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LICHTEN
AUGUSTUS

ait 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 r.i 47 18.4-;
27 D 4.48 13.40
28 W 4.Í-0 18.38
29 D 4.51 18.36
30 V 4.53 18.34
31 Z 4.54 18.32

Deze tabel geeft
h et wezenlijk uur 
volgens de zon.

-WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL .

HOOG
WATER

AUGUSTUS

1 D 10.05 22.25
2 V 10.57 23.15
3 Z 11.41 —
4 Z — 12.22
5 M 0.41 13.02
6 D 1.24 13.44
7 W 2.08 14.27
8 D 2.56 15.12
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
twee uur later.
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Onze Opzoekingen en Reizen
in Frankrijk

Onze opzoekingen en reizen naar 
FranxrijK gaan voort, en m a n s w orai 
vooral n et oriDezette geDied bewerKG, 
waar talrijke moeihjKneaen in den weg 
onjven geiegü, n iettegen staand e Dewe- 
ringen van uag- en w eekoiaden ais zou
den de Fransene overheid en onze vetDe- 
taaide Beigiscne hoogere orticieren, w ai 
gewilliger optreden.

De terugxeer van onzen boezemvrienu  
en m edewerker Henri Degraeve, en een  
scnrijven zoo pas uit M ontpellier van  
oen neer ivioliemans, doxm eester, ont
vangen, werpen een se n n i lien t op een  
wancoestanu, w aaraan, in  't Deiang van  
de gem eenscnap, een em oe dient gestern.

De Drier van oen neer M oüem ans w el
ke we zooeven ontvingen, dagteekent 
van 29 Juli en  lu idt :

M ontpellier, 29 Juli 1940.
9, rue des Carm es du Paiais 

M ontpellier (Hérauicj.
BESTE PROS,

• Ondergeteekende, M ollem ans Robert, 
is nog steeus in  leven, ik neD reeds n aa . 
verseneiuene aaressen in u osten oe ge- 
senreven en naar net G em eenteoestuui. 
ateeos ecnter oieven m ijn letteren  zou- 
Qer gevoig. zu oais je m isschien  nog weet, 
w as ik op i l  Mei terug goed geaeum , 
en oen tot lö  Mei 's nam iddags op een  
« oproeprngsDevei » onjven waenten. 
D aar zuiks m et verscneen en geen 3u 
jaar zijnoe, Den ik naar rranxrijK m oe
ten viuenten. Mijn vrouw en kind zijn  
m ede geviucnt in  een open vrachtauto.

Wij neDDen veel aigezien en verschei
dene DomDardementen m edegem aakt, 
ueuurenoe oien  toent Den ík gem ilitari
seerd geworden Dij den U ezononeias- 
aienst, s t a l  van n et 2de Territoriaal 
Corps. V anaaar Den ik overgepiaatsi 
naar den S ta l van den G eneraal Majoor 
G eneesneer Schm idt, chef van hooger- 
verm eiaen Territorialen D ienst. Na vier 
weken in N antes gezeten te heDben, zijn 
we m et neel net zootje naar M ontpellier 
geviucnt.

waarom  ? Ik weet het zelf niet. Trou
wens í k  begrijp van neei die beweging  
nier niets, ik  zit hier nu al een week oi 
zes in  Montpellier, en vraag me af, wan
neer we naar huis terug zullen m ogen  
gaan. s tee u s  wordt er belooid, m aar er 
komt n iets van ; velen zijn reeds wegge- 
loopen, m aar ais am btenaar is dat heei 
m oeilijk, w ant standvastig  verschijnen  
er paragrafen op de orders dat zij, die 
er tusscnen  u it Knijpen, zich aan aller
lei onaangenaam heden en straffen, en 
w at w eet ik al n iet, blootstellen. In de 
couranten hier staa t dat de dem arkatie- 
hjn n iet m ag overschreden worden, dat 
m en kreveert lan gs de baan, enz. Enfin, 
het is om razend te worden. Ik weet 
waarlijk n iet meer, wie gelooid. Wij, dui
zenden B elgen hier, hunkeren om naar  
België terug te m ogen keerern. Nu is er 
weer belooid dat er vanaf 1 Augustus 
rap atnem entstreinen  zullen rijden, m aar 
er is weer een groote MAAR bij.

Mijn ouders zijn ook h ier in  Frank
rijk, ergens in  een dorp rond Toulouse. 
Heel h et Loodswezen lig t daar ver
spreid. Alle brieven die ik  vandaar krijg, 
spreken van n iets anders dan van : w an
neer gaan we terug, enz. Ja, Pros, naar  
het sch ijn t vertelt m en in  België, dat 
de soldaten en burgers hier n iet terug  
willen komen. Daar is n iets van! Moes
ten  er m orgen transportm iddelen ter 
beschikking gesteld  worden, je zou wat 
zien, geloof ik.

Kijk, Pros, h et zou me toch  zoo’n  p le
zier doen, m oest ik eens een berichtje 
uit Oostende krijgen, ook om te weten  
of ons huis, W ellingtonstraat, 90, nog  
recht staat.

Mijn adres is : 9, rue des Carmes du 
Palais, M ontpellier, Hérault, France.

Ik hoop dat dezen keer m ijn brief te
recht zal komen en dat je m ijn groeten  
aan alle kennissen zal overmaken, a ls
ook dat ik jullie allem aal weer vlug m ag 
terugzien.

Je vriend,
ROBERT.

Wij herhalen  dat we allen  eerbied  
hebben voor h et huidig O ostendsch Sche
pencollege, m aar d it w il n iet zeggen  
dat we h et blindeling m oeten goedkeu
ren, wanneer h et zooals hier, een ver
gissing van belang beging.

TE NIEUWPOORT
Hier is burgem eester Dr Van Damm e 

m et zijn knappen m eadewerker, den heer 
Fl. G heeraert, W oensdag in  den vroegen  
m orgen m et een  autocar naar M ontpel
lier en Toulouse vertrokken.

« Het V isscherijblad » h eeft de gele
genheid gehad zijn volledige medewer- 
King aan  de voorbereiding van deze reis 
ce verleenen en we hebben m et zeer veel 
genoegen vastgesteld, m et hoeveel ge
duld en ijver deze vorbereiding is ge
schied.

N iets werd verwaarloosd, en  na ach- 
cereenvolgens de noodige voetstappen  
oij de D uitsche overheid te hebben ge
daan, die in  alle opzichten zeer gewillig  
optrad, hebben beide heeren er voor ge
zorgd, dat er genoeg voedsel en  ben
zine voorhanden zou zijn om een reis 
yan 3.000 km. af te leggen.

De kosten van deze reis worden gedra
gen door milde g iften  van de liefdadige 1

Wij hebben 
nieuws van...

Is H. LAMBREGT nog in leven?

Naar aanleiding van ons schrijven in  
ons vorig num mer, w aarin  we de vraag  
stelden  of iem and w ist w aar de h. Hen
drik Lam bregt zou vertoeven, van wien  
de dood aangekondigd was, ontvangen  
we th an s van den heer Jules Baels, va
der, díe te Brussel vertoeft, een schrij
ven, w aarin hij ons kennis geeft van een  
brief door hem  op 16 Juli te Vichy ont
vangen van zijn zoon Jules, welke zich  
te M ilfordhaven in Engeland bevindt.

D it schrijven dateert van 6 Juni en  
luidt tekstueel :

« Ik  kom zooeven M adame Lambregt 
en haar dochter te verlaten  

» Isidoor Geryl, reeder van de 0.211 
« Generaal Lem an » en zijn fam ilie zijn  
bij mij bezig m et eten  en m en kom t mij 
zeggen dat Henri Lambregt m et een vis- 
schersvaartuig in de baai van Milford 
lig t m et aan  boord kapitein  Hendrik 
Lam bregt (zoon), een  m otorist, een  elek- 
trieker en eenige vrouwen.

» Henri Lam bregt h eeft zijn auto te 
Boulogne achtergelaten  ».

D it is tekstueel dus, w at in  den brief 
te lezen stond.

De elektri/sker welke h ier bedoeld

Eiwit uit kabeljauw en 
haring

personen en die der inrichters, zoodat wordt, is heel zeker Henri Lapeire—Du-
nier voor h et gem eentebestuur van
Nieuwpoort geen onkosten u ít voort- 
spruiten.

Bij den terugkeer van burgem eester 
Van Damme, hopen we hierover m eer te 
zunnen vertellen.

TE BLANKENBERGE EN WENDUINE
Ook h ier werd u itstekend werk ver

richt en de zaak door een paar personen  
geleid.

M aandagm orgen is m en ook hier afge
reisd n aar h et n iet bezette gebied, zoo
dat we begin volgende week ons aan de 
thuiskom st van de karavaan m ogen ver
wachten.

Voor onze Visschers
Door burgem eester Serruys werden 

nogm aals voetstappen aangew end bij de 
D uitsche Overheid om te bekomen dat 
onze visschers hun brood zouden m ogen  
verdienen op de visscherij b innen de 
driemijlszone.

Wij hopen dat zijn pogen ten  spoe
digste zou m ogen gelukken.

Vaststelling der 
prijzen

Dit schrijven spreekt boekdeelen voor 
onze m enschen  welke in Frankrijk ver
blijven.

Daarom  kan n iet vlug genoeg de ra- 
patrieering van ons volk voortgezet wor
den, en  in dit opzicht m oeten we de ge
m eentebesturen van Brugge, B lanken
berge en Nieuwpoort gelukw enschen m et 
hun vlug en doeltreffend optreden.

Dergelijke zaken dienen n iet door com
m issies behandeld en in ’t  lang en  ’t 
breed getrokken te worden.

Het is voldoende dat een paar perso
nen, welke h et vertrouwen van het Sche
pencollege genieten, de zaak ter harte 
nem en en dan alleen kan vlug en prac- 
tisch werk geleverd worden, m aar niet 
zooals te Oostende, waar een com m issie 
van een tien ta l personen werd gevormd, 
welke weinig of niets afw eten van w at 
hen in h et Zuiden van Frankrijk zal te 
wachten staan  en op welke wijze der
gelijke reizen dienen ingericht.

Ten einde de speculatie te  voorkomen 
en te  beteugelen, welke onder de huidi
ge om standigheden bijzonder nadeelig  
voor het land zou zijn, bleek h et noodza
kelijk de prijzen te stabiliseeren.

De prijzen van alle zaken en alle dien
sten  zullen dus die zijn, welke op datum  
van 10 Mei 1940 werden toegepast.

Dit voorschrift strekt er toe de stabili
satie dezer prijzen te bekomen.

Het beoogt n iet tie eenm aking van de 
prijzen in h et gansche land.

Som m ige zaken en som m ige diensten  
zijn  en m oeten m in of m eer duur blijven, 
en wel w egens de hun eigen  hoedanig
heden, hun verpakking of w egens andere 
elem enten, die eigen  zijn aan h et gewest, 
de localiteit, de wijk waar zij worden  
aangeboden.

Voor den verbruiker, en  h et is in  zijn  
belang dat de overheden optreden, is  de 
norm ale prijs op 10 Mei 1940 die, welke 
hij, op dien datum, aan  zijn leveraar be
taald  heeft.

Eenzelfde voorwerp kan norm aal een  
verschillenden prijs kosten  te Aarlen 
dan te Oostende, in  een winkel die 
slech ts k lanten h eeft uit eene wijk dan  
in een voor een grootere clien teele in 
gericht handelshuis.

Suikergoed bij voorbeeld, verkocht bij 
gelijke hoedanigheid, door een coöpera
tieve vennootschap, tegen  14 frank, door 
een wijkkruidenier tegen  16 frank, en 
door een befaam den banketbakker tegen  
19 frank, m oet door ieder van hen  tegen  
diezelfde prijzen blijven verkocht wor
den.

Zoo ook m oet de taveerne of h et hotel 
in  een arbeidswijk en waarvan de k lan
ten  op 10 Mei 1940 nederige arbeiders 
waren, zijn prijzen handhaven, zoodat 
dezelfde k lanten er steeds kunnen ko
men.

De inrichting in een centrale of ais 
elegan t befaam de wijk m ag h eel veel 
duurder prijzen handhaven, hoew el dit
zelfde h u is hetzelfde levert ais zijn m e
dedinger u it de arbeidswijk aan m inder 
gegoede klanten.

Niem and m ag de prijzen verhoogen, 
die hij op 10 Mei 1940 eischte.

Hte is wie ook, kooper of verkooper, 
dienstaanvrager of -aanbieder, verboden  
overeen te komen op grond van een hoo- 
geren prijs dan die welke op 10 Mei 1940 
voor denzelfden persoon gold.

pont, welke hem  op zijn reis vergezelde.
Sedertdien kwam  uit Engeland geen  

nieuws m eer en m ogen we dus zeggen  
dat ook Hendrik Lambregt is blijven le
ven.
Verblijf van talrijke loodsen in Frankrijk

Wij vernem en bij h et ter pers gaan  
dat de loods ALFONS ASPESLAGH en  
vrouw, alsm ede CHARLES GHYS m et 
verschillende loodsen en hulploodsen op 
boerderijen vertoeven te  en rond Lade- 
vèze Rivière par Armenteux.

ALEX LEIRE, loods, bevindt zich in s
gelijks te  Ladeveze Rivière par Armen
teux (dép. Gers).

D it is gelegen tusschen  P laisance en  
Maubourguet.

LAPLASSE JOZEF, die op de patrouil
leboot Nr 5 vaarde, bevestigt ons per

Wat e reigenlijk om gaat m et de boter, 
w eet geen m ensch, m aar w at m en wel 
weet, is dat er zoo w einig te  verkrijgen

schrijven dat het grootste gedeelte van dan nog aan  woekerprijzen, zoodat
nel. eerlijke m enschen  deze n iet betalen kun-

In de stad  Bergen (Noorwegen) be
vindt zich een  S taatsin stellin g  voor on
derzoekingen en proefnem ingen op het 
gebied der visscherij. De werkzaam he
den van dit organism e hebben geleid tot 
allerlei wonderbare ontdekkingen, die de 
geheele m enschheid  ten  goede komen.

Zoo waren er in den laatsten  tijd  
proefnem ingen aan den gang om eiw it 
te  vervaardigen uit kabeljauw en  haring. 
Deze hebben tot een gunstig resu ltaat 
geleid.

De prijs van eiwit, bekomen door het 
aangehaalde procédé, is uiterst laag en 
men m eent dat 1 kg. eiw it uit kabeljauw  
ongeveer 1 Kroon (7.10 Belgische frank) 
en deze uit haring ongeveer 30 oere (2.15 
fr.) zou kosten.

In bevoegde kringen is m en overtuigd, 
dat zich hier buitengewoon groote m o
gelijkheden voordoen om h et nut van de 
levensm iddelen-fabricage te  vergrooten, 
van zoodra de noodzakelijke techn ische  
vereischten vervuld zijn.

De heer A. Blondé terug
De heer A. Blondé, techn isch  bestuur

der van de O ostendsche Reederij, is 
W oensdag te Oostende teruggekeerd en 
heden Vrijdag opnieuw vertrokken.

Hij m eldde ons, dat de SS.0.163, de 
0.345, de 0.192, de 0.326 en de 0.122 niet 
meer kunnen uitvaren, en dat de kapi- 
teinen  en m ach inisten  van deze vaar
tuigen aan  boord blijven.

De 0.249 en 0.168 zijn al verscheidene 
m alen  op de v ischvangst gegaan en m a
ken dure prijzen m et korte reizen.

Onze boerinnen en 
de boterverkoop

Antwooorden op vragen 
voor Inlichtingen

h et M arinekorps verblijft te Burgos, in  
Spanje, en wel in het Campo de Concen
tración, M iranda de Ebro.

Hij schrijft ons ook, dat hij zich op de 
H.75 bevond, welke door de bomm en in  
den grond werd geboord. Zij werden ge
red.

H et staa t dus vast, dat de H.75, toebe- 
hoorende aan Cattoor Alberic, vergaan  
is.

Wij zullen trachten  de nam en te ken
nen van dezen, die in  Spanje vertoeven. 
Zij zijn een 80 in  getal.

— Naar m en ons uit St. V aast la  Hou- 
gue meldt, zouden de H.79, de H.17 en 
de H.62 naar Engeland vertrokken zijn.

William Georges Borrey, van de Vaart- 
straat, 27, Oostende, is W oensdagavond  
uit N antes teruggekeerd.

—  Raoul Fontaine, referendaris ter 
K oophandelsrechtbank van Oostende, 
th an s verblijvende 34, rue des Ecoles, 
Bagnères Bigarre (Hautes-Pyr.).

Brieven voor
.-<•»

Frankrijk

nen.
Donderdag 8 A ugustus waren wij op

nieuw  getuige van  tooneeltjes, die de 
m oeite waard zijn  om in de cinem a ver
toond te worden.

Is de boterm arkt gewoonlijk tegen  8 
uur reeds afgeloopen, was h et nu reeds 
h a lf elf en nog stonden boerinnen en  
huism oeders volop te redetwisten.

Wat er eigenlijk  om gaat m et de boter 
Opdat alles zoo goed m ogelijk zou af- 

loopen, werden de boterverkoopsters uit- 
genoodigd hun waar op de kiosk te p laat
sen en ze daar te verkoopen, d it onder 
het w aakzaam  oog van de daar werkza
me H itlerjugend-m annen.

Maar w at n iet voorzien was, gebeurde. 
Onze huisvrouw tjes nam en de kiosk 
storm enderhand in, ze klauterden niet 
alleen langs de trap, m aar lan gs alle 
kanten op de kiosk, en zwaaiden de ar
m en ais in  een m essengevecht, slaande, 
grijpende, sissende en tierende, ten  ein
de een stuk boter te  bem achtigen.

Zoo gebeurde het, en  dit nog het 
m eest, dat m en de boter m eehad, zonder 
te  betalen  of de zegeltjes te hebben af
gegeven. Andere brave moeders hadden  
reeds hun geld gegeven of de zegeltjes, 
m aar konden geen klomp boter bem ach
tigen, terwijl anderen reeds m et drie en 
m eer stukken wegliepen, om, evenwel 
een oogenblik la ter zelf bestolen te wor
den en geen stukje boter meer te bezit
ten.

De politie m oest hier onverm ijdelijk  
tusschenkom en, m aar h et baatte n iet ; 
zelfs n iet de aanwezigheid van 7 inspec
teurs die den verkoop m oesten controlee- 
ren, konden het vrouwelijk geslacht be
dwingen. Tot zelfs een afgevaardigde 
van den dienst der Bevoorrading liep 
doelloos rond.

Wie er nog de slech tste van al aan  
toe was, was de h. W ittevrongel, die de 
taks voor de standplaatsen  m oest inza
m elen !...

In tusschen  w aren verschillende boe
rinnen bezig in  de aanpalende straten  
hun boter te verkoopen ; deden zij het 
aan 23 frank of aan 35 frank ? Niem and  
w eet h et en zal h et ook n iet te  weten  
komen, w ant een huism oeder verraadt 
zoo lich t n iet, hoe ze aan een verboden 
hapje komt.

Met dit alles m ag m en bijna spreken  
over een schandaal van de botermarkt.

Een m aatregel om de boerinnen te be
scherm en en hen  op gezonde m anier 
hun waar te  la ten  verkoopen, in  volle 
eerlijkheid en getrouwheid, dringt zich  
op, en reeds voor toekom ende week Don
derdag m oet deze bekend zijn, w il m en  
n iet hebben, dat geen enkele boterboe- 
rin naar Oostende kom t !

Trouwens zij zelf zullen er wel eerst 
genoeg van hebben, w ant verkoopen zon
der betaald te worden en zonder zegeltjes 

De heer Robert Servais, de elektrieker te  ontvangen, is geen handel m eer drij- 
uit de K apellestraat, is  W oensdag uit ven.
Lourdes in onze stad  teruggekeerd. Wie zal de gezonde oplossing brengen?

Zijn ouders vertoeven op dit oogen- ¡Of zal m en op hoogerhand dienen te 
blik in  Brussel. ' w achten  ?

Zooals het* in  deze droevige tijden, 
w aarin elkeen naar fam ilieleden  zoekt, 
te begrijpen valt, w orden we overstelpt, 
niet m et honderden, m aar m et duizenden  
vragen voor in lich tin 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 het nutteloos is brieven m ee te  
geven voor personen, w aarvan noch de 
gem eente, noch h et lan d  gekend zijn.

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

Alle aan ons afgegeven brieven zijn  
th an s reeds ter bestem m ing en honder
den personen hebben reeds hierop ant- 1  
woord ontvangen.

« M t M M t C M M C H M U M M M M e *

Ook Terug

Vrouw Pattyn, Zandvoorde. — Indien  
we h et goed voor hebben, dan is uw m an  
welke slech ts den M aandag 20 Mei ver
trok, n iet in  Frankrijk, m aar vertoeft 
hij in  Engeland en  werd hij ingescheept 
m et andere gekw etsten op een vaartuig. 
Wij zoeken echter voort n aar de juist
heid van de ons gegeven inlichtingen.

(1016)
Marie Maldeghem, Veldstraat. — Voor

aleer voor U in lichtingen  te kunnen be
komen over den persoon in  uw schrij
ven vermeid, verzoeken wij U ons nauei 
te  laten  weten, tot welk regim ent hij 
behoorde en waar hij h et la a tst vertrok  
of gezien werd. (1023)

Vanden Berghe G., Leffinge. — De 
0.323 «R ock ali»  is m et zijn bemanning 
naar Engeland vertrokken, waar h ei 
schip veilig aangekom en is.

We weten echter n iet of h et vaartuig  
tijdens h et troepentransport, het ei 
veilig h eeft afgebracht. (1024j

Jules Hennaert. — Gij hebt gelijk. Uw 
brief werd besteld op naam  van de fa
milie.

Maurice Desmet, Zulte. — Uw schrij
ven werd voor uw broer m eegenomen. 
Wij hopen dat hij er zal zijn en dat hij 
spoedig terug m oge komen.

Poupaert Fernand. — De 0.25 van den 
reeder Hendrik Lambregt is van  uit de 
haven van Oostende op Engeland gaai. 
varen en is  er veilig aangekom en. D t 
fam ilie B eniest zal er dus ook afgestapt 
zijn. Maak U dus n iet ongetrust ovei 
hun verdwijning. (1026)

Familie Belpaeme, Nukkerstraat, 81, 
Breedene. — De SS.0.158, van de Oos
tendsche Reederij, is van uit Le Havre 
naar Engeland vertrokken m et kapitein  
Belpaem e, zijn vrouw en  kinders aan  
boord.

Er zijn van  de schepen van  de Oos
tendsche Reederij wel vluchtelingen van 
boord gegaan  te  Le Havre, m aar over 
h et algem een n iet die van de leden der 
bem anning.

W at de 0.243 en de 0.274 betreft, daar 
kunnen wij U geen zekerheid over ge
ven. Wij zoeken hierom trent in lichtin 
gen voor U op. (1027)

Arthur Maes, knecht bij de Oostend
sche Reederij, de familie Celestin Vigne, 
de familie Frans Barbaix, Florida Van- 
m aele en de familie Louis Zonnekeyn,

bevonden zich op 23 Mei te Honfleur, 
waar ze door ons en kapitein Blondé be
zocht werden en waar ze toen  links en  
rechts bij de boeren aan h et werk zou
den gaan.

We w eten echter n iet of ze daar ach
teraf gebleven zijn. In  elk geval kun
nen ze n iet naar Engeland zijn overge
varen. Waar ze vertoefden, w as dat on
mogelijk.

Mevrouw Moerman. — De 0.297 «R u 
bens » is naar D artm outh (Engeland) 
gaan varen en verbleef tusschen  26 Mei 
en 11 Juni zeker in  deze haven. De vluch
telingen  werden er aan  w al gezet.

Dit verscheen in  ons num m er van 20 
Juli op de eerste bladzijde. (1028)

Albert Gezelle. — Arthur Gezelle, Cle
m entine Vermeire en  G eorgette Gezelle 
vertrokken op 18 Mei m et de 0.296 « Van  
Oost » en zijn goed in Dartm outh aan
gekomen, waar de vluchtelingen werden  
afgezet. (1030)

M. Dierckens-Deschacht. — De 0.85  
« M arcelle », van  de Pêcheries à Vapeur 
vertoeft in  Engeland, m aar in welke h a
ven, kunnen wij ons n iet m eer herinne
ren. Het gezin Robert Poppe-Deschacht, 
w aarvan de m an m achinist was aan  
boord van dit vaartuig, verblijft er dus 
ook.

De Reederij kan U aanduiden in  welke 
haven h et vaartuig vertoefde, op het 
oogenblik dat Frankrijk kapituleerde.

(1033).
Charles Dendooven. — Uw in lich tin 

gen over de 0.266 « Frans-Hector » zijn  
juist en het is dus naar Oostende geva
ren, van waar h et inderdaad den 21 Mei 
te 11.30 uur, is u itgevaren naar Enge
land (Penzance), m et v luchtelingen  aan  
boord, waaronder fam ilie Goetgttjebeur 
Leon, alsook vrouw en kind.

Wij kunnen U verzekeren dat h et vaar
tuig ter bestem m ing aangekom en is, 
m aar w at er sindsdien gebeurd is, w eten  
wij niet.

Wij zoeken verder nieuw s over de 0.266  
en de vluchtelingen welke er zich aan  
boord bevonden, op. (1037)

De 0.279, de 0.120 en de 0.256, m et  
de fam ilies Degrauwe en St. M artin, zijn  
alle in  Engeland veilig aangekom en. In  
welke haven dit is geschied, kunnen wij 
niet m et zekerheid zeggen, daar dit ons 
reeds twee m aanden geleden te  La Ro
chelle werd m edegedeeld. (1035)

Wie bezorgt ons inlichtingen over :
— De 0.16, eigenaar Charles Vanden 

Broecke, waarop Albert Hubrechtsen
vaarde. De 0.16 vertrok op Zondag 19 
Mei m et ais bestem m ing een Fransche 
haven. Sinsdien werd van het vaartuig  
n iets meer vernomen. D it wordt ge
vraagd door Ch. Hubrechtsen, 39, Slui- 
zenstraat, Breedene. (1032)

— Noyelle Kamiel, geboren te Kortrijk  
op 30 Mei 1868, wonende te Antwerpen ; 
René De Taeye en Verreycken Rosalie 
(vrouw N oyelle), wonende Zandvlietstr., 
63, Kiel-Antwerpen, vertrokken, evenals 
Justine Ponjaert, tusschen  18 en 19 Mei 
van uit Oostende naar Frankrijk. Deze 
personen hebben tot nog toe n iets van  
zich laten  hooren.

Wie bezorgt ons nieuw s van hen  ?
(1033)

— Jozef David en vrouw Hélène Ma
jor, hun dochter Madeleine Vanden- 
driessche-David en hun kind Jacqueline
worden opgezocht door hun zoon Wil
liam  David, wonende K oningstraat, 71a. 
Zij zijn vertrokken m et een visschers- 
vaartuig, waarvan h et num m er en  de 
bestem m ing onbekend zijn. (1034)

— Soldaat Edmond Pattyn, 2e genees
kundig korps, 5e Cie, vertrokken op 20 
Mei m et bestem m ing naar Frankrijk 
Sedertdien is m en zonder nieuw s van  
hem. Dit wordt gevraagd door vrouv. 
Pattyn, S tatiestraat, 100, Zandvoorde.

(1016)
— De 0.24 « Jenny », reeder Dequick

H., de 0.40 « François-H élène », reeder 
De Broek Fr. en  de 0.43 «R aym onda», 
reeder Logghe Henri.

Volgens bewering van visschers zou
den deze drie vaartuigen zich te Ouistre- 
ham  (Frankrijk) bevinden.

Wie lich t ons m et zekerheid in  ? (1017)
— De B.30 « Jean-André », reeder Go- 

deris Engelbert. D it wordt gevraagd door 
Arthur Bruinserade, waarvan de zoon 
zich aan  boord van de B.30 zou bevinden

(1018)
— Leopold Desmidt, van de H.17 «Ju- 

lien-Judith ». Hij h eeft dit vaartuig ver
laten  op 28 Mei te St. V aast la  Hougue 
en is daar vertrokken m et onbekende 
bestem m ing. Hij vraagt ook waar de 
H.17 vertoeft, m et schipper Leon Ackx, 
die er m ede naar St. Brieuc zou gew eest 
zijn en h et vaartuig na drie dagen ver
la ten  heeft.

De H.79, schipper Desmidt Leon en de 
H.62, schipper Dobbelaere Louis. (1019)

— De familie Luca, Rogierlaan, Oos
tende, zou w illen h et ju ist adres hebben  
van Romain Plasman, van Steenbrugge, 
Luitenant 4e corps m édical. 2e Cie, om 
hem  op de hoogte te stellen  van drin
gende fam iliezaken. (1024)

— Georges Hanson, alhier w oonachtig, 
C hristinastraat, 124. Bevond zich op 28 
Mei te  Bordeaux, waar hij zich ais ver
p leger had laten  aan werven. Is 34 jaar 
oud. W as in  gezelschap van  Me Gom- 
bert, reeds terug in onze stad, die hem  
op bovenverm elden datum  vfcrlaten 
h eeft om m eer h et land in  te gaan.

(1026)
— De 0.243 « Gabrielle-Denise », m et 

de fam ilie Belpaem e Julien, vrouw en  
kinders aan boord.

De 0.274 « M aréchal Foch », m et de fa
m ilie Belpaem e Robert aan boord.

(1027)
— De familie Kamiel Hubrechsen, ver

trokken n aar Frankrijk den 16n Mei 
1940 en w aarvan nog geen nieuw s ont
vangen werd. (1029)

— De 0.324 « Sonny Boy », van  reeder 
Cloet Germ ain. (1031)

— De loodsboot 11, waarm ede m en te 
Nieuwpoort den afhaald ienst deed en  
welke gestationneerd w as te  Antwerpen, 
om er de paspoortkontrool m ee uit te 
oefenen.

Het vaartuigje is te Antwerpen op 14 
Mei geëvacueerd en vertrokken langs  
Dendermonde, Gent, Nieuwpoort en  ver
der langs de vaart tot aan  Calais. Van 
daar ging h et lan gs de zee to t aan Diep
pe, w aar h et gezien zou zijn  op Dinsdag  
21 Mei. H et vaarde daarna naar Caen, 
waar m en h et voor h et la a tst gezien  
h eeft rond 25 à 26 Mei.

Het zou van daar uit n aar St. Malo 
vertrokken zijn, m aar werd n iet meer 
gezien.

Aan boord vertoefden : de loodsschip- 
per Davelooze, motorist Pervé Jozef en 
Mevr. J. Pervé, allen wonende te Ant
werpen. (1036)

De Visscherijdienst in e e n  
politiek lokaal

Aan de belanghebbenden wordt ter 
kennis gebracht dat de kantoren van  
den D ienst voor Zeevisscherij voorloopig 
gevestigd  zijn  jn de Pastor Pypeschool.

Wij kunnen de vestiging van dezen  
dienst in  een lokaal m et duidelijk uitge
sproken politiek karakter, n iet goedkeu
ren, daar in ’t  belang van h et Zeewezen 
en zijn am betnaars, dit niet aan te ne
men is.

De verontschuldigingen ais zouden de 
om standigheden daar oorzaak van zijn, 
houden geen steek, daar nog andere hui
zen genoeg voorhanden zijn.

Wij hopen dat h et voldoende zal zijn 
dit te schrijven, opdat aan het verzoek 
van talrijke belanghebbenden voldoe
n ing zou geschonken worden.
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Brieven voor U besteld
aan het adres van :

Soldat Louis Ghys, Baillargue, Hé
rault.

H ilaire Ansquer, Alonzac, Hérault.
G ustaaf R osseel en Aug. Deveaux, éco

le garkons Tasdon, La Rochelle.
M. en Mw Jules Mechfcle-Bauwens, 

Salles, Gironde.
M. en Mw Missuwe-M enu, Grand Ho

tel, Seix, près St. Girons.
Soldat R. Bultynck, Limouse, Aude.
Brig. Pierre Q uatannens, Sam te roy  

la  Grande, Gironde.
Marcel W illems, Montbequi, Tarn et

V Saelens, La Chevallerais, par Saf- 
frev Loire Inférieure.

Jules De Wilde, H.64, St. V aast la  Hou-
eue, dép. M anche.

Mw H. Vanm assenhove, av. Pierre Cu
rie, 47, St. Cyr l ’Ecole.

M. en Mw Ch. Louwers, Chateau d t -  
pied, Epied, St. D enis sous les Murs.

nes iam nies Janssens, à Parent, Puy 
de Dôme.

De fam ilie Smis-Cornu, Cour W ashing
ton, Agen, Lot et Garonne.

Cnaries Masson, 16, place Clemenceau, 
Pau.

öerg. Degrave H., Villeneuve, Lot et 
Garonne.

Van Laere Remy, Grabéis, Montpellier.
M. Huysseune, St. G eorges de Didon- 

ne, Charente Inférieure.
M. en Mw Ch. De Ridder-Spanoghe, 

Buzet sur Baise.
José De M uenynck, 30, Bd des Moulins, 

Monte-Carlo.
La fam ille Lam bert Franchois-W y- 

bouw, Limoges.
Capelle Joseph, M azeralles, B eaussiet 

par Mont de M arsan, Landes.
M. en Mw R. Duchesne-Eallande, St. 

Amand, Puy de Dôme.
Mlle L. Ballieui, Everzec par Quimper, 

Finistère.
Mme D ’Hondt, Chimiau, Hérault.
Mme Lacair, Bd des Moulins, Monte- 

Carlo.
M. et Mme Scharlé, P lans les Hauts 

près Lodève, Hérault.
M. et Mme Rackelboom, Centre d’Ac- 

cueil, Vichy.
M. V. Lauwereins, Cazouls les Cesiers, 

Hérault.
Mme Geryl, à Paulhan, Hérault.
M. et Mme Noël-Hochart, 89bis, rue 

Victor Hugo, La Seyne sur Mer.
M. et Mme R. Josson, 30, Cours Bo

m a, Nerac, Lot et Garonne.
L. Makelberge, 44, rue de la  Faïence

rie, Bordeaux.
E. Rompal, rue de la  République, 80, 

Aubagne.
Mme Leleu-M aertens, Mirambeau, An

glet, B.-Pyr.
Mme Bailleui, St. Evarzec par Quim

per, Finistère.
Mme B ertha de Broc, rue Thiers, 55, 

St. Gaudens, H aute Garonne.
Sold. Vanbaelenberghe René, armée 

belge, Ceyras, Hérault.
M. et Mme W hite-Brys, 16, rue Pasteur, 

Lunel, Hérault.
Soldat G. Vollemaere, cam p de Meu- 

con, Bretagne.
Tressos Albéric, Port Ste Marie, Lot et 

Garonne.
Jules Deknock, M asuras par Bourga- 

neuf, Creuse.
Mme Groenvynck-Allegoet, Calvignac, 

dép. Lot.
Serg. Fred. De Groote, M oissac, Tarn 

et Garonne.
G aétan  Peltier, 12, rue des Rappor

teurs, Abbeville, Somme.
M. et Mme Daigne, 292, avenue de 

N antes, Poitiers, dép. Vienne.
M. le Capitaine et Mme Bernard, 290, 

avenue de N antes, Poitiers.
Mme B lanchelande, 292, avenue de 

N antes, Poitiers.
Jackie Goizet, 115, rue Monge, Paris.
M. et Mme Bonin, 205, avenue de Nan

tes, Poitiers.
Mme M. Bricault, 354, avenue de N an

tes, Poitiers.
Mme Velle, 299, avenue de Nantes, 

Poitiers.
G. Tytgat, P etit Sém inaire, Gourdon, 

Lot.
A. W aterschoot, M iranda de Ebro Bur

gos, Espagne.
M. et Mme L. Delanghe, 28, rue Curial, 

Paris.
Mme Coopman-M euleman, Grande 

Route, Etauüers, Gironde.
J. urackx, ltj, rue St. Vincent de Paul, 

M ontpellier, Hérault.
H. u  apelle, ô te Foy la  Grande, Giron

de.
A. Wilkin, Aurillac, Cantal.
G ustave Suer, St. Jos sur Mer, Mouli- 

nel, P as de Calais.
Mme E. David, a Font G uilhem  près 

Grignois, Gironde.
M. V andecasteele, St. Bauzile de Pu

tois, Hérault.
G. Lecocq, route d’Alet, Limoux, Aude.
B ng. Courouble A , Grand Hotei des

Thermes, Barbotan les Thermes.
Cap. A. O pstaele, Clermont d’Hérault, 

Hérault.
Sold. V anm eerhaeghe K., Camp de 

R om m illies sur Seine.
Sold. G. M aenhout, Mont-Bazin, Hé

rault.
F. Dehondt, M urviel-lez-M ontpellier
E. Simoen, Fontanes, Lot.
H. De Poorter, à Puym iral, Lot et Ga

ronne.
H. Haelewijn, Auberge de Jeunesse, 

Gourdon, Lot.
Can. L. Ledent, Luynes, Aire.
M lle J. Pattyn, St. Gaudens, Haute G a

ronne.
Sold .G. Van Langendonck, Rieux Mi- 

nernois, Aude.
Sold. V. Bentein, Limoux lez Alaigne, 

Aude.
Mme Abicht-Verstraete, 29, rue Lagrè- 

se-Fossat, M oissac, Tarn et Garonne.
Mlle A. De Geyter, Oloron Ste Marie, 

B.-Pyr.
V anleenhove G., Vieux Couvent, Can- 

narès, Aveyron.
D esm et René, Monbéqui, Tarn et Ga

ronne.
Mme E. Vandierendonck, Le Vigan, 

Lot.
W. Borrey, 24, rue Alfred Riom, Nan

tes.
Mlle Gilberte Boydens, 13, quai des In

des, Lorient, Morbihan.
Antoine Bovit, C halet Ste M arguerite, 

15, Lourdes, Htes-Pyr.
A. Spreutels, Cours du M aréchal Foch, 

38, Bordeaux.
Belpaem e Georges. Giac, Bretagne.
J. Degryse, Petite route de Narróse,

Dax, Landes. _ .
Oscar Tremmery, Foy la  Grande, Gi

ronde. . . .
Louis Ledent, dépô;t d Artillerie 318, 

146e Rég. Artill., L. T., Luynes.
Borny Charles, Belonne le Vieux, Hé

rault. , _ .  ., „
Mme L. G onsales, La Deveze-Riviere 

par Arm entières.
Gilbert Van Cleem putte, Centre Belge 

l e  M arseillan.
Mr. Van Roose, chez Mme Lacaze, 

Beaulieu Albias, Tarn et Garonne.
R uffin  Pierre, D étachem ent du 239 R.I. 

20e Cie, M armande, Lot et Ger.
Camiel Van Hove, Belg. Marinekorps, 

2e escadr., B.P.S., No 26, St. M athieu de 
Tréviers, Hérault.

Henri Mossier, 32, rue Hulin de Douai, 
32, Douai. „  . _

Mme Ingelaere, à Coyecques, P.-d.-C.
Mme Pinso, 28, rue de Chabrol, P a n s

U °e).  ̂ D
Boussy-Provoost, Soffings, rue des Po

eljes, Ceilher, Hérault.
P. Van Tyghem , chem in de la  Ire Eclu

se, Montpellier, Hérault.
Mce V andecasteele, 40e Genie, St. Bou- 

zile de Putois, Hérault.
Mme Ch. Meyer, Route St. Nom, Etang  

ra Ville, Seine et Oise.
Sold. G oethals Oscar, 53e Linie, Arsen, 

de Vannes, U sines de Laffly, Vannes, 
Morbihan.

Mme Barbe, Central Hotei, 14, avenue 
Vallespir, Amelie les Bains, Pyr.

Mme J. Derinck, 12, place St. Michel, 
Guingamp.

Serg. J. Derinck, 12e Cie, Caserne Bel
le-Vue, St. Lô (M anche).

Mme M arissael Ed., H otei Moderne, 
Alban, Tarn.

Jerome Legein, chez Mme Robin, Nan- 
tilly, Charente Maritime.

Bruno Olders, St. Brevin les Pins, St. 
Nazaire. )

Schallier Suiskens, chez Mme Verwé 
Pierre, Regoi à Seix, Ariège.

Emiel Olders, Personnel du ch. d ’Avia- 
tion, Grisolles, Tarn et Garonne.

Snauwaert-Debeen, M aison Rasim - 
band, Estrechoux, Hérault.

Adrienne Mol, Hospice de Mans, aven. 
Rubillard, 194, Pavillon Villem in, Le 
Mans.

J. Vandenberghe, 1, rue Pasteur, Lu
nel, Hérault.

Mme V anwelssenaers, Corn. La Cheval
lerais par Saffrey, Loire Infér.

Mme G. Moreau, rue des Jardins, 1, 
Asnières, Seine.

Caporal Abei Liétard, rue Charteaux, 
8, Carcassonne.

Mr. Lesecq Alf., Hotei Solintac, Lais- 
sac (Aveyron).

Viaene Maurice, Nantilly, La Rochelle 
(chez M. Robbin).

Frans M aes, chez Mme P lanchot à 
Marsilly, Charente Inférieure.

Lam brecht Henri, chez Mme Massée, 
rue de la  Gare, M iram ont de Guyen
ne, Lot et Garonne.

Mrs Van W alleghem, M aison de St. 
Jean de Luz, Villa Mendi, Eder, St. Jean  
de Luz, B.-Pyr.

M. et Mme Vlietinck, Baraquem ent n° 
5, G. Hagetm an.

Harry Daniels, bateau de pêche H.51, 
St. Vaast la  Hougue.

Van Tyghem -Vandystadt, Grande Rte 
Nationale, Etauliers, Gironde.

Mme M. G alanti, 1, rue René Bazin, 
Paris 16e.

Mlle De Cock M adeleine, Poste restan 
te, La Palice, Charente Infér.

M. V anlandeghem  Fernand, 0.348, Bil
bao, Espagne.

M. Van W ezemael, Hôpital com plé
m entaire Franco-Belge à Pibrac, Haute 
Garonne.

Mme A. Clément, Pensionnat St. Paul, 
rue Cautellerie, Clermont l ’Hérault, Hé
rault.

Marcel Caestecker, cultivateur à Au- 
bigny, Aube.

Henri Vannitjsen, sold, belge, Moux, 
Aude.

E. Piercot, chez M. Villaret, à Manguio, 
Hérault.

Mme Lucinda de Maura, Largo Alfonse 
Pene, 46, Lisboa, Portugal.

M. Alexis Leire, Ladevèze Rivière, par 
Armenteux.

Lt Dewulf André, chez M. Courrejon, 
rue Marcel Palat, Poussan.

Margriet Velthof, place du Prêche, Ba
zas.

Désiré Deley, Albias.
Mme V. Verstraete, Café de l ’Industrie, 

Bazas.
John Vandenberghe, chez M. Lajeunie, 

Briel Haut, Vainac par Nègrepeline, Tarn  
et Garonne.

G aston Metsu, chez C. Hivernât, Egu- 
zon, Indre.

Henri Hagers, Centre des réfugiés bel
ges, Salviae, Lot.

A. Vandenkerckhove, U. S. Esso Bel
gium, 30, Rockefeller Plaza, New-York, 
U.S.A. Amerika.

M. Callant, 7e R.T.S., C. T.2, Secteur 
postal 390, Tunis, Tunisie.
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Bond der Oorlogsgeteisterden 
te Oostende

Volgende m ededeelingen worden ge
daan ten  behoeve der getelsterden :

Io Op grond der verordening van den 
11 Juli 11., werd door de D uitsche Over
heid de goedkeuring gegeven to t h et  
oprichten dezer vereeniging.

Het bestuur is th an s vastgesteld  ais 
volgt : hh. Mares Gent)), voorzitter ; 
Crekillje Albert, ondervoorzitter ; Mal
deghem  Pieter, beheerder-secretaris ; 
Farazyn Alfons, beheerder-schatbewaar- 
der ; A lleman Jan, De Souter Evarist, 
Tempère Arthur, beheerders.

Ais techn isch  leider is aangesteld  de 
h G. Berden en de h. Advokaat S tan is
las Lyon h eeft h et am bt aanvaard van  
rechtskundig adviseur.

In tusschen  h eeft h et Gem eentebestuur 
van Oostende eveneens zijn instem m ing  
gegeven voor de stich ting  van dezen 
Bond.

2° Verder h eeft h et Beheer van den 
Bond :

a) een onderhoud gehad te Brussel op 
24 Juli 1940 m et den D ienst van ’s lands 
heropbouw aangaande de kw esties van  
schatting, betaling van oorlogsschade en  
herstel, ook nog over andere belangrijke 
aangelegenheden ;

b) een voorstel bij h et G em eentebe
stuur ingediend to t h et benoem en van  
een com m issie van oorlogsschade om 
heel de kwestie van schattingen  en alles 
w at de oorlogsgeteisterden aanbelangt, 
te ordenen en te bevorderen.

D it h eeft geleid to t een onderhoud, 
welke aan de afgevaardigden, door be
m iddeling van  den heer Burgem eester, 
werd toegestaan  door den heer Commis
saris G eneraal Verwilghen, tijdens het  
bezoek dat hij op 6 dezer aan Oostende 
h eeft gebracht.

De heer Comm issaris Generaal gaf 
hier de volgende in lichtin gen  :

B innen enkele dagen zal een besluit 
afgekondigd worden welke de kwestie 
van oorlogsschade in zijn geheel zal re
gelen, en nam elijk  :

Io de grondslagen waarop de sch at
tingen zullen gedaan worden en de be
voegdheden welke zullen vereischt zijn  
van deze welke de expertisen doen ;

2° de berekening van de waarde der 
eigendom m en welke gansch  vernield  
zijn  en van deze welke gedeeltelijk  ge
teisterd zijn. De basisprijzen zullen deze 
zijn welke in voege waren op 1 Augus
tus 1939, dit om elke schom m eling ver
oorzaakt door de om standigheden, te  
verm ijden ;

3° voor de vergoeding voor m eubelen  
en huisgerief zal w aarschijnlijk  forfai
ta ir berekend worden en dit in  overeen
stem m ing m et den socialen stand en het 
beroep van den geteisterde ;

4° ae handelsfondsen zuilen berekend  
worden op grond der beschrijving van  
de stocks, m et aangifte der waarde ge
staafd  op rekenplichtige bewijzen.

Voor w at de rechtspleging der exper
tisen  en vaststellingen  aangaat, zullen  
Comm issies aangesteld  worden, gekozen  
tusschen  de bevoegdheden (drie tot m a
xim um  vijf), staande onder h et voor
zitterschap van een magistraat!, Deze 
Com m issies zullen ook gelast zijn m et 
het aanstellen  der deskundigen en het 
werk tusschen  hen zoo te verdeelen, dat 
de eene n iet alles en de andere n iets  
hebben.

De rooster van h et toe te p assen  ho
norarium  zal eveneens bepaald worden 
en n iet van p laats to t p laats verschil
len. (Het sch ijn t dat te Antwerpen het 
m axim um  honorarium  der deskundigen  
vastgesteld  is op fr. 400).

De experten zullen strafrechterlijk  
vervolgd worden voor eventueel onjuiste  
opgaven, gedaan m et h et doei hun kliën- 
ten  te bevoordeelen, terwijl deze, bene
vens dezelfde straffen, zich blootstellen  
aan h et verlies hunner rechten.

U it de bovenstaande uiteenzetting  
blijkt, dat de Bond w ijs h eeft gehandeld  
m et de geteisterden aan te  zetten  voor
zichtig te zijn m et de kw estie van sch at
tingen  en expertisen. Nog een beetje ge
duld en alles komt op zijn plooi : in  ie
der geval werd aan onze afgevaardigden  
verzekerd, dat er m et spoed zal gehan
deld worden.

W at de reeds gedane expertisen be
treft, deze zullen aan de beoordeeling 
der bevoegde com m issie onderworpen  
worden, zoohaast deze in  werking komt.

Oorlogsgeteisterden m oeten overtuigd  
zijn dat h et in hun belang is gegroepeerd  
te zijn en daarom is h et hun p licht toe 
te treden tot den Bond der O orlogsgeteis
terden.

Het Secretariaat is open eiken dag van 
9 tot 12 uur, 3, Vindictivelaan, Oostende.
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Tram- en Autobusverkeer
OOSTENDE— BRUGGE

9.00 9.55 12.00 
9.45 10.40 12.45

Oostende  ............ 6.00 8.05
Brugge ....................  6.45 8.50

+ G
Brugge ....................  7.00 9.00 10.10 11.00 13.00
Oostende ................ 7.55 9.45 10.55 11.45 13.45

G
13.00
14.00

14.00 
14.45

14.00
14.45

15.00
15.45

16.00
16.45

17.00
17.45

G
17.00 18.00 19.00
17.45 19.00 19.45

G
18.00 19.10 21.00
18.45 20.05 21.45

+ = Niet op Zondag.
G =  langs Snaaskerke, G istel, Jabbeke, Varsenare, St. Andries.

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 w ijzigingen zal ondergaan.

De autobus om 6.15 uur 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
geleid worden langs Varsenare, Jabbeke 
en Gistel.

De reis om 13 uur uit Oostende zal 
insgelijks om geleid worden lan gs 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.

Oostende (Kaai) — De Panne, per
tram  : 5.35, 6.45, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 
14.00, 15.30, 17.00, 18.30 u.

De Panne (Dijk) — Oostende : 6.49, 
7.59, 9.14, 10.44, 12.14, 13.44, 15.14, 16.44, 
18.14, 19.44 u.

Oostende (Vanëfersweepplaats) — 
Knokke : 6.00, 7.06, 8.06, 9.06, 10.06, 11.06, 
12.11, 13.01, 14.06, 15.06, 16.06, 17.06, 18.48 
u.

Knokke — Oostende (Marie-Josépl.) :
6.38, 7.14, 8.14, 9.14, 10.14, 11.14, 12.14, 
13.18, 14.14, 15.14, 16.14, 17.14, 18.14 u.

(INGEZONDEN)

VRIJE TRIBUUN

Nog over “ Loopers en Blijvers,,

“ De Zeewacht,, en Gouverneur Baels
Onze lezers heben in ons blad van 21 

Juli kunnen lezen dat, in  tegenstelling  
m et w at in  talrijke bladen verschenen  
is, de heer Gouverneur Baels n iet uit zijn  
ambt werd ontzet en hij n aar De Panne  
was vertrokken, om daar m et m inister  
Vanderpoorten te onderhandelen over 
gelden en voeding voor de vluchtelingen.

Een auto-ongeluk h eeft hem  zoo erg 
gekwetst, dat hij drie weken in een hos
p itaal m oest verpleegd worden en alzoo 
tijdens de evacuatie werd de heer Baels 
Frankrijk ingevoerd.

« De Zeewacht », die van deze gele
genheid gretig gebruik w il m aken om  
zijn persoonlijke wrok tegen  den heer 
Gouverneur uit te spuwen, m eent hier
tegen h et volgende te  m oeten aanbren
gen :

« Wij herhalen het : geldt h et som s 
een proefballonnetje ? W anneer is Gou
verneur B aels uitgeweken, gewond of 
niet gewond ? Was h et vóór de Duit- 
schers in zijn provincie verschenen zijn  
of nadien ? Waarom, kan men zich af
vragen, werd hij naar Frankrijk ge
voerd en n iet, m et zijn auto, terugge
bracht naar een h ospitaal zooals er 
voortreffelijke zijn te  Brugge, zijn ge
wone verblijfplaats ?

En eindelijk een laatste  vraag : werd

Gouverneur Baels ja dan neen  afgesteld  
door K oning Leopold III ? In andere 
woorden : verscheen de afstelling in  h et  
Staatsblad  ? »

Wij kunnen hierop kort en evengoed  
antwoorden ais « De Zeewacht » vragen  
stelt en zeggen het volgende dat : de be
stuurder van de « Zeewacht », die een  
der eerste v luchtelingen  -was, heel goed 
weet, dat er van terugkeer den Zaterdag 
of Zondag, w anneer men gekw etst werd 
in  De Panne, bij zooverre dat m en drie 
weken in een h ospitaal m oest verzorgd 
worden, geen sprake m eer w as en wie 
m en ook wezen m ocht, geëvacueerd werd 
zonder veel kom plim enten.

Verder m oet « De Zeewacht », die zoo 
gretig de afstelling van den heer Gou
verneur Baels afkondigde, zelf best we
ten  of hij die afste lling  in h et Staatsblad  
gevonden heeft.

« W ait ans see », « Zeewachtje », ge| 
hebt nog al den tijd  om aan uw vroege
re kleinzielige politiek voort te doen.

Wij hopen in h et belang van de bevol
king dat dit stelsel, zoo gretig door u 
aangekleefd, uitgediend zal hebben, 
w ant nuttiger werk is er voor de pers 
dan dat.

Oude gewoonten zijn echter kwaad om  
laten, m aar dat m oet wel !

Nieuwpoort
BURGERLIJKE STAND

Geboorten. — Alleweerdt Agnès, d. v. 
Marcel en Marie Am oys. — Theuninck  
Gilbert, z. v. August en Vanbeveren B lan
che.

Overlijden. — Thiry Maria, 79 j., wed. 
van Pyson August.

Huwelijksafkondiging. — Lombaert 
M aurits, m uziekleeraar, Oostduinkerke, 
m et Ollevier Louise, regentes, Nieuw
poort.
SCHUILPLAATSEN

Lijst der schuilp laatsen  m et het aan
ta l personen die er kunnen schuilen bij 
luchtaanvallen  :

Stadhuis 125, Vredegerecht 250, Perlau  
400, College 300, Jongensgem eenteschool 
150, M eisjesgem eentpschool 150, R ijks
m eisjesschool 250, R ijksjongensschool 
250, Maris S tella  50, Espérance 125, Dui
nenhuis 75, Post 100, Sassen  75.
OORLOGSVER NIEL ING

Gedurende h et bombardem ent der 
stad  werden 80 huizen en 24 barakken  
totaal vernield ; 193 huizen werden erg 
bescnadigd. Van de 8u vernielde huizen  
zijn er 30 die uitbrandden.
HOOG BEZOEK

Dinsdag la a tst ontving onze stad  het 
bezoek van den h. Verwilghen, Algem een  
Comm issaris van ’s lan as neropbouw. 
Hij was vergezeld van den h. Ceuters, 
zijn nauw sten  medewerker, de hh. bouw
m eesters Vierln van Brugge en Aeke van 
Kortrijk, en  vertegenwoordigers van ae 
pers. Op h et stadnuis werd hij ! n tv a n 
gen door burgem eester Dr A. /a n  Dam 
me, om ringd door de schepenen G aelens 
en Sym oens en gem eenteraadsleden  
Braet, Sabbe, Philippart en stadssecreta
ris Van Hecke.

In  zijn rede verwelkomde de Burge
m eester den h. Verwilghen en herinner
de hem  aan h et grootsche werk door 
hem  verricht te leper gedurende den we
deropbouw, n a  den grooten oorlog.

Hij gaf een overzicht van de schade  
te Nieuwpoort veroorzaakt gedurende 
h et bombardem ent en  zegde hoe het 
Nieuwpoortsche volk zich onm iddellijk  
aan h et werk h eeft gesteld. 800 gezinnen  
worden ondersteund. Nieuwpoort is ge
durende zekeren tijd  door troepen van 
verscheidene n aties »bezet gew eest. Veel 
opeischingen werden gedaan, m aar nog  
niets werd betaald. Toch h eeft Nieuw
poort hoop, en plannen worden ontwor
pen voor een nieuw Nieuwpoort m et een  
moderne vischm ijn, speelplein, mooi 
stadspark, keurige stadswijk, de door
snee volgens het p lan Dem ey van 1913, 
enz. De verbinding IJzer-Leie m oet de 
bronader worden voor de w elvaart van  
Nieuwpoort en  h et hinterland. De heer 
Burgem eester eindigde zijn rede m et te 
zeggen dat Nieuwpoort h aar hoop stelt 
in den h. Com m issaris G eneraal voor 
de uitvoering van deze plannen, en  ein 
digde m et hem  uit te  noodigen een be
zoek te brengen aan de geteisterde stad.

De heer Com m issaris Generaal, in  een  
korte rede, verhoopt in  Nieuwpoort de 
m edewerking van burgemeester, schepe
nen  en bevolking te vinden. Hij w eet 
dat er te  Nieuwpoort stoere werkers 
zijn. Hij h eeft bij ondervinding kunnen  
aanstippen dat h et opruimen en herstel 
in  Vlaanderen ver vooruit is bij andere 
steden door hem  bezocht. Een zijner 
hoofdbekom m ernissen is steun te geven  
aan de bevolking en werk te  verschaffen. 
De plannen door Nieuwpoort opgevat, 
zullen in  zijn bureelen grondig in gestu 
deerd worden en door hem  gesteund. Hij 
is Com m issaris Generaal voor gansch  
België, m aar hij is W est-Vlam ing en zal 
ais dusdanig zijn voorkeur aan W est- 
Vlaanderen schenken.

Na deze rede werd een bezoek aan de ! 
stad gebracht.

In « De Zeewacht » van verleden week  
verscheen een artikel over « Blijvers en 
Loopers », een artikel dat ongetwijfeld  
heel aktueel is en  op tijd  en stond ver
scheen. Inderdaad, m eer dan één Oos- 
tendenaar m oest eens op zijn p laats ge
zet worden, vooral diegenen welke zoo 
hoog oploopen m et hun heldenm oed en  
links en rechts in  de locale dagbladen  
artikeltjes doen opnem en, om aan hun  
bewezen diensten  gedurende de bange 
aagen van het bombardem ent w at pu
bliciteit te geven, al weze h et dan ook 
gratis ! Ais je dan som m ige van die ar
tikeltjes leest, w aant ge u terug ondei 
de opgeschoten schooljongens die hun  
vinger opsteken om een belooning te be
komen ! We kennen zelfs een paar m en
schen, bedienden, die onm iddellijk na  
het-bom bardem ent naar h et G em eente
bestuur gaan  vragen zijn welke voor- 
deelen zij zouden genieten  tegenovei 
dezen die gevlucht waren ? Het schoon
ste van de grap : later .vernam  ik dat 
die twee « resquilleurs » in  Klemskerke 
de bange dagen van Oostende hadden  
doorgebracht. Nu, de stoutste wezels, 
zuipen de beste eieren, n iet w aar ?

De ware helden, en  deze loopen niei 
dik, bedienen zich van al deze m iddel
tjes n iet en zetten  kalm  en onverpoosci 
hun werk voort ; zie onzen Burgem ees
ter. Voor een held kom t h et er n iet op 
aan, dagen aan een stuk in  een « abri » 
gezeten te  hebben en  dan over al de 
daken te gaan schreeuw en : « Ik ben h iei 
gebleven ! » O ftewel ’s n ach ts  naar Gis 
te l of elders te  gaan vernachten !

Ik kan ook geen helden noem en, per
sonen die al klaar op de m aalbooten za  
ten, m aar er van w egliepen toen  de boot 
gebombardeerd werd, om daarna terug  
n aar een tweede boot op zoek te  gaan, 
m aar gelukkig of ongelukkig te  laat  
kwam en en de boot vóór hun neus za
gen afvaren ! Tegen w il en  dank zijn ze 
dus hier gebleven, m aar dat la a t n iet 
weg dat som m ige van die heerschappen  
hier nu zoo’n  hoogen toon voeren en  de 
« Loopers » behandelen ais h et zand van  
h et strand ! Is dit n iet treurig voor Bel
gen onder m ekaar tijdens de bezetting ?

En dan nog over loopers gesproken, 
de lijst der slachtoffers van Oostende 
zal later u itm a le n  onder welk kamp  
de m eesten  gevallen zijn. K an ooit bij 
iem and de gedachte oprijzen, den heer 
Em iel Sm issaert zaliger ais een wegloo- 
per te bestem pelen, om dat hij zijn le
ven ten  beste gaf om zijn fam ilie naar 
veiliger oorden te  trachten  over te bren
gen ? Zou ooit een toeschouw er van het 
bombardement van Oostende een Oos- 
tendenaar durven uitm aken voor « la 
faard », om dat hij dit bombardem ent 
zou ontvlucht zijn  ?

Een geluk, dat de negen  tienden der 
gebleven O ostendenaars ’s  avonds de 
stad  verlieten, zooniet, hoeveel slachtof
fers zouden er nu n iet te  betreuren val
len, en voor het plezier van wie ? Zooals 
« De Zeewacht » h et zegt, de m eesten  
zijn dan nog hier gebleven bij gebrek 
aan vervoermiddelen, zooniet gansch  de 
stad ware leeg geloopen.

Meer nog, wie zou n iet aan  loopen ge
dacht hebben, na hetgeen  we hier heb
ben gezien en gehoord van vluchtelin
gen, daarna de aftocht van al de groote 
Oomes uit Brussel, m et have, goed en  
fam ilie afreizende, terwijl de radio m aar 
altijd door beweerde, dat ze nog in  
Brussel verbleven ! !

En zeggen dat h et O ostendsch Ge
m eentebestuur op den koop toe tegen
over zijn bedienden veel harder op
treedt dan veel andere steden die niet 
geleden hebben ! Wij begrijpen best dat 
som m ige chefs een  straf oploopen, om
dat hun d iensten  hier onm isbaar waren, 
m aar h et is toch  n iet noodig tot over
drijving over te gaan. En ais ge dan ziet 
dat zekere groote « bazen-loopers » onge
deerd hun taak hernem en zonder de 
m inste rekenschap te m oeten geven, dan  
vreezen we wel het ergste voor de klei
ne bedienden.

Nu m eer dan o o it:  « a lle  Belgen ge
lijk voor de wet ! » G een uitzondering  
voor bewezen diensten of aan ta l dagen  
afwezigheid. Weg w as weg, voor de ee
nen  ais voor de anderen. Eenzelfde straf 
voor eenzelfde geval, en  geen twee m a
ten en tw ee gew ichten, en vooral geen 
oude veeten  om te  kunnen zeggen : « Ik 
heb hem  toch  gehad ! » Er is al miserie 
genoeg onder de m enschen geweest, en 
nog. Nu m eer dan ooit m oet eendrach
tig  sam engew erkt worden, Loopers en 
Blijvers, elk volgens zijn competentie,  
voor ’t algem eene best, voor een nieuw  
Oostende ! Is het n iet m eer dan noo
dig ? En weg m et al wat een politieken  
reuk h eeft ! !

NOTA DER REDACTIE. — Wij hebben  
in een onzer vorige num m ers reeds ons 
standpunt in  deze zaak bepaald en her

halen, dat we h et n iet eens zijn m et 
het gem eentebestuur, daar waar ver
schillende ambtlenaars en  vooral het 
onderwijzend personeel van de officieele  
scholen zwaar gestraft werden, terwijl 
van hooger hand en in het katholiek on
derwijs daarvan geen sprake is.

Voor h et onderwijzend personeel w a
ren de scholen gesloten  en zijn deze 
slechts op 1 Juli heropend.

Voor h et andere stadspersoneel, werd 
het voorbeeld door het oud Schepencol
lege gegeven en dat alleen is schuldig  
aan wat is gebeurd.

Anderzijds begrijpen we n iet goed, 
waarom 4 m aanden straf aan een d ienst
p lichtige, zooals den heer Callant, be
stuurder van de Stedelijke Visschers- 
school worden toegekend, waar m en aan  
een ander slech ts enkele dagen aftrek  
van wedde toepast.

We begrijpen ook n iet goed, waarom  
de havenkapitein  werd afgezet, die or
ders had om te vertrekken en zich in al
le opzichten er naar voegde, waar de 
inspecteur van financiën, h. Surmont, 
m et de fam ilie Vroome naar Frankrijk  
trok en na veertien dagen m oest terug
komen m et de gansche fam ilie Vroome 
en de kamion die, zooals duizenden ande
ren, in zijn vlucht belemm erd was ge
w eest door de vlugge D uitsche opmarsch.

Hetzelfde kan gezegd worden van den 
h. Debusscher, van den Schouwburg, 
waarvan h et geval ook nog n iet door 
den gem eenteraad werd beslecht.

Wij hebben te veel eerbied vuor hot 
rechtvaardigheidsgevoel van den huidi- 
gen gem eenteraad, om een oogenblik te 
veronderstellen, dat hier twee m aten en 
twee gew ichten zullen gebruikt v c id en , 
en we zijn overtuigd dat de th an s opge
zweepte gem oederen zullen getemperd  
worden door h et rechtvaardig be.oordee- 
len van al dezen, die p lichtig of niet 
plichtig zijn.

We m eenen dus in  de rechtvaardige 
oplossing van gansch deze K wcsüe*\er- 
trouwe” te m ogen hebben en w achten  
dus verder af, w at het Schepencollege 
zal doen, vooraleer h et m aar één enke
len steen  te m oeten gooien.

VOETENVERZORGING 
FOOT COMFORT

- MASSAGEN 
SERVICE

a^A uPara'
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 pijn
lijke voeten, zooals : E lastieke kousen, 
Zokjes, Omniped, Steunzolen, Schuim - 
zolen, Foot Bed, Hiel kussens, Réduc
teurs, Zinopads, Prom a’s, Corma’s, Pe- 
difix, Isolcor, Correcteur Dr Roberts, 
Stocking h eel protector Dr Scholl’s, 
Poeders, Badzouten, Foot-Comfort-Acty, 
enz.

Rijksnormaalschool 
voor Onderwijzers te 

Blankenberge 
Toelatingsexamens

De exam ens voor de toelating der leer
lingen tot het 1ste studiejaar der Rijks
norm aalschool voor Onderwijzers te 
Blankenberge, evenals tot de daaraan  
verbonden voorbereidende afdeeling, 
zullen in het begin van de tweede helft 
der m aand September 1940 afgenom en  
worden.

Om zich voor die exam ens te mogen 
aanmelden, m oeten de candidaten ten 
m inste :

15 jaar oud zijn op 31 December 1940 
(voor het 1ste studiejaar) ;

14 jaar oud zijn op 31 December 1940 
(voor de voorbereidende afdeeling).

De aanvragen om inschrijving m oe
ten  vóór 1 September 1940 gericht wor
den to t den heer Directeur van de Rijks
norm aalschool.

Nadere in lichtingen  zijn te bekomen 
bij den heer D irecteur der Normaal
school, de Sm et de N aeyerlaan, 117, of, 
zoo deze afwezig is, bij den heer Huisbe- 
heerder, de Sm et de N aeyerlaan, 119.
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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 Poetcheck 99136 H andelsregister 95

Oostendsch Nieuws
Het zetduiveltje, ons Politie- i«o. Dienstdoen.

en Pompierskorps
 ■-----

In ons vorig num m er h eeft h et zet
duiveltje, zooals dit ten  andere in  alle 
week- en dagbladen wel eens gebeurt, 
den indruk doen verwekken ais zouden  
wij de politie en  brandweer er van be- 
scnuidigen, ook aan d iefsta llen  te neb
ben m eegewerkt, en  dit tijdens de bom
bardementen.

Een locaal blad had nam elijk  gemeld, 
dat een rechterlijk onderzoek geopend  
werd tegen  zekere stadsbedienden. Wij 
voegden er aan  toe : « Een rechterlijk  
onderzoek BIJ de Politie en Brandweer 
zou wel uitslagen opleveren ».

Het spreekt vanzelf, dat wij hier heb
ben willen bedoelen, dat een onderzoek 
DOOR ons politiekorps en de brandweer 
wel nuttige u itslagen  zou kunnen ople
veren.

Inderdaad, ons politie-en brandweer
korps, dat tijdens die dagen onder le i
ding van zijn chefs, zeer kranig op
trad, h eeft n iet alleen m enig huisge
rief en fortuinen gered, m aar h eeft 
daarenboven talrijke d iefsta llen  belet, 
waardoor honderden en honderden fa
milies hun dank verschuldigd m ogen  
zijn. Toen h eeft ons politie- en  brand
weerkorps veel vastgesteld  en zijn zij er 
met den groven borstel doorgegaan.

Ons politie- en brandweerkorps, dat 
zich zoo kranig gedragen heeft, staat 
dus boven alle verdenking en blijft meer 
dan ooit onze achting en verdiende hul
de waardig.

DE HEER FRANÇOIS RASSE
de bekende orkestm eester, die w egens 

zijn m enigvulidge concerten in de Kur
saal, alhier een groote populariteit ge
niet, is w egens h et bereiken van de 
ouderdomsgrens, eervol ontslag uit zijn  
ambt van bestuurder van h et K onink
lijk M uziekconservatorium  te  Luik, ver
leend.

Hij wordt er toe gem achtigd den eere- 
titel van zijn ambt te voeren.

BENUTTIGING VAN DEN OOGST 1940
In het S taatsblad  is een besluit ver

schenen dat de benuttiging van den 
oogst 1940 regelt. Zoo m ag de voortbren
ger van tarwe, rogge, spelt, m asteluin, 
haver, gerst, paardenboonen, droge erw
ten voor zijn bezaaiingen op zijn oogst 
afnemen : 185 kg. per hectare en voor 
de voeding van zijn dieren de krinsen  
(kleingraan) tot beloop van m axim um  
10 t.h. van de productie.

Daarenboven 1000 kg. haver of paar- 
deboonen per paard, 300 kg. haver per 
melkkoe, 125 kg. haver per kalf van m in  
dan één jaar en 300 kg. gerst per kweek- 
zeug.

Aanvullende in lichtingen  kan m en op 
de aanplakbrieven lezen.

¡Xi
DAGELIJKSCHE REIZEN 

— NAAR BRUSSEL —

GARAGE
RA M OU D T

Voor alle INLICHTINGEN 
30a, KAAISTRAAT, 30a

DIEFSTAL
Athur C astelli (Ita liaan ), A lfons Hoo- 

reibeke, Albert Schijninck, Jules Van 
Eenoo en K am iel Devolder waren w egens 
het stelen  van koperen luchters, looden  
buizen en andere w aardevolle voorwer
pen in h et Palace Hotel, enkele m aan
den geleden, 'a llen  veroordeeld tot ver
schillende m aanden gevangen isstraf en 
geldboeten.

Gezam enlijk werd hooger beroep aan- 
geteekend tegen  dit vonnis en than s  
neeft h et Beroepshof van G ent uitspraak  
gedaan : de straffen  van C astelli (1 jaar 
gevangenisstraf), Schijninck (4 m aan
den en 350 fr.), Van Eenoo (3 m aanden  
en 350 fr.) en Devolder (2 m aanden en  
350 fr.) werden bekrachtigd. De straf 
van Hoorelbeke wordt gebracht op zes 
maanden en 350 fr., in  p laats van vier 
maanden.

Dr MOREAUX TE BRUSSEL
Vrijdagnam iddag is m et de stadsauto  

Minerva, Schepen Ernest Van Glabbeke 
terug uit Frankrijk in onze stad aange
komen. Hij was vergezeld van ex-burge- 
meester Dr Moreaux, die evenwel door
gereisd is naar Brussel, waar hij eeni- 
gen tijd  zal uitrusten, gezien zijn verer
gerden ziekelijken toestand. Dr Moreaux 
is 70 jaar en lijdt sedert lang aan een  
hartkwaal.

Fernand Moreaux, zoon van den ge
wezen burgem eester, verblijft thans  
ook in onze stad.

POMPIER ONDERVRAAGD
De pompier die Burgem eester Moreaux 

en Schepen Van Glabbeke in  een stads
auto maar Frankrijk had gevoerd en 
Vrijdag 11. is teruggekeerd, werd nog 
denzelfden dag in h et Schepencollege 
ontvangen en ondervraagd nopens zijn 
verrichtingen tijdens d;- reis.

n u t t ig  g e s c h e n k
Alle onderwijzers en onderwijzeressen  

hebben bij het ingaan  der vacanties een  
vrijgeleide bekomen om de strook van  
5 km. te m ogen overschrijden. Alzoo zul
len zij hun vacantie op aangenam e wij
ze kunnen doorbrengen.
DE POLITIE VERHUISD

Zooals wij reeds hebben aangekon- 
digd, heeft de politie Sinds Vrijdagmor
gen haar intrek genom en in de Vlaan- 
derenstraat, in  h et oud lokaal van het 
Rood-Kruis. De Hoofdcomm issaris en 
Kamer 2 zullen evenwel nog eenigen  
tijd in het G erechtshof verblijven.

Ste GODELIEVEKERK
Naar we uit betrouwbare bron verne^ 

men, zou h et stadsbestuur akkoord gaan  
om een voorschot van 80.000 fr. te ver- 
leenen, dit naar aanleiding van de vraag 
der Kerkfabriek van Mariakerke, voor 
den bouw van de Ste Godelievekerk, op 
het Westerkwartier.

de gansch  den dag : Apotheek Welter, 
262, Torhoutsteenweg.
Dít TAALWET

Nog zijn er zekere in stellingen  die 
m aar m ee kunnen besluiten ae taalw et 
toe te passen. Zoo heben wij opgem erkt 
aat in de « Banque d'Anvers » ofte N a
tionale Bank, waar nu de spaarboekjes 
uitbetaaid  worden, een bericht ééntaiig  
in  h et Fransch is opgesteld  ! D at is on- 
auldbaar !

Evenm in het feit, dat bij een ander 
bericht, de Fransche taa l vooraan staat.
DE IJZERBEDEVAART

W egens ae verkeersm oeilijkheden zal 
h et dit jaar n iet m ogelijk zijn  op de i l e  
lJzerbeaevaart de reusachtige volksver
gadering te  houden. Toch gaat deze 
ijzerbedevaart door in  dezen zin, dat 
een intiem e p lechtigheid  in de crypte 
van den H eidentoren zal gehouden wor
den. Het geheele gebeuren wordt door 
ae radio uitgezonden, op Zondag 18 Au
gustus.

FINANTIEELE POSTDIENSTEN EN
FOSTCHECKS

Ook de postcheckidenst werkt weer 
norm aal, d.i. m en kan nieuw e rekenin
gen openen, m en kan geld storten op 
postcheckrekeningen door m iddel van 
stortingsbulletins.

Ook m ag m en opnieuw particuliere 
m ededeelingen doen op stortingsbulle
tins, checks, enz.

De na 11 Mei en tot 20 Juli op h et be
stuur der postchecks toegekom en en n iet 
uitgevoerde checks en overschrijvings- 
orders, dienen ais n ietig  te worden be
schouwd en eventueel te worden ver
vangen.

ONZE BIBLIOTHEEK
Het huis gelegen in de Rogierlaan, ne

vens de K ostschool van ons Athenaeum , 
en dat voor eenigen  tijd  de w oning was 
van den heer Studieprefect Delporte, 
zal nu ingenom en worden om er de 
stadsbibliotheek op te richten, in  af
w achting dat m en h et Panoram a kan  
in orde stellen.

De concierge van de bibliotheek aan  
de W apenplaats, zal nu ook in  de Rogier
laan  haar intrek nem en.

De bibliotheek zal binnen korten tijd  
toegankelijk zijn.
ZONDAG

was er verschrikkelijk veel volk op 
wandel op den Zeedijk, w egens h et al
lerprachtigste mooie Zomerweder, zoo
als wij het in  langen tijd  n iet m eer ge
kend hebben.

Ook op h et strand w as een groote 
m enigte bezig m et pootjesbaden, zwem 
m en en andere genoegens. D it bewijst 
eens te meer, dat een seizoen, bij goed 
spoorwegverkeer, nog m ogelijk ware ge
weest. Zie trouwens m aar eens naar  
Scheveningen, in  Holland.
BERICHT

Tandarts R. Maquet, vroeger wonende 
Frère O rbanstraat, w oont nu Prof. Mac 
Leodplaats (rechtover de Fr. O banstr.).

IN DE M UZI EK AKADEMIE
Door de Bestuurskom m issie van de 

M uziekakadenfje werd deze wépk een  
nieuw organiek reglem ent opgesteld.

Het vorige dagteekende inderdaad  
van h et jaar 1891 en bestond alleen  in  
de Fransche taal. Het werd bij toeval 
door directeur De Vlieger ontdekt.

Het spreekt vanzelf dat dit reglem ent 
aangepast werd en in  h et N ederlandsch  
werd opgesteld.
IN HET «KANON HOTEL»

D insdagavond w aren verschillende 
personen door de openstaande voordeur 
van h et « K anon Hotel » binnenge
drongen en w aren zich fe l aan  h et amu- 
seeren m et h et gooien van steenen, 
staande op een bovenverdieping. Ver
schrikt keken de rare voorbijgangers op, 
n iet begrijpiend van w aar h et geraas 
vandaan kwam.

Zou m en deze deur n iet kunnen slu i
ten zooals vroeger om verder onheil door 
vandalen te  keer te gaan  ?

DE OOSTENDSCHE HAARD
W egens den brand van h et stadhuis, 

ontvangt de secretaris van de m aat
schappij « O ostendsche Haard », alle 
personen, lederen W oensdag, van  18 tot  
19 uur, in het bureel van de O ostend
sche H aardstraat, 2.

De toeziener is  daar ook iederen dag, 
van 13 tot 14 uur, sprekelijk, u itgeno
m en ’s Zaterdags.
OVERLIJDEN

Verleden week deelden wij m ede dat 
de genaam de Peeters Jozef van een  
noogen ladder w as gevallen  en m et een  
zware schedelbreuk werd opgenomen, 
terwijl zijn schoonbroeder Lucien Ver- 
nelst op slag  dood was.

T hans kunen wij m edédeelen, dat Jo
zef Peeters aan  de opgeloopen verwon
dingen M aandag in h et gasth u is over
leden is.

De ongelukkige w as geboren te  Bor- 
gerhout op 11 Oogst 1884 en w as gehuwd  
met Charlotte Verhelst.
BOTER OPENBAAR VERKOCHT

W egens h et feit dat de boter, n iette
genstaande de verordeningen toch  aan  
hooge woekerprijzen verkocht werd door 
zekere personen, h eeft de R ijksw acht 
een onderzoek ingesteld  bij de in  over
treding genom en handelaars. K ort daar
op werd de aangeslagen  boter openbaar  
verkocht aan  26 fr.
NU DAT HET ZOO WARM IS

en h et langen  tijd  geleden is d at het 
nog geregend heeft, zouden onze vrouw
tjes best doen m et voetpaden en straat  
te besproeien, ten  einde die hinderlijke  
stofw olken tew eeggebracht door de au
to ’s, te  keer te  gaan.
REDDINGSDIENST

Deze week is een D uitsche so ld aat bij 
het baden jam m erlijk verdronken. W a
re er een reddingsdienst gew eest, zooals 
wij verleden week voorgesteld hebben, 
dan zou ongetwijfeld dit onheil kunnen  
vermeden geworden zijn.

Het is te hopen dat m en w eldra, sp ijts  
alles, een reddingsdienst op h e t  strand  
plaatsen zal.

HET TRA  M W A C H T H U ISJE
aan ae u i  vern aegn esu aat, dat een  

lie i eeuouwoje is, worat m et even lie i-  
nuuifcc ¿urgen om ringu aoor nen  uie er 
m oeten oppaasen.

¿mu waren er in  de laa tste dagen  
twee ruiten stuK, en reeus werden ¿a-  
jteruag nieuw e m gestoken. Dergelijke 
weiK zaam neia aient gelooid.

RiJV V IELK OERSEN
w aar onjven ae inrichters van  een  

rijwieiKoers ? Vroeger ging er bijna geen  
week vooroij, of m en zag aoor onze stra
ten  üe jongens over aen  weg storm en  
ais duivels, En telkenm ale w as nier veel 
volk. D it bracht neel w at nering in  de 
in n ch ten ü e wijk te weeg.

Wie zal h et eerst beginnen ?

RADIO DE MEESTER
aoet, zooals vroeger, ajle ](everingen 

en nerstellingen  van  radio’s van alle 
merken, m et nieuw m aterieel en  nieuwe 
tqt-Dehoorten. Voorloopig adres : Prin- 
seniaan, 24. Boodschappen en vragen  
voor depannagen m ogen ook afgegeven  
worden bij Boekhandel BOUSSY, Kapel- 
lestraat( op 20 m. van vroeger Huis RA
DIO DE MEESTER) en  in  h et m agazijn  
FANTASIA, lb , Ali. P ieterslaan  (bij Pa
noram a), en ook 24, Prinsenlaan.

FONDS DER MEESTBEGAAFDEN
De schiftingsproeven voor h et Fonds 

der m eestbegaafden vangen aan op 16 
Oogst, te  9 uur, in  de gem eente jongens
school, Ieperstraat, 35.

De candidaten die hun persoonlijke 
kennisgeving n iet konden ontvangen, 
gelieven van dit bericht nota  te nem en.

«DEINING» OPNIEUW AAN DE EER
Na de topprestatie van onze dansleid- 

ster Mej. M. Crombez, kom en tw ee on
zer leden opnieuw onze faam  hoog hou
den.

Mej. O. Verberckmoes w ist zich m et 
onderscheiding de graad van W eten
schappelijke R egentes toe te  eigenen in  
het u itgangsexam en van de Staatsnor
m aalschool te Brugge. Mej. G. Van den  
Hoeck slaagde eveneens m et onder
scheiding in  h et exam en van aspirant 
regentes.

Wij w enschen  beide bekroonden van  
harte geluk en een vruchtbare loopbaan.
DE FILM VAN ONS STADHUIS

Gedurende de treurige gebeurtenissen  
die onze stad  zoo teisterden, werd door 
M. DE MEESTER een zeer volledige 
reeks foto’s gem aakt, vanaf de eerste 
bombardem enten en den brand der Ka- 
pellestraat. Ook van de W apenplaats en  
h et Stadhuis werden foto’s gem aakt, 
reeds gedurende de eerste lu chtaanval
len, en zoo kom t h et dat een reeks van  
10 foto’s de geschiedenis in  beeld weer
geeft van ons Stadhuis en onze Groote 
Markt.

Deze reeks, opgenom en en uitgegeven  
door M. DE MEESTER, en van heden af 
verkrijgbaar in alle boek- en  papierwin
kels, bevat : Io Het stadhuis vóór den 
oorlog ; 2° De brand van h et stadhuis ; 
3° De eerste vernietiging van h et ge
bouw ; 4° A lgem een u itzicht ; 5° Tweede 
vernietiging, aangrijpende foto’s geno
m en op het oogenblik zelf dat h et ge
bouw in de lucht v liegt ; 6° Seffens daar
na ; 7° A lgem een zicht van h et stadhuis, 
nu ; 8° De Wapenplaats vóór den oor
log ; 9° De W apenplaats, nu ; 10° Alge
m een zicht van stadhuis en  W apen
plaats, heden ten  dage.

Deze reeks van 10 foto’s is eenig in  
haar soort en zal voor alle Oostende- 
naars een kostbare herinnering zijn aan  
deze p laatsen, die in  hun leven een ge
w ichtige rol hebben gespeeld.
EEN MINISTERIEELE AUTO

Naar wij vernem en, zou ons stadsbe
stuur in h et bezit zijn van de auto van  
den h. Marcel-Henri Jaspar, den m inis
ter die th an s in  Engeland verder doolt. 
Deze auto was door de Stad opgeëischt 
geworden, om dat zij geheel verlaten op 
het uiteinde der stad  ter beschikking  
van iedereen lag.
STADSWERKMAN OVERLEDEN

Onder de O ostendsche gesneuvelden  
op h et veld van eer, zou er zich ook een  
werkm an van de stadsd iensten  bevin- 
defi, nam elijk  Dejceyser Charles, di|; 
werkzaam  w as in de stedelijke werkhui
zen.

De overledene was alhier geboren op 
25 Juli 1913 en in Februari 1938 gehuwd  
m et Deblieck Zoe.

« H et Visscherijblad » biedt aan de 
jonge weduwe en de getroffen fam ilies 
zijn innige deelnem ing aan.
DE PALMBOOMEN

W egens een technische fout, geslopen  
in  ons artikeltje van verleden week, over 
de palm boom en in  h et nieuw G erechts
hof, geeft dit den indruk alsof wij het 
p laatsen  er van w illen  critiseeren. Dit 
is geenszins h et geval : de palmboom en  
geven aan de eerste verdieping een lu 
xueuse zwier, en daarenboven, wij weten  
genoegzaam  door ondervinding, dat w at 
verricht wordt door den D irecteur van  
den B eplantingsdienst, den h. Verhuist, 
zóó bestudeerd is, d at h et algeheele vol
doening schenkt.

Bestuurder Verhuist dient dan ook 
hartelijk  gefeliciteerd voor dit in itia 
tief.
BOND DER KROOSTRIJKE GEZINNEN, 
OOSTENDE

Het Secretariaat treedt terug in wer
king en  is  toegankelijk  voor de leden  
en voor al de kroostrijke gezinnen, den  
.Dinsdag en Vrijdag van iedere week, 
van 18 to t 20 uur.

Let w el op h et nieuw  adres : Ieper
straat, 24a, nevens den M ilitairen Kring.

Wij herinneren nog dat de gezinnen  
waar de vader overleden is  sinds begin  
Mei 1940, zich zoohaast m ogelijk bij den 
Bond m oeten aanm elden, ten  einde van  
h et W eduwen- en W eezenfonds te kun
nen  genieten.

De leden, die door bem iddeling van  
het W oningfonds, van een Krediet- of 
Bouw m aatschappij een goedkoope wo
ning zouden gebouwd hebben en  wier 
huis door oorlogsfeiten  zou onbewoon
baar geworden zijn, zullen wel wjllen het 
Bestuur raadplegen voor de kwestie der 
oorlogsschade en der herstelling van  
het huis. Alle in lichtin gen  worden gra
tis verstrekt.

MENSCHLIEVENDE DAAD
Wij lezen  in een locaal blad :
« M. M aurice Debusschere, huisbew aar

der van den Schouwburg, deelt ons mede 
dat h et dank is aan  den h. Legaey, van  
onze stad, die zich te Bercqqville be
vond, dat talrijke vluchtelingen aan eten  
konden geraken.

M. Legaey h eeft er ten  andere een ge
schenk gedaan van 4.000 fr. ten  voordee- 
le van de vluchtelingen. »

Wij kunnen h et gebaar van den heer 
Legaey slechts loven, m aar m ogen we 
den heer Debusschere, huisbewaarder 
van den schouwburg, die deze ook in  
plan liet, vragen, m et welke opdracht 
hij zich te Bercqville bevond en welke 
redenen hij kan aanhalen  om to t op h e
den door den gem eenteraad n iet in  den
zelfden zin ais de andere am btenaars 
beoordeeld te  zijn gew eest ?

Ook h ier zal een rechtvaardige be
slissing, in  welken zin ook, m et belang
stellin g  door h et publiek vernom en wor
den.

AAN DE OUDSTRIJDERS 1940
iedereen  w eet aat ae N.S.B. in  h et  

verieüen üe belangen h eeft behartigd  
van alle ouusenjaers, w eauwen en wee- 
zen, alsook van de ouders der gesneu
velden. Het bestuur van üen N ationalen  
Strijüersbond ste lt zich nu voor, in  de 
toeaom st de stoffelijke zoowel ais de 
geestelijke belangen van de oudstrijders 
1940 en anüere oorlogsslachtoffers te  
verdedigen, zonder evenw el de oude 
trouwe leden te verwaarloozen.

De nu reeds teruggekeerde oudstrijders 
worden door h et bestuur van den Natio
nalen  Strijdersbond verwacht in  het lo
kaal « Café Prins Boudewijn », St. Se- 
bastiaanstraat, 22, alwaar steekkaarten  
zullen worden opgem aakt. De ouders 
van gesneuvelden, weduwen en  weezen  
worden er ook verwacht.

De zittingen  worden kosteloos gehou
den iederen Dinsdag, van 18 to t 20 uur.

AAN DE 16-35 JARIGEN
Nu die categorie van opgeroepenen  

stilaan  aan h et terugkom en is, worden  
diegenen die reeds thu is zijn gekomen, 
vriendelijk verzocht zich aan te bieden  
in  h et Café Prins Boudew ijn», St. Se- 
bastiaanstraat, 22, alwaar h et bestuur 
van den N ationalen Strijdersbond zich  
ter hunner beschikking houdt voor het 
opm aken van de noodige steekkaarten  
over h et verlies of sleet van kleederen  
en andere voorwerpen, die door h en  wer
den m edegenom en op hun lijdensweg.

De zittingen  worden voorloopig gehou
den iederen M aandag, van 18 tot 20 uur.

Binnenkort zal er een algem eene ver
gadering worden belegd voor alle u itge
wekenen van 16 to t 35 jaar, waarop de 
te volgen gedragslijn  zal besproken wor
den. Wij verw achten dus alle belang
hebbenden in « Café Prins Boudewijn », 
den M aandag, van 18 to t 20 uur. Alle in 
lichtingen  worden kosteloos verstrekt.
OOSTENDE, MEI 1940

U krijgt h et beste overzicht over w at 
onze stad  was gedurende deze bange da
gen, door de phototon- postkaarten en 
kleine foto’s, u itgave DE MEESTER, ver
krijgbaar in  alle goede boekhandels en  
papierwinkels der stad. De volledige ver
zam eling DE MEESTER der foto’s van  
geteisterde gebouwen en zichten  van de 
stad bedraagt m eer dan 500 verschillen
de opnam en. Deze eenige docum entatie  
is ter beschikking van alle belangheb
benden, geteisterden en heeren archi
tecten  en aannem ers. In lichtingen  bij 
de boekhandels der stad  en 24, Prinsen
laan, Oostende.

HET MILITIEGELD
i Luidens een bericht verschenen in  
h et Staatsblad, m ag de m ilitievergoeding  
verder uitbetaald  worden to t en m et 31 
Mei.

De fam ilielooze m ilitairen zullen hun  
dagelijksche 3 frank vergoeding nu per
soonlijk worden uitbetaald.

De zw angerschaps- en  geboortever- 
goedingen worden alleen u itbetaald  w an
neer de belanghebbende kan bewijzen, 
dat zij sedert 7 m aanden zwanger was 
op 31 Mei.

De tweede 125 frank wordt alleen uit
betaald, w anneer de geboorte p laats  
greep vóór 31 Mei. Bijgevolg zullen heel 
w at zwangere personen op 31 Mei m aar 
125 frank ontvangen in p laats van 250 
frank.
VERDIENDE BENOEMING

Sedert 1 Augustus werd de politieagent 
Jacques V andepitte tot politiebrigadier 
bevorderd.

Wij kunnen den jongen brigadier 
slech ts gelukw enschen m et deze bevor
dering en zijn overtuigd, dat hij to t eere 
van ons politiekorps zal strekken.
RIJWIELDIEFSTAL

Het is n iet de gem eentebediende Leer
m an Albert, m aar zijn broeder Raymond  
die een k lacht ingediend h eeft tegen  een  
politiebrigadier, w egens d iefsta l van  zijn 
fiets.

ACCIJNSRECHTEN OP BIER
Met ingang van 2 A ugustus werd het 

aan ta l opdecim es op h et beloop van h et 
accijnsrecht op de vervaardiging van  
bier gebracht op 5, aangezien de d icht
heid  er van verminderd is.

EXAMENS
! Naar verluidt, zouden de exam ens van  
! de M eisjesberoepsschool eerst in den 
1 loop van de m aand November p laats  
grijpen.
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“A LA VILLE DE LONDRES»
zijn VOORLOOPIG OVERGEBRACHT

ADOLF BUYLSTRAAT, 8
AUX MAGASINS REUNIS
Groote keus van allerhande Artikelen 

Sterk Verminderde Prijzen
X
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ELECTRI CITEITSPR IJS

Voor de m aand Augustus wordt het 
W intertarief toegepast voor gas en  elec- 
triciteit, d.i. 1.58 fr. per m3 gas, 2.61 fr. 
per kilow att electriciteit, en  de drijf- 
Kracht aan 1.53 fr. Dezelfde prijzen wer
den ook gerekend voor h et verbruik der 
m aand Juli.
IN DE GEMEENTERAADSZAAL

Zooals wij vroeger reeds hebben m ede
gedeeld, zal de gem eenteraadszaal ver
sierd worden m et een groote schilderij 
van bij de 8 m eter, voorstellende de ha
veninstellingen  onzer stad, dat in  ons 
paviljoen te Luik zooveel bijval had.

T hans vernem en wij dat de zaal ook 
zal versierd worden m et de portretten  
van onze vier vorsten. De h. Hansoul 
brengt th an s deze schilderijen  in orde.
OORLOGSTROFEEEN

Oostende bezit een rijke verzam eling  
van allerlei herinneringen uit den oorlog 
1914-1918. Bekend zijn h et IJzerpanora- 
m a en h et Fort Napoleon.

N aar verluidt, beschouwen de Duit- 
schers deze voorwerpen ais oorlogstro- 
feeën en  nem en zij ze dan ook mee. Ook 
h et groote schilderij van B astin  m oet 
er aan  gelooven.
IN DEN BURGERLIJKEN STAND

Volgens een locaal weekblad, zou de 
Vereeniging van G eneesheeren de dok
ters Merchier, Lauwereins, H eym ans en  
Dochy voorgesteld hebben voor het vast
stellen , bij den burgerlijken stand, van  
gebooorten en sterfgevallen, en  zouden 
zij dan ook in deze hoedanigheid  aan
gesteld  zijn.

Wij m eenen hier te m ogen aanmerken  
dat de aanstelling van een geneesheer 
voor den burgerlijken stand  door den 
G em eenteraad m oet gestem d worden. 
Daar dit tot nog toe n iet is  geschied, 
kan er ook geen sprake zijn, voorloopig 
althans, dat deze dokters in deze hoe
danigheid aangesteld  zijn.

WEER ’N FRANK
De D uitsche Overheid laa t thans, op 

de openbare baan, de eenzelvigheids- 
kaarten nazien van alle voorbijgangers. 
Deze dateerend van 1937, zijn nog gel
dig, m aar m oeten een nieuw en stem pel 
dragen van h et stadsbestuur m et aan
duiding van h et jaartal. « De Zeewacht » 
schrijft dat m en ten  stadhuize ant
woordt dat m en n ochtans daarvoor geen  
onderrichtingen ontvangen heeft, zoo
dat men, om verdere m oeilijkheden te 
vermijden, verplicht is een nieuwe een- 
zelvigheidskaart te nem en, waarvan  
kost 1 frank. Het zijn al frankskens die 
geen naam hebben.

Totdaar « De Zeewacht ».
Wij vinden dien m aatregel van de be

zettende Overheid, integendeel, zeer 
goed, daar een eenzelvigheidskaart na  
vier jaar toch ais versleten dient be
schouwd.

OOK TERUGGEKEERD
W oensdagavond is  onze vriend en me

dewerker, de h. Henri Degraeve, van het 
Zuiden van Frankrijk, onbezet gebied, 
teruggekeerd, na er in  h et soldatenleven  
treurige m aanden beleefd te hebben.

De heer Degraeve zal vanaf volgende 
week zijn p laats ais redacteur van «Het 
L aatste Nieuws» te Brussel, hernem en.

Wij hopen van hem  enkele bijdragen  
te zullen publiceeren, welke een hel dag
lich t zullen stellen  van w at er in  de 
m ilitaire kam pen van h et onbezette ge
bied gebeurt.

VERZENDING VAN POSTSTUKKEN
V anaf 2 A ugustus m ogen in h et bur

gerlijk postverkeer tusschen  D uitschland  
en België, buiten de gewone kaarten, 
ook gewone brieven gew isseld worden. 
Ze m oeten opgesteld  zijn in  het Duitsch, 
Vlaam sch of Fransch en volgens h et ta 
rief van den in ternationalen  dienst ge
frankeerd, worden ^postkaarten  1 fr., 
brieven enkel port 1.75 fr.).

Het verkeer m et andere landen blijft 
geschorst.
PRIJSUITDEELING

Donderdagnam iddag had in h et ste
delijk M uziekconservatorium, de p lech
tige prijsuitdeeling p laats in tegen
woordigheid van Burgem eester H. Ser- 
ruys, Schepenen Devriendt, Sm issaert 
en Van Coillie, Bestuurder Em iel De 
Jlieger, leden van  de Bestuurscom m issie 
dn talrijke leeraars en  leeraressen.

Het was de h. Devriendt, Schepen van  
Openbaar Onderwijs, die de traditionee- 
ie rede hield  en in hartelijke bewoordin
gen alle leerlingen aanm aande om voort 
,e werken en zich te bekwam en in de 
muziek, een der edelste uitdrukkingen  
der kunst.

D aarna greep de prijsuitdeeling p laats  
en werd deze intiem e p lechtigheid  be
sloten.

De bestuurscom m issie vergaderde 
achteraf en nam  verschillende m aatre
gelen van bestuurlijken aard.

OP HET STADHUIS
Sedert M aandag zijn de d iensten  van  

het Secretariaat en h et Econom aat, over
gebracht naar het G erechtshof, in  de 
groote zaal, welke overeenkom t m et de 
G em eenteraadszaal, m aar dan links van  
de trap.

Andere diensten zullen volgen.
MIJN GESPRONGEN

M aandagm orgen werd een  aangespoel
de m ijn, welke aan Breedene lag, door 
den bevoegden d ienst onschadelijk ge
m aakt, door ze te  la ten  ontploffen, ge
zien er geen vrees w as om ruiten te 
doen springen in  de om geving.

5REUKBANDEN -  BUIKBANDEN 
MAAGBANDEN  
LENDENSCHOTBANDEN  
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Bandagist — Masseerder
ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE
Begeeft zich ten huize 
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VERVOER - Afhaling en Bestelling

Odilon Vertinde ten huize

Tel. 71532 Privé 71159 I
Burgerlijke Stand

GEBOORTEN

27 Juli. — M arnix Storme, van  Geor
ges en Alice Buysse, Gelijkheidstr., 46. 
— Fernande V ansevenant, van Robert 
en Hilda Cloet, W ittenonnenstr., 26.

28. — S tefaan  Ham ers, van M aurits 
en Aline Braem , Troonstr., 25.

2 9 . — Jacqueline Vlassenbrouck, van  
M aurits en M aria Vynck, W erkzaamheid- 
straat, 85. — Erna Helsm oortel, van  Isi- 
door en G eorgette Faict, Gelijkheidstr., 
34.

30. — Annie Bonte, van Gerard en Ra
chel Dewitte, Groote Markt, 23, Veur- 
ne.

1 Augustus. — Werner Bekkens, van 
Marcel en Joanna Deputter, Prof. J. 
Vercoulliestr., 25. — Fernand Smagge, 
van Edmondi en Sim onne Fonteynie, 
Nieuwpoortsteenweg, 109.

Mevr. JONGBLOET

j., wed. van Emiel Hubrechsen, Amster- 
uam sir., 31.

z. — neon Gevaert, 69 j., wedr. van  
Pnarailae Casqeieins, Cnristinastp., 6b.

(BurgeriijKe slachtoffers)
26 Mei. — Julia De Groote, 47 j., echt, 

van Emue Berton, wonende te  Heist.
27. — Christian Goris, 16 j., wonende 

te B russel.

Wendt U bij STERFGEVAL tot

A ugust Verburgh
Aannemer van Begrafenissen
OUSTSTRAAT, 36 — OOSTENDE

(Militairen)
’* 24 Mei. — Petrus De Bruyn, 39 j„ sol
daat, stam n. 197/42166, eent. van Flo
rence Poppe, woont te Hoboken.

27. — Jean Dubois, 29 j., soldaat, echt, 
van Renée Godefroid, woont te Châtelet. 
— Jean Claes, 26 j., soldaat, stam n. 277/ 

brengt ter kennis dat haar MOEDER- 11359, woont te  Tiileur. — Charles Mot- 
HUIS, Frère Orbanstraat, 143 (nevens toulle, 39 j., soldaat, stam n. 177/7930, 
de kliniek) OPEN is en dat zij zich steeds echt. van Maria Boucher, woont; te Beau- 
ter beschikking houdt van haar geachte mont. — Fernand Lemoine 40 j , mare- 
clienteele. i chal de logis, stam n. 140/20136, echt. van

Haar zuster, kortelings ais vroedvrouw Gabrielle Collin, wonende te Grivegnée.
gediplom eerd, 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

27 Juli. — Alfons Germonpré, 42 jaar, 
echt. van Angela Eyland, Leffingestr., 
271.

28. — Joseph Berton, 77 j., wedr. van  
Sophia Cordonnier, C hristinastr., 109. — 
Eugenie De Ghey, 70 j„ echt. van Arii 
Lacroix, Oude Molenstr., 20. — Gabrielle 
Burggraeve, 53 j., echt. van M aurits Ol- 
luyn, Alf. Pietersl., 99. — Frans Loncke, 
88 j., wedr. van M aria Keters, echt. van  
A nastasie Billlet, Ieperstr., 5.

29. — Irm a Knockaert, 45 j., echt. van  
Aloysius Reniers, W eidenstr., 26. — Ce
lina Corveleyn, 51 j., echt. van  Oscar 
Blondeel, wonende te Middelkerke. —  
Hector De Tavernier, 65 j., echt. van Re
ni 1de Reynaert, Th. Vanloostr., 12.

31. — Lucien Verhelst, 32 j., echt. van  
Maria Clement, Gelijkheidstr., 3.

(Aangespoelde lijken)
28 Juli. — André Brun, Fr. soldaat, 

jaarkl. 1934, stam n. 2012, Bordeaux.
30. — Onbekende Engelsche soldaat. — 

Paul Guiraud, Fr. soldaat, jaarkl. 1927, 
stam n. 2203 te M ontpellier.

HUWELIJKEN

30 Juli. — De Zutter Medard, m etser 
en Clem ent Marguerite, z. b. — Noter- 
daem  Louis, handelaar, gescheiden van  
R oland Gabrielle, en Callier Jenny, z. b.

2 Augustus. — Decoster Prudent, be
diende en Lepeer Simonne, bediende.

3 Augustus. — D em eester Gerard, ho
telbediende en Legein Julienne, z. b.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN

4 Augustus. — Vander Vorst Albert, 
handelaar en Schoonjans Suzanne, z. b., 
A. Pietersl., 27. — Aldersons Guillelm us, 
staatsw erkm an en M ollet Gilberta, Ma- 
ria-Theresiastr., 40. — Vanhee Roger, 
hotelhouder, N ieuwpoortsteenweg, 64 en 
De Wever Agnès. — Everaert Gustavus,

1 Augustus. — Herm anie Állegoet, 84 sm id en Goens Irma, werkster.

OPGELET MET UW BRIEFWISSELING
« De Zeewacht » schrijft :
«B lijkens offici^ele medecteeling zal 

m et strengheid worden opgetreden te 
gen het overbrengen van oriefw isseling  
uit België naar Nederland en omge- 
Keerü, aoor private personen, daar d i t . 
aoor de D uitsche overheid ais een n iet  
geoorloofden brievensmokkel wordt be
schouwd, w aaraan ze een einde w enscht 
te stellen.

Wij vragen ons af, en wij zijn eerder 
geneigd te denken van ja, dat dezelfde 
maatregel van toepassing; is op de brief
wisseling tusschen België en Frankrijk, 
en omgekeerd. »

Tot daar, « De Zeewacht ».
« De Zeewacht » schaam t zich dus n iet 

te vragen dat de D uitsche Overheid de 
nonderdduizenden m enschen, die noch  
van man, vader of moeder, vrouw of 
Kinderen en andere fam ilieleden weten, 
¿ou berooven van een troostenden brief, 
waarin hun verzocht wordt zoo spoedig  
m ogelijk uit de h el van  Frankrijk te
rug te keeren.

Is h et m isschien  om dat de fam ilie van  
De Zeewacht », welke over geld en au

to’s beschikt, terug thu is is, dat onze 
jongens, vrouwen en kinderen aan hun  
iat in  Frankrijk m oet,e|i overgelaten  
worden, in  een land, waar elkeen slech ts  
m et diepe treurnis aan terugdenkt ?

Gelukkig dat de D uitsche bezettende 
1 m acht w eet w at er haar in dit opzicht 
1 ais rechtvaardig voorkomt.

Ze zal in  elk geval aan «De Zeewacht»
1 geen lessen  te nem en hebben.

WIJZIGING DER LOONEN
K rachtens h et besluit van 1 Augustus 

1940, is h et voortaan verboden loonen  
en wedden te wijzigen, tenzij vermeer
deringen voortspruitende van een wet 
of besluit.

Alle schom m elingen worden u itgescha
keld ; de loonen welke van  toepassing  
waren op 10 Mei, blijven gehandhaafd.

VLEESCHRANTSOENEERING
In h et Staatsb lad  is  een besluit ver

schenen rakende de vleeschrantsoenee- 
ring w aarin  gezegd wordt, dat de pen
deri j, d.i. de ingew anden versch of toe- 
oereid, m et uitzondering van de m aag, 
de longen, h et hart, de lever, h et bloed, 
de pooten en den kop zonder tong en  
¿onder halsrand than s ook gerantsoe
neerd zijn.

REDDINGSDIENST
De leden  die begeeren in lichtingen  te 

oekomen, kunnen zich  wenden iederen  
M aandag van  17 to t 18 u. in  het lokaal, 
Hotel Universel, Ad. Buylstraat, lb , waar 
het bestuur ter hunner beschikking ver
blijft.

Ook wordt er op aangedrongen, zoo 
spoedig m ogelijk foto’s m et de noodige 
gegevens gedurende dezelfde zitting in 
te brengen, ten  einde de lidkaarten in  
regel te  stellen.

HET OVERTOLLIG BENZINEGEBRUIK 
TE OOSTENDE

In ons jongste num m er m eldden we, 
dat op de 19 duizend liter welke verleden  
m aand aan de Stad Oostende werd toege
kend, er 8.000 door de Stad verbruikt 
werd, w at overeenkom t m et 40 t.h. van  
de toegekende hoeveelheid.

In een onderhoud, welke we deze week 
m et Schepen Boudolf en Burgemeester 
Serruys hadden, werd ons uiteengezet, 

dat onze bewering inderdaad juist was,
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EN NETTENFABRIEKEN

en  dit op h et eerste zicht te veel zou 
lijken.

N ochtans werd ons gewezen op de 
soepuitdeelingdn, waardoor voor het 
vervoer van w ater alleen in  den begin
ne veel benzine noodig was. Hetzelfde 
m ag gezegd worden voor w at het 
ander vervoer betreft, daar talrijke puin- 
hoopen en zaken dienden in  orde ge
bracht.

Thans is de S tad  bezig m et h et zich  
aan sch affen  van paarden, en een ste l
selm atige kontrool op h et benzinever
bruik zal gehouden worden om handel 
en nijverheid er zoo ruim schoots m oge
lijk  gebruik van te  laten  m aken.

OOK TERUG
De heer Arthur Desm et, kolenhande

laar, Steenw eg op Nieuwpoort, 29-44, is 
th an s ook m et zijn fam ilie uit Frank
rijk teruggekeerd.
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INSPECTIE
¿ateraagnam iddag, te 3 uur, had in 

de pom pierskazerne, een volledige in 
spectie p iaats van n et m ateriaal van  
ae steaeujke Brandweer, onder leiding 
van oeveinebber ü . Vanhecke. Spijtig  
aat m en aa t voor den oorlog ook zoo 
n iet regelm atig deed.

BENOEMING
Bij K.B. van 14 Mei 1940 verschenen in 

h ei B eigiscn ö iaa tso iad  van  17 Mei 1940, 
m  iaa, iw eede uitgave, weru ue heer se- 
orecnts m ., doctor in  de reenten, liceu- 
ciaat in  JNoiariaat te Brugge, n o ta ii* 
penoem a ter stand plaats o o sien d e  iii

- ,  A iging van den heer S ch autteet au. 
ais au saanig  aitreedt.

UPRUEP AAN UE VLAAMSCHE GUL
. u u r t v c l l t t N I U I N ü c M

Wij aoen een dringenden oproep aan  
de viaam scne uuituurvereenigiilgen van  
u osien ae, ae aen m iieve  sticntingsver- 
gaaen n g  te w inen oijwonen, aie zaï 
p iaats neooen op M aanaag iz Augustus, 
te zu u. stip t ui net Hotei idis, Vmaicti- 
vekaai.

u aar zal tevens de opvoering bespro
ken worden van de R uoenscantate aooi 
n et Fnnnarm oniscn orkest van Antwer
pen.

V erscheidene Cultuurvereenigingen  
traden reeds tot h et Verbond toe, op de 
voonoopige vergadering van Woensdag, 
waarop n et princiep van de uitvoering 
der can tate werd aangenom en.

De Cultuurvereenigingen die, bij ver
getelheid, geen uitnoodlging voor M aan
dagavond zouden ontvangen, gelieven  
net ons n iet ten  kwade te duiden en 
liüui ecii d igevaaraigae naar de verga
dering te willen zenden.

Geen enkele Cultuurvereeniging zou 
m ogen afzijdig blijven. Nu m eer dan  
ooit is concentratie der Cultuurvereeni
gingen  geboden.

Het voorloopig Comité.
KOMEN ZE OOK TERUG? —

Naar wij uit goede bron vernomen  
hebben, zouden nu ook de oud-schepe- 
nen Peurquaet en Edebau naar onze stad  
terugkeeren, daar zij th an s aan de noo
dige benzine zouden geraakt zijn om den 
terugweg të âanvaarden.

DE STADSTRAMS
rijden sedert Donderdag n iet meer 

rond de stad  en ook n iet m eer tot Ma- 
riakerke-Dorp. Inderdaad, w egens het 
uitvoeren van herstellingsw erken, is h et  
verkeer m oeten onderbroken worden. 
Derhalve loopen de tram s van de Frank- 
rijkstraat to t aan de K apellestaat en  
van de E lisabethlaan to t aan den 
schouwburg.

Een nieuwe uurrooster werd dan ook 
uitgehangen. Herinneren wij er tevens 
aan, dat de lijnen  3 en  4 n iet m eer tot 
de M arie-Joséplaats rijden, m aar wel tot 
aan de Kapellebrug.

De lijn  van  Knokke-Blankenberge rijdt 
over den ouden weg, achter de statie, 
naar de M arie-Joséplaats.

DE SPAARBOEKJES
Nu de postkantoren hun gewone vóór- 

oorlogsche bezigheden hervat hebben, 
worden de spaarboekjes opnieuw in  de 
post u itbetaald  en n iet m eer in  de 
Banque d ’Anvers, waar m om enteel de 
kantoren van de N ationale Bank geves-

DE CINEMAPROGRAMMA’S
Van week tot week groeit h et aantal 

cinem abezoekers, alhoew el deze toe
stand, sp ijts h et Zomer is, ver van be
vredigend is.

Toch spannen onze cinem a’s zich in  
om zoo goed m ogelijke program m a’s te 
geven, en vooral deze week is er een  
m erkelijke verhooging in h et gehalte der 
vertoonde film s. Wij wijzen op R ialto  
(Mot de Cam bronne), Rio (Veldtocht in 
Polen) en  de Palace, die van heden af, 
na R ialto en Roxt, ook U fa-actualiteiten  
ui eerste week geeft, en  dan nog in de 
Vlaam scte taal. De docum entairs welke 
de hoofdfilm  voorafgaan, verdienen in  
net bijzonder de aandacht. De Caméo 
jren gt ons een heerlijke verrassing m et 
dat juw eeltje van een film  «Pygmalion» 
opnieuw te vertoonen. )

Kortom, iedereen vindt deze week zijn  
goesting. Voeg daarbij dat de prijzen der 
p laatsen  m erkelijk verm inderd zijn, en 
elkeen zal naar de cinem a gaan.
UE HOVINGEN

Wij hebben opgem erkt dat, sp ijts den 
verwarden toestand, onze hovingen en  
parken n etjes onderhouden zijn en aan  
ae stad  een keurig uitzicht geven. Dit 
spreekt natuurlijk  bestuurder Verhuist, 
uer Beplantingen, ten  beste.

Zouaen de hovingen van de Vercamer- 
school, N orthlaan, ook n iet kunnen w at 
verbeterd woraen ? Thuurtje Vanhoutte 
zou tevreden zijn.

Cinema’s
R I A L T O

Sacha Guitry in  « Het Woord van 
Cambronne ». — V laam sch gesproken
actualiteiten  in eerste week. — Christi
na Soederbaum, Frits Van Dongen in  een  
liefdedram a : « Spoorloos verdwenen ».

Kinderen toegel.

R I O - C I N E
Georges Alexander in « Mijn man is 

een Klepper». — «Veldtocht in Polen»,
een ware docum entair over de veldtocht 
in  Polen.

K inderen toegel.

R O X Y - C I N E
« Occitanie », een  docum entairfilm . — 

Vlaam sch gesproken actualiteiten . —  
Harry Piel in  « Avonturen in Lissabon ».

K inderen toegel.

C A M E O
Leslie Howard in  « Pygmalion ». —

Paul Horbiger in « De lustige Vagebon
den ».

Kinderen toegel.

P A L A C E
Vlaam sche Ufaj-actuali|ljeiten in  eer

ste week. — « Gelé Mysteries in Parijs », 
docum entair. — « Music-Hall Sterren », 
m et Ray Ventura en zijn orkest. — 
« Verwarde Jeugd », groote com edie m et 
H ertha Thiele.

BlankeHberge

S taat van verkoop van versehe visch  
in de m ijn  gedurende de m aand Juli 
1940 : fr. 110.523,65, l i i  vangsten. Be
drag in  1939 : 1.123.703,35 fr. ; bedrag in 
1940 : fr. 500.724,85. V erschil in  m in : fr. 
622.978,50.

21.808 1 /2  kg. garnalen voor 109.445,65 
fr. 10 vaartuigen, l i i  vangsten  garnaal- 
visch voor 1.078 fr.

Prijs der garnalen : vanaf 2.20 tot 9.50 
fr.

Nieuwpoort
ONGEVAL

Aan den hoek van de Lange- en Ieper- 
straten  greep een botsing p laats tu s
schen tw ee m ilitaire vrachtw agens. Al
les beperkte zich to t stoffelijke schade.

HET OPZOEKEN VAN VLUCHTELIN
GEN

W oensdag la a ts t  verliet de auto van  
de brandweer de stad  m et h. Burgem ees
ter Dr A. Van D am m e en h. Floribert 
G heeraert, om er in  Frankrijk vluchte
lingen op te  zoeken. Wij vernem en dat 
deze eerste reis u itgaa t op h et in itia 
tief en op de kosten  van den h. G hee
raert die in  de streek van  Carcassonne 
de vrouw en fam ilieleden  van dezen  
laa tste  zu llen  opzoeken en ook onbegoe- 
derde vlu ch telin gen  m edebrengen.

De w agen  vertrok W oensdagm orgen  
en denzelfden avond kwam en de vrouw  
van den h eer G heeraert en ook zijn  
fam ilieleden  te Nieuwpoort toe.

BIJ ONZE VISSCHERS
H et schip  N.22 werd gelich t en op het  

droge gebracht.
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Kleine
Aankondigingen

Deze kosten slechts VIJF FRANK per 
inlassching. — Maak er gebruik van.

WERKMEISJE, 17 jaar, vraagt p laats in  
gesloten  huis, inslapen. H. Borgersstr., 
33.

TE HUREN 250 FR. per m aand, woon
huis gelegen  Rogierl., 35. Voor sleutel en  
n a z ic h t/ zich wenden : Rogierl., 33.

JONGE LEERAAR geeft lessen  in re
kenkunde, m eetkunde, latijn , Fransch, 
enz., speciale voorbereiding voor exa
m en van het m iddelbaar onderwijs. Zeer 
voord, prijzen w egens toestand. Z. w. : 
C hristinastr., 52, Oostende.

VERVOER cam ionnette, draagv. 1500 
kg. Velodroomstr., 62.

MEID GEVRAAGD voor alle werk. Café 
Hotel des Voyageurs, Vandersweeppl., 9.

Passieve
Luchtbescherming
ONTRUIMING DER STRATEN 

BIJ LUCHTAANVALLEN
De D uitsche Overheid verzoekt mij de 

volgende bekendm aking te doen :
« Daar h et luchtaanval-alarm , in  het 

gebied van België en Noord-Frankrijk, 
eerlang nog n iet door m iddel van sire
nen  (op- en neergaande huiltonen) zal 
kunnen geschieden, m oeten de straten, 
bij het in werking treden van de flak- 
artillerie, ontruim d worden. De straat- 
gebruikers zijn verplicht de schuilloka- 
len  op te zoeken (voor zoover er voor
handen zijn) of zich, op gelijk welke an
dere m anier in  veiligheid  te  stellen. 
Het gerij van de tram s m oet onderbro
ken worden. Auto’s en  om  h et even w el
ke andere w agens m oeten op den ui
tersten  rechterkant (in  de richting w aar. 
in  zij reden) van den weg geparkeerd  
worden, op zulkdanige m anier :

1) dat het verkeer en de kruispunten  
niet belemmerd worden ; 2) dat de
brandkranen vrij blijven.

De brandkranen en de waterputten  
moeten dadelijk op zichtbare wijze aan 
geduid worden. »

Brugge, den 6n Augustus 1940. 
De Provinciale Directeur 
van de Luchtbescherm ing, 

Ct O. LOMBAERTS.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

S P O R T

V O E T B A L
VRIENDENWEDSTRIJD

A. S. OOSTENDE 3
S. V. BLANKENBERGE 0

Onder leiding van scheidsrechter Ver
biest, treden volgende elfta llen  in lijn  :

A. S. OOSTENDE : Calem yn ; Hinde- 
rycKx en Vandeweghe ; A spesiagh, C. 
Hepauw en K. D eschacht ; Vanaieren- 
aonck, Schariaeken, J. Deweerdt, Lee- 
naers en A. Deweerdt.

S. V. BLANKEN BERGE : Monte ; Al
bert Ballegeer en P etten s ; J. Boutte, 
Alfons Ballegeer en M aertens ; J. Hor- 
seele, Jozef Ballegeer, Sabbe, Decorte en 
Deprest.

Blankenberge w int den opgooi en  ver
kiest m et de zon in  den rug te  spelen. 
Oostende verwerft dadelijk de boven
hand en de doelwachter van B lanken
berge krijgt gelegenheid  zich te  onder
scheiden. V erschillende kritische stand
jes vóór het doei der bezoekers worden 
niet zonder m oeite opgeklaard. W anneer 
J. Deweert uit een voorzet van Leenaers 
op de la t kogelt, herneem t Schariaeken, 
m aar m ist een reuzenkans. Af en toe 
poogt S. V. langs h et m iddentrio door 
te breken, doch hun schuchtere pogin
gen loopen spaak op een goed spelende 
locale achternoede, waar Vandeweghe 
zich terdege laa t opmerken. Twee vrije 
schoppen in  h et voordeel der gasten, 
leveren n iets op, alhoew el zij puik wor
den genom en door M aertens en Ali. Bal- 
legeer. Met de thuisclub in  overwegende 
m eerderheid vordert de partij. De rust 
is reeds nabij en steeds is de stand on
aangeroerd. Met de 44ste m inuut even
wel krijgt Vandierendonck den bai toe- 
gespeeíd en rent er mede naar doei ; hij 
lost in  volle vlucht een prachtkogel die 
op halve hoogte in  den linkerhoek bin
nen  vliegt. Oostende leidt bijgevolg m et 
1-0, waneer de koffie geblazen wordt.

Na de verfrisschingen valt Oostende 
spoedig duchtig aan, zoodat de Blanken- 
bergscne achterhoede h et vuur aan  de 
schenen  wordt gelegd. Op de beurt pro- 
beeren de « rood-groene » voorwaartsen  
het op doei te schotten, m aar Monte be
zit goede kw aliteiten  en m aakt alle po
gingen  van den tegenstrever onschaae- 
iijk. Zoo redt hij o.m. een wijd schieten  
van de O ostendsche spil. Aan de overzij
de m issen  de bezoekers daarop een ee- 
nige kans om den stand  gelijk te maken. 
W anneer h et spei 18 m inuten hernom en  
is, on tstaat een scherm utseling vóór de 
netten  van S. V., wier achterhoede maar 
niet kan verwerken ; ten slotte zet Schar
iaeken m et h et hoofd voor aan Vandie
rendonck die onweerstaanbaar nummer 
twee net. B lankenberge blijft zich ver
der m oedig verdedigen, m aar Oostende 
is steeds de aanvallende partij. Hoek- 
speler A. Deweert breekt slag  op slag  
door, m aar zijn goede voorzetten worden  
niet altijd  benuttigd. Met de 34e m inuut 
is deze speler voor de zooveelste m aal 
doorgebroken ; hij zet gepast voor aan  
Leenaers die van kortbij in  volle vlucht 
een prachtig derde doelpunt aanteekent. 
Seffens daarna m ist Leenaers een reu
zenkans. Blankenberge is geenszins ont
m oedigd en  valt dapper aan, m aar de 
verm oeienis begint zich bij hen te doen 
gevoelen en weer is h et Oostende die 
de m eerderheid in h et spei opeischt. Tot 
tw eem aal toe jaagt Leenaers op de lat. 
M et wederzijdsche aanvallen  treedt het 
einde in  en Oostende w int oververdiend 
m et 3—0.

Bschouwingen
De eerste werdstrijd van h et nieuw  

voetoaiseizoen te Oostende had m et de 
groote m assa naar n et stadion van ’t Ai- 
oertparx aangeioxt. Het is nu ook waar, 
aat wij in  ongewone om standigheden  
leven en dit op zijn  m inst te verwonde
ren van . Evenzoo h et fe it dat het pu- 
óliek zich aan geen  hoogstaand spei zou 
m oeten  verwaenten, verm its h et voor 
beide elfta llen  n iet enkel een eerste «sor
tie» daarstelde, m aar beide ploegen van  
een anderen kant ais gevolg van de hui
dige tijden, m et meerdere p laatsvervan
gers zouden dienen op te  treden. Of
schoon Oostende nog een tam elijk  voor
treffelijke ploeg kon in  lijn  brengen, 
liet zulks n iet na, dat de afwezigheid  
van verschillende titu larissen  zich sterk  
liet gevoelen, n iettegen staand e er tegen  
een elfta l gespeeld werd, dat alleen door 
m oed en volharding uitblonk, m aar in 
zake speltechniek  zeker nog voor groote 
verbetering vatbaar is. Daarenboven  
scheen  h et ons toe, dat de bezoekers te 
veel hun aanvallen  op h et m iddentrio 
concentreerden, waardoor h et de stugge 
locale achterhoede n iet buitengewoon  
m oeilijk viel op h et gepast oogenblik m et 
succes in te grijpen. D at Blankenberge 
er n iet in  geslaagd  is de eer te redden  
— hetgeen  ze tusschen  h aakjes wel om 
haar m oedig optreden verdiende —- lig t  
vooral in h et feit, dat Horzeele en De
prest, de twee beste voorhoedespelers, 
te w einig aan  h et werk werden gesteld  
en aldus w einig gelegenheid  kregen ge
vaarlijke standjes vóór h et heiligdom  
van een som s w eifelenden O ostendschen  
doelw achter te  scheppen. Het m idden
trio van « rood-wit » was nui en vooral 
de aanvoerder van h et aanvalskw intet 
bleek ondervinding te kort te komen. De 
m iddenlijn der bezoekers kweet zich  
nochtans goed van haar taak en van de 
verdediging kan alleen gezegd worden, 
dat ze flink haar stuk stond, vooral de 
doelwachter die door m eerm aals gepast 
ingrijpen, w at een goeden kijk op h et  
spei verraadde, zijn elfta l gew is van een 
grootere nederlaag redde.

Wat de O ostendsche ploeg betreft, we

zegden het hierboven reeds dat de af
w ezigheid van enkele titu larissen  zich  
fel net gevoelen. Op zijn geheel be- 
scnouwd, m ag h et e lita l voor een eerste 
« sortie » n iettem in  op een gelukkige 
partij terugblikken. Vooral w as het  
nartversterxend te aanschouw en hoe 
bijv. een Vanüierendonek en vooral een  
Arm. Deweert zich op den voorgrond  
w isten  te  p laatsen  en zich aldus de eer 
opeischten onbetw istbaar de beste ele
m enten der « rood-groene » truien te we
zen. Iedereen w eet reeds langer dan van
daag, dat Vandierendonck een speler 
m et groote toekom stm ogelijkheden is ; 
m aar dat Armand Deweert titu laris De- 
pooter n etjes in  de schaduw  zou ste l
len, is een feit dat we hier graag onder
lijnen, om dat h et eens te  m eer bewijst 
dat A. S. O. ook op dit oogenblik nog  
over voortreffelijke « doublures » be
schikt om ontbrekende of falende krach
ten  m et succes aan te  vullen. N iet alle 
spelers van A.S.O. hebben echter goed  
gespeeld en dit vindt vooral zijn oorzaak  
in  h et feit dat er m angel w as aan oefe
ning, een klein ongeluk dat m et w at 
meer volharding in  de toekom st gem ak
kelijk kan verm eden worden. Voor een  
volgenden wedstrijd tegen  C. S. Brugge 
zal zulks m isschien  reeds to t u iting ko
m en ; in  alle geval m ogen de Oostende- 
naars, na den beloftvollen inzet tegen  
S. V. Blankenberge, m et moed en ver
trouwen de verplaatsing der stoere Brey- 
delzonen verwachten.

KALENDER DER WEDSTRIJDEN 
VAN A. S. O.

D at de O ostendsche « rood-groenen » 
werkelijk n iets onverlet la ten  om zich  
in  form e te  spelen, m et h et oog op een  
gebeurlijk hernem en der nationale kam 
pioenschappen, blijkt genoegzaam  uit 
onderstaande kalender der nog te  be
tw isten  partijen. Deze w edstrijden zijn :

11 Oogst, om 16 u. : A.S.O.- Ç.S. Brugge.
15 Oogst, om 16 u. : A.S.O. - Stadsbe

zoldigden (Politie, Bedienden, Brand
weer, enz.).

18 Oogst, te 16 u. : S. V. Blankenberge- 
A.S.O.

25 Oogst, te  16 u. : C. S. Brugge-A.S.O.
De prijzen der p laatsen  voor deze ont

m oetingen bedragen: 2, 3 en  5 fr.

A. S, O. — C. S. BRUGGE

De eerstkom ende oefenw edstrijd der 
« rood-groenen » gaat dus op Zondag a.s. 
11 Augustus, door, te 16 uur, op eigen  
veld, tegen  h et geducht e lfta l van C. S. 
Brugge, dat verleden W inter op onbe
twistbare wijze m et grooten voorsprong 
het K am pioenschap van W est-Vlaande- 
ren won. Tijdens deze kam pioenschap
pen kwam en de O ostendenaars tw ee
m aal uit tegen  de Bruggelingen : den 
eersten keer werden zij te Mariakerke 
m et 8-0 verpletterd, m aar te  Brugge de
den ze h et veel beter en gelukten een 
3-3 stand. En Zondag ? Over h et alge
m een wordt een goede prestatie vanwege 
« rood-groen » verhoopt, zonder er ech
ter te w illen bijvoegen dat deze aantrek
kelijke partij door hen  kan gewonnen  
worden. Brugge zal im m ers zijn sterkste 
ploeg in h et veld brengen m et in terna
tionalen  Braet en Eeckem an ; verder de 
beproefde spelers Naert, Deschepper,, 
Ballegeer, enz., enz. A lleen Bijliet, op 
dit oogenblik nog in Engeland vertoeven
de, zal noodgedwongen aan den oproep 
ontbreken.

Wat A. S. O. betreft, onderstaande 
ploeg wordt ons m edegedeeld :

Calemyn ; Vandeweghe en W eghsteen  
(of Hinderycke) ; A spesiagh, C. Depauw  
en K. D eschacht ; Vandierendonck, Hol- 
lem eersch, J. D eschacht, Leenaers en  A. 
Deweert.

Geen de m inste tw ijfel of deze span
nende wedstrijd wordt door talrijke 
voetballiefhebbers bijgewoond.

Aftrap te 16 uur door referee Vanden
berghe.

A. S. O. — STADSBEZOLDIGDEN
D at onze voetballiefhebbers zich gedu

rende de Augustusdagen n iet zullen ver
velen, blijkt genoegzaam  uit h et feit, 
dat A.S.O. voor Donderdag 15 A ugustus 
een derde oefenpartij ontworpen h eeft 
op eigen speelveld, en wel tegen  een ge
m engd elfta l der Stadsbzoldigden, ’t  is 
te zeggen uit elem enten van den Oos- 
tendsc.hen Politie S. K., Brandweer en  
Stadsbeam bten. We kunen slech ts be
kennen dat de sym pathieke all round 
sportsm an h. A. Ameel een ploegje van  
Stadsbezoldigden ineengewerkt heeft, 
dat beslist ieders voorkeur zal wegdra
gen en bestaande uit beproeefde elem en
ten, allen bekwaam om h et tegen  een  
flink gedrild tegenstrevend elfta l m et 
succes op te  nem en. Ook h ier m ogen de 
toeschouw ers zich aan een buitengewoon  
hardnekkig betwiste partij verw achten  
waarbij de overwinnaar — indien er een  
overwinnaar zal wezen — h et slech ts m et 
gering doelenverschil zal halen.

Ziehier de sam enstelling van h et elf
ta l der Stadsbezoldigden :

Goddyn ; Lesaffre en Is. Helsm oortel ; 
Aug. Helsm oortel, L. Vande C asteele en  
Glibert ; M. Deprez, Devynck, R. Zwaene- 
poel, E. Zanders en R. Van W alleghem.

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 »

¿ s p  >

HET PRODUCT VAN VERI-ROUWEN.

(Kleine verpakking : Fr. 3,75)

VRIJE TRIBUUN

Ook iets over de 
Soepuitdeeling
M ijnheer de Bestuurder,

Mag ík  U vragen  h ierb ijgaan d e  te  w il
len  op n em en  :

« Overwegende dat dezen die geen soep 
nem en, n iet kunnen aanzien worden ais 
oehoeftigen, verm its m en m ag besluiten  
dat zij eten  genoeg hebben.

» B eslu it n et S iaasbestuur over te 
gaan  tot de studie van een doeltreffen- 
aen m aatregel aie voor gevolg zal heb- 
oen dat siecn ts nog geldelijke steun zal 
verleend worden aan dezen die in ’t  be
zit zijn van een soepkaart en ze regel
m atig gebruiken. »

Dit is een besluit dat een locaal blaa 
voorstelt te treffen  naar aanleiding van 
de groote verm indering van soepuitdee- 
nng, sedert het gem eentebestuur h et be
slu it nam  de soep n iet m eer kosteloos, 
m aar à 0.30 fr. per rantsoen  te verkoo
pen.

Zou m en n iet best doen voor de be
reiding van de soep de groenten te sn ij
den en bij de uitdeeling der soep wat 
oeter te roeren m et een GROOTE pol
lepel ? D it zijn een paar vraagjes van 
stadssoepeters.

Anderzijds m oeten we in acht nem en  
dat het soep verbruik tijdens de warme 
dagen altijd afneem t en dat er altijo  
groote fam ilies zijn die, al wezen zij be- 
noeftig, nu zij weer een stukje soep- 
vleesch kunnen koopen en goedkoop oi 
gratis over groenten kunnen beschik
ken, er de voorkeur aan geven zelf hun  
potje soep te kooken !

Een getrouwe lezer 
NOTA DER REDACTIE. — Wij maker, 

deze opm erkingen aan h et soepkom iten  
over.

Werkverschaffing
 ■ --------

M ijnheer de Bestuurder,
Zouden we van uw blad m ogen ge 

bruik m aken om te  vragen dat h et ge 
m eentebestuur er voor zou waken, dat 
de O ostendenaars te Oostende aan h ei 
werk gesteld  worden in  p laats van 
vreemden.

In het Kon. Athenaeum  zijn h et bijv 
alle buitenlieden, die daar aan ’t  werk 
zijn ; aan de kerk van SS. Petrus en  
Paulus is het hetzelfde.

M oeten wij m isschien  ook n iet meer 
leven ?

Met dank voor opname.
Een schilder en glasbewerker 

NOTA DER REDACTIE. — Wij m aken  
dezen w ensch over aan  de bevoegde 
overheid, m et verzoek de voorkeur te 
willen geven aan de O ostendenaars te 
Oostende, w at m aar rechtvaardig zou 
zijn.

Brieven voor U 
besteld

(VERVOLG VAN BLZ. 2)
Mme Vandenberghe, chez Mme Gründ

lich , S álleles d’Aude, Aude.
M. Balcon, rue Pasteur, 4, Crozon, Fi- 

iiistèrc
M. Peeters, 2e Cie, 52e rég. de ligne, 

aeb ian , Hérault.
A. De Meyre, H otei de la  Poste, place 

Hrammont, Pau.
Flor. Zonnekeyn, 16, rue Pasteur, Lu- 

nel, Hérault.
Mw Mombert-Deley, à Lartryve, par 

St. M ichel de C astelnan, Gironae.
C. Zwanepoel, 1er Rég. A.E.R.O. Nau- 

„iue, le  Cie, A.E.R.O. Station, Montpel- 
iier-Lattès.

Robert Defloor, 87, rue Fréd. B ellan
ger, Le Havre, Seine Infér.

Mme Jean Mégret, 7, rue Crevaux, Pa
ris (16me).

M. Ed. Finger, V illa La Sourcade, rue 
N. Cham berlain, Gelos près de Pau.

Mme Lucienda de Maura, 46, Largo Al- 
ionso Pera, 3ième, Lisboa, Portugal.

Mmes Tendron et Mercier, 9bis, avenue 
Coquebert de Neuville, N ants .

Charles Van Wulpen, M arsilly bij La 
Rochelle.

M. en Mme E. Delmée, La Vigie, Che
m in du C hâtaignier, Antibes (Alpes Ma
ritim es).

Albert Duquesne, 10, rue St. Abdon, 
Marjère (dép. Ariège). )

J. Rogier, chez Mme M artin, rue Roya- 
ie, Puym irol (lez Agen), dép. Lot et Ga
ronne.

VA\ IKI =>:= = Kî IX

Eigenaardige
proefnem ing

 ■-----
Een belangwekkende proefnem ing  

wordt th an s in  Sovjet-Rusland gedaan. 
R ussische vischdeskundigen hadden na
m elijk vastgesteld , dat de visch  in de 
zee van Azof en  in  de Zwarte Zee veel 
grooter en vetter w as dan dezelfde 
visch, voornam elijk steur, brasem, enz. 
in de K aspische Zee. Na onderzoek  
bleek, dat in  eerstgenoem de zeeën, een  
veel rijker en voedzam er vischvoedsel 
voorhanden w as dan in de K aspische 
Zee, voedsel dat vooral b estaat u it een 
klein dierlijk organism e. H et geldt hier 
een zekere wormsoort, den zoogenaam - 
den Nerus-worm, die in  de zee van Azof 
overvloedig voorhanden is.

T hans hebben de vischdeskundigen  
een proefnem ing gedaan, om de bedoelde 
wormsoort naar de K aspische Zee over 
te p lanten  en een expeditie is onderweg, 
die m illioenen worm pjes van de land
tong van Bedrjansk n aar hun nieuwe 
bestem m ing zal brengen.

VerdonckMinne
BREUKMEESTERS - ORTHOPEDISTEN

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

KUNSTBEENEN  

IN DURALUMIN  

DE MODERNSTE EN DE 

STERKSTE TOT HEDEN 

— UITGEVONDEN — 

ELASTIEKE KOUSEN  

ALLE KINDER- EN  

ZIEKENARTIKELEN —

ORTHOPEDISCHE KORSETS 
osa scheefgegroeide kinderen terug
 recht te brengen ---------

ALLE TOESTELLEN VOOR MIS
VORMDE BEENEN EN VOETEN
— voor VERLAMMING —
— en BEENDERZIEKTE —

Sprekelijk te Oostende, H. Serruysl., 7
Ieder werkdag van 8 tot 18 uur

ZELFDE HUIS TE BRUGGE: ZUIDZANDSTRAAT. 25


