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LICHTEN
AUGUSTUS

uít aan

1 D 4. 8 19.29
2 V 4.10 19.27
3 Z 4.11 19.20
4 Z 4.13 19.24
5 M 4.14 19.22
6 D 4.16 19.21
7 W 4.17 19.19
8 D 4.19 19.17
9 V 4.20 19.15

10 Z 4.22 19.14
11 z 4.23 19.12
12 M 4.25 19.10
13 D 4.26 19. 8
14 W 4.28 19. 6
15 D 4.29 19. 4
16 V 4.31 19. 2
17 Z 4.33 19. 0
18 Z 4.34 18.58
19 M 4.36 18.56
20 D 4.37 18.54
21 W 4.39 18.52
22 D 4.40 18.50
23 V 4.42 18.48
24 Z 4.43 18.46
25 Z 4.45 18.44
26 M 47 18.4-;
27 D 4.48 13.40
28 W 4.i 9 18.38
29 D 4.51 18.30
30 V 4.53 18.34
31 Z 4.54 18.32

Deze tabel geeft
het wezenlijk uur 
volgens de zon.

i

J \

H O O G -
W A T E K
AUGUSTUS

.WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL _

1 D 10.0o 22.25
2 V 1U .0 ( 23.10
3 z 1 1 .41 —
4 z — 12.22
3 M 0.41 13.02
6 D 1.24 13.44
7 W 2.08 14.27
8 D 2.56 10.12
9 V 3.45 15.58

10 Z 4.35 16.50
11 Z 5.30 17.53
12 M 6.37 19.08
13 D 7.59 20.30
14 W 9.25 21.43
15 D 10.22 22.42
16 V 11.11 23.31
17 Z 11.52 —
18 Z 0.11 12.28
19 M 0.44 13.01
20 D 1.17 13.32
21 W 1.50 14.03
22 D 2.23 14.33
23 V 2.55 15.04
24 Z 3.32 15.37
25 Z 4.09 16.18
26 M 4.52 17.07
27 D 5.47 18.12
28 W 7.02 19.34
29 D 8.26 20.54
30 V 9.39 22.00
31 Z 10.36 22.50

De uurwerken
aan land toonen

itw ee uur later.
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Naar Frankrijk
ENKELE INDRUKKEN

Onze duizenden lezers zullen met de 
grootste belangstelling het kort relaas  
gelezen hebben van onze reis naar het  
land, waar zeker weinigen onder ons 
voor hun plezier nog zullen heengaan.

Wij hebben in dit overzicht natuurlijk 
niet alles tot in de kleinste bijzonderhe
den weergegeven, omdat in dergelijk 
geval we weken en misschien maanden
lang daarover hadden kunnen schrij
ven.

Het ging immers niet om een plezier
reisje, maar wel om in het belang van 
ons volk en in ’t  bijzonder van onze vis- 
scherij, nuttig werk te verrichten, op
zoekingen te doen naar vaartuigen en 
bemanning, en aldus te kunnen nagaan,  
wat voor hen allen in deze harde oogen- 
blikken nog kon gedaan worden.

Inderdaad, millioenen eh millioencn  
franken schade werden geleden ; hon
derden vaartuigen liggen aan hun lot 
overgelaten, gansche kapitalen, het werk 
van vele jaren, zijn teloor gegaan, of 
staan op het punt voor hen, die er 
gansch hun leven voor gezwoegd hebben, 
verloren te zullen zíjn. Dit mag niet en 
de handen dienen uit de mouwen gesto
ken om te redden wat er nog te redden 
valt en terug aan den arbeid te gaan.

Eens was de Belgische visschersvloot 
de trots geworden van al wie er het hart  
voor hoorde bonzen.

Oostende alleen bezat reeds de mo
dernste visschershaven en visschers
vloot van Europa. Zeeblrugge was de 
sterkste garnaalmarkt, dank zij het 
werk van onze visschers, nijveraars en 
handelaars, en de openbare besturen.

Onze reis was dus dubbel nuttig en zal 
ook haar vruchten afwerpen, want ons 
Zeewezen en directeur generaal Devos 
zijn niet bij de pakken blijven zitten en 
hebben onmiddellijk het noodige gedaan  
om onze voorstellen in overweging te 
nemen en te trachten van onze vloot te 
redden w at er te redden viel.

We komen hierop later terug.
WAT ER VOOR ONZE VLOOT 

KAN GEDAAN WORDEN

Volgens de door ons opgedane vast
stellingen ter piaats, . wa/re ryei ge- 
wensctit de Belgische vaartuigen weike 
ui i-ranKrijK vertoeven op twee plaatsen  
en niet meer, te centraiiseeren om er 
vandaar uit de vischvangst te beoefe
nen, en wel te La Rochelle en St. Vaast  
ia Hougue, Malo-les-Bains of Fécamp, ai 
vreezen wij, dat voor wat deze drie laat
ste havens betreft, de uitoefening van 
de vischvangst niet mogelijk zal zíjn en 
deze vaartuigen alle geïmmobiliseerd 
moeten worden onder strenge bewaking.

Rekening zal ten andere dienen gehou
den te worden voor al deze vaartuigen 
van den familietoestand der opvaren- 
denjwant het is moeilijk, ja, misschien  
onmogelijk, de opvarenden er verder te 
doen verblijven zonder familie.

veel van ueze r an u n e s  eu ook de schip
pers, ueujueii ten arm ere ue vaa r tu igen  
■ eeus verla ten  eri a a n  hun  lot overgeia- 
ten, zooaat  ze tn a u s  het voorwerp van 
aueriei p lunderingen  u i tm aken ,  daar de 
r ra n sc i ie  overheid  e r  zich weinig of 
niet om bekom mert.

ue ideaie oplossing wa/.e natuurlijk  
de vaartuigen alle terug naar onze ha
vens te kunnen brengen langs de bin
nenwateren van Frankrijk desnoods,  
waarvan het net bijna geheel hersteld 
schijnt te zijn en ín elk geval zou toe- 
laten de vaartuigen tot aan Nieuwpoort 
te brengen langs dien weg.

Wij vreezen echter, dat zulks althans  
niet geheel mogelijk zal gem aakt wor
den, omdat stalen vaartuigen voor ande
re doeleinden kunnen gebruikt worden 
en omdat veel eigenaars de houten ver
laten hebben en reeds met hun families  
terug aan de kust zijn, dank zij het ini
tiatief van de stad Brugge en Nieuw
poort, voor wat deze havens en hun be
woners althans betreft.

In dit geval, zouden misschien alle 
vaartuigen, in de havens tusschen Diep
pe en La Rochelle gelegen, naar deze 
laatste haven kunnen overgebracht 
worden, daar hoe Noordelijker hoe moei- 
lijker de vischvangst zal kunnen bedre
ven worden voor hen die er blijven en 
anderzijds La Rochelle, na Boulogne en 
Lorient, ais de beste markt voor de vis- 
scherijproducten moet aanzien worden, 
fiiet daarbij belangrijke sardienenfabrie- 
ken, waar de afzet voor onze kleinvis- 
scherij ais verzekerd m ag aanzien wor
den, gezien de geringe hoeveelheid Fran. 
sche visschersvaartuigen welke er nog 
vertoeven en de talrijke andere voor- 
dcelen er aan verbonden.

Wat de Hoogere Overheid er ook mo
ge over beslissen of kunne voor doen, 
is het in elk geval voor het behoud van 
onze talrijke vaartuigen wenschelijk, 
dat ze op één of ten hoogste twee ha
vens gecentraliseerd worden ; er een 
leidende Belgische hand weze van ons 
Zeewezen, waarvan, in samenwerking  
met de Duitsche en Fransche Overheid, 
genoeg krachtdadigheid uitgaat om niet 
alleen de vaartuigen voor verdere plun

dering en vernietiging te vrijwaren, 
/naar ook het brood van honderden vis
schers te verzekeren.

Wij hopen dat deze korte indrukken 
de Overheid gelegenheid zullen geven  
nuttig werk te verrichten en wij zijn 
bereid steeds onze beste krachten te 
nelpen wijden aan de redding van een 
gedeelte onzer Belgische visschersvloot, 
die eens de fierheid van ons land uit
naakte.

P. Vandenberghe.  

» ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ *  

Nummers van
‘Het Visscherijblad,

Gezien de veelvuldige en belangrijke 
berichten, welke in onze num m ers van 6, 
13 en 20 Juli voorkomen, vestigen  we de 
aandacht van onze lezers op h et feit, 
dat nog enkele van deze num m ers op 
ons kantoor te  verkrijgen zijn.

Daar deze num m ers voor de toekom st 
m  bij den terugkeer van fam ilieleden  
van h et grootste nut zullen zijn, verzoe
ken we onze lezers van deze uitzonderlij
ke gelegenheid  ten  spoedigste gebruik te 
willen m aken.

Onze opzoekingen 
in Frankrijk

Bericht aan onze 
Visschers

De bureelen van de Belgische Zeevaart- 
verzekering en van h et Belgisch Zee-
vaartkrediet (Assurance et Crédit Mari
tim e B elge), zijn open op de Congolaan, 
nr. 65 (Opex), alle werkdagen van 9.30 
tot 12 uur.

De belanghebbenden kunnen er zich  
wenden voor de verzekering van  hun  
schip en to t h et bekomen van leen ingen  
voor den heropbouw van de Belgische  
visschersvloot.

Levende dooden

Zooals jietf in  deze droevige tijden, 
waarin elkeen naar fam ilieleden zoekt, 
te begrijpen valt, worden we overstelpt, 
n iet m et honderden, m aar m et duizenden  
vragen voor in lichtin gen  en h et m eene
m en van brieven.

Daar wij de door ons aangevatte taak  
m et de m eeste nauw keurigheid  wen- 
schen te vervullen, m oeten we de aan
dacht van onze lezers vestigen  op het 
feit dat

1) alle vragen voor in lichtingen  kos
teloos zijn ;

2) bij alle brieven voor Frankrijk aan  
een wel bepaald adres, de som  van vijf 
frank dient gevoegd ;

3) dat h et nutteloos is  brieven m ee te  
geven voor personen, w aarvan noch de 
gem eente, noch h et land gekend zijn.

Deze brieven dienen beschouwd ais 
vragen voor in lichtingen , welke we zul
len beantwoorden in ons blad, zoodra we 
daarover n ieuw s hebben.

ONZE REIZEN

We kunnen onze lezers verzekeren, dat 
ai nun Drieven m et ae ju iste adressen  
opgegeven, in  Frankrijk m  h et bezette 
ui onoezette gebied toexom en en aat we 
mervöor reeas een geregelden d ienst in- 
g en ch t hebben, welke uitstekend werk 
ïevert.

Zaterdag 11. vertrokken de heeren Ch. 
Seghers en Charles G ilis n aar h et bezet
te gebied en hadden ze voor ons honder- 
aen  brieven m ee om aan de bestem m e
lingen  te overhandigen.

D insdag was h et de beurt aan den h. 
Alfred Janssens, van h et Hôtel de Veni
se (nevens de Cam éo), in  de K apelle- 
straat.

De vriend Alfred vertrok naar M ont
pellier, Toulouse en  om streken en had  
zich bereidwillig ter onzer beschikking  
gesteld  om de brieven, voor h et onbezet
te gebied m eegegeven, ter bestem m ing te 
brengen, zoodat hier ook uitstekend  
werk kon verricht worden, dank zij de 
m edewerking van talrijke vrienden.

Heden Zaterdag zijn de heeren  G haye  
en Fernand V anheste vertrokken m et ais 
bestem m ing Toulouse, M ontpellier, Dax, 
Bordeaux, enz... Opnieuw werden hon
derden brieven m eegegeven, m et verzoek 
nauwkeurige in lichtingen  in te b inn en .

Al wie onze hulp noodig h eeft of brie
ven w enscht m ee te  geven, brenge ze 
naar ons bureel Steenw eg op Nieuw
poort, 44, Oostende.

BURGEMEESTER VAN DAMME,
VAN NIEUWPOORT, VERTREKT

Volgende week zal ook burgem eester 
Van Damme, van Nieuwpoort, m et ta lrij
ke brieven bestem d voor h et onbezette 
gebied, vertrekken, en w el om tevens  
een onderzoek in te  stellen  over den toe
stand van onze m enschen in h et onbe
zette gebied.

Burgem eester Van Dam m e is tevens  
zinnens een 200-tal v luchtelingen  uit 
Toulouse, M ontpellier en om streken m ee 
te brengen.

Zooals we kunnen vaststellen , is de 
cam pagne door « Het V isscherijblad » 
m et h et oog op de repatrieering van on
ze vluchtelingen, th an s op groote schaal 
in praktijk gesteld, w at elkeen slech ts  
kan verheugen. ‘

D insdagnam iddag is  de door elkeen  
doodgewaande Mevrouw R aphaël Huys- 
seune en haar fam ilie teruggebracht uit 
Frankrijk, waar ze ver in  h et Zuiden af
gehaald en gevonden werden door den 
heer De M eersman, uit Brussel.

Allen zien er nog flink  uit en  de vóór 
14 dagen zeer betreurde dooden zijn  
dus springlevend.

Wij kunnen elkeen dus n iet genoeg  
aanraden hun droomen of gedachten  
niet voor werkelijkheid te aanzien, daar 
ook hier beweerd werd, dat m en de per
sonen in kwestie had zien bombardeeren  
en m itrailleeren, w at gelukkig genoeg  
n iet h et geval is geweest.

Liggen gezonken te  
Dieppe

— ■ —
Wij hebben verleden week opgegeven  

dat de 0.309, de 0.237 en de 0.69 te  
Dieppe gezonken liggen.

Deze week werd h et dok aldaar droog 
getrokken ; verschillende lijken van de 
0.309 afgehaald  en nagezien  w at er m et 
de vaartuigen nog kan aangevangen  
worden.

In de 0.237, van de reederij Vieren, is 
alleen een gat ingeslagen. Op dek lag  
een kind van 4 to t 6 jaar, w aarvan de 
id entiteit n iet kon vastgesteld  worden

Het is  n iet de 0.69 welke er gezonken  
ligt, m aar w el de 0.31.

Het staat dus th an s vast, dat h ierna
volgende schepen er gezonken liggen :

De 0.31 « Georgette-Sim onne », toebe- 
hoorende aan Verbiest Laurent.

De 0.26 boot «C esarine», van V ie r 
tens Julien.

De 0.237 « Nelly-Suzanne », van de
reederij Vieren.

De 0.309 «In dépend ance» , van de 
reederij Seghers.

De 0.44 « Ernestine-G abrielle », van  
Bouckenaere Victor.

De 0.253 « Bertha-René », van Pol Ha
gers.

De 0.93 « M arie-Jozef », van A. Huys.
En de 0.288 « Norm andie », welke vóór 

de haven in de lucht- vloog.
De 0.253 en 0.93 liggen gezonken in 

de haven.
Volgende week hopen we een nieuw  

bezoek te kunnen brengen aan  de haven  
van Dieppe en zullen we onze lijst van  
verm isten aan boord van de 0.309 trach
ten  behoorlijk aan te vullen.

Zij die hierom trent nadere in lichtin 
gen w enschen te  bekomen, worden ver
zocht zich schríftelijk tot ons te wen
den.

De Garnalenvangst

Het wedervaren van de N.62 
«Hoop op de Toekomst» van 

de Gebroeders Desaever
Wij geven hier h et wedervaren weer 

van ue geuioeuers uesaever, aie u ia en s  
ue oerucuie troepentransporten, m et nun  
vaartuig een avontuur oeieeia  neoben, 
aat aan n et ongeioonijke grenst.

u e  geuroeuers u esaever uevm üen zich  
thans m et nun vaartuig te  na Roc'aeue 
en m ogen n et een  m iraxei noem en, aat 
zij nog to t ae levenaen  Dehooren.

w e la ten  nierna n et eenvouaig verhaal 
volgen, zooals zij h et ons weergeven, in  
ae noop, aat talrijke personen hierin  
nog n u a ig e  in licn tin gen  zullen vinden, 
in verbana m et h et opzoeken van  fam i
lieleden.

De scnipper vertelt :
Twee dagen n aüat we order gekregen  

hadden Nieuwpoort te  veriaten, vertrok
ken wij op Zondag 19 Mei m et vrouw, 
kinderen en  fam ilie aan boord, m et be
stem m ing n aar Dieppe. Om tw aalf uur 
vaarden we veilig  voorbij Duinkerke ; 
m et goeden m oed richtten  wij ons naar  
Dieppe, w aar we ’s avonds rond 11 uur 
aankwam en, nadat we reeds door vlieg
tuigen  gem itrailleerd werden. Tot drie 
uur lagen  we vóór anker om  dan de h a 
ven binnen te  varen.

Daar lagen  reeds vele B elgische vaar
tuigen, o.a. : N.30, N.63, N.51, N.35, N.40, 
N.59, 0.245, 0.302, 0.249, 0.288, 0.312, 
0.180 en nog andere.

Men vertelde ons dat de h aven  s 
n ach ts gebom bardeerd w as geworden, 
zoodat wij voor alle zekerheid reeds den 
volgenden n ach t in  een schu ilp laats  
sliepen ; doch alles verliep kalm.

Den volgenden m orgen w as er veel 
beweging van vluchtelingen , soldaten, 
auto’s, allen g in gen  dieper Frankrijk in. 
’s N am iddags lokte een groote m enigte 
volk ons n aar de vier volgende schepen : 
0.302, 0.301, 0.220, 0.277. K rijgsgevan
genen m oesten  er aan boord gaan en de 
schepen werden verplicht ze te  vervoe
ren n aar Engeland. De 0.288 «N orm an
die » lag  daar dichtbij. Ze vroegen dan 
de bem anning, waarom  ze de haven  n iet 
verlieten, doch ze hadden enkele dagen  
m oeten  w achten  om m ee te  kunnen h el
pen bij het opkuischen van de m agneti
sche m ijnen. D ienzelfden nam iddag kre
gen ze de toelatin g  n aar Engeland over 
te  steken  en w ein ig tijd  nadien  vaarden  
ze af, onbewust van h et afschuw elijke 
dat hun te  w achten  stond. Pas tien  m i
nuten  na hun vertrek voelden we een 
hevigen  aardschok, gevolgd door een  ge
w eldigen slag : h et w reedste w as ge
beurd. De 0.288 werd gansch  om gedraaid  
en verdween gedeeltelijk  onder water, 
daar nog juist h et voorste van h et schip  
voor ons zichtbaar was. Ze waren juist 
enkele m inuten  aan boord, toen we bo
ven ons geronk van vliegtuigen  hoorden  
en een bom bardem ent beleefden dat een  
h alf uur duurde. Zoodra h et voorbij 
was, liepen  wij n aar een schuilp laats, 
alw aar wij nogm aals den n ach t door
brachten. Vandaar zagen we slechts  
brandende schepen. Den volgenden mor
gen vroeg vertrokken wij m et de N.45

naar Fécam p ; daar lagen  ook reeds 
veel visscnersvaartuigen, ae m eeste uit 
H elst, zeeoruggej en Nieuwpoort. Hier 
verliep alles rustig en kalm  en  reeds den 
volgenden dag vertrokken wij sam en  
mec de N.58, N.53, N.59, N.42 en  drie klei
ne vaartuigen uit Zeebrugge naar St. 
Vaast. ’s Avonds kwam en wij ter bestem 
m ing en daar herkenden wij de N.38, 
N.41, Z.48, N.16, die er voor anker lagen. 
Daar kregen we bevel te  blijven liggen. 
Na tw ee dagen, op Zaterdag 2fM ei (er 
waren in tusschen  nog vele vaartuigen  
bijgekom en), werden wij er van verwit
tigd  dat onze schepen vrij gem aakt 
m oesten worden om dienst te  doen bij 
de Fransche m arine. We m oesten  dus 
onze vrouwen, kinderen en fam ilie aan  
w al zetten. In ruil beloofden ze ons goed 
te betalen.

Den volgenden m orgen, 26 Mei, deden  
wij zooals ze ons bevolen hadden. Men 
beloofde ons goed voor vrouw en kinde
ren te zorgen, doch ze m oesten naar Va
lone gaan. D it alles geschiedde onder 
bewaking van  soldaten. We m oesten zoo 
gauw m ogelijk weer aan boord om  weer 
voor anker te  gaan  liggen. Dagelijks 
m oesten tien  vaartuigen hun m ateriaal 
lossen  en m arinen werden aan boord ge
zet bij de bem anning van h et schip. 
Zoo vaarde het eene schip langs hier, 
het andere langs daar. Op Vrijdag 1 Ju
ni kregen we onze beurt, alles werd ons 
ontnom en en zoo vertrokken we ’s ande
rendaags n aar Cherbourg. Daar lagen  
reeds enkele kleine Belgische vaartuigen  
en we vernam en gauw w at we daar zou
den m oeten verrichten. De N.38 had  
reeds twee m aal m oeten gaan om te  la 
den, m aar eiken keer vonden ze het 
vaartuig te klein. Nog denzelfden dag 
werd ons schip voorzien van mazout, 
olie, water en kolen. Den volgenden  
m orgen, om 8 uur, m oesten wij sam en  
m et N.45, 0.240, N.38 en nog drie an
dere van  zee naar de bevoorradings- 
p laats om een lading. D aar gekomen, 
zegde een lu itenant ons dat h et n iet 
m eer noodig was en er n iet m eer m oest 
gevaren worden n aar Dover. Wij waren  
natuurlijk allem aal blij en keerden te 
rug naar Cherbourg. D aar-hoorden wij 
vertellen, dat onze vrouw en kinderen  
hier in  deze haven op schepen waren  
om te vertrekken naar Toulouse. Doch 
’s avonds kwam  een officier aan  boord 
en kregen we order ons van  eten  te  
voorzien om ’s anderendaags ’s mor
gens, 3 uur, m et een kaske, een lijfkor- 
se t... en 7 m arinen te  vertrekken. Aan 
boord van de N.45 bevonden zich twee 
officieren die de richting aantoonden, 
de andere vaartuigen m oesten volgen. 
Gedurende de overvaart hoorden wij 
door onzen lu isterpost w at er gebeurd 
w as te Duinkerke. ’s Avonds, rond 9.30 
uur, viel de m otor p lots stil. Wij trom p
ten  aanstonds om onze m akkers te  ver
w ittigen, doch slech ts de N.38 hoorde

(zie vervolg blz. 4)

HOE DE TOESTAND IS TE ZEEBRUGGE

Voor de periode van 1 to t 9 Juli be
droeg de opbrengst van den garnaalver- 
koop, 82.551,90 fr., een gew icht vertegen
woordigend van 14.841 kg.

Wij ontvingen th an s de statistieken  
gaande over de periode van 10 to t 16 
Juli. Deze tabel is belangwekkend ge
noeg om volledig overgedrukt te worden.

prijs 
Gemiad.

4,10—O,zu 
4,20— 5,4U
3.00—4,ou 
3,50—4,10 
2,90—3,90
3.00—4,00

Dat. vangsten in kg. Opbrengst
Aanial uew.

10 Juli 11 3ô32 18142,70
I l  JUil 13 3245 23787,90
12 Juli 13 4646 16069,10
13 Juli 14 3793 14761,40
15 Juli 22 7105 23666,70
16 Juli 23 4877 17188,80

96 29496 115616,60

Laten wij th an s de gem iddelde cijfers 
m elden. De vangsten  brachten gemiddeld  
259,80 kg., een opbrengst vertegenwoor
digend van fr. 1204,50.

De gem iddelde prijs over de gansche  
periode bedraagt 3,92 fr., h etgeen  een 
achteruitgang is op de vorige periode 
w aar de gem iddelde prijs bedroeg 5,56 fr.

Door de visschers werd hierover ge
klaagd, m aar dergelijke prijszakking is 
gem akkelijk te begrijpen, wanneer m en  
vastste lt hoe m oeilijk en  duur het ver
voer is m et h et binnenland.

Er is n iet alleen benzinegebrek, maar 
ook de treinen rijden nog n iet en  dit al
les speelt bij een grooteren aanvoer een  
groote rol.

G arnaal is een zeer bederfbare waar 
en m oet versch gegeten worden. Deze 
waar werd vóór den oorlog m eest per 
sneltrein of cam ion vervoerd.

Hoe wil m en van de plaatselijke koo- 
pers dus hooge prijzen eischen, wanneer 
zij zelf n iet over de noodige vervoermid
delen beschikken.

Hopen we dat binnenkort, tengevolge

van h et herstel van h et treinenverkeer, 
ook dit vraagstuk een betere oplossing  
krijge.

Ondertusschen is h et onze visschers  
voorloopig verboden te gaan visschen.

Terechtwijzingen
In  de beschrijving van onze reis, is 

het n iet de Z.2, m aar w el de Z.25 welke 
in Spanje lig t (Burgos).

In  tegenstellin g m et w at ons gem eld  
werd, is de H.59 tusschen  K ales en  Duin
kerke n iet vergaan en lig t h et vaartuig  
te Zeebrugge in de visschershaven.

Hetzelfde m ag gezegd worden van de 
H.72.

OOK DE N.20 NIET VERGAAN
De N.20 « M arie-Roland », toebehoo- 

rende aan Beyen August, is  n iet in den 
grond geboord, zooals stellig  beweerd 
werd door ooggetuigen, m aar vaarde 
verleden week nog langs de kust en op 
Boulogne, w aar h et in  de laatste 13 da
gen, 36.'000 fr. bij den vischverkoop op
bracht.

HERKENDE LIJKEN TE DIEPPE
_ Het is n iet Horee Maurice, m aar wel 
Florée Maurice, welke er begraven ligt, 
ais slachtoffer van de 0.309.

Níet afgehaaide 
brieven

Wij zijn nog in h et bezit van een brief 
bestem d voor Ch. Lauwereins, Zwalu
wenstraat, 78 en een voor een zekeren  
Leon Zaales, wonende Langestraat, 108, 
van zijn schoonbroer die zich te La Ro
chelle aan boord van de 0.236 « H enriet
te » bevindt.

De repatrieering van onze 
burgerbevolking

Te Oostende een komiteit gevormd
« Het V isscherijblad h eeft naar aan- 

le ia in g  van zijn  optreden, n iet alleen  
nuttig werk verricht m et allerlei opzoe
kingen te doen naar de vluchtelingen  
van onze kust, welke zich in  het buiten
land bevinden, m aar h eeft m eteen de 
aandacht gevestigd op de noodzakelijke 
repatrieering van al deze m enschen.

De w antoestanden welke than s in  
Frankrijk bestaan, hebben doen inzien  
dat hierbij spoed aient gezet en dat heb
ben onze gem eenten zeer goed begrepen.

TE BRUGGE

Te Brugge is h et Schepen Pierre Van 
Damme, aie de eerste is gew eest om m et 
autocar s ongelukkigen te Fécam p te 
gaan afhalen  op de kosten van de stad  
Brugge, zoodat een tweehonderdtal m en
schen reeds terug th u is zijn. Een onder
houd m et den achtbaren Schepen, die 
van onze reis verschillende in lichtingen  
w enschte te bekom en om op practische  
wijze een verder program m a af te wer
ken, deed ons u itschijnen, dat hier reeds 
zeer goed werk werd verricht en talrijke 
Zeebrugsche visschers in  hun haven te
rug zijn.

Schepen Van Dam m e h eeft hier weer 
eens een bewijs gegeven van practischen  
zin, zonder dat hiervoor kom iteiten  
noodig waren.

TE HEIST

Hier ook h eeft m en talrijke vluchte
lingen  reeds afgehaald, m aar th an s gaan  
klachten  op, dat m en er een  handels
zaakje h eeft van gem aakt en m enschen  
hun laatste centen  hebben gegeven om  
naar huis te  kunnen m eegenom en wor
den.

Een onderzoek zal de gegrondheid van  
die beweringen kunnen nagaan.

TE NIEUWPOORT

Ook hier is  Burgem eester Dr Van 
Dam m e kranig opgetreden en h eeft hij 
beslist, m its toelating van de Duitsche 
Overheid, volgende week te  vertrekken  
om onm iddellijk 200 n iet begoederde 
vluchtelingen  van Nieuwpoort terug te 
brengen. De kosten hiervan worden ge
dragen door de stad Nieuwpoort en  dank  
zij de vrijgevigheid van m ilddadige per
sonen, die voor eten en h et kom fort van  
de terug te  brengen m enschen  zullen  
zorgen.

We noem en dit uitstekend werk van
Burgem eester Van Damme.

TE BLANKENBERGE EN WENOUINE
Hier zal op dezelfde m anier te  werk 

gegaan woraen en ook deze week zal met 
autocars de repatrieering van de vluch
telingen van aeze beide gem eenten ge
schieden.

TE OOSTENDE

Ais gevolg van onze reis naar Frank
rijk, brachten we een paar dagen n a  on
ze terugkom st een bezoek aan Burge
m eester Serruys, w ien we op 4e hoogte  
stelden van w at er in  werkelijkheid ge
beurt en van de noodzakelijkheid vooral 
de behoeftigen en jongelieden ten  spoe
digste ter hulp te komen.

Hij besloot de zaak ter harte te zullen  
nem en en de besprekingen welke in  het 
College ais gevolg hiervan p laats had
den, hebben geleid tot de sam enstelling  
van een  kom iteit, dat W oensdag ais 
volgt werd voorgesteld : Beuselinck
Leon, de toeziener De Busscher Mauri
ce, de leeraren D elanghe en Hertog ; de 
hh. Legaey en Dehondt, handelaars ; K a
rei Savonie, directeur ; Fernand P in te- 
ion, bediende en stadssecretaris Michel 
Surmont.

EEN TE BETREUREN BESLUIT

Zonder aan  de waarde van de perso
nen, welke zullen deel uitm aken van dit 
komiteit, afbreuk te  w illen  doen, m oeten  
wij dit besluit ten  zeerste betreuren, om
dat wij, m eer dan om h et even wie, ge
noeg ondervinding hebben opgedaan om  
te beseffen dat kom iteiten m oeilijk prac- 
tisch en vlug werk kunnen verrichten.

Meer nog, hoe w il m en dat m enschen, 
dio gansch  den dag hun bezigheid heb
ben, op een vlugge, daadwerkeiljke wij
ze deze zeer m oeilijke en delicate kwes
tie af handelen.

Wij achten  het sam enstellen  van een 
dergtlijk kom iteit volledig overbodig en 
tiid-verlies.

Om vlug en n uttig  wer i  te  verlichten , 
had m en beter tw ee cf dr’e ; <rsoj.en 
aangtsteld , die w eten v at 'r  zooai in 
ïran k rijk  om gaat en  die rekening kon
den houden van de ondervinding welke 
zij opgedaan hadden in zake alle feiten  
welke er m ee verband houden.

Wij betreuren dus ten  zeerste dit be
slu it van h et Oostendsch G em eentebe
stuur. w aaruit in elk geval w einig goeds 
voor de bevolking kan voortspruiten.

Het is echter n iet te laa t om een an 
deren weg in te slaan, w ant voor gezonde 
opvattingen is  h et huidig Schepencolle
ge steeds te  vínden.



2 « HET VISSCHERIJBLAD »

BANK VAN BRUSSEL
— NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP —

BIJH U IS OOSTENDE : 3, WAPENPLAATS

BUREEL: VISCHMIJN BESTUURSGEBOUW
Bewaring van Effecten — Verhuring van Brandkasten — 
Bewaring van kostbare waarden, onder omslag, in pakket

ten of verzegelde kisten.

Brieven voor U besteld
Vlam inck Albert, Kazerne, Perm ail, bij 

Rennes, Bretagne.
M. F. G ilissen, H otel Continental, Pau.
M. en Mevr. Ch. Asseloos-Lam brecht- 

sen, Ariège.
Centre de renseignem ents pour Réfu

gies belges, 20, rue de Berry, Paris.
M. et Mme O. Van de Kerckhove, 36, 

rue des Lilas, Neuilly sur Marne.
De fam ilie Huwaert, Sabadel-par-Lau- 

zès, Lot.
Au Rév. Père Etcheverry, M aison des 

Obiats, St. Jean de Luz, B.-Pyr.
Mme Vanloocke Marie, rue de Bayeux, 

Port en Bessin.
Soldaat Destickere Henri, Nebian bij 

Clermont, Hérault.
M. Dem unter, Poste restante, Toulouse.
Soldaat Rem i Pyson, Lauve, dép. Aude, 

Carcassonne.
Luit. Joseph Van Besien, rue Chartrau, 

8, Carcassonne (Aude).
M. et Mme Notte, 22, av. Chanzy, Ar- 

cachon, Gironde.
Mme René Neyt-Vanwulpen, Dives s /  

Mer, près de Cabourg.
M. Emiel Haeck, m achinist, tender n u 

2, Lissabon, Portugal.
M. Léon Scoyer, C am on Plage, Hé

rault.
Mlle L. Verstraete, Bazas, Gironde.
M. Aug. Brunet, rue Lydia, Arcachon, 

Gironde.
Camp de Concentración, Miranda de 

Ebro, te Burgos, Spanje.
M. L. De W itte, cam p de concentra

tion, M iranda de Ebro, Spanje.
M. le Com m andant Peeters, Nebian, 

Hérault.
M. en Mw Devrieze-Devos, Toulouse.
Mw Florée-Zeebroeck, Toum azan par 

St. Pan, par St. Ciers, s/G ironde.
Mme Irm a Schallier, Albias, Tarn et 

Garonne.
Le cap itaine m édecin de réserve J. De 

Busscher, Bretagne d’Arm agnac, près 
Eauze (G ers).

M. Victor Lauwereins, Albias, Tarn et 
Garonne.

M. B eniest Carolus, le  m atroos, Cen
tre d’Accueil, Vichy.

M. Jacques De Langhe, boulevard Du- 
goumier, M arseille.

M. Louis Ghys, 0.187, te  Pau.
M. H. Delblir, Tlsle-Jourdain, Gers.
M. Charles M asson, à l ’Hôpital m ixte, 

Pau.
M. Leon Vermeulen, rue Henri Durre, 

171, R aism es lez Valenciennes.
De fam ilie Van Elverdinghe, à la  m ai

rie de Pau.
M. Florimond Roels, Parc M unicipal 

des Sports, Toulouse.
M. A ntonltch, Sauviac près Bazas, Gi

ronde.
Serg. Roose Lucien, Fabrègues, Hé

rault.
M. A. Dejaegher, M aison Salabot, St. 

Cernin, Cantal.
Mme Pupin, Hotei Sautour, Juillac, 

Corrèze.
M. A. Schepens, Cham oiserie, Pont 

Neuf, Bédarieux, Hérault.
Sold. A. Van der Espt, Camp de Baca- 

res, I. O. B iversaltes, Perpignan.
Mme Chatlen, Château de la  Ferrière, 

Chateaubriand.
Mme K lausing, Aux Groises de Char

ron, La Rochelle.
M. et Mme Paul Govaert, Centre d ’Ac

cueil, Salviae.
Mme Vandekerckhove Pierre, avenue 

Armand Fabre, 27, Brunoy-Sauvagion.
Mlle Vlamynck, 10, rue Emile Zola, 

M ontpellier, Hérault.
Sold. Roose Maurice, Fauxais, Cler

mont, Hérault.
M. D. Libovitz, Hotei Beau Séjour, Hos- 

segor, Landes.
M. A. Brunet, rue Lydia, Arcachon, Gi

ronde.
M. J. Vandervorst, Cham oiserie, Pont 

Neuf, Bedarieux.
M. et Mme E. des Grées du Loû, 12, 

quai Dugay, Trouin, Nantes.
M. Jean Vuylsteke, rue Baram y, 1, 

Condom, Gers.
M. C. Lecom te, Centre d’Accueil, La 

Rochelle.
Mme Goes, Mairie de M ontréal, dép. 

Aude.
De fam ilie Cuypers-Quartier, Lascaba- 

nes, dép. Lot.
T ansina Norbert, Pom pignon par Gri

solles.
M. A. Sm essaert, rue de la  Grotte, 95, 

Lourdes, H.-Pyr.
Mme Jacquem ain, Aux Comboux, par 

Cenac et St. Julien, Dordogne.
Mme Vandooren, Ste Foy d’Aigrefeuil- 

le par Lanta, Toulouse.
Mw M adeleine Bruneel, Lesneven, F i

nistère.
Mlle M. Vanroose, à Baulieu, Albras, 

Tarn et Garonne.
M. G. François, rue du Folgoët, 23, 

Lesneven, Finistère.
M. Lingier, Grand Bois, Brantôm e, 

Dordogne.
M. Aspeslagh, La B em erie, Nantes.
M. Adam Joset, avenue du Port, Bala- 

rue les Bains, Hérault.
M. N. Delm arcel, Rennes, Bretagne.
M. J. Verburgh, St. Vaast la  Hougue, 

Manche.
M. J. De Busscher, Bretagne d’Arma- 

gnac-près-Eauze, Gers.
M. U. Rackelboom, Vichy, Allier.
M. Ph. Borgers, 19, rue Germeau, Vi

chy, Allier.
Mme A. Verburgh, 20, rue des Sources, 

Vichy, Allier.
M. J. Bastin , Lodève, Hérault.
Mme H. Meier, Lyon.
M. G. Laforce, 0.236, La Rochelle.
M. Bluteau, rue du Cimetière, Romp- 

say, La Rochelle.

M. G. Dejonghe, Salviae, Lot.
M. A. Calcoen, N.10, Fécamp.
M. J. Verburgh, N.27, St. Vaast la  Hou

gue, M anche. n , „ . . u
M. Fr. Tulpin, Jean de F°s. H erau lt 
M. Olivier, 43, avenue des Gobelins, Pa

*M. P. Pyson, M iranda de Ebro, Burgos,

^M ^C ^Spiessens, 15, avenue de la  Vic
toire, M eaux (Seine et M arne).

M. Edm. Courtin, Bessières lez Toulou

l6Mme De B uysscher Angles, Tarn.
M. A. Absolon, D.A. n  1, Grisolles,

T Mn K  Vanhoucke, 0.21, Montpellier.
M. B. Taillaert, 3e Luchtvaart reg. P.

3 Mme^Fn Barbaix, Lestelle-Betharram,

3 Mme P. Stahl, 84, faubourg de Lignac,
3t. Gaultier, Indre.

M. R. Doutreligne, rue Grande, s t .  
Gaultier, Indre.

M. le Maire, Mairie, Bordeaux.
M. L. Dequick, Cours G am betta, Ba

jas, Gironde. A .
M. le Maire de la  ville de M ontreuu s /  

Mer, P.-de-Calais.
M. le Propriétaire, Hôtel de la  Place, 

Montreuil s/M er, Pas-de-Calais.
M. F. Zonnekeyn, 16, rue Pasteur, Lu- 

ael, Hérault.
Mme Stouten, Lathus, dép .Vienne.
M. A. Vyncke, 5, rue des Vignes, Ton- 

aeins, Lot et Garonne.
M. L. Ghysel, G uillac, Morbihan, Bre

tagne. .
M. M. Weize, M ilitair H ospitaal, Mont-

pellier.
M. A. M ahieu, Lesneven, Finistère. 
Mme Sim onne Borgoo, Aux Groises de 

Charron, Charente M aritime.
Mme L. Tanghe, 1, rue Abélard, Be

ziers, Hérault.
M. Tulpin, Cie de Discipline, Hérault. 
M. M. Reynaert, 5, rue Sylvine, Can- 

dus-Montrouge, Seine.
M. Van der Perre, rue Pugole, Serse

(Arièsc) •
M. G. Le Bon, 7, avenue des Thermes, 

Cannes (Alpes Mar.).
M S. Smis, Bureaux des Ponts et 

Chaussées, Cour W ashington, Agen, Lot
et Garonne. „  . T .

M. R. Peel, Chemin Biret, N antes, Loi-:

M. R. G heselle, Z.4, St. V aast la  Hou
gue, Manche.

M. R. Vileyn, 0.326, B assin  Neuf, La 
Rochelle, Charente Infér.

M. A. Van Hyfte, Bazas, Gironde.
M. Henri Vanhoecke, rue Jean Jau

rès, Paulhan, Hérault.
M. Lehouck Charles, m ach in ist loods

boot 14, La Diveze de Rivière, Gers.
M Dekeersgieter Georges, Chem in de 

la  Chapelle, 35, Villejuif, Seine-Paris.
Mme Cattelion-Verfaillie, Cours Hip

pique, Vichy.
M. E. De Saulty, bataillon air 117, 2e 

Cie, Clermond-Ferrand.
M. M aurice Pincket, Réf. B., place de 

Prêche, à Bazas, Gironde.
M. et Mme Lfngier-Dekeetrsgieter, 

Adour, dép. Landes.
M. Ovide Daem s, Dom aine de Myolan, 

Fabrique lez M ontpellier, Hérault.
M. le Maire de Toulouse.
Mme M adeleine M aertens, Centre d ’Ac

cueil, Vichy.
M. K nockaert August, Lodève, Hé

rault.
Serg. Georges Pincket, M ontpellier.
M. Gérard V anm assenhove, Seise, 

Ariège.
Mme Tanghe, 13, rue Dominique De 

Courgues, Mont de Mursan.
M. Arthur Vanhee, rue d’Etigny, 20, 

Auch, Gers.
La fam ille Devriendt-Seghers, à Vie 

Fézensac, Gers.
La fam ille Van Vyane, Piégut, Pluviers, 

Dordogne.
M. et Mme Hintjens, rue de l ’Eglise, 

Etauliers, Gironde.
M. Defever Gerard, Bon Secours, par 

Lablachère, Ardèche.
M. Leo Tavernier, Association des 

Etudiants Catholiques, Toulouse.
M. et Mme Desm arais, à Lunerais lez 

Dieppe.
M. et Mme Pirlet, 1, rue de la  Bourse, 

Bordeaux.
M. V andenberghe Th., Charron, Char. 

Infér.
M. P. Declercq, 72, rue G am betta, Gou- 

dom, Gers.
Le cap itaine du chalutier 0.163, La 

Rochelle, Gironde.
M. J. D esm ets, Mairie des Aigues-Vives, 

Gard.
M. J. Dewachter, armée belge, Li- 

moux, Aude.
M. H. G ilissen, Hotel Miramar, Biar

ritz.
M. J. Maes, armée belge, Lodève.
Mme Van Geluwe, Quartier des Feste- 

nelles, La Voulute s/R hône, Ardèche 
(Privas).

M. C. Boucher, M astat St. Pierre la  
Feuille par Cahors (Lot).

M. A. Lusyne, M anhot, Gironde.
M. C. Van Laere, rue Henri Colignon, 

St. Georges de Didonne, Charente Infér. 
M. M. Roose, Lodève, Hérault.
M. M. Dewaele, 57, rue Maurice Ber- 

teaux, Coudekerque-Branche, Nord.
1 Mme Verstraete, Lestelle-Betharram , 
i B.-Pyr.
I  M. P. Geril, «M inistre Edouard Ansee- 
le », Cherbourg of Fécamp. 

i M. P. Reynders, Cité Vovivem taire à 
Montpellier.

*

HUISMOEDERS !
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K O L E N
wendt U spoedig tot het huis

i Vandenberghe - Liseune
Zandvoordesteenweg, Conterdam |

Bestellingen worden ook aanvaard ♦
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P E L S E N
Thans is het oogenblik gekomen om 

uwe aankoopen van P E L S E N  te doen
DE PRIJZEN ZULLEN ONVERMIJDELIJK 

ONGELOOFLIJK STIJGEN 
KOOPT NU VOOR DEN WINTER REEDS BIJ

VA N DE NB OS S  CHE
35 WITTENONNENSTRAAT 35

( nevens de school )

M. J. Pisivin, Louis Forhan, Brennilis 
par la  Feuille, Finistère.

M. Duelos, Scaouët, Baud, Morbihan, 
Bretagne.

Mme Y. Pisivin, 107, route de Chatil- 
lon, Montrouge, Seine.

M. Caroff, Bournazou, Cléder, F iniste-
re.

Fam ille Quémeneur, St. Pol de Léon, 
Finistère

M. M. Vanloocke, rue de Bayeux, Port 
en Bessin.

M. R. Art, Boulhac, Cantal.
M aison Cartier, 13, place St. Pierre, 

Oloron Ste Marie, B.-Pyr.
M. Devos, Pomas, Aude.
M. Roger Lauwereins, 20, rue de Berry, 

Paris.
Mlle Sim one De Merre, 9, boulevard  

Sarrail, Montpellier.
M ess Perez Ulbivarri, Apartodo 163, 

Bilbao, Espagne.
M. E. Chevalier, Bd G am betta, 31, 

Clermont l ’Hérault, Hérault.
M. O. Pierre-Seys, Argentât, Corrèze.
M. M atthieu-Baras, Hotei Hiver, Vie- 

r i p a n t ;  A r iè i ïP
M. H. Sanders, kamp van Sorraguel, 

lez Limoux, Aude-Carcassonne.
M. G. Vermote, Meucon, Vannes, Bre- 

tagne.
M. C. Ackaert, rue Embaucque d’Or, 6, 

M ontpellier.
Mme Dellis-W arm otte, villa les Da

miers, Carolles, M anche.
M. J. D esm ets, Mairie des Aigues-Vi

ves, dép. du Gard.
M. L. Vermeulen, rue Henri Durre, 171, 

R aism es lez V alenciennes.
Mmes Trém ine-Grandin, 51, rue Châ- 

teauneuf, C hâtellerault, Vienne.
M. J. Tartarine, 4bis rue Aimé Rasse- 

teau, C hâtellerault, Vienne.
M. Wandel, Clinique « Les Rosiers », 

La Souterraine, Creuse.
M. Reniers, Vendargues, Hérault.
Mme Albert Servais-Flam ent, Glénie 

près de Guéret, Creuse (2 brieven).
Mme A. Verbürg) h-Vandaele, 20, rue 

de la  Source, Vichy.
M. E. Gauthier, 24, Bd du Dr Cabanès, 

Gourdon, Lot.
M. J. W illaert, 68, rue Georges Clé- 

m enceau, Grand Couronne, Seine Infér.
M. G. Dorzée, Suzenac, Ariège.
M. R. Beckem an, S aint Bauzille de la  

Sylte, Hérault.
Mme G. Laneres, rue de Bayeux, (près 

du G arage), Port en  Bessin, Calvados.
Mme Coopman-M euleman, Etauliers, 

Gironde.
M. M. Sim onei, avenue Jean Jaurès, 

23, La C oum euve, Seine.
M. A. Debuie, Au Foyer, Bazas, Giron

de.
M. Fr. Tulpin, arm ée belge, St. Jean de 

Fos, Hérault.
M. W. Mylle, Cépie lez Limoux.
La fam ine De Taye-Bogaert, Jardin  

Jollès, B essières-lez-ioulouse.
M. V. Sanders, Lauraguel bij Limoux.
M. Provin-Dupuis, Airon Notre Dame, 

par St. Josse, P as de Calais.
M. G. Defever, Bon Secours par Labla

chère, Ardèche.
M. J. D elanghe, Bd Dugoumier, Mar

seille. )
Mme Pupin, H ôtel Sautour, Juillac, 

Corrèze.
M. A. Dejaegher, M aison Salabot, St. 

Cernin, Cantal.
Mme R. Peel-Grelier, Chem in Biret, 

Nantes, Loire Infér.
M. Desm arais, Lim erais lez Dieppe.
M. C. Beniest, Centre d ’Accueil, Vichy.
M. Gillaert-Vercruysse, Aux Allains, 

Braud et St. Louis, Gironde.
Mme M, Vanloocke, rue de Bayeux, 

près du Garage, Port en  Bessin.
M. E. Piercot, Cantonnier, Hérault.
Mme M. Christiaens, La Baraque (Pu

jol H), Seix, Ariège.
M. A. Vandenkerckhove, Rockefeller 

Plaza, 30, New-York, U.S.A.. Amerika.
M. J. Brouckxon, cadet ss. « Gandia,» 

New-York, U.S.A. Amerika.
M. G. Aindenboom, V illa K ing Lann, 

G uranzon lez Pau, Basses-Pyrénées.
M. F. Tulpin, St. Jean de Fos, Hérault.
M. R. Calecen, 0.140, Le Verdón, 

Bayonne.
M. M. Fort, 8, rue de la  Boucherie, 

Clermont-Ferrand (Puy de Dôm e).
Mlle M. Fort, M ontmirail, Sarthe.
M. H. Deleener, 6, place du Panthéon, 

5ème arrondisserent, Paris.
M. G. Mycke, Gabarret, Landes.
M. M. F. Depuyt, 13, rue de Brazza, 

Puteaux, Seine.
M. M. Vereecken-W ancket, Mairie de 

M ailhac, Aude.
Soldaat August Knockaert, arm ée bel

ge, Nébian, Hérault.
M. J. Kino, 100, faubourg d’Angoulè- 

me, Limoges, Haute-Vienne.
M. Biocq-Delcambre, M artres-de-Vey- 

re, Puy-de-Dôme.
M. E. Marote, avenue Trousseau, La- 

m alou-les-Bains, Hérault.
M. J. Dewachter, armée belge, Limoux, 

Aude.
Mme H. Deweert, V illa Belle Vue, La- 

m alou-les-Bains, Hérault.
M. R. Lenière, Mairie, La Gord, La Ro

chelle.
M. L. Dewilde, M aison de l ’Agricultu

re, Auch, Gers.
M. R. Bescond. Gourlizon par Quim- 

per, F inistère.

Heist aan Zee
BURGERLIJKE STAND

Geboorten. — De Groote Anna-Maria, 
d. v. Raymond en Pyckavet Juliana, Kur- 

’ saa lstraat, 35. — Dezutter Yolanda, d v.
: Hendrik en Claeys Prudentia, Panneslag, 
'16.

Sterfgevallen . — Vandam m e Lode wijk. 
landbouwer, 70 j. en  3 m„ wedr. van Dan- 
neels Eugenia, W estkapellestraat, 4.

Huwelijken. — Meyers Marcel, zeevis- 
scher m et Vantorre Alice, /.. b , beiden  
te Heist.

Nog een voorbeeld 
van moedig 

optreden
Langzam erhand komen talrijke staa l

tjes van w at tijdens de laa tste  oorlogs
m aanden gebeurde, voor de puinen. We 
zullen ze één voor één aan  de bevolking 
kenbaar m aken, opdat ze n iet door de 
nederigheid van hen  die zulks verricht
ten, zouden verzwegen blijven.

Onder de jonge elem enten van  het 
stadspersoneel bevinden zich veel jeug
dige krachten die w egens hun toew ij
ding, in telligentie en werkzaam heid, ten  
volle de aandacht en de aanm oediging  
van de stedelijke overheden verdienen.

Een beam bte die zich door zijn ver- 
j diensten en zijn kranige houding tijdens  

de bange Mei-dagen bijzonder h eeft on- 
j derscheiden, is  w el de heer Van Coillie, 
i ingenieur-architect aan stad.

Toen het pompierskorps, te  m idden  
I van de groote ramp p lotseling zonder 

overste stond, zag het Schepencollege, 
in afw achting dat het kon overgaan tot 
de aanstelling van een plaatsvervangend  
bevelhebber der brandweer, zich genood
zaakt voorloopig iem and te  belasten  m et 
de zware en zeer gevaarlijke opdracht 
van overste van onze pompiers. De keuze 
viel op den jeugdigen ingenieur Van 
Coillie, die zonder aarzelen deze groote 
verantwoordelijkheid op zich nam , n iet
tegenstaande deze dienst voor hem  
gansch  nieuw was, en n iettegenstaande  
ook hij vader van fam ilie is.

Met welke opofferingsgeest en doods
verachting hij zich van de hem  toegew e
zen zending h eeft gekweten, werd ons 
verhaald door m enigvuldige ooggetui
gen. Onder hevig bombardem ent, ais ie
dereen door gew ettigden schrik bevan
gen, schuilp laatsen  opzocht, terwijl de 
lucht boven onze stad  groen en  zwart 
was van de rook der branden, begaf hij 
zich im m er te  m idden van verw oestin
gen op de straten, altijd  n aar w aar zijn  
p licht hem  riep.

En toen h et Stadsbestuur eindelijk tot 
de aanstelling kon overgaan van den h. 
Vanhecke, die tot op den huidigen oogen
blik nog im mer kom m andant der brand
weer is en ook allen  lof w aardig is, toen  
h eeft de h. Van Coillie zich m et verdub
belden ijver toegelegd op h et werk van  
den wederopbouw van Oostende. Ter zij
de gestaan  door de vlijtige medewerkers 
van den techn ischen  dienst, w aaraan hij 
zijn stuw kracht m ededeelt en w iens or
ganisatie hij in  handen heeft, spaart hij 
tijd  noch m oeite om, m et versneld tem 
po, opruim ings- en herstellingsw erken  
te laten  uitvoeren, die voor den norm a
len gang van h et openbaar leven  onzer 
stad van eerste dringendheid zijn.

Wij zijn gelukkig d it sym pathiek fi
guur aan h et publiek beter bekend te 
kunnen m aken. Wij achten  im m ers een  
nauwere voeling tusschen  adm inistratie 
en bevolking noodig, opdat deze laa tste  
in h et beoordeelen van de stadsfunction- 
narissen n iet te lichtzinnig zou wezen, 
of som s n iet w at ondankbaar, w ant ten  
opzichte van het stadspersoneel heerscht 
bij de m enschen nog wel een vooroor
deel, dat dateert van lang vóór den oor
log en nu n iet m eer toepasselijk  is !

VOETENVERZORGING — MASSAGEN 
FOOT COMFORT — SERVICE

B|aAuParaa|®
G. M A D E L E I N  — B U Y S

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

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

N.B. — Alles w at verpleging en benoo- 
digdheden aangaat van zieke of p ijn
lijke voeten, zooals : E lastieke kousen, 
Zokjes, Omniped, Steunzolen, Schuim - 
zolen, Foot Bed, Hiel kussens, Réduc
teurs, Zinopads, Prom a’s, Corm a’s, Pe- 
difix, Isolcor, Correcteur Dr Roberts, 
Stocking heel protector Dr S ch oll’s, 
Poeders, Badzouten, Foot-Comfort-Acty, 
enz.

Froid Industriel
REEDERIJKAAI, 36, OOSTENDE

IJS
MODERNE 

F A BRI EK

TELEFOON 72291

D a g e lijk ich e  T o o rtb ra n g it i 2 5 0 .0 0 0  kilos

Handelsregister N r 99 
Postcheckrek. 323890

HOFLEVERANCIER

Rond de schorsing van 
Ambtenaars

Iedereen w eet in  welke tragische om 
standigheden een groot gedeelte onzer 
ourgernjke overheden en onmisbare 
noofdam btenaren hun post verlieten, 
naar den vreemde v luchtten  en hier hun  
schapen zonder leiding of bestuur aan  
nun lot overlieten.

De houding van die slechte herders 
werkte dan ook aanstekelijk, n iet alleen  
op hun eigen  personeel van lageren  
graad, m aar op de bevolking in  het a lge
m een, bij zooverre, dat die vlucht der 
vroede vaderen, sociale leiders en verant
woordelijke am btenaren een paniek
stem m ing verwekte, die velen n a  hen  
den weg des onheils opdreef.

Ons nieuw bestuur, voor h et m eeren- 
deel sam engesteld  uit m annen die den 
moed hadden op post te  blijven, h eeft  
ongetwijfeld verdienstelijk werk verricht 
en we kunnen zijn m oeilijke taak  best 
begrijpen. D it bestuur h eeft zich dan  
ook ten  volle van zijn p licht gekweten.

Anderzijds zal elkeen erm ee akkoord 
gaan, dat bij dergelijke zware taak, 
waarvoor ons huidig gem eentebestuur 
zich th an s gep laatst ziet, veel gezonden  
zin en rechtvaardigheidsgevoel vereischt 
wordt. Geen twee m aten en gewichten, 
geen verzachting of voorkeur voor 
vrienden, m aar ook geen wrok of wraak
gevoel tegenover tegenstrevers of m en
schen die m en minder goed lijden kon.

R echtvaardigheid , billijkheiji en  eer
lijkheid  hebben hier een rol te  spelen  
en onpartijdig, zonder aanzien van per
sonen, m oet ieder geval beoordeeld wor
den. En alhoewel dit h eel zeker door ons 
bestuur is nagestreefd, gaan er than s  
stem m en op, ais zou dit n iet altijd het 
geval zijn.

En ter hunner in lichtin g w illen  we 
hieronder m ededeelen w at we dienaan
gaande vernam en van verschillende zij
den over een onzer m eest vooraanstaan
de am btenaars, die ook naar Frankrijk  
is vertrokken, m eer dan veertien dagen  
wegbleef, en  waarover we to t hiertoe in 
de bladen, n iets vernom en hebben.

D it geval wordt druk besproken en  
door de gestraften  en andere m enschen  
gehekeld. Daarom  willen we h ier trach
ten  de juiste toedracht van h et geval 
weer te geven.

De heer SURMONT Gregoire-Gustave, 
van de klas 1916, behoorende to t de 
lichtin g 1919, is to t einde 1943 m ilitie- 
plichtig, om dat hij tijdens den oorlog 
1914-1918 zijn vaderlandsche p lichten  in 
h et leger n iet vervulde. Hij bezit op dit 
oogenblik, dus nog wel m ilitaire ver
p lichtingen. Maar om een goeden gang  
in  de openbare besturen te kunnen be
houden, werd aan een categorie m an
nen  der klasse 1924 en ouder, een onbe
paald uitstel verleend. Dit is, zij hebben  
m om enteel geen verplichtingen meer en 
kunnen dus bijgevolg niet gemobiliseerd 
worden. D at is bewezen door h et feit, 
dat tijdens de m obilisatie vanaf Augus
tus 1939 tot 10 Mei 1940, geen enkele be
zitter met een vrijbrief, in administra
tieve kringen bekend onder de bena
ming model P. P., opgeroepen werd.

Ook de heer Gr. Surm ont bezit zoo een  
vrijbrief en w ist dus dat hij n iet zou 
opgeroepen worden.

Bezaten deze hieren  wel militaire 
verplichtingen, toch konden ze dus NIET 
gemobiliseerd worden. En dat m oet ook 
erkend worden door de D uitsche bezet
ting, w at bewezen is door h et feit, dat 
m en ten  uitzonderlijken tite l al onze po

litieagenten  ontslagen  h eeft van hun  
m ilitaire verplichtingen, om de orde in  
de stad te handhaven.

W at betreft de verm elding op blz. 15 
/an  het. Burgerlijk M obilisatieboekje, 
welke m en th an s wil inroepen, zegt o e 
oweede alinea dat, « de bediende in het 
oezit van een vrijbrief, zich n iet door 
den vijand m ag laten  gevangen nemen. 
Hij m oet dus zijn post ontruim en, zoo
dra hij door den vijand kan bezet wor
den, en moet zich onmiddellijk bij het  
.eger vervoegen.

D it werd door den heer Grégoire Sur
m ont n iet gedaan !

Hadden nu alle bedienden gehandeld  
ais hij, dan w aren m eer dan de drie 
/ierden van het stadspersoneel gevlucht 
geweest.

Maar op het oogenblik van deze vlucht 
was Oostende geenszins bedreigd ! Ook
de eerste alinea van blz. 15, « wanneer 
de hem  toevertrouwde betrekking niet 
meer gerechtvaardigd is of geen reden 
/an  bestaan m eer h eeft », den bediende 
noodzaakt te vluchten, houdt geen steek, 
/erm its de financiën  voort blijven be
staan.

Men m ag hier een regel gezond ver 
stand aan toevoegen : waarom  zou ie
mand, die in  het bezit is van een bewijs 
waarbij hij door de Belgische overheid  
ontslagen  is van zijn m ilitaire verplich
tingen tegenover het leger, m oeten  
vluchten ? En waar naartoe ?

Trouwens, zijn werkzaam heid zal even  
noodig zijn voor de in  ordestelling van 
het bezette of veroverde gebied voor den 
bezetter, ais voor h et vaderland.

Ais deze persoon kon vluchten we
gens h et bezitten van een vrijbrief, dan 
m oest er geen speciaal verlof van acht 
dagen aangevraagd worden, en wij al
len weten, dat op dit oogenblik van het 
toekennen van dergelijk verlof geen  
sprake kon zijn. In één woord, niets kan 
de vlucht van een bezitter van een vrij
brief rechtvaardigen.

Daarenboven zegt de w et van 5 Maart 
1935 betreffende de p lichten  dr ambte
naars in oorlogstijd, ART. 1 : « de be
diende, in geval van mobilisatie van het 
leger, ais hij niet meer onder de wapens 
geroepen wordt, moet al zijn krachten  
besteden aan de uitvoering der bevelen 
die hem gegeven worden. »

ART. 4 4  « leder bij art. 1 bedoeld per
soon, die in geval van mobilisatie van 
het leger, den hem toevertrouwden post 
verlaat, zonder bevel of toelating van 
de overheid waarvan hij afhangt, wordt 
gestraft met 1 maand tot 1 jaar gevan
genis, onverminderd de tuchtstraffen ».

We m eenen dat ons G em eentebestuur 
tot hiertoe werkelijk overlast werd met 
al de gevallen. Zeer zeker zal h et hier
boven aangehaald  geval ook zijn beslag 
krijgen en zullen onze lezers kortelings 
kunnen vernem en hoe de persoon in 
kwestie zich h eeft gedragen, in  hoeverre 
zijn geval gelijkaardig of afwijkend moet 
genoem d worden, vergeleken bij de vele 
anderen die gestraft werden, en welke 
rechtvaardige oplossing er aan gegeven  
m oet worden.

Wij zien dus n iet in, waarom  thans 
reeds naar het gem eentebestuur stee
nen  dienen gegooid, w anneer het zich 
over dit geval in om h et even welken zin 
m et uitgesproken heeft. Wie het ook zijn 
moge, elke beslissing wordt m et recht 
en reden omkleed, en ook hier zal dit 
noodzakelijk zijn.

Wij hebben nieuws van
Hef Rood-Kruis van België, afdeeliug

Oostende, aeeit m ede dat volgende Oos- 
tenusche fam ilies ich  nog bevinden te 
i-esteiie-Betnarram (Basses-Pyrenées) :

H. Verstraete-Corneau ; Rau Victor- 
Rem out ; Rem out August-Lancsweert ; 
Kerebout-Vigne. ; Huorouck-Pqrcival ; 
Florida Hubrouck-Vandecasteele ; Liza 
Corveleyn ; V igne-Deprince ; Halle- 
m eerscn-Biom m e ; M ees-Vanacker ; Bar
baix Stephanie ; Job-Van M aele ; Oscar 
Kint. Allen zijn in  goede gezondheid.

Bureel : N ieuwpoortsteenweg, 96.
* * *

ZEELIEDEN VAN ONS MARINEKORPS

Talrijke zeelieden van ons Marine- 
korps verblijven, volgens een mededee- 
ling ons heden door den h. J. Houck- 
m ans, O udevaartplaats, 20, Antwerpen, 
m eegedeeld, in  Spanje, en  wel aan het 
hiernavolgend adrea :

M atroos X., Camp de Concentration, 
Miranda de Ebro, Burgos, Spanje.

Alle brieven voor deze heeren be
stem d, m ogen m its storting van 1.75 fr. 
aan h et adres van het p laatselijk  Roo- 
de Kruis, overgem aakt worden.

Deze brieven m oeten OPEN zijn.
Op te m erken valt, dat noch tan s ver

schillende m atrozen zich in Engeland  
bevinden.

Wij hopen de lijst  van de zich in Span
je bevindende leden van h et Marinekorps 
volgende week aan te  vullen.
INLICHTINGSDIENST VAN DE K.A.J.

deelt ons mede, dat de volgende personen 
zich vóór enkelen tijd in Frankrijk in 
goede gezondheid bevonden.

Bevonden zich te ARCACHON :
Boussem are Henri, Boussem are Ger

m aine, Boussem are Roger (13 jaar), Cle
m ent Marie-Louise, Cornells Alida, De- 
buf Florida, Deckm yn (41 jaar), Deck- 
myn Alfons, Deckm yn Edward, Deckmyn 
G ustaaf, Deckm yn Yvonne, Deckmyn
Charlotte, Degroote Albert, Degroote
Germ aine, Degroote Julien, Degroote
Regina, Degroote R osette, Degroote Yvon
ne, Degroote Rudolf, Dem an André, De- 
m an Denise, Dem an Edith, Dem an Yvon
ne, Dem yttere Henri, Derwelch Angela, 
Derwelch François, Duck Fernand, Duyck 
Maria, Ferier Frans, Ferier Germ aine, 
Ferier Jeanne, Florence Paula, Florence 
Pierre, Florence Prosper, allen u it Oos
tende ; Gesquière Remy, uit Middelker- 
ke ; Govers Berthe, Govers Yvonne, Go- 
vers-Dewilde, Mevr. Helsm oortel, Huys 
Irma, Joset Adam, K ieffer Emiel, Kief- 
fer Gaston, Lagran Elisabeth-Joséphine, 
Linden Raymond, Lauwereins G erm aine

ae«
Marguerite, Mevr. Louwereins, Louwe- 
xeins Jean-rrançois, Louwereins Simon- 
ne-Jeannine, Pauwaert Marcel (3 m aan
den;, Pauw aert Raym ond iö jaar;, n ii-  
cKet Sidi, R aert Godelieve, R incket Gus- 
caaf en Louis, Roman, Rom an Jozef en 
Henri, Rom an Roger en Jean-Michei, 
Schm it G erm ain en Liliane, allen  uit 
Oostende ; Spies M arie-Thérèse, uit 
Werken ; Tarres M adeleine, uit Oosten
de ; Vanblaere Elise, uit Oostende ; Van- 
noutte Polydoor, uit De Panne ; Veree- 
cke-Lesfein, uit M iddelkerke ; Mevr. Ver- 
eecke, id. ; Vereecke Theofiel, id. ; Wes- 
terlinck Victor en Irma, uit Oostende ; 
W esterlinck Louis, ld. ; Wynsberghe 
Constantin, id. ; Zummer Damide, id.

Jongelingen van 16 tot 35 jaar, opge
maakt door de Belgische overheid.

A speslagh Florimond, Oostende, gebor. 
den 9-11-20 ; Asseloos Willy, id., 30-8- 
1920 ; Belraine Victor, id., 16-6-1923 ; 
Beyst Camille, id., 6-6-1906 ; Blomm aert 
Gerard-Armand, id., 6-1-1922 ; Borgers 
Henri, id., 1-2-1921 ; Borgoo Leopold, id., 
4-5-1902 ; Borgos G ustaaf, id., 15-3-1906 • 
Bourgoignie Willy, id., 10-9-1921 • Boy
dens Honoré, id., 5-9-1921 ; Breda Gerard- 
Julien, id., 30-10-1921 ; C hristiaens Ro
ger-Henri, id., 24-8-1920 ; W ackenier An
dré, id., 12-8-1924 ; W aeterinckx Guillau
me, id., 13-9-1905 ; Zanders Jaak-Edward, 
id., 2-6-1921.

Voor briefwisselingen. — Voor het op
sturen van briefw isseling naar jonge 
m annen voorkomende op deze lijst, moet 
het volgende in acht genom en worden :

S lechts open kaarten worden doorge
stuurd. Het is voldoende op de adreszij
de van de kaart te  schrijven : Fam ilie
naam , voornaam, geboorteplaats en ge
boortedatum van den jongen man. (Dus 
geen andere aanduidingen). Vergeet niet 
het adres van den afzender op te geven.

NOTA DER REDACTIE. — Wij hebben  
deze lijst n agegaan  en m oeten beken
nen, dat zij ver van actueel en juist is.

('t vervolgt)

Lezers !

WENDT U VOOR ALLE DRUKWERK 

tot de Drukkerij van 

« H E T  V I S S C H E R I J B L A D »
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Stoommachienen - Motoren - Stoomketels

Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 

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

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

Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz.
Tel. 71741  en 72781  P o s tch eck  9 9 1 3 6  H a n d e ls reg is te r 95

Oostendsch Nieuws
BIJ ONZE BRANDWEERMANNEN

 Wij vernem en dat sergeant A. Gal-
leyn, die op 31 Mei door h et gewelf viel 
van de kerk van h et Hazegras en dus 
reeds 8 weken te bed ligt, op Zaterdag 
laatstleden  naar de kliniek van h et H. 
Hart gevoerd werd, waar m en zijn been  
zal herbreken.

Wij w enschen den dapperen brand
weerm an een gelukkige en spoedige ge
nezing.

— Sedert Zaterdag hebben onze vast
benoemde pompiers een nieuw model 
van kepi, dit naar de laa tste  voorschrif
ten- . .Wij hopen dat onze hulp- of tijdelijke  
pompiers weldra zullen gekleed zijn zoo
als hun m akkers. Wij zijn er van over
tuigd, dat hun bevelhebber daarvoor zal 
zorgen. De W inter staa t vóór de deur en 
geen enkel pompier bezit een kapot jas.

— Sedert enkele dagen bezit de brand
weer een moderne telefoonverbinding  
om, in geval van brand, snel alle bevelen  
te kunnen overseinen. Dit dankt zij den 
ijverigen nieuw en Directeur Ladpn, on
zer stedelijke Vakschool.
VOOR DE GEMOBILISEERDEN

De Burgem eester h eeft de eer aan alle 
sinds 15 Juli 1940 uit D uitschland of 
Frankrijk teruggekom en Belgische m ili
tairen, te m elden, dat zij zich, op bevel 
van de Duitsche M ilitaire Overheid, bin
nen de vijf dagen, volgend op hun th u is
komst, m oeten aanm elden op h et bureau 
van den Belgischen  Plaatsbevelhebber 
te Oostende, K oningstraat, 28, ten  einde 
er de noodige onderrichtingen te beko
men tot het in  regel stellen  hunner de- 
m obilisatiepapieren.

Bovenstaande verordening geldt even
eens voor alle nog te dem obiliseeren m i
litairen.
BURGEMEESTER Dr MOREAUX

zou, in  strijd m et allerlei geruchten, 
zich n iet te Brussel bevinden, m aar wel 
in h£t onbezette Fransche gebied, in  het 
dorpje Tonneins, in h et departem ent 
Lot et Garonne, nabij de Spaansche  
grens. Schepen Van Glabbeke zou er 
eveneens vertoeven.

Dit werd ons bekend gem aakt door 
een betrouwbaar schrijven welke wij de 
zer dagen uit Frankrijk ontvingen.

DAGELIJKSCHE REIZEN 

— NAAR BRUSSEL —

GARAGE
R A N O U D T

„ Voor alle INLICHTINGEN 
30a, KAAISTRAAT, 30a

DE DU iTS C H E  ONTVANGBEWIJZEN
De heer O berfeldkom m andant heeft 

besnst, aat alle sinds lü Mei in België 
üoor de D uitsche troepen of D ien ststel
len, u itgegeven ontvangstbew ijzen voor 
opgeëiscnte waren, binnen de 30 dagen, 
te rekenen van aí 28 Juli 1940, zullen  
uitbetaald worden in Reichsk(reditkas- 
senscheine of B elgisch geld, door de 
ïe lükom m andantur te  Brugge of de 
Dits- en Truppenkom m andanturen te 
Oostende, Veurne en Diksmuide.

Na den voorzienen term ijn  van 30 da
gen worden geen ontvangbewijzen voor 
uitbetaling aangenom en. Aanplakbrieven  
in dien zin werden op de openbare p laat
sen der stad  uitgehangen.
OP HET BELGISCH PLAATSCOMMAN- 
DO

zijn de bureau’s iederen dag geopend  
van 9 tot 12 en van 14 tot 17 uur.

Dezelfde uren zijn tdepasselijk  voor 
de Ortskom m andantur, m et dien ver
stande, dat m en verzocht wordt om ’s 
morgens de bezoeken af te leggen.

RIJWIELDIEFSTAL
Naar verluidt, zou de gem eentebedien- 

de Leerman Albert, een klacht ingediend  
hebben tegen  een politiebrigadier we
gens h et verduisteren van zijn fiets.

Een onderzoek werd ingesteld.
TERUGGEKEERD

Zaterdagnam iddag is een autobus uit 
Frankrijk, van nabij de Spaansche kust, 
teruggekeerd m et talrijke vluchtelingen, 
waaronder fam ilieleden van Majoor 
Vanthomme en de schoondochter van  
Dr Reynaerts.

Allen zagen er gezond uit, alsm ede ge
lukkig in  de stad terug te zijn aangeko
men.

HERSTELLINGEN
Me n is th an s volop bezig, h et gaanpad  

langs de K. Janssenslaan , van h et Leo- 
polüpark, te herstellen. De gedeelten  
welke getroffen werden door bommen 
en bomm enscherven, worden than s op
nieuw gelegd m et tegels, zoodat binnen
kort er n iets m eer te  zien zal zijn van 
de schade, die er aan  het park werd 
toegebracht.
EEN BIERFIRMA

heeft een ingenieus systeem  uitgevon
den om aan zijn k lanten flessch en  bier 
te bestellen, zonder over essence te  be
schikken. De wagen h eeft volledig het 
uitzicht van een gewone biercam ion op 
rubberwielen, m aar werd speciaal ge
maakt om door een paard te worden ge
trokken.

Nu de essence zoo schaarsch  is, zal 
men wel spoedig allerhande typische  
uitvindingen in onze straten  zien.

VOLKSDANSEN
Sedert enkele weken h eeft de volks- 

dansspeelschaar « Deining » haar weke- 
lijksche herhalingen  hervat. Er wordt 
regelmatig eiken Zaterdag gedanst van 
18 tot 20 uur in de hovingen van h et Pa
lace Hotel. Allen die belang stellen in  
den volksdans, worden hierbij vriende
lijk uitgenoodigd.

« Deining » h eeft m et veel sym pathie 
het in itia tief van den heer De Vlieger 
begroet om een cursus over volksliederen  
in te richten en zegt hem  haar trouwe 
medewerking toe.

I BENZINEDIEFSTAL
In den n ach t van D insdag op Woens- 

'd ag  h eeft een bende jonge rakkers ge- 
‘poogd benzine te stelen  op de plaatsen, 
waar zij h et m aar vinden konden. Zij 
gingen zoo ver benzine te ontvreem den  
in  een stelling van luchtafw eergeschut. 
De w acht ontdekte hen, m aar ze w isten  
te vluchten. G eweerschoten knalden en  
naar verluidt, werd er een gekwetst.

Twee zouden tot op heden aangehou
den zijn.

LET OP DE KINDEREN
Nu de schoolvacanties beginnen, zou

den h et onderwijzend personeel en de 
ouders de kinderen goed op h et hart 
m oeten drukken dat ze gelijk welk  
oorlogsm ateriaal, waar zij h et ook 
m ogen vinden, volstrekt n iet m ogen aan
raken, wil m en ongelukken m et doode- 
lijken afloop vermijden.
BOND DER BILANBERTISTEN

De belanghebbenden worden verwit
tigd, dat de leergangen voor boekhou
ding en handelsw etenschappen zijn her
vat. De toekom ende kostelooze exam ens 
(19de zitting) zullen p laats hebben den 
12-1-1941. Voor in lichtingen , zich w en
den : 136, F. Lecharlierlaan, Jette-Brus- 
sel.
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Hoeden Klakken
- Specialiteit van alle slag HEMDEN -

VOOR DE BEROEPSMILITAIREN
Vanaf 1 Juli 1940 zal aan de beroeps

officieren en bezoldigae m ilitairen  van  
lageren rang, aie van hun aienst werden  
vrij gem aakt en zich nu zonder betrek
king in  h et bezette gebied bevinden, bij 
wijze van voorschot 50 t.h. van hun ac
tiviteitsw edde u itbetaald  worden. Des
voorkom end zullen zij daarenboven de 
volledige bedragen van  gezins- en  ver
blijfsvergoedingen ontvangen.

De echtgenooten  der beroepsofficieren  
en der bezoldigde m ilitairen van lageren  
rang, afwezig om gelijk welke reden, 
zullen de 3 /4  van bovenverm elde toelage  
ontvangen. Het m inim um  m oet 600 fr. 
zijn.

HET HUIS E. DEHAESE

Bril- en Photoartikelen
is voorloopig overgebracht 

4, WESTRAMP KURSAAL

HET HUIS

U. Jacqueloot
Koek Wittenonnen- en Christinastraten  

BEVEELT ZICH AAN
Het magazijn is niet gesloten geweest
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BERICHT
Tandarts R. Maquet, vroeger wonende 

Frère O rbanstraat, woont nu Prof. Mac 
Leodplaats (rechtover de Fr. Obanstr.).

COMMISSIE VAN URBANISATIE
Verleden Donderdag vergaderde deze 

Comm issie reeds voor de vijfde m aal en  
tot op heden werden goede voorstellen  
gedaan, die algem een aangenom en zijn  
in  den schoot van de Commissie. B eslis
singen kunnen alleen van hoogerhand  
getroffen worden.

Voorgesteld werd, de K apellestraat 
modern te  plaveien m et asphalt, de 
Vlaanderenstraat zou verbreed worden  
lan gs den N.O. kant m et de aanpalende 
huizen, terwijl ook de Breidelstraat 
langs den Zuidkant zou onteigend wor
den.
BIJ ONZE POMPIERS

De heer Burgem eester bracht, in  ge
zelschap van den h. K om m andant van  
de Brandweer, een bezoek aan  Teunis- 
sen Pierre, die in  h et S int Jansgasthu is  
te Brugge ter verzorging lig t en in slech
ten toestand verkeert. M ocht de m oedi
ge brandweerm an kunnen gered wor
den !

De brandweerm an Galleyn, die in  de 
kliniek te Oostende ligt, werd voor de 
tweede m aal geopereerd en zijn toestand  
is voorloopig ais zeer voldoende te be
schouwen.
POMPEN

De pom pen die tegen  den 31sten m oes
ten  geleverd worden, zijn nog n iet toege
komen. Het sch ijn t dat m en van de be
stelling  zal afzien en andere bestellen, 
waar m en die onm iddellijk nu kan be
komen.
HET AUTOVERVOER IN NOORD-WEST- 
VLAANDEREN

Het Autovervoerdienstbestaan (Fahr
bereitschaft) voor Noord- en  West- 
Vlaanderen is m et ingang van 1 Au-

De leiding daarvan is  toevertrouwd : 
voor Brugge, aan de hh. Karl G iese en  
Leon De Brauwere ; voor Oostende, den 
h. Jozef Demeulenaere ; voor Veurne, 
den h. Firm in Tim m erm an ; voor Diks
muide, den h. Joris De Rycker ; voor 
Blankenberge, den h. Arthur Bullinck en  
voor Torhout, den h. André Nolf.

De bureelen dezer inrichtingen  zijn  
gevestigd in h et G em eentehuis en open  
alle werkdagen van 9 tot 12 en van 2 
tot 5 uur, ’s Zaterdags van 9 to t 1 uur.

Alle voertuigen die tot h et verkeer 
toegelaten  zijn, staan  onder toezicht van  
de Fahrbereitschaft.

Voor ieder voertuig wordt een kon- 
troolboekje afgeleverd door de Fahrbe
reitsch aft tegen  betaling van 5 frank. 
Een vergoeding van  0,05 fr. per km. zal 
aangerekend worden. Ledig vervoer is  
verboden. Daarom  m oeten alle eigenaars  
van vrachtw agens zich 48 uren op voor
hand aanm elden om een eventueele la 
ding te bekomen. Voor alle vervoer in 
opdracht zal d noodige benzine tegen  be- ! 
taling toegestaan  worden. Alle personen  
die goederen te  vervoeren hebben, zijn  
verplicht deze aan te m elden in h et bu- ) 
reel der Fahrbereitschaft.

Voor vervoer van openbaar belang kan  
bevolen worden door den dienstoverste, 
ieder voertuig in vaart te brengen tegen  
vergoeding. De vervoerprijzen zijn vast
gesteld door de Fahrbereitschaft en  die
nen stipt te worden toegepast.

Alle overtreders zal de vergunning tot  
verkeer afgenom en worden. De Algemee- 
ne D ienst staat onder h et toezicht van  
den heer Karl Giese, te Brugge.
DE DRIE PALMBOOMEN

welke m en op de eerste verdieping van  
het G erechtshof gep laatst heeft, staan  
er zeer slecht. De verluchting werkt er 
spinnewebben aan de bladeren m aar een  
spinnewebben aan de bladen m aar een  
weinig aanbevelensw aardigen indruk.

Bestuurder V erhuist zal, wij zijn er 
van overtuigd, te gepasten  tijde, de noo
dige m aatregelen wel treffen.
LIJST VAN BALKONS

De gem eentediensten  zijn th an s bezig  
m et h et opstellen  van een volledige lijst  
der alle in onze stad aanwezige balkons, 
loggia’s, enz. welke belast worden.

Voor deze werkzaam heden eerden een  
aantal tijdelijke bedienden terug in  
dienst genomen.

GECONDENSEERDE MELK
In  het S taatsblad  is een besluit ver

schenen, waarbij h et produceeren van  
gecondenseerde volle melk, m et of zon
der suiker, vanaf 1 Oktober 1940 a.s. ver
boden wordt. Voor de m aanden Juli, Au
gustus en Septem ber dient de productie 
op de h elft van verleden jaar terugge
bracht.
Eveneens is de fabricage van volle m elk
poeder verboden. U itzonderingen liggen  
in de bevoegdheid van het M inisterie van  
Landbouw.

POST VOOR DE KRIJGSGEVANGENEN
Volgens een m ededeeling van de O.K. 

W. afdeeling K rijgsgevangenen, kunnen  
nu de fam ilieleden van krijgsgevangenen  
slech ts schrijven (postkaarten en brie
ven), ais ze van de krijgsgevangenen  
zelf vernom en hebben, welk hun adres 
is. De toezending geschiedt alleen m aar 
door de bem iddeling van  de Belgische  
post.

Het zenden van pakjes zal m aar m oge
lijk zijn, n adat verbetering zal zijn in 
getreden in de vervoermiddelen.

TRAGISCHE ZELFMOORD
Zaterdag 27 Juli h eeft de genaam de  

Germonpré Alfons, w oonachtig Leffinge- 
straat, 219, door verhanging een einde 
aan zijn leven gesteld. Hij w as m atroos 
bij h et Staatsw ezen  en door de vlucht 

' is hij gescheiden geraakt van zijn vrouw, 
Eyland Angèle en zijn acht kinderen, en  
h eeft verder nooit geen nieuw s m eer 
ontvangen. Hierdoor werd Alfons Ger
monpré zeer neerslachtig  en h et viel de 
personen op, m et wie hij in aanraking  
kwam, dat er een helsch  gedacht in zijn  

I  hoofd broeide. D it h eeft hij nu verwezen
lijkt door zich aan de trapleuning op te  

i hangen, waar m en hem  Zaterdagm orgen  
j gevonden heeft.
I  Welk hartverscheurend lot staat hier 
! een weduwe m et acht kinderen te w ach
ten  ?

WAAROM GEEN REDDINGSPLOEG?
j Zou het veelvuldig baden der D uit
sche soldaten geen aanleiding kun
nen geven tot h et oprichten van  een  

I reddersploeg ? Onze burgers zouden dan 
ook onder h et waakzam e oog dier red
ders kunnen baden.
DE POSTDIENSTEN

werken om zeggens norm aal. De brie
venbussen worden op de uren gelicht, 
zooals vóór den oorlog. Er zijn twee brie
venronden per dag en de hoofdpost is 
open iederen dag van 8 to t 12.30 en van  
14 tot 18 u. ’s Zaterdags van 8 to t 12.30 
en van 14 tot 16 u.

BEENBREUK
Alhier h eeft de genaam de vrouw Bos- 

suyt, uit Koekelare, bij h et naar boven 
gaan, p lotseling een verkeerden stap ge
daan en is van de trap gevallen, waar
bij haar been gebroken werd.
WAT GEBEURDE ER OOK DAAR ?

Wij lezen in « De Zeewacht » :
« Een rechterlijk onderzoek zou ge

opend zijn ten  laste van enkele stadsbe
dienden die er van beschuldigd worden  
geen onderscheid te kunnen m aken tu s
schen h et « m ein » en h et « dein » en 
zich voorwerpen van waarde te hebben  
toegeëigend tijdens of kort na de be
schietingen. »

Een onderzoek bij Politie of Brand
weer zou wel u itslagen  opleveren.
DE BOETPROCESSIE

Voor het eerst sedert lange jaren, is  
de Boetprocessie van Veurne op den  
laa tsten  Zondag van Juli n iet u itge
gaan.

DE MELK
m oet th an s aan 1.35 fr. de liter ver

kocht worden. Vele melkboeren hebben  
dezen prijs op hun w agen uitgehangen, 
m aar zij vragen nog im m er den gewonen  
hoogen prijs.

Het sch ijn t dat zij in  de onm ogelijk
heid zijn om m elk aan 1.35 fr. te leveren.
SLECHTE PROPAGANDA

In  « Le Soir » van 2z Juli verscheen  
een spotprent, waaronaer, vertaalü, te 
lezen stond : « Men m eldt ons uit offi- 
cieele bron dat ae kust geëvacueerd  
wordt. Het m eer van h et Terkameren- 
bosch wordt aan de O ostendsche vis
schers voorbehouden».

Dergelijke propaganda kunnen wij 
best m issen. H eeft « Le Soir » geen nut
tiger prenten ?

TUCHTRAAD VAN DE ADVOKATENOR- 
DE

In h et gerechtshof te Brugge werd 
Vrijdag 11. overgegaan tot| de sam en
stelling van den Tuchtraad voor Advo
katen. Werden gekozen uit Oostende : de 
hh. Daem s, K esteloot en Tollenaere.

DE ARBEIDSBEMIDDELING
In vergelijking m et h et aan ta l werk- 

loozen in norm ale periode, is dit aantal 
m eer dan verdubbeld. Daar nog immer 
geen nieuwe w erkgelegenheden zich al
h ier voordoen, hebben vele arbeiders 
niet geaarzeld om zich te  laten  inschrij
ven om in D uitschland te werken. Verle
den wejek D insdag vertrokken er 
72 O ostendenaars die spoedig door ande
ren gevolgd werden.

DE VEREENIGING DER KOLENHAN
DELAARS

De vereeniging van kolenhandelaars, 
wier stich ting  wij on langs hebben m e
degedeeld, hebben th an s hun statuten  
opgem aakt. Ais afgevaardigden van de
zen Bond zullen optreden : de hh. Le- 
gaey en Van den Broecke.
IN DE TRINKHALL

Gedurende een paar dagen werden in 
de Trinkhall geen ticketten  afgeleverd  
voor h et bestellen  van water. N iettegen
staande dit geschiedde op bevel van den 
bevoegden stadsdienst, werd nochtans  
een schrijven gericht, u itgaande van het  
Schepencollege, om in lichtingen  te vra
gen en een verm aning aan den h. Mis- 
siaen  te  geven.

Wij vragen ons af, hoe het komt dat 
de h. M issiaen hiervoor verantwoorde
lijk wordt gesteld.

Wij verzoeken h et Schepencollege te 
gen het w illekeurig optreden van haar  
ondergeschikt personeel streng op te  
treden.
HET POLITIEKORPS

werd verleden week, tegenover het 
Badpaleis, aan zijn nieuw en bevelheb
ber, Burgem eester Serruys, voorgesteld  
door hoofdpolitiekom m issaris Seys in een 
zeer korte p lechtigheid , waarbij geen en
kele redevoering uitgesproken werd. __ 
NOG IETS OVER DE SOEPUITDEELING 

De soepuitdeeling is deze week nog  
verminderd. De m enschen  begrijpen n iet  
wat dergelijk voedsel beteekent voor de 
gezondheid der kinderen en voor hun  
eigen gezondheid.

Deze soep is inderdaad zóó sam enge
steld, dat ze een volledig voedsel daar- 
stelt. Het is rijk genoeg aan voedende 
bestanddeelen, om m et één rantsoen een 
volw assen m ensch te voeden.

Het is dus voor de kinderen een zeer 
aan te  bevelen versterking, waarvan zij 
rechtstreeks de voordeelen zullen van  
genieten. Overwegende dat h et gem is 
aan voldoende afnam e h et Stadsbestuur 
zal genoodzaken h et bereiden der soep 
stop te  zetten  en zoodoende de openbare 
gezondheid in gevaar kan komen ;

Overwegende dat zij die geen soep ne
men, n iet kunen aanzien worden ais be- 
hoeftigen, verm its m en m ag besluiten  
dat zij eten  genoeg hebben,

h eeft h et Stadsbestuur besloten over 
te  gaan to t de studie van een doeltrcf- 

1 lenden m aatregel, die voor gevolg zal 
hebben, dat slech ts nog geldelijke steun  
zal verleend worden aan dezen die in  
het bezit zijn van  een soepkaart en ze 
regelm atig gebruiken.

I Het is dus voorzichtig, van nu af aan, 
zich per gezin, zooveel soepkaarten aan  
te schaffen, ais er ondersteunde perso- 

!nen in zijn.
I Zai h et gezond verstand der Oostend- 
j sche bevolking dezen m aatregel n iet u it
lokken ? D it is de vraag. Wij hopen  
nochtans dat iedereen verstandig zal 
wezen.
HET VERBRANDE STADHUIS

Naar wij vernem en, werd besloten, dat 
geen dynam iet m eer m ocht gebruikt 
worden om de m uren en gewelven te 
doen springen. Inderdaad is gebleken, 
dat er te veel schade aan aanpalende 
huizen wordt verricht. Daarom  zal m en  
m et de gewone m iddelen voort werken 
die wel trager gaan, m aar zekerder.
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‘Deining, aan de eer
MEJ. CROMBEZ, 

DANSLEIDSTER VAN DEINING, 
BEKROOND MET EEN PROEFSCHRIFT

D at de volksdansgedachte hoe langer  
hoe m eer veld w int, laa t geen  de m in
ste tw ijfel meer. Na de prachtprestatie  
van VIVO op h et Internationaal Dans- 
congres te Stockholm , de lezing welke 
Ir. Edg. W auters h ield  op de W etenschap
pelijke Congressen te G ent over de 
« Dansoverlevering in  V laanderen », 
kom t dit bekroonde proefschrift van  
Mej. Crombez « Volksdans en onze n ieu 
we Tijd » dit eens te m eer bewijzen.

Daarover lezen wij h et volgende in  
« Het L aatste N ieuws » :

« Een nieuw  bewijs van den ernst, 
waarm ede in  som m ige jeugdkringen de 
problem en der volksopbeuring aange
pakt worden, werd dezer dagen geleverd.

Verleden W oensdag werd nam elijk  in 
de m inisterieele gebouwen te  Brussel het  
eindexam en afgenom en voor de leerlin
gen van de School voor M aatschappelijk  
Dienstbetoon. H et diplom a van M aat
schappelijk A ssistente m et de grootste 
onderscheiding werd door de jury toege
kend aan Mej. Maria Crombez, m et een  
proefschrift over « De Volksdans en onze 
Nieuwe Tijd ». Een rijke docum entatie, 
sam en m et de vrucht van eigen onder
vinding en m et de antwoorden bekomen  
in  zeer uiteenloopende sociale kringen  
op een m ethodische vragenreeks, hadden  
aan mej. Crombez de stof geleverd voor 
een diepgaande studie van de m aat
schappelijke verschijnselen in h et volks- 
dansvraagstuk. De weldoende invloed  
van deze gezonde ontspanning werd n a
gegaan in school en jeugdm iddens, in  
volksbuurt en  stadswijk, zoo op geeste
lijk ais op licham elijk  gebied.

Bij' de juryleden was de belangstelling  
groot, en aanvullende vragen werden 
aan de jeugdige kandidate gesteld  door 
Mevr. Elza Darciel, leidster van den be
kenden kunstdansgroep, en door Mej 
Molter. »

Wij w enschen de knappe dansleidster 
van de O ostendsche speelschaar «D ei
n ing » van harte geluk m et h aar sch it
terend succes. « D eining » m ag er fier op 
gaan  zoo een knappe dansleidster te  be
zitten  en wij hopen dat h aar baanbre
kend werk in onze stad  steeds m eer en 
m eer uitbreiding m oge nem en..

ONWEDER OF GESCHOT ?
Zaterdagm orgen h eeft m enigeen ver

rast opgekeken. Zoowat rond 9 uur werd 
h et u itspansel zeer donker en hoorde 
m en geweldig rom m elen in de verte, kort 
voorafgegaan door een weerlicht. Alge
m een dacht men, dat h et donderde, maar 
toen die slagen  regelm atig vielen, ver
anderde de m eening, en dacht m en dat 
de D uitsche troepen hun aanval op En
geland hadden ingezet en dat er een ge
weldige zeeslag aan den gang was.

Het was slechts een onweder ! D at kon 
m en best hooren aan de storingen in  de 
radio.
SCHRIJFMACHINES

Het Stadsbestuur is zinnens 16 schrijf
m achines, 3 electrische reken- en  1 elec- 
trisch optelm achine voor de diensten van  
het stadhuis aan te  schaffen. De groote 
fabricanten van schrijfm achines te Brus
sel werden hiervoor aangesproken.
CAFE GESLOTEN

De café « Espana », gelegen in de Lan- 
gestraat, werd op bevel van de politie 
gesloten, daar het hier w at al te luid
ruchtig toeging, sp ijts herhaaldelijk  op
treden der politie.
HET SLACHTVEE

Om tot ’s lands bevoorrading bij te 
dragen en om h et verspillen van voedsel 
te voorkomen, werd beslist, dat alle 
slachtvee (rundvee, zwijnen, enz.) ten 
m inste sedert 12 uur nuchter m oeten zijn  
op h et oogenblik der afm aking. Verder 
is h et verboden aan slachtvee voedsel 
toe te  dienen den dag waarop dit vee ter  
m arkt aangeboden wordt.
ROOIEN VAN AARDAPPELEN

Het bericht dat wij verleden week lie
ten  verschijnen over h et verbod van  
rooien der aardappelsoorten B intje (Gel- 
dersche Muizen) en Eigenheim er (Krü
ger), is op datum  van 23 Juli ingetrokken  
geworden, aangezien dit rooien n iet meer 
van aard is om de norm ale bevoorrading 
van h et land  in gevaar te brengen.
OVER HET BIER

In h et S taatsblad  is een besluit ver
schenen, waarbij de fabricage van bier 
gereglem enteerd wordt, gezien de huidi- 

' ge om standigheden. Zoo is  het verboden 
bier te brouwen, voortkomende van  
mout, m et een densiteit, vóór de gisting, 
van meer dan 4° op de tem peratuur van 
17,5° C.

Het bestuur der Accijnzen zal zich m et 
de controle bezig houden. De liefhebbers 
van een goed potje bier hoeven zich níet 
ongerust te  m aken, m en zal dat n iet 
sm aken.
NOG LIJKEN SPOELEN AAN

In den laatsten  tijd  spoelden herhaal
delijk lijken aan onze kust aan.

Zoo spoelde er Zondag 28 Juli te Ma- 
riakerke h et lijk aan van Brun André, 
een Fransch soldaat van de klasse 1934, 
uit Bordeaux, m et ais stam num m er 2012.

Een ander lijk spoelde aan, m aar in 
zulken toestand, dat men geen juiste in
lichtingen  hierom trent kan verschaffen. 
De aangespoelde zou een Engelsch m a
troos kunnen zijn, aangezien hij in zijn 
flanellen  band een zakje droeg m et twee 
briefjes van 10 sh illing en een 1 Pond
biljet. Verder droeg h et bruine sokken.

Nadere in lichtingen  ontbreken.
LIJK AANGESPOELD

D insdag is alhier h et lijk aangespoeld  
van een Franschen m atroos, genaam d  
Guiraud Paul. De op h et stoffelijk  over
schot gevonden papieren konden verder 
uitm aken, dat hij van M ontpellier was 
en behoorde tot de klas 1927. Zijn stam - 
boeknumm er was 2203.
ONGEVAL

Bij h et schilderen van een villa, vielen  
Lucien V erhelst en zijn schoonbroeder, 
Louis Peeters, van een hoogen ladder. 
Eerstgenoem de was op slag dood, ter
wijl Peeters een zware schedelbreuk op
liep.

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID
D insdag 30 dezer werd de heer Berte- 

lot, inspecteur generaal bij h et m iniste
rie van Volksgezondheid, door den heer 
Burgem eester op h et stadhuis ontvan
gen.

AUTOBUSLIJN OOSTENDE-BRUGGE
Er wordt ter kennis gebracht van het 

publiek dat te  beginnen m et 2 Augustus 
1940, en dit ten  tite l van proef, de uur- 
tabel van den autobusdienst de volgen
de wijzigingen zal ondergaan

De autobus om 6.15 u. uit Oostende 
zal 15 m inuten vroeger rijden op gansch  
den doortocht, hetzij vertrek van Oos
tende, M arie-Joséplaats, te 6 u.

De reis om 7.10 u. uit Brugge zal ver
vroegd worden van 10 m inuten en om ge
leid worden langs Varsenare-Jabbeke en  
Gistel.

De reis om 13 uur uit Oostende zal 
insgelijks om geleid worden langs Varse- 
nare, Jabbeke en Gistel.

De reizen te 18 u. uit Oostende en te 
19 u. uit Brugge zullen dagelijks geschie
den langs Varsenare, Jabbeke en Gistel.

BREUKBANDEN -  BUIKBANDEN 
MAAGBANDEN 
LENDENSCHOTBANDEN

\LLES NAAR MAAT •

«§iAuPara«|0
G. M A D E L E I N - B U Y S

Bandagist — Masseerder
\DOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE

Begeeft zich te n  hu ize  op a a n v ra a g  n a a r  
gansch  de K ust. —  T EL E FO O N  7 3 7 4 0

OVERLIJDEN

VOOR
UW VERVOER - Afhaling en Bestelling

Odilon Vertinde ten huize • :

Tel. 71532 Privé 71159 ii

Burgerlijke Stand
GEBOORTEN

20 Juli. — Willy Vermeersch, van Hen
drik en M aria Decoster, Beekstr., 32. — 
Edgard W illaert, van Ernest en Elza Van 
Achte, Breedenesteenweg, 54. — Jean  
Jonckneere, van Albert en Anna Vanden- 
kerckhove, te Breedene.

21. — Marie-Rose Bogaert, van Pieter 
en Lea Kieken, Nieuwstr., 12.

23. — Paul Vanhove, van Pieter en 
M argriet Devos, O ostendsche Haardstr., 
9. — Annie en Arlette Lapeire, van Cy- 
riel en Blanche Casier, te  Gistel.

24. — Paula Osaer, van Jan en  Eugenia  
Boudengen, Schippersstr., 32. — Augusta  
Garmijn, van M aurits en  Anna Schm itt, 
Aartshertoginstr., 29.

25. — Frieda Debruyne, van K arei en  
M agdalena Dewachter, Cirkelstr., 26. —  
Eddy W illaert, van Leo en Helena Van- 
baelenberghe, Jozef II straat. — Jean  
Coenye, van M ax en M aria Pierloot, 
Sterrestr., 8.

26. — Arnold Calcoen, van E m est en  
B lanche Top, Nieuwpoortstw., 49. — Luc 
Vandeborne, van Oscar en Maria Tan
ghe, S teensche Dijk, 95.

Mevr. JONGBLOET
brengt ter kennis dat haar MOEDER

HUIS, Frère Orbanstraat, 143 (nevens 
de kliniek) OPEN is  en  dat zij zich steeds  
ter beschikking houdt van h aar geachte  
clienteele.

Haar zuster, kortelings ais vroedvrouw  
gediplomeerd, biedt aan de toekom stige  
m oeders haar d iensten  aan voor VER
LOSSINGEN TEN HUIZE.

Voor in lichtingen , zich wenden in 
voornoemd Moederhuis.

STERFGEVALLEN
20 Juli. — René Smeyers, 66 j., echt. 

van Constance Meel, won. te De Panne.

22. — Germ aine Delorge, 60 j., wed. v. 
B astiaan  Vincke, echt. van Ludovicus 
Vyncke, G istelstw., 26. — Henri Dam- 
brin, 71 j„ echt, van M athilde Peeters, 
Distell., 46.

23. — Georges Dossche, 17 j., Ad. Buyl- 
straat, Ibis. — Emma Sinaeve, 67 j., wed. 
van Frans M estdagh, Sprotgang, 7.

24. — Oscar Sorel, 77 j., wedr. van Ma
ria Brems, echt. van M aria Van Veltho- 
ven, E. Beernaertstr., 66.

25. — M athilde Simon, 64 j., wed. van  
Petrus Pauwaert, Langestr., 105.

Burgerlijke Slachtoffers
18 Mei. — Pierre Debolle, 14 j., woont 

te Homu.
21. — M athilde Neyrinck, 53 j., wed. v. 

Carmel Floré, echt, van Louis Vanhou- 
cke, Breedenestr., 20.

22. — G hislaine Debolle, 17 j., woont 
te Hornu.

27 . —  M arcel Depester, 20 j., woont te 
Brussel. — Omer Schoovaerts, 18 j., 
woont te Châtelineau.

Militaire Sterfgevallen
18 Mei. — Jean Debolle, 53 j., wedr. v. 

Lina Ermel, woont te Hornu.
26. — Raoul Hublet, 36 j., echt. van  

M adeleine Mineur, woont te Souvret.
29. — Ernest Pollaert, 33 j., 16me Bat. 

Genie, Etat Major, stam bn. 177/8965, 
woont te  M echelen.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
28 Juli. — De Bock Adolf, horlogem a

ker, Torhoutstw., 292 en Susanne Clara, 
Torhoutsteenw., 47. — Proot Joseph, bak
ker en Van Den Broecke Jessie, Torhout
steenw . 242. — G ysbrechts André, h an 
delaar, Kapellestr., 14 en  Roels Jeanne, 
Rogierl., 59. — de Broe Maurice, ser
geant, Amsterdam str., 4 en Van Becelae- 
re Vitaline, Veldstr., 34. — D asseville Al
bert, grondwerker en Noben Helena, z.b. 
— D eputier M aurits, m etser en Broucke 
Nelly, Nieuwpoortstw., 485.

Wij vernem en h et overlijden in datum  
van 28 Juli, van Berton Jozef, vader van  
Leopold Berton, den uitstekenden be
diende uit de Bureau van Bevolking op 
het stadhuis.

De overledene was geboren op 8 Ok
tober 1862 en w as vereerd m et het bur
gerlijk eereteeken. Zijn echtgenoote was 
hem  enkele dagen te voren reeds ont
vallen, nam elijk in  de droevige dagen  
van Mei, w aar zij in  alle stilte op 18 
Mei begraven werd.

« Het Visscherijblad » biedt aan de ge
troffen fam ilies zijn innige deelnem ing  
aan.
RANTSOENEERINGSZEGELTJES

In de stad werden de aanplakbrieven  
uitgehangen m eedeelende dat van M aan
dag 5 tot en m et Vrijdag 9 Augustus, de 
zegeltjes voor de m aand Augustus zullen  
uitgedeeld worden in de bekende loka
len. Na deze periode worden geen rant- 
soenzegels m eer uitgereikt, tenzij in  
speciale gevallen. Bericht voor de telaat- 
komers !

VOOR DE BEZITTERS VAN REICHS
BANKNOTE

Alle handelaars of personen die even
tueel in betaling gegeven Reichsbank
note in hun bezit m ochten hebben, mo
gen zich vanaf heden voor de u itw isse
ling begeven naar de Orstkom mandan- 
tur, Hotel du Pare.
POLITIEVER BOD

Ingevolge een m ededeeling van den h. 
Stadskom m issaris, is  h et to t nader be
vel verboden voor de inwoners, om zich  
to t op m eer dan 5 kilom eter van de 
kuststrook te  begeven. Personen welke 
voor am btsbezigheden, deze grens m oe
ten overschrijden, kunnen een bewijs 
krijgen bij den heer H oofdpolitiekom 
m issaris, in  h et nieuw Gerechtshof.

Naar verluidt liggen in te vullen for
m ulieren klaar voor de belanghebben
den. Duizenden personen dringen th an s  
hiervoor aan. Wij m aken onze lezers at
ten t op h et feit, dat m en lan gs de kust 
overal m ag gaan, m aar binnen de strook 
van 5 kilometer. Zoo m ag m en naar 
Blankenberge en Knokke rijden, m aar 
alleen tot op 5 kilom eter van de kust.
WIE WISSELT GELD ?

Dezer dagen zijn opnieuw een aantal 
personen uit Frankrijk in  onze stad te 
ruggekeerd. Jam m er genoeg, bezaten  
deze brave lieden n iets anders dan 
Fransch geld. Hoe ze ook zochten, ner
gens konden ze een instelling vinden, 
w aar ze hun Fransch geld in  Belgisch  
geld konden uitw isselen. Ten einde raad  
verzeilden zij op h et stadhuis waar, 
naar het schijnt, de m enschen uit den 
nood werden geholpen.

SPOEDBRIEVEN
Van 1 Augustus e.k. af zullen de spoed- 

stukken zooals voorheen, door den tele
graafdienst besteld worden.

Het treinverkeer dat dagelijks verbe
tert en daarbij een snellere bediening 
ten huize zullen h et hunne bijdragen om  
den dienst der spoedstukken, zoo goed 
het kan. de p laats te  la ten  innem en van  
telegrafie en telefonie die h ier vooralsnog  
niet in werking zijn.

Wij kunnen dit in itia tie f van den te
legraafdienst slechts beam en en het be
stuur er voor gelukwenschen.
WAT IS ER VAN GEWORDEN ?

In aansluiting van ons artikeltje van  
verleden week, over de vraag w at er ge
worden is van de talrijke voorwerpen 
welke door de Stad Oostende werden op
gestuurd naar Antwerpen om er ten 
toongesteld  te  worden in  de « Grand Ba
zar », ter gelegenheid  van de groote 
Toeristische Propagandaweek, in April 
11., kunnen wij onze lezers m ededeelen  
dat ons Stadsbestuur een  schrijven  
heeft gericht tot h et bestuur van de

Grand Bazar » om nadere inlichtingen.
HET MEROURIUSBEELDJE

De h. G. Vanhecke, bevelhebber van 
het Pompierskorps, deelde ons mede dat 
verschillende bladen geschreven hadden  
dat het Mercuriusbeeld, boven op het 
stadhuis, door de pompiers bewaard  
wordt. Daar is n iets van waar, daar het  
beeld aan getast is veworden door dp 
riam m enhitte. zonais verleden week in 
ons blad werd uiteengelegd.



Cinema’s Nieuwpoort Verdonck-Minne
RIALTO

1 ) V laam sch gesproken aktualiteiten  
in  eerste weex. —  z)  Marie Paudier in  
een iilm  naar Johann Strauss « O nster
felijke M elodiën ». — 3) Hobart Boswordt 
in  een ooeienue film  : « Zeewolven ».

K inderen toegelaten.

RIO-CINE
1) Liliane Haid in  een schlager der lie

deren : « Zingende Liefde ». — 2) George 
Brent in  een film  vol afw isseling : « De 
Held van h et W esten ».

K inderen toegelaten.

ROXY-CINE
1) V laam sch gesproken aktualiteiten  

in  eerste week. — 2) B rigitte Helm in  
« De Overwinnaar van den M arrathon ». 
— 3) Ken M aynard in  : « Lem m enhart, 
IJzerenhand ».

K inderen toegelaten.

CAMEO
Zaterdag, Zondag, M aandag, Donderd. 
1) De kleine Bobby Breen in :  «H et  

Lied van h et Geluk », m uziek van Oscar 
Strauss. — 2) Helen Broderick, Hugh  
Herbert in : « Erfenis en Jazz Band ».

Kinderen toegelaten.

BREUKMEESTERS - ORTHOPEDISTENGroote koelkamers 
voor bewaring van 

visch, eieren 
bevroren vieesch 

enz.GEMAALD EN IN BLOKKEN

BREEDENS CHE WEG, 42 TELEFONEN : 71707 — 71708

SPECIALE BREUKBANDEN ZONDER STAAL en ZONDER 
ELASTIEK WELKE MEN DAG EN NACHT DRAGT ZON
DER ONGEMAK, BUIKBANDEN VOOR DAMES EN
•  HEEREN DIE DEN BUIK OPHOUDEN EN ALLE •
•  LENDENPIJNEN ONMIDDELLIJK VERWIJDEREN •

OOSTENDSCH NIEUWS
KUNSTBEENEN 
IN DURALUMIN 

DE MODERNSTE EN DE 
STERKSTE TOT HEDEN 
— UITGEVONDEN — 
ELASTIEKE KOUSEN 
ALLE KINDER- EN 
ZIEKENARTIKELEN —

SPORT

ORTHOPEDISCHE KORSETS \\
om scheefgegroeide kinderen terug V' *
 recht te brengen  \

ALLE TOESTELLEN VOOR MIS- ^
VORMDE BEENEN EN VOETEN ßjm
— voor VERLAMMING — f a i
— en BEENDERZIEKTE — O '
Sprekelijk te Oostende, H. Serruysl., 7

Ieder werkdag van  8 tot 18 uur 
ZELFDE HUIS TE BRUGGE: ZUIDZANDSTRAAT, 25

Het wedervaren van de N.62 
«Hoop op de toekomst» van de 

Gebroeders Desaever

Aannemer van Begrafenissen  
Wendt U bij STERFGEVAL tot

August Verburgh
OOSTSTRAAT, 36 — OOSTENDE

MEKANIEKE TOUW-, GAREN 
EN NETTENFABRIEKEN

VERWITTIGING IN GEVAL VAN BRAND
De leden van den R eddingsdienst wor

den er over ingelicht, dat ze de brand
weer kunnen bereiken door ze op te roe" 
pen in alle stadsscholen, politiebureelen, 
G erechtsgebouw, Kon. Schouwburg, Be
velhebber, Torhoutst^enwy, 166, Huis 
oud-burgem eester Moreaux, Huis beer 
Peurquaet, Concierge Kursaal, H avenka
pitein  Van Glabbeke, E. B eem aertstr. ; 
frin kh all, Athenaeum , Secretaris Hos
p itaal, h. Victor Jonckheere (.Bosch), 
v'/attrtoren, Hospitaal, O ntsm ettings- 
dienst, )W aterdienst, G asd im st. R eini
gingsdienst, V akschool Koninginneiaan» 
óous-Station Steenbakkersatraat, <ud- 
xerkhof, G asdienst Mariakerke, Sous- 
Station  Palace Hotel, Sectie Opex en  
'oorhaven  : Brandweer en Politie Voor
na ven, O ntsm ettingsdienst Post nr 4, 
Xviaria-Hendrikapark, huis Brigadier 
Segaert school Meiboom (B osch), school 
Vom havenlaan, W atertoren op ex , Fort 
i\apoleon, Gasfabriek, Créos jtage Sluis 
Demev, havendienst.

Wij betreuren het, dat er geen sam en
werking bestaat tusschen  de leiders van 
den R eddingsdienst en  de Brandweer ; 
dan zouden vele m isverstanden uit den 
weg geruimd worden en practischer werk 
cot stand  komen. Een voorbeeld : de lei
der van den R eddingsdienst vraagt dat 
de brandm elders zouden hersetld  worden, 
wanneer de kom m andant van de Brand
weer vraagt dat ze zouden afgeschaft 
worden. De eerste had den tweede niet 
geraadpleegd. In geen enkele stad  in  
ons land bestaan  er nog brandmelders, 
daar de telefoon  zulke uitbreiding geno
m en heeft. De Brandweer van Oostende 
zelf bedient voor h et oogenblik ongeveer 
ö0 lijnen  van uit de kazerne.
ONDERSCHEIDING

Op 2 Augustus werden de pompiers 
Marcel Verm eersch en Maurice Dela- 
cauw, in zitting van h et Schepencollege 
ontvangen en ontvingen ze uit de h an 
den van den heer Burgem eester en in  
aanwezigheid van hun bevelhebber, het 
diploma van de vakcursussen voor de 
brandweer, gegeven te Brugge.

VAN MAANDAG AF
zullen de brandweerm annen lessen  

krijgen in Fransch en Duitsch. Deze les
sen worden gegeven door den bevelheb
ber.

REEDERIJKAAI, O O ST E N D E #

Wie bezorgt ons in 
lichtingen over :

Antwoorden op 
vragen voor 
inlichtingen

De uitbetaling van 
Renten en Pensioenen 

aan Weduwen en 
Weezen

Scheepsmotoren

Zk VALCKE GEBR., N. V., COSTENDE f


