.

W anneer zal men ook eens inzien, dat 
zij, waarvan vader en twee zoons tijde
lijk  werkzaam zijn aan stad en de vader 
daarenboven verzekeraar is, ook zullen 
afgedankt worden of tenminste toch 2 
er van.
VOOR DE OO RLO GSW EEZEN

Na den oorlog van 1914-1918 verleende 
het Nationaal W erk van Oorlogsweezen 
steun onder vorm van geld, kleeren, tus
schenkomst in  studiebeurzen, het school- 
abonnement, het bekostigen van school
boeken, kostgeld voor scholen, aankoop 
/an gereedschappen bij het aanleeren 
van een beroep, het plaatsen der oorlogs
weezen, enz. te lang om te meiden; in 
één woord, het bovengenoemd werk ver
leende zijn steun om de oorlogsweezen 
ien goed onderwijs of beroep te ver
schaffen, omdat ze later goed door het 
ieven zouden komen. Naar w ij vernemen 
^ou het werk zich ook het lot der oorlogs
weezen van 1940 aantrekken en werd 
jns tengevolge van onze werking een 
njst gevraagd der slachtoffers van Oos- 
„en-Nieuwpoort-Veurne. Voor nadere in 
lichtingen, gevraagde tusschenkomst, 
jpgave aan het Nationaal W erk van 
oorlogsweezen, enz., P laatselijk  secreta- 
.iaa t te Oostende, Plantenstraat, 82. Bu- 
.eel den Dinsdag en Vrijdag van 5 tot 7 
aur. Briefw isseling (zegel voor antwoord 
oijvoegen a. u. b.).

NO O DKREET
ongeveer 500 kinderen der vakscholen 
en noogere graaen van de stad en vrije  
scholen weraen reeas door aen dienst 
/an Dokter Reynaert radiograpmscn on- 
aerzocht.

Het resultaat van deze onderzoeken 
overtreft aiie verwachtingen. ïnueruaau, 
na kan men al vaststenen, aat ongeveer 

%  der kinderen met ilauwe longen 
oevonden zijn.

Deze Kinaeren moeten dus bijzonder 
iti observatie gehouüen woraen, uaar ae 
mmste long- of vnesoncsceKing aaniei- 
jm g kan geven tot erge gevoigen. ook 
moeten zij kost wat kost aoor ane moge- 
ijk e  m iaaeien versterkt woraen. De 
it. schepen van Openoaar Onaerwijs is 
m ondernandeiing getreuen met Wimer- 
auip om ae eerste en armgenue maaue- 
geien te kunnen treilen. .Laat ons nop^n 
aat DoKter Reynaert en ae scnepen van 
apenbaar Onaerwijs Dijgestaan uoor net 
otaasbestuur, W interhulp en net onaer- 
«vijzend personeel er zai in  geiuKKen net 
_,oo groote gedeelte van onze jeuga aan 
^en schrikwekkende tuoercuiose te ont- 
i ukken

Ook de ouders zullen moeten hun 
steun verleenen. Z ij moeten helpen hun 
Kinderen redaen, door ze aoor nun huis- 
aokter te laten verzorgen ais er nood bij 
.s. ze aiie versterisenae m iaaeien te ge- 
<en, waarover zij kunnen bescnikken of 
weike W interhulp hen kan geven.

ü r  dient nier nauw samengewerkt, 
,vant de gevoigen voor de toeüomst-ge- 
.ierat.es kunnen verscnriKKeiijK zijn.

(zie vervolg bladzijde 6)
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Steene
B U R G E R L IJK E  STAND

Geboorten : Rozanne Devriendt, van 
Robert en De Moor Yvonna.

H uw elijk: Vandenbon Octaaf met 
Brochez Madeleine, beiden alhier.

H O N D EN BELAST IN G
De Ontvanger der Belastingen zal voor 

het innen van de taks op de honden ze 
telen op Steene Dorp (b ij Brackx) op 
V rijdag 23 M ei a.s., van 14 tot 17 u.

BEVO O RRAD ING
De bureelen van den bevoorradings

dienst werden overgebracht naar de 
kloosterschool en zullen voorloopig en
kel in  den voormiddag open zijn, behalve 
de dagen der uitdeeling der zegels.

De textielkaarten worden voorloopig 
nog niet uitgedeeld.

K O EPO K IN EN T IN G
Alle kinderen tusschen de 3 en 8 m aan

den moeten tegen de pokken ingeënt 
worden; deze inenting geschiedt koste
loos:

1. Voor de w ijk  Conterdam: op M aan 
dag 19 Mei 1941 van 3 tot 5 uur, ten hui
ze van den heer Dokter Elskens;

2. Voor Steene-dorp, Hooge Barriere 
en w ijk  Nieuw Koersplein op Dinsdag 2U 
Mei van 3 tot 5 ùur te Steene-dorp.

OUD PA P IER
Het is verboden papier en oude boe

ken nutteloos te verkwisten.
M aandelijks wordt er eeh omhaling 

gedaan. Het is ook toegelaten zulks met 
de kinderen mede te geven om het op 
de school af te geven.

ONTGRAVING
Deze week werden op het gemeentelijk 

kerknof de burgerlijke slachtoffers van 
den oorlog ontgraven, in  nieuwe kistei. 
overgebracht en op een voorbehouden 
plaats opnieuw ter aarde besteld.

W ERKLO O ZEN
Voor de enkele werkloozen die nog te 

Steene overblijven, kunnen we vaststel
len aat deze een zeer nuttig werk kun
nen verricnten, met het rijw ielpad langs 
de Steensche straat eens duchtig te her
stellen.

Breedene
B U R G E R L IJK E  STAND.

Geboorten: Van Ghelewe Vera-Maria, 
van Albert en van Anna Rogiers. 
Huwelijken: Vanderputte Joseph,Staats- 
gepensionneerde met Goderis Eugenie, 
huisvrouw.

Huwelijksafkondiging: Vanhove Jozef, 
metser en Debuysere Sim onna, z.b. wo
nende te Assebroek; Lagravière Albert, 
metser en Boey M aria, z. b. beiden alhier.

Sterfgevallen: Deconynck Joannes, 21 
jaar, overleden te Oostende; De Langhe 
Medard, 57 jaar, overleden te Oostende.
MEN VRAAGT SCH U ILPLA A TSEN  !

En  terecht! Men vraagt schuilplaatsen. 
Onze gemeente, nochtans zeer onveilig 
gelegen, dit hebben de Meidagen 1940 
bewezen, b lijft van alle openbare schuil
plaatsen verstoken.

Nochtans is het meer dan b illijk  dat 
ook Breedene, met een paar openbare 
schuilplaatsen worde bedacht.

Te Oostende wordt voor de bevolking 
in  dit opzicht uitnemend gezorgd. Onze 
gemeentebestuurders mogen wel eens 
aandringen, op de noodzakelijkheid in  
onze gemeente, en h ier bedoelen w ij 
voornam elijk Slykens (dat met Opex het 
meest te lijden heeft), enkele abris voer 
de inwoners aan te leggen.

Rekening houdend met het aantal in 
woners die zich nog te Slykens bevin
den, zou men rap voldaan zijn.
T ELL IN G  VAN DE LA N D BO U W TEELTEN  

EN Z E K E R E  D IEREN
De tellers zullen vanaf 15 M ei tot 25 

M ei ieder voor zijn w ijk  ten huize de op
name komen doen van de oppervlakten 
graangewassen, aardappelen enz. en van 
zekere dieren, zooals paarden, rundvee, 
varkens, kippen, konijnen, schapen enz.

De personen die zelf aardappelen ver
bouwen voor een oppervlakte van min
stens een are (zeven roeden) moeten 
daarvan dus aangifte doen aan de te l
lers bij hun bezoek thuis.

De personen die een akkoord hebben 
met een landbouwer w aarbij deze land
bouwer voor hun rekening aardappelen 
zal verbouwen, en w aarvan een verkla
ring op het gemeentehuis afgegeven 
werd, moeten daarvan aan de tellers 
geen aangifte doen, want in  dit geval 
is het de landbouwer die het moet doen.

Ook de houders van kippen en konij
nen mogen niet nalaten deze aan te ge
ven.

Ind ien de tellers op 26 M ei bij de in- 
lichtingsplichtigen nog niet zijn ge
weest, moeten deze personen daarover 
binnen de 24 uur aangifte doen op het 
gemeentehuis.

Voor verdere in lichtingen de aanplak
brieven raadplegen.***

Om moeilijkheden te verm ijden is het 
in  ieders belang een juiste aangifte te 
doen en de tellers geen nutteloos tijdver
lies te veroorzaken met ze te laten terug
komen onder voorwendsel dat de man 
gaan werken is en dat h ij m aar ’s avonds 
thuis komt. D at iedereen, die aangifte 
moet doen reeds op voorhand een briefje 
gereed make met de oppervlakten pei 
teelten, die h ij moet aangeven, evenals 
met het aantal dieren, dan zal er veei 
tijd  gewonnen worden.

W ij raden de bevolking aan zoo noodig 
vrijw illig  de aangiften te doen om te 
vermijden, dat de dieren zouden aange 
slagen te worden (bijv. de konijnenhou- 
ders).

DE V LEESC H VERK O O P
In  ons nummer van V rijdag 1.1. 9 Mei 

1941, is een artike ltje verschenen, w aarin 
kritiek gevoerd werd over den vleesch
verkoop in  de gemeente Breedene.

We ontvingen hierom trent het volgen
de:

De verdeeling van het vleesch wordt 
gedaan, volgens de nummers der vleesch
kaarten, en dat het een wekelijksch her
halen is, dat de laatsten geen vleesch 
kunnen bemachtigen, is absoluut niet 
te w ijten aan de beenhouwers, doch wei 
aan Brugge, die ons het vleesch niet in  
genoegzame hoeveelheid levert, om te 
kunnen zijn recht geven aan eenieder 
die er aanspraak kan op maken. Het is 
een gekende Vlaam sche waarheid, dat 
het voor gelijk wie streng verboden is 
iets te geven w at men niet bezit. Ind ien 
schrijver van bewust artikel zulks kan, 
dat h ij het beproeve. Dat de menschen 
dienen te wachten tot den volgenden 
keer, is ons dunkens n iet strijdend met 
do rechtvaardigheid, en dat ze dan geen 
geld bezitten om een dubbel rantsoen te

betalen, is nogmaals niet de schuld v a n . 
de beenhouwers ,doch veeleer van hen ( 
die hun geld bestieren moeten. W e da-1 
gen daarom iedereen die ’t w il uit, om 
te bewijzen dat er onrechtvaardigheid 
gepleegd wordt of dat er iets gedaan 
wordt wa_t niet is toegelaten.

De grootste fout lig t daar, w aar de 
beenhouwers aangewreven is, dat aan 
woekerprijzen werd en wordt verkocht 
en dat te veel rantsoenzegels werden en 
worden gevraagd. Daartegen dienen we 
ten strengste protest aan te teekenen. 
Want nooit werd zulks bewezen. Noch 
de Heeren Controleurs, noch de plaatse- 
ïijke politie heeft zulks ooit kunnen be
weren, niettegenstaande de herhaalde- 
iijke en onvoorziene controle door hen 
oij ons gedaan, w aarsch ijn lijk  als gevolg 
van geen steek houdende klachten.

Dat in  de laatste controle handig werd 
opgetreden, door de plaatselijke politie, 
is m isschien wel waar, doch daarom de 
eer en de reputatie stelen van menschen 
die nog den moed hebben de wetten na 
te leven. W anneer er te Breedene niet 
jan  werden geantwoord aan den wensch 
van eenieder, dan is zulks te betreuren 
en dat betreuren de beenhouwers met 
enieder van U. Doch dat diegenen die 

jeneigd zijn te beknibbelen ons het ple
zier doen, met ons te komen werken, in  
het slachten en in  den verkoop, dat ze 
den Dinsdag de beenhouwers vergezel
len naar Brugge en aan de Hoogere Over
heid de klachten adresseeren, in  plaats 
van aan menschen die er geen schuld 
aan hebben en alles doen w at m aar mo
gelijk is om iedereen beter te kunnen 
bedienen, want dat zou ook p rofijt zijn.

Zoo de orde niet bevredigend is, of de 
vleeschverdeeling niet volgens ieders ge
dacht, dat zij, die beweren het beter te 
kunnen, ons het genoegen doen een 
handje toe te steken, ze zullen veel zorg 
en moeilijkheden sparen.

De Beenhouwers.
Nota der Red. —  Inderdaad, gansch 

deze kwestie is m oeilijk op te lossen en 
gem akkelijk te criticeeren. Laa t ons dus 
opbouwend werk verrichten, want ook de 
beenhouwers hebben recht op leven.

Blankenberge
A PO T H EEK D IEN ST

Zondag 18 Mei zal de apotheek O. Vo
gels, hoek Bakker- en Nieuwstr., gansch 
den dag open zijn.

FONTE IN IER SD IEN ST
Vanaf Zondag 18 M ei tot en met Za

terdag 24 M ei zal fonteinier M arnix Van 
de Putte, 85, K a re i Deswertlaan, (hoek 
Akkerstraat) den dienst waarnemen.

Haugenaert Louis, metser bij Firm in 
Dupon, eveneens te Westkapelle 70 op 
100. Allen zullen een leerbrief ontvangen, 
de 3 eerstgenoemden met groote onder
scheiding, de laatste twee met onder
scheiding.

Z ij ontvingen vanwege het m inisterie 
gezamenlijk 1650 fr. en hun leermeesters 
(m et uitzondering van Rogghé Hipp. als 
patroon-vader) werden als vergoeding 
2475 fr. uitbetaald. Deze uitslagen strek
ken tot eer van de leerlingen en hun 

; patroons en zijn tevens een voorbeeld 
‘ ' en aanmoediging voor de leerjongens van 

Heist en omgeving, welke tot nog toe 
verwaarloosden zich bij deze zoo nuttige 
als voordeelige in richting  aan te slui
ten. Het werk van den Leertijd  is nog 
steeds te weinig gekend en gewaardeerd 
Talrijke voordeelen ziin er nochtans aan 
verbonden voor patroon en leerling, on
der andere ook inzake gezinsvergoeding 
en bedrijfsbelasting. Voor alle verdere 
in lichtingen wende men zich tot den h. 
Davelooze, Herm an Liebaertstraat, 36 of 
tot het secretariaat Kerkstraat, 58, te 
Heist.

De Corporatie voor Visch- en Visscherijproducten^

Nieuwpoort
DE IN SC H R IJV IN G  B I J  EEN 

W IN K E L IE R
De verbruikers die tot heden verw aar

loosd hebben, hun rantsoenkaart te la 
ten afstempelen bij hun kleinhandelaar 
w aar zij ingeschreven zijn voor de sui
ker en m argarine, worden dringend ver
zocht zich in regel te stellen vóór 20 
Mei.

KREISKO M M A N D A N TU R «VEURNE:)
Het stadsbestuur vestigt de aandacht 

der bevolking, dat de dienstzaken van 
het Kreiskom m andantur van Veurne 
thans overgenomen zijn door het K re is 
kommandantur van leper. Om de brief
wisseling te beperken en de reis naar den 
zetel der Kom m andantur te besparen, 
zullen spreekdagen gehouden worden te 
Veurne, iederen Maandag van 10 tot 12 
uur en van 14 tot 16 uur op het stadhuis 
te Veurne.

De inwoners van Nieuwpoort onthou
den dus bovenvermelden dag om geen 
nuttelooze reis te doen.

F A B R IE K A R B E ID E R  GEWOND
De genaamde Gaston Plaetevoet werd 

tijdens de werkzaamheden in  de sloten- 
fabrieken van de «Ferronnerie du L itto 
ral» met den vinger tusschen een plet- 
m achien gevat. De arbeider viel bewus
teloos neder en werd onm iddellijk bij 
eeln geneesheer gebracht, alw aar het 
eerste let van den w ijsvinger werd af ge
zet.

O PE ISCH IN G SBO N S VAN HET 
B ELG ISC H  LEG ER

De inwoners die nog in het bezit zijn 
van opeischingsbons of inkwartierings- 
bewijzen van het Belgisch leger, moe
ten deze onverw ijld indienen en dit vóór 
20 Mei.

DE KU N STEN A A RSG ILD E  VAN DE.M 
«W ESTHO EK);

De Kam ers van Letterkundigen en van 
Plastische Kunst van den «Westhoek», 
vergaderen op het stadhuis te Nieuw
poort, op 18 Mei te 14.30 uur. Dagorde: 
Defilee van de Nieuwpoortsche kunste
naars en voordracht door den heer Du- 
ribreux, letterkundige.

W ER K EN  VAN FRED  G ERM O N PREZ
Z ijn  verschenen, de werken van onzen 

stadgenoot Fred Germonprez, nl. «De 
Westkust onder Vuur» en «Volk u it den 
Westhoek».

U itgever: De Phalanx te Brussel.
B U R G E R L IJK E  STAND.

Geboorten. Vanhove Roland van Isi- 
door en Bossy Germ aine; Gesquière S i
monne van K are l en Cloet Yvonne.

Overlijdens: Vandenbussche Leo, wed. 
van Knockaert Ludovica, 90 jaa r; Ger- 
rnonpré Elodie, echt. van Lauw  Serafin, 
58 jaar.

A A N BESTED IN G
Uitslag der aanbesteding voor het u it

voeren van waterleidings- en bestratings- 
werken voor den aanleg van twee stra
ten tusschen de Koning Albertlaan en de 
Stationstraat alhier.

Carette Albert, Deswertlaan, 29, B lan 
kenberge, fr. 136.537,76; Vermeulen K a 
rei, Blankenberge, fr. 144.126,83 ; Vande 
Wyngaerde August, Oostende, 167.438,95 
:'r.

W IN T ER H U LP
Zooals we vroeger hadden gemeld, 

werd de schoolsoep geschorst bij gemis 
aan aardappelen, vruchten, en groent.en, 
doch het Comité zorgde er voor dat iets 
anders in  de plaats kwam. Verleden week 
vergastte men de schooljongens op lek
kernijen en dees week bekwamen ze elk 
een reep fijne chocolade en melk. W as 
hun buikje wel niet vol, het kleutershart- 
je was er van vol en het mondje liep er 
van over.

W at de verrassing zal zijn voor de toe
komst weten we nog niet; dat laten we 
aan W interhulp over die toch al het mo
gelijke zal doen om het werk in  stand te 
houden.

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

van Vrijdag 16 tot en met Donderdag 22 
M ei: 1. Ufa-actualiteiten; 2. Cultuur- 
film ; 3. «Casilla», een ophefmakend pro
ces, met Ju tta  Freybe, Dagny Servaes, 
Albert Hehn en H einrich George.

PA LLA D IU M , Kerkstraat. — Program 
ma van Vrijdag 16 tot en met Maandag 
19 M ei: 1. Ufa-actualiteiten; 2. Cultuur- 
film ; 3. «Nanette» met Jenny Jugo en 
Hans Söhnker. Muziek van Peter Kreu- 
aer.

Program m a van Dinsdag 20 tot en met 
Donderdag 22 M ei: 1. Ufa-actuaiteiten ; 
2 Cultuurfiim ; 3. «Vier Gezellen» met 
Sabine Peters, Ingrid  Bergm an, Ursula 
Herkins, Carsta Löck en Leo Slesak.

Avondvertooningen te 19.30 uur. Zon- 
dagnamiddagvertooning te 15 uur.

V O ET B A L
Talrijke supporters en oud-spelers zul-- 

len met weemoed deze week gezien heb
ben, dat het prachtigste stadion der kust 
gansch omgeploegd en beteeld is gewor
den. Lang heeft de hoop in  de herten ge
leefd, tot de verkoop definitief afgeslo
ten is geworden verleden week en men 
reeds seffens alles beginnen ontginnen 
is. Gedaan dus met de roepen van : 
Hallo Heist en Heist vooruit !

N IE U W E  T R E IN  R E G E L  ING
Ziehier de nieuwe uurregeling der tre i

nen. Zooals men ziet zijn we ditm aal niet 
stiefm oederlijk behandeld en zullen we 
tijd  winnen.

Heist: V. 7.02 — 8.39 — 11.01 — 13.29 
15.37 — 17.16 — 18.44 — 20.27.

Brugge: A. 7.33 —  9.09 —  11.32 — 13.59 
16.07 —  17.46 —  19.13 —  20.58.

Brugge: V. 6.00 — 7.40 — 9.28 — 12.30 
14.40 —  16.20 — 17.53 — 19.28.

Heist: A. 6.32, —  8.12 —  10.00 — 13.02 
15.12 — 16.51 — 18.23 — 20.00.

P A R T IC U L IE R E  S LA C H T IN G EN
De personen welke huisslachtingen de

den in  de afgeloopen maanden worden 
verzocht m aandelijks hun zegels N r 10 
bij den ravitailleeringsdienst in te bren
gen. Ten hoogste 30 zegels x  door het 
getal personen van het gezin. Ten m in
ste 80 t.h. der zegels: 20 t.h. der zegels 
mogen benut worden voor het aankoopen 
van vleesch bij de beenhouwers.

S A M EN SC H O L IN G EN
Het wordt ten strengste verboden voor

taan samen te zijn op hoeken van stra
ten die op den Zeedijk uitkomen. De 
overtreders zullen door de Duitsche Po- 
lizei opgeleid worden. Het is nochtans 
niet verboden op den Zeedijk te wande-

(Vervolg van biadz. 1)

De afhouding van 20 % voor de 
groothandelaars kust

Op het eerste zicht schijnt deze af
houding groot. Men mag niet u it het 
oog verliezen, dat hierdoor alle onkosten 
moeten gedekt worden en deze zijn niet 
gering. Men heeft b.v. op een kgr. gar
naal: 2 fr. voor den groothandelaar kust.
H iervan moet betaald worden: 0,45 fr. 
overdrachttaks; 0,15 fr. bijdrage aan de 
Corporatie; 0,01 fr. voor «Handel en Dis
tributie». Van het overschot: 1,39 fr., 
moet men betalen: kistjen, inpakkihg. 
zout, verlies aan gewicht, beheersonkos- 
ten, bureel, magazijn, enz.

De werking te Oostende
Vanaf 14 M ei jl. kregen 24 vaartuigen 

per dag de toelating om de visscherij 
uit te oefenen

D it is een voorloopige plaatselijke 
gunstmaatregel, die reeds een merke- 
lijken stap vooruit is.

E r  wordt uitgevaren in  twee groepen 
van tw aalf vaartuigen; de eerste groep 
wordt bewaakt door een vaartuig van 
de Duitsche m arine; de tweede groep 
ioor een eigen vaartuig, met Duitsche 
marinen aan boord. De 0.42 kwam eerst 
aan de beurt om over de tweede groep 
van 12 vaartuigen het toezicht uit te 
oefenen.

De werking te Nieuwpoort
Door de Hoogere Overheid werd druk 

uitgeoefend opdat de visschers hunne 
vangsten vrijw illig  en volledig ter bc- 
schikkCng zouden stellen van de Cor
poratie.

N aar aanleiding hiervan werd door 
het gemeentebestuur van Nieuwpoort 
den volgenden brief aan den Voorzitter 
van de Kustvisscherijcentrale, die alle 
reeders van Nieuwpoort groepeert, ge
stuurd:

« E r b lijk t u it ingediende verslagen 
aat ta lrijke  visschers weigeren hun vol
ledige vangst af te leveren bij de Cor
poratie.

Dte m ilitaire overheid heeft ons be
rich t dat die toestand geen dag langer 
zal geduld worden.

Daarom verzoeken w ij U  dringend A L ’ voor de Hoofdgroepeering « Visch en 
de visschers te berichten dat de volle- Visscherijproducten». 
dige vangst dagelijks aan de Corporatie' W . O.

moet afgeleverd worden, onm iddellijk m  
het binnenvaren der schepen. Voortaa i 
is het verboden den volgenden dag de 
visch in te leveren.

W ij zijn verplicht wekelijks een vev- 
slag op te sturen naar de Kreiskomma) t- 
dantur te leper. In  dit verslag zulltn 
de namen der visschers opgegeven woe
den die hun vangst n iet volledig hebbc n 
ingeleverd bij de Corporatie.

Strenge maatregelen zullen ge trof f< n 
worden. Het zal n.l. aan de weerspa i- 
nigen verboden worden nog in  zee te 
gaan. Tegen deze uitspraken besta it  
geen beroep.

De Kustvisscherijcentrale is gelast 
met de mededeeling van dit schrijvm  
aan al de belanghebbenden.

Een afschrift van dezen brief woidt 
heden overgemaakt aan den heer Kreis- 
-commandant te leper. »

Het resultaat
Als gevolg hiervan leverden alle vis

schers visch en garnaal af aan de C< n- 
urale. De tongen werden echter, op eer. 
paar uitzonderingen na, niet ter be
schikking gesteld van voomoemd orga
nisme.

Deze m anier van handelen va lt vo le
dig af te keuren, We wijzen de vissch jrs 
>/an Nieuwpoort insgelijks op de zw ire 
gevolgen, die hun handelwijze kan te
weegbrengen.

H erinnert U wel: «Het is te laat (‘en 
put gevuld als het kalf verdronken is».

De werking te Zeebrugge
Ten gevolge van de weinig gunslige 

tij, hadden de visschers slechts zeMen 
gelegenheid uit te varen. Alles verliep 
in deze haven normaal.

De werking te Bouchaute
In  den beginne deden ziich in  c’eze 

haven moeilijkheden voor. E r  werd < ch- 
ter krachtdadig ingegrepen en slads 
Dinsdag verloopt de werking om zoo te 
zeggen normaal.

Oprichting van centrales
In  het Staatsblad van 11 M ei jl. is een 

besluit verschenen van den heer ) ’iet 
Meeuwissen, Leider van de Nationale 
l  andbouw- en Voedingscorporatie, w aar
bij o.a. er een centrale wordt opgericht

H e t onze Visschers naar Le Havre
(Vervolg van bladzijde 1)len of er zich te bevinden.

Middags werd ons door den heer 
Z IT T IN G  Ledun een feestelijken m aaltijd  aange- 

De heer J. De Souter, p laatselijk secre- boden, want haringfilets en vischkro- 
taris der Boerencorporatie zit den Maan- ketten waren van de partij en de tafel 
dag en V rijdag van 10 tot 12 uur in  het had voor de vier Belgische in vité ’s, waar- 

B U R G E R L IJK E  STAND Bureel der aardappelen, 2e verdieping, onder de visschers Everaert Prosper en
Geboorten: Strubbe Agn.s, VUssegem; 

Baert Rosetta en M ariette, Heist; Hilder- 
son Nicole, de Sm et de Naeherlaan, 96; 
Quintens Lutgarde, Nieuwm unster; Van 
Damme Anna, Langestraat, 33; Cam- 
bier Annie, Van M aerlantstraat, 22.

Overlijdens: Knockaert Karei, 92 j„  
echt. Meysman Celina; De W u lf Eugeen 
72 j., echt. Lenoir Octavie.

Huwelijken: Maes André, Damme met 
Raes Magdalena, alhier.

Huwelijksafkondiging: Sim on Eduard 
La  Louvière met Duynslaeger Ernestine 
alhier.

Stadhuis, voor het opnemen van alle Valère Ponjaert, een feestelijk uitzicht, 
veranderingen in  den veestapel. Het deed ons deugd en we waren des

te fierder ,omdat onze visschers hier be-B U R G E R L IJK E  STAND

De Panne
:

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 V rijdag 16 tot en met 
Maandag 19 M ei: 1. Ufa-actualiteiten ;
2. K u ltuurfilm ; 3. «Tw aalf m inuten na 
M iddernacht», met Geraldine K a tt, U r 
sula Herking, Peter Deltgen, e. a.

Program m a van Dinsdag 20 tot en met 
Donderdag 22 M ei: 1. Ufa-actualiteiten; j .... .
2. Ku ltuurfilm ; 3. «M ijn dochter doet dat fr fge,,!^ SC oc 
niet», de film , die reeds verleden week f£ ‘i
zou gespeeld worden.

CASIN’O, Zeedijk. — Program m a voor 
de gansche week en op Zondag 18 M ei:
1. Ufa-actualiteiten; 2. Ku ltuurfilm ; 3.
«De Florentijnsche Hoed» met Heinz 
Rühm ann.

In  beide cinem a’s, vertooningen om
19.30 uur. Zondag doorloopend vanaf
14.30 en 15 uur.

A PO TH EEK D IEN ST .
Zondag 18 Mei zal de dienst geduren

de de gewone Zondaguren waargenomen 
worden door den heer apotheker Lamo- 
ral.

C IN EM A N IEU W S
Vanaf dees week wordt de prachtige 

reeks Ufa-film en ingezet door: La  Haba
nera, met de groote tragédienne en zan
geres Zarah Leander. De vertooningen 
zijn als volgt: V rijdag en Zaterdag 16 
en 17, telkens om 7.30 uur en Zondag 18 
M ei om 2.30, 5 en r?.30 uur. Het program
ma behelst -La Habanera» een prach ti
ge Ufa-weekoverzicht en een mooie do
cumentaire.

A R B E IT S T E L L E N IE U W S
Deze week werden enkele jongelingen 

jonger dan 18 ja a r afgedankt volgens de 
laatste wet van het arbeidsambt. Ten 
overstaan zijn echter wederom een veer
tig ta l nieuwe aanwervingen gedaan in 
zoover, dat voor het oogenblik de 450 
plaatsen overschreden werden. Deze week 
is ook overgegaan tot de uitdeeling van 
de 500 gram rantsoenkaas welke om de 
maand zal uitgedeeld worden. D at is dus 
wederom een verbetering voor het lot 
van den werkman. Vanaf deze week is 
ook een verhooging in  tarief voorzien.

K L EED ER K A A R T
Wanneer deze in  voege komen, weet 

men nog niet, één feit is zeker dat de 
nieuwe kaarten reeds ten stadhuize te 
v/achten liggen. De m achtigingen tot be
voorrading voor textielprodukten is in 
tusschen geschorst op den dag dat de 
kleederkaarten in  voege komen.

C IJF E R S  OVER HET VLEESCH
Ziehier enkele cijfers welke w ij u it het 

verslag van den heer Warmoes die zich 
gedurende de drie laatste maanden met 
de vleeschrantsoneering heeft bezig ge
houden, geput hebben.

Bevolkingscijfers :
Heist inwoners 6716
Ram skapelle 614

Vluchtelingen 315

wezen niet te moeten onderdoen in  wel-
Geboorten: Bodyn Marie-Rose, van levendheid met om het even wie, ten-

Achiel en De VLeghere, Irene, Knokke- minste als de omstandigheden het ver-
straat, 152. eischen.

Maurice, •I^el se.1 Zo°  werd den dag op een nuttige wijze
ri Landschoot M aria, dienstmei,d bei- doorgebracht, was ons rijtu ig  gerepa-
aen aim er reerd en vertrokken we naar Dieppe,

Viaene M aurits, waar ondertusschen Germonpré Marcel
riaafof-ot £, t| Gr ^ aiS' r en Maurice waren aangekomen om der.aaister te H eht, Reyzerhove Albrecht, o  68 die zich od de hellins: bevond te
kolenhandelaar te Brugge met Couhysder X fpön hprsteUer. bevond, te
M aria. z. b. te Heist nerstenen.

Overlijden: Ia fra te  Vincent, Polderstr, 
te Heist

heeft reeds 
sedert haar ontstaan 
22 M IL IO EN  FRA N K  

opgebracht 
verdeeld onder 
89.944 W IN N ERS.

W aagt uw kans bij de 
V ijfde Sch ijf

NOG 22.436 LO TEN  
voor een bedrag van 
V ijf m illioen en half
Trekking : H a lf Ju n i

Na enkele raadgevingen en bemoeiin
gen met onze visschers aldaar nog ver
toevend, vernemen we dat de 0.14 met 
de 0.26 boot op sleeptouw, den anderen 
morgen vertrekt.

D it geschiedt dan ook zoo.
De O .l, 0.21 en 0.182 zullen denkelijk 

einde der week volgen, alsook de 0.68, als 
deze tijd ig  gereed komt.

E lk  schip kreeg hier van Lt. G raff, 250 
!  1 lite r mazout, 25 1. smeerolie en 5 kg. vet. 
« ; Het is 10.30 uur ais we Dieppe op Don- 
• derdag 8 Mei verlaten. We doortrekken

■: !
: Riet Sluitingsuur te  

Oostende vervroegd
De heer burgemeester bracht ter ken-

• i nis van de bevolking dat het sluitings- 
;  ! uur als volgt geregeld werd:
;  j De drankhuizen moeten sluiten om 
; 121 uur. De bevolking mag zich niet meer 
;  ' op straat bevinden vanaf 21.30 uur.
;  ) E r  werd vastgesteld dat er op het 
: grondgebied van onze stad sabotageda- 
! den gepleegd werden tegenover de Be- 
» zettende M acht. E r werden nam elijk t;
• , lefoonleidingen stuk gemaakt.

VORST
In  den nacht van 11 op 12 M ei heeft 

het voor zijn doen nogal flink gevroren. 
Men kan zich de woede en de teleur
stelling voorstellen van velen alhier, toen 
zij ’s morgens eens in  hun tu in tje gin
gen zien, enkel m aar om te constatee- 
ien  dat al hun reeds bovenstaande aard
appelen bevroren waren.

B U R G E R L IJK E  STAND
Geboorten: Vermeulen Hans, van Ro

bert en Thieren Germ ana; Jacques Ro
bert van Andreas en W innock Zulma.

Huwelijken: Lam bregt Gerard, metser 
en Harteel M artha, z. b., beiden alhier; 
Vandamme Gaston, werktuigkundige en 
Bulteel G racia, z. b., beiden alhier.

Overlijdens. Vanhoutte Lodewijk, z. t>. 
63 j., wed. Leune Anna; Mertens M ar
cel, 1 m., zoon van Mertens M aria.

Totaal inwoners 7645 
vleeschrantsoenen te 

267,575 kgr.
In  de maand Februari: Vleeschrant

soenen 7492,100; ontvangen 2026,500; te 
kort 5465,600 kg.

In  de m aand M aart: Vleeschrantsoe- 
nen 8294,825; ontvangen 4949,500; te kort 
3345,535 kg.

In  de maand A pril: Vleeschrantsoe
nen 8027,250; ontvangen 5857; te kort 
2170,250 kg.

Heist heeft dus in  3 maanden te kort 
ontvangen 10.981,175 kg geslacht vleesch 
of ongeveer 22.000 kg. levend gewicht, 
gelijk aan 50 beesten.

D it is dus de reden waarom de Hei- 
stenaren hun volle vleeschrantsoen niet 
hebben kunnen bekomen. Hopen we het 
beste voor de toekomst.

Abbeville, St. Omer, en besluiten ra a r 
Gravelines te rijden, daar we vreezen 
dat Jacobus Legein met z ijn  N.12 er liet 
gereed zal komen bij het vlot brengen 
van zijn vaartuig.

Jacobus Legein is inderdaad een b iaaf 
man, m aar h ij kan met de Franse ien 
en Duitschers m oeilijk zijn plan trekken.

TE G R A V EL IN ES
Na onze boterhammen onderweg in 

den auto gegeten te hebben, bereiken 
we rond 13.30 uur Gravelines. We rijden 
xiaar Grand Fort Philippe, waar we in 
derdaad den eigenaar aantreffen, bewe
rend veel m oeilijkneden te ondervin len 
en over geen m ateriaal te beschikken 
om zijn vaartuig vlot te brengen.

We zien al gauw w aar de hond gelon- 
den ligt. 32 man zijn opgeëischt om het 
zand weg te nemen. Over weiers, a r der 
m ateriaal en touwwerk beschikt h ij niet 
en van de Franschen valt er weinif; te 
oekomen.

We begeven ons naar de Hafenuber- 
wachnung en de Hafencommand uit, 
doen uitschijnen dat, zoo het vaar uig 
Zondag of Maandag niet vlot is, i ien 
het opnieuw voor langen tijd  zal heb oen 
en vragen de mogelijkheid om over de
gelijk m ateriaal te kunnen beschikken.

We duiden de plaatsen aan waar we 
dit m ateriaal desnoods kunnen doen op- 
eischen en in  een paar uur bezitten we 
de opeischingsbons. We geven aan den 
Franschen leider der werklieden en ian 
den reeder de noodige in lichtingen en 
instructies met het oog op de veroere 
werkzaamheden, oekomen dat een sleep
boot zeker op het geschikte oogen >lik 
zijn hulp zal verleenen en vervoegen ian 
de heeren M atthys, Ponjaert en Eve
raert, die ondertusschen in  de café «Le 
Chat Noir» te Gravelines in lichtin  ;en 
hadden genomen ever de plaats waar 
een vrouw, daar in  de beruchte M eida?en 
doodgesmeten, thans rust.

Zoo eindigde in  viei dagen een ïeis, 
welke alhoewel zeer vermoeiend > liet 
m inder nuttig is geweest voor onze kl< ine 
reeders. ###

B ij het ter pers gaan, vernemen we 
dat de 0.14, reeder Albert Verbiest, inet 
de 0.29 boot van Maertens, Woensdag
avond de Oostendsche haven heeft a in 
gedaan, komende van Dieppe en nadat 
Boulogne moest aangedaan worden n et 
motordefect.

Nog enkele weken geduld en alle vaar
tuigen op de Fransche kust achterg -la
ten, zullen hun thuishaven aanged ian 
hebben, ter welzijn van de bevoorrad ing 
van onze bevolking en ter behoud van 
het eigendom van zooveel kleine reedirs, 
die met hun vaartuigje hun brood mse- 
ten verdienen.

Alzoo hopen we te zullen hebben b ij
gedragen tot het verrichten van nu .tig» 
werk in deze harde tijden, w aarin o ïze 
visschers en hun vaartuigen het eent te 
meer hard te verduren hadden.

P. Vandenberghe.
D A N K B E T U I G I N G

Van de visschers Everaert en Ponjaert 
ontvingen we zooeven hiernavolgi nd 
schrijven:

M ijnheer,
We vinden het ons een dure plichl U 

van harte te bedanken voor al hetgene 
gij voor ons gedaan hebt.

Niettegenstaande gij ons persoonlijk 
niet kendet, w aart gij onm iddellijk be- » 
reid ons op die m oeilijke en voor U k >s- 
telijke reis mede te nemen en ons te 
helpen. G ij hebt misschien door uwe ■ 
lange afwezigheid uw eigen zaken moe
ten verwaarloozen om de onze te d ieren 
en wat gij daar voor ons gedaan hebt, 
weten w ij best.

Niets was voor U  te veel of te ver en 
het is m aar alleen spijtig voor ons, vis
schers, dat er zoo weinig zulke onbaat
zuchtige mannen gevonden worden, die 
onze zaken zoo ter harte trekken.

Dat hebben .we van U gezien voor ons, 
voor diegenen die te Dieppe, Fécamp 3n 
Gravelines vertoefden.

Door uw toedoen en die van Schep in  
Pierre Van Damme, is het ons mogelijk 
geweest onze schepen op te zoeken in  
zullen we binnen enkele weken een ie- 
sultaat kunnen bereiken.

W i] hopen dan ook voort op uwe me-
__________________ ______ __________ , dewerking te mogen rekenen om onze
de voorwerpen en nam elijk beddegoed. den «kot» voorwaardelijk" 3 ja a r en een zaak tot een goed einde te leiden en ome 
vrouwkleederen, pelsen, ladders enz. be- geldboete van 700 frank of 1 maand. schepen in  België terug te hebben. Nooit 
drieglijk weggenomen uit een v illa  ten R IJW IE L D IE F  T EEK EN D E  PR O T EST  vergeten w ij, w at gij ten andere reeds in

Rechtbanken
B O E T S T R A F F E L IJK E  RECH TBA N K 

VAN VEU RN E
V ER K O O P EN  SLA CH TEN  VAN VAR-

REC H TBA N K  TE  BR U G G E
F IET SD IE FS T A L . —  Degroote Dom ini

que, uit Knokke-aan-Zee had een rijw ie l
E EN S . —  Luc. Leon, oorlogsinvalied te ( gestolen en was bedronken toen h ij de 
De Panne, had aldaar op 26 December j fiets bereed. H ij kreeg voor het eerste 
1040'een varken levend verkocht aan een feit 1 maand geangenisstraf en voor het 
hoogeren prijs dan den maximumprijs, tweede feit 350 fr. boete of 15 dagen.
H ij werd veroordeeld tot een geldboete 
van 182 fr. of 8 dagen gevangenisstraf.

—  Boe. Pieter, vischleurder te De 
Panne, had eveneens een varken gekocht 
aan overdreven prijzen en geslacht in 
een niet aangeduid slachthuis. D it kost 
hem een geldboete van 700 fr. of 1 maand 
gevangenisstraf, met verbeurdverklaring 
van de opbrengst van het aangeslagen 
varken.

EERRO O F. —  M aer Ludovica, hu is
houdster te Nieuwpoort, had aldaar op 
20 Februari 1941, kwaadw illig een be
paald feit aangetijgd aan Van Nieuwen- 
hove Edouard, dat van aard was om hem 
in  zijn eer te krenken of hem aan de 
openbare verachting bloot te stellen. De 
rechtbank veroordeelde haar tot 14 da- 
dagen gevangenisstraf en 350 fr. boete 
of 15 dagen.

D IEFST A L  VAN A L L E R L E I ZAKEN . —
Sal. Alfred, eJecetrieker te M iddelker

ke, had aldaar op 1 M aart jl. allerlei za
ken, waaronder een frigo, een boorma- 
chien, dekens, enz. bedrieglijk weggeno
men ten nadeele van Opstaele Georges, 
Wegens deze feiten werd h ij verwezen 
tot een gevangenisstraf van 5 maand en 
een geldboete van 700 fr. of 1 maand ge- 
vangeimsstraf.

OPSTAND. — Tanghe Ach. van Nieuw
poort had opstand gemaakt tegen de 
rijksw acht. H ij werd veroordeeld tot een 
geldboete van 350 frank of 15 dagen. W e
gens smaad 210 frank of 10 dagen, we
gens braakafsluiting, 182 frank boete of 
8 dagen, wegens dronkenschap 105 frank 
of 5 dagen.

V R IJS P R A A K . — De genaamde M aria 
G., wonende te Oostende was beticht een 
geldsom te hebben ontvreemd. Na een 
korte beraadslaging werd ze vrijgespro
ken, de feiten niet voldoende bewezen 
zijnde.

SLA G EN .— Schoonaert Kam iel, wonen
de te Snaaskerke, hoorde zich veroordee- 
len wegens het toebrengen van slagen, 
tot 700 frank boete of 1 maand. Van- 
derveken Pharailde kreeg voor hetzelfde 
fe it 350 fr. boete of 15 dagen. De B. P. 
bekwam 200 frank.

EEN  O O STENDENAAR SLO EG  D E PO 
L IT IE . — Henderson Arm and van Oos
tende, diende op het bankje te zitten we
gens wederspannigheid en slagen aan de 
politie. H ij kreeg daarvoor 1 maand ge
vangenisstraf en 700 frank boete of 1 
maand. Om de politie te hebben ge
smaad tijdens het uitoefenen van haar 
ambt werd Henderson verwezen tot een 
geldboete van 182 frank of 8 dagen.

EEN  G EVECH T. —  Sabbe Ju lien  van 
Eernegem had slagen toegebracht aan 
Engelbrecht R. met het gevolg dat deze 
laatste werkonbekwaamheid opliep. — 
Zulks kost aan Sabbe 3 maanden gevan-

D IEFST A L  U IT  EEN  V ILLA . — Rie. J. 
werkm an te Nieuwpoort, thans opgeslo- 

W E R K  VAN DEN L E E R T IJD  ten in het gevang te Brugge, wegens an- 
V ijf leerlingen onzer gemeente legden dere feiten, en Ver. Rachel, huishoudster genisstraf, voorwaardelijk 5 jaar. Le- 

hun eindproef met prachtig resultaat af. eveneens u it Nieuwpoort, hadden te clercq I. van Oostende m aakt zich plich- 
Vantorre Gerard, leerjongen-timmerman | Oostduinkerke in  M ei-Juni 1940 allerhan- tig  aan hetzelfde feit. Uitkom st 3 maan-
bij Rotsaert Ju les bekwam 89 t.h. van ' ................ "
de punten. Colus Gerard, timmerman, 
ingeschreven bij de gebroeders Pyckavet
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behaalde 84 op 100. De Brabander Aimé, nadeele van R ichet Simone en Gosset Al- AAN. — B ij verstek werd Arthur S... u it deze m oeilijke tijden voor ons gedaan
I achtereenvolgens in  de leer bij Verm inck bert. R . werd veroordeeld tot 4 maand Kortem ark, veroordeeld tot drie maan- hebt.
Westkapelle, Rotsaert Jules, Heist en gevangenisstraf en 350 fr. geldboete of den gevangenisstaf om een rijw ie l gesto- Aanvaard intusschen, M ijnheer Van-
Catry Knokke 88 op 100. Rogghé Adolf, 15 dagen gevangenisstraf en V tot twee len te hebben. H ij teekende verzet aan denberghe, onzen besten dank en gro
leerjongen-schilder bij zijn vader Rog- maand gevangenisstraf en 182 fr, boete en de rechtbank heeft nu de straf op ten.
ghé H ippoliet te Westkapelle 78 op 100. of 8 dagen gevagenisstraf. één maand teruggebracht. Ponjaert V. en Everaert P.
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B E K E R  D ER  K U ST  »
D E V O O R W ED ST R IJD

A. S. Oostende (Res.) 
S. K.

2 —
Stadsbeambten

f Voor een bevredigende belangstelling 
werden volgende ploegen in  lijn  gesteld: 

A. S. Oostende: Pincket; Depauw Fr. 
en Weghsteen; Van Huysse, Vansteehel- 
man en Tanghe; Hollemeesch, Deschacht 
J., Janssens, Scharlaken en Delrue.

S. K . Stadsbeambten: Pintelon; G il
bert en Lauweres; Devynck, De Boodt en 
Servais; Rotsaert, ZwaenepQrfl, Hagers, 
Hollevoet en Vanwalleghem  

M et vlug spel wordt aangevangen. Na 
m inuten spel k rijg t Rotsaert den bal 

toegespeeld en nummer één verdw ijnt 
ia de netten van Pincket. A. S. is geens
zins ontmoedigd en valt dachtïg aan. 

.Na 14 m inuten k rijg t Scharlaken een 
<voorzet van Hollemeesch en de gelijk
maker is geboren. V ier m inuten later 
bchiet Hollevoet een tweede punt voor 
de Stadsbezoldigden binnen en na 21 
minuten leiden ze reeds met 3-1 langs 
Rotsaert. De localen geven een stevige 
repliek en het spel is vlug en zeer aan
trekkelijk. De verdedigingen blijven ech
ter voorloopig den toestand meester en 
er wordt niet meer gedoeld vóór de rust.

Na kamp verwisseling trekt A. S. ten 
aanval en J .  Deschacht teekent een 
tweede doelpunt voor zijn e lfta l aan. 
Verder gaat de partij verdeeld door. Een 
strafschop tegen de localen wordt door 
Zwaenepoel nevens de netten gejaagd en 
met een verdiende zege voor de bezoekers 
wordt het einde gefloten.

A. S. Oostende 2 —  F. C. Knokke 0
Scheidsrechter Vandendriessche, die op 

een goede leiding mag terugblikken, stelt 
volgende ploegen in  lijn- 

A. S. Oostende: Calem yn; Roose en 
Hinderyckx ; Dehaemers, Aspeslagh en 
Wets; Vandierendounck, Deschacht K „ 
Debie, Lenaers en Depooter.

F. C. Knokke: Van Houtte; Nollet en 
Rombout; Dujardin, Stoens en Dhooge 
A.; Bolle, Seldermans, Van Hecke, Dhoo
ge’ S. en Desmidt.

De opgooi wordt door W ets gewonnen. 
Knokke leidt de eerste aanvallen, m aar 
weldra verplaatst Oostende het spel. Het 
wil echter in  de voorhoede niet vlotten 
en de tegenstrevende achterhoede kan 
gemakkelijk haar bedreigd kamp zuive
ren. W eldra beginnen de Oostendenaars 
het echter ernstig te meenen en schotten 
van Debie en Depooter eindigden nipt 
naast. De partij verloopt verder in  vlug 
tempo en beide ploegen halen prachtige 
staaltjes voetbal boven. Het is oprecht

een partij van vóór den oorlog. De ach
terhoeden toten zich echter n iet ver
schalken. Oostende is algemeen de meer
dere, terw ijl Knokke af en toe langs den 
linkervleugel gevaarlijk het locale kamp 
binnendringt. W anneer Lenaers ge
kwetst wordt, m aakt Knokke van den 
handikap der gastheeren gebruik om hef
tig aan te vallen en Calem yn aan het 
werk te houden. De Oostendsche portier 
is echter schitterend van brio en redt 
gevaarlijke schotten van Seldersmans en 
Van Hecke. De rust komt zonder dat er 
gedoeld werd.

De tweede speelhelft zet op met een 
geweldigen aanval van A. S., die terug 
voltallig is. Op schot van Debie moet 
iVollet hoekschop toestaan die wegge
werkt wordt. Knokke herstelt het even
wicht om geleidelijk het in itia tie f der 
partij in  handen te nemen. Een kopbal 
van Desmidt wordt door Calem yn opge- 
v-angen, die daarna duikelend redt op 
schot van Van Hecke. Na 16 m inuten 
doet Vandierendounck een mooie per- 
öoonlijke krachtsinspanning die hem al- 
over Rombout tot vóór de Knoksche kool 
brengt, zoodat Van Houtte voor de eerste 
m aal geslagen wordt. Knokke is n iet ont
moedigd en va lt duchtig aan. Calemyn. 
in  een bijzonder goeden dag, redt echter 
alles. Desmidt is nu midvoor geworden 
en doet zich alras opmerken door een 
kogel die op de la t te p letter slaat. In  
het Oostendsch kamp verwisselen Debie 
en Vandierendounck eveneens van plaats. 
Alhoewel langs beide zijden fel gezwoegd 
wordt, beheerschen de verdedigingen het 
veld. Slechts p lat vóór het einde zal De
schacht uit een voorzet van Vandieren
dounck een tweede doelpunt kunnen net
ten.
KA LEN D ER  VOOR ZONDAG 11 M EI

Voorwedstrijd:
14.30 u.: A. S. Oostende (Res.) — Oos

tendsche Po litie S. K .
Beker der Kust:

16 u.: A. S. Oostende ( I )  — M iddel
kerke.

Voor Zondag hebben we de derde ont
moeting voor den Beker der Kust. Oos
tende speelt tegen Gold S ta r M iddel
kerke, hetgeen een nieuwe aantrekke
lijke ontmoeting in  ’t verschiet brengt. 
M iddelkerke speelde prachtig kampioen 
van Ile  Gewestelijk en klopte dezen win
ter Casing-Kursaal met 5-1. Het is te 
verwachten dat de «rood-groenen» niets 
aan het toéval zullen mogen overlaten, 
w illen ze hun zegereeks voortzetten.

Als voorwedstrijd zullen de Oostend
sche Politiem annen trachten een w aar
dige repliek te bezorgen aan de invallers 
van A.S. die echter de voorkeur hebben,

.a  ■
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Lofoten-visscherij bevredigend
De groote jaarlijksche Lofoten-cam- 

pagne (in  Noorwegen) die thans nage
noeg beeindigd is, geeft bevredigende 
resultaten te zien. Hoewel dit ja a r een 
kleiner aantal vissehers naar de Lofo.ten 
getogen was en groote moeilijkheden 
bestonden inzake het betrekken van 
motorbrandstof, aas en andere hulpm id
delen, kon de visscherij norm aal plaats 
vinden, en wel met een vangstresultaat, 
dat nagenoeg overeenkomt met d it van 
1940. D aar visch nu in  grootere mate 
dan voorheen voor de bevoorrading van 
de Noorsche bevolking in  aanmerking 
komt is dit resultaat niet zonder betee
kenis. De binnenlandsche consumptie 
zal volledig gedekt kunnen worden, en 
de quantums die daar boven uitgaan 
zijn reeds naar Duitschland uitgevoerd, 
en wel hoofdzakelijk in  verschen toe
stand, hetgeen de prijzen gunstig be- 
invloedde. De verdiensten van de vis- 
schers worden bevredigend genoemd.
De Oesterverzending in  Nederland

De oesterverzending heeft over April 
bedragen naar:

N ederland ................. 43.424 stuks
B e lg ië .......................  56.570 stuks
Duitschland ............. 7.500 stuks

Totaal: 107.494 stuks

Controlem aatschappij voor 
Visscherij in  Japan

de

Boksen
DE B IJE EN K O M ST  VAN 11 D EZER 
GAAT BEPA ALD  DOOR OP ZONDAG 18

Ongewijzigd programma, metl 
Karei Sys jn publieke oefening

Zooals iedereen weet, diende jongste 
meeting in  het Sportpaleis uitgesteld te 
worden, daar de Antwerpsche kolonie te 
laattijd ig  aankwam  in  onze stad. W ij 
vernemen dat dezelfde meeting nu aan
staanden Zondag 18 M ei in  het Sport
paleis zal p laats hebben, met een onge
wijzigd programma, w aarbij daarenboven 
een interessante oefening voorkomt van 
Karei Sys, met Robesyn, Taecke, Everaert 
en Van Eenoo, dit in  het vooruitzicht 
zijner ontmoeting tegen Roth, op 4 Ju n i 
te Brussel.

Deze oefening van K are i Sys zal heel 
wat belangstelling verwekken, te meer 
daar zij door de aktualiteitenm aatschap- 
pij «UFA» zal gefilmeerd worden. D it 
wordt dus een bijzondere attraktie welke 
niemand zal w illen missen.

De prijzen der plaatsen zijn vastge
steld als volgt: ring 30 fr.; eerste rang 
25 fr.; tweede rang 20 fr.; derde rang 
15 fr.; balkon 10 fr.; volksplaatsen 5 fr.

Kaarten  kunnen op voorhand bekomen 
worden in  het Hotel Central, W apen
plaats of in  het Café Conscience, Tor
houtsteenweg 57.

Ziehier het volledig programma dezer 
meeting, die stipt te 15 uur begint: 

Liefhebberswedstrijden over 4x2 min. : 
De Ram m elaere (74 kg.) Oostende te

gen Van de Ven (74 kg.) Antwerpen.
Raeder (64 kg.) Duitscher tegen Pas- 

mans (64 kg.) Antwerpen.
M arly (59 kg.) Oostende tegen Ver- 

cammen (59 kg.) Antwerpen.
Zeebrouck A. (58 kg.) Oostende tegen 

Lams (58 kg.) Antwerpen. 
Beroepswedstrijd over 10x2 min.: 
Declercq (57 kg.) Oostende tegen 

Regnier (57 kg.) Antwerpen. 
Beroepswedstrijd over 10x3 )m in.:
A ll Gerard (84 kg.) Oostende tegen 

August Devos (84 kg.) Antwerpen.

A N TW ER PSC H E BO K SER S  REED S 
ZATERDAG  TE  OOSTENDE

Ten einde de onaangename verrassing 
van verleden Zondag te verm ijden, heeft 
in rich ter Theo Vanhaverbeke de noodige 
onderrichtingen gegeven om de Antwerp
sche boksers reeds Zaterdag te Oostende 
te doen toekomen, zoodat de meeting d it
m aal bepaald doorgaat.

Herinneren w ij er nog aan dat de be
sproken plaatsen geldig blijven en steeds 
nieuwe kaarten op voorhand kunnen 
verkregen worden in  een der twee boven
gemelde locatiebureelen.

ONZE B O K SER S  TE  VEU RN E

V ier Oostendsche liefhebbers waren 
Zondag aan den slag te Veurne. Het 
werd bijna een nederlaag over gansch 
de lijn , want alleen Hoornaert kon tegen 
M ars een m atch nul uitslag uitwerven. 
De drie anderen werden met de punten 
geklopt: Avereyn door M arino; R. Zee
brouck door Caulier en Hoorne door 
Myny. Het kon beter!

De Japansche m inister van landbouw 
is voornemens een controlem aatschappij 
op te richten voor de geheele Japannee- 
sche zeevisscherij. De nieuwe m aatschap
p ij, welke met een kap itaal van 100 m il
lioen yen zou van wal steken, en die 
opgevat is als een holding, zal van 
groote beteekenis zijn voor het econo
misch leven van het land.

Bevriezings-installaties
Rond de 50 Fransche conservenfabrie

ken hebben met Duitsche firm a’s u it de 
betrokken Duitsche industrie contracten 
gesloten voor de constructie van bevrie
zings-installaties.

Spaansche Regeering bevordert 
Stokvischvangst

De stokvisch is een van de belangrijk
ste voedingsmiddelen van den Span
jaard. D aar h ij voor een groot gedeelte 
uit het buitenland dient betrokken, is 
de Spaansche regeering er op bedacht 
de tot dusverre bescheiden Spaansche 
stokvischvangst met alle middelen te 
bevorderen. Dezer dagen is het tweede 
schip van een serie van zes stokvisch- 
vaarders, die met financieelen steun van 
den Staa t gebouwd worden, op de werf 
van de Constructor a N aval de Sestao van 
stapel geloopen. Het schip draagt den 
naam  Mareiro, heeft een waterverplaat- 
sing van 2.630 ton en hoort toe aan de 
grootste Spaansche m aatschappij voor de 
stokvischvangst, nl. de Sociedad Pesque- 
rias y Secadoros de Bacalao de Espana 
(P .I.S .B .E .) te Pasajes. Deze eenheid is 
bestemd voor de vangst in  de wateren 
van New-Foundland en IJs lan d .

De stokvischvangst werd reeds sedert 
eeuwen in  Spanje als beroep uitgeoefend. 
Desondanks is zij in  den loop der tijden 
steeds in  belangrijkheid afgenomen, zoo
dat zij tenslotte nog slechts voor een 
onmogelijk gedeelte in  ’s lands verbruik 
voorzag. Nagenoeg al de stokvisch diende 
uit het buitenland betrokken te worden. 
In  1927 greep de Staa t in  en contingen- 
teerde h ij den invoer van stokvisch. Van 
dit jaa r af kon zich weer een bescheiden 
Spaansche stokvischvangst ontwikkelen. 
Om geheel onafhankelijk te zijn van im 
port moest Spanje beschikken over een 
vloot van minstens 60 schepen, een aan
ta l dat men momenteel nog ver is van 
te benaderen. Thans wordt nog het 
grootste gedeelte van de stokvisch uit 
Noorwegen, IJs lan d  en andere landen in 
gevoerd. In  de jaren 1927 tot 1934 be
droeg de waarde van dezen im port ge
middeld 129 m illioen peseta’s (46.000 ton 
visch). Hiertegenover bereikt de besom

ming van den door Spaansche schepen 
aangevoerde stokvisch m aar 6 m illioen 
peseta’s. H ierb ij dient men te bedenken, 
dat de Spaansche stokvisch-consumptie 
met ca. 135 m illioen peseta’s zoowat 55 
t.h. van de waarde van het geheele 
Spaansche vischverruik uitm aakt.

Het streven om de Spaansche stok
vischvangst weer to.t bloei te brengen 
heeft reeds tastbare resultaten opgele
verd. Alleen de vangstvloot van de 
P .I.S .B .E . heeft in  het voorjaar en in  
den zomer van 1940 2,5 m illioen kg. visch, 
ter waarde van 12.800.000 peseta’s, aan
gevoerd. Reeds werden twee fabrieken, 
te Pesajes en te E l Ferrol, voor het ver
werken van de visch opgericht, een an
dere is voorzien in  Galicië.

Gemeenschappelijke Kas 
voor de Zeevisscherij

- r r i r r r m - r i 1 fiTraris
U hebt succes met een Advertentie 

in  « H E T  V IS S C H E R IJB L A D »  
het meest verspreide en meest 

gelezen weekblad van de Kust.

(vervolg)
EEN RA M PSPO ED IG  JA A R

Het jaa r 1940 mag als een zeer ramp
spoedig jaa r aanzien worden.

De gekende ongevallen met doodelijken 
afloop, die de zeevisscherij getroffen heb
ben, worden ten getalle van 24 aange
stipt. Deze gevallen dagteekenen allen 
van vóór 10 Mei 1940 JVIen weet natuur
lijk  niet wat er verder met onze Zee
visscherij gebeurd is.

Vooraf past het aan hen, die het 
zwaarste offer — dit van hun leven — 
brachten, evenals aan de beproefde fa
m ilies, onze treurende hulde te brengen.

W ij vermelden Beyen Carolus, Pieters 
Marcel, Vandeputte Joseph, Schoonbaert 
Oscar, bemanning van de 0.67; Falle in  
Karel, Vanheetvelde Joseph, Vanhecke 
M arcel, Eereboudt Leon, van de B.24 ; 
V îietinck Camiel, Boey Leon, Couwyzer 
Guido, Vroome Pieter van de Z.47; Dob
belaere Frans, Vandeveire Achiel, Ackx 
Leon, Govaert Pieter, van de H.58; Po- 
pelier Alex., Sampson A., Ponjaert A., 
Marannes L., van de B.36 en Depotter 
Louis, Depotter Robert, Depotter Marcel, 
Braeckm an Frans, van de N.4.

Deze slachtoffers lieten 15 weduwen 
na en 39 weezen; zes waren de steun 
van vader en moeder. De beproeving was 
bijzonder zwaar voor de vrouw van De

potter Louis: ze verloor immers bij de 
ramp overkomen aan N.4 haar echtge
noot en twee zoons.

Z W A R E  G E L D E L IJK E  GEVOLGEN
De bijzondere afdeeling voor Oorlogs

risico heeft getracht in  de mate van 
naar bescheiden krachten de nooden 
dezer beproefde huisgezinnen te lenigen.

Slechts beschikkend over een gezamen
lijke ontvangst van 166.439,01 fr., moest 
zij het hoofd bieden aan een uitgave 
van 2.038.191,66 fr.

Een sóm van 297,173,54 fr. was beschik
baar bij den aanvang van 1940. Op dit 
bedrag moest insgelijks nog de scheeps
ramp 0.165 geregeld worden.

Het spreekt bijgevolg van zelf dat de 
Kas niet in  staat was alle kapitaal- 
stortingen te doen voor de vestiging van 
de verschuldigde lijfrenten. Z ij heeft dan 
ook het besluit genomen aan de belang
hebbenden slechts de lijfrenten  uit te 
betalen en van alle kapitaalstortingen 
voorloopig af te zien.

Onlangs werd daarenboven een besluit 
genomen bij dewelke de toelating ver
leend wordt, om het beschikbaar geld 
der gewone sectie aan te wenden voor 
de sectie oorlogsrisico, in  geval het inkas 
dezer laatste volledig uitgeput is.

W . C.

Tram Oostende-Het Zoute en terug
U U R T A BEL VANAF 12 M E I 1941

OOSTENDE —  H ET  ZO UTE
Oostende: Marie-Joséplaats ........

W
7.15 7.55

R
9.19 11.00

R
12.06 13.42

R
15.20 16.20 17.20 18.20

Station K a a i ............. — . — — — — — — — — — ■ — •
Station Stad  ............. ....... 6.35 7.21 8.01 9.25 11.06 12.12 13.48 15.26 16.26 17.26 18.26

Breedene: Dorp ............................. ......  6.51 — — 9.40 — 12.27 14.03 — — 17.41 18.42
aan-Zee ....................... — 7.34 8.14 — 11.19 •— — 15.39 16.39 — —

....... 6.59 — — 9.48 .— 12.35 14.11 — ■ — 17.49 18.51

......  7.07 7.47 8.27 9.56 11.32 12.43 14.19 15.52 16.52 17.57 18.59

....... 7.16 8.36 10.05 11.41 12.52 14.28 16.01 17.01 18.06 19.09
Blankenberge: Station .................. .......  7.26 8.46 10.15 11.51 13.02 14.38 16.11 17.11 18.16 19.20
Zeebrugge: V aart ........................ ....... 7.37 8.57 10.26 12.02 13.13 14.49 16.22 17.22 18.27 19.32

......  7.46 9.06 10.35 12.11 13.22 14.58 16.31 17.31 18.36 19.41
....... 7.50 9.10 10.39 12.15 13.26 15.02 16.35 17.35 18.40 19.45

Knokke: Station ............................. .......  7.54 9.14 10.43 12.19 13.30 15.06 16.39 17.39 18.44 19.49
D ijk  ................................. ....... 7.58 9.18 10.47 12.23 13.34 15.10 16.43 17.43 18.48 19.53
Z o u te ............................. ......  8.00 9.20 10.49 12.25 13.36 15.12 16.45 17.45 18.50 19.55

’s Zondags alleen vertrekt nog een tram  om 12.43 u. uit Oostende naar Den H aan; aankomst te 13.15 u.

H ET  ZO UTE —  OOSTENDE :
W  R  R  R

Knokke: Zoute ...........................................  6.13 7.40 9.28 10.50 12.32 13.53 14.53 15.48 16.53
Station ....................................... 6.19 7.46 9.34 10.56 12.38 13.59 14.59 15.54 16.59

Duinbergen ..................................................  6.23 7.50 9.38 11.00 12.42 14.03 15.03 15.58 17.03
Heist-aan-Zee .............................................  6.27 7.54 9.42 11.04 12.46 14.07 15.07 16.02 17.07
Zeebrugge: V aart ...................................... 6.38 8.03 9.51 11.13 12.55 14.16 15.16 16.11 17.16
Blankenberge: Station ............................ 6.50 8.14 10.02 11.24 13.06 14.27 15.27 16.22 17.27
W end u ine .....................................................  7.00 8.24 10.12 11.34 13.16 14.37 15.37 16.32 17.37
Den H a a n ..................................................... 7.10 7.53 8.33 10.21 11.43 13.25 14.46 15.46 16.41 17.46
Klemskerke .................................................  7.18 8.01 —  10.29 —  13.33 —  —  16.49
Breedene: aan Zee ....................................  —  —  8.46 —  11.56 —  14.59 15.59

Dorp .......................................... 7.26 8.09 —  10.37 —  13.41 —  —  16.57
Oostende: Station Stad  ..........................  7.42 8.24 8.59 10.52 12.09 13.56 15.12 16.12 17.12

Station K a a i ........................  —  —  — —  —  — —  —  —  —• —
M arie-Joséplaats .................... 7.48 8.30 9.05 10.58 12.15 14.02 15.18 16.18 17.18 18.18 —

’s Zondags alleen vertrekt nog een tram  om 13.20 u. u it Den Haan, welke om 13.52 u. .te Oostende aankomt.
R : Reisgoederen. — W : Enkel op werkdagen.

Tram Oostende-De Panne en terug

18.32 
18.28
18.32 
18.36 
18.45 
18.56 
19.06 
19.15

—  17.59 19.28

18.12 19.41

OOSTENDE D E PANN E

VI55CNER5 !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EN 
NIEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN

BELIARD.CPIGHmC
OOSTENDE ^ S>A.

Oostende: Station Stad  ...
M arieJoséplaats

Koninginnelaan ... .............
M ariakerke D ijk  ..............
Raversijde D ijk  ..................
M iddelkerke: Post .............

K u rsaal ........
Westende: B a d ...................
Lombardzijde Dorp ............
Nieuwpoort: Stad  .............

D ijk  ..............
Kerk  .............

Oostduinkerke Bad  ............
Dorp ........

Koksijde Dorp ...................
B a d ......................

Idesbald ..............................
De Panne D ijk ...................

D E PANNE
D ijk

O OSTENDE

De Panne 
Idesbald 
Koksijde Bad  .................... .

Dorp ...................
Oostduinkerke D o rp ............

B a d ............ .
Nieuwpoort: K e r k .............

D ijk  ..............
Stad ..............

Lombardzijde Dorp ............
Westende Bad  ...................
M iddelkerke: K u rsaa l ........

P o s t .............
Raversijde D ijk  ..................
M ariakerke D ijk  ... ............
Koninginnelaan ..................
Oostende: M arie-Joséplaats 

Station Stad  ...

W R R Z R
5.35 8.00 9.15 10.55 12.13 12.32 14.00 15.20 16.25 17.25 18.45
5.41 8.06 9.21 11.01 12.19 12.38 14 06 15.26 16.31 17.31 18.51
5.45 8.10 9.25 11.05 12.23 12.42 14.10 15.30 16.35 18.35 18.55
5.53 8.18 9.33 11.13 12.31 12.50 14.18 15.38 16.43 18.43 19.03
5.57 8.22 9.37 11.17 12.35 12.54 14.22 15.42 16.47 17.47 19.07
6.04 8.29 9.44 11.24 12.42 13.01 14.29 15.49 16.54 17.54 19.1-1
6.05 8.30 9.45 11.25 12.43 13.02 14 30 15.50 16.55 17.55 19.15
6.11 8.36 9.51 11.31 12.49 13.08 14.36 15.56 17.01 18.01 19.21
6.18 8.43 9.58 11.38 12.56 14.43 16.03 17.08 18.08 19.28
6.24 8.49 10.04 11.44 13.02 14.49 16 09 17.14 18.14 19.34
6.30 8.55 10.10 11.50 13.08 1455 16 15 17.20 18.20 19.40
6.34 8.59 10.14 11.54 13.12 1459 16.19 17.24 18.24 19.44
6.41 7.03 9.06 10.21 12.01 13.19 15.06 16.26 17.31 18.31 19.51
____ 7.10 — — — 13.26 16.33 19.58
____ 7,17 — — — 13.33 16.40 20.05
6.49 7.23 9.14 10.29 12.09 13.39 15.14 16.46 17.39 18.39 20.11
6.53 7.28 9.18 10.33 12.13 13.43 15.18 16.50 17.43 18.43 20.15
6.56 7.33 9.21 10.36 12.16 13.46 15.21 16.53 17.46 18.46 20.18

W R Z R R
5.45 6.40 7.09 9.28 10.44 12.24 13.54 15.29 17.02 17.54 18.54
5.48 6.45 7.12 9.32 10.47 12.27 13.57 15.32 17.05 17.57 18.57
5.52 6.50 7.16 9.36 10.51 12.31 14.01 15.36 17.08 18.01 19.01
5.58 12.37 15.42 18.07
6.05 12.41 15.49 18.14
6.12 6.58 7.24 9.44 10.59 12.51 1409 15.56 17.17 18.21 19.09
6.19 7.31 9.51 11.06 12.58 14.16 16.03 17.24 18.28 19.16
6.23 7.35 9.55 11.10 13.02 14.20 16 07 17.28 18.32 19.20
6.29 7.41 10.01 11.16 13.08 14.26 1613 17.34 18.38 19.26
6.35 7.47 10.07 11.22 13.14 14.32 16 19 17.40 18.44 19.32
6.42 7.-54 10.14 11.29 13.10 13.21 14 39 16.26 17.47 18.51 19.39
6.48 8.00 10.20 11.35 13.16 13.27 14.45 16.32 17.53 18.57 19.4a
6.49 8.01 10.21 11.36 13.17 13.28 14.46 16.33 17.54 18.58 19.46
6.56 8.08 10.28 11.43 13.24 13.30 14,53 16.40 18.01 19.05 19.53
7.00 8.12 10.32 11.47 13.28 13.39 14.57 16.44 18.05 ïy.oy 19.5 <
7.08 8.20 10.40 11.55 13.36 13.47 15.05 16.52 18.13 19.17 20.05
7.12 8.24 10.44 11.59 13.40 13.51 15.09 16.06 18.17 19.21 20.06
7.18 8.30 10.50 12.05 13.46 13.57 1515 17.02 18.23 19.27 20.15

W : Enkel op werkdagen — Z: Enkel ’s Zondags — R : Reisgoederen
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Schets uit het 
Vischmijnbedrijf

D e r d e  Vervolg

door ---------
Hendrik B R Y S

In  het postbureau leg ik ons pakje facturen zoo dicht 
mogelijk bij den « trieur », opdat de vischhandelaars, die 
na m ij nog kunnen komen, de adressen niet meer onder 
de oogen zouden krijgen. Alle vischhandelaars zijn goede 
vrienden, doch er is niet één betrouwbaar. Loyauteit staat 
niet in  de woordenschat van de Vischm ijn. Ze w illen allen 
leven en handel drijven, doch liefst van al alleen.

M et lange stappen leg ik den verren afstand naar huis 
af. Zelfs nu nog wandel ik in  de M ijn , want de vischgeur 
gaat met m ij mee en b lijft halsstarrig tot zelfs in m ijn 
haren hangen.

I I I

Vandaag houd ik m ij in  ’t bijzonder bezig met het 
boeken van de orders, die wij gisteren uitvoerden, in  het 
grootboek der clienten. De enkele kleine bestellingen die 
thans moeten verpakt worden kan Fred alleen in  orde 
brengen. Het is namiddag. De zon, die zich nu eens niet 
achter wolken verstopt, belooft reeds warmere dagen.

Ik  schrijf de flinke order van W. Kemp op zijn rekening. 
Gelukkig m aar dat deze handelaar op onze voorwaarden is 
ingegaan en w ij tegen terugbetaling mogen leveren; zoo 
moet h ij toch eerst zijn geld afdokken vooraleer zijn waar 
te ontvangen. Het is de ideale oplossing voor de verzenders 
om zich te vrijw aren tegen insolvente handelaars. W ant 
alswanneer w ij hen op rekening laten betalen, moeten wij, 
bij het opmaken van de jaarbalans, immer rekening houden 
met schuldenaars die in  staat van onvermogen zijn, en 
waarvan w ij nooit een rooden duit meer zien.

Fred stu ift binnen. H ij duwt een blauw briefje onder 
m ijn neus: een telegram .Dedju ! W ij zijn er ingeloopen. 
Kemp weigert de visch. Het telegram geeft enkel de geijkte 
formule: « Zending geweigerd wegens niet-bestelling - W at 
doen - Stationschef».

Ik  vraag M ijnheer Pol wat er mee te doen staat, w ijl 
ik op echt Vlaamsche m anier m ijn verontwaardiging lucht. 
M ijnheer Po l neemt het nogal kalm  op. H ij heeft jaren in 
Engeland gewoond en heeft zich het flegme der Engelschen 
eigen gemaakt. H ij bekijkt de zaak nuchter zonder er te 
veel commentaar rond te weven.

W ij zijn er ingeloopen ja, doch wij moeten zien te 
redden wat er te redden valt. Klagen helpt niet. De visch 
laten terugsturen? Dat gaat niet. De verzendingskosten 
zouden te groot zijn en de visch bedorven. De w ijting 
zouden w ij nog wel aan ’t leger kunnen leveren. De andere 
kleine visch, mooi opgepoetst —  dit biedt in  de vischm ijn 
geen moeilijkheden — zou een kloostergemeenschap of een 
pensionaat nog als versche visch kunnen opdienen; m aar 
a l die kabeljauw en de roggen zou Pescator alleen nog 
kunnen gebruiken, alhoewel hetgeen de vischm eelfabriek 
voor deze bedorven waar zou geven slechts drinkgeld voor 
de knechten zou kunnen zijn. Ofwel, der gewoonte getrouw, 
kunnen wij de visch laten verkoopen door den stationschef 
aan den meestbiedende, dit beteekent aan Kemp zelf. W ant 
dit is, in  de kleine dorpen van het Groot-Hertogdom, de 
gewone m anier om aan goedkoope visch te komen. De han
delaar, die meestal alleen ter plaatse als vischhandelaar 
gevestigd is, ofwel in akkoord met zijn collega’s, weigert 
de zending bij aankomst. Daar de afstand en noodzake
lijkerw ijze de vrachtkosten te hoog zijn, krijg t de stations
chef een telegrafisch bevel vanwege den verzender, de visch 
aan den hoogst mogelijken prijs te verkoopen. Wanneer 
de beambte van den sjacheraar ter plaatse de vervoerkosten 
ontvangt, is h ij al tevreden.

De verzender mag in  een spiegel kijken en zijn eigen 
beeld uitschelden. A l is men nog zóó voorzichtig, toch laat 
iedere handelaar zich vangen. Het ware nochtans gemak
kelijk  deze schadeposten te verm ijden. Het ware voldoende 
een zwarte lijs t u it te hangen waarop al de slechte betalers 
zouden vermeld staan om deze praktijken stop te zetten.

Doch het egoïsme onzer vischhandelaars laat zulks niet 
toe. Z ij vinden er zelfs een heim eiijK genoegen in hun 
concurrenten te zien beetnemen, zooctat het veie schuimers 
u it het binnenland gelukt het heele jaar door handel te 
drijven op Kosten van de verzenders.

Een nauwelijks merKbare glim lach speelt om de fijne 
lippen van M ijnheer Pol. H ij sch ijnt er zich niet veel van 
aan te trekken. Z ijn  strak en toch m ild gelaat laat zijn 
gedachten niet doorschemeren.

«Henri, laat bestens vencoopen».
Ik  staar een beetje dwaas naar zijn verstandigen kop.
« Stuur m aar een telegram », zegt h ij, « m iddelerwijl 

zal ik  een brief aan Kemp schrijven. Geef mij eens zijn 
ju ist adres ».

Voordat het telegram goed en wel verzonden is, hoor ik 
M ijnheer Pol reeds op zijn oude machine tikken. De nieuws
gierigheid brandt de zate van m ijn zetel, toch waag ik het 
niet hem te storen. Het dubbel van den brief krijg ik wel 
in handen om te classeeren, m aar ik zou nu reeds willen 
weten hoe de Baas op het geleden verlies reageert. Nijdig 
doorblader ik m ijn grootboek, doch immer leg ik weer de 
rekening van Kemp voor m ij open. D it is zijn derde be
stelling. Doch de winst op de twee eerste bestellingen ver
wezenlijkt kan onmogelijk het thans geleden verlies dekken.

De visch zal toekomende week een beetje duurder moe
ten verkocht worden, zoodat de handelaars die regelmatig 
hunne rekeningen voldoen het deficiet zullen aanvullen; 
want een verzender die zich respecteert dient er immer 
voor te zorgen dat zijn goede clienten de jaarbalans in  zijn 
voordeel doen sluiten.

Het nerveuze tikken houdt op. Ik  krijg  den brief in 
handen en stomverbaasd lees ik hem twee-driemaal over :

(Vervolgt).
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A PO T H EEK D IEN ST
Zondag 18 Mei zal de apotheek De 

W ulf, Marie-Joséplaats 7, den ganschen 
dag open zijn.
H ET VOETPAD
van de Alfons Pieterslaan werd over en
kele dagen in één-twee-drie opengebroken 
om er een zware kabel te leggen.

M aar een paar dagen la te r was men 
reeds druk in  de weer om de voetpaden 
dicht te leggen.
DE M IL IT IEV ER G O ED IN G

Voor de maand Ju n i 1940 wordt de 
achterstallige m iliitevergoeding uitbe
taald  aan de soldijtrekkende m ilitairen, 
wederopgeroepenen en onder de wapens 
gehandhaafden.

De uitbetaling geschiedt in  het lokaal 
«Chez Pan», aan het Theater, op den 
hoek van de Vlaanderenstraat en de Van 
Iseghem laan. Daar worden eveneens alle 
in lichtingen verstrekt.
AFG ED A N KT

Maandag laatst werden een vijf-en- 
dertigtal arbeiders, welke tijd e lijk  aan 
vaard waren in  de Stedelijke W erkhui
zen, afgedankt.

Het heeft nochtans groote verwonde
ring verwekt bij de betrokkenen dat 
twee werklieden, die te A artrijke wonen, 
niet hieronder vielen. Men zou toch best 
doen eerst de vreemden af te danken en 
slechts daarna de stadsgenooten.
OOSTENDENAARS IN DE HOOFDSTAD

Ind ien U  in  de hoofdstad verb lijft, 
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)
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IJZERW AREN - 

QUINCAILLERIE

GAS EN E L E C T R IC IT E IT
Tarieven voor M ei 1941:
E lectriciteit. —  Verlichting en u itstal

lingen 2,64 fr.; d rijfkrach t lifts  en nij- 
verheidsverbruik 1,54 fr. Huishoudelijke 
gebruiken: Tarief I  en II,  lage prijs 0,50 
fr., hooge prijs 1,54 fr.; tarief I I I ,  IV  en 
V 0,63 fr.

Gas. —  Gewoon verbruik 1,31 fr.; cen
trale verwarm ing 0,79 fr.

Bij de uitdeeling der 
Rantsoeneeringskaarten

Burgerlijke Stand
G EBO O RTEN

ST ER FG EV A LLEN

Cinema’s
P A L A C E

1. Aktualiteiten U fa in le  week.
2. Een dokumentair. f
3. Uitvluchten, vroolijke komedie -met 

M arianne Hoppe.

R I A L T O
1. Een dokumentair.
2. U fa aktualiteiten in  lste week.
3. Paniek in ’t Cirkus, met H arry Piel.

R E X
1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten Ufa in  le  week.
3. Haar Eerste Avontuur, met Lise 

W erner en Johannes Riem ann.


