
Drukkerij en Bureel 
Telefoon: 73.758 
Tel. Huis: 73.910

NIEUWPOORTSTEENWEG, 44, OOSTENDE
Postcheckrekening 1070.98 
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Corporatie voor 
Visch- en Visscherijproducten
P R IJZ E N DER V ISCH  VOOR 

V E R B R U IK E R
DEN

Hierna volgen de prijzen der visch, 
vastgesteld door het Com m issariaat van 
Prijzen en Loonen, die door den ver
bruiker moeten worden betaald aan den 
kleinhandelaar en alleen geiden aan de 
kust (t.t.z. w aar er geen vervoerkosten 
in aanmerking komen) :
1. Schuilen

Platjes, 10 à 20 cm.....................  12,50
Botjes

2. Platvisch, 20 à 30 cm...............  19,50
Schuilen

3. Platvisch, 30 cm. en meer ... 31,20
4. Schuilen, 30 cr. en meer ........ 28,—
5. Bots, 30 cm. en meer .............  26,—
6. Poers .........................................  8,30
7. Soldaten knorhaan ..............  8,30
8. Rog, k le in .................................  7,80
9. Rog, 1 à 2 kg.

10. Rog, 2 kg. en m e e r....................17,25
11. Tong, 75 gr. tot 110 gr........... ..23,40
12 Tong, 110 gr. tot 200 gr.......... ..62,—
13. Tong, 200 gr. en m e e r...............78,—
14. Tarbot en griet, tot 750 gr. ... 31,20 
lo. Tarbot en griet, 750-1500 gr. ... 39,—
16. T £ b o t en griet, 1,5-3 kg.......... ..46,80
17. Tarbot en griet, 3 kg. en meer 78,— 
13. W ijting , 4 en meer in 1 kg. ... 15,6u
19. W ijting , 5 en kleiner in  1 kg. T,8(i
20. Gol, m in dan 500 gr................  7,80
21. Gol, 500 gr. tot 2 kg................ ...15,60
22. Gol, 2 kg. en meer .................. ...23,40
23. Pieterm annen .......................... ...31,20
24. Haring, volle ............................ ...23,40
25. Haring, ijle  .............................. ...15,60
26. Sprot, gewone grootte ............15,60
27. Sprot, kleine m in dan 5 cm. ... 7,80
28. G a rn a le n ......................................15,-
29. Garnalen, gekuischte ............. ...60,—

In  de eerste helft van M ei kwam in 
België 75.000 kg. kleine haring u it Noor
wegen toe, w aarvan reeds 15.000 kg. als 
versch werden verkocht in  de groote 
centra, waaronder Brussel, Gent, Ant 
werpen, Lu ik  en Charleroi. De rest werd 
ingem aakt en men is met de verdeeling 
begonnen.

Een ander verheugend feit is de aan
komst op 14 M ei van den eersten wagon 
(10.000 kg.) versche visch u it Denemar
ken. Men verwacht nog verdere zendin
gen.

Onderhandelingen worden gevoerd om 
deze visch gedurende den Zomer regel
m atig te ontvangen.

W ELK  AANDEEL 
WORDEN VOOR

MAG AANGEW END 
E IG EN  G E B R U IK ?

V ER BET ER IN G  VAN ONZE 
BEVO O RRAD ING

VISCH-

Men hoopt da.t, dank zij de tusschen
komst der hoofdgroepeering, weldra een 
tastbare verbetering in onze vischbe- 
voorrading zal tot stand komen.

Van verscheidene zijden werd ons de 
''raag gesteld welk aandeel van den buit 
gemaakten visch of garnaal door de kust- 
of strandvisschers (kruiers) mag afge- 
nomerj worden van de vangst.

U it bevoegde bron vernemen we dat 
de visschers, zoo kruiers als andere, mo
gen houden voor eigen gebruik de hoe
veelheid welke hun gezin op een dag 
kan verbruiken; het overige dient vol
ledig ter beschikking gesteld van de 
aankoopcentrale.

V ER ZO RG T  UW  GARNAAL
H erhaaldelijk werd vastgesteld dat de 

garnaal bij het koken niet genoeg ver
zorgd werd.

Aldus kwam het voor dat een voor 
Antwerpen afgeleverde hoeveelheid, bij 
aankomst gedeeltelijk afgekeurd werd.

De visschers hebben er alle belang bij 
hun w aar zoo goed mogelijk te verzorgen, 
w illen ze niet onverwachts voor het feit 
geplaatst worden, dat garnaal, als twee
de kw aliteit beschouwd, door de Centrale 
afgenomen wordt aan een verminderden 
prijs.

W. C

Wie bezorgt er ons Inlichtingen over. 

Wijjiebben nieuws van....
K an  ons iemand inlichtingen bezorgen K an  ons iem and in lichtingen geven 

over de fam ilie HONORE HAYMAN- over de fam ilie LAM S, hun dochter Vic- 
M ARSCH  en zonen Honoré, Ernest en toire en hun zoontje?
Frans, gewoond hebbende op de w ijk  Deze fam ilie woonde vroegler op de 
Opex, Oostende, uitgeweken in  M ei 1940 w ijk  Opex, Oostende, 
en laatst gezien te Dieppe? | D it wordt gevraagd door A .André,

D it wordt gevraagd door Mevrouw Zennestraat, Brussel.
Hayman-Lefèvre, M olenstraat, 1, Oos-1 
tende. i

M A U R IC E  G H Y S van de 0.329 «Diana 
Lucie, lie t langs het Roode K ru is aan ' 
zijn ouders en fam ilie Frans Ghys.Grens- 
straat, 1, Oostende, weten dat h ij in  goe-1 
de gezondheid in  Engeland vertoeft.

A
VAN REM O O RT EL FRAN S, Monniken- 

hof, 13, Antwerpen, meldt ons dat h ij 
langs het Roode Kruis, nieuws ontvan
gen heeft van zijn VRO U W  en zijn zoon
tje FRAN S.

Z ij bevinden zich in  goede gezondheid 
te Exeter (Engeland). -

Kultureele Kaleidoskoop
In  ons geval was het m oeilijk een sug 

gestieven tite l te vinden voor deze kleine 
(kroniek, die regelm atig in  «Het Vissche 
rijbiad» zal verschijnen; de wereld houdt 
nu eenmaal van suggestieve en veelzeg
gende benamingen. M aar indien een 
welluidende naam  veel zegt, en veel 
goeds dekt, komt het er m inder op aan

In  de tweede p laats past het onze 
lezers voor te stellen —  vooral daar we 
wekelijks hun welwillende aandacht zui 
len dienen op te eischen —  wat we hen 
willen aanbieden. Een lezer hecht daar 
natuurlijk veel belang aan.

En nu eerst beseften w ij dat we ons 
voor een allesbehalve gemakkelijke taak 
bevinden. W ij zelf worstelen met het
geen hierboven als tite l w il prijken.

Kuituur beteekent beschaving, omvat 
dus alle uitingen van beschaving. Het is 
U misschien reeds duidelijk dat het hier 
zoo zeer niet gaat om het toestel dat L  
zich allen wel kunt voorstellen, m aar dut 
we veeleer onze wekelijksche kultureele 
kroniek hiermede trachten te vergelijken 
— beeldspraak noemt men zoo iets, als 
wij ons niet vergissen — en wel in dezen 
zin dat w ij U, telkens ons blad verschijnt, 
in deze kolom, een gevarieerd, onder alle 
oogpunten beschouwd, overzicht zullen 
geven wat er in  de afgeloopen of in  de 
jongste weken voorviel op de kultureele 
lronten in  Vlaanderen.

Wanneer men door een kaleidoskoop 
kijkt, ontwaart men talrijke , door middel 
van een weinig ingewikkeld mekanisme 
ontstane, fraaie en stervormige figuren. 
Misschien kan men d it een genot voor 
het oog noemen, m aar een ander doel 
streeft het heel zeker n iet na. En  hier 
ligt nu de m oeilijkheid, die w ij ons met 
bovenstaande «suggestieve» vergelijking- 
benaming op den hals haalden.

W ij w illen wél een doel nastreven met 
aeze kultureele hoekjes. W ij w illen een 
programma brengen van onze Vlaam sche 
kultureele aspekten. W ij w illen een 
voortdurende gids schenken aan hen die 
wij hopen stilaan te kunnen interessee- 
ren in hetgeen op kultureel gebied op de 
dagorde staat. W ij w illen vooral de ver
schillende facetten van de Vlaam sche 
hultuur onder oog nemen.

Beschaving kan m aar gedeeltelijk ver
eenzelvigd worden met een zekeren tijd . 
Kuituur is volksbezit (Verschaeve) ; op 
dit bezit kan het volk voor eeuwig steu
nen. Dus dienen we ook onze kaleidos
koop te richten op de Vlaam sche Kul- 
tuurwaarden uit vorige eeuwen, op de 
reeds sedert lang gegaarde sieraden van 
onze Nationale Beschavingsschat. Deze 
kroniek zal dus ook kultuurhistorisch 
kunnen genoemd worden.

Er is in  het hart van velen en ook in 
het onze een groote vreugde: er va lt een 
niet te loochenen heropleving der be
langstelling waar te nemen, in  het bezit 
dat ons steeds het recht verschafte een

volk te zijn. De eigenlijke kultureele op
bloei dateert reeds van vroeger. Nu zal 
echter over de breede lagen van ons volk 
een droom in  vervulling gaan : ook zij zul
len zich kunnen voeden aan de bron van 
onzen onuitputtelijken Kultureelen rijk 
dom.

D it zal tevens de verwezenlijking me
debrengen van onze eeuwenoude verlan
gens.

In  het besef dat w ij ook daartoe ons 
steentje w illen aanbrengen, voelen we 
ons een weinig stijgen in  eigen achting, 
iie t is m isschien geen louter zelfbedrog.

Moeten de Visschers 
nog Ecoragegelden 

betaSen t
UBf l A t

In  verband met het artikel in  ons 
vorig nummer verschenen, ontvingen we 
volgend schrijven van de Visschersgilde 
«-t Zal wel Gaan»:

« Het artikel in  uw blad w aarin  U  de 
Visschersgilde beticht « zonder reden » 
ecoragegelden af te houden, daar er geen 
sfslag meer bestaat, verwondert ons ten 
zeerste. De bijdrage 1 %  of zij nu ecorage 
heet of iets anders, wordt door de vis- 
schersjeden vrije lijk  betaald en dient om 
er een sekretariaat op na te houden dat 
voor hen allerlei werk verricht: boek
houden, belasting, sociale wetten, brief
wisseling, voorschotten geeft, enz. Die 
bijdrage bedroeg tot 18 M ei 2 %  ten 
einde de noodige reserve te bekomen om 
de borgsom voor 4 ot 5 wachtschepen te 
kunnen storten, zoodra he£ toegelaten 
zou zijn aan de visschers onder eigen 
bewaking te varen. De 1 %  kan ook 
0,50 %  en minder worden wanneer er 
meer vaartuigen zouden kunnen vis
schen.

Eindelijk  b lijft dit geld eigendom van 
de visschers en de w inst wordt bij het 
afsluiten van het boekjaar aan de vis
schers terug betaald a pro rata van hun 
stortingen.

W ij verwachten dat U  ons antwoord 
als terechtw ijzing op dezelfde plaats als 
bedoeld artikel zult w illen laten verschij
nen. »

Nota der Redactie
W ij nemen nota van d it schrijven, 

m aar gaan er niet mee akkoord, daar 
verschillende visschers bij «’t  Za l wel 
Gaan» niet aangesloten zijn en van deze

Nog Visschersvaartuigen 
op de Terugreis

Zooeven is, bij het ter pers gaan, onze 
bestuurder teruggekeerd u it Ouistreham 
en Fécamp. Verslag over deze reis zal 
op de 3e bladzijde gegeven worden.

U it St. Vaast en Fécam p komen hier
navolgende vaartuigen terug:

Z.14 «Frans Henriette», van Vlietinck 
Hector, u it St. Vaast;

Z.27 «De Hopende Visscher», van Ver- 
burgh Frans, uit Coury;

H.19 «Henri Marie», reeder Vantorre 
Henri, u it St. Vaast;

N.35 « Angèle-Aline », van Schoolaert 
Gerard, u it St. Vaast;

Z.16 «Denise», van Latruw e Pieter, uit 
Fécam p;

Z.42 «Kompas», van Raphael Huys
seune, komende van Audierne.

Deze vaartuigen zullen denkelijk Zon
dag of Maandagavond hun thuishaven 
aandoen.

Aldus werd hier nuttig werk verricht 
en met de 0.17 en de 0.197, die te Fé
camp gereed liggen en op hun beman
ning wach'ten, zullen alle vaartuigen, 
buiten deze van La  Rochelle, welke vrij 
gegeven waren en hersteld, terug hun 
thuishavens aangedaan hebben,

In  ons verslag over de reis van den 
heer Vandenberghe, komen we hierop 
terug.

Bij de Buurtspoorwegen

MARKTBERICHTEN
ANTWERPEN

W E E K  VAN 19 TOT 24 M EI 1941
a) Bedeeling van visch in  de M ijn : 

22.167,3 kg. Belgische visch, waaronder 
18.482 kg. garnaal, en 18.911 kg. vreemde 
visch.

b) Visch rechtstreeks op de visch
m arkt gevoerd m its het betalen eener 
vergoeding van 0,12 fr. per kg. netto ge- 
w icnt: 455 kg. vreemde kreukels.

P rijs  van de onderstaande vischsoor 
ten, verkocht op de stedelijke vischm arkt 
te Antwerpen op V rijdag 23 M ei:

Bot 17, 32 fr. per kg.; schar 16, 24, 30 
fr. per kg.; gestoomde pos 14 fr. per kg.; 
garnaal 19 ir. per kg.; spiering 32 fr. 
per kg.; kreukels 5 fr. per li.ter.

D it zijn prijzen rechtstreeks aan den 
verbruiker.

OOSTENDE
O PBREN G ST  DER V ISSC H ER S 

VAARTU IGEN

Deze overwegingen en nog andere, ga- j te groote afhouding van twee per hon-
ven gestalte aan onzen opzet een kleine 
Àultuurkroniek te openen in  d it blad. 
Toekomende week vangen we daarmede 
aan.

P. K . W

Uurregeling der 
Treinen

Volgende treinen vertrekken nog uit 
Oostende-Kaai: om 6.17 u. naar Gent; 
om 7.30 u. naar Brussel Zuid; om 17 u. 
naar Gent; om 17.30 u. naar Brussel Z.

Uur van aankomst der treinen te Oos
tende-Kaai: om 7.52 u. u it Gent; om 
9.46 u. u it Brussel Z.; om 19.46 u. u it 
Brussel Z.; om 20.26 u. u it Gent.

derd niet in  kennis gesteld, werden. Als 
de huidige 1 %  afgehouden wordt, wat 
zeer veel is, om er een secretaris op na 
te houden, dan dient men de visschers 
niet in  den waan te doen verkeeren, dat 
dit ecoragegelden zijn, zooals op de 
briefjes vermeld.

Deze gelden moeten niet afgehouden 
worden van hun besommingen, m aar 
dienen als een vrijw ilige bijdrage be
schouwd van hen, die lid  zijn van «’t Zal 
Weel Gaan» en dat kan van elkeen niet 
gezegd.

W at zal men doen met de af gehouden 
gelden van hen die geen lid  zijn ?

Za l men die weergeven ?
Ons schrijven is dus niet van oelang 

ontbloot geweest en bewijst eens te meer 
het w illekeurig optreden van deze veree
niging.

De exploitatie-uitslagen van de buurt
spoorwegen voor het jaa r 1940 in  onze 
gewesten luiden als volgt:

Lijn Oostende-De Panne
Ontvangsten: van reizigers, 2.805.672,15 

fr.; van reisgoed, 1.470,94 fr.; van goe
deren, 275.206,23 fr.; van verscheidene, 
16.114,17 fr. Totaal: 3.098.463,49 fr.

De uitgaven zijn : exploitatie-kosten,
2.848.034.04 fr.; beheerkosten, 131.684,70 
fr Totaal: 2.979.718,74 fr.

Deze lijtn lie t dus een batig saldo van 
118.744,75 fr.

Lijn Oostende-Knokke
Ontvangsten: van reizgers, 4.767.014,54 

fr.; van reisgoed, 925,41 fr.; van goede
ren, 463.316,29 fr.; van verscheidene.
50.517.04 fr. Totaal: 5.286.773,28 fr. 

U itgaven: exploitatiekosten, 5.166.328
fr. 20; beheerkosten, 224.687,86 fr. Totaal: 
5.391.016,06 fr. Verlies: 104.242,78 ff.

Donderdag 15 Mei.
0.181 150,— 0.169 2770,—
0.87 2340,— 0,57 1832,50
0.33 1160,— 0.25 2380,—
0.119 2290,— 0.185 1600,—
0.82 1930,— 0.161 1920,—
0.107 2604,75 0.180 1290,—

1 G arnaal: 2212 kg. waarvan 1110 kg.
. voor Vlaanderen. 15Ü kg. voor Brugge en
952 kg. voor Oostende. —  V isch: 23 kg.
250 gr. voor Oostende.

1
Vrijdag 16 Mei.
0.133 1819,75 0.171 200,—
0.114 330,— 0.75 380,—
0.51 440,— 0.183 380,—
0.48 500,— 0.331 2177,50
0.22 1358,— 0.167 770,—
0.144 2400 — 0.79 2110,—&
0.103 460 — 0.37 1986,—
0.123 2710,— 0.110 3292,—
0.11 2830,— 0.41 I860,—
0.3 74 2380,—

G arnaal: 2841 kg., waaronder 480 kg.
voor K o rtrijk  en 2361 voor Antwerpen.
—  Visch : 40 kg. 700 voor de omliggende
gemeenten.
Zaterdag 17 Mei.
0.148 100,— 0.171 580,—
0.45 430,— 0.172 550,—
0.107 1672,— 0.35 170,—
0.67 670,— 0.75 780,—
0.42 144.0,— 0.82 1912,—
0.213 480,— 0.57 1471,50
0.129 2390,— 0.87 1800,—
0.114 900,— 0.48 970,—
0.185 1440,— 0.51 520,—
0.25 1830,— 0.126 3370,—

0.167 760,— 0.54 1850,— 
0.33 750,— 0.120 120,—
0.103 790,— 0.119 960,— 

G arnaal: 2827 kg., waaronder 300 kg. 
voor Antwerpen, 330 kg. voor Brussel en 
2397 kg. voor Oostende. — Visch: 46 kg. 
100 gr. voor Oostende.
Zondag 18 Mei
0.133 
0.331 
0.174 
0.310 
0.11 
0.39 

G arnaal.

3154,50
3000,—
3060,—
4208,—
2550,—
3814,—

3967 kg.,

0.144 
0.79 
0.123 
0.37 
0.22 
0.41 

w aarvan

3480,— 
3260,— 
4010,— 
2870, 
3713,75 
3174,50 

2820 kg.
voor Leuven-Luik, 300 kg. voor Aalst, 600 
kg. Lokeren-St. N iklaas en 247 kg. voor
Oostende, 
tende.

V isch: 65 kg. 500 voor Oos-

Maandag 19 Mei.
0.57 940,— 0.203 510,—
0.75 420,— 0.42 790,—
0.183 260,— 0.103 180,—
0.48 410,— 0.114 570,—
0.180 470,— 0.87 2420,—
0.167 690,— 0.169 2760,50
0.126 2871,50 0.129 1983,—
0.64 1350,— 0.82 1287,50
0.185 1793,75 0.107 2566,—
0.161 1708,—

G arnaal 2254 kg., waarvan 300 kg. 
voor Namen, 600 kg. voor Vlaanderen, 
420 kg. voor K o rtrijk  en 934 kg. voor 
Oostende. —  Visch: 137 kg. 400 voor Oos
tende.

Beroepsvereeniging der 
Vischhandelaars van 

Charleroi en Omstreken

Dinsdag 20 Mei.
0.17 2300,— 0.51 630,—
0.25 2180,— 0.126 2924,—
0.133 3558,75 0.107 2130,—
0.169 2875,— 0.188 1460,—
0.174 3518, - 0.167 1080,
0.144 4068,— 0.171 530, •
0.37 2380,— 0.28 3096,—
0.310 4614,— 0.183 1080,—
0.22 2788 — 0.123 3488,—
0.11 3588,— 0.35 960,—
0.41 3699,50 0.39 3520,—

G arnaal: -5495 kgr., waaronder 2070 Kg.
«)or jtienegouwcn, auO Kg. voor Gent, «00 
Kg. voor Aaist en 1925 kg. voor Oostende 
en omliggende. —  Visch: 283,5 kg. voor 
Oostende.
Woensdag 21 Mei.
0.107 1650,— 0.167 590,—
0.171 870,— 0.203 780,—
0.183 800,— 0.188 1030,—
0.45 350,— 0.75 380,—
0.33 400,— 0.119 13o0,—
0.87 1890,— 0.169 3750,50
0.126 3476,— 0.189 2740,—
0.25 2910,— 0.67 730,—
0.161 1530,— 0.35 860,—
0.181 1420,— 0.82 2158,—

3.002 kg. garnaal en 44 kg. visch voor
Antwerpen. 
Donderdag 22 Mei.

De beschikbare kapitalen voor de ver
gunningen, studiën, aanleg, enz., der lijn  
Oostende-De Panne bedroegen 39.112.000 
fr., waarvan 36.360.745,65 fr. reeds wer
den uitgegeven en er dus 2.751.254,25 fr. 
beschikbaar b lijft 

Voor de lijn  Oostende-Knokke be
draagt het kap itaal 46.041.000 fr. E r 
werd uitgegeven 43.387.586,07 fr. B lijft  
dus beschikbaar: 2.653.413,93 fr.

Deze week

PALACE
de schlager van het seizoen

! 
i

de TRIOMF van ^

W illy  Forst \

OPÉRETTEj
(206) ^

in zijn  n ie u w e  film

De voormelde beroepsvereeniging kwam 
Zaterdag 24 M ei j.l. in  algemeene verga
dering bijeen.

W aren tegenwoordig: Mevrouw Claeys 
F., voorzitster van de Beroepsvereeni
ging; M. J .  Beysens, Provinciaal-Secre- 
taris van de Nationale Landbouw- en 
Voedingscorporatie; MM. A. Declercq en 
F. B risart, afgevaardigden van Bergen 
en La  Louvière; M. C. de Doncquers, 
verdeeler, enz.

)E5en m inuut Ingetogenheid werd ge
vraagd ter nagedachtenis van onze vis
schers en andere zeelieden, slachtoffers 
van hun plicht.

Mevr. Wwe Claeys deed een dringen
den oproep tot de vischhandelaars opdat 
zij zich zouden ver eenigen en wederzijds 
hulp verleenen.

M. J .  Beysens zette vervolgens op een 
bevattelijke wijze de werking uiteen van 
de Nationale Landbouw- en Voedings
corporatie. Het hoofddoel is: orde bren
gen in  de m arkt der voedingswaren. 
Hulde werd gebracht aan den heer P iet 
Meeuwissen, leider van de Nationale 
Corporatie.

M. Fr. Aerts, secretaris van de Beroeps
vereeniging der Vischhandelaars, zette 
den toestand op klare wijze üiteen. De 
vischhandelaars der streek verzetten zich 
tegen de onjuiste verdeeling van den 
visch die zou bestaan. Oostende, Brussel, 
Antwerpen zouden zich het leeuwenaan
deel toeëigenen, wanneer een n ijver
heidscentrum als Charleroi niets zou 
ontvangen. Dezelfde toestand zou be
staan w at de garnaal betreft, en men 
vraagt zich af waarom  de versche gar
naal van Nieuwpoort wordt uitgevoerd, 
wanneer men aan de behoeften van ons 
land niet kan voldoen.

De vischhandelaars van de streek keu
ren insgelijks de werking n iet goed van 
de inlegfabrieken van visch, die niet 
schijnen op de hoogte te zijn van de 
nieuwe reglementeering.

De vischhandelaars eischen de eerbie
diging van hun beroep en vragen dat 
de visch die van het buitenland komt 
in  verschen toestand zou worden gele
verd in  het belang van den verbruiker.

Na deze geslaagde vergadering sloten 
verscheidene nieuwe leden zich bij de 
beroepsvereeniging aan.

0.64 440,— 0.161 350,—
0.185 700,— 0.331 2560,—
0.133 2910,— 0.181 780,—
0.45 360,— 0.79 1880,—
0.67 380,— 0.174 22öü,—
0.167 420,— 0.144 2870,—
0.28 1550,— 0.41 1820,—
0.82 690,— 0.22 2050,—
0.171 380,— 0.37 2220,—
0.188 840,— 0.42 270,—
0.207 1440,— 0.11 2700,—
0.39 3160,—

G arnaal : 3301 kg. waaronder 450 kg.
voor Antwerpen; 1650 kg. voor Vlaande
ren en 1201 kg. voor Oostende. — Visch:
5 kg.
Vrijdag 23 Meji.
0.203 170,— 0.129 1675,—
0.51 400,— 0.171 220 —
0.181 840,— 0.107 1571,—
0.119 900,— 0.45 450,—
0.183 420,— 0.161 1310,—
0.75 350,— 0.87 2230,—
0.64 1120,— 0.169 2940,—
0.57 132i,— 0.126 2040,—
0.25 2360,— 0.144 2800,—

2340 kg garnaal en 9 kg. 300 voor
Brussel.
Zondag 25 Mei.
0.57 400,— 0.183 920,—
0.45 460,— 0.48 790,—
0.331 2972,— 0.167 790,—
0.79 2680,— 0.218 11U0,—
0.75 490,— 0.28 1420,—
0.144 2760,— 0.174 £780,—
0.114 920,— 0  67 540,—
0.171 1550,— 0.126 4499,60
0.207 2564,— 0.123 2864,—
0.41 2760,— 0.37 2844,—
0.110 4070,— 0.11 3140,—
0.22 4340,— 0.39 4934,—

G arnaal : 5316 kg., waaronder 2310 kg.
voor Brussel, 690 kg voor Aalst en 2316
kg. voor Oostende. —  Visich: 61,8 kg.
voor Oostende.
Maandag 26 Mei.
0.57 244,— 0.129 1750,—
0.64 1080,— 0.48 680,—
0.171 870,— 0.45 420,—
0.25 2050,— 0.119 1180,—
0.144 2420,— 0.203 670,—
0.82 1240,— 0.185 1130,—
0.181 1260,— 0.169 1900,—
0.78 2490,— 0.180 690,—
0.218 890,— 0.75 570,—
0.114 850,— 0.188 1430,—
0.126 2623,—

G arnaal 2709 kg., waaronder 1350 kg.
voor Luik, 360 kg. voor Tienen, 210 kg. 
voor St. Truiden, 780 kg. voor Leuven. 
9 kg. voor Oostende — Visch: 19 kg.

(Zie vervolg blz. 4).

LICHTEN KOOGWATER

liU N I

1 z 3.51 16.14
M 4.10 17.09

a D 5.40 18.13
4 W 6.49 19.25
5 D 8.00 20.35
6 V 9.05 21.35
7 z 10.04 22.31
8 z 10.57 23.23
9 M 11.48 —

10 D 0.14 12.38
11 W 1.03 13.26
12 D 1.50 14.14
13 V 2.37 15.00
14 Z 3.24 15.58
15 z 4.12 16.37
16 M 5.03 17.31
17 D 5.59 18.31
18 W 7.04 19.37
19 D 8.08 20.40
20 V 9.09 21.36
21 z 10.01 22.35
22 z 10.17 L3.J7
23 M 11.28 23.46
£4 D — 12.06
25 W 0.23 12.42
26 D 1.00 13.18
27 V 1.37 13.56
m Z 2.14 14.34
2S z 2.53 15.15
30 M 3.30 15.58

De uurwêrken
aan land vertoo- 
nen twee uur 
later.

JU N I

uit aan

1 z 3.35 19.4GO4 M 3.34 19.47
3 D 3.33 19.48
4 W 3.33 19.49
5 D 3.32 19.50
6 V 3.31 19.51r*1 Z 3.31 19.52
s z 3.30 19,52
9 M 3.30 19.53

10 D 3.30 19.54
11 W 3.29 19.55
12 D 3.29 19.55
13 V 3.29 19.56
14 Z 3.29 19.57
15 z 3.28 19.57
16 M 3.28 19.58
17 D 3.28 19.58
18 W 3.28 19.09
19 D 3.28 19.59
20 V 3.28 19.59
21 z 3.29 19.59
22 z 3.29 20.00
23 M 3.29 20.00
24 D 3.29 20.00
25 W 3.30 20.00
26 D 3.30 20.00
27 V 3.30 20.00
28 Z 3.31 20.00
29 z 3.31 20.00
30 M 3.32 20.00

Deze tabel geeft
het wezenlijk uur
volgeni de zon. -WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL .
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Het
X-Stralen Onderzoek onzer 
Kinderen en het Schoolturnen

M et schrik lazen we in  onze locale 
bladen den noodkreet naar aanleiding 
van den uitslag, die een eerste radiosco
pisch onderzoek in  het stedeli.ik dispen- 
sarium  van ongeveer 500 kinderen heeft 
opgeleverd

45 t.h. van ons kroost met flauwe lon
gen bevonden...

Als daartegen niet onm iddellijk wordt 
ingegrepen, dan roepen we:

Wee onze jeugd !
Wee onze toekomst !
Wee de toekomstige Oostendsche be

volking en met haar onze stad ! ’t Is  om 
zeggens de helft van onze hoop die ver
zwindt.

De oorzaken opzoeken is hier vast ver
loren werk; het helpt ons geen zier ver
der; we hoeven er zelfs niet aan te be
ginnen om de goede reden dat ze gekend 
zijn, en dat net m aar al te best geweten 
is hoe ongelooflijk veel er nog te doen 
va lt op het gebied der Volksgezondheid.

W eliich t vinden we geen enkele staa 
in ons land w aar het « ten honderd » 
üer zwakborstigen zoo hoog is als te 
Oostende. Bu iten de algemeene oorzaken 
ea de onvoldoende voeaing, zal het nach- 
teiijke «kelderen» en «schuilen» terw ille 
aer bombardementen er dezen w inter 
nog heel w at toe bijgeüragen hebben.

't G eval is te ernstig, te diep treurig 
om er niet bij stil te staan. De aandacht 
moet gewekt, overal, en w at meer is, er 
dient gehandeld, d irect!

u ie r helpt geen zeuren noch tierelan
tijnen. Op euseen rust een p licht, de 
hanüen uit üe mouwen te steken en 
daaen .te stellen.

Het staasoestuur staat hier eerst en 
vooral voor een zeer groote verantwoor- 
deujkneiü, en met de stadsoverheid ài 
wie een leiaend amot bekleedt of een 
rol heeft te vervuilen in  de opvoeding 
\ ...ï v-ize kinderen.

Hoe menigmaal sprak men niet ov.gr 
he.t nut aer goed geleide bewegingen; 
hoe veelvuldig werd m et gewezen op den 
gezonüen ïnvioed van de licnaamsoeie- 
ningen; hoe ontelbaar zuin de pogingen 
m et aie weraen aangewend om aan net 
vurnonaerricnt de p iaats te verleenen 
Oie net toeKomt; hoe rusteloos-aanhou- 
aena neboen zieners in  ons landeken 
m et geijvera om net groote belang van 
üe ncnam eiijke opvoeaing te doen erken
nen en er ae nooaige aanaacht en zorg 
voor te bekomen?

Alles nagenoeg tevergeefs. En  hier 
staan we nu met onze 45 t.h. kanüidaat- 
borsGiijaers... De turnles, och arme, hoe 
wera en wordt ze nu nog als assche- 
poetster behandeld!

Zal h ierin  verandering komen?
We voeien in  ons hart een sprankeltje 

hoop opweiien. juazen we onlangs in  onze 
locale oiaüen geen pleidooi voor de toe
passing van de laatste leerplannen en 
voorscnriften op het gebied van het 
schoolturnen, en lezen we nu niet dat 
onze Schepen van Onderwijs aan de 
scnoolhoofden heeft opgedragen dage
lijk s  aan de kinderen een ha lf uur lichte 
licham elijke oefeningen te doen geven?

Vandaar dat beetje hoop, een spran

keltje m aar, want hoe d ikw ijls gingen 
reeds orders uit voor de turnles, zonder 
net minste gevolg? Hoe lich t wordt hier 
o£ daar geen uitweg gevonden om zich 
te onttrekken aan hetgeen ongaarne 
wordt gedaan...

Nu dan, de nieuwe opdracht, eiken 
dag een ha lf uur turnen. Dat beteekent 
geenszins 30 m inuten lang oefenen. Als 
we het opruimen in  de klas, het be
geven naar de turnplaats, het aanvan
gen van de turnles, het eindigen en 
terug naar de klas gaan afrekenen, 
schiet daar nog slechts weinig van over: 
een kleine 20 m inuten of een kw artiertje 
voor de eigenlijke turnles. E r  zal niet 
veel tijd  te verliezen vallen.

Lichte licham elijke oefeningen, lu idt 
het.

Jaw el, heel goed, m aar welke?
Vóór dat er wordt aangepakt, zijn er 

al rapporten van geneesheeren om te 
uesliuten dat sport en lichaam soefenin
gen dienen geremd omdat de voeding 
onvoldoenae en abnormaal is. Langs den 
anderen kant zijn er andere geneeshee
ren ais de kippen bij om het ongegronde 
van dergelijke bewering te bepleiten.

Doch met dat al blijven we met onze 
1:3 t.h. waarvoor dient gestreden, en die 
aen eisch stellen aan te pakken.

De zwakken versterken is een gebod, 
en het lig t voor de hand hoe.

Hopen we vooreerst dat het beroep op 
de tusschenkomst van W interhulp niet 
vergeefs zal zijn. De tot borstiijders 
voorbeschikten dienen in  de eerste 
plaats een kloeke borst te krijgen. Een 
versterjs.ee voeding, waartoe ae ouders 
vooral alles in het werk dienen te stel
len, kan veel bijdragen. Doch de borst- 
Kas moet verruimd, de longen flink  ge
zuiverd tot in  de verste hoeken en tot 
nun functie meer bekwaam gemaakt. 
De soort van oefeningen legt zich dus 
vanzelf op: hier zijn oefeningen aange
wezen die in  groote mate de ademhaling 
aanzetten en bevorderen.

Ademhalingsoefeningen dus, in  zeer 
verscheiden en ook aantrekkelijke vor
men, zooveel mogelijk, zelfs Duiten turn- 
lessen om. We zouden zeifs aanraden af 
en toe, tusschen twee gewone lessen in, 
zitteno op de bank, een paar aoem- 
oeiemngen te doen uit voeren. De tijd  
schikt er zien goed voor; ter verlucntm g 
van het klaslokaal kan net venster wor
den opengezet, en in  korten tijd  kunnen 
telkens ae longen een goed stuk gerei
nigd worden, t Is  meegaand een u it
stekend middel om qen verloren tijü  
van het over en weer gaan voor üe turn
les in  te winnen.

We meenen hier gewezen te hebben 
op het eerste en ook op het goedkoopste 
üat onm iddellijk kan geoaan woroenf 
voor de gezondmaking van onze jeugd, 
en geven het ter overweging aan oe be- 
voegden, aan de opvoeders, aan de ou
ders.

D at ieder zijn p licht begrijpe en ver- 
vulle, en bedenke dat het beste m aar 
ternauwernood genoeg is voor onze kin
deren.

Hygiëa.

Rechtskundige Kroniek
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ERSATZ IJSROOM
U it ontvangen in lichtingen b lijk t dat 

er weldra een soort poeder tot vervaar- 
uiging van ijsroom, onder de controle 
van net M inisterie, op de m arkt zal ge
bracht worden. D it poeder vervangt de 
melk en andere producten, die in  nor
male omstandigheden voor de fabrikatie 
van ijsroom  worden gebruikt.
AAN DE GEZINNEN VAN KRIJGS- 

GEVANGEN RESERVEDOKTERS
Het Roode K ru is van België zou graas 

zoo spoedig m ogelijk vernemen welk de 
namen, voornamen en adressen zijn van 
ae reservedokters (burgers), die nu nog 
in  Duitschland gevangen zijn.

De fam ilies der belangstellenden wor
den verzocht de noodige inlichtingen 
naar het hoofdbestuur van het Roode 
Kruis, Vieurgatsteenweg 98, te Elsene, te 
sturen.

DE LANDDAG VAN DEN V. T. B.
D it Jaar gaat de V.T.B.-Landdag door 

te Antwerpen op Zondag 8 Jun i.
De algemeene jaarvergadering zai 

ditm aal een zeer bijzonderen lu ister heb- 
ben doordat de feestrede worüt gehou- 
üen üoor üen E. H. Cyriel Verscnaeve, 
üie zai handelen. over «Toerisme en K u i
tuur». Daarenboven verleenen de Iffider- 
avonden van Groot-Antwerpend-uA.G.A.) 
en een orkest, beiden onder leiding van 
toondichter Ivo  Mortelm ans, hun mede
werking.

Deze jaarvergadering gaat door te 
10.30 u. in  de Kon. Vlaam sche Opera, 
Fran k rijk le i en is kosteloos toegankelijk 
voor iedereen.

N iet alleen zullen tallooze V.T.B.-ers 
er aan houden aanwezig te zijn, m aar 
ook aiie belangstellenden zijn welkom, 
voor zoover plaatsen beschikbaar zijn.
INSCHRIJVINGEN IN HET HAN

DELSREGISTER
1 Ju n i 1941 is de uiterste datum  w aar

op alle personen die handel drijven ver
p lich t zijn zich te laten inschrijven in  
net hanaelsregister.

Op deze verplichting hebben we her
haaldelijk  de aandacht gevestigd.

Na den datum van 1 Ju n i zal het ar
tikel 12 van het Beslu it van 16 October 
1940 geldig bliiven. Men zal nog nieuwe 
zaken kunnen opzetten, m aar de al oi 
m et gewenschtneid van hun vestiging 
zal nauwkeurig worden onderzocht.

De toestemming om een nieuwe han
delszaak te openen zal slechts in  u it
zonderlijke gevallen worden verleend.
NIEUW E VERDEELING DER B IJ
RANTSOENEN IN VOORUITZICHT

In  verband met de verdeeling der b ij
rantsoenen, waarover reeds heel wat 
betwistingen zijn ontstaan, vernemen 
wiji dat zij aanleiding hebben gegeven 
tot een nieuw onderzoek, om deze regle- 
manteering te herzien. E r  zal in de 
eerste plaats gestreefd worden naar 
grootere rechtvaardigheid in  de verdee
ling. Eenerzijds, zou het aantal recht
hebbenden op de bijrantsoenen verhoogd 
worden en, anderzijds, zouden sommige 
categoriën van arbeiders een kleiner bij- 
rantsoen krijgen dan het huidige. W at 
hen afgenomen wordt zal dienen voor 
het samenstellen van bijrantsoenen voor 
arbeiders die eveneens behoefte hebben 
aan meer voedsel.

Het rantsoen der m ijnwerkers b lijft 
onveranderd.

Voor elke vraag gelieve men 7,50 fr. 
op onze postcheckrekening 1070.98 te 
storten tot dekking der onkosten.

Vraag. —  1. Is  een ongeval, veroor
zaakt door ©orlogsfeiten, te aanzien als 
een arbeidsongeval?

2. Moet een bsdrijfshoofd zijn perso
neel verzekeren tegen oorlgsrisico?

3. Is  de verzekeringsm aatschappij, 
w aarbij een bedrijfshoofd zijn personeel 
met het oog op arbeidsongevallen aan
gesloten heeft, verantwoordelijk voor een 
ongeval door oorlogsfeiten teweegge
bracht?

Antwoord, — 1. In  princiep is het on
geval, overkomen door oorlogsfeiten, 
geen arbeidsongeval. Het oorlogsfeit (b.v. 
ontploffing van een bom) is inderdaad 
een geval van overm acht en heeft als 
dusdanig niet de beteekenis van f en 
professionneel risico.

De rechtspraak heeft tot hiertoe deze 
stolling aangenomen. In  F ran krijk  
daarentegen (w aar de wet op de arbeids- 
jngevallen bijna dezelfde is als de onze)
. ertoont de rechtspraak verdeeldheid, 
en aanziet sommige gevallen wel als 
arbeidsongevallen.

Een definitieve oplossing is ook bij ons 
niet aan deze vraag gegeven, zoodat in  
ieder geval, de omstanaigheüen w aarin 
net ongeval gebeurde, zal dienen nage
gaan. Zoo zal men wel van een arbeids
ongeval spreken, wanneer tusschen h-t 
ongeval en de uitvoering van het ar
beidscontract, een zekere verknochtheid 
bestaat. Voorbeeld: een arbeider is bezig 
een veld om te spitten (verbonden met 
een arbeidscontract); h ij raakt met zijn 
spade een bedolven obus en wordt ge
dood: er is arbeidsongeval.

E r  werd anderzijds beslist dat een ar
beider, werkzaam aan een kazerne en 
getroffen door de ontploffing van een 
vliegtuigbom, geen arbeidsongeval on
dergaat.

In  ’t  algemeen zullen ongevallen door 
oorlogsfeiten veroorzaakt geen arbeids
ongevallen zijn; het bedrijfshoofd zai er 
derhalve geen verantwoordelijkheid in 
dragen.

2. We zien dan ook niet in  dat de werk
gever zijn personeel zou dienen te ver
zekeren tegen oorlogsrisico.

3. De verzekeringsm aatschappijen van 
gemeen recht zijn n iet verantwoordelijk 
voor oorlogsrisico. Nochtans, moest in 
een tw ijfelachtig  geval, de rechtbank 
oordeelen met een arbeidsongeval te 
üoen te hebben, dan zou toch üe verze
keringsm aatschappij gehouüen zijn.

In  alle geval kan, ons inziens, de werk
gever geen verantwoordelijkheid oploo- 
pen indien h ij zijn personeel verzekerü 
heeft tegen arbeidsogevallen.•••

Vraag. —  Ik  ben in  het handelsregis
ter slechts ingeschreven om visch en 
vischwaren te verkoopen .Deze handel 
lig t nu stil door de tijdsomstandigheden. 
Mag ik daarbij een andere handel d rij
ven?

Antwoord. —  Uwe vraag mag bevesti
gend beantwoord worden, m its gij de 
verandering of de bijvoeging kenbaar 
m aakt aan den dienst van 't Handelsre
gister. De hoofdzaak is dat gij sedert 
10 M ei 1940 als handelaar bekend staat. *#*

Vraag. —  Hoe moet de akt opgesteld 
worden voor een stukje te koopen op 
naam  van m ijn oudste zoon, die m inder
jarig  is, en met vruchtgebruik voor Co

ouders? Hoe moet dit gebeuren om later 
op de ouders terug te brengen met de 
minste Kosten?

Antwoord. —  Het vruchtgebruik is een 
recht dat ophoudt en eindigt, onder an
dere gevallen, met den dood van den 
vruchtgebruiker. Aldus met de dood van 
de ouders zal alle recht op vruchtge
bruik vervallen en zal het perceel grond, 
vollen eigendom worden van d tn  zoon.

G ij zult dus den aankoop moeten doen 
op naam  van den zoon, voor het vrucht
gebruik en op naam  van vâder en moe
der, voor den naakten eigendom. In  de
zen zin worden vader en moeaer volle 
eigenaars na den dood van den zoon, en 
dit zonder registratierechten te moeten 
betalen. /***

V raag. —  W ij bewonen sinds zes m aan
den een huis aan 225 fr. per maand. W ij 
vroegen toestemming aan den eigenaar 
om twee kamers te verhuren. H ij heeft 
ons die toestemming gegeven, m its een 
opslag van 30 t.h. per maand. Heeft h ij 
het recht dit te doen en moesten w ij 
toestemming vragen? W iji hebben geen 
pachtbrief.

Antwoord. —  Volgens het Burgerlijk  
wetboek is het u toegelaten onderver
huring toe te staan, indien de eigenaar 
het u n iet heeft verboden. D aar gij nu 
vrijgevig de verhooging betaald nebt, 
zult gij u niet meer kunnen terugtrek
ken van de aangenomene onrechtstreek
sche verplichting.

A an de 
Lastenbetaiers

Genoeg gemopperd zonder optreden !
Om uit üen fiscalen socialen warboel 

te geraken, slu it U  onm iddellijk aan bij 
«Fiskaal Verweer», Van Bortonnestraat 
43, Jette-Brussel.

Einde dezes jaars, zal «Fiskaal Ver
weer» zijne leden in  een groot kongres 
te Brussel bijeenroepen. D aar zal het 
wetsontwerp opgesteld door den heer Ch. 
Clavier, gewezen algemeen bestuurder 
der Belastingen, 't is te zeggen «de me
nigvuldige zegeitaksen door een enkele 
belasting op ae ontvangsten vervangen», 
de grondbasis der besprekingen zijn.

Door ons dus in  groote m acht te groe- 
peeren, buiten en boven alle politiek, zijn 
w ij vast overtuigd in  samenwerking met 
het bevoegd bestuur, er in  te slagen, ge
zien deze vereenvoudiging door iedereen 
hunkerend afgewacht wordt.

D it hoogst eenvoudig stelsel is reeds 
lang in  voege bij de verzekeringsmaat
schappijen Deze voldoen aan ’t zegel
recht zonder plakken van fiscale zegels,, 
m its betaling aan den fiscus van een 
zeker ten honderd op hun ontvangsten. 1 
D aar het de verzekerde is die deze tak- : 
sen betaalt, zoo zal het ook wezen in  ! 
den gewonen handel. De taks zal betaald 
worden door den kooper zeir, en a lle , 
moeilijkheden voortaan uit den weg ru i
men.

Voor verdere in lichtingen wende men 
zich schriftelijk  tot «Fiskaal Verweer», 
Oost Gistelhof, 6 of Lauw erstraat, 20. te 
Brugge.

(Medegedeeld).

VISSCHERIJ
wetenswaardigheden
ËK ï ÊKs ÏK Ï I X i

OOK VOOR ONS Z EER  N UTTIG

OM ROEST TE VOORKOMEN
IJzerw erk, naakt gelaten, verroest zeer 

spoedig. Men gebruikt veelal, om dit te 
beletten de beKende «roemeenverf» (m i
nium of menie) of ook zekere handels
specialiteiten die goede uitslagen geven.

Heden echter ontbreekt het ons daar
toe nagenoeg geheel aan de noodige 
grondstoffen.

Hoe daaraan verholpen?
M aak eenvoudig een melkpap van af

geroomde melk met cement en beschil
der daarmee gewoonweg uw ijzerwerk 
zoowel binnen als buiten uwen stal.

Ue zult verwonderd zijn over de be- 
icomen uitslagen!

xerioops weze er hier aan herinnerd 
dat net eigenlijk a ltijd  gevaarlijk  is roe- 
meen of m inium te gebruiken op ijzer-' 
werk alw aar dit door dieren kan alge-' 
lik t worden en dus vergiftiging verwek- J 
Ken. I

uns cement-melkpapje verdient hier 
altijd  voorkeur.

/OOR DE POSTZEGELLIEFHEBBERS
Eerlang wordt een reeks bijzondere ' 

postzegels uitgegeven met bijtaks ten 
/ooraeeie van net Comité opgericht voor 
Ue herstelling van üe Abdij van O. L. V .1 
/an u rvai. u ie  bijtaKs worot ln  geen ge-: 
vai terugDetaalü.

De waarüe van deze zegels, welke in  
zes smaakvolle onderwerpen üe kunsten 
door üe kloosterlingen van O rval be- 
oefena, weergeven ia oepaaid ais volgt. 
10 c. plus 15 c„ 30 c. pius 30 c., 4U c. pias 
60 c., 50 c. pius 65 c., 75 c. plus 1 fr.,
1 fr. plus l,oo fr., 1,25 fr. plus 1,75 ir „ j  
1,75 fr. plus 2,50 fr., 2 fr. pius 3,o0 fr., ! 
2,50 fr. plus 4,50 ir „  3 fr. pius 5 fr. en ! 
o fr. plus 10 fr.

De oplage zal streng beperkt blijven 
tot het aantal volleüige en ondeelbare1 
reeksen, welke regelmatig zullen onder-1 
schreven zijn tot 31 dezer aan üen p rijs) 
van 50 irank  üe reeks, per taksvrij stor- 
tingsbulletiin of overscnrijving op post
checkrekening n r 555.26 van « Orval- 
postzegels» te Brussel 1.

Het postzegel van 5 fr. plus 10 fr. 
(groot form aat) zal daarenboven op af
zonderlijk blaadje gedrukt worden in  
den loop van de maand Augustus. B ij
komende in lichtingen dienaangaande 
zullen later verstrekt wprden.

De postzegels der nieuwe «Orval» u it
gave zullen voor frankeering geldig b lij
ven, in  binnenlandschen en buitenland- 
schen dienst, tot 30 September 1942.

HET OVERNEMEN VAN EEN ZAAK
Echtgenooten van krijgsgevangenen in 
Duitschland, die hun zaak moesten 
sluiten om van den steun van W inter

hulp te kunnen genieten
De m achtiging tot een eerste bevoor

rading voor dewelke geen inschrijving 
noodig is, kan bekomen worden na een 
onderzoek over den aard van de gerant
soeneerde waren, verkocht bij het slui
ten der zaak.

De hoeveelheid van deze voorraden 
kunnen eventueel doar het gemeente
bestuur berekend worden op grond van 
de handelstransacties voor de sluiting 
van den winkel.

De belanghebbenden kunnen ook deel
nemen aan de verdeeling van die pro
ducten waarvoor een inschrijving noodig 
is. Ind ien ze echter binnen de drie m aan
den göen 30 inschriivingen verzameld 
hebben, zullen ze van de lijs t der ver- 
deelers van die producten geschrapt wor
den.

Onderhoud van opgeslagen N etten
A D VIEZEN  VAN HET NED ERLAN DSCH E V ISSC H ER IJ-PRO EFSTA T IO N  

EN LA BO RA TO RIUM  VOOR M A T ER IA LEN O N D ER Z O EK

Nu de tijd  is aangebroken, waarop on
der normale omstandigheden de voorbe
reidingen voor de nieuwe haringteelt m 
vollen gang zijn, doch thans helaas nog 
geen vooruitzichten op een hervatting 
van de drijfnetvisscherij bestaan, is het 
wellicht dienstig te w ijzen op enkele 
voorzorgsmaatregelen, die genomen kun
nen worden om het want, in  het bijzon
der de nieuwe geoiiede netten, welke ver
leden jaa r reeüs aangeschaft, doch in  het 
vorig seizoen niet bevischt werden, zoo
veel mogelijk te behoeden voor achter
uitgang door het ongebruikt blijven lig 
gen gedurende het warme jaargetijde.

Zou het nieuwe want m aar gedurende 
één reis bevischt kunnen worden, dan 
kon dit reeds in  belangrijke mate ertoe 
bijdragen om achteruitgang in  sterkte 
tijdens het opgeslagen liggen te voor
komen.

We moeten er echter rekening mede 
houden, dat deze wenscheiijkheid niet 
verwezenlijkt zal kunnen worden.

HET W ASSCHEN DER NETTEN
Gelukkig kan men in  dit geval door 

een eenvoudige, en weinig kostbare was- 
sching van de netten met ammoniak het
zelfde en w aarsch ijn lijk  zelfs een beter 
resultaat bereiken. De ammoniak gaat 
nl. èn ae achteruitgang in  sterkte én het 
hard worden van de netten tegen.

De te gebruiken waschvloeistof wordt 
bereid door ‘A  à 1 deel sterke ammoniais 
(am m onia liquida, gehalte ca. 25%) op 
100 deelen water te nemen. B ij voorkeur 
gebruike men helder, zoet water. De 
netten late men ongeveer een kw artier 
in  deze oplossing verblijven, waarna da
delijk een grondige droging moet piaats 
vinden. De behandeling passe men dus 
toe, zoodra de weersomstandigheden 
voor droging gunstig zijn. In  den loop 
van den Zomer kan de bewerking dan 
nog eens herhaald worden.

Van belang is het voorts, zooals wel 
nauwelijks betoogd behoeft te worden, 
dat de netten goed droog worden opge
slagen en droog blijven.

W anneer het opslaan geschiedt door 
ophanging van de gedroogde netten in 
goed geventileerde ruim ten, zoodat lucht
circulatie tusschen de afzonderlijke net
ten mogelijk b lijft, dan is omwerken niet 
noodig. Geschiedt het echter door sta
pelen op een hoop, hetgeen niet mag ge
schieden, dan nadat men zich overtuigd 
heeft da.t de netten grondig droog zijn, 
dan is het noodzakelijk in  den loop van 
het seizoen de netten geregeld over te 
halen.

M aar niet alleen voor de nog nieuwe 
netten, ook voor het bevischte want is 
een herhaalde ammoniak-wassching nut
tig, al heeft reeds aan het einde van de 
laatste teelt, vóór het opslaan, zulk een 
wassching plaats gehad.

D it geldt zoowel voor het geoliede als 
voor het ongeoliede (Schotsche) want. 
Sporen van verontreiniging van dier
lijken aard, als vetachtige en slijm erige 
substanties, afkomstig van de bevis- 
sching, welke na de eerste wassching nog 
achtergebleven zijn, worden daardoor 
verw ijderd en kunnen bij langdurig be
waren geen nadeeligen invloed meer u it
oefenen op de hoedanigheid van het net.

Bovendien gaat de ammoniak ook bij 
de gebruikte geoliede netten nog lang
zaam voortschrijdende hardwordingspro- 
ces tegen.

TAANM IDDELEN
Een andere belangrijke kwestie w aar

op ik  de aandacht w il vestigen, betreft 
het dreigende looistoftekort. B in n tn  af- 
zienbaren tijd  zullen de nog aanwezige 
cachouvoorraden, aangezien aanvulling 
uitgesloten is, geheel uitgeput zijn. Nu 

1 is de behoefte aan taanm iddelen bij de 
I beperkte uitoefening van het bedrijf, zoo- 
I als deze thans plaats vindt, wel niet zoo 
groot, m aar op de vervanging van cachou 
door andere taanm iddelen dienen we 
voorbereid te zijn, omdat de tegenwoor
dige omstandigheden ook niet bij bena
dering laten voorspellen hoe de looistof- 
posme zich verder ten ongunste wijzigen 
kan.

Het is welhaast vanzelfsprekend, dat i 
schors van jonge eikentakken, de z.g.n.1 
akkermaalsschors, als vervangingsm id
del in  de eerste plaats in  aanmerking 
komt. Im m ers voordat de cachou alge
meen in  gebruik kwam, kende men geen 
ander middel. Het gehalte aan looistof 
van deze schors is in  vergelijking met 
cachou niet hoog, n.l. gemiddeld 10 y0, 
m aar het door uitkoken van de gemalen 
schors bereide taan laf is van uitstekende 
noedanigheid. Helaas kan deze schors 
echter niet in onbeperkte hoeveelheden 
geleverd worden wegens den achteruit-! 
gang van het eikenhakhoutbestand in ; 
ons land. Bovendien vraagt de leder-1 
industrie van dit, voor de looierij onmis-j 
bare m ateriaal haar deel, zoodat slechts' 
geringe hoeveelheden voor de visscherij1 
beschikbaar zullen blijven. |

Gelukkig hebben w ij in  ons land een 
nie.t onbelangrijke looistofreserve in  de 
wilgenbast, waarvan het aftreksel uit-j 
stekend als taanvloeistof kan dienen.

In  den vorigen oorlog zijn door ons1 
reeds proeven genomen en ervaringen 
opgedaan, welke, wat het verduurzamend 
vermogen van deze looistof betreft voor 
visscherijgarens, alleszins gunstig waren.

In  verband met de zeer geringe cachou
voorraden en het te verwachten tekort 
aan eikenschors, is nu door de regeering 
een beschikking getroffen, w aarbij be
paald wordt, dat het vanaf 16 April niet 
meer geoorloofd is bast van wilgen- 
schilteen en wilgenschilhout te vervoe
ren, te be- of verwerken, alsmede te 
ge- of verbruiken, dan nadat daartoe 
door den directeur van het Rijksbureau 
voor Huiden en Leder vergunning is ver
leend. Het verbranden van wilgenbast is 
eveneens verboden. Voorloopig dienen 
schillers van wilgenhout de bast ge- 

! droogd op te slaan en na verkregen ver- 
! gunning te verkoopen en af te leveren 
I aan ingeschrevenen bij genoemd Rijks- 
I bureau.
j Voor eikenschors is een soortgelijke 
beschikking getroffen.

De bedoeling van deze maatregelen is 
de voorziening van de visscherij van een 
goed bruikbaar looistofm ateriaal te 
waarborgen. A

Aanvragen om vergunning tot het ver
voeren van wilgenschors zullen zeker in- 
gewilligd worden, wanneer deze schors 
voor taandoeleinden moet dienen of voor 
bereiding van een extract, dat door het 
visscherijbedrijf gebruikt kan worden.

Ondergeteekende is gaarne bereid vra 
gen, die zich naar aanleiding van het 
hierboven medegedeelde mochten voor
doen, te beantwoorden.

Dr. J .  O lie Jr .

Recordvangsten in de Bulgaarsche 
Visscherij

M et 5.079.167 kilogram  kwam de op
brengst van de Bulgaarsche kustvissche- 
rij in  het af geloopen jaa r op een tot nog 
toe nooit bereikten stand te staan. In  
1936 werden aan de kusten van at 
Zwarte zee en in  de aanpalende moeras 
sen 2.268.789 kg. visch gevangen, in  193*. 
waren het er 3.607.550 kg. Tegenove, 
het vorige jaa r is de vangst in  ly40 me. 
46,25 t.h. toegenomen.

Opdrijving capaciteit van Franscht
industrie van Vischconserven

De waarde der Fransche productie vai 
vischconserven, die in  1939 ca. 150 mn 
lioen ir. bedroeg, is in  het afgeloopei 
jaar, onaanKs de door den oorlog teweeg 
gebrachte tùüelijke onderbreking, tot 2i 
nuliioen ir. gestegen, iviaar ook naar on. 
vang was de productie tegenover het jaa 
tevoren gestegen m. met circa 4 m iliioei 
Kilogram , ueze toeneming komt in  o. 
eerste piaats voor rekening van de sa* 
dienenproductie, terw ijl een achteruit
gang in  die van de tonijn door een op 
di ij ving der voortorengst van andei t 
soorten van visch kon gecompenseeix. 
worden Men noopt in het loopende jaa. 
de productie veraer te kunnen opdrijven, 
temeer w aar net toc dusver mogeiijk was 
net benoodigde quantum olie (de betim  
Ken Fransche industrie verbruikt in  nor 
niaie jaren ca. 8.000 ton olie) veilig tt 
stellen.

i\ieuw Veevoer uit Haring en 
Vischafval

Noorsche geleerden hebben na lang
durige proefnemingen, welke op zeer be
vredigende wijze uitgevallen zijn, een 
nieuwe methode voor de conserveering 
van narm g en viscnarvai gevonden. Mj 
geschiedt met melasse en AIV-zuur, en 
men verkrijg t hiermede een voeder, dat 
zeer n jk  is aan vitam inen A en D. Haring 
en viscnaival worden samen met melasse 
en genoemd zuur in  een houten kuip 
gedaan en goed vermengd, waarna ae 
ïnnoud in  een andere zuurbestande kuip 
gestort worot. Op 100 kg. visch komen 
zj Kg. melasse en 2 deeien AIV-zuur.

Roemeensche Visscherij verdub
belt hare Vangst

Blijkens gegevens door de handels
directie van net Roemeensche visschenj- 
wezen verstreKC, werden tijdens de eer
ste drie maanden van het loopende jaar, 
3,2 müiioen kg. visch gevangen, w at 1,65 
m illioen kg. meer is üan in  de overeen
komstige tijdruim te van verleden jaar, 
toen bovendien ook in  Bessarabië en in 
de Zuid-Dobroedsja gevischt werd. Deze 
goede uitslagen in  het nieuwe jaar 
sch rijft men toe aan het feit, dat de 
regeering den vissehers ta lr ijk  vischtuig 
ter beschikking gesteld heeft.
April was een zeer goede maand 

voor de Deensche Visscherij
Na de betrekkelijk kalme vangstpe

riode in  M aart is April buitengewoon 
gunstig uitgevallen voor de Deensche 
visscherij. Groote vangsten konden tegen 
zeer loonende prijzen voor de voornaam
ste vischsoorten binnengebracht worden. 
De geheele kottervloot van de belang
rijke haven Thyboron kende een on
onderbroken bearijvigheid voor het bin
nenhalen van de groote schollen-schoien 
langsheen üe kust van Ju tlanü . H ier 
waren overigens ook vreemüe kotters be
drijvig. Gemiüdelüen van 10.000 kg. bot 
en scnol per week waren niet zeldzaam; 
üe gezamenlijke aanvoeren gedurenoe de 
laatste week van April bedroegen in  ge
noemde naven met m inüer aan iw.uüu 
kg. visch, weiKe tegen prijzen tot 1,10 
kronen viot aan aen man gebracht wera. 
De vangst m voile zee was ook zeer loo
nend, immers, in  ae t'aasenweek wera 
125.000 Kg. viscn gevangen. 6 à 10.000 
kronen is de norm ale wekelijksche be
somming van binnenloopenüe kotters. 
De speciale üistributie van motorbrand
stof voor zeekotters heeft dus goede ge
voigen met zich gebracht.

Ook de vloot van Esbjerg is gedurende 
geheel ae maanü April ononüerbroken 
en met groot succes bedrijvig geweest. 
Op één enkelen üag tegen net einüe van 
üe maand werden 400.u00 kg. visch aan
gevoerd, iets w at men nooit tevoren be
leefd naü. De voorjaarsvisscherij wero 
üus praentig ingezet, en zij biedt de 
beste vooruitzichten voor nieuwe loo
nende vangsten.

fr© Hvi.de Sande werd hoofdzakelijk 
schelvisch, kabeljauw en scnol aange
voerd, eveneens in belangrijk grootere 
hoeveelheden dan voorheen. De prijzen 
zijn overal vast, en zij hebben bij p laat
sen een toppeil bereikt. Zoo zag men 
voor zalm noteeringen tot 20 kronen het 
kg., te rw ijl men voor kreeft, zeekreeft 
en kraboen het drievoudige van de p rij
zen in  1939 betaalde.

De haven van Hundested, aan de mon
ding van de Ise-fjord, in  het Kattegat, 
meldt een omzet van een kw art m illioen 
kronen op de plaatselijke vischveilingen 
gedurenüe de verslagmaand. D it is de 
hoogste omzet die men hier ooit opge- 
teekend heeft. Te Thyboron zullen in  den 
loop van den zomer het veilingslokaal, 
alsmede de haveninstellingen, vergroot 
worden, wat een uitgave met zich zal 
brengen van 500.000 kronen. Reeds w er
den de voorbereidende werkzaamheden 
ingezet voor de verlenging der kaaim uren 
teneinde nieuwe aanlegplaatsen voor de 
kotters te verzekeren. Ook de scheeps
bouw kent nieuw leven, zoo werd o.m. 
overgegaan tot de kiellegging van het 
grootste Deensche visschersvaartuig. Mo
menteel wordt voor Skagensche rekening 
een haringkotter van 55 ton voor de 
Skagerrak-vaart gebouwd. H ij wordt u it
gerust met een motor van 240 PK ., en 
zal de snelste en sterkste kotter worden 
van geheel de Deensche visschersvloot. 
De bouwkosten bedragen 130.000 kronen.

Tenslotte werd in  de haven van Skagen 
begonnen met de oprichting van een 
nieuwe fabriek voor het verwerken van 
haring voor den export. De betrokken 
m aatschappij, de Dansk Krone S ild  Co, 
is voornemens, onder aanwending van 
nieuwe bereidings- en conserveeringsme- 
thoden, gedurende het geheele ja a r de 
haringexport te beoefenen. Men weet, dat 
tot hiertoe alleen in  de zomermaanden 
haring kon uitgevoerd worden.

Stijgende Productie van Visch
conserven te Vigo

In  den loop van 1940 kon de productie 
van vischconserven in  de Spaansche ha
ven Vigo belangrijk opgedreven worden. 
Naar uit een zoo ju ist gepubliceerde sta
tistiek blijkt, is de waarde van de pro
ductie der conservenfabrieken te Vigo, 
bij vergelijking met 1939, met 9 m illioen 
peseta’s gestegen.

De Financiering van den Scheeps
bouw in Spanje

Eerlang zal in Spanje een «&aad voor 
de Regeling van de Scheepvaartaange- 
iegenheden » opgericht worden. D it 
lichaam  zal alle problemen, welke zich 
thans voor de Spaansche scheepvaart 
iollen, moeten oplossen.
Zooals alle andere takken van bedrij

vigheid heeft ook de Spaansche scheep
vaart zwaar geieden onder de gevolgen 
van den burgeroorlog en die van de blok
kade. De scnade door den burgeroorlog 
op dit gebied aangericht was zoo groot, 
dat reeds in  Jan u ari 1939 het «Crediet,- 
instituut voor het Herstel van de Natio
nale Economie» gemachtigd moest wor
den voorschotten te bewilligen aan schip
pers en reeders. Voor deze leeningen 
werden tot een gelijk bedrag crediet- 
jrieven  uitgegeven. Z ij bereikten bij de 
^erste uitbetaling van 1940 het beürag 
/an 23,9 m illioen peseta’s. Deze leeningen 
worden verstrekt aan reeders, die nieu
we schepen laten bouwen of oude w illen 
.nodermseeren. ue leening mag evenwel 
jü t.h. van de waarüe van het object 
niet overschrijden. Alleen wanneer ga
ranties kunnen gegeven worden betref
fende de voileüige som, kan üe leening 
de 100 %  van de kosten bereiken.

In  den loop van dit jaa r zal het m i
nisterie van nandel en industrie aan ge
doemde creüiet-insteliing nieuwe gega
digden voor de credietverleening aan- 
«vijzen. Men meent, dat in den loop van 
uen jaren 750 m illioen peseta's door dit 
instituut zullen bewilligd worden. D it 
w il zeggen, dat de jaarlijksche emissie 
van credietorieven de 75 mnüoen peseta's 
niet zal overtreffen. D it papier zai 5 t.h. 
i enten en aen houüers ervan zullen fa 
ciliteiten inzake Deiastingen toegekend 
worden. De garantie worat overgenomen 
aoor net creaiew nstituut, üat aan zijn 
Kant de voorscnotten ais eerste hypo- 
oueeK op ae oeieenae scnepen iaat in 
schrijven. De creüietbrieven woroen u it
gegeven in biljetten van telkens 5üüu 
peseta's, welke na 7, 11 of 21 jaren aflos- 
uaar zijn.

Met üit systeem van financiering hoopt 
men de Spaanscne handeisvloot binnen 
aizienbaren tijd  op een stand te brengen, 
die overeenkomt met oe behoeften van 
üen Spaanschen hanüel. Bovenüien worot 
m Spanje ook een sysceinatiscne bevor- 
aering van aen scneepsbouw in  het voor- 
uiozicnt gesteiü, tenemüe hiermede ge- 
ueeltenjk üe verplichtingen te compen- 
seeren, üie in  Zuiü-AmeriKa (nooiüzaKe- 
njk in  Argentinie; aoor ae aaiiKOopen 
van tarwe, rijs t en katoen ontstaan.

De Zalm vangst in Noorwegen goed 
ingezet

Hoewel de zalm-campagne in Noorwe
gen pas begonnen is, werden reeds op- 
merKeiijkef resultaten bereikt, op een 
piaats in Noramore werüen 5uo kg. rivier- 
zalm gevangen. De prijzen zijn nog steeas 
zeer vast. Momenteel Krijgen üe vissehers 
10 kronen per kg. uitbetaaiü. rie t groot
ste geoeeite üer vangst gaat naar osio. 
De export zal eerst over enkele üagen 
oeginnen.

doorwegen heeft voor 36 m illioen 
Kronen haring gevangen

To.t 36,4 m illioen kronen beloopt het 
totaal van de verkoopen van de Noorsche 
haringvangst uit üe wintercampagne 
1940-1941. D it is een üer beste besommin
gen welke tot üusverre in  Noorwegen be
reikt werden.

De Toestand van de Visscherij in 
Noord-Finland

Toivo ikonen, de Finsche m inister van 
landbouw, is van een inspectiereis naar 
Lapland en de streek van Petsamo te
ruggekeerd, en h ij heeft volgende gege
vens verstrekt aangaande den toestand 
van de visschersbevolking en de situatie 
van de kust- en zeevisscherj aan de IJs- 
zee:

Met middelen ter beschikking gesteld 
door het Roode K ru is  werden onder de 
bevolking van Noord-Finland in  den 
Herfst van verleden jaa r 500.000 Finsche 
m arken uitgereikt, hoofdzakelijk om de 
nettenbreierij, die door de naar het 
Noorden overgeplante bevolking als huis
nijverheid beoefend wordt, te bevorde-' 
ren. De m annelijke bevolking aan de 
kusten van de IJszee heeft zich veree- 
nigd tot groepen voor het beoefenen van 
de vischvangst, w aarbij w insten en ver
liezen gemeenschappelijk gedeeld resp. 
gedragen worden. De plaatselijke bevol
king beoefent de kust visscherij, hoewel 
de beste vischgronden door den afstand 
van het zgn, Visschersschiereiland aan 
de Sovjet-Unie verloren gingen. Derhalve 
kan de opbrengst geen bevrediging schen
ken. ook mede doordat het ontbreekt aan 
goede en ruimere booten. Tot op één na 
zijn al de kotters te Petsam o tijdens den 
oorlog vernield geworden. Met staats- 
middelen wordt aan de visschersbevol
king iedere denkbare hulp verleend. Door 
het Centraal Bureau van Sociale Zaken I 
werden subsidies ter uitbreiding van de 
verdienstmogelijkheden voor üe bevol
king en het verbeteren van de vangst- | 
opbrengsten tot een bedrag van 1.900.000 
Finsche m arken toegekend, 1.400.000 F in 
sche m arken werden aangewend voor het 
verleenen van voorschotten tegen lage 
rente, en de resteerende 500.000 FM . wer
den besteed aan de aanschaffing van 
vischtuig. De zalmvangst zou ten aanzien 
van het huidige niveau der prijzen bui
tengewoon loonend zijn, indien slechts 
grootere hoeveelheden konden gevangen 
worden. De Finsche visscherij in  volle 
zee beschikt slechts over twee vaartuigen 
en zij wordt beoefend door de maat
schappij Suomen Ka la. De uitbreiding 
dezer vloot wordt ten zeerste wenschelijl: 
geacht, daar de schaarschte aan vleesch 
den afzet van groote hoeveelheden visch 
garandeert.

••

H O O P  D O E T  L E V E N  
Een B ilje t der

Loterij Winterhulp
kan U welstand brengen.

Super groot lo t: EEN  M ILL IO EN  
V ijf groote loten van 100.000 fr. 
80 loten van 5.000 tot 50.000 fr. 
22.400 loten van 100 tot 1.000 fr.

T R E K K IN G  : H A LF JU N I
(199)
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7AEB/I Jean ^ E  W Y N T E R
V i l  I  I C 9  Kerkstraat, 43, te Oostende.

-----
I f P p i  Op M AANDAG 5 JU N I 1941, te 15 

i u. in  het lokaal «Prins Boudewijn», St.
TE KOOP: aan voordeelige prijzen,■ Sebastiaanstraat, 22, te Oostende: 

Schoon nieuwgebouwd huisje, gelegen’
Honoré Borgersstr.; alsook verschillende 
loten bouwgrond in  de Honoré Borgers
straat: 1 lot, 100 m2; Leffingestr. : 1 lot,
240 m2; Bouwmeesterstr. : 2 loten, 140 m2 
ieder; Tarwestr.: 1 lot van 90 m2; Zwa- 
luwenstr. : 1 lot, 125 m2. Voor in lich tin 
gen te begeven: 18, Koninginnelaan,
Oostende. (204)

AAN A. DURAND, OOSTENDE.
Door een onbekende oorzaak kregen 

(W ij pas eerst deze week kennis van uw 
brief van 2 Mei. Zooals U  u it de aan
kondigingen, die later in  ons blad ver
schenen, kunt opmerken, moet gij U  a l
leen bij «Chez Pan», hoek Vlaanderen- 
straat en Van Iseghemlaan, aanmelden, 
alwaar men U  algeheele voldoening zal 
geven of misschien reeds gegeven heeft.

TO ESLAG
van

SCHOONEN BO UW GRO ND

H UISH O UD STER van 35 tot 45 jaa r 
wordt gevraagd bij heer alleen. Zich 
wenden: 10, Heilig H artlaan, Oostende.

(203)
GEVRAAG D: Serveuse van 18 tot 25 

jaar, met woonst of niet, «Taverne Edel
weiss», 4a, Hertstraat, Oostende. (207)

TE KOOP: Welgelegen perceel bouw
grond, gelegen Elisabethlaan, Oostende, 
125 fr. m2. In lichtingen: Lombreez, 
Brugsche baan, 83F, Westkerke. (200)

GOEDE BELO O N ING  aan den persoon 
die de boekentasch terug bezorgt, welke 
op Vrijdag 16 M ei jl., te samen met een 
damesfiets weggenomen werd op de koer 
van de S.E.O., Rom estraat. De inhoud 
heeft enkel waarde voor den eigenaar: 
Montoy, Vredestraat 33, Oostende. (209)

ZOEK T E  KO OPEN : Schrijfm achine, 
(liefst portable) in  goeden staat. Z. w. 
Ch. Seys, 21, Rogierlaan. (211)

VERLO REN  nabij het Badpaleis: hals- 
en geleiband voor hond. Terugbrengen 
a.u.b. tegen belooning: Koningstraat, 66, 
Oostende. (213)

W ORDT GEVRAAGD  : knap, jong 
meisje, kennende dactylo-steno, Neder
landsche en Fransche t^al, om bureel- 
werk te doen. Schrijven  met referenties: 
bureel van ’t blad, onder letters F. D. 
_______________________________________(195)

TE KOOP: Handelshuis, gansch inge
richt, bijzondere ligging, onbeschadigd. 
Schrijven: T. R., bureel van blad. (189;

met afsluitingsm uren, Professor Ver- 
couilliestraat (voorhéén Onderwij sstraat) 
te Oostende. — Façade 5,125 m. Diepte 
37,20. Oppervlakte 190,84 m2.

Onm iddellijk genot.
Ingesteld: 21.000 fr.

Voor alle nadere inlichtingen, zich te 
wenden ter Studie. (165)

Studie van den Notaris

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

TO ESLA G
op M AANDAG 9 JU N I 1941, om 3 ure na
middag ter herberg «Prins Boudewijn», 
te Oostende, St. Sebastiaanstraat, 22, van

STAD OOSTENDE

Depuinen van een Woonhuis
met medegaande erve, Edmond Lapon- 
straat, 43, groot 69 ca. met alle even
tueele rechten op oorlogsschadevergoe- 
ding.

De schade werd beraamd aan prijzen 
van 10 M ei 1940 op 51.919 fr. 36 c.

Ingesteld: 40.000 fr. 
Voor verdere in lichtingen zich wenden 

ter bovengemelde studie. (205)

Men verzoekt ons het overlijden 
te melden van

M IJN H E E R

Emilius MASSENHOVE
Dagbiadverkooper
Echtgenoot van 

Mevrouw Marie COEMAN
geboren te Oostende, den 22 Sep
tember 1885 en er overleden den 
26 M ei 1941, versterkt door de HH. 
Sacram enten der Stervenden.

De begrafenis had plaats op 
Vrijdag 30 M ei 1941.

Vrienden en kennissen, die bij 
vergetelheid geien doodsbericht 
ontvangen hebben, worden ver
zocht dit als dusdanig te aanzien. 

Gerststraat, 45, Oostende.
(203)

HONDENTAKS
De regeling van de hondentaks, jach t

en prachthonden (rood briefje) gewone 
honden (w it briefje) geschiedt op de
zelfde m anier als de regeling van de fiets 
taks. De bestuurlijke form aliteiten wer
den hierdoor ten zeers.te verlicht.
EEN JO N G E  R E IZ IG E R

Een zekere M arïent Charel, 15 jaar 
cud en wonende te R ijse l had niet be
ter gevonden naar Oostende te reizen 
om er werk te gaan zoeken.

Of de politie het daarmede eens was, 
heeft h ij alras ondervonden.

De knaap werd ter beschikking van 
den kinderrechter gesteld.

Te naarstig w illen zijn, deugt ook niet

C O N F I T U R E N
Z O R G T  
VOOR D E

I N T I J D S
NO O D IGE

Bokalen

Laatste Sportberichten

TE KOOP. —  F IA T  van 4 P. K . in zeer 
goeden staat. Z ich wenden voor voor
waarden bureel van ’t blad. 
_______________________________________(14)

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

(19)

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

Agence Ch. Seys
Rogierlaan, 21 Oostende

T E  K O O P :
Schoon Heerenhuis, center van stad, alle 

moderne comfort.
Schoon Handelshuis, Rampe de Flandre, 

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

partementen. Str. water. 340 m2.
Prachtige villa, bij Badenpaleis.
Mooie Villa, bij Petit-Paris.
Handelshuis met 5 appartementen, bij 

Leopold I  plaats.
Beste bouwgronden, bij, de Elisabeth

laan, vanaf 85 fr. de m2.
Bouwgronden te Breedene-aan-Zee, Den 

Haan, Westende, enz. vanaf 15 fr. de 
m2.

T E  H U R E N :
rachtige villa, alle moderne comfort, 
badkamera, enz. Center stad. 
Goedkoope oorlogscondities.

Schoone villa  met hofje, center van stad.
T E  K O O P  G E V R A A G D :

Burgershuizen, liefst met hofje, Nieuw 
kwartier.

Handelshuizen in  stad.
Wcrkmanshuisje 4-5 plaatsen.
Villa met hof, (400 m2,) M ariakerke of 

Breedene,
(176)

Studie van Meester

P IE R R E  D E N IS
Dokter in  de Rechten 
Notaris te Nieuwpoort.

Société anonyme belge pour la 
Conservation du Poisson par

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

straat, Oostende. 
Handelsregister, Oostende, Nr 262.

DE W E D S T R IJD  ROTH-SYS
Het kampioenschap van België aller ka

tegorieën, zal op Woensdag 2 Ju li 1941, 
worden betwist.
De bestuurders van het Brusselsche 

Sportpaleis laten ons weten, dat zij den 
kamp Roth-Sys, om het kampioenschap 
van België aller kategorieën, den Woens
dag 2 Ju li zullen laten betwisten.

De kwetsuur van Roth is nagenoeg 
heelemaal genezen, zoodat h ij over al 
den noodigen tijd  zal beschikken om zijn 
kamp voor te bereiden en op zijn best op 
den ring van het Sportpaleis zijn kans 
zal verdedigen.

Anderzijds wordt ons bekend gemaakt 
dat de Nationale M aatschappij der Be l
gische Spoorwegen haar instemming 
heeft gegeven, voor de inrichting van 
speciale treinen uit Oostende, voor de 
supporters van K are i Sys, u it Antwer-

Zich wenden bij de Firma

Jos. Maes-Hautekiet 
en Zonen

214, Steenweg op Nieuwpoort, 214 
— *--- O O S T E N D E  -----
GROOT K L E IN

(208)

T IEN  K IN D ER EN  NAAR ZW ITSERLA N D
Door toedoen van het Roode K ru is van 

België, zullen 10 Oostendsche kinderen in 
Zw itserland uitbesteed worden.
T O ER ISM E  EN K U LTU U R

W elk verband is er tusschen deze twee 
begrippen? D it is het onderwerp van de 
feestrede welke door E. H. Cyriel Ver- 
schaeve zal worden gehouden op de 
jaarlijksche algemeene vergadering van 
den Vlaam schen Toeristenbond.

Deze vergadering gaat door op Zondag 
8 Ju n i a.s. te 10 u. 30 in de Kon. Vlaam 
sche Opera, Frankrijk le i, te Antwerpen. 
De Liederavonden van Groot-Antwerpen 
(L.A .G .A .) en een orkest, beiden onder 
leiding van toondichter Ivo  Mortelmans, 
verleenen hunne medewerking.

Alle V.T.B.-ers worden verwacht en ook 
andere belangstellenden zijn welkom. 
VIVO  — D EIN IN G  — FEEST  

Zondag jl. 25 M ei organiseerde de VI- 
VO-Kern «Deining» te Oostende een 
grootsch Volksdansbal ten bate van W in 
terhulp.

Het zou ons Verheugen mocht het 
Stadsbestuur en in  .’t bijzonder den heer 
Verhuist, directeur der stadsbeplantin- 
gen, hier onzen besten dank ontvangen 
voor het prachtig opsmukken der zaal 
die meer als stampvol zat.

De verwachtingen aren hoog, m aar ze 
werden ver overtroffen. Enkelen dach-

G r o o t e  VER G A D ER IN G
van de Nationaal-Socialis tische 
V. N. V. VERD IN ASO

Eenheidsbeweging
R E X

Op 2n Pinksterendag, Maandag 
bond», Stockholm straat, Oostende.

Als sprekers treden op:
V. N. V.

JO R IS  VAN STEEN LAN D T

2 Ju n i te 15.30 u. stipt, in  de zaal «Volks-

Verdinaso 
Dr. A. D E ROO

Rex 
Mter. LYON

’ De uitnoodigingen zijn streng persoonlijk. Ze kunnen aangevraagd worden 
op de secretariaten van V. N. V., Verdinaso en Rex, en aan de leden. (201)

y |- ' a. V *

& Met onze.Visschers naar
Fécamp, Le Havre, Ouistreham

De heeren aandeelhouders worden bij
dezen opgeroepen tot de jaarlijksche ge- ---------- —  ----- —  ------  , . . . „  . „  . .
wone algemeene vergadering, te houden pen, voor de partijgangers van S ta f Ro.th. ten reeds dat volksdans en volkslied hoe
den 7 Jun ï194 l, om 14 uur, in  het Hotel Deze speciale treinen zullen omstreeks "  "
«Stella Maris», V indictivekaai, Oostende. 23 uur de terugreis aanvangen.

Oostendsch Nieuws

Op D IN SD AG  10 JU N I 1941, om drie 
uur ’s namiddags ten stadhuize van 
Nieuwpoort :

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; ingesteld: 23.000 fr. 
Nr. 43: 112,23 m2; ingesteld: 22.000 fr. 
Nr. 51: 106,42 m2; ingesteld: 22.800 fr.

GEVONDEN.
Gevonden volledige bladen rantsoen

zegels welke mogen af gehaald worden 
door de belanghebbenden t'.n  stadhuize, 
bureau van Finaneie alhier.
OVER EEN SC H R IJFM A C H IN E

Om de staten van de inkw artiering 
zoo rap mogelijk te kunnen verzenden, 
worden zij geklopt met de schrijfm a
chine. M aar dat is er een van een spe
ciale soort, die men thans in  onze stad 
niet meer aantreft.

Ons gemeentebestuur bezat er ook ge^n 
na den oorlog 1940 en was zoo gelukkig 
er een in  huur te krijgen van de iirm a 
«La Marée».

Thans zou deze firm a het schrijfma- 
chinetje teruggevraagd hebben!

Naar we vernemen, zal het stadsbe
stuur aandringen om de schrijfm achine 
nog eenigen tijd  te mogen behouden tot 
dat het een nieuwe gevonden heeft.
R I JW IE L  G ESTO LEN

D itm aal is het Piek Ju lien , die er 
moest aan gelooven, w ijl h ij in  het Ho
tel Central op de M arkt enkele m inuten 
ten potje aan ’t pakken was. D it ge
beurde op Woensdag 21 Mei.
STRAND TO EGELATEN

Vanaf heden is het opnieuw toegelaten 
op het strand en den Zeedijk te gaan 
wandelen.
ZONDER BONS

Ten nadeele van De Rycker M. in  de 
Kapellestraa.t werd van zijn toonbank 
een coupon bruin goed gestolen ter 
waarde van 375 fr.

Zooals men ziet zijn alle middels goed 
om zonder bons aan kleerstoffen te ge
raken.
DE VOETPADEN
aan den hoek van Pe tit P a jis  en de Tor
houtsteenweg werden omangs openge
broken voor het leggen van een kabel.

W aar zij onmi,ddellijik op de A. Pieters
laan  werden dichtgelegd ,gebeurde dit 
niet op den Torhoutsteenweg.

Wegens het drukke verkeer, vragen 
de voetgangers dat zoo spoedig mogelijk 
deze voetpaden in  orde zouden worden 
gebracht.
O EFEN IN G EN  VOOR 
tU C H T BESC H ER M IN G

De heer Schepen van Onderwijs heeft 
deze week verscheidene scholen dçr stad 
bezocht ten einde na te gaan of de noo-

! L IC H A M EL IJK E  O EFEN IN G EN  
1 IN DE SCHOLEN
! Gedurende het bezoek van den heer 
I Schepen van Openbaar Onderwijs aan 
de scholen, gaven verscheidene leer
krachten enkele lessen van licham elijk ! 
opvoeding. De heer Schepen drukte zijn 
voldoening u it over de m anier van les
geven en over d£ keus van de oefeningen 
die door de leerkrachten worden toege
past.

M A A LT IJD EN  VOOR SCHOOLGAANDE 
K IN D EREN

E r is sprake bijzondere m aaltijden in  
te richten voor > schoolgaande kinderen, 
die door het radioscopisch onderzoek als 
flauw  werden bevonden.

Deze m aaltijden zouden kunnen gege
ven worden door de leerlingen der Hotel
school in  een daarvoor bijzonder inge
rich t lokaal.

Dus praktisch en menschlievend werk 
voor onze jongens.
ONTSLAG EN BEN O EM IN G

Te Klem skerke is het ontslag verleend 
aan Burgemeester Rotsaert. M. Vander- 
eruyssen werd als nieuwen burgemees
ter benoemd.
BEVO O RRAD ING  DER HONDEN

Zooals onze lezers weten houdt de h. 
R . Distave zich regelmatig bezig met de 
bevoorrading der honden. Z ij die zulks 
verlangen, mogen zich alle werkdagen, 
tusschen 14 en 16 u. in  de Poststraat 15 
aanmelden.
B I J  DE PO M P IER S

W ij lezen in  een locaal blad:
«Hoe staat het met onze ladders ? Is  

do af gekeurde ladder van 18 m. in  plaats 
van 24 m. reeds vervangen door een 
nieuwe ?

Dat men daarmede niet te lang wach- 
te, het zwaard van Damocles hangt 
immers nog a ltijd  boven ons hoofd». 

Volledig akkoord.
IN DE BUREAU
van de Burgerlijke Stand werden deze 
week de loketten geplaatst, zoodat men 
thans de aangifte van geboorten, huwe
lijken  en sterfgevallen in de meest vol
ledige afzondering zal kunnen doen zon
der dat vreemde ooren iets zullen ver
klappen !...
VOOR V ER ST E R K IN G
van het personeel werkzaam in  den

Nr. 53: 106,42 m2; ingesteld: 22.500 fr. dige maatregelen getroffen werden voor
Nr. 55: 103,91 m2; ingesteld: 23.100 fr.
Nr. 59: 95,03 m2; ingesteld: 23.200 fr.
Nr. 61: 94,52 m2; ingesteld: 23.200 fr.
Alles bekend bij kadaster Sektie A deel 

van nummers 48-1-18, 70 en 71-a.
Met alle gebeurlijke rechten op Oor- 

logsschadevergoeding.
Recht van samenvoeging voorbehou

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

toeslag.
Zichtbaar: ’s Maandags, ’s Woensdags 

en ’s Vrijdags, telkens in den voormiddag 
en mits 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. (210)

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 OO STENDE 

(hoek Velodrom straat)
Bezoek. Maandag en Donderdag van 

14 tot 17 uur.
Schrifteljike aanbiedingen te doen ter 

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

luchtbescherming. A larm  werd gegeven, 
en de kinderen schuilden zich in  de beste 
orde en in  zeer korten tijd  in de onder- 
standen.

De h. Schepen heeft ook onderrichtin
gen aan de schoolhoofden gegeven op 
dat zij m instens éénmaal in  de week 
dezelfde oefeningen zouden laten doen.
E U  DE BRA N D W EER

Begin van moderniseering? — W ij heb
ben voor enkelen tijd  het programma 
weergegeven voor de herinrichting en 
moderniseering van de brandweer. D it 
zal natuurlijk  slechts geleidelijk kunnen 
geschieden.

Zoo werd reeds een nieuwe eetzaal 
voor de manschappen ingericht. Ook 
werd hen een nieuw fietsrek ter beschik
king gesteld.

M et d it treedt de moderniseering, zoo 
verk laart men ons, in  haar eerste sta
dium.

Op de leestafel. —* Binnen kort zou, 
naar het schijnt, een boek over de Oos
tendsche brandweer het daglicht zien.

Het lijd t geen tw ijfe l dat ieder Oos
tendenaar dit boek zal w illen lezen.

Smeerkaas gevraagd. — Tot nog toe 
werden de Oostendsche brandweerlui 
door een bekende Oostendsche m elkerij 
in  ’t  bezit gesteld yan w itte smeerkaas 
aan verm inderd tarief. Om geldelijke en 
«licham elijke» redenen waren de pom
piers daarmede natuurlijk  in  hun schik.

In  ieder sectie werd thans een man 
aangeduid die vrijw illig  de bestelling en 
levering voor al de kameraden voort zal 
verzekeren.

Een k laar bewijs dat er veel solidari
te it onder de manschappen bestaat.

peloos waren; gelukkig hadden ze het 
aan t verkeerde eind en w ij durven gt 
rust zeggen: de Volksdans herleeft en 
leefde steeds.

Het ta lr ijk  publiek moest zich niet ai
ieen beperken tot het aanschouwen van 
de schier onafgebroken serie dansen met 
hun meest afwisselende figuren, doch 
kon het zelf eens beproeven bij de ge
m akkelijke volksdansen. Of zij er ple
zier aan beleefden hoeft zeker niet ge
zegd.

V IVO  en W IN T ER H U LP  danken allen 
die aan het feest hebben medegewerkt, 
steun en raad hebben verleend.
TER U G  IN D IEN ST

Benevens de hh. Van Praet, Vande- 
casteele, Hungs en Tanghe, is de heer 
Dr. Reynaerts terug in  dienst gekomen.
G ELU K W EN SC H EN

De hh. Cattrysse, afdeelinschef, J. 
Schepensl, overste-rekenplichtige, Sche
pens R., ingenieur en Ladon, inge
nieur, werden gefeliciteerd voor hun in 
alle opzichten groote werkzaamheid, die 
zij met volle toewijding verrichtten t ij
dens de afwezigheid van de onderschei
dene diensthoofden.
SN A M ER IK A

We vernemen dat kunstschilder Re- 
goudt, leeraar in teekenen aan het Ko
n ink lijk  Atheneum goed en wel in  de 
Vereenigde Staten aiangejkomen is en 
reeds te New-York verb lijft.
JA C H T  OP G EL D SPELER S

Hoofdpolitiecommissaris Seys is er 
geen du.ts op en Zondag zond h ij de 
vliegende brigade er op uit om voor de 
derde m aal in  14 dagen een groepje 
geldspelers te pakken. Na de Elisabeth
laan  en het voorplein van de S t Janskerk 
was het ditm aal opnieuw de beurt aan 
het jachtterrein  van onze Koninklijke 
Gaanderijen.

Benevens het ingezette geld, werd de 
bankier en een tien ta l spelers ingere
kend.

W e hopen dat men ten strengste zal 
optreden, daar het n iet aannem elijk is 
dat, w aar de nood thans het hoogst is, 
werkmenschen nog de gelegenheid en 
het geld vinden om hun huishouden en 
fam ilie te kort te doen om hun geld te 
verspelen.

Op te merken valt, dat die spelen 
vooral ’s Zondags een geweldig sukses 
hebben.

’t Is  dan ook niet te verwonderen, dat 
er veel gestolen wordt om aan geld te 
geraken om... te spelen en... te drinken. 
DE VUILHO OP
van de Adolf Buylstraa t is men, dank 
zij onzen spiritueelen Oostendenaar, aan 
het opkuischen.
BU ITEN  V ER A N T W O O R D EL IJK H E ID  
G ESTELD

Men zal zich nog wel herinneren hoe

Zooals we verleden week meldden,zijn 
we Zondag voor de zooveelste m aal naar 
Fran krijk  getogen om ditm aal het visch
tuig te Ouistreham  af te halen, en te 
Fécam p voor de Z.16, de 0.17 en de 0 .197 
mazout te gaan brengen om deze laat
ste vaartuigen toe te laten hun thuisha
ven terug aan te doen. Daarvoor had 
Ostend btores ons bereidwillig zijn ka- 
rnion afgestaan van v ijf ton, zoodat de 
reis in  dit opzicht geen moeilijkheden 
opleverde.

De Oostendsche vissehers welke we 
verzocht hadden den Zondagmorgen te 
8 uur aan de statie te zijn, zijn er niet. 
Alleen die van Zeebrugge komen er met 
den eersten tram  aan,

We wacnten tot 9.30 uur en geen Oos
tendsche vissehers te zien.

Hoe zonderling ook, m aar na onze reis 
vernemen we, hoe sommige heeren van 
net Zeewezen het op heboen en dat men 
nen gezegd had met te komen gezien 
de papieren toch niet zouden gereeu 
zijn.

We laten ons hier niet van ons plan 
afw ijken en vertrekken dan m aar zondei 
nen, daar we thans begrijpen w aar den 
nond aan gebonden ligt.

Den eersten dag bereikten we rond b 
uur van den namiddag Ouistreham  na 
t-3 Coudekerke-Branche bij Duinkerke, 
voor de tweede m aal goederen te heooen 
opgezocht en ons alleen een wollen deken 
werd afgegeven.

Te Fécamp wendden we ons naar de 
Z.16 en alras vernemen we, dat M ada
me Latruw e er reeds sedert den Woens
dag was aangekomen om haar zieken 
man, die in  het hospitaal verbleef, te 
verzorgen.

’t W as tijd , hoog tijd  want Latruwe 
was er een zoeten dood tegemoet gaand.

De behandeling lie t er allesbehalve 
te wenschen over. M et Latruw e gaat het 
thans beter en dank zii de hulp van den 
heer Ledun, reeder en den dienstdoen- 
den Belgischen konsul, heer Collignon, 
was het zijn vrouw spoedig gelukt wat 
melk bote-r en eieren te vinden, want 
van vleesch kan er daar weinig of geen 
sprake zijn.

W e trekken voor dien avond ons plan, 
verblijven in  het Hotel de la  Poste.

’s Avonds komen we spoedig Latruwe 
tegen, die met zijn vrouw gaan wandelen 
was. H ij is verheugd dat we mazout en 
andere stukken mee hebben, om ’s an
derendaags te kunnen beginnen. Prosper 
Everaert, van de Z.50, zal hem helpen 

s Maandags begeven we .ons. eerst 
naar de M airie  om rantsoenkaarten 
voor onze mannen. Vandaar gaan we 
naar de hafenkommandanten en melden 
er ons zooals gevergd aan.

Nadat we Latruw e geholpen hebben 
voor w at het aanschaffen van m ateriaal 
en het verrichten van reparaties betreft 
i>i een werkhuis aldaar, vertrekken we 
te 10.30 uur naar Le Havre, w aar we op 
«L’Intendance M aritim e» ontvangen wor
den door den heer Monges, adm inistra
teur en den heer ingenieur Germ a, om 
na te gaan in  hoever men gevorderd is 
met de Z.51 en de B.50. ■

We vernemen er dat men er nog altijd  
wacht op den inventaris van de twee 
vaartuigen, die nog niet toegekomen 
waren.

We hadden nochtans den vertegen
woordiger van het Zeewezen bij onze 
terugkomst verzocht ons dit binnen de 
drie dagen te bezorgen, daar w ij er zelf

De vissehers van bovenvermelde vaar
tuigen worden langs den weg van ons 
oiad verw ittigd, dat ze hun viscntuig 
tusschen 9 en 10 uur ’s morgens mogen 
itomen afhalen.

TERU G  NAAR FECAM P
’s Avonds hadden we een onderhoud 

over de kosten gedaan voor het repa- 
reeren van de 0.17 en de 0.197.

De belangen van beide reeaers waren 
aoor Meester Leroux verdedigd geweest.

De heer Collignon deejd uitscm jnen, 
dat de Fransche scneepsbouwers en her
stellers de vaartuigen met zouden laten 
gaan. zoo deze kosten met betaald wer- 
aen door de Belgiscne reeders, uaar ze 
vreesden te lang op ae bezettende m acht 
ce zouden moeten wachten,

We m erkten op dat deze vaartuigen 
door de bezettende m acht waren ge- 
orulkt, dat ze op haar bevel en Kosten 
dienden gerepareerd en dat bijgevoig de 
rekening dezer reparaties aan hen aiieen 
en niet aan de Belgiscne reeders dienaen 
coegestuurd.

De vrees niet vlug betaald te zullen 
worden, hield ons inziens geen steek.

’s Anderendaags geven we van onze 
oevindingen kenms aan de haienkom- 
mandanten» aldus verm ijdend dat de 
vaartuigen opgehouden zouaen woraen.

We komen tot de vaststelling, dat er 
van Bordeaux nog geen officieel bericnt 
voor vrijla ting  is toegekomen en, na 
verscheidene malen op de bureelen heen 
en weer te zijn geloopen, krijgen we het 
k laar dat naar Bordeaux zou getelefo
neerd worden 

Te 5 uur ’s namiddags hebben we ein
delijk de toelating verkregen om 
vaartuigen naar België te laten afvaren. 
We bekomen ook dat 25 lite r smeerolie 
en 10 kg. vet gegeven wordt aan elk 
vaartuig.

We plaatsen de rest van het mazout, 
voor de 0.17, de 0.197 en de Z.42 be
stemd, bij den reeder Ledun en stellen 
den Belgischen konsul en de hafenkom- 
mandant hiervan in  kennis.

Het is 7.30 uur ’s avonds als we nog 
naar Dieppe afreizen om ’s anderen
daags ons daar bij den havenkomman- 
dant aan te melden en er voor verscnil- 
lende personen zaken regelen, waarna 
v/e met den kamion op de hielen den 
terugweg aanvangen naar Oostende.

Te Dieppe is Mevrouw Latruw e en de 
autogeleider Jerom e Geldhof ons komen 
vervoegen.

Daar vernemen we, dat dienzelfden 
avond zeer laat, een konvooi van zes 
vaartuigen dë haven van Fécam p bin- 
nengeloopen is, bestaande uit twee Fran 
sche en vier Belgische visschersvaartui
gen, zijnde: de Z.27, de Z.14, de H.19 en 
de N.35.

Ook de Z.42 van Raph. Huysseune 
wordt er verwacht. Deze vaartuigen heb
ben genoeg olie en mazout om de reis 
naar België voort te zetten.

We hebben zoowat 1200 km. afgelegd.

EEN O N A A N N EM ELIJK E  HOUDING
In  den loop van de week vóór onze 

afreis, hadden we de schippers van de 
0.17 en de 0.197 uitgenoodigd om hen 
in  kennis te stellen van het vertrek van 
den Zondag.

De heer M atthys, vertegenwoordiger 
van het Zeewezen, was ondertusschen

zouden voor zorgen dat alles spoedig in  i reeds 8 dagen verw ittigd voor het in 
orde zou zijn.

Van dat alles kan met ambtenaars 
natuurlijk  geen sprake zijn. Ze nemen 
het reizen op Staatskosten te gemak- 
kelijk  op, w aar men in  het privaat er 
andere ideeën hoeft op na te houden.

regel brengen van de paspoorten.
Het Zeewezen stelden we in  kennis van 

het feit, dat we voor de reis naar Fé
camp geen waterschoutsagent noodig 
hadden, daar we er alles zelf konden 
regelen. We vestigden zijn aandacht

Gelukkig voorzien we alles en hebben echter op den hachelijken toestand van 
we zelf een kopij van den inventaris tje N.12, w aar te Gravelines de aanwe- 
van beide schepen bij ons. We geven gigheid van een vertegenwoordiger van 
die af, krijgen kennis van de expertise j-̂ et zeewezen noodig zou zijn om dien 
voor beide vaartuigen, reeds drie dagen yjsscher uit den nood te helpen, 
na ons vertrek aldaar gedaan en naar , Qp te merken valt, dat dit vlug diende 
Brest toegestuurd. ; te geschieden, daar het heden Zondag

Het antwoord van Brest is reeds toe
gekomen met het besluit dat, voor w at 
de Z.51 betreft, de helft van de kosten 
door den Franschen Staat en de andere 
helft door den eigenaar zouden hoeven 
betaald te worden.

het hoogste w ater bleek te zijn en, in 
dien het vaartuig thans niet vlot ge
bracht werd, het daar voor langen tijd  
nog zou moeten blijven liggen.

Dergelijke vingerwijzing schijnt som
mige heeren niek opvallen te hebben en

dienst van inkw artiering en opeischin-j welke op de kaai lag, w aar electriciteits 
gen werden Woensdag 3 tijde lijke be- werken werden uitgevoerd.
dienden aanvaard. Besprekingen wor
den gevoerd om de bediende H. Brys 
eveneens daar aan het werk te stellen.
DE M O B IL IS A T IE B O E K JE S

W e vernemen dat het opmaken en in 
orde brengen van de burgerlijke mobili- 
satieboekjes voor het personeel der 
openbare diensten, vlot van stapel loopt. 
Alle tijdelijke diensten en beambten be
zorgden de noodige inlichtingen tot in 
vulling en de waardecijfers kunnen thans 
ook ingevuld worden.

Eerlang zullen alle reeeds afgegeven 
boekjes terug ingevorderd worden om 
deze tot op den dag van heden bij te 
houden.
BET R A PT

T. Ph. is op de werven van de Stock
holm straat onverwachts betrapt, terw ijl 
h j 400 kg. ijzer stal, welke aan de stad 
toebehoorde.
DE BEN Z IN EV ER D EEL IN G

In  navolging van andere groote ste
den, zal in  onze stad ook de centralisa
tie voor de benzineverdeeling doorge
voerd worden. M et andere woorden: de 
autobezitters van de omliggende gemeen
ten, zullen hun essence te Oostende moe
ten komen ai'halen. De controle zal alzoo 
daadwerkelijker zijn. Men verwacht dat 
deze regeling van 1 Ju li af in  zwang zal 
treden.
DEZE W E E K
werden een v ijfta l onlangs door het 
stadsbestuur afgedankte tijde lijke stiel
mannen terug in  dienst genomen. Men 
mag er zich aan verwachten, dat een 
tweede reeks binnenkort zal volgen.

de helft van de kosten op den nek van 
den reeder niet kunne gelegd.

De heer Monges is het met ons eens, 
zal in  dien zin Brest antwoorden en op 

ongeveer 3 ja a r geleden een Nederlander j ens verzoek naar het Zeewezen kopij 
geëlectrocuteerd werd door een kabel, sturen van de expertise van de vaartu i

gen en het antwoord van den bijzon- 
deren kommissaris te Brest.

W at de B.51 betreft, verm eldt het ant
woord van Brest dat dit vaartuig niet 
meer in  aanmerking kan komen, gezien 
de eigenaar er ondertusschen van in 
het bezit is gekomen, w at in tegenstrijd 
is met de werkelijkheid, da ai het nog 
a ltijd  op dezelfde plaats lig t te wachten 
op de noodige reparaties.

Nu men in het bezit is van den in 
ventaris, zal men deze aan Brest over
ta k e n  met de noodige opmerkingen er 
bij.

We wachten dus af en hopen onder
tusschen m aar dat het Zeewezen zich 
de zaak van die beide menschen zal 
aantrekken, daar de stelling van den 
bijzonderen kommissaris te Brest niet 
aannem elijk is.

W e bedanken de heeren Monges en 
Germ a voor hun hu.lpvaardigheid en na 
wat gegeten te hebben, trekken we langs 
Pontaudem er naar Caen en Ouistreham, 
w aar we te v ijf uur aankomen.

NAAR O U ISTREH AM
We worden er ontvangen op het stad

huis en in  een tien ta l m inuten komen 
we er toe het vischtuig van de 0.43 
«Raymonda», reeder Logghe Henri, 0.40 
«François Helène», reeder Debrock Fr., 
0.24 «Jenny», reeder Dequick H. en de 
N.40 «M arie Madeleine» van de gebroe
ders Zwertvaegher, te kunnen beginnen 
laden, dank zij de hulp van een drietal 
stadswerklieden.

W e komen hiermede rond 6.30 uur ge
reed en na een ontvangstbewijs op het 
stadhuis afgeteekend te hebben, ver
trekken we terug naar Fécamp, daar we 
dienzelfden avond nog bij den konsul i 
moeten zijn. 1

We doen opmerken dat dit onmogelijk i de heer M atthys verkreeg op zijn ver- 
k a n  aangenomen worden, daar het vast- £0e]j -je toelating om op Staatskosten 
staat dat d it vaartuig, terw ijl het in  2'ondag met ons af te reizen om te Fé- 
dienst was van de Fransche marine, al- cam p... de mazout te komen helpen ver- 
dus beschadigd en gezonken is, zoodat deelen.

De stadsingenieur Schepens R. werd 
hiervoor aansprakelijk gesteld en te 
Brugge veroordeeld tot een boete van 
200 fr. H ij ging onm iddellijk in  beroep en 
thans heeft het Beroepshof te Gent den 
ingenieur buiten verantwoordelijkheid 
gesteld.
V R I JE  B O E K E R IJ  W ILLEM SFO N D S

Hierbij vestigen w ij de aandacht van 
onze geachte lezers op de heropening 
der V rije Boekerij W illem sfonds, Rogier
laan  23, alhier. De uitleeningen geschie
den den Zaterdag van 14 tot 16 u., den 
Zondag van 10 tot 12 u. en den Donder
dag van 17.30 tot 19.30 u.

A lle giften worden dankbaar aanvaard.
= >: = ÊKË

Een Vers van 
Bert Vandenbussche

Ik  zie uw schim soms door den avond gaan 
Een bedelaar van dorp tot dorp 
schuift naar de witte maan, 
een doode en een dorre traan.

H ij telt de uren op de vingertoppen, 
terwijl de harten ijv ’rig kloppen.
H ij gaat geruischeloos voorbij, 
een monnik in een zwarte pij

Ik  zie u door den morgen gaan, 
terwijl de bloemen openslaan.
G ij neuriet uw macaber lied,
men kent u niet, men schuwt u niet,
gij brengt alleen verdriet.

(U it met «Zachte Stem» 
in  voorbereiding).

In  die omstandigheden hebben we ge
meend deze hulp te moeten weigeren, 
met als gevolg... de vissehers van Oos
tende hadden nog geen paspoort beko
men en konden met ons niet vertrekken.

G ister Donderdagavond is de heer 
M atthys thans met de vier vissehers af
gevaren om er te Fécamp nutteloos zijn 
tijd  te gaan verspillen.

W ij zijn steeds de eersten om, waar 
nuttig werk verricht wordt, hulde te 
brengen aan hen die het verdienen, m aar 
we betreuren thans ten zeerste in  deze 
kolommen, dat dergelijke lastige en dure 
reizen nog in  de w ar moeten gestuurd 
worden door personen, die in  de eerste 
plaats aangewezen zijn om de vissehers 
en ons te helpen, daar waar men 
thans veel nuttiger had kunnen zijn.

W aar d e heer Van Steenwegen in 
43 uur tijds voor de mannen van Zee
brugge paspoorten in  regel kon brengen, 
in  zooverre dat deze Dinsdagavond reeds 
gereed waren kon dit hier ook en zouden 
de belanghebbende vissehers zoo dikw ijls 
geen verloren moeite moeten doen zoo
als het thans het geval is.

Nu b ijna alle vaartuigen terug zijn, 
kunnen we ons echter tevreden stellen 
met het door ons geleverd werk, al ging 
dit gepaard met veel moeite, tijd  en 
geldverspilling.

Het zal voor onze visscherij echter zeer 
nuttige gevolgen hebben gehad.

P. Vandenberghe.

Abonneert U # jr 
Adverteert in :
HET V IS SC H ER IJB LA D
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AAN ONZE KO RRESPO N D EN TEN
In  verband met de steeds toenemende 

oplage van onze uitgave, verzoeken wij 
onze korrespondenten er voor te zorgen, 
dat hun teksten ons ten laatste den 
Woensdagavond bereikt hebben.

Alleen dringende en belangrijke be
richten mogen later per express gestuurd 
worden.

Steene
W IN T ER H U LP

Op Zondag 8 Ju n i a.s. treden alhier 
de Hostyn’s Boys op in  een muzikaal 
programma. Het succes is dus verzekerd. 
Een ta lr ijk  publiek, lach en leute, een 
steun voor W interhulp! De kaarten zul
len ten huize aangeboden worden tegen 
den p rijs van drie en v ijf frank. Het 
feest zal doorgaan in  het feestlokaal St. 
Lodewijk, Guido Gezellestraat, Conter- 
dam, om 3.30 u. stipt. Hetzelfde pro
gramma zal gespeeld worden op Zondag 
15 Ju n i in  de zaal Fam ilia  te Mariakerke, 
insgelijks om 3.30 u. stipt.

K U N ST N IEU W S
N aar we vernemen zou er van onzen 

jongen dichter Bert Vandenbussche, lid 
van de gekende tooneelm aatschappij 
« Hoop in  de Toekomst » u it Oostende, 
eerlang een bundeltje gedichten ver
schijnen.

B U R G E R L IJK E  STAND.
Geboorten: L ilian a  Rozette Deschach- 

te, dochter van Deschachte Gérardine; 
Freddy Germ ain Desmedt, zoon van 
Achille C yrille en van Bostyn San ta li 
M arie; Bernard  Gustaaf Dedeckere, zoon 
van G ustaaf Antoon en van Pynte Mag
dalena Josephina.

Overlijdens; Deschachte L ilian e  Ro
zette, dochter van Deschacht Gérardine; 
Decorte Nadine Liliane, 2 m.

Overlijden; P ick  Frederik-Ludovicus, 
verongelukt te Steene op 26 Mei.

B IL JA R T P R IJS K A M P
Op M aandag 2 Jun i, heeft op den Con- 

terdam  bij Oscar Dugardeyn, een groote 
prijskam p op den b ilja rt piaats met 200 
fr. vooruit en het inleggeld. Voorwaar 
een mooie namiddag.

W IN T ER H U LP
Niettegenstaande verschillende voe

dingswaren ontbreken tot het bereiden 
van de soep, hebben we kunnen vast
stellen dat deze haar volle voedings
waarde heeft behouden.

In  onze scholen wordt er nu ook regel
m atig chocolade uitgedeeld.

Het comité van W interhulp doet dus 
zijn best om binnen de perken van het 
mogelijke, iedereen ta. voldoen.

M ELKPRO D UCEN TEN
De zegels nr. 11 dienen in  ’t vervolg 

rechtstreeks opgestuurd te worden aan 
de m elkerij van Ichtegem , dus mogen ze 
niet meer overhandigd worden aan den 
Bevoorradingsdienst.

T E X T IE LK A A R T EN
De ouders der jongens van 3 tot 15 jaar 

rnogen de kleederkaarten van dezen gaan 
afhalen bij den Bevoorradingsdienst.

Blankenberge

kom en stelde het locaal bestuurcomité 
voor. M. en Mevr. Heymans, heer Gou
verneur Bulckaert en een paar andere 
personen stelden dadelijk belang in  de

441.801 tot en met 443.700; Donderdag 
5 Ju n i: van 437.301 tot en met 438.800.

De rantsoeneeringszegels worden a l
leen afgeleverd £ |n  het hoofd van het

W interhulpactie hier ter stede. Gedu-'gezin (of zijn ecntgenoote) op vertoon
rende één uur onderhielden de bezoekers 
zich met den h. Burgemeester en het 
Comité over allerlei zaken die W inter
hulp aanbelangen. Na de soep gesmaakt 
te hebben, vertrokken de bezoekers, 
zichtbaar voldaan en zetten hun in 
spectiereis verder.

B U R G E R L IJK E  STAND.
Geboorten: M ulier Godfried, Uitkerke; 

De Cae Roger, Zeebrugge; De Prest Ju 
les, M am etstraat 55.

Overlijdens: Arents Albertine, 57 j., 
echtg. Degeeter Pieter, Yzerstr. 45; De- 
maecker Lodewijk, 78 j., echtg. Debrau- 
were Ju liana , de Sm et de Nayerl. 86.

Huwelijken: Staelens August, met De 
W u lf Adriana, beiden alh ier; Vergracht 
Eugeen met A lleyn Paulina, beiden alh.

Huwelijksafkondiging: Ceyfs Cornells, 
Heist met De Langhe Marie-L., alhier.

T R E IN  BR U G G -BLA N K EN BER G E
Ziehier de nieuwe uurrooster der trein 

verbinding Brugge-Biajikenberge, geldig 
vanaf 26 M ei:

Brugge-Blankenberge : 6.20 — 16.40 — 
19.45 u.

Blankenberge-Brugge : 7.00 — 17.15 
20.20 u.

De Panne

A PO T H EEK D IEN ST
Zondag 1 Ju n i e.k. zal de apotheek K . 

Warmoes, hoek Kerk- en Pau l Devaux- 
straten, gansch den dag open v.ijn

FONTEIN  IER SD IEN ST
Vanaf Zondag 1 Ju n i tot en met Za

terdag 7 Ju n i zal de fonteinier Boute 
Florim ond, 45, Consciencestraat 45, den 
dienst waarnemen.

A FSTERVEN
Heer Louis De Maecker, een populair 

figuur in  onze stad, werd deze week t^n 
grave gedragen. Alhoewel sedert eniseie 
jaren door ziekte belet een werkzaam 
deel te nemen in  het leven onzer volks- 
kringen, is het toch een p licht te her
inneren dat heer Louis De Maecker, door 
zijn voorbeeldige toewijding, den bloei 
heeft verzekerd van de vele m aatschap
pijen w aarvan h ij bestuurlid, ondervoor
zitter of voorzitter was. H ij was alom- 
geacht en niet het m inst bij de kleine 
menschen om zijn liefdadige gevoelens. 
In  de schutterswereld vooral stond hij 
in  en buiten de stad als een hartstochte
lijke  beoefenaar van dit volkssport be
kend.

Heer Louis De Maecker, die destijds 
aannem er van openbare werken was, is 
ook vroeger reeder geweest. H ij was 
eere-ontvanger der gemeente Wenduine 
en ook in  deze middens was h ij een sym
pathiek figuur gebleven en telde er niets 
dan vrienden.

M aar bovenal mag niet vergeten wor
den dat h ij, na den oorlog, in  m oeilijke 
tijdsomstandigheden, Schepen van open
bare werken der stad Blankenberge van 
1921 tot 1926 is geweest. Het was de 
rechte man op de rechte plaats en 
daarom zal hij: steeds als één der ver
dienstelijkste stadsbestuurders erkend 
blijven.

V O L K S B O E K E R IJ «QNS HUIS»
Op Zondag 1 Ju n i (Pinksteren) zal de 

volksboekerij, Van M aerlantstraat, open 
z ijn  van 10.30 tot 12 u. en toegankelijk 
voor iedereen. Groote keus van nieuwe 
Vlaam sche en Fransche romans, alsook 
van moderne jeugdboeken.

C IN EM A ’S
Program m a van Vrijdag 30 Mei tot en 

met Maandag 2 Ju n i:
C O LISEE , Kerkstraat. —  1. U fa actua

lite iten; 2. Docum entair; 3. «Een Vrouw 
als G ij», me.t Brig itte  Horney en Joachim  
Gottschalck.

PA LLA D IU M , Kerkstraat. — 1. Ufa- 
actualiteiten; 2. Wetenschappelijke film ; 
3. «Oceaan in brand», met Hans Sohnkei 
en René Deltjen.

Program m a van Dinsdag 3 tot en met 
Donderdag 5 Ju n i:

C O LISÉE , Kerkstraat. —  1. Actualitei
ten; 2. Docum entair; 3. «De kleine en de 
groote Liefde», met Jenny Jugo en Gus
tav Frohlich.

PA LLA D IU M , Kerkstraat. — 1. Actua
lite iten ; 2. Docum entair; 3. «Loutere 
Leugens», met H ertha Fe lle r en Albert 
Matterstock.

Avondvertooningen te 19.30 u.; Zondag- 
namiddagvertooning te 15 u.

Opgelet: Op Maandag 2 Ju n i (2e Sink
sen), namiddagvertooning te 15 u.

W IN T ER H U LP
Zaterdag 1.1. werd de Blankenbergsche 

afdeeling de eer aangedaan het bezoek 
te ontvangen van den algemeenen Voor
zitter van W interhulp h. Heymans. De 
h. M. Devriendt^die de plaatselijke voor
zitter h. Dr. De Vos verving, daar deze 
belet was, heette den hoogen gast wel-

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

Program m a van Vrijdag 30 M ei tot en 
met Maandag 2 Ju n i: 1. Ufa-actualitei- 
ten; 2. Ku ltuurfilm ; 3. «Hymne aan de 
Sneeuw» met C arla Rust*, E rik a  von 
Thellinann, Charlotte Daudert, Pau l 
Heidemann en Robert Dorsey.

Program m a van Dinsdag 3 tot en met 
Donderdag 5 Ju n i; 1. Ufa-actualiteiten; 
2. K u ltuurfilm ; 3. «Parkstrasse 13».

Avondvertooningen om 19.30 uur. Zon
dag doorloopend vanaf 14.30 u.

CASINO, Zeedijk: Program m a voor de 
week en op Zondag 1 Ju n i: 1. Ufa-actu- 
aUtèiten; 2. Ku ltuurfilm ; 3. «Paniek in 
het Cirkus».

Avondvertooningen om 19.30 uur. Zon
dag doorloopend vanaf 15 u.
W AN N EER  EEN V IS C H JE  VOOR O N S?

Nu men slechts zoo weinig vleesch 
krijgen kan,, ons rantsoen brood zoo 
klein is, en de aardappelen ontbreken, 
is de bevolking van De Panne gelukkig 
te achten, da.t zij nog op tijd  en stond 
een poosje visch kan eten .

Zoo denken velen toch. M aar hoe ver
wonderd zouden die «velen» n iet zijn, 
moesten ze eens weten, hoe weinig visch 
w ij alh ier te zien krijgen. W aar b lijft 
die visch dan ?

Zeker, men kan nog wel eens per toe
va l een kilotje w antvisch koopen in  een 
winkel, m aar tegen een abnormalen 
prijs van 15 fr. het kilo !

En  dat voor visch, waarvoor w ij, m 
normale omstandigheden, het niet eens

van de rantsoeneeringskaarten en zijn 
(of haar) identiteitskaart.

Ind ien een van bovengenoemde per
sonen in  de onmogelijkheid verkeert 
zijn rantsoeneeringszegels af te halen, 
kan h ij deze doen afhalen met een ge
schreven toelating door hen ondertee- 
kend, waarop zijn naam, voornaam, 
adres en nummer van identiteitskaart 
voorkomt, alsook van een door hem on- 
derteekende verklaring aangaande de 
aardappelvoorraad.

De rantsoeneeringszegels worden niet 
afgeleverd aan kinderen beneden de 16 
jaar.

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

Na de vastgestelde dagen worden, zon
der grondige reden, geen rantsoénee- 
ringszegels meer afgeleverd.

De voorrang wordt verleend aan zwan
gere vrouwen en gebrekkigen.

B U R G E R L IJK E  STAND
Geboorten: M aurau Monique, v. John 

en Monstrey M aria ; Devriendt Henri, 
van Ju liu s en van Rouselle M agdalena; 
M inne Denise, van H enri en De Bleckei 
Irm a.

H uw elijk: La  Gravière Albert, metser 
en De Boeu M aria, z. b. beiden alhier.

Huwelijksafkondigingen : Joncheere 
M arcel, ijzerdraaier en Haeck, Angèle, 
werkster, beiden alh ier; Lahaye Carolus 
smid en De Hulle Laura, z. b. woont te 
Oostende.

DE N IEU W E  RA N TSO EN ZEGELS
Het uitreiken der rantsoenzegels voor 

de periode van Jun i- Ju li zal plaats heb
ben op.

Woensdag 4 Ju n i e.k.: voor de gezins
hoofden wier naam  begint met A B  C E  
F  G  (lokket 1), D H  I  J  K  (lokket 2);

Donderdag 5 Ju n i e.k.; voor de gezins
hoofden w ier naam  begint met L  tot en 
met S  (lokket 1), T tot Z (lokket 2); 
telkens van 9 tot 12 en van 14 tot 17 ,i.

De personen, die belet zijn hun zegels 
op den voor hen vastgestelden dag af 
te halen: op 10 Ju n i en volgende dagen.

De zegels voor de bijrantsoenen wor
den afgeleverd van 10 tot 15 Jun i.

Het uitreiken der melkzegels geschiedt 
op dezelfde dagen als de gewone zegels, 
aan lokket 2, bovenzaal stadhus.

B U R G E R L IJK E  STAND
Huwelijksafkondigingen: Odiel Salem- 

bien, werkm an te Koekelare en Margue
rite Popeye, z.b., Nieuwpoort.

DE STRA N D V ISSC H ERS
Op onze Westkust zijn aan n iet min 

dan 1.006 personen vergunning tot het 
visschen op het strand toegestaan. Voor
taan worden door het havenbureel te 
Nieuwpoort geen vergunningen meer ver 
leend, tenware men kan bewijzen voor

de moeite zouden hebben gevonden om ieggen dat men vóór den oorlog dit be
er boter voor te smelten. I d rijf uitoefende.

Tongen ? Onvindbaar ! Nochtans wor-
zi] het niet veel, er KO STELO O ZE G EN EESK U N D IG E  

RA AD PLEG IN G EN
De kostelooze geneeskundige raadple-

den er gevangen
zijn er toch ! „  .

W ij eten onze visch zelf op, hoor ik ae ( 
visscners al zeggen. Onzin ! N iem and. gingen voor de behoeftigen hebben 
eet dagelijks 4 tot 5 kg. visch, of soms plaats in  het gasthuis op volgende da
meer teen:

Kom t, visschers, ware het niet veelj Zituren van Dr. Vandenbroucke: op 
meer solidair en beter, van uw visch aan j Maandag, Woensdag en Vrijdag, van 3 
de onlangs gestichte corporatie voor tot 4 u.; Dr. Vandam me: op Dinsdag,
Visch- en Visscherijproducten af te staan 
die op haar beurt onze streek zal moeten 
bedeelen, in  plaats van voor enkele fran 
ken méér aan de woekeraars, die er el
ders goede zaken mee doen, af te staan.

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

Geboorten: Van Sluys Antoine, van 
Pieter en Verstraete Irène.

Huwelijken: Vercouter Albert, dagloo- 
ner en Desaever Yvonne, z. b.; Verlinde 
Antoon, dagbladschrijver, wonende te 
Kuurne en Comein Georgette alhier. Wn- 
lems Em iel, beenhouwer en Dumon Ge- 
noveva, z.b. beiden alh ier; Mortelez Geor
ges, leurder, won. te Veurne en Berquet 
M aria, z. b. alh ier; Depla M arcel, meu
belmaker, won. te Adinkerke en Vorme- 
zeele, Elisabeth, z. b. alhier; Dombrecht 
Albert bediende en Houbart Bernadet
te, z. b. beiden alh ier; Form an Georges, 
kleerm aker en Vanderstraeten Louisa, z. 
b. beiden alhier.

Overljdens: Vormezeele M aria, 40 j., 
echt. Canse Em iel; W u idart Edmond, z. 
b. 61 j., echt. Lém an Lucienne, overleden 
te Ter Hulpen.

Breedene
T ELL IN G  VAN T EELT EN  EN D IEREN
Een laatste verw ittiging voor de be- 

bouwers van aardappelen en houders 
van hennen, konijnen, enz.

Iedereen, die minstens (100 m = 1 
are of = 7 roeden) aardappelen ver
bouwt, moet daarvan aangifte doen bij 
de tellers.

De nalatige personen stellen zich bloot 
aan zeer zware straffen en verbeurdver
klaring van de landbouwproducten. Het
zelfde geldt voor de houders van konij
nen, hennen, schapen, geiten, varkens 
en paarden. Personen die geen bezoek 
ontvangen hebben van de tellers, worden 
verzocht dit aan het Gemeentebestuur 
te laten weten.

K LEED ER K A A R T EN  W ORDEN 
U IT G ED EELD

Een aanvang zal gemaakt worden met 
de uitdeeling der kleederkaarten voor 
jongelingen en mannen boven de 15 jaar, 
benevens voor de meisjes en vrouwen 
boven de 15 jaar, op de hiernavolgende 
data:

Op V rijdag 30 Mei, Dinsdag 3, Woens
dag 4 en Donderdag 5 Jun i, telkens van 
9 tot 12 en van 14 tot 17 uur.

Alle noodige stukken medebrengen.
B IL JA R T P R IJS K A M P

Op Zondag 15 Ju n i, groote biljart- 
prijskam p bij Oscar Vandekinderen, in 
«Café Oud Breedene», Dorpstraat 160. 
300 fr. vooruit en het inleggeld. Inleg 
5 fr. Inschrijving  te 12.30 u. Aanvang te 
1 uur stipt.

U IT D EEL IN G  DER 
RA N T SO EN EER IN G SZ EG ELS

Vanaf 30 M ei tot en met 5 Ju n i 1941, 
telkenm ale van 9 tot 12 en van, 14 tot 17 
uur, zal er overgegaan worden tot de 
uitdeeling der rantsoeneeringszegels en 
aardappelkaarten volgens de nummers 
der rantsoeneeringskaarten.

V rijdag 30 M ei: van 438.801 tot en met 
440.300; Dinsdag 3 Ju n i: van 440.301 tot 
en met 441.300; Woensdag 4 Ju n i: van

M IL IT IEG ELD EN
Zooals we het verleden week hebben 

gemeld is het ach tersta llige m ilitiegeld 
aan de belanghebbenden uitgedeeld op 
Maandag, Woensdag en Donderdag. En 
kelen hebben het echter nog niet beko
men. W ij denken dat ook dezen alras 
voldoening zal geschonken worden.

A PO TH EEK D IEN ST
Op Zondag 1 Ju n i zal apotheker Maes 

op de gewone Zondaguren het publiek 
ten dienste staan.

BEVO O RRAD IN G  M ARG AR IN E
De handelaars welke voorzien, tijdens 

de warme dagen over een te groote hoe- 
veelheidsreserve m argarine te beschik 
ken, en wenschen hun voorraad te ver
minderen, kunnen zulks aanvragen aan 
den dienst van Landbouw en R a v ita il
leering, Bureel 9, Brugge.

C IN EM A N IEU W S
De kinem a Royal zet zijn superproduk- 

tiesreeks voort en vertoont deze week, 
de zoo eenige aandoenlijke dram atische 
rllm  «Moederliefde». Het werd geklas
seerd met den eersten p rijs 1941 op de 
Bienale te Venetie en is dan ook een 
hoogstaand kunstgewrocht. Op Vrijdag 
30 M ei om 7.30 u.; Zaterdag 31 M ei om 
<’.30 en op Zondag 1 Ju n i om 2.30, 5 en 
/.30 uur: 1. Gesproken Dagblad; 2. Do- 
kumenlcaire; 3. Moederliefde. Liefheb
bers van echte kunst, dees week is het 
iets naar uwen tand in  de gekende 
volkscinema. Op M aandag 2 Ju n i (2de 
Sinksendag) verandering van program
ma om 2.30, 5 en 7.30 uur. «De weerspan
nige Jonggezel» met Heinz Rühm ann. 
l'oekomende week nog een eersterang- 
produktie «Het was een ruischende Bai- 
nacht» met Zarah Leander en Moritza 
f?örr.

Verleden week is de eerste m attenm a
ker begraven welke in  dienst was van 
het Tarnm attenbedrijf. De algemeene 
leider vatte het gedacht op voor de al
leenstaande weduwe een omhaling te 
doen onder zijn voormalige werkmak- 
kers. D it gedacht en mooi gebaar vond 
weerklank in  vele harten en iedereen 
beijverde zich het zijne te kunnen b ij
dragen voor den afgestorvene. De om
haling bracht de schoone som van 469,35 
frank op. Langs dezen weg dankt de we
duwe ha$r ta lrijke  sym pathisanten die 
het hunne bij droegen om een mensch- 
lievende daad daar te stellen.

RA N T SO EN EER IN G SBER IC H T EN
1. Het afhalen der rantsoeneeringze

gels voor de achterblijvers heeft plaats 
op Dinsdag 2 Jun i. Z ij die zich n iet op 
den vastgestelden datum aanmelden, 
zullen eerst la ter hun zegelbladen kun
nen bekomen,

2. Aardappelen: De aardappelkaarten 
zullen tegelijkertijd  uitgereikt worden 
tegen inlevering van den stam der kaart 
Mei.

3. Kleederkaarten: Deze zullen wor-

tot 3000 en Donderdag 4 Ju n i voor de 
met blauw gemerkte overige nummers. 
Deze kleederkaarten zijn bestemd voor 
alle m annelijke en vrouwelijke inwo
ners boven de 15 jaa r (die vóór 2 Ja 
nuari 1941, 15 jaa r of meer geworden 
z ijn ).

Rantsoeneeringskaarten moeten wor
den voorgelegd.

T ELL IN G
Nogmaals gaan van deur tot deur, 

tellers, belast met het opnemen der on
derscheidene teelten. Iedere vrucht met 
het aantal bebouwde aren moet opgege
ven worden. Het plichtbesef en de goe
de trouw van de tellingplichtigen is het 
beste middel om alle vergissingen te 
voorkomen. W ij vragen dus aan iedereen 
elk verzuim te voorkomen. Het gaat om 
het welzijn van uw medemenschen.

PLAN TAARD APPELEN
Eindelijk  zijn plantaardappelen alhier 

toegekomen. Het wordt toch w at laat 
om nog aardappelen te planten. Deze 
kunnen afgehaald worden bij. Leon Du- 
mez in  de Parentstraat. Alleen de per
sonen die zich bij Dumez-Vandewalle 
lieten inschrijven en destijds een voor
schot er voor betaalden, kunnen deze

Rechtbanken

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

M ELK V ER V A LSC H ER S . — Vanm ... 
Em erie, m elkhandelaar te De Panne, 
werd op 18 Februari j.l. door deze recht
bank veroordeeld tot 700 fr. boete we
gens m elkvervalsching. Thans moest h ij 
nogmaals verschijnen, wegens dezelfde 
betichting. B ij de ontleding werd bevon
den dat er 50 t.h. w ater bedrieglijk wer- 
dena an toegevoegd. Nu werd h ij bij 
verstek veroordeeld to.t een maand ge
vangenisstraf en 1400 fr. boete of twee 
maanden gevangenisstraf. Verder werd 
de aanplakking van het vonnisuittrek- 
sel aan het gemeentehuis bevolen met 
inlassching in  een weekblad op kosten 
van veroordeelde.

PLU N D ER IN G  VAN EEN  W IN K EL . — 
Een v ijftien ta l personen stonden terecht 
om te Oostduinkerke op 21 M ei en 3 Ju n i 
1940 allerlei voorwerpen gestolen, ge
heeld of bedrieglijk verborgen te hebben 
ten nadeele van Veekmans Pierre.

De volgende straffen werden uitge 
sproken :

Sm a... Hector, 3 maanden gevang en 
1400 fr. boete of 2 maanden; Vanh... A r
thur, Vanh... Albert, Dep... Godelieve en 
Leeu Arthur, ieder to.t 1 maand gevang1 
en 700 fr. boete of 1 maand; Dend... Aug 
cot 1 maand gevang en 1400 fr. of 2 m.; 
Hou... Georges, Vanh... V ita l en Cou... 
Pharailde, ieder tot 700 fr. boete of één 
maand; Vel... Henri, Puy... Karei, Del.. 
Rachel en Soe... Rom ain, ieder tot 351 
ir. boete of 15 dagen gevangenisstraf. 
Vanh... August en Devr... Euphrasie 
werden vijgesproken. Verder werden 
Den... August en Leeu Arthur veroor
deeld om solidairlijk  aan de schadever
goeding de som van 10.000 fr.

Beroep werd aangeteekend.

Voor hen ' die uitweken
Wanneer een jaa r geleden honderddui- j I 

zende Belgen naar F rankrijk  vluchtten ’ 
was het voor hen mogelijk aldaar een * 
dagelijksch steungeld van 10 frank te be-« , 
komen. Iedereen, zonder onderscheid,* 
dus zoowel behoeftig als niet, kon d ie ' : 
vergoeding ontvangen.

Thans zal door de Fransche regeering 
afrekening worden gemaakt! Het spreekt 
vanzelf dat ons m inisterie die bedragen 
van niet-behoeftigen zal terug innen met 
de noodige belastingen er bij.

W iji raden eenieder, die zich in  dit 
geval bevindt aan, onm iddellijk het ten 
onrechte ontvangen geld terug te stor- I 
ten op de postcheckrekening 120, Open
bare Schatkist, Ontvangsten, met duide
lijke vermelding van de reden der stor- 
tlo *. . •'
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Brugsche K ro n ie k  .1
...OF DE CO NTRO LEURS G EPA K T

ËH = IX

M arktberichten
(Vervolg van bladz. 1)

NIEUWPOORT

Donderdag, Zaterdag, van 2 tot 3 u.

Op een N ovem b erm oreen^ ig s^ vaaT  1 Plantaardappelen bekomen. Het is to- 
den Ju u l en David Soete u it met een ° ° S dat PerS° nen
bootje dat niet bestand was om diep zee aanmeiQen'
te kiezen. Het laattijd ig  u itb lijven van 
het vaartuig deed het ergste vermoeden 
en er werd sedertdien noch van beman
ning noch van het vaartuig iets verno
men.

Het visschersvaartuig N.29 «Germain»,

T A FELT EN N IS  OFTE PING-PONG
Eerstdaags zal bij den heer Verfaillie, 

Café des Sports, Ursellaan, een nieuwe 
club gesticht worden van liefhebbers 
van ping-pong. De jongelui die belang 
hechten aan die liefhebberij, kunnen zich

reeder F l. Coulier. dat deel uitm aakte toezegging geven in  hoogergemeld lokaal, 
van de groep van 12 eenheden die Don
derdag 1.1. ter vangst waren langs de 
kust, kreeg tusschen Oostduinkerke-Bad 
en Nieuwpoort-Bad, een anker in  de kor.
B ij nader onderzoek herkende de zee
lieden het anker als hebbende toebe
hoord aan het verm iste vaartuig

R IJK S A R  BE  IDSAM BT
Talrijke arbeiders gaan thans naar 

F rankrijk  en Duitschland om hun brood 
te verdienen. De werkloozen kunnen zich 
aangeven te Veurne, Pannestraat 13 en 
te Oostende, K aa istraat 12.

T R E IN N IEU W S
Verleden week deelden we onze geach

te lezers met veel vreugde de nieuwe uur
rooster der treinverbindingen mede. W ij 
hadden éEhter te vroe? victorie gekraaid, 
w ant inderdaad, vanaf V rijdag was het 
wederom gedaan met de ta lrijke  treinen 
welke op en af naar Brugge reden, paar- 
mede is weerom een schoone illusie’ ver
dwenen; hopen ze nu ten stelligste da 
deze m aatregel enkel tijde lijk  is en we 
binnenkort wederom onze treintjes zul
len zien loopen !

Nu nog een bede aan het betrokken 
bestuur. W ie nu van Brugge w il ver
trekken per tram  over Knokke naar 
Heist moest reeds Brugge om 17.40 uur 
verlaten w il men aansluiting voor Heist 
te Knokke bekomen. Zou het niet moge- 
lijjk zijn de 2 laatste tram s welke uit 
Brugge naar Knokke vertrekken aldaar 
aansluiting met Heist te geven, dan zou 
men toch ten minste tot 8 uur te Brugge 
kunnen verw ijlen. Een klein beetje goe
den wil, heeren van den buurtspoorweg, 
en d it euvel zal ook verdwenen zijn en 
velen zouden gelukkig zijn. Ondertus
schen ziehier de uurrooster der tram s 
naar Knokke en Brugge heen en terug.

Vertrek Heist: 7.46 — 9.06 —  10.35 — 
12.11 —  13.22 —  14.58 — 16.31 — 17.31
18.36 —  19.41.

Aankomst Knokke: 7.54 —  9.14 — 10.43 
12.19 — 13.30 —  15.06 — 16.39 — 17.39 — 
18.44 — 19.49.

Vertrek Knokke: 6.10 —  7.02 —  7.59 — 
9.18 —  10.52 —  12.27 — 13.33 — 15.15 — 
17.04 —  17.54 —  18.55.

Aankomst Brugge: 6.51 —  7.44 — 8.40 
9.54 —  11.29 — 13.04 —  14.10 — 15.50 —
17.39 — 18.29 —  19.30.

Vertrek Brugge: 7.56 — 8.44 — 10.00 — 
12.00 — 13.05 — 14.14 —  16.00 —  16.50 —
17.40 —  18.30 —  19.35.

Aankomst Knokke: 8.37 — 9.25 —  10.37
12.37 — 13.37 — 14.52 —  16.41 — 17.31 — 
18.21 —  19.11 — 20.11.

Vertrek Knokke: 9.34 —  10.56 — 12.38 
13.59 —  14.59 — 16.54 —  18.28.

Aankomst H elst: 9.42 —  11.04 — 12.46 
11.07 —  15.07 —  17.02 — 18.40.

IN K W A R T IER IN G
Verleden week is begonnen met de be

taling  der'inkw artieringsgelden aan de 
hoteliers enz. W ie nog niet in  regel ia, 
hoeft he.t onverwijld te doen, anders kan 
niets bekomen worden.Verscheidene fac
turen nog niet in  regel, werden ter her
ziening teruggezonden.

B U R G E R L IJK E  STAND
Geboorten: Baert Rosette en M ariet

te van R ichard  en Piegen Magdalena, 
Baderstraat, 5. De Jonghe Andrée, van 
René en Vantorre Rosa, St. Josephstraat, 
20

Huwelijken: Verm ael Petrus, workman 
te Knokke met Bonny Eugenia, z. b. te ] 
Heist; Viaene Maurice, werkm an smid ; 
te Brugge met Roose Germ aine, naai
ster te Heist. )

Huwelijksafkondigingen: Donners Leo 
kok te Heist met Vanden Branden, z. b. 
te Wetteren.

Overlijdens: M ille Sylvie, 45 j. echt. 
De Voogt Hippoliet, Po lderstraat; De-! 
paepe Victor, z. b. 68 j., echt. Arts Ju lia , ; 
Kursaalstraat, 15; Vanhove Constanti- : 
nus, z. b. 79 j., wed. van Desutter Eme- ; 
rentia, W estkapellestraat, 120; M alle-: 
feydt Alm a, huishoudster, 37 j., wed. v. 
Ackx Petrus, Onderwijzerstraat, 11; Eve
raert Triphon, handelsvertegenwoordiger 
43 j., echt. Wybauw Marceline, te Sint- 
Andries.

A D V ER T EER T  IN  
« H ET  V IS S C H E R IJB LA D

Zwarte Margarinezegels 
door Paszegels vervangen

u a r ia ,
Van 21 Ju n i af zullen de zwarte m ar

garinezegels vervangen worden door pas
zegels met onveranderlijke waarde w aar
van de tin t om de drie maanden zal 
worden veranderd. B ij uitzondering zal 
de tin t der eerste paszegels voor vier 
maanden gelden.

De nieuwe margarine-paszegels zullen 
recht geven op 15 gram van dit produkt, 
hetzij het per werkelijken arbeidsdag 
verschuldigd rantsoen aan de werklieden 
behoorend tot de kategorieën voorko
mend op de lijs t volgend op hét besluit 
van 4 November 1.1. (Belgisch Staatsblad 
van 7-8 dito) of in  het besluit van 10 
April 1941 Belg. Staatsblad van 17 dito).

Maatregelen zijn genomen met het oog 
op de bevoorrading der gemeentebestu
ren in  paszegels voor m argarine van het 
nieuw model vóór 20 Ju n i a.s.

Woensdag 21 Mei.
N.23 5068,50 N.4 3134,50
N.29 5316,— N.3 3686,50
N .ll 6343,50 N.35 1679,50
N.34 6290,— N.26 5270,50
N.32 6572,50 N.25 3657,50
N.31 8861,— N.33 9954,—

G arnaal: 3761 kg. —  Visch: 2440,5 kg.
Donderdag 22 Mei.
N.2 2163,50 N.21 1061,50
N.10 1934,— N.9 3629,50
N.20 2042,50 N.16 1832,—
N.18 2044,— N.14 3891,—
N.22 3117,— N.5 3896,50
N.7 3293,50 N.15 2066,50

G arnaal: 2148 kg.-— Visch: 901,2 kg.

ZEEBRUGGE
Donderdag 15 Mei.
Z .l 3370,— Z.2 1200,—
Z.4 2430,— Z.5 2380,—
Z.6 I960,— Z.8 2912,50
Z.9 2320,— Z.10 4924,25
Z.13 3666,50 Z.15 4843,—
Z.23 4414,50 Z.33 4.985,—

G arnaal: 3633 kg. — Visch: 197,25 kg.
Zaterdag 17 Mei.
Z.3 9013,50 Z.6 3630,—
Z.7 6568,— Z.8 9389,—
Z.10 8932,50 Z.19 4309,—
Z.22 3060,— Z.25 5965,50
Z.28 3027,50 Z.31 740,—
Z.33 8348,50

G arnaal: 5463 kg. — Visch: 835,350 kg.
Zondag 18 Mei.
Z .l 6634,50 Z.2 6571,50
Z.4 8106,50 Z.5 2756,—
Z.8 7553,50 Z.9 3917,50
Z.13 5988,25 Z.15 6610,50
Z.22 3532,— Z.23 8438,—
Z.26 1150,— Z.31 1580,—

G arnaal: 5673 kg. — Visch 796,7 kg.
Maandag 19 Mei.
Z .l 910,— Z.3 700,—
Z.7 690,— Z.10 520,—
Z.19 280,— Z.22 590,—
Z.25 750,— Z.28 180,—
Z.33 910,— Z.35 90,—

G arnaal: 562 kg.
Dinsdag 20 Mei.
Z .l 8257,75 Z.2 6845,50
Z.4 7428,75 Z.5 6928,25
Z.8 7923,50 Z.9 4542,75
Z.13 5446,— Z.15 7049,25
Z.26 1220,— Z.23 6581,75
Z.28 2968,75 Z.31 1540,—

G arnaal: 6222 kg. — Visch 261,8 kg.
Woensdag 21 Mei.
Z.3 6202,50 Z.6 5230,—
Z.7 6029,75 Z.10 5489,—
Z.19 3022,75 Z.22 3129,—
Z.25 5698,— Z.28 2710,—
Z.30 160,— Z.33 7018,—
Z.34 730,— Z.35 710,—

G arnaal: 4262 kg. — Visch : 224,8 kg.

Dat opzieners van de ravitailleering 
— beambten w ier proces-verbaal kracht 
/an bewijs hebben —  moeten opgeleid 
vorden door politieagenten, is zeker geen 
dledaagsch voorvalletje —  en toch kon 
k deze week een dergelijk schouwspel 
jijwonen.

Twee half- of driekwart dronken con- 
roleurs m aakten het den handelaars en 
oorbijgangers aan den uitkant van de 

,tad zoodanig lastig, dat één der han- 
.elaars de politie opbelde.
Daarop was één der controleurs op de 

lucht geslagen, m aar een heele massa 
.olk zat hem op de hielen en hield hem 
,n bedwang.

De politie daagde op met een camion: 
ie  twee heeren werden er netjes inge- 
jom pt en de auto vertrok naar het po-< 
litiebureel met haar kostelijke vangst... 
onder het gelach en gejouw van een toe- 
gestroomde menigte.

Het komt ons voor dat men in  dé 
keuze van deze am btenaren m aar weinig,^ 
kieskeurig geweest is; zoo moet binnen- ‘ 
kort een controleur voor de rechtbank 
verschijnen wegens m isbruiken in de 
uitoefening van zijn ambt gepleegd... 
hetgeen niet te verwonderen is, als men 
weet da.t deze persoon enkele jaren ge
leden een belangrijke gevangenisstraf 
wegens diefstal opliep...

Gelukkig zijn ze allem aal zoo niet.
Tyl.

Prijzenlijst voor 
Groenten

Onze huisvrouwtjes, die Donderdag 11. 
gingen markten, stelden vast dat de 
maximumprijzen van groenten aange
duid waren op een groot bord.

Ze konden bijgevolg gem akkelijk de 
gevraagde prijzen voor salade, spinazie 
en bloemkoolen controleeren.

Als daarmede zij die groenten verkoo
pen, nu van de m arkt m aar niet weg
blijven...

W ij zullen trachten elke week deze 
maximumprijzen op te geven voor de 
daaropvolgende week.

M axim aprijzen te betalen aan den 
producteur voor groenten van le  kw ali
teit, overgemaakt door de Nationale 
Landbouw- en Voedingscorporatie, en 
geldig van 30 M ei tot en met 5 Ju n i:
1. Bloemkoolen van vollen grond,

per stuk ........................................ 5,00
Kropsalade, per stuk ..................  1,25
Asperges: bussels van 800 gr. ... 4,60 

bussels van 500 gr. ... 3,00 
los en per kg...............  5,50

4. Rhabarber per kgr......................  1,50
5. Bladspinazie per kgr....................  2,00
3. Wortelen in  bussels ...................  5,00
7. Radijzen .......................................  0,60

Kwaliteitseischen: 1e kwaliteit
1. Bloemkoolen: moeten vast gesloten 

?ijn, hagelwit en rein, vrij van ziekten, 
insecten of andere beschadiging, de stam 
zoo kort mogelijk onder de laagste bla
deren gesneden; moeten minstens 20 cm. 
,<oversnede» hebben. Door « oversnede » 
verstaat men de lijn  gaande van een 
middenpunt aan de oppervlakte al over 
het toppunt van de bloemkool heen, tot 
het diam etraal tegenovergestelde mid
denpunt, als de bloemkool op haar voet 
staat.

2. Kropsalade: voldoende gesloten en 
vast, vrij van insecten, zonder sporen 
van ontsteking in  het «hart» en zuiverste 
buitenste bladeren, frisch zonder de m in
ste neiging tot opschieten.

3. Asperges: geheeel en van regelma- 
tigen vorm, niet meer dan 22 cm. heb
ben, in  een zelfde bussel of in een zelfde 
partij, gelijk van kleur en diameter zijn 
(volgens M. B. 24-4-40, aangevuld door 
besluit van 11-5-41).

4. Rhabarber: moet dikke stengels 
hebben, 35 cm. lang inbegrepen 5 cm. 
blad. Voldoende jong sappig en ge- 
kuischt.

5. Bladspinazie : moet frisch zijn, 
groen, vrij van gele bladeren en schot, 
zonder aarde of onkruid en vrij droog.

6. Wortelen in bussels: de bussels moe
ten 400 gr. wegen. De worteltjes moeten 
minstens 10 mm. doormeter hebben, ge
nomen ter hoogte van de grootste dikte..i

7. Radijzen: een bussel radijzen moet 
15 stuks bevatten. De radijzen moeten 
15 à 25 mm. doormeter hebben.

De producten die aan deze kwaliteits
eischen niet voldoen moeten minstens 
20 t.h. lager verkocht worden.

2.
3.
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Er koopen is een goudzaak
Eenige belangrijke gronden :

Distellaan
Violierenstraat

Paaschbloemlaan
Papaverstraat

Koilebloemlaan
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DE BEKER DER KUST
A. S. O. (Res.) 0 —  Casino-Kursaal 1

Volgende ploegen treden in  lijn  onder 
3t waakzaam oog van referee Hoste:
A. S. Oostende: Pincket; Ham ilton en 

v jpauw; Vandenberghe, Vandenbroucke 
u i G libert; Hollemeesch, Deschacht J., 
Meier, Deweert en Delrue.

C. S. Casino-Kursaal: Van Loo Oscar; 
Tanghe en Destickere ; Corveleyn, Van- 
stecnelman en Vollem aere; Rotsaert, 
Van Loo W illy, Hagers, Soyez en Van 
Laere.

Matige belangstelling, wanneer Van 
Loo en M eier tossen; laatstgenoemde 
raadt juist, zonder merkelijlk voordeel. 
A. s. valt onm iddellijk aan en een cen
ter van Hollemeesch wordt door Deweert 
gemist. K u rsaal verplaatst het spel en 
op center van Rotsaert verk ijkt Van Loo 
insgelijks een mooie doelkans. De aan
vallen van de « rood-groenen » worden 
beter afgewerkt en zijn dan ook gevaar
lijker. S tilaan  wordt K u rsaal in zijn 
kamp teruggearongen, m aar Van Loo en 
'rangne redden m oeilijke standjes. Be ia t 
V-ioegen opereeren vooral langs den rech- 
rervieugei die hei beste gedeelte der 
ploeg ls. Rotsaert komt meer dan eens 
evaarlijk  aandraven, m aar zijn centers 
orden niet altoos door zijn makkert, 

jóeim atig benuttigd. Hetzelfde mag ge
zegd van Hollemeesch, die meermaals 
verwarring in  de gelederen van «blauw
wit» zaait, zonder dat er ernstig gevaai 
langs het binnentrio bestaat. Na mooi 
passenspel schiet M eier van dichtbij op 
net doel, doch Van Loo weet praentig 
te redden. Even later wordt een schot 
van Deweert even mooi door Van Loo 
gestopt. D aarna breekt Roftsaert door 
en Pincket moet in  de voeten van Van 
Laere duikelen om een zeker doelpunt 
te kunnen verhinderen. A. S. b lijft de 
meerdere en Van Loo k rijg t gelegenheid 
staaltjes van zijn kunnen te geven. Zoo 
redt n ij met brio een vluchtschot van 
Delrue. Meier, alleen vóór doel, kraakt 
zijn eindschot en na een laatste door
braak van Rotsaert, treedt de rust in 
met blanken stand.

Na de hervatting trekt Van  Laere er 
onm iddellijk van door, doch zijn schot 
gaat boven. Langs de overzijde m ist 
Delrue een prachtkans. E r  is weinig mooi 
spel te aanschouwen. M eier en Deweert 
verwisselen onderling van plaats, doch 
dit brengt nog niet de gewenschte ver
standhouding in de voornoede van A. S. 
Op doorbraak van Hagers redt Pincket 
gepast in zijn voeten. Rotsaert breekt 
voor de zooveelste m aal door, m aar zijn 
inzenden wordt door gansch de voor
hoede gemist. Van Loo m aakt daarop 
een poging van Deschacht onschadelijk. 
Me.t de 29e minuut rent Hagers met den 
bal naar het doel toe en net onhoudbaar 
het openingspunt. Pincket redt opnieuw 
van Rotsaert, te rw ijl Deweert boven 
zendt. De laatste m inuten gaan verdeeld 
door, doch verdere doelpunten blijven 
uit en Kursaal w int tenslotte nipt met 
1-0.
A. S. Oostende 0 — V. G. Oostende 2
De elftallen zijn de volgende:
A. S. Oostende : Calem yn; Roose en 

Hinderyckx; Dehaemers, Aspeslagh en

W ets; Vandierendounck, Deschacht C „
Lenaers, Dejonghe en Depooter.

V. G. Oostende: Vergracht; Vanden
berghe en Lauweres; Van Houcke, Ber- 
ten en Schaecken; Rotsaert, Gosselin,
Zwaenepoel, Mycke en Hubrechsen.

Scheidsrechter Decaluwé laa t den op
gooi betwisten tusschen Vandenberghe 
en W ets; eerstgenoemde raadt ju ist, zon
der voordeel. Na eenig over en weerge- 
trap, moet Vergracht de eerste gevaar
lijke ballen onschadelijk maken. V. G. 
dringt het kamp van A. S. binnen langs 
Gosselin die hoog over kogelt. Rotsaert, 
die opnieuw van de p artij is, zet dan 
keurig voor aan Zwaenepoel die den bal 
doorlaat aan Gosselin, aie echter nevens 
de netten jaagt. V. G. va lt gedurig aan 
langs Rotsaert ,hetgeen een vergissing 
is, want Hubrechsen k rijg t weinig werK 
te verrichten, al is h ij steeds gevaarlijk, 
op nieuwen aanval langs Rotsaert, m ist 
iviycKe, m aar Zwaenepoel komt toege- 
loopen en schiet in de handen van Ua- 
lemyn. A. S. is de meerdere en dwingt 
een eersten hoekschop af die weggewerkt 
wordt. W anneer Zwaenepoel een mooien 
aanval opbouwt en doorzet aan Hubrech
sen, cencert deze in  de voeten van Gos- 
seiin die aneen vóór doel komt; Calemyn 
is onwederroepeiijK geslagen, m aar de 
oal ontmoet de zijpaal en kaatst terug 
in  ’t spel. A. s. ontsnapt onm iddellijk 
daarna langs Depooter die raak mikt, 
m aar ook nier vliegt de bal op den paai 
te pietter, zoodat ae kansen opnieuw ge- 
njK staan Dejonghe m ist een eenige 
kans en he.t leder gaat in  corner. De 
tegenaanvallen van V. G. zijn slecht af
gewerkt en leveren aldus geen voordeel 
op. Een doorbraak van Hubrechsen wordt 
aoor Calem yn verijdeld. Na 41 m inuten 
spel centert Hubrechsen in  de voeten 
van Zwaenepoel, die zich verhaast een 
eerste doelpunt aan te teekenen. Nog 
oen hoekscnop voor V. G. en de rust 
is daar.

De herneming verloopt aanvankelijk 
m 't voordeel van A. S. en Calem yn redt 
een vrijen  schop goed door Aspeslagn 
genomen. Twee opeenvolgende hoek
schoppen voor de «rood-groenen» leveren 
rnets op. Dan doet «rood-geel» een aai- 
vli»gge ontsnapping langs Rotsaert, die 
Calem yn op de goede plaats vindt. A. S. 
is het meest de aanvanende p artij, doch 
alle kansen worden door het m iddentrio 
verkeken. Vandierendounck en Dejonghe 
verwisselen van piaats. Op samenspc i 
tusschen Rotsaert en Zwaenepoel, ver- 
K ijk t Mycke een praentkans, waarna 
Vergracnt een sleeper van Vandieren
dounck onschadelijk gemaakt. Op vrijen  
schop kopt Aspeslagn boven de netten.
A S. geert voort den hoogsten toon aan, 
en steit alles te werk om gelijk te stel
len. Zoover zal het echter niet komen. Tt „ i„  n *-4. ^ • r, 
integendeel, na 35 m inuten dribbieert û ’e!,„Pe tlt Paris alle Zondagen 
Hubrecnsen een tweetal tegenstanders ' UUr’ vanaï bondag 8 Ju n i 
en na een geharrewar vóór de netten Bestuur, 
van Calemyn, kan Rotsaert met kort 
schuin schot een tweede doelpunt aan- 
teekenen. De wedstrijd is gespeeld. Nog
m aals wordt de ploeg van A. S. zonder 
gevolg gewijzigd. De laatste m inuten 
orengen geen verandering meer aan den 
stand die 2-0 in  ’t  voordeel van V. G. 
b lijft. Aldus w int dit laatste den Beker 
der Kust, aan dit tornooi verbonden.

rang 20 fr.; 2e rang 15 fr.; 3e rang 
fr.; volksplaatsen 5.fr.

Kaarten  zijn op voorhand verkrijg 
baar in  de gewone locatiebureelen.

W ie lrennen
HET W IELERCRITERIUM VAN 

ST-MfCHIELS (BRUGGE)
Groot Brugge’s Sporthoogdag

Op Zondag 15 Ju n i a.s., om 14.30 uur, 
gaat het W ieercriterium  van St-Michiels 
door voor beroepsrenners A. en B .B.W .B., 
ingericht door «Vlaanderensport», met 
de medewerking van het gemeentebe
stuur, de pers en de voornaamste Brug
sche firm a’s.

Reeds werd de deelneming van de 
meest befaamde azen verzekerd, onder 
meer: wereldkampioen K in t, K . Kaers, 
Achiel Buysse, Achiel Debacker, Schotte, 
Van Overloop, Sercu, Ritserveldt, Bon- 
duel, Grysolle, Vlaem ynck, Adolf Brae- 
ckeveldt, Van Espenhout, G illes, Delat- 
houwer, Vanhoutte, Dick, Vandeweghe, 
Kam iel Desmet, Beirnaert, Deprédomme, 
Georges Claes, M arcel Claeys, Defoordt, 
Decin, A lbert Ramon, Albert Paepe, 
W ard Vissers, enz.

Technische inlichtingen
Afstand’ 100 Km . of 71 ronden van 

1410 m. van den mooien omloop van de 
w ijk  «Kaas en Brood».

Prijzen: 5.000 fr., verdeeld als volgt: 
1000 fr., verder 700, 600, 500, in  totaal 
20 prijzen.

Prem iën: M inim um  1750 fr., hetzij 10 
premiën van 100 fr., 10 van 50 fr., be
nevens nog bijkomende in  natura, enz. 
Te betwisten vanaf de 10e tot de 60e 
ronde.

Na de voorstelling van de kampioenen 
vanaf 14.15 uur, wordt de start gegeven 
aoor den heer Gouverneur.

Prijzen der plaatsen: Omloop 3 fr.: 
aankom stlijn 5 fr.; leden B .W .B. 4 fr.; 
voorbehouden genummerde zitplaatsen; 
10 fr. Veloparken 1 fr.

Sportliefhebbers van aan de Kust en 
u it het Spergebied (voor wie een «Aus- 
weis» noodzakelijk) laten zich tot uiter
lijk  30 M ei a.s inschrijven en kaart be
stellen in  de plaatselijke sportcafé’s, op 
de gemeenzame lijsten.

Ontspanningsmuziek langs de luid
sprekers rondom den omloop.

Voorbehouden genummerde zitp laat
sen in  zeer beperkt aantal voorhanden, 
te bekomen bij «Vlaandersport», 116a, 
R ijse lstraat, St. M ichiels, contra storting 
op postcheck 3097.17 Firm in  L. Blondeel, 
van 12,50 fr., hetzij kosten van ticket en 
aangeteekende verzending.

Oostendsch Nieuws

S c h a k e n
Na een rustpoos in  het Oostendsch 

schaakleven, hebben het bestuur en le
den van den Oostendschen Schaakkring 
besloten het schaakspel te hervatten, 
naargelang de verkleefdheid van de spe
lers. We richten een oproep tot alle 
schaakliefhebbers, die wenschen een 
flinke p artij te schaken, en hopen dat 
gefcn enkel hunner zal nalaten onzen 
oproep .te beantwoorden.

Bijeenkom sten worden ingericht in  de

Boksen

is

ROBESYN SLAAT DICTUS K.O.
Prachtige rentree van Wimme

Niettegenstaande het feit dat K are i 
Maes, die tegen Taecke moest in  ’t gelid 
treden, alsmede de liefhebbers u it K o r
trijk , Roeselare en Izegem niet konden 
afkomen, verliep de laatste meeting in  
het Sportpaleis nog op een gelukkige 
wüsse af. E r  werd inderdaad voor w aar
dige plaatsvervangers gezorgd en vooral 
de kamp Wimme-Declercq bracht de zaai 
in vervoering.

De meeste aandacht ging echter naar 
het debuut in  de beroepsklasse van W iiiy  
Van Eenoo, die het tegen Louis Vercam- 
men moest opnemen. Edoch, de Liere- 
naar bleek eens te meer afwezig, zoodat 
beroep diende uitgeoefend op Van Over
loop om den verschgebakken Oostend
schen prof te vuist te staan. De Ant
werpenaar heeft het er in  dezen wed
strijd gelukkig van af gebracht, want 
hij slaagde er in  zijn tegenstander in 
de vierde ronde tot opgave te dwingen. 
De drie eerste ronden waren gelijk, zelfs 
niet een lich t voordeel voor Van Eenoo 
die echter in  de vierde herneming zwaa: 
op de kin geraakt werd, zopdat h ij, van 
streek gebracht, den strijd  opgaf. Ont 
dunkens w at te voorbarig, w ant de Oos
tendenaar bleek ons nog in  staat hei 
gevecht voort te zetten. M aar Van Eenoo 
mist nog ervaring en h ij vreesde te zul
len uitgeslagen worden, w at zijn houding 
voor gevolg had. Laa t ons deze eerste 
nederlaag van Van Eenoo niet als m aat 
staf nemen met het oog op verdere ver 
richtingen van dezen bokser, die besi 
mogelijk in de toekomst een betere pres
tatie kan verwezenlijken.

Over 10 x 3 m inuten bond Robesyn len 
strijd aan tegen Dictus, w at een kort 
maar treffend gevecht voor gevolg nad. 
De West-Vlaming was dadelijk in volle 
werking en trof Dictus met linker direc- 
ten. Echter tijdens de volgende herne
ming zou Robesyn pas voor goed uit zijn 
schelp komen en na enkele maagslagen 
in ontvangst te hebben genomen, werd 
Dictus zoo zwaar van links op de kin 
getroffen dat h ij uitgeteld werd. Die 
Robesyn slaat verduiveld hard en bewijst 
over een onbluschbaren vechtlust te be
schikken. G raag zien w ij hem hier te 
Oostende .terug.

De Brugsche beroepsbokser Wimme, die 
sedert jaren de handschoenen niet meer 
aanbond,' trad  Zondag voor de eerste 
maal herop om tegen Declercq in  de bres 
te springen. Sp ijts zijn 33 jaren, bewees 
de Bruggeling niets van zijn vroegere 
eigenschappen verloren te hebben en 
Declercq ondervond d it aan den lijve, 
verloor netjes met de punten tegen een 
tegenstrever die hem onder aiie opzioh- 
ten de baas bleef. De zege van den in 
valler werd door het publiek langdurig 
toegejuic.ht, te ?neer daar Wimme deze 
ontmoeting zonder de minste oefening 
had aangevat.

Een kamp zonder beslissing zag een 
ongelijken strijd  tusschen beroepsbok
ser W illem s en den Duitschen liefheb
ber Heinrich die meermaals neerging.

Tenslotte werd het programma voLe- 
üigd door twee liefhebberskamr.en tus
schen Oostendenaars.

Ziehier trouwens de technische u it
slagen der meeting:

Liefhebberskampen over 4 x 2  minu
ten;

Hoorne (68 kg.) Oostende en De Ram- 
melaere (72 kg.) Oostende, boKsen on
beslist.

M arly (57 kg.) Oostende wint, met de 
punten op Hoornaert (58 kg.) Oostende.

Beroepskamp over 8 x 2  m inuten;
Wimme (55 kg.) Brugge wint niet de 

punten op Declercq (56 kg.) Oostende.
BeroepsKamp over 10 x 2 m inuten:
Van Overloop (66 kg.) Antwerpen, 

w int van Van Eenoo (68 kg.) Oostende 
aie opgeeft in  de vierde ronde.

BeroepsKamp over ru x 3 minuten.
Kooesyn (82 kg.) Oostende siaat L ic 

ous (83 Kg.) Antwerpen k. o. in  de twee
de ronde.

Op Zondag 1 juni, te 15 uur 
in de zaal van het Sportpaleis

BIEDT TAECKE H ET  HOOFD AAN 
DUFOUR ?

DECLERCQ ZAL HET HARD H EBBEN  
TEG EN  COPPENS

Het aanstaande programma der tnc-e 
tmg van Zondag l  Ju n i belooft ander
m aal interesse te verwekken bij de 
Oostendsche boksliefhebbers die zich 
uairijk zuilen verpiaatcien n ia r de zaal 
van het Sportpaleis, v/aar zij reeds dit 
seizoen zoo menigmaal haar nartje kon- 
uen ophalen.

Benevens v ijf aantrekkelijke liefheb- 
uerswedstrijden tusschen oostendsche 
en Brusselsche liefhebbers, wordt het

van
VRAA G STUK  Nr. 1 
A. Van Lierde, Oostende

m at in  twee zetten

e*>3»

W interhulp  Oostende 
u s r ia ,

VO O RZ ITTER  HEYM ANS OP BEZO EK

A PO TH EEK D IEN ST
Zondag 1 Ju n i (Sinksen) zal de apo

theek Van den Weghe, Kapellestraat 85, 
den ganschen dag open zijn.

Maandag 2 Ju n i (2e Sinksen) zal de 
apotheek Caenen, W itte Nonnenstraat 
59, den ganschen dag open zijn.
ZW AAR A RBEID SO N G EV A L

Kam iel Dumarey, wonende Tempe- 
liersstraat te G istel, geboren in  1888, 
was werkzaam aan een in puin liggend 
huis en stond op een verhoog van 3 m. 
hoog, toen een stuk muur omverviel, den 
ongelukkige medesleurend. De werkman 
kwam op een hoop steenen terecht. Neus 
en kaakbeen werden gebroken, terw ijl 
het onderste deel van het aangezicht 
deerlijk verm inkt werd. lie t slachtoffer 
werd naar het hospitaal overg^bracht
T E R W IJL  Z I J  AAN DE W A SC H K U IP  
STOND

Lea Tavernier houdt een herberg aan 
de M uscarstraat. Terw ijl zij in  den kel
der aan de waschkuip stond, zijn onbe
kenden in  haar herberg gekomen en 
hebben van haar afwezigheid gebruik 
gemaakt om de tooglade, inhoudende 
over de 1200 fr., alsmede een brieven- 
tasch te ledigen.
D R IEW IE LW A G EN  VERD W EN EN

De driewielwagen van den bakker V ic
tor Verbanck, 280, Torhoutsteenweg, 
werd uit zijn achterplaats ontvreemd.
EEN T W EED E  V E R B L IJF

Schoolbestuurder Ja n  Allem an heeft 
zooals vele anderen reeds, een «tweede 
verblijf» gekozen in de rustige gemeente 
Kortem ark.
DE T I JD E L I JK E  BED IEN D E
A. Degryse, die een ach tta l dagen op 
dokter’s advies moest thuis blijven, we
gens een knieverwonding opgeloopen t ij
dens zijn diensturen, zal volgens een 
beslissing van het Schepencollege, zijn 
volle wedde voor deze dagen afwezigheid 
genieten.
B I J  HET STA D SPERSO N EEL

De uitbetaling van het maandloon bij 
een zeker gedeelte van het stadsperso-- 
neel loopt weleens mank. Daarom zal 
thans ieder diensthoofd, en inzonderheid 
deze van de M ilitie, Bevolking en Bu r
gerlijke Stand, de wedden aan hun on
dergeschikten zelf uitbetalen.
U IT BET A L IN G EN

Het personeel, dat werkzaam is bij 
Duitsche troepenafdeelingen en w ier be
zoldiging door de stad moet afgedragen 
worden, wordt thans regelmatig door de 
stad uitbetaald en wel om de veertien 
dagen.

Deze personen worden bezoldigd aan 
het gebruikelijke gewestelijke loon w aar
van pensioen en andere belastingen af
gehouden worden.
IK  H EB BLO EM EK EN S 
IN M IJN  T U IN T JE

Binnen enkele dagen zullen onze scho
len bedeeld worden met bloemen en 
planten, ten einde w at leven in  de klas
sen .te scheppen en dé kinderen bloemen 
en planten te leeren liefhebben.

Nog een in itia tie f van den Schepen 
van Onderwijs, verzorgd en uitgevoerd 
door onzen stadsbeplanter, h. Verhuist.
N IEU W E  BU R EELEN

De bureelen van M arkten en Regie- 
diensten, nu nog in de Vakmeisjesschool, 
zullen binnenkort naar het Gerechtshof 
overgebracht worden.

Nieuwe winketten zullen voor deze 
diensten ingericht worden, links van den 
ingang.

De bedienden zullen niet weinig 
preutsch zijn, en daarmede geraakt het 
gebouw zoo vol als een eitje.
BEKW A A M  HE ID SPRO EVEN

Binnenkort zullen bekwaamheidsproe- 
ven plaats hebben voor drie leerkrachten 
der Meisjesvakschool, Stokholm straat.

Die leerkrachten, w ier bekwaamheid 
reeds lang op proef werd gesteld en die 
sedert jaren schitterend presteeren, zien 
deze proeven rustig tegemoet.

«Het Visscherijblad» wenscht die da
mes goed heil en hoopt dat het onrecht 
hen aangedaan door nalatigheid van het 
vroeger beheer, aldus zal hersteld wor
den tot groot genoegen van Mevrouw Sa 
cré, die de ziel is geweest van een school 
die. dank zij knappe leerkrachten, tot 
een der sterkste is gegroeid van ons land.
K IN D ER P R ET

Het succes van de speelpleinen door| 
ons stadsbestuur ter beschikking der j

O PG EE ISC H T E  F IET SEN
In  de stad Diksmuide werden de be

zitters van opgeëischte rijw ielen op het 
stadhuis uitgenoodigd om hun fietsen te 
komen afhaien.

Jam m er dat dit bij ons het geval niet 
is. W at betreft de uitkeering der ver
goedingen voor de bij ons opgeëischte 
fietsen, vernemen w ij dat alles op goe
den voet is en da.t reeds enkele verstrek
kers werden uitbetaald.
L IE F H E B B E R S  VAN FO TO GRA FEEREN

Velen schijnen nog niet te weten dat 
het streng verboden is foto’s te nemen, 
iets w at w ij in  de laatste Zondagen 
m aar al te d ikw ijls hebben opgemerkt.

W ie dus van zijn fotoapparaat houdt, 
doet best dit thuis te houden w il h ij 
net niet zien afgenomen worden.
fE G M N IS C K E  CONTROLE DER 
M O TO RVO ERTU IGEN

Vanaf 15 April is de technische con
trole der voertuigen toevertrouwd aan 
net organisme «Studiebureel voor Auto- 
mobieltransport», S lijp straa t 60, Gent, 
voor de arrondissementen Tlelt, Brugge 
an Oostende.
ÜE ZW ANEN

In  den laatsten tijd  verdwenen ta l
rijke zwemvogels uit net Leopoldspark.

De gedachte werd thans vooropgesteia 
om aeze zwemvogels in  den vijver van 
net Burgerlijk  hospitaal Je verplaatsen. 
Ze zouden aldaar geruster de betere tij 
den kunnen afwachten.
H U LPV ER LEEN  IN G

E r was beslist dat de brandweer onzer 
stad hulp zou verleenen in  geval van 
brand in enkele aanpalende gemeenten. 
H iervoor zou door deze latsten een 
zekere vergoeding dienen betaald. Deze 
beslissing werd goedgekeurd door den 
neer goeverneur, m aar de definitieve 
goedkeuring zal slechts verleend worden 
Dij voorlegging van de te onderteekenen 
overeenkomsten.
OOSTENDENAAR AANGEHOUDEN

Het Brusselsche parket heeft een in 
val gedaan in  drie speelzalen in  de 
hoofdstad en beslag gelegd op het mate
riaa l en het geld. Ook werd vastgesteld 
dat in  deze lokalen, gelegen aan de La 
kenstraat, de Kastanjeboom straat en de 
Nieuwpoortlaan, alcohol werd geschon
ken. Een viertal personen werden aan
gehouden, onder wie onze stadsgenoot 
Gustaaf G l...
DE ZAAK LO GE

Over de geheimzinnige verdwijning 
van Logé, muzikant bij het 3e Linie, 
werd vóór den oorlog heel w at geschre
ven. Tot zelfs roede-wichelaars verleen
den hunne medewerking om den ver
miste op te sporen. Zooals men zich nog 
w ellicht herinnert, werd zijn echtgenoote 
aangehouden, daar haar houding ver 
dacht voorkwam.

Thans schijnt er nieuw leven ln  deze 
zaak te komen: het Brugsche parket zou 
inderdaad een nieuw onderzoek gelasten.
IN DE M ID D ELBA RE  M EIS JESSCH O O L

332 leerlingen werden gemeten, gewo
gen en onderzocht door Dr. Louf en Me
vrouw Desmet. 17 meisjes weigerden zich 
te laten onderzoeken.

Men zou zulks niet mogen toelaten en 
die kinders verplichten. Kunnen de ou
ders hierop niet gewezen worden?
W IN T ER H U LP  OOSTENDE 
IN DE 18e EEU W

W interhulp  dagteekent niet van dezen 
oorlog. Z ij was reeds in  de 18e eeuw be
kend en wel in het jaa r 1707, onder de 
Fransche bezetting, wanneer voorname
lijk  brood en werk ontbraken en enkele 
begoede burgers de koppen bijeenstaken 
en een fonds oprichtten om deze onge- 
lukkigen ter hulp te snellen. Zoo werd 
W interhulp 1797 geboren.

W ie zei daar ook weer: « E r  is niets 
nieuws onder de zon » ?

Het Hotelwezen 
aan de Kust

Schepen van Bevoorrading, Van  de M ale 
en Van Honsebrouck, ondervoorzitters, 
Dr. G. Lefèvre, algemeen secretaris, Dr. 
Van den Driessche, secretaris, Art, pen
ningmeester, Dr. Van den Bulcke, Piers 
en Ureel, leden van het Hoofdcomité.

Dr. Lefèvre, u it naam  van het Comité, 
sprak het welkomwoord uit en gaf een

.........„  . . .  .uiteenzetting van den uitzonderlijken
i-ubliek vergast op twee evenwichtige toestand w aarin onze stad verkeert: het 

a waarvan ae voornaam- gr00tste gedeelte van zijn rijke en wel-
laecke onze jonge comingman mid- stellende burgerij heeft de stad verlaten 

^ n^ t 1Cn tege^ °v er Oufour, mt Veur- (te Brugge alleen verblijven er een 7000 
iie stelt. Deze laatste kent slechts weinig oostendenaars), de 9/10 der bevolking 
nederlagen op Z1-1n passief, overwouj brenert den nacht, door in df> nnenhnrp 
reeds vooraanstaande mannen, zooals 
Varrewaere (k.o.), Dujardin en laatst 
Bertouille, den zoo gevreesden W aal die 
te Veurne tegenover den localen k las
man het onderspit moest delven. Ieder
een is de meening toegedaan dat Taecke 
het hier hard zal te verduren hebben, 
m aar met een sterk moraal zal de Oos
tendenaar dezen kamp aanvatten, want 
h ij w il het bewijs leveren dat h ij den 
Veurnenaar waard is en daar deze laa t
ste zijn vroegere uitslagen zal w illen be
vestigen, ligt een prachtkamp in ’t ver
schiet.

Declercq gaat ten strijde tegen Cop- 
pens, gewezen liefhebberskampioen van 
België, een der vedettes uit het Brussel
sche die den Oostendenaar een stevige 
repliek zal bezorgen.

Ziehier het volledig programma dezer 
aantrekkelijke meeting:

Liefhebberskampen over 4 x 2  minu
ten:

De Rammelaere (73 kg.) Oostende te
gen Acou (8u kg.) Brussel.

Raeder (65 kg.) Duitscher tegen V al
ton (64 kg.) Brussel.

A. Zeerbouck (58 kg.) Oostende tegen 
Scheidewind (58 kg.) Brussel.

M arly (57 kg.) Oostende tegen Maroy 
(57 kg.) Brussel.

Heinrich (52 kg.) Duitscher tegen 
Ru llaert (52 kg.) Brussel.

Beroepsboksers over 10 x 2 m inuten:
Declercq (57 kg.) Oostende tegen Cop- 

pens (57 kg.) Brussel.
Beroepsboksers over 10 x 3 m inuten
Taecke (73 kg.) Oostende tegen Du

four (73 kg.) Veurne.
De meeting vangt aan te 15 uur.
Prijzen der plaatsen: ring 25 fr.; le

Zaterdag middag kregen we het ver- 
eerend bezoek van den Algemeenen 
Voorzitter van W interhulp, vergezeld 
door de hh. Gouverneur Bulckaert en 
Maene, respectievelijk Voorzitter en Se
cretaris van het Provinciaal Comité. ! f f . ...___ _

De hooge bezoekers werden ontvangen 'te*1 Z1J boomen. planten of afsluitingen 
in  het lokaal van de IJze rstraa t door de beschadigen. Een dagelijksche verma- 
hh. Serruys, Burgemeester en voorzitter m nS za* *len  g°ed doen en het is ook u * 
van het P laatse lijk  Comité, Van Coillie, p licht uwe Kinderen te leeren zich or-

Als men zekere personen zou mogen 
gelooven, dan zou de hotelnijverheid aan 
de Vlaam sche kust slechts werkelijk te 
lijden hebben gehad sedert het begin 
der oorlogsdagen!

W il men objectief zijn en de ware toe
standen voor oogen stellen, zooals oud- 

schooljeugd ges.teld is groot, en honder- ! volksvertegenwoordiger Porta het in  
den kinderen rollen en spelen er alle j volle Kam erzitting deed, dan moet men 
dagen in  ’t gras in  milde zonnestralen.1 erkennen dat w ij sinds 1930 slechts twee

Ouders, prent wel in  het verstand 
uwer kinderen, dat er aan deze pret een 
einde zou kunnen gesteld worden, moes-

dentelijk .te gedragen.
At.S ER IET S  O V E R B L IJF T

Als er bij uitzondering iets van den 
dagelijkschen disch overblijft, gedenkt 
onze zwaantjes en eendjes van het park. 
G ij of uwe kinderen zult er genot aan 
beleven die arme diertjes w at eten te 
geven, want zij ontvangen geen zegel
tjes.
VOOR DEN W IN T ER

De cokes branden m oeilijk in  stoven. 
Het ware dus wenschelijk, dat het stads- 

_ bestuur de nog enkele overblijvende 
brengt den nacht door in  de openbare scholen, die nog geen centrale verwar- 
of private schuilkelders; de twee voor- ming hebben, zou inrichten, 
naamste bronnen van zijn inkom sten: w ij meenen te weten dat er in  het 
het toerisme en de zeevisscherij, z ijn  Palace Hotel nog verwarm ingstoestellen 
lamgelegd. zijn die niet gebruikt worden.

Ondanks dat alles is het Comité er W ellicht zou er kunnen aangevangen 
tot nog toe in  gelukt (behoudens één en- worden met eene kleine school, b.v. A. 
kele toelage van 100.000 fr.) al zijn dien-! Pietersschool van het Hazegras, waar 
sten te financeeren. De volgende korte ' een achttal elementen zouden volstaan, 
statistiek zal er al het belang van aan-
toonen. AAN DE A R B E ID E R S

Vanaf 1 Jan u a ri van d it jaa r tot op | Naar we vernemen, moeten bij bevel 
23 M ei werden er 1.835.238 rantsoenen van de bezettende m acht alle arbeiders, 
soep uitgedeeld, 78.359 lite r melk, 5871 J n a  voleinding of verlaten van hun bezig- 
kleedingstukken (schoeisels niet inoo- ■ heid, uit Duitschland of Noord-Frankrijk 
grepen) aan 2516 huisgezinnen, 755 to n 1 
kolen en 7500 brooden (bijzondere gift 
van de cooperatief S.E.O .). Daarenboven 
weirdjen er aan de schoolkinderen 
sinaasappelen, vijgen, soja beschuiten 
met smeerkaas, chocolade, levertraan en 
vitam ienen uitgedeeld.

Door tusschenkomst van de wijkmees
ters werden er ook een zekere hoeveel
heid aangeslagen levensmiddelen aan 
groote gezinnen, zieken en zwangere 
vrouwen verschaft.

De algemeene secretaris besloot zijn 
verslag met een uiteenzetting van de 
noodwendigheden en de desiderata van 
de bevolking. D it werd gevolgd door een 
korte bespreking welke de beste vruch
ten zal afwerpen voor de toekomst, vol
gens de beloften van den voorzitter als 
besluit van de bespreking.

Daarna werden de verschillende dien
sten bezocht, alsook de keuken van het 
hotel Continental, w aar de soep bereid 
wordt.

Het bezoek werd besloten met een 
intiem e ontvangst ten huize van den 
heer Serruys.

in  België teruggekeerd, of welke met 
regelmatig verlof thuis zijn dit verlof 
begeeren verlengd te zien en derhalve 
rantsoenzegels wenschen,zich persoonlijk 
aanmelden op het Arbeidsambt, K a a i
straat 12 alhier.
W AAR B L IJV E N  DE F IET SB A N D EN ?

Ja , duizenden arbeiders, die dagelijks 
hun fiets van doen hebben om kilome
ters ver het brood voor hen en hun gezin 
te gaan verdienen en dus hun rijw ie l 
onmogelijk missen kunnen, stellen zich 
de vraag waarom men wacht de rijw iel- 
benoodigdheden te rantsoeneeren?

En  w aarlijk , ze hebben alle recht 
daartoe, want als het voortgaat lijk  dit 
tot nu toe het geval was, dan zal het 
niet lang meer duren of het grootste 
deel dezer arbeiders zullen bij! gebrek 
aan banden en andere onderdeelen hun 
fiets niet meer kunnen gebruiken.

Van banden is geen sprake; of toch 
wel, wanneer men 150 fr. u it zijn zak 
schiet. W ie van de arbeiders kan dat 
betalen? Het wordt hoog tijd  dat hier 
verandering aan kome.

goede seizoenen, te weten in  1935 en 
1936, gekend hebben. Acht jaren op tien 
waren dus nadeelig voor de hotelnijver
heid.

Het seizoen 1939 was reeds n iet al te 
goed, wanneer het omstreeks 23 Augus
tus ongelukkig een einde nam.

H ieru it volgde voor de hoteliers een 
zeer ingewikkelde zaak. Inderdaad, onze 
hoteliers hebben de gewoonte hun schul
den te betalen of te vereffenen naar ge
lang het seizoen vooruitgaat. Alzoo kun
nen zij de ontvangsten van Augustus en 
September overhouden voor den W inter 
De omstandigheden hebben er ditm aal 
anders over beslist, zoodat zij geen ap- 
peltjen tegen den dorst konden wegleg
gen.

Het va lt dan ook niet te verwonderen 
dat de hypothecaire interesten, belastin
gen en andere verplichtingen niet ver
effend werden te betuinen met ultimo
f . '.IgUStUS.

W aren er geen bijzondere eischmaat- 
regelen vanwege de schuldeischers, dan 
is d it alleen omdat de hotels aan de kust. 
op dat oogenblik geen enkele handels
waarde meer vertegenwoordigden. Een 
kap itaal van 750 m illioen frank bracht 
niets meer op!...

Reeds vóór den oorlog had men inge 
zien dat er onm iddellijk zekere m aatre
gelen dienden getroffen te worden om 
de belangen, niet alleen van de eigenaars 
en de fiscus, m aar ook van de hoteliers 
zelve, te vrijwaren. W at stelt men zooal 
voor ?

Ziehier de voornaamste maatregelen:
1. Stemmen van een nieuwe huishuur- 

wet speciaal voor de hoteliers.
2. Zuivering van de hypothecaire 

schulden. M oratorium  voor de kapitalen 
welke invorderbaar zijn geworden voor 
een periode gaande tot één jaa r na het 
einde van de vijandelijkheden. Op
richting van een parastatale commissie 
die de hypotheken, waaronder de hotels 
gebukt gaan, zou overnemen.

3. Verm indering der belastingen en 
gemak van betaling.

4. Oprichten van een vereeniging, met 
een kap itaal onderschreven door den 
Staat, de banken en de verzekerings
m aatschappijen die voor doel heeft geld 
ter beschikking van de hoteliers te stel
len om de meest noodzakelijike betalin
gen te doen.

Veel of niets is veranderd sindsdien, 
de eischen van de hoteliers zijn, op wei
nige uitzonderingen na, gelijk gebleven!

K an  de vergoeding voor inkwartiering 
hieraan verhelpen ?

W ij vreezen het !

OOSTENDE EN DE SPELEN
De wet op het spel is immer in  onze 

stad van zeer groot belang geweest. 
H ierover werd dan ook een zwaren strijd  
gevoerd, die zoowel zijn voor- als tegen
standers kende. Zelfs de Kam ers hielden 
er zich mee bezig. M aar tot op het u it
breken van den oorlog was deze zaak 
nog niet beslecht; er was nog geen alge
meene beslissing gevallen die elkeen 
moest bevredigen, want iedereen wilde 
net monopolium.

En  weet U  dat deze strijd  begon in  
1807, toen de prefect van de Ourthe aan 
de Keizerlijke regeering de exclusieve 
toelating vroeg om de speelzalen van de 
stad Spa terug te openen en deze stad 
alzoo van een gewisseii ondergang te 
redden ? Sindsdien was er een gedurige 
strijd.
<)E BELA ST IN G EN  IN 1800

Het innen van de belastingen in onze 
stad liep niet a ltijd  van een leien dakje, 
xijdens de Fransche bezetting jn  het 
jaar ±oUu was er zelfs niemand die als 
jeiastingontvanger wilde optreden. Nie
mand wnae ook oetalen, daar ze beweer- 
jeu  nieto m „t r b^z.tten! ta n  am ju- 
ivege werd daarom een persoon aange- 
amd en h ij kreeg 5 centiemen per frank 
jelastingen die h ij ontving.

Of hij; rijk  geworden is weten w ij niet!
à P IR IT U E E L E  OOSTENDENAAR

Sedert enicele maanden is er in  de 
iiuon Buylstraat een nuis, toeoenoorend 
aan ivrej. uegrave, waarvan aiieen nog 
een puinhoop overblijrt. De steenen lig
gen er op het voorland en ta lrijke  per
sonen georuiken net voor een publieke 
vV. U. ro t op neden heert ïiiem ana er 
<xan gcuuciij, om aeze plaats w at netter 
te maken en wat ar te sluiten.

in a n s  neeit een origineeie oostencie- 
naar ae eigenaaraige geaaente opgevut 
aaar een w itte piak te plaatsen, waarop 
iiiem avoigena opsenrnt eerst m  net 
r ransch en later in  het Nedenanasch te 
lezen stona: «Deze nof staat onder de 
oescnerming van net puoiiek en is be- 
ocniKDaar voor net pianten van aardap
pelen. Men wende zien tot net Stausue- 
otuur».

i  is  voorwaar een spiritueele m anier 
om op dezen vuilnoop de aanaaent te 
vestigen van onze autoriteiten, nopen 
we met dezen practischen man, aat ueze 
vumgneia spoeaig moge verdwijnen.
EEN VO UD IG E PLEC H T IG H E ID

io M ei i.i. stierf de heer Jbrans Van- 
aerden te oent. Maanaag i.i. werd net 
stofreiijK overschot Dijgezet in  aen ra- 
miheKeider te Oostenae.

vaaer Vanaeraen was een gekend fi
guur Jn de Oostendscne tooneeiwerera, 
waar n ij zien nooit zoeken net ais er 
aiensten te bewijzen waren, ivraar ook 
uan de scnooljeugd was n ij geen onoe- 
Kende. Geen scnooireest wera in  de laa t
ste 15 jaa r mgenent. ol vaaer vanderuen 
was van de partij. Door zijn goeaneiü, 
zijn nederigneid en zijn uiiuioyuww.j^ 
geaula verw ieri h ij al spoeaig ae gene
genheid der jonge acteurs.

Geleid aoor Mevrouwen Vannoten en 
Versyp, door den n. K.. aavome, neüoen 
zïicn e^n dertigtal kinderen naar act 
Kerkhof oegeven om een laatste huiae 
te brengen aan den trouwen Kinuer- 
vriend. Bloemen werden op het graf 
neergelegd, na een korte toespraak van 
aen neer schoolbestuurder.

Een p licht van dankbaarheid werd al
dus volbracht.
OVER ONZE DOKKEN

Met de nuidige uroanisatievraagstuk- 
ken is er veel spraKe om ae aoKKen, pf 
ten minste een geaeelte ervan, te aem- 
pen. W ist men aat net eerste üok ge- 
aoiven wera in  1776 en aat men reeüs 
in 17ö3 twee andere bassijns moest bij- 
graven. net havenverKeer was inaeraaad 
zoó toegenomen. De Devaaroaarneia van 
ae haven wera zorgvuiaig oiiaeniouaen 
aoor ae jacntsluizen. sommige scnepen 
nadden een aiepiegang van oijna za voet 
en een tonnemaat van luuO ton.

£oo vaaraen in 1782 niet m inder dan 
2636 hanaeisscnepen de naven oinnen; 
vissehers- en oorlogsschepen zijn mer 
niet inbegrepen.

En  wanneer men weet dat de wereld
haven Antwerpen slecnts m 1925, dus 
Dijna twee eeuwen later, voor net eerst 
iu.uuü scnepen per jaa r zag binnemoo- 
pen, dan kan men zien een uiterst goed 
denKDeeid vormen van de groote oeurij- 
vigneid die er toenmaals in  onze stad 
en naven moet geneersent neooen.
DE G RO EI VAN DE BtVO LIV lN U

ln  1705 telde onze staa siecnts onge
veer 3.UUU inwoners, Ue oevoiKing groeiue 
eenier vooriaurena aan en oereiKte al
zoo 20 jaa r later net ïnaruKweKKenae 
cijfer van ïü.uuu.

in  1U4.U, voor de droevige Meidagen, 
was onze staa meer dan ou.uuU menacuen 
njK. Men moet nieroij opmeiKen aat a it 
aneen ae personen zijn w eiKe re&euiiatig 
ln  ae Devonangsregisters nigescmeven 
zijn. Tijaens ae groote seizoenen teiae 
onze staa neel zeKer Dijna een naix m il
lioen ver bhjrg angers.

Mochten deze tijden spoedig terug- 
keeren.
GOED N IEU W S  VOOR ONZE 
STAD SBEZO LD IGD EN

De gemeenteoezoidigden, welke een 
wedde hadden beneaen de 14.UU0 fr., 
werden d it met 2U t.h. verhoogd. Deze 
van 15.400 fr. en meer ontvingen 10 t.h, 

t W are Deter geweest aan sommige 
groo.ten, die daarenooven nog verscnii- 
iende bijpostjes genieten, geen verhoo
ging toe te kennen.

IN G E Z O N D EN

Grafzerken op het Kerkhof 
de Urbanisatieplannenen

Ik  neem de eerbiedige vrijheid  Ued. 
de gastvrijheid in  de kolommen van uw 
weekblad te komen vragen, ten einde het 
hier onder sm eekschriit te laten door
dringen waar het moet zijn bestemming 
vinden.

Enkele weken geleden heb ik  in  een 
weekblad de beschrijving gelezen van de 
nieuwe urbanisatieplannen aangaande 
de stad Oostende. Welnu, het was dan 
reeds, dat ik  met de grootste verbazing 
en de grootste verontwaardiging kon le
zen dat het kerkhof van den Nieuwpoort
steenweg zou moeten verdwijnen. Daar 
dit enkel plannen waren, hoopte ik dat 
er aan dit opgevat plan geen gevolg zou 
gegeven worden en dat onze duurbare 
dooden met rust zouden gelaten worden.

Edoch, in  het nummer van « Panne- 
Strand» van 10 M ei 1941, komt opnieuw 
dit ontwerp onze gemoederen schokken.

Ik  geloof niet alleenlijk, m aar ik ben 
er verzekerd van, hier de tolk te wezen 
van alle eerlijke burgers, die duurbare 
dooden hebben voor dewelke zij zich een 
eeuwige vergunning aangeschaft hebben 
op het kerkhof van den Nieuwpoortsteen
weg, om hevig protest aan te teekenen 
tegen dè uitvoering van dit plan.

Een kerkhof js  geen gewoon iets, dat 
men afbreekt of verplaatst; een kerkhof 
is een heilige plaats die door alle eerlijke 
burgers moet geëerbiedigd worden.

Zoo men op het standpunt « Steden
schoon » w il voortgaan, dat men dan een 
schoonen muur optrekke en den ingang 
van deze heilige plaats een monumen-
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taa l uitzicht geve; dit zou in  niets aan 
d it «Stedenschoon» schenden. Geen gel
delijke onkosten kunnen de schending 
van onze duurbare dooden compensee- 
ren; de plaats, welke is aangeschaft ge
worden en ons is afgestaan als «Eeuwige 
vergunning», moet door gelijk wie geëer
biedigd worden en onze betreurde afge
storvenen moeten met vrede gelaten 
worden.

Ik  zeg dan ook: «Elanden af» van onze 
grafzerken, «Handen af» van onze doo
den. Die gronden, door ons aangekocht 
en die door zooveel tranen besproeid zijn 
geweest, die plaatsen w aar zooveel is ge
beden geweest voor onze geliefd dooden, 
die gronden zeg ik, mogen niet gebruikt 
worden om er « Weelde huisjes» op te 
richten.

Ik  doe h ier een warmen oproep aan 
de kinders die voor hunne duurbare ou
ders een laatste rustplaats voor eeuwig 
aanschaften; aan de ouders, die voor 
hunne kinders een eeuwige vergunning 
kochten, om zoodoende hunne zoo be
treurde lievelingen, die eens hun trots 
en y.reugde waren, hun leven lang te 
mogen bewaren; aan de weduwnaars en 
weduwen, die hunne beminden te vroeg 
moesten zien verdwijnen, om zich bij 
m ij aan te sluiten en ten zeerste protest 
aan te teekenen tegen dit onzinnig plan.

Aan de Overheden die zich met deze 
zaak kunnen bemoeien, vragen w ij enkel 
«üerbied voor onze dooden» en den heer 
Burgemeester der stad Oostende bidden 
w ij ons te w illen ondersteunen in deze 
zaak, d ê zooveel menschen ter harte 
lig t en ons ten spoedigste de verzekering 
te w illen geven dat aan onze duurbare 
dooden niet zal gekomen worden en 
hun laatste rustplaats in  eere zal be
houden blijven.

Een Lezer. ,
Nota der Redactie. —  De Commissie 

voor Urbanisatie zal ongetwijfeld met 
bovenstaand protest wel w illen rekening 
houden, wanneer de kwestie van het 
verplaatsen van het kerkhof ter sprake 
komt.

P E L S E NH E S S E N S
Specia liteit van Vossen, Mantels 
en Felsen op m aat ■

A JO L F  BU YLSTRA A T , 44, OOSTENDE
Herstellingen •— Veranderingen 
M atige prijzen.

_ _  _____ ^  „ ( 2 4 ) ._

OP H ET OUD K ER K H O F
Voortaan zal er geen grond meer kun

nen gekocht worden op het oud-kerkhof 
aan den Nieuwpoortsteenweg. Zooals 
reeds medegedeeld werd, verwacht men 
üat dit kerknof zal ophouden te bestaan.
IN K W A R T IER IN G SB U R EA U

Het College van Burgemeester en 
Schepenen neeft de eer ter kennis te 
brengen van de belanghebbenden dat 
het «inkwartienngsbureau» tot hiertoe 
gevestigd in  het M ilitiebureau, Stok- 
hoim straat, sedert Woensdag 28 Mei 
overgebraent werd in  een lokaal der Leo- 
poidsenool, Ieperstraat 33. Het bureau 
is toegankelijk voor het publiek van 
8.30 tot 12 en van 14 tot 17.30 u „ ’s Za
terdags van 8.30 tot 13 u.
BEG R A FEN ISSEN  — M ED ED EEL IN G

E r  wordt herhaald ter kennis gebracht 
van alle belanghebbenden dat sedert 
jaren geen begrafenisplechtigheden meer 
den Zondag toegelaten worden.

E r zal in de toekomst geen nota meer 
genomen worden van zoogenaamde on
wetendheid of dergelijke om uitzonde
ring te maken op dezen regel.

K LEED ER K A A R T EN
Naar we vernemen zullen ongeveer 

36.000 kleederkaarten in  onze stad uit
gereikt worden. D it zal dan ook eerlang 
geschieden.

Muziek instrumentenfabriek
W Y N SBER G H E  IVAN  

Wettig gediplomeerd 
Garenmarkt, 30 — BRUCCE
Eerste klasse fabrikatie —  Aller
hande hsrstel lingen —  Groote 
keus blaas-, snaarinstrumenten, 
accordeons, phono’s. ■ 

______________________  (132)

DE TELEFO O N EN DE BRA N D W EER
Ongeveer 300 personen werden op hun 

aanvraag terug bij het telefoonnet aan
gesloten. Men koestert thans het voor
nemen het telefoonnummer van de 
brandweer op den voorgevel van die hu i
zen te vermelden.

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

E. Vanderstraeten
Metsersstraat, 18 —  Oostende
Handelsregister Oostende 3040

■
CROWN CITRON

CROWN LIMONADE
CROWN ORANGE

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

(126)

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

worden Uwe

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

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

(108)

DE VLAAM SCH E Z EE JE U G D
Sedert enkele maanden zien onze Oos

tendsche menschen regelm atig onze in 
donkerblauw uniform  uitgedoschte ke
reltjes onze stad doorkruisen. Velen 
vragen zich af wie en w at die jongens 
zijn, met hun mooie geelblauwe hals
doeken. Daarom volgt hier in  korte woor
den ons doel en onze werking.

De Vlaam sche zeejeugd werd opgericht 
enkele maanden vóór den oorlog. W e heb
ben ons tot doel gesteld onze jeugd op 
te leiden tot flinke en wakkere mannen, 
die la ter in  hun verder leven hun man 
zullen kunnen staan. Verder, indien ons 
de middelen het toelaten, zullen we in 
een nabije toekomst onze werking te 
w ater aanvangen. Tot nu toe geschiedde 
gansch onze werking te lande. In  den 
laatsten tijd  is ons ledenaantal flink 
aangegroeid.

Ouders, zendt ons in  volle vertrouwen 
uw zonen, ze zullen bij ons het ware 
kam eraadschap terugvinden.

ONZE V ISSC H ER S
Deze week werden in  de actualiteiten 

van onze cinemas enkele beelden ver
toond over het harde visschersleven. Een 
paar mooie zichten van onze haven 
kleurden de film  op.

e e » » « $ *# e e e »» t[^ ^ ]» e e 9 e e e ® e e # i

IJZERW AREN -
QUINCAILLERIE

Jack DELANGHE
Nieuwpoortsche Steenweg, 34

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

H. R. 3673 •  Tel. 72.072
(27)
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INGEZONDEN

Nog altijd de 
Vleeschbedeeling

W ij ontvingen volgend schrijven:
« Als lezer van «Het Visscherijblad», 

werd m ijne aandacht gevestigd op het 
feit aangehaald in  uw blad van 16 dezer 
onder het artikel «Oproep aan de Been
houwers».

Ja , inderdaad, niet alleenlijk moeders 
van groote gezinnen, m aar ook voel an
dere, zelfs oude menschen, staan daar 
voor de deur van den beenhouwer van 
’s morgens 5 ure af, uren en uren te 
wachten en dit is toe te w ijten aan de 
organisatie.

Sommige beenhouwers hadden inge
bracht genummerde kaartjes met uur 
van bediening uit te deelen, hetgeen de 
bevolking zou toelaten het vleesch ze nder 
wachten of overrompeling af te halen.

De vraag wordt nu gesteld: waarom 
werd deze m anier van werken verboden? 
Nochtans geschiedde dit op dezelfde 
wijze alswanneer de uitdeeling plaats 
greep op de m arkt. Daarenboven was 
deze regeling in  het belang van iedereen, 
zoowel voor de moeders van groote ge
zinnen als voor andere en werd het lang 
wachten voor elkeen alzoo uit den weg 
geruimd.

Het ware gewenscht dat een bevoegd 
persoon zich eens ernstig met deze zaak 
in het belang van onze bevolking zou 
w illen gelasten, ten einde dit lang w ach
ten voor iedereen van de baan te helpen.

Een lezer. »
NOTA D ER  RED . —  In  de wijze van 

beurtregeling door middel van genum
merde Kaartjes, schuilt heel zeker iets 
goeds. Het komt er nochtans op aan dat 
deze kaartjes door de beenhouwers ter 
Èeschikking van elkeen worden gesteld 
en niet grootendeeis voorbehouden wor
den aan de klanten. De kaartjes-uitdee- 
ling zou kunnen geschieden daags vóór 
den verkoop, wanneer de beennouwer 
omtrent weet hoever h ij met het hem 
toegekende vleeschaandeel zal springen. 
Om alle onaangenaamheden te verm ij
den, zou één zelfde persoon slechts mo
gen een aankoop doen voor het gezin 
waarvan h ij deel uitm aakt en dus niet 
met zijn kaartje verscheidene huisge
zinnen gerieven.

We laten het aan de beenhouwers over 
dit stelsel verder u it te werken.

M IL IT IEV ER G O ED IN G
De m iliciens die op 31 M ei 1940 of in 

den loop van Ju n i 1940 hun 12e of 17e 
maand m ilitiedienst volbracht hebben, 
worden geacht onder de wapens te zijn 
gehouden, zoo zij, na dien term ijn, van 
huis en haard verw ijderd waren tenge
volge van aan den oorlog te w ijten om
standigheden.

Hun rechthebbenden kunnen eventueel 
de bij het K . B. van 27-10-39 en de na
volgende besluiten voorziene vergoeding 
bekomen zoo zij vóór 30 Ju n i 1941 een 
aanvraag indienen welke overeenkom
stig de desbetreffende koninklijke be
sluiten, ontvankelijk wordt bevonden.

Aanvragen in  te dienen in  het lokaal 
«Chez Pan», hoek Van Iseghem laan en 
Vlaanderenstraat.

Cinema’s

Pierre
LANNOYE-VANTYGHEM

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

B Handelsregister 9390
(25)
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f R IJS K A M P  M ET DE KAART
Op Zondag 1 Jun i, prijskam p met de 

kaart (bieden) bij A lfred Broucke, Tor
houtsteenweg 258. 100 fr. vooruit en het 
inleggeld. Inschrijving  om 2 uur. Begin 
om 2,30 u. In leg : 5 fr.
VERM O RZELD

Maandag werd de genaamde Piek door 
een tre in  vermorzeld. De ongelukkige 
werd verrast toen h ij bezig was gras af 
te snijden langs den spoorweg. Het on
geval deed zich voor op het grondgebied 
Steene.
HET W ER K L O O Z EN C IJF ER

In  de week van 19 to.t 24 M ei werden 
per werkdag gemiddeld 529 werkloozen 
gecontroleerd t.t.z. 312 mannen en 217 
vrouwen.

Tijdens de week van 12 tot 17 Mei 
waren 530 werkloozen, waarvan 305 man
nen en 225 vrouwen.
BLO EM ENLAAN

De hovingen van de Koninginnelaan 
werden deze week met bloempjes en 
groen voorzien zoodat deze laan er een 
net uitzicht door gekregen heeft.
B U R G E R L IJK E  OO RLOGS
SLA C H TO FFERS 1940

Het Staatsblad van 5 April behelst een 
tekst van een besluit genomen op 2b 
M aart dat de kostelooze toekenning van 
prothesische apparaten (kunstm atige 
beenen, armen, Krukken, enz.) voorziet 
aan alle m ilitaire en burgerlijke slacht
offers van 1940, wier reenten op een 
pensioen nog niet erkend zijn. Deze ap
paraten zullen, zooals voor de invalieden 
van 1914-1918, door de zorgen van het 
Nationaal W erk der Oorlogsinvalieden 
langs het M inisterie van Financiën om 
geleverd worden. Form ulieren en nadere 
in lichtingen: Nationaal Verbond van 
Burgerlijke Oorlogsinvalieden. Plaatse
lijk  Secretariaat: Plantenstraat 82, te 
Oostende. Bureel den Dinsdag en Vrijdag 
van 5 tot 7 uur.
VOOR DE OOSTENDSCHE SCHOOL- 
K IN D ER EN

De door het Radiografisch onderzoek 
zwak bevonden kinderen krijgen nog 
deze week traan en vitam inen A en D. 
Deze versterkende middelen worden ge
schonken door W interhulp.

W interhulp is nog in onderhandeling 
met W interhulp Brugge voor het afstaan 
der melk voortkomende van de m elkerij 
van Klerken.

E r  zou een voldoende hoeveelheid af
geroomde melk voorhanden zijn om ei
ken dag aan ieder schoolgaand kind een 
halve lite r melk te geven. Aan de zwakke 
kinderen zal er w aarsch ijn lijk  volle melk 
kunnen gegeven worden.

Onderhandelingen zijn ook aange
knoopt met het Beheer van den Open
baren Onderstand voor het bekomen van 
Iodotannicum  stroop bestemd voor de 
zwakke kinderen. Ook W interhulp is 
daarvoor in  onderhandeling met de ge
neeskundige afdeeling van Gent.

Toekomende week schenkt W interhulp 
aan alle kinderen chocolade. Deze u it
deeling zal tweem aal om de week ge
schieden gedurende 4 wekeji.

Alles wordt dus in  het werk gesteld 
om onze jeugd te versterken.

M et spijt moeten echter de personen 
die zich met hart en ziel toeleggen op 
deze taak, vaststellen dat er van wege 
vele ouders niet medegewerkt wordt om 
de gezondheid van hun kinderen te be
schermen. Inderdaad zijn er honderden 
ouders die geweigerd heooen de zegeltjes
7 en 8 mede te geven voor de soep. ï-.et 
gevolg daarvan is dat er honderden kin
dertjes zijn die geen soep meer krr,gen, 
nu dat zij allen het zoo noodjg hebben.

De ouders begrijpen niet dat voor deze 
twee zegeltjes nunne kinderen een gan
sche maand, iederen dag, versterkend 
voedsel krijgen.

Het is nochtans niet mogelijk voor 
W interhulp, noch voor het Stadsbestuur, 
de noodige bestanddeelen te oekomen 
zonder zegeltjes.

Het Stadsbestuur en W interhulp doen 
een oproep tot allen, om de voor nen zoo 
m oeilijke taak te steunsi-

P A L A C E
1. Aktualiteiten U fa in le  week.
2. Een dokumentair. *
3. Opérette, groote muzikale film , met 

W illy  Forst.
F O R U M

1. Aktualiteiten U fa in  le  week.
2. Een dokumentair.
3. «Ruischende Balnacht», met Zarah 

Leander.
C A M  E O

1. Een dokumentair.
2. U fa  aktualiteiten in lste week.
3. Land der Liefde.

R I A L T O
1. Een dokumentair.
2. U fa aktualiteiten in lste week.
3. De Gebroken Kruik, met Em ile Jan- 

nings.
R E X

1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten U fa in  le  week.
3. Hurra, ik ben Papa! met Heinz 

Ruhm ann.
R I O

1. Een dokumentair.
2. U fa aktualiteiten in  lste week.
3. Huwelijksreis met drie, met Johan 

nes Riem ann en Pu l Horbiger.
R O X  Y

1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten U fa in  le  week.
3. De Zeven Oorvegen, met L ilian  H ar

vey en W illy  Fritsch.

Stoommachienen - Motoren - Stoomk etels
Industrielle des Pêcheries

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

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

Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz.
Tel. 71741 en 72781 Postcheck 99136 Handelsregister 85
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Burgerlijke Stand
----- s -----
G EBO O RTEN

16 Mei. — André Verslype van Robert 
en Germ lne Kieken, Stu iverstraat 118: 
Suzanne Legge van K are l en Augusta 
Kim pe, Brusselstraat 18.

17. — Viviane Pauwels v. Honoré en 
Dora Jooris, Tim m erm anstraat, 17.

18. —  Renée Gevaert van Pau l en Olga 
Pypops, Spanjaardstraat, 5, Breedene, 
Etienne Devriese van Ferdinand en Ag
nès Van Outryve, S t Franciscusstraat, 
43; Arlette Beernaerts van Lodew ijk en 
Simonne Ja rv is , Oost. H aardstraat, 44.

19. —  Roger Dezutter van Edgard en 
Angela Thuyn, Van Iseghem laan, 45; 
Arlette Seys van Hendrik en M aria Van
denberghe, G elijkheidstraat, 5.

20. —  Lucfèce Coenye van Alfons en 
Joanna Lembert, Sterrestraat, lö ; Mo
nique Oemulder van V ictor en Rachel 
Degrave, Langestraat, 15; Roger Fon- 
teyne van Eugeen en Fernanda De Vos, 
Langestraat, 41b.

21. —  John  Pottier van Albert en Loui- 
sette Parm entier, Rentenierstraat, 4; L i
liane Janssens van Frans en Leeonie De
neve, Leopoldlaan, 83, M iddelkerke; Arie 
Hessens van Hendrik 'en M aria jooris, 
Kairostraat, 22 .

23. —  Annie W olff van Ja n  en Elise 
Van Gaver, H. H artlaan , 13.

ST ER FG EV A LLEN
15 Mei. —  M aria  Ribierre, 71 j., wed. 

Cornells Schellenbach, echt. Frans Ver- 
lodt, N ijverheidstraat, 89.

18. —  Hieronymus Pluy, 61 j., echt. 
A lida Desmedt, woont te siype; Joannes 
Bauwen, 43 j., echt. Alice Pauwels, Veld
straat, 85.

19. —  Cam ille Maes, 60 j., echt. Joan 
na Vansteene, Leffingestraait, 64; Ro
land Vanbesien, 9 d., St. Francise usstr., 
40; M aria Vandevelde, 40 j„  echt. Eduard 
W illaert, Nieuwpoortsteenweg, 136; Geor
ges Albrecht, 30 j., ong. woont te ôteene.

21. — Em iel Lingier, 3 m., Brusselsche 
straat, 9bis; Henry Golder, 86 j., wed. 
Am elia Cope, E. Beernaertstraat, 33.

22. — Aïoert Bouchery, 83 j., echt. M a
ria  Thys, Marie-Joséplein, 11; Petrus 
Roelens, 89 j., wed. M athilde LoncKe, 37, 
Schaaîstraat; W illiam  Wormleighton, 47 
j.. echt. Ju lia  W ittesaele, Gerststraat, 
iOO.

23. — M aurice Leonard, 53 j., wed. Bea
trix Lear, K ristinastraat, 99.

H U W EL IJK SA FK O N D IG IN G EN
25 Mei. —  Mangodt Cyriel, timm erm an 

en Coudeville Ju liette , .Langestraat, 41b, 
Roose cnarles, bakker, Stu iverstraat, 21 
en Vigne Magadlena, Fr. Orbanstraat, 20; 
Lahaye Carolus, smid, S t Paulusstraat, 
6j  en Denulie Laura, E. Beernaertstraat. 
71; Steenkiste Georgius, schilder, Sint. 
Franescussr.raat, 36 en Van Geyseghem 
Alida, wea. M archand Isidoor; Jonck- 
neere Luaovicus, beenhouwersgast, An 
jelierenlaan, 11 en Devos Irene, Steenbak- 
kerstraat, 65; Holte Petrus, paswerker 
Leffingestraat, 205 en Lauwereyns Ma- 
rie-Jose; M arnhef Aahem ar, handelaar, 
Torhoutsteenweg, 245 en Van Eycken Eu 
genie, Tim m erm anstraat, 66.

H U W E L IJK E N
19 Mei.' —  Pau l Van Bockrijck en Yvon

ne Bertrand.
I 24. —  M arcel Dehamers en M arla Ver- 
I straete. Em iel Demeyer en Laura D ’Hont;
I Jozef Feyen en Joanna Eyland.

BANK VAN BRUSSEL
— NAAM LOOZE V 3NNOOTSCHAP — 
B I J H L ’I S  OOSTENDE : 3, W A FEN PLAATS 
Agentschap Petit Paris, 7Cb, Torhoutsche Steenweg 

Bewaring van Effecten —  Verhuring van Brandkasten — 
Bewaring van kostbare waarden, onder omslag, in pakket

ten of verze lelde kisten.

VI55CMED5 !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EM 
NIEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN

BELIARD-CRIGHmC
OOSTENDE S. A.

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

N. V.
REEDERIJKAAI -  OOSTENDE

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

DIESEL MOTOREN « SULZER »

Bandagen
Orthopædie

BREU K BA N D EN
naar m aat en vol-

J J gens geval.

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

O RTH O PÆ D IE
APPARATEN

voor ruggraat mis
vorming, beender
ziekte.

KU N STBEEN EN
in lich t metaal.

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

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

(29)

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.

(M )

BREUKBANDEN —  BUIKBANDEN  
MAAGBANDEN 
LENDENSCHOTBANDEN 

A LLES  NAAR MAAT ■

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

Bandagist — Masseerder

ADOLF BUYLSTR., 53 - OOSTENDE
Begeeft zich ten huize op aanvraag naar 
gansch de Kust. — TELEFO O N  73740
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Schets uit het 
Vischmijnbedrijf

Vierde vervolg

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

« M ijnheer Pol verontschuldigt zich. H ij sch rijft de 
weigering der levering toe aan een misverstand van 
onzentwege. H ij weet dat Kemp er voor niets tusschen is. 
Het spijt hem erg dat zoo iets gebeurd is, temeer daar hij 
de bestellingen van M ijnheer Kemp ten zeerste op prijs 
stelt. H ij heeft dan ook het departement der verzendingen, 
dat ben ik, terdege de les gelezen, zoodat de Hooggeachte 
Heer Kemp gerust kan zijn : dergelijke nalatigheden in  den 
dienst zullen ten strengste gestraft worden, zoodat zulke 
spijtige vergissingen zich in  de toekomst niet meer zullen 
voordoen; alhoewel het voor de hand ligt dat in  deze zaak 
een der bedienden van het Centraal bureau, die de orders 
en de tegenorders aan het Departement van verzendingen 
overmaakt (dat ben ik ook), bewijs heeft geleverd van 
groote onachtzaamheid.

In  ieder geval hoopt h ij dat de firm a, als voorheen, 
met zijn  bestellingen zal vereerd worden en zich nogmaals 
verontschuldigend bied de afgevaardigde-beheerder (dat is 
M ijnheer Po l) aan den Heer Kemp, zijn gevoelens van 
hoogachting aan. »

Ik  ben verbluft. Aan zoo iets heb ik m ij allerm inst 
verwacht. Daar steekt iets achter. W at w il onze baas eigen
lijk ? Nogmaals een strop gezet worden? Of heeft h ij een 
of ander p lan?

« W achten », zegt M ijnheer Î ol. « W ait and see, ik  hoop 
slechts dat onze achtbare Client bijt. Twee op elkander 
volgende bestellingen zal Kemp w aarsch ijn lijk  niet durven 
weigeren ».

Die eigenaardige glim lach ligt nog a ltijd  in  de ietwat 
nuchtere lijnen  om zijn mond. Niettegenstaande m ijn her
haald aandringen w il h ij toch niet zeggen wat h ij met 
dien hooggeachten Client voo heeft. U it zijn goed humeur 
zou ik bijna moeten besluiten dat h ij het geleden verlies 
lich t opneemt, ’t Is  nochtans een goeie knauw. Nu, ik ver
lies er persoonlijk toch niets bij. M ijn  maandloon krijg  ik 
toch geregeld uitbetaald en onze firm a staat nog tam elijk

vast op haar pootjes, daar het gelukkiglijk een van ouds 
gekend huis is. Toch kan ik het m oeilijk verkroppen. Ik  
ben nu eenmaal geen achturenbediende. Ik  heb m ij reeds 
zoodanig in  het zakenleven onzer firm a ingewerkt, dat ik 
de schadepost, die ik moet boeken, als een persoonlijk ver
lies aanvoel. Ik  heb teveel persoonlijkheid om m ijzelf tot 
een adertje, die mechanisch moet aangedreven worden, te 
verlagen. Ik  heb nog teveel illusies over de initieele goedheid 
en de ingeboren kwaliteiten der menschen, om koel en 
zakelijk, de eigenaardige fratsen der menschen te kunnen 
beredeneeren; menschen die er eigenlijk op u it zijn, m al
kander een voetje te lichten, of om hun zakken te vullen 
ten koste der «dwazen».

M ijnheer Pol b lijft doof voor m ijn dringende vragen, 
zoodat ik er van afzie nog verder op deze kwestie in te 
gaan. Ik  kan enkel verlangend uitzien naar een antwoord 
op het schrijven van den baas. Misschien zal ik dan zijn 
bedoelingen vatten. Het zal m ij een lange en onbehaaglijke 
week zijn. M ijn  jeugd kent niet de kracht dat het geduld 
in zich heeft.

IV

Kemp heeft onzen brief met veel genoegen gelezen. 
H ij drukt zijn leedwezen u it over het gebeurde. W il het 
toch nog eens wagen en hoopt dat h ij als voorheen goed 
zal bediend worden met prim a versche visch. Volgt een 
prachtbestelling.

Ik  loop met den brief tot bij M ijnheer Pol, met de stille 
hoop eindelijk zijn plannen te kennen. Doch h ij lacht en 
laat niets los. H ij zegt alleen, stil monkelend : « Kemp kan 
erop rekenen dat zijn order in  de puntjes zal uitgevoerd 
worden ». Daarop verlaat de Baas het bureau om zich naar 
den verkoop in de M ijn  te begeven. M ijn  humeur is ver van 
aangenaam, want zelfs Fred muist er van onder, een on
benullige reden voorwendend. Gelukkig voor hem  heb ik er,

in  m ijn woede, geen acht op geslagen. Waarom  moet M ijn 
heer Pol ook zoo geheimzinnig doen ?

De aanvoer van koolvisch is deze week enorm. Twee 
IJslanders, met samen een paar honderd bakken visch, 
hebben gisteren verkocht. Vandaag wordt het overschot op 
de m arkt gebracht. Ons pakhuis glinstert van de zwart
glimmende koolvisch. De grauwe IJslandsche kabeljauw is 
reeds gesorteerd, de m inst grijze zullen op voordeelige wijze 
de w itte kabeljauw van het Kanaal of de Noordzee ver
vangen. De koolvisch zal den verbruikers als « w itte zalm » 
lekker smaken.

Gusten en de Schele snijden de koppen der visschen 
af, met lange vlijm scherpe messen. De Schele heeft deli
rium, geloof ik, want reeds heeft h ij een paar maal in 
zijn vingeren gesneden, waarop h ij woest schreeuwt: «W ie 
w il bloed zien ». Het bloed lekt u it de vleeschwonden, voch
tigheid en koude maken het bloedstremmen moeilijk. Ik  
heb zoo halvelings met verbandgaas, een noodverband 
weten te leggen, dat na enkele m inuten even zwart ziet 
als de koolvisch zelf. Om de v ijf m inuten moet h ij de vod 
weer om zijn hand winden. Voorzichtigheid kent h ij niet, 
want breedzwaaiend met zijn mes, hakt h ij meer de koppen 
van de visschen af dan ze mooi te snijden, zooals het hoort. 
H ij gaat een weddingschap met de andere knechten aan 
om een « tournée » bij den Tjoerel. H ij zal het mes, met 
de punt omlaag, op zijn sterkgespierde onderarm laten 
vallen zonder een druppel bloed te verliezen. Al de knechten 
w illen hem stante pede de proefneming zien doen, doch 
M ijnheer Pol verschijnt op het gepaste oogenblik in  het 
pakhuis. A l zegt h ij nooit veel, toch is zijn aanwezigheid 
reeds voldoende om de mannen bij het werk te stimuleeren.

(Vervolgt).


