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LICHTEN
AUGUSTUS

Uit AdU

1 D 4. 8 19.29
2 V 4.ÎU 19 . Z i
3 z 4.11 19.ZU
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.: 4 47 18.4-;
27 D 4.48 13.40
28 W 4 .;-9 18.38
29 D 4.51 18.30
30 V 4.53 18.34
31 Z 4.54 18.32

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

HOOG-
W A T E R

AUGUSTUS

1 D lO.Oo 22.25
2 V 10.57 23.15
3 Z 11.41 —
4 Z — lz .22
5 M U.41 13.02
6 D 1.24 13.44
7 W 2.U8 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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De Toekomst van Oostende
Er loopen zoo allerlei geruchten rond 

over den opoouw van Ooscende. De eenen  
zeggen : m en zal die straat verbreeaen, 
de anderen zeggen : m en zal h et stadhuis  
aaar of daar zetten, enz...

In  werjsenjkneid w eet nog niem and  
iets, w ant h et problem a is zoó ingew ik
keld dat de beste bouwmeesters, de besce 
ingenieurs bekennen dat alles tot in zijn  
p untjes m oet bestudeerd worden, wil 
m en niet later m et een verkeerd resul
ta a t komen en van Oostende een m isbak
sel m aken van moderne blokhuizen en 
rococostijlen.

Het grootste vraagstuk is : in  welken  
stijl zal h et stadhuis, de Groote Markt 
en de K apellestraat gebouwd worden ï  

Daarop is de Comm issie van Urbani
satie  nog n iet kunnen akkoord komen. 
De eene bouwmeester zou w illen Spaan- 
sche stijl zien, de andere Ita liaansche  
stijl, andere gem engde stijlen . En deze 
kw estie sch ijn t nog n iet zoo rijp om op
gelost te worden.

Inderdaad laa t ons aannem en, dat 
h et stadhuis in  moderne of ultra moder
ne stijl wordt opgebouwd, dan is het 
hooidzakelijk dat ook de gebouwen der 
Groote Markt in  denzelfden stijl zullen  
m oeten opgetrokken worden. Aannem en
de, dat alle eigenaars daarop ingaan, 
dan wordt de Groote Markt een soort 
vesting van zware vierkante gebouwen.

Naar wij vernem en, h eeft Prins Karui 
aan den heer Burgem eester te kennen  
gegeven, dat Zijne M ajesteit de Koning  
m et spijt onze Groote Markt en  h et stad
huis op deze w ijze zou zien herbouwd.

Deze belangstelling vanwege het Hoi 
voor onze stad, is voor ons stadsbestuur 
en voor de inwoners zeer vereerend, en 
de m eeste leden van de Comm issie van  
Urbanisatie gaan m et deze zienswijze 
akkoord. Ook zal n iets besloten worden  
zonder dat Zijn M ajesteit er van op de 
h oogte gebracht wordt.

Vele leden der Com m issie stellen  de 
S paan sch e stijl of V laam sche stijl voor, 
en ons dunkt dat dit m isschien  nog wel 
een goede oplossing zou zijn. Verder ook 
werd er voorgesteld, de gevels op kolom
m en te zetten, en zoodoende onderaan de 
huizen w andelgangen te scheppen, die 
uiterst goed te pas zouden komen in  
geval van regen en geweldige zonnestra
len. M oest geheel onze Groote Markt op 
deze wijze omringd worden, dan zou het 
voor de vreemde bezoekers u iterst aan
genaam  zijn de concerten en feesten  bij 
te wonen. De terrassen  zouden h a lf be
schut zijn en er zou zich daar een zeer 
in teressante sam enscholing van m en
schen voordoen, die voor den handel ui
terst voordeelig zou zijn.

Verder stelden  ook som m ige leden voor 
de K apellestraat n iet breeder te m aken, 
m aar de straat m et asphalt te beklee- 
den, m et lage voetpaden. D it zou de il
lusie geven, dat de straat verbreed is, 
zonder aan de rooilijn te  m oeten komen. 
Anderen stellen  voor, ook de gevels op 
kolom m en te brengen, en zoo weer een  
heele reeks w andelgangen te  scheppen. 
En dit ware zeer zeker voor de m eeste 
handelaars een zeer voordeelige schik
king. De straat zou van onder m et twee 
of drie m eters lan gs beide zijden ver- 
breeden. Zij zou een aangenam e en goed 
beschutte w andeling zijn, en geen tw ij
fel, of de K apellestraat zou druk bezocht 
worden.

Ongelukkig staa t de Com m issie vóór 
h et feit, dat som m ige huizen in de K apel, 
lestraat zóó ondiep zijn, dat er zeer wei-

Alhoewel dit voorstel heel verdienste
lijk is en  m isschien  wel een zekere druk
te in  den Zomer zou tew eeg brengen, 
toch biedt h et veel nadeelen. Inderdaad  
is  h et te vreezen, dat deze p laatsen  
G hettas worden of dat de w inkels in  
nanden komen van tw eederhand hande
laars zonder vaste woonst, en  zonder 
verantwoordelijkheid.

Verder ook zouden op deze p laatsen  
al de achtergevels der huizen van de 
C hristinastraat en van de K apellestraat 
uitgeven, die een treurig kontrast zou
den vorm en tegenover al die nieuwe 
winkeltjes.

Maar w at er zeker zou kunnen aan
gevat worden m et deze open plaatsen, 
dit is ze inrichten  ais autoparken, h et
geen totaal in  onze stad ontbreekt. Dit 
zou aanzienlijk h et verkeer in  den Zo
m er beteren. Deze parken zouden kun
nen verhuurd worden, en  de auto’s, m its  
een klein inkom geld, zouden er in zeker
heid  staan. Er zou in h et m idden van  
elke p laats ook een overdekte p laats  
kunnen aangebracht worden, m et naph- 
tapom pen en alles w at ten  dienste kan  
staan  van  onze vreemde bezoekers.

Wat nu de Breidelstraat betreft, deze 
straat zou verbreed worden lan gs den 
Zuidkant, en daar het stadhuis waar
schijnlijk  een viertal m eter zou kunnen  
achteruit gebracht worden, zou er een  
zeer bevredigende rooilijn on tstaan  tus- 
schen de Groote Markt en  de Groensel- 
markt. Deze rooilijn zou kunnen doorloo- 
pen m et een nieuwe rooilijn der Nieuw- 
straat. Zoo zouden onze drie m arkten  
m et breede straten  verbonden worden.

Verder kan ook de G roenselm arkt aan
zienlijk vergroot worden, m et de blok 
gelegen tusschen  de D w arsstraat en de 
N ieuw straat op te ruimen. Een zeer aan
zienlijk stuk hoort toe aan de Stad. De 
V laanderenstraat wordt beslist verbreed, 
daar ze in den Zomer een algem een be
letsel is voor h et verkeer.

B lijft nu een zeer belangrijk punt 
over, nam elijk  : de ingang der stad,
door de autostrade. Zooals m en weet, 
werd er m in of m eer besloten door het

De Verzekering der 
Visschersvaar-

tuigen en Visschers
— ■ —

Wij vestigen  de aandacht van de ree- 
ders op h et feit, dat zij bij gebeurlijk in  
zee gaan op de visscherij, de bem anning  
en de vaartuigen tegen  gewoon en oor- 
logsrisico m oeten verzekeren.

W at de verzekering tegen  gewoon ri
sico betreft, hopen we binnenkort ook 
hier een volledige verandering te zien  
gebeuren.

Na onze reis naar Frankrijk, zal dit 
vraagstuk in zijn geheel krachtdadig  
aangevat en doorgevoerd worden in sa 
m enwerking m et de belanghebbende 
m iddens en ons Zeewezen.
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Al!e benoodigdheJen voor 
Z eevaart, Zeevisscherij en
— O penbare W erken  —
—  Mazout « Purfina » —  
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De dem ping van h et derde dok door 
h et afbraakm ateriaal van vernielde hui
zen, h eeft bewezen hoe m oeilijk h et zijn 
zou het groote tweede dok gevuld te 
krijgen en de veel te  grootsche plannen  
van h et voorm alig stadsbestuur zijn dan  
ook voorloopig opgegeven om een een
voudiger oplossing voor te stellen . Deze 
zou hierin bestaan de autostrade naar de 
Leopoldlaan te leiden m et slech ts een  
vertakking naar de V isscherskaai, ter
wijl de dokken zouden behouden blijven  
en dienen voor de jachten.

Het zeer uitgestrekt plein, dat door de 
dem ping van de dokken zou ontstaan  
zijn, zou in elk geval nog verscheidene 
jaren een groote verlatenheid  hebben ge
vormd in h et centrum  van de stad. De 
vraag is echter of h et Zeewezen zijn plan  
zal la ten  varen om h et Zeestation m et 
h et station  van de Car-Ferry te verbin
den.

[Onze Reizen in Frankrijk
De heer A. Janssens terug

9®99®9@®9®®@9®9

Inlichtingen voor 
onze Lezers

Wij vestigen de aandacht van onze 
lezers op het feit dat we onze rubrieken 
«Vragen  en Antwoorden» ,  «W e  hebben  
nieuws van » en « Wie bezorgt  er ons  in
l i cht ingen over », to t volgende week moe- 

Staatsbestuur, dezen ingang te  m aken I  ên verschuiven, dit bij afwezigheid van

D at het publiek bew ust is van  de groo
te d iensten  aoor « Het Visscherijbiau  
aan de gansche bevolking betoond, u, 
w ijst ae tairijke dankbetuigingen w el
ke we ook deze week van honderden  
m enschen m ocnten in  ontvangst nem en, 
naar aanleiding van h et feit, dat zij 
reeas antwoord ontvingen op de brieven 
door ons naar Frankrijk m edegenom tn.

D at dit ook ons genoegen verschaft, 
hoeft n iet gezegd, om dat we overtuigd 
zijn hierm ede uiterst n uttig  werk te ver- 
ricnten en daardoor in honderden a .  
honderden gezinnen w at vreugde terug te 
hebben gebracht, daar waar to t op ne- 
den ongerustheid, slapeloosheid en ver
driet hoogtij vierden.

En loraal blad bestem pelt ons- m et den 
naam  van « brievendrager » en houut 
den spot m et de diensten aldus aan ons 
volk bewezen.

Wij stappen over dergelijken spot m in
achtend heen en antwoorden : doe h et
zelfde ais wij en ge zult n uttig  werk ver
richten.

Thans is Zondagnam iddag de heer 
Alfred Janssens, van h et Hotel de Ve
nise, K apellestraat, u it het onbezette 
en bezette gebied teruggekeerd m et n iet 
minder dan 37 personen, waarvan 29 

“  i soldaten.
Tai van personen vragen ons of h et | De heer Alfred Janssens had ongeveer 

niet m ogelijk zou zijn  m et fam ilieleden duizend brieven van onze jongens mede 
in Engeland in verbinding te komen of j en zal daarm ede n iet minder dan dui

ÏXÈ =k :

Briefwisseling 
met Familieleden uit 

Engeland

lan gs de oude sta tie  recht naar de nieu
we statie. De Comm issie en  h et Sche
pencollege zijn echter van m eening, dat 
dit een m isslag zou zijn. Er zal voorge
steld  worden, de autostrade te doen uit
komen door h et Maria-Hendrikapark 
langs h et Justitiepaleis, en  door het 
park, recht op de Kursaal. Een bijge
voegde weg zou van de autostrade naar  
de Istam boul-statie loopen, een andere 
naar de Elisabethlaan.

Zoodoende zal Oostende een prachtige  
m et boomen bezetten ingang hebben, 
waarvan h et u itzicht zeer schoon zal 
zijn. Verder wordt de verplaatsing der 
Albertschool, die te klein is geworden, 
ter studie gelegd, ook het opvullen van  
het derde dok, h et gebruik der oude sta 
tie, enz.

Zooals onze lezers h et kunnen over
wegen, staa t ons stadsbestuur voor een  
zeer m oeilijke taak. Maar wij hebben nu  
m annen aan  h et hoofd, die m et w ils
kracht bezield zijn en jaren vooruitzien.

Het oogenblik is gekom en om van Oos
tende een prachtstad  te  m aken, en  w at 
er zich ook moge voordoen, Oostende 
m oet klaar zijn om zijn vroegere bedrij
vigheid m et verdubbelde kracht te her
nem en.

Laat ons h et Stadsbestuur in zijn po
gingen zooveel m ogelijk steunen. Laat

nig nog zou overblijven van de vóór ons gelegen laten  aan kleingeestige
den oorlog bestaande winkels. Maar kan  
m en voor enkele huizen de toekom st van  
geheel de straat tegenhouden ? D it is 
de vraag, en het antwoord m oet « neen » 
zijn. Het geldt hier n iet alleen  de schoon
heid van de stad, de aantrekkelijkheid  
van een geheele straat, m aar de in te
rest van al de handelaars. Verder werd 
ook besloten de Lijnbaanstraat af te 
schaffen.

Eerst was de Commissie de gedachte  
toegedaan, eenvoudig de straat aan de 
wederzijdsche eigenaars af te staan, 
m aar na verder onderzoek bleek het, dat 
vele winkels der K apellestraat gelukkig 
zijn een u itgang te hebben op de Lijn
baanstraat. Verder werd voorgesteld, dat 
de straat zou kunnen verbreed worden, 
om zoodoende de gelegenheid  te geven, 
kleine garages voor de handelaars der 
K apellestraat en der C hristinastraat te  
laten  m aken. Dit voorstel, alhoew el zeer 
voldoende, bleek ook n iet geheel de zaak  
der L ijnbaanstraat op te lossen, w ant 
inderdaad bezit iedere handelaar geen  
auto en h eeft iedereen geen gebrek aan  
een pakhuis, alhoewel een uitgang van  
achter voor een handelshuis steeds te 
pas komt.

Verder kreeg de Commissie een voor
stel, de drie blokken gelegen tusschen  de 
Paulusstraat en de St. Sebastiaanstraat 
om zoo te  zeggen inw endig te  ledigen  
van al de krotwoningen die zich in de 
Lijnbaanstraat bevinden, en zoodoende 
drie open p laatsen  daarstellen die elk 
door twee poorten toegankelijk zouden 
zijn. Deze p laatsen  zouden omringd wor
den door w inkeltjes, zonder woonst. De
ze winkels zouden in huur gegeven wor
den aan m enschen, die op appartem en
ten of buiten de stad wonen.

beschouwingen, of ikzucht. Er m oet m et 
onze beheerders hand in hand gewerkt 
worden om hun taak  te  vergem akkelij
ken en mede te werken tot de verbete
ring en de toekom st van onze stad.

onzen bestuurder, den h. Vandenberghe 
Prosper, die voor een belangrijke zending  
in  verband m et h et behoud van onze vis- 
schersvaartuigen naar Frankrijk is a f
gereisd en volgende week hoopt terug te  
zijn.

¡X i ÊX

De Visschers- 
pensioenen

Wij vestigen de aandacht van de ta l
rijke belanghebbenden op h et feit, dat 
voorloopig geen visscherspensioenen door 
de stedelijke visscherskas m ogen uitbe
taald  worden.

Zoodra zulks opnieuw zou m ogen ge
schieden, zal dit langs den weg van de 
pers bekend gem aakt worden.

nieuws te kunnen ontvangen van vaar
tuigen  aldaar vertoevend.

Ons antwoord luidt, dat de eenige mo
gelijkheid om nieuw s naar Engeland te  
sturen, kan geschieden langs h et Roode 
Kruis, dat daarvoor form ulieren ter be
schikking houdt van de belanghebben
den.

De kosten beloopen tw ee frank per 
exem plaar voor de verzending.

De bijzondere aandacht van de be
langhebbenden wordt gevestigd op het 
feit, dat er m aar ten  hoogste 25 woor
den m ogen geschreven worden en dat de 
m ededeelingen streng persoonlijk en fa 
m iliaal m oeten zijn.

=  X; ÊX = ix=.

Verkeersreglement
1. De voetgangers m oeten op de trot

toirs blijven. Vóór h et oversteken, dat 
vlug m oet geschieden, h eeft iedereen  
zich te vergewissen, dat er geen rijtui
gen naderen. Het is verboden stil te hou
den op den rijweg. V oetgangers welke 
oversteken, m oeten aan rijtuigen steeds  
bij voorkeur p laats m aken.

Wie dit reglem ent n iet nauwkeurig  
naleeft, zal een boete van 10 fr. moe
ten  betalen (in geval van n iet betaling, 
1 dag h ech ten is)). Bij herhaalde over
tredingen worden strengere straffen  toe
gepast.

De Ortskom mandant.

Xi ; x = x i
Spectator.

= x = x =

Uurregeling der 
Treinen 

vanaf 15 Augustus

Voor het Behoud van onze 
Visschersvaartuigen

Inspecteur Eberhardt en de heer 
Vandenberghe naar Frankrijk

zend fam ilies gelukkig gem aakt hebben, 
zonder te spreken van dezen, welke hij 
in een kam ion van ginder m eebracht.

Hij verdient hierm ede n iet alleen den 
lof van ons blad, m aar van de gansche 
bevolking, om dat hij daardoor een daad  
h eeft gesteld, welke niem and beter kan  
waardeeren, dan zij, die van uit de hel 
van Frankrijk zijn teruggekeerd.

Daarom  noem en we h et des te spijti- 
ger dat, toen  we een  viertal weken ge
leden, dergelijk voorstel aan het ge
m eentebestuur deden, m en gemeend  
h eeft een kom iteit te  m oeten stichten, 
in  p laats van de zaak in  handen te ge
ven van een drietal m enschen, die w is
ten w at en hoe hier diende gehandeld  
om voor de stad vlug en n uttig  werk te 
verrichten.

En hier weze het voorbeeld aangehaald  
van gem eenten ais Brussel, Gent, B lan
kenberge, Nieuwpoort, W enduine en  
Brugge. Zoo is  te G ent verleden week 
Donderdag, een karavaan vertrokken, 
welke bestond uit drie groote autobus
sen, zes zware vrachtauto’s en twee per
sonenwagens. In de vrachtauto’s liggen  
opgestapeld de talrijke giften, die c< 
de liefdadige bevolking werden saam ge- 
bracht, nam elijk :

545 kg. suiker, 128 doozen melk 400 
konserven vleesch, 500 doozen vleèsch- 
groote pakken chocolade, 2.000 dopzen 
pastei, 1.500 doozen soldatenbeschuit,
760 doozen sardinen, 350 kg. peperkoek,
350 pakjes vleeschextrakt, 800 porties 
kaas, 580 salam iworst, 35 konfituurpot- 
ten, 1 emmer smout, 500 pakken soep- 
beschuit, 300 brooden, 500 kg. geroosterd  
brood, 250 paar schoenen, 600 paar pan- i 
toffels, 550 paar kousen, 200 neusdoeken Idat onze m enschen ten  spoedigste terug  
20 handdoeken, 1150 hem den, 550 broe- thuis wezen.
ken, 110 kostumen, 1 k ist Sunlightzeep, ! Deze com m issie bestaat dus reeds se- 
1 kist m et verschillende toiletzeepen’ dert drie weken en th an s vindt ze nog  
sponsen, enz., apotheek- en  verbandmid- m iddel om eerst een onderzoek te gaan  
delen. in stellen  alsof M ontpellier en Toulouse

Deze opsom m ing zal volstaan  om een dlcht tegen  Breedene lagen  ! 
gedacht te geven over de gedane kracht- Is  zoowat 3000 km. heen  en terug !

nog naar Fécam p vertrokken om h et  
vischtuig, dat aldaar lig t te rotten, naar  
Zeebrugge over te brengen.

Twee reeders, nam elijk  Prosper Eve- 
raert en Frans Claeys vergezelden van  
uit Zeebrugge de kam ion en zoo is door 
het gem eentebestuur van Brugge, al wat 
er tot de visscherij behoorde, terug naar 
huis gebracht.

Schepen Van Dam m e hoopt dan m et 
een kàm ion van zes ton  naar St Vaast la  
Hougne te  reizen.

Door h et Brugsch gem eentebestuur 
werd ook een oproep to t de bevolking 
gedaan en overwogen werd, hoe een 200- 
tal Bruggelingen in sam enwerking m et 
de D uitsche overheid naar huis zouden 
kunnen gebracht worden.

Dit alles kunnen we slech ts zeer nuttig  
werk noemen.

TE BLANKENBERGE

Het stadsbestuur van Blankenberge 
nad, voor acht dagen, ook een autobus 
naar Frankrijk gestuurd, onder leiding  
van den h. Julien Louwagie bijgestaan  
aoor twee flinke medewerkers, de hh. Al
fred Vlam ynck en René De Reese, om  
krijgsgevangenen naar huis te brengen. 
Zondagnam iddag kwamen 31 soldaten, 
waaronder 15 Blankenbergenaars, en  de 
anderen van Brugge, Heist en Knokke, in  
deze stad aan, komende van Rennes. Het 
is de eerste m aai dat gevangenen komen  
uit de verschillende kampen van Rennes, 
nam elijk uit de kampen van Mac Ma
hon, Colombier, Marguerite, de la  Mar
ne, des Pionniers en de Guiñes, waar  
1700 Belgen, in  de 6 kampeji verblijven.

De lijst van al de gevangenen van h et  
kamp Mac Mahon houdt de h. Louwagie 
ter beschikking van de belanghebbenden.

De dem obilisatiebrieven voor al de m i
litairen die in R ennes verblijven in  de 
verschillende kampen, alsook in  h et ka- 
serne Foch liggen gereed. De D uitsche  
overheid w acht slech ts op de organisatie  
van een gem eenschappelijk vervoermid
del om al die m annen, via Parijs, naar  
huis te la ten  gaan.

De orts-kom m ándant van h et kamp  
van Savenay h eeft aan den h. Louwagie 
verzekerd, dat de Belgische krijgsgevan
genen binnen zeer korten tijd  zouden te  
huis komen.

DE OOSTENDSCHE COMMISSIE OP 
REIS

De Oostendsche Commissie h eeft eerst 
gem eend het anders te  m oeten doen en  
M aandag zijn dan ook vier leden er van  
vertrokken m et een auto om de zaak in  
’t Zuiden van Frankrijk te gaan bestu- 
deeren !

D it is een bewijs te m eer van w at we 
verleden week hierom trent schreven en  
wel nam elijk, dat het n iet voldoende is 
com m issies sam en te stellen , waarvan  
n iets goeds terecht komt, m aar dat m en  
nog over de daarvoor geschikte perso
nen dient te beschikken.

Het komt er hier n iet op aan pluimen  
op zijn hoed te steken, m aar te zorgen

Oostende-Kaai
Brugge
Gent
Brussel-Noord

7.05
7.35
8.34

10.17

17.05
17.35
18.34
20.17

Brussel-Noord 7.00 17.30
G ent 8.40 19.10
Brugge 9.39 20.09
Oostende-K aai 10.10 20.40

Deze treinen stoppen te Oudenburg, 
Jabbeke, Brugge, Oostkamp, Beernem, 
Aalter, Hansbeke, Landegem , Gent, Kwa- 
trecht, W etteren, Schellebelle, Lede, 
Aalst, Eerebodegem, ¿denderleeuw, Ter- 
naat, Jette, Laken.
Oostende-K aai 8.25
Brugge 8.52

Brugge 6.55
O ostende-Kaai 7.31

Deze treinen stoppen te  Zandvoorde, 
Oudenburg, Jabbeke en Varsenare.

Alle vroegere toegestane verm inderin
gen zijn opgeheven uitgenom en deze 
voor de kinderen van 4 to t 10 jaar.

Zooals we h et in een vorig num mer 
m eedeelden, b lijft het Zeewezen n iet bij 
de pakken zitten  en na onderhandelin- 
gen m et de bezettende m acht, werd 

j th an s de heer Eberhardt, inspecteur van 
het Zeewezen, opdracht gegeven naar de 
Fransche havens te vertrekken om er den 
toestand  na te  gaan van de aldaar ver
blijvende Belgische visschersvaartuigen  
en de hoogs tnoodige m aatregelen  te  ne
men voor de bewaking en h et behoud de
zer vaartuigen.

De heer Eberhardt, die een Oostende- 
naar, een flinke kracht en tevens een  
puike kapitein  ter lange om vaart en zee
m an is, zal op zijn weg begeleid worden 
door den heer Vandenberghe Prosper, 
w aarvan de belangrijke reis naar de 
Fransche kusthavens, nog versch in 
elkeens geheugen ligt.

De opdracht is in alle opzichten zeer 
belangrijk, daar hier kapitalen van mil- 
lioenen in h et spei zijn en onze visschers- 
reeders n iet beter zullen vragen, hun  
schepen in goeden staa t te  zien bewaren.

T hans zijn talrijke van die verlaten  
vaartuigen aan  plunderingen blootge
steld  door de Franschen, die zich scheps- 
tu ig  en n etten  toeëigenen, a lsof h et h et  
hunne was.

Ter p laats zal m et de bezettende over- 
I heid  over de m ogelijkheid van h et over

brengen van deze vaartuigen lan gs een  
nog te bepalen weg, onderhandeld wor
den, zoodat voor de visscherij nog zal 
getracht worden, te  redden w at er gered 
kan worden.

Daarm ee zal aan de zeevisscherij een  
onschatbare d ienst bewezen worden, om
dat na den oorlog de visschersvaartuigen  
goud zullen waard zijn.

K an dit n iet, dan zullen de schepen  
ter p laatse hersteld  en bewaakt worden 
door enkele visschers, welke hiervoor 
zullen aangew ezen worden.

Met h et oog hierop, werd W oensdag
nam iddag reeds in  de bureelen van  den

inspanning. Het was n iet eenvoudig al 
deze artikelen sam en te  brengen, m aar 
iedereen h eeft m edegeholpen om dit 
prachtige werk : de hulp aan de onge- 
lukkigsten hunner stads- en landgenoo- 
ten  zoo degelijk m ogelijk te  m aken.

Het lijdt geen tw ijfel dat deze kara
vaan ginds groote vreugde zal ont
m oet hebben en naar waarde zal word n 
geschat.

Bij hun terugkeer zullen de autobi;s- 
sen en vrachtauto’s geladen worden m et 
een nog veel kostbaarder lading : de
jongste en de zwakste onzer jongelin
gen.

Hun terugkeer wordt m et spanning  
te gem oet gezien.

Men m ag voorzien dat een 350 to t 400 
jongelingen  zullen teruggebracht wer
den.

Indien alles norm aal verloopt, m ag  
hun terugkeer worden verwacht tegen  
18 Augustus.

Waar de stad G ent in  staat was d ir-  
gelijk konvooi m et m edewerking van dew aterschout te Oostende, een vergade-   „ ________

ring m et de betrokken reeders belegd, ] D uitsche overheid, tot stand te brengen, 
w aaraan directeur Verschelde, van h et waarom  zou Oostende dat n iet gekun- 
Zeewezen te Brussel en de h. Eberhardt hen hebben.

Persoonlijke wrok tegenover om hetdeelnam en. 
Verschillende suggesties werden on- wie, welke dergelijk in itia tief in  handen

derzocht en het valt n iet te  betw ijfelen ¡ had w illen nem en, m oest u itgesloten  
dat de taak  van den h. Eberhardt m oei- zijn gebleven, w ant h et ging hier toch  
lijk zal zijn. om de belangen van ons volk en de dui-

Wij zijn echter overtuigd dat hij op zenden jongelingen, welke ginder in het 
zijn reis m et den heer Vandenberghe er ellendige Frankrijk opgejaagd werden
wel zal voor zorgen, dat goed werk ver
richt wordt .en « Het V isscherijblad » 
w enscht hem  dan ook n iet alleen geluk  
m et deze belangrijke opdracht, m aar 
hoopt dat ze practische gevolgen moge 
hebben.

ais een kudde schapen.
Te Brugge h eeft het gem eentebestuur 

niet alleen honderden m enschen terug
gebracht, m aar ook de bagages en  al het 
vischtu ig  van de Zeebrugsche visschers. 
Verleden week Donderdag is een kam ion

Men verontschuldige ons voor de kri
tiek  op dergelijke w einig productieve 
werkwijze en de kosten welke er n utte
loos uit voortvloeien, uitgebracht.
W ant h et |s  n iet om  iem and tem ishagen, 
dat we h et doen m aar wel om dat het uit 
m oet zijn  m et al die com m issies, waar
van h et practisch resu ltaat nui is en  nui 
zal blijven.

Het weze dus een les te  m eer voor de 
toekomst.

DE REIS VAN DEN HEER JANSSENS

De heer Janssens h eeft h et voor ons 
anders aan boord gelegd. Vertrokken in  
een rijtuig m et een paar personen,waar
van de eene m ekanieker en de andere 
ais helper optrad, h eeft hij ginder een  
kamion toebehoorende aan M. Brutein  
van Steene terug bekomen, waarop hier
navolgende personen de terugreis m ee
gem aakt hebben : ^

1. M. Brutein, M olenaarstraat, 28, Stee
ne.

2. Soldaten : Sanders Valeer, Steen- 
bakkersstraat, Oostende; Leveke Louis, 
Steenw eg op Nieuwpoort, 64, Oostende ; 
Vanhooren Gust., G erststraat, 127, Oos
tende ; Dorchain John, Rogierlaan, 25 
Oostende ; Mylle Willy, Aartshertogin- 
nestraat, 40, Oostende ; V anhuysse Jaak  
K apellestraat, 99, Oostende ; Binam é 
Georges, Oude M olenstraat, 7, Oostende- 
Sam yn Raymond, Sas-Slykensstraat’, 
Oostende ; Vanden Abeele Pierre, Ker- 
linga. W apenplaats, Oostende ; Decuy- 
per Frank, St. op Torhout, 2, Oostende- 
Buchm uller Pierre, St. Franciscusstr., 25 
Oostende; Maes Jan, P. Benoitstraat, 60

(zie vervolg bladzijde 4)



2 « HET VISSCHERIJBLAD »

BANK VAN BRUSSEL
— NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP —

BIJH U IS OOSTENDE : 3, WAPENPLAATS

BUREEL: VISCHMIJN BESTUURSGEBOUW
Bew aring van  E ffecten  — V erhuring van  B randkasten  — 
Bew aring van  kostbare w aarden, onder omslag, in  pak k e t

ten  of verzegelde kisten.

Het wedervaren van de H.80
Gerard Derudder, m otorist van de 

H.80, die th an s te  La Rochelle vertoeft, 
vertelde ons zijn avonturen, zooals ze 
hierna neergepend werden :

Toen de oonog uitbrak, w as ik reeds 
vijf w eken ter v ischvangst. Wij wilden  
se iten s naar B elgië terugkom en, doch 
geraakten n iet verder dan Dieppe ; dii 
w as ongeveer op 16 Mei. Daar is  de ree- 
der m et zijn fam ilie aangekom en en wij 
zijn vertrokken naar St. V aast la  Hou- 
gue, waar wij onze vrouw en kinderen  
aan wal m oesten  zetten. Op bevel van  
ue fra n scn en  m oesten wij naar Le Ha
vre varen om m unitie en  auernanat 
oorlogsm ateriaal te halen. Toen de be
m anning aeze lading zag, verliet ze h ei 
scnip. Alleen ík, G erara Deruaaer, bei. 
aan ooora gebleven. Toen m oest ik m e. 
zeven fra n scn e  m ann en  vertrekKen 
n aar Dover, vergezeld van  nog tien  an 
aere vaartuigen uit Oostende en Helst, 
's A naerenaaags zijn wij vertrokken  
naar DuinKerKe, waar wij de haven bin
nengevaren zijn  rond l í  uur ^  avonas 
in  voile bombardement. Daar hebben wc 
roti soldaten  naar Dover m oeten over- 
orengen om den anderen dag terug t<_ 
Keeren n aar DuinKerKe m et eten  vooi 
ae troepen. D an hebben wij nogm aals  
lzü soiuaten en overneden, de la a tstt  
aie er nog verbleven, naar aen overkant 
m oeten orengen, terw ijl Duinkerke ai- 
grijsenjk was om aan te  zien : alles
stond in brand en overal lagen  soldaten  
doodgesm eten. H et was h aast ónm oge
lijk  in en uit de haven  te varen, daai 
er zooveel schepen gezonken lagen  en  
ook veel lijken op h et w ater dreven. Li 
werd zelfs een torepdoboot getroffen, 
m et aan boord 3.000 soldaten. H etgeen  
ik daar doorstaan heb, is  onbeschrijf
lijk. Van Dover hebben wij koers gezet 
naar Cherbourg en vandaar naar St. 
Vaast. Daar is  Louis Devoogt bij mij aan  
boord gekomen. Sam en zijn  wij op bevel 
van de Fransche overheid terug naar 
Cherbourg m oeten varen ; van  daar n aa i 
Le Havre, vergezeld van acht Fransche  
m arinen om de laa tste  troepen af te 
halen. In  Le Havre w as h et al h etzelf
de ais in  Duinkerke. Wij zijn er ’s  mor
gens aangekom en en hebben er m oeten  
blijven liggen  tot den volgenden dag, 
terw ijl er m aar aldoor gebombardeerd 
werd. We kregen er order 130 Fransche 
soldaten  naar O uistreham  te  vervoeren. 
Daar m oesten  we drie dagen blijven lig 
gen : ons schip m oest geladen worden 
m et m unitie, die naar Cherbourg m oest 
overgebracht worden. Te Cherbourg 
aangekom en, m oesten we vlug de lading  

'lossen, verm its daar ook alles vernield  
werd.

Nogm aals m oesten  wij 50 soldaten, 8

m arienen en  2 officieren aan  boord ne
m en en varen naar Brest. Te Brest was 
net onm ogelijk de haven binnen te va
ren, verm its de bom m en ook daar over
al vernieling stich tten . We waren ver
p licht naar h et eiland O uessant te va- 
.en , waar we dan ook overnacht heb- 
jen. Nog enkele officieren en  onderof- 
. icier en kwam en aan boord en van daar 
¿ing h et naar C am ac. Hun m ilitaire  
.deederen wierpen ze over boord en ver
wisselden ze voor een burgerpak, om  
.n Carnac gem akkelijker te kunnen  
/luchten.

Louis Devoogt en ik zijn zoo vlug mo
gelijk gevlucht m et h et schip naar Le- 
paluis, op h et eiland Belle Ile. Daar wa- 
_en we ook n iet gerust. De Polen, die op 
.iet eiland verbleven, w ilden, onder be- 
ireig ing van den revolver, ons vaartuig  
ontnem en. Toen zagen we plots de kans 
om te vluchten en vaarden m et de H.80 
.ïaar La Rochelle, waar we nu nog ver- 
olijven.

O ndertusschen is m otorist Derudder 
en de jonge Louis Devoogt, reeds uit La 
Rochelle vertrokken.

Deze laa tst vertrok M aandag jl„ zoo- 
ia t  de H.80 th an s aan  zijn lot overgela
ten lig t in  de haven van La Rochelle.

Heist aan Zee
BURGERLIJKE STAND

Geboorten. — Dem ey Francine, d. v. 
René en Allem eersch Helena, Knokkestr., 
27T.

Huwelijksafkondigingen. — Calus Al
brecht, slachter m et Bogaert Marie-José, 
zonder beroep, beiden te Heist-aan-Zee. 
— Lootens Wilfried, advokaat te  G istel 
m et W oestyn Bertha, zonder beroep, te  
Heist-aan-Zee. — U tterw ulghe Jacobus, 
m etser te H eist m et Vandale Dum phna, 
zonder beroep, te Blankenberge.

Overlijdens. —- U tterw ulghe Virginia, 
79 j., echt. van Standaert Bernard, 13, 
Noordstraat.

Lezers !
WENDT U VOOR ALLE DRUKWERK  

to t  de Drukkerij  van  

« H E T  V I S S C H E R I J B L A D »

Brieven voor U besteld
aan het adres van :

Onze 
Hazewinden

«D e Z eew acht» h eeft vóór 14 dagen  
een episce! la ten  verscm jnen, waarin ge- 
zcgu woi'ui a a i er geen twee Kampen 
iiiueten on tstaan  tussenen  « geviucnten » 
en « geoievenen ». Ln aan  voigt een reeks 
argum enten aie zoo zijn opgesteld, dat 
ze aen  lezer aen  inaruK geven dat ae 
« geviucnten » zeer te verontscnuiaigen  
zijn, ja, zeu s m et open arm en zouaen  
m oeten ontvangen worüen, terwijl ae 
« geoievenen » aooaeenvouaig hun p licht 
h eooen  geaaan, o iw ei geoieven zijn, orn
aat zij m et veraer Konaen. D at kan m is- 
scnien  gezegd worden van private perso
nen, m aar m et van de hooge verant
woordelijke ieiaers van de stad.

Het is n iet te verwonderen, dat derge- 
l i jK  artikel m  «D e Z eew acn t» ver- 
scnijnt. im m ers benooren de eigenaars 
to t ae categorie vluchtelingen, aie n iet 
verplicht waren te  vluchten, of in  an
dere wooraen, die geen enkel opdracht 
kregen vanwege de overheden. M aar die 
een weinig begrip heeft, zal verstaan  dat 
ae MANNLN w iens PLICHT WAS nier te 
blijven, nu zoetjes weg de openbare mee- 
m ng voorbereiden om hun politieke) 
postjes weer in  te  nem en en weer hun  
vóóroorlogsch gedoe te hernem en.

W ant laa t het ons zeggen, h et zijn al 
de grootschreeuw ers en  paraüem annen, 
ue verdeaigers van  h et volk en dezen  
die van de politiek  leefden, die er eerst 
en vooral van door getrokken zijn. En 
geloof nu n iet, dat die vroegere politie
kers h et opgegeven hebben. Verre van  
daar. Zij prospecteeren h et terrein, 
zien van waar de wind komt, zoeken  
sym pathie bij de « gevluchten », draaien  
rond de bezettende overheden, en alle  
m iddels goed zijnde, nem en de onbe
schaam dheid  eerst te vragen en dan te 
eischen  en dit in  naam  van h et kiezers
korps, dat zij m et zooveel klank in den 
steek  hebben gelaten.

Die kerels schijnen  alle besef der wer
kelijkheid verloren te hebben.

Tusschen hen waren er, die zeer zware 
verantwoordelijkheden hadden. Velen 
van  hen  zijn de schuld, dat er zooveel 
m enschen  zijn om gekomen, dat er zoo
veel w inkels geplunderd werden en zoo
veel gebouwen zijn opgebrand.

Zij die aan h et hoofd der stad  ston
den, die aan hun politie, aan hun brand
weer, aan  hun  burgerwacht bevel gaven  
er van door te trekken, zonder n iet het 
m inst in  acht te nem en w at er ging ge
beuren m et de bevolking, m et het m a
ter iaa l en  h et bezit der stad, die hun  
w as toevertrouwd.

Zij, die door hun w algelijke handelw ij
ze h et voorbeeld gaven aan  hun bedien
den en die de schuld zijn dat zooveel 
onschuldigen gestraft, ja zelfs ontslagen  
worden, zouden nu ongestoord zete
len tusschen  de m enschen, die zich heb
ben opgeofferd, die sp ijts bommen, 
brand en levensgevaar, hun p lich t vol
brachten. Zij zouden tu ch tstra ffen  jiit- 
spreken tegen  personeel, aan wie zij zelf 
h et voorbeeld van wanorde en plichtver- 
getelheid  hebben getoond.

Die m annen m oeten er uit blijven. Er 
m oeten m annen zijn aan  h et hoofd, 
waarop de bevolking m ag rekenen, m an
nen  die boven alle k liekpartijen staan, 
m annen die n iet van de politiek m oeten  
leven en dus geen baantje van Sche
pen of ie ts  dergelijks noodig hebben. In  
één woord : m annen die geen beroeps
politiekers zijn en bewust zijn van hun  
verantwoordelijkheid.

Het Schandaal der 
Burgerwacht te  

Oostende
Weinig m en scn en *  nouaen reken- 

scnap van ae gevolgen aie n e i ontom uen  
van ae ou rgeiw acn i ie  oioscenae neeiu 
genaa.

neo sch ijn t dat deze ontbinding van  
noogernana wera bevoien op D onaeraag  
¿i  iv i c ! .  Wat er o o k  van zij, is net te  be
treuren, aat uorgelijKe oncoinaing ge- 
scm eaae, op n et oogenoiiK aat üe Bur- 
gerwacnt naar werKing m oest oegm nen.

n e t  is nog m eer te  Detreuren aat ae- 
zen aie er ae leiam g van haaaen , zon- 
aer naar iets om te zien, er van door ge- 
troKKen zijn en  m annen en m ateriaal in  
aen steeK neooen gelaten. Wel had m en  
uen zon aag  vooraien een parade gehou
den en  KiinKenüe redevoeringen gege
ven, waar spraKe was van verdediging 
aer oevonung en plicntsbesef, m aar toen  
ae eerste oom viel, lagen  de verdediging  
en n et p licn tsoese i in  ae p ijpen van nun  
oroeK, en  troK m en n et lan a  uit, m et 
ae auto s van  ae s ta d  en m et de voor de 
su rgerw acn t opgeëiscnte vracntw agens, 
n etgeen  nog voor gevolg had, dat het 
vervoerm ateriaai dat ae Stad  Droodnoo- 
uig had, ontvreem d werd.

Een vrachtw agen is verloren gegaan  
in Frankrijk, éen is teruggekom en m et 
ae fam ilie Vroome en Grégoire Surmont 
die er mede vluchtte en n iet meer door 
Kon. Een ander is teruggevonden, verla
ten in  de V laanderenstraat, in  deernis- 
wekkenden toestand. Twee auto’s zijn  
spoorloos verdwenen. Al deze auto’s zou
aen zijn  opgeëischt door den toenm ali- 
gen Schepen Vroome. Ook de talrijke 
andere opeischingen zouden door hem  
zijn gedaan.

Daar de S tad  verantwoordelijk is voor 
het betalen dezer opeischingen, keert 
zij zich tegen  diegenen, die de opeischin
gen hebben gedaan en er verantwoorde
lijk voor stonden. Het is inderdaad n iet 
genoeg een burgerwacht te  ontbinden, 
die al verscheidene honderdduizenden  
franken aan  de O ostendsche bevolking  
kostte. Het is de allereerste p licht van  
een leider van h et opgeëischte m ate
riaal terug te geven, en h et aangekochte  
m ateriaal in  zekere bewaring te brengen, 
temeer, daar alles liet voorzien, dat dit 
m ateriaal onontbeerlijk zou zijn voor 
de zekerheid der burgerbevolking.

Het gebruik van de auto’s om hun fa
m ilie in  zekerheid te  brengen en h et  
uitdeelen of laten  plunderen van h et m a
teriaal (gasm askers, electrische lich 
ten, Verbandkasten, enz.), blijft een zeer 
zware verantwoordelijkheid voor de lei
ders der gewezen burgerwacht.

En deze verantwoordelijkheid m ag n iet  
onderschat worden, w ant iedereen die 
hier gebleven is, weet hoe noodzakelijk  
het was, m annen van goeden w il te heb
ben, om de ongelukkigen uit de puinhoo- 
pen te halen, de brandbomm en te dem 
pen, branden tegen  te  houden, plunde
ringen te voorkomen, vluchtelingen  te 
herbergen, enz...

Had h et Stadsbestuur kunnen beschik
ken over de burgerwacht, dan zouden  
m isschien vele doodsgevallen, branden  
en plunderingen kunnen verm eden zijn  
geweest. Zoo h eeft te Nieuwpoort, ter
wijl de stad  tusschen  tw ee vuren stond, 
de burgerwacht haar p lich t gedaan, 
m aar daar stonden geen politiekers en  
paradem annen aan h et hoofd. W at er 
ook van weze, de zaak is  in  de handen  
van h et gerecht gegeven en h et is te  ho
pen dat dezen die zóó te  werk hebben  
gegaan, naar behooren zullen geoor
deeld worden.

A. De Sm et, C antonnem ent Astor, 
Beaucaire, dep. Gara.

Cn .Desitter-M eyers, 117, av. des Cé- 
lestins, Vicny, dép. Ailier.

R. G lavanny-Couteaux, 12, rue Brea, 
Faris Vie.

Louis Devriendt, 0.306, La Pallice, La 
Rochelle.

Mme Lascalles, Vitila B éthanie, St. 
Paul iez Dax (üep. Landes).

a . uevrienüt, u.aüo, La Pallice.
m . DevincK, a unarron (Onar. Mar.).
ivime C. Tratsaert-rryters, vu la  Beau  

séjour, rue ca p ita in e  Sers, Grau ü’Agde, 
xierauit.

Uroam Vileyn-Rigaux, chez Texier Pa
n s , iviarsiliy, cn a ren te  in i.

Mr. Levecque, rue Albert I, 1, La Ro
chelle, Charente Infer.

Henri Vannoecke, rue Jean Jaurès, 
nauinan, Hérault.

J. De sm eü t, Château Sauveterre, Dré- 
m il Lalage, prés de Toulouse, Hte Gar.

Arsene iviazy, i  ourviile-sur-Arques, par 
o iiran v ille , Seine Inf.

Florent Brys, 7153, avenue St. Michel, 
Montréal, Canada, Amerika.

S. Luksenberg, 5, rue Pargam inière, 
Toulouse.

Mme Beernaerts, D ontpital par Monta- 
stui-la Conseillère.

Mue Dam ida Zimmer, Ecole com m una
le  des Garçons, Hérault.

Fernand Bosm ans, Tarassac par Mons 
La Crivalle, Hérault.

Mme Pinto, 28, rue de Chabrol, Paris 
lOème.

Mej. Yvonne Steculorum , Poste restan
te, St. Sulpice’ la  Pointe, Tarn.

M. Deconinck-Lenière, Boussiron-Bau- 
dry, Boulangerie, Charon, Charente.

M. Engel Bedert, bateau de pêche 0.300 
na Palice lez La Rochelle.

Isidore Engelbrecht, bateau de pêche 
0.306, idem.

M. Vileyn-Rubben, bateau de pêche 
0.326, La Palice lez La Rochelle.

Jean Calcoen, bateau de pêche 0.306, 
idem.

M. A lfons Rigo, N.60, La Rochelle.
M. Urbain Vileyn, N.60, id.
Armand Desaever, 0.245, id.
F. Frijters, centre des Recrues de l ’ar

m ée belge, Grand Gallargues.
Frans Blom m aert, 4, rue de la  Marne, 

Lesneven, Finistère.
Mme A. Servais, à Villelot près de Gué- 

ret, dép. Creuse.
F. De Cock, kapitein  VI. 7, La Palice.
L. Vandenbouhede, faubourg d’Angou- 

lèm e, Limoges.
O scar D asseville, 39, place de la  Répu

blique, Bazas, Gironde.
Roger Lauwereins, 20, rue de Berry, 

Paris, 8ème.
M. Jules Roets, St. Foy la  Grande.
M. R om ain P lasm an, Poste restante, 

Rocquefort.
M. Aug. Brunet, V illa Fernande, Arca- 

chon.
M. Em. Queneux, due des Postes, Soi- 

sons s-Lens.
M. A. Winne, Villa M arcella, M imizan  

Plage, Landes.
M. Raym ond Lenière, M airie de La 

Gord, La Rochelle.
Evaristo M endes d’Oliveira (Petro), R. 

S. Bento da Victoria, 10, Porto, Portugal.
Léon Latruwe-De Rycker, Z.48, Mari

tim e St. V aast la  Hougue, M anche.
Henri Decreton, B elgisch marinekorps, 

schip 0.348, Consulaat Bilbao, Spanje.
M. Sevau, chez Mme Blanc, chem in de 

Veyrières, Albi, Tarn.

M. Absolon, 1, rue St. Pierre, Verdun, 
Meuse.

M. Antoine Schyrgens, chez Gallibert, 
C assagnoles par Fénals les M ontagnes, 
Hérault.

Mme Pierre De Splenetre, R. A.-C. R. I. 
A. II Groupe, 4ème Batt., Poste Mre Bel
ge, Limoux, dép. Aude.

M. A. Van Eeghesm, à bord du V laande
ren 2, Landevennec près de Brest, Fin.

M. R. Dobbelaere, C.R.T. Cyclistes, Lu- 
nel, Hérault.

M. A. ’t  Jaeckx, cam pa de concentra
ción, Miranda de Ebro, Burgos, Spanje.

M. R. W illems, M aître M arine belge, 
Miranda de Ebro, Burgos, Spanje.

M. A. C. Ocket, St. Gély du Fex, Hé
rault.

M. E. Kemp, Hotel la  Conseillère, Mon- 
tastrue-la-Conseillère, près de Toulouse.

M. Aug. De Meyere, Hotel de la  Poste, 
place Gramont, Pau, B.-Pyr.

Mme Vve René Vieren, ferm ière, à 
Courbepine via Bernay, Eure.

M. Ceriez, Centre d’Accueil belge, rue 
Berry, 10, Paris.

Mme Nelly, rue Tartas, 40, Arcachon, 
Gironde.

M. Oscar Laneres, rue de Bayeux, Port 
en Bessin, Calvados.

M. Joz. Pikaert, 6e Cie, 2e de ligne, 
Clermont, Hérault.

MM. Maurice et Oscar De Coo, Recou
les, Aveyron. _

M. Henri W illeput, à la m airie de Mais- 
sailles, Grinal, Gironde.

M. Fernand Van Schoorisse, rue Au- 
becq, Flobech.

Fernande Mortier, poste restante, Les 
Sables d ’Olonne, Vendée.

M. Roger Compernolle, armée belge, 
Puivert, Aude.

Mme la Supérieure G énérale des Peti
tes Sœurs des Pauvres, La Tour St. Jo
seph, En St. P em , Ule et Vilaine.

M. René Valcke, M anduel les Nîm es, 
Gard.

M. Alfred Despinoy, rue Paul Lafargue, 
W asquehal, Nord.

M. Léon V anstechelm an, 52e liniereg., 
Nebihan, Clermont, Hérault.

S. Lucia Peeda Aostri, 6, Traversia de 
Franco, Piso 2, Bilbao, Spanje.

M. Marcel Sotiau, armée belge, Cler
m ont l ’Hérault.

Mme De Munter, 18, rue Galabert, Lo- 
rient.

M. Léon Gonzales, Ladevèze, Rivière, 
Gers.

M. le Président de la  Croix-Rouge, Pa
ris.

M. Georges Béclard, 21, avenue Jean  
Jaurès, Carcassonne, Aude.

M. Raym ond Béclard, armée belge, 
Anianne, Hérault.

Mme Maria Geryl, Chemin des D a
m es, M aison Casayon, Paulhan, Hérault.

M. C. Tanghe, arm ée belge, Manguio, 
Montpellier, Hérault.

M. Peeters, Gare P.L.M., Montpellier, 
Hérault.

Mme Geryl-Eyland, M aison Carayon, 
Paulhan, Hérault.

M. Léon Verburgh, cam po de concen
tración, M iranda de Ebro, Burgos, Span
je.

M. Max Lauwereins, idem.
M. E. De Vriese, réfugié belge, Jonce- 

les, Hérault.
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De verdwijning van het 
Visschersvaartuig 
N.4 «Saint-Jean»

De laatste  gebeurtenissen hebben ons 
m  ue onmogeiijKiieia gestern enkele oij- 
zonaerneaen ie  versireKKen nopens ae 
verawijning in zee, m et m an en  muis, 
van h et visscnersvaartuig ín.4 «¡si. Jean».

u it  visschersvaartuig is den 7 Mei ji. 
uit üe haven van iNieuwpoort vertrokken  
in Noordelijke richting. Het bedreef ge- 
woonnjk de visscherij aan de «B innen- 
aiepte », dit is in  ae w ateren rond de 
M iadelkerke Bank en de K winte Bank en 
oieel gewoonlijk slech ts één dag m  zee. 
De N.4 zou dus norm aal op W oensdag 
8 Mei zijn  visch  te  Nieuwpoort m oeten  
verkocht hebben. Het had geen proviand  
aan boord), zoodat h et slech ts korten  
tijd  in  zee kon zijn.

KENMERKEN VAN HET VAARTUIG

De N.4 is een houten visschersvaartuig  
gebouwd in  Le Havre in  1925, m etende 
volgens een m eetbrief te Oostende afge
leverd op 21 M aart 1939, 15 Ton 87/100 
bruto en 4 Ton 52/100 netto, voorzien 
van een Deutz Motor van 55 P.K. Het 
vaartuig behoorde toe aan  Depotter 
Louis sedert den 9 Januari 1928 en was 
bem and door vier opvarenden.

BEMANNING VAN HET VAARTUIG N.4

De bem anning van  h et vaartuig N.4 
w as sam engesteld  uit :

Depotter  Louis-Henri ,  geboren te Kok- 
sijde op 24 Juli 1898, wonende Schipstr., 
10, Nieuwpoort, schipper-eigenaar.

Depotter  Robert-Marcel ,  geboren te 
Oostduinkerke op 9 April 1923, zoon van 
den schipper-eigenaar. Hij vaarde in  
hoedanigheid  van m atroos.

Depotter  Marcel-Robert ,  geboren t.e 
Nieuwpoort op 5 Juli 1925, zoon va.; den  
schipper, en jongen aan boord.

B r a i k m a n  Frans,  geboren te  Ocia.-si
de op 9 M aart 1920, wonende Willam De 
roolaan, 60, te  Nieuwpoort, motorist.

ONDERZOEK NOPENS DE 
VERDWIJNING

De heer W aterschout te  Nieuwpoort 
verzekerde zich vooraf, of h et vaartuig  
N.4 in geen andere h aven  van België 
lag. D it onderzoek bleef zonder goed ge
volg..

Vervolgens werden verscheidene vis
schers onderhoord, welke w ellich t na
dere in lichtingen  hadden kunnen ver
strekken nopens h et lot van de N.4.

PAAP JAN, schipper eigenaar van het 
visschersvaartuig N.41, verklaarde het 
volgende :

« Op M aandag 6 Mei ben ik uitgevaren. 
Wij zijn geloopen tot de Noordeinde 
van Middelkerke Bank. Ik was er rond 
17.30 u. en v ischte van Oosten de boei. 
Wij hebben daar drie dagen gevischt 
tusschen  de Noorderboei van M iddelker
ke Bank en de peiling Oostende in het 
Zuiden van  ons. Verscheidene visschers
vaartuigen van Nieuwpoort, waaronder 
de N.4, waren aan h et visschen  aan  
Middelkerke Bank op M aandag rond 17 
uur, beW esten van de Bank. Na M aan
dag heb ik de N.4 n iet m eer gezien. »

De aandacht van Paap Jan werd ge
vestigd  op h et feit, dat de N.4 n a  M aan

dag nog is uitgevaren, nam elijk op D ins
dag 7 Mei, doch de schipper van N.41 

‘bevestigt, aat hij nadien  geen wrakstuk
ken van h et verdwenen vaartuig h eeft 

1 ontwaard.
I  DEPOTTER MARCEL, schipper-eige- 
naar van h et visschersvaartuig N.38, 

I  verklaarde onder m eer ; « Ik ben den 6n 
i Mei uit Nieuwpoort gevaren ter bestem 
m ing van  de vischgronden in  de Kwinte. 

¡Wij hebben daar gevischt to t Dingdag 7 
Mei, rond 19.30 u. Alles was norm aal ; 
den M aandagnam iddag zagen wij een  

1 duikboot, doch die nam  geen notitie van  
ons. De n ation aliteit van  de duikboot 

] kon n iet vastgesteld  worden. Rond 19.30 
uur zette ik koers naar Nieuwpoort. 
Rond 20.30 u. heb ik m ijn broeder ge
zien, ju ist buiten de K winte Bank m et 
zijn korre uit, en  alles scheen  norm aal. 
Ik heb hem  n iet gesproken, doch hem  
goed herkend. Hij w as zinnens te vis- 

I sehen tot W oensdagmorgen om binnen  
te zijn rond 7.30 u. voor den verkoop. 
W oensdag, te  10.45 u., zijn  we weer ver
trokken naar dezelfde visscherij. Rond 

¡12.15 u. zijn we opnieuw beginnen vis
schen  en ik deed aan m ijn bem anning  
opmerken, dat de visch w aarschijnlijk  
weg was, daar Louis w aarschijnlijk  een  
anderen vischgrond verkozen had. We 
hebben gevischt to t Donderdag 9 Mei. 
G eheel dien tijd  hebben we geen  spoor 
gezien van de N.4 Ais ik binnenkwam  te  
Nieuwpoort, werd mij gevraagd of ik 

¡Louis gezien had, doen ík m oest ontken- 
! nend antwoorden. »
I SCHOOLAERT GERARD, eigenaar van  
h et visschersvaartuig N.35, die terzelf- 

! dertijd in  zee was ais de N.4 en  dezelfde 
vischgronden bezocht, verklaarde n iets  
ontwaard te hebben van h et verdwenen  
vaartuig.

VERMOTE CAMIEL, schipper van de 
N.59, verklaarde h et volgende :

« Op M aandag hebben wij de N.4 ge
zien beW esten van ons en  nadien  n iet 
meer. Gedurende den nacht, hebben wij 
drie bennetjes zien drijven n aar h et m o
del, dat door Depotter Louis gebruikt 
werd. Ik kan natuurlijk  n iet zeggen, of 
ze werkelijk van h em  waren. Die bennen  
hebben wij bijgevolg gezien denzelfde.i 
nacht, dat wij de N.4 gezien heboen. Wij 
hadden de N.4 gezien rond 13 uur en de 
bennen rond 4 uur ’s m orgens, dit in  den 
n ach t van M aandag op Dinsdag. »

H et onderhoor van Vermote Camiel 
werd gedaan naar aanleiding van de ge
rächten  welke rondliepen aangaande h et 
vinden van bennen van de N.4 NA het 
laa tste  vertrek van dit vaartuig. Uit h et  
onderhoor blijkt dus, dat deze bennen  
gezien werden vóór h et laa tste vertrek  
van h et verdwenen vaartuig.

Alle verdere opzoekingen, die gedaan  
werden door den heer W aterschout der 
haven van Nieuwpoort nopens h et lot 
van de N.4 en zijn bem anning, brachten  
geen nadere in lichtingen  op. Den 13 Mei 
1940 ging de W aterschout over to t h et  
opm aken van de akten van verdwijning  
in  zee der vier leden van de bem anning  
van N.4.

W at is er dus van de N.4 en  zijn be
m anning geworden ?

D . g . l i j k t c h e  v ó ó r tb r e n g » !  > 2 3 0 . 0 0 0  k ilo »
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H O FLEVERANCIER

Vlamingen, herdenkt uw 
dooden I9I4-I9I8 - 1940
Naar de Kursaal van Oostende 

op 18 Augustus
Het officieel Bedevaartcom ité heeft 

besloten de 21ste Ijzerbedevaart te doen 
doorgaan, alhoewel, gezien de om stan
digheden,de groote bezielende Bedevaart- 
m assa dit jaar NIET te Diksmuide aan
wezig kan zijn.

In iedere stad of gem eente zal door de 
zorgen van een p laatselijk  com ité de Be
devaarders in  gelegenheid  gesteld  wor
den de p lechtigheid  in  een daartoe ge
schikte zaal te  aanhooren.

Het p laatselijk  Bedevaartcom ité dat 
gegroeid is uit de gelukkige eensgezind
heid  der O ostendsch-Vlaam sche groe- 
peeringen, h eeft h et hiernavolgende pro
gram m a opgesteld.

Oud-Vlaamsche traditie getrouw, wordt 
een H. Mis opgedragen voor de gesneu
velden van 1914-18-40, te  8.30 u„ in  de 
kerk van h et H. Hart. Onder de m is, ge- 
legenheidspreek door den E. H. Maer- 
tens.

De officieele uitzending van uit de 
crypte te  Diksm uide, zal kunnen aan- 
hoord worden in  de groote zaal van de

Kursaal. Te 10.45 u. stip t neem t de plech
tigheid  een aanvang.

O ostendsche Vlam ingen !
De 21ste Ijzerbedevaart staa t in  het 

teeken der V laam sche concentratie. Diks
muide zal en m oet h et lichtpunt worden, 
waaruit eindelijk de V laam sche volks
eenheid geboren wordt.

Het wellukken en algem een versprei
den dezer p lechtigheid  is  van kapitaal 
oelang voor h et V laam sche volk.

Daarom  m oet de ruim e zaal van de 
K ursaal Zondag 1 Oogst volloopen !

Gij vooral, oudstrijders 1914-18-40, 
komt naar de K ursaal om aldaar in soli
dair m eevoelen, p iëteitvol uw gevallen  
frontm akkers te herdenken.

G elieve zangboekjes m ee te brengen.
Volgende liederen zullen gezam enlijk  

gezongen worden : Vaarwel m ijn broe
der ; Het Lied der V lam ingen ; Het Lied 
der V laam sche M eisjes ; IJzerpsalm  ; 
De V laam sche Leeuw.

» Het p laatselijk  Bedevaartcom ité.

Provinciaal Comité tot VRIJE TRIBUUN

bevordering van 
Tuinbouw 

en Kleinveeteelt
De Tuinbouwgilden, de Hoender-, Ko

n ijnen- en  G eitenkw eeksyndikaten, 
Bieënbonden, enz. worden er op gewezen  
dat h et Provinciaal Comité to t bevorde
ring van Tuinbouw en K leinveeteelt in 
W est-Vlaanderen, gedurende de laatste  
m aanden van h et loopend jaar, in  de lo
kaliteiten  waar zulks n uttig  geoordeeld  
wordt, en voor zooveel de beschikbare 
kredieten h et zullen toelaten, nogm aals  
kostelooze voordrachten zal la ten  geven  
over tuinbouw (m oes- en  fru itteelt) en 
kleinveeteelt (hoender-, konijnen-, gei- 
tenkweek, en z...).

De aanvragen tot h et bekomen van  
deze voordrachten m oeten, ’t  zij langs  
de Provinciale Verbonden om, ’t  zij 
rechtstreeks bij h et Provinciaal Comité, 
(Provinciaal Gouvernem ent, Bureel 9) 
ingediend zijn vóór 15 September  a.s. In 
deze verzoekschriften m oet h et getal le
den worden ongegeven en m oeten de n a
m en worden verm eld van de voorgesteld, 
voordrachtgevers, alsm ede van den Voor
zitter en  Schrijver van den Bond, zoo
veel m ogelijk m et bijvoeging van de res
pectieve adressen.

Aanvragen welke n a  15 Septem ber 194C 
bij h et gezegd Comité zouden toekomen, 
zullen níet  meer in aa nme rk i ng  genomen  
worden.

Nieuwpoort
 ■ --------

BURGERLIJKE STAND
Overlijdens. — B aeckelandt Jozef, 1 

m., z. v. Lucien en  Peelm an Ludovica. :— 
Duynslaeger Louisa, 55 j„ wed. van  Lie- 
vin Lombaert, overi. te Oostduinkerke 
— Engelbeen Frieda, 3 j„ d. v. K arei en  
M aertens Marie. — Lycke Daniël, 4 m„ 
z. v. Hugo en D eceunynck Ida.

Huwelijk. — Debever Raphaël, onder
wijzer en  Gesquière Agnès.
COMMISSIE VAN OPENBAREN ONDER
STAND

Begrooting 1940. Gewone. O ntvangsten, 
fr. 426.412,45. U itgaven, fr. 364.768,07. Te
kort : fr. 38.355,62. — Goedgekeurd.

Buitengew one : O ntvangsten, fr. 108 
duizend 001. Uitgaven, fr. 105.000. Over
schot, fr. 3.001.

Van order. Steun aan de behoeftigen, 
fr. 962.000. In 1939, fr. 46.000.
HET HERBOUWEN DER KERK

Op 6 Augustus werd overgegaan tot 
de opening der aanbiedingen voor de 
prijsvraag der herstellingsw erken aan  
de parochiale kerk van O. L. Vrouw te 
Nieuwpoort.

Aan G oetinck Gebroeders, uit Brugge 
werden de werken toegekend voor de 
som van fr. 1.141.199,95.

De werken hebben reeds, een aanvang  
genom en. De bureelen der aannem ers 
zijn gevestigd in  h et huis van Dr Parcy, 
waar m en zich kan aanbieden om werk 
te bekomen.
TOEGANG TOT HET KAAIPLEIN

De toegang tot h et kaaiplein  is ver
boden zonder toelating van den h aven
dienst.

Nog iets over de 
Soepuitdeeling

M ijnheer de Bestuurder,
H ieringesloten zend ik U een klein ar

tikeltje. Ik heb sedert jaren uw zin voor 
rechtvaardigheid en uw m eêvoelen met 
ongelukkigen van allen aard, kunnen  
vaststellen  en naar waarde w eten  te 
schatten . Ik w eet door h et lezen van uw 
blad dat U in dit opzicht n iet veran
derd zijt en verheug mij er grootelijks 
om. Daarom  wend ik mij tot U en hoop 
dat uw rechtvaardigheidsgevoel U zal 
aansporen dit artikeltje in  uw eerstko
m end num m er in de « Vrije Tribuun » 
op te nem en en  er m isschien  een welwil
lende « N ota der R edactie » onder te 
plaatsen.

Dank en vriendelijke groeten.

Een goede,  maar  ongelukkige  lezer.***
D it artikel lu idt :

Naar aanleiding van  h et artikel « Ook 
iets over Soepuitdeeling » in uw blad van 
10 Augustus 11. verschenen, slu it ik  mij 
oen volle aan  bij h et gezichtspunt van 
den steller van h et artikel.

Inderdaad, ik geloof dat w einige be
hoeftigen  h et eens zijn m et de opheme- 
lingen  door een locaal blad, dat deze 
soep afschildert ais van « uitstekende 
hoedanigheid  » en verder ais een dok
ter er bij voegt ; « broodnoodig voor de 
gezondheid van kinderen en ouders ». Ik 
veronderstel dat die heer nog n iet dik
wijls deze soep verorberde en bijgevolg 
zijn oordeel ais n ietig  m ag beschouwd 
worden. Ik ben eerder geneigd te denken 
dat, m oest m en ons verplichten dagelijks 
deze soep alléén ais noenm aal te ge
bruiken, onze gezondheid er veel onder 
te lijden zou hebben.

Er is een spreekwoord dat zegt : «Goe
de waar prijst zich zelf». Hier is h et ten  
volle van toepassing en h et feit dat het 
aan ta l rantsoenen  tot op een tiende ver
m inderd is, spreekt voor zich zelf. Dit 
voor w at de hoedanigheid  van de soep 
betreft.

Anderzijds vind ik die bedreiging met 
uitsluiting van steun, indien m en de 
stadssoep n iet koopt, op zijn m inst on
gerijmd. Ware h et n iet beter iedere be
hoeftige vrij te  laten  in  h et opstellen  van 
zijn reeds zoo m ager « m enu » en  dezen 
die m eer lust hebben in  een pot aardap
pelen, n iet te verplichten de soep te 
koopen ? Men zou bijna geneigd zijn te 
denken dat er w at bij te verdienen is, 
ais m en n agaat m et welke geestdrift een 
locaal blad deze «uitstekende soep» aan
beveelt.

Een behoeft ige.

NOTA DER REDACTIE — Wij zijn 
overtuigd dat het Gem eentebestuur deze 
vooruitzetting aan een grondig onder
zoek zal w illen onderwerpen en ook de 
kwestie van de bereiding van de soep 
zal w illen ernstig nagaan.

Tram- en Autobusverkeer
OOSTENDE— BRUGGE

+ G G
Oostende ................ 6.00 8.05 9.00 9.55 12.00 13.00 14.00 16.00 17.00 18.00 19.00
Brugge ....................  6.45 8.50 9.45 10.40 12.45 14.00 14.45 16.45 17.45 19.00 19.45

+ G G
Brugge ....................  7.00 9.00 10.10 11.00 13.00 14.00 15.00 17.00 18.00 19.10 21.00
Oostende ................ 7.55 9.45 10.55 11.45 13.45 14.45 15.45 17.45 18.45 20.05 21.45

+ =  N iet 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 langs Varse
nare, Jabbeke en Gistel.

De reizen te 18 u. uit Oostende en te

19 u. uit Brugge zullen dagelijks geschie
den langs Varsenare, Jabbeke en Gistel.

V
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 (Vandersweepp laa t s )  — 
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.
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Stoommachienen - Motoren - Stoomketels

Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 

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

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

Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz. 
Tel. 71741  en 72781  P o » tcheck  9 9 1 3 6  H an d e ls reg is te r  95

Oostendsch Nieuws
APOTHEEKDIENST

Zondag 18 Augustus. D ienstdoende 
gansch den dag : Apotheek Brecx, 1, 
Louisastraat. De andere apotheken blij
ven gansch  den dag gesloten.

FRANK EDEBAU TERUG
Wie dezer dagen ook uit het krijgsge

vangenschap van Soest (Duitschland) 
ontslagen  werd, is de h. Frank Edebau, 
zoon van ex-schepen Edebau.

De h. Frank Edebau, die er goed uit
ziet, zal zijn dienst op h et stadhuis her
nem en en wel in  het bureel van de be
volking.

NOTARIS GEÏNTERNEERD
De notaris A. Serruys, die enkele we

ken geleden aangehouden werd w egens 
verschillende k lachten  die bij h et Par
ket waren toegekom en, werd th an s door 
de rechtbank van Brugge voor 10 jaar ge- 
interneerd.

DE WERFRESERVE
Er werd ons gevraagd w at er de jon

gelingen te doen stond die behoorden  
tot de k lassen  1941 to t 1944, en  of • r 
uitstellen  konden bekomen worden V' or 
studies, enz. Wij hebben ons to t de be
voegde diensten gewend, die ons ver
klaarden in de volstrekte onm ogelijkheid  
te verkeeren eenige in lichtin g t e  ver
schaffen, daar zij zelf instructies af
w achten. De betrokken personen m ogen  
echter gerust zijn, ze zullen ten  gepasten  
tijde verwittigd worden.

DE MILITIEVERGOEDING
Al de personen welke door hun vlucht, 

nog m ilitievergoeding m oeten ontvan
gen, m ogen zich in de week van 19 tot 
24 A ugustus w enden in de W ittenonnen- 
straat, M eisjesschool, op de dagen dat 
zij gewoon waren te komen en waar hun  
het achterstel zal uitbetaald  worden, in  
zooverre dat m en er aanspraak kan op 
maken.

AANHOUDING BEVESTIGD
De genaam de D eschuytteneer was on

der aanhoudingsbevel geplaatst, w egens 
een d iefsta l van kleederen. Maar hij 
protesteerde tegen  dezen m aatregel en 
bracht de zaak voor h et Beroepshof van  
Gent, die ook van m eening was dat De- 
schuytteneed m oest aangehouden blij
ven.

DIEFSTAL
Dinsdagnam iddag werden anderm aal 

fietsen  gestolen. Zoo werden vóór de 
café van de « Coopératieve », Ieperstr., 
tw ee fietsen  gestolen  van tw ee jonge da
m es uit de gem eente Eernegem.

En n iem and die m aar eenige aandui
ding kan geven. W aarom worden de n a
m en der fietsd ieven  n iet eens door de 
politie in  de kranten bekend gem aakt ? 
Het zou m isschien  kunnen helpen.

VERKOOP VAN STOFFEN
D insdag waren talrijke handelaars in  

goed en andere kleederenstoffen ais het 
ware bestormd. Inderdaad, h et gerucht 
nad de ronde gedaan, dat al deze waren  
zouden gerantsoeneerd worden en dat 
m en er ook zegeltjes zou m oeten voor ge
ven.

Het spreekt vanzelf dat dergelijk ge
rucht volkomen onjuist is en op n iets  
berust.

TRE IN REGEL ING
Het staa t th an s bepaald vast, dat onze 

stad m et de hoofdstad verbonden zijn  
m et een trein, waarvoor binnenkort de 
uurregeling zal bekend gem aakt wor
den. In tusschen  werd de stationchef  
Dinsdagnam iddag door de D uitsche  
Overheid ontvangen. Het sch ijn t dat alle 
treinen zullen aankom en in  h et K aai- 
station.

OPRUI M IN GS WER KEN
De werken voor het opruimen vorde

ren snel. Vooral de W apenplaats m et het 
stadhuisgebouw  is bijna geheel verdwe
nen, evenals de talrijke geteisterde h u i
zen der K apellestraat, zoodat de herop
bouw n iet lan g  m eer duren zal.

LIJK AANGESPOELD
M aandagavond is te M ariakerke het 

lijk aangespoeld van een onbekend sol
daat. Ais bijzonderheid kan gelden dat 
het lichaam  onthoofd was, en  dat ver
der een arm en een hand ontbraken. 
Daar er geen  papieren gevonden werden  
op h et lichaam , en m ede door den staat 
waarin h et gevonden werd, zal h et wel 
zeer m oeilijk zijn dit te  identificeeren.
COMMISSARIS TULPIN

Politiecom m issaris Tulpin, die ais of
ficier bij h et leger h et land verdedigde, 
is dezer dagen teruggekom en.

i!
VOOR

UW VERVOER - Afhaling en Bestelling

Odilon Vertinde
: i

t e n  h u i z e  • :

Tel. 71532 Privé 71159 II
VOOR DE WERKLOOZEN

Aanplakbrieven werden in de stad  u it
gehangen, waarin een oproep gedaan  
wordt to t alle ongehuwde werkloozen om  
in D uitschland te gaan werken tegen  
zeer voordeelige voorwaarden. D uitsch
land h eeft m om entel gebrek aan  ar
beidskrachten en de Belgen staan  er 
ginder zeer goed aangeschreven. Een 
Duitsche W ervingscom m issie zetelt m et 
dit doei iederen dag van 9 to t 12 en van  
14 to t 17.30 uur, in  de Leopoldlaan, 24, 
Hotel Savoy.

OOK TERUGGEKEERD
De heer Victor Vanhoutte, schoolbe

stuurder, en een schoonbroeder van  
kunstschilder René Hansoul, zijn ook 
thans uit Frankrijk teruggekeerd.

DE FIETSPLAATJES
W anneer m en zijn fiets gestolen  ziet 

en een nieuwe koopt, m oet m en dan ook 
een nieuw  fietsp laatje koopen ? Neen, 
zegt h et eene bestuur. Ja, zegt het an
der bestuur. Eén frank is er te betalen, 
zegt Luik. Neen, 5 frank m oet ge betalen, 
zegt de Provincie Brabant.

Wie m oet m en nu gelooven ?
En dezen die dan beweren, dat h et vol

doende is een naam kaartje aan den gui
don te hangen  ?...

Wij zijn van m eening dat, ais de West- 
Vlaam sche B estendige D eputatie eens 
haar oordeel deed geworden, er heel wat 
m isverstanden uit den weg zouden kun
nen geruimd worden.

INLEVEREN VAN KOPEREN HULZEN 
OF KARDOEZEN

De Burgem eester der Stad  Oostende 
vestigt de bijzondere aandacht zijner 
medeburgers op het feit, dat, bij bevel 
van de bezettende Overheid, alle koperen  
hulzen of kardoezen, enz., welke voort
komen uit den wereldoorlog 1914-18, zoo 
spoedig m ogelijk m oeten ingeleverd wor
den in de « Overdekte Tennis », vakschool 
K oninginnelaan.

D it lokaal is geopend van 9 tot 12 en 
van 14 tot 17 uur. Ieder persoon die la
ter in  h et bezit van zulke voorwerpen zal 
gevonden worden, zal streng worden ge
straft.

SOLDATEN KEEREN TERUG
Zondagnam iddag en ook M aandag is 

een groote groep Belgische soldaten van  
Oostende, alhier teruggekeerd. Ze zagen  
er eenigszins vermoeid uit, m aar ver
keerden toch in  een blozende gezondheid. 
Het waren al jongens die de hel van 
Frankrijk ontvlucht waren.
DE TELEFOON

Het schijn t dat h et n iet lan g  meer du
ren zal of ook onze stad  zal opnieuw de 
telefoon bezitten. Deze week hoorde men 
reeds h et rinkelen der toestellen , w at 
bewees, dat m en aan de inschakeling  
aan h et werken is en dat de bewering, 
dat h et voor binnen kort is, gestaafd  
wordt.

CENTRALE JURY VOOR HANDEL EN 
BOEKHOUDING

De kostelooze exam ens voor hulpboek- 
houders, experten en leeraars der X lX e  
zitting, zullen p laats hebben op Zondag 
12 Januari e.k. Program m a’s, in lichtin 
gen -en inschrijvingen : 136, F . Lechar- 
lierlaan, Jette-Brussel. Tel. 26.24.84.

DE GRAANZUIGER
Sinds de beruchte Meidagen, lag  

er, links van h et O osterstaketsel, een  
graanzuiger, die h eel w at belangstelling  
verwekte bij de dijkwandelaars. Thans  
is dit tu ig vlot gebracht en w eggesleept 
geworden.

Mocht h et spoedig zijn vóóroorlogsch  
werk te Antwerpen m ogen hervatten.

DE KONINGINNELAAN
werd deze week zeer verfraaid. In de 

hovingen werden m ooie bloem en aange
bracht en  in  h et m idden van  elk bloe
menperk werd een prachtige p lant ge
p laatst. Hierdoor verkrijgt deze laan  een  
prachtig Zom eruitzicht en  doet ze eere 
aan onzen B eplantingsdienst.

ilandeiskamer van het 
Arrondissement 

Oostende. Bureel voor 
Oorlogsschade

D insdag 13 dezer, werd een bezoek ge
bracht door de hh. Burgem eester Ser
ruys en  Schepen Boudolf aan het bureel 
voor Oorlogsschade, gesticht door de 
handelaars van het arrondissem ent Oos
tende.

De vergadering werd geopend onder 
h et voorzitterschap van  den heer E. De- 
vreese, voorzitter der Handelskamer, om
ringd door de volgende leden van den 
beheerraad : J. Rayée, voorzitter der 
H andelsrechtbank van Oostende ; J. 
Vancoillie, voorzitter van  den Bond der 
Aannem ers van  de Kust, secretaris-gene- 
raal ; L. Van W ynendaele, schatbew aar
der ; M eester A. Borgers, juridisch raad
gever ; Edm. Van Honsebrouck, rechter  
bij de H andelsrechtbank van Oostende, 
d.d. schatbew aarder ; M. Decoster, voor
zitter van den Hoteliersbond van Oos
tende en de K ust ; A. David, voorzitter 
van de V ereeniging der H andelaars ; M. 
Vandenkerckhove, voorzitter van de af- 
deeling « Vervoer en  Verzendingen ».

W aren ook aanwezig : de hh. A. Fobert> 
voorzitter van den Bond der A rchitecten; 
A. D aniels en  F. Lootens, voorzitter en  
secretaris van de afdeeling «B ouw nij
verheid en Openbare Werken » en H. 
Raick, voorzitter van de afdeeling « Sei- 
zoennijverheid. »

De hh. Burgem eester en Schepen wer
den verwelkomd door voorzitter h. De- 
vreese, die vervolgens een beknopte u it
eenzetting gaf over de inrichting van het  
bureel voor Oorlogsschade, w aarom trent 
verder uitleg gegeven werd door den h. 
J. Vancoillie, secretaris-generaal.

De hh. Burgem eester en Schepen be
dankten het bestuur voor het werk vol
bracht in ’t belang der gem eenschap en 
zulks in  overeenstem m ing m et de richt
lijnen aangeduid door den h. Verwjlghen, 
com m issaris generaal voor ’s lan ds we
deropbouw, en onlangs verschenen in  de 
pers. Zij vestigden de bijzondere aan
dacht der geteisterden op de noodzake
lijkheid zich to t bevoegde in stellingen  
te  wenden voor h et ram en der schade  
en opmaken der dossiers.

H et kantoor voor Oorlogsschade van  
de Handelskam er van h et Arrondisse
m ent Oostende geeft reeds sedert tw ee 
m aanden alle in lichtin gen  d ienaangaan
de en werd ingericht op aanvraag van  
den heer Burgem eester H. Serruys. Het 
is  in  ’t  belang der geteisterden zoo spoe
dig m ogelijk h un  aangiften  te  doen bij 
dit organism e. De bureelen, gelegen 1, 
V andersw eepplaats te  Oostende, zijn  
toegankelijk alle werkdagen van 9 to t 12 
uur en van 14 to t 17 uur, ’s Zaterdags 
van 9 tot 12 uur.

Men doet dus best zich alleen  to t dit 
officieel organism e te  wenden, w il m en  
zeker zijn van een goeden uitslag.

VOOR DE KUNSTENAARS
Ais er personen zijn welke h et than s  

hard te vera uren heooen, dan zijn  net 
Wei ae kunstenaars, zooais scnilders, m u
zikanten, e.a. me in  de eerste p iaats die
nen  genoem d. Waarom worden er geen  
ten toonstellingen  ingericht ? De vroegere 
zalen zooais ae Stuaio, Artista, Chez Pan  
óestaan  toch  nog en zouden toch  voor 
h et publiek kunnen opengesteld  worden. 
Men zou desnoods een ingangsprijs kun
nen vragen. Wie n iet ten toonstelt, ver
koopt n iets ! W aar blijven de vroegere 
inrichters ?

En voor de m uzikanten. Zouden er bv. 
op Zaterdag- en Zondagavond geen con
certen kunnen ingericht worden, bv. in  
het «S ch w eizerh of», m et ais program 
m a : eerst een k lassiek  concert gevolgd  
door lich te m uziek of variété, desnoods 
een dansavond.

Wij betw ijfelen geenszins of alle kun
sten aars zouden h eel graag h ieraan  m e
de w illen werken en  de D uitsche Over
heid zal wel graag haar toestem m ing  
verleenen, gezien h et h ier om de volks
w elvaart gaat.

Hallo, inrichters, de handen uit de 
mouwen, a.u.b. Wij m oeten  th an s elkan
der steunen.

STEUN AAN DE BEHOEFTIGEN
De ondersteunden, alsm ede de werk- 

looze leden van  h iih  gezin, zijn than s  
verplicht zich regelm atig aan  te m elden  
bij de controle om  er hun controlekaart 
te laten  stem pelen. Elke n iet gerecht
vaardigde afwezigheid zal ais een werk
dag worden beschouwd.

Te dien einde worden de volgende lo
kalen open gesteld  van 9 to t 11.30 uur 
voor de m annen en van 2 to t 4 uur voor 
de vrouwen :

Io de stadsschool Opex, voor de inw o
ners van de wijk Opex ; 2° de stads
school Conscience, Stu iversstraat, voor 
al de inw oners van  h et W esterkwartier, 
m et uitzondering van de K oninginne
laan  ; 3° de Albertschool, voor al de an
dere inwoners.

M oeten zich echter op deze controle 
NIET aanm elden : de echtgenooten  h u is
houdsters, de kinderen beneden de 15 
jaar, de vrouwen van 60 jaar en meer, 
de m annen van 65 jaar en meer, de per
sonen in  volledigen of definitieven  staat 
van arbeidsonbekwaam heid, de school- 
gaanden m its voorlegging van een be
wijs.

De ondersteunden, gezinshoofden en  
andere die nog geen stem pelkaart bezit
ten, doen best zich onm iddellijk aan te  
m elden in de « Overdekte Tennis », vak
school, K oninginnelaan, w illen  zij zich  
n iet blootstellen  aan verm indering van  
h et steungeld.
VERBOND V.O.S. 1914-18 EN 1940

Oud-strijders 1914-18 :
Voor ’t  behoud der frontstreeprente, 

invalid iteitspensioen  en alle andere oud
strijder szaken, slu it aan  bij ’t  verbond 
V.O.S., lokaal G asthof Ibis, nevens h et O. 
L. Vr. College.

Gem obiliseerden en oud-strijders 1938- 
1939 en 1940, U allen  hebt ook recht op 
erkentelijkheid. Velen onder u hebben  
soldijvergoeding, burgerkleederen, enz. 
te goed. S lechts een sterke oudstrijders- 
organisatie kan u allen  recht bezorgen. 
Sluit allen  aan bij h et Verbond V.O.S. 
1940.

G ekwetsten uit den oorlog 1940. Het 
I  verbond V.O.S. is  bereid uw dossier sa
m en te stellen , ten  einde voor u een in 
valid iteitspensioen  te  bekomen.

Voor de gesneuvelde oudstrijders en 
burgerlijke slachtoffers. —  De rechtheb
benden m ogen n iet vergeten hun recht 
op pensioen te la ten  gelden. Ten einde 
over al de zaken volledig in gelich t te 
worden, m aakt gebruik van de zitdagen  
in  ons lokaal, Ibis Hotel, iederen D ins
dag en Vrijdag, van 19 tot 20 uur.

Geen rechten  zonder p lichten  ! Wie 
m et h et verbond strijdt, zal door het 
verbond recht bekomen.
GESNEUVELDE STADSBEDIENDEN

Naar de h. Schepen Sm issaert ons me
dedeelt, h eeft h et Schepencollege be
slist, een m aand wedde uit te  keeren aan  
de weduwen of ouders der gesneuvelde 
stadsbedienden en  werklieden.

Wij treden dit voorstel geheel bij.

DE STRANDTENTEN ,
Van verschillende kanten  werd ons de 

vraag gesteld  of de m ogelijkheid nog zou 
bestaan  h et reeds betaalde standgeld  
voor ten ten  op h et strand die alle, we
gens de M eidagen van hoogerhand moes- 
tien w eggenom en worden, terug u itge
keerd zal worden.

Het sch ijn t dat m en zich m et deze 
zaa k th ans bezig houdt, om  eerstdaags  
een beslissing te  treffen.

TERUG IN ONZE STAD
De h. Jan Everaerts, bestuurder van  

het Stedelijk  Laboratorium, reservelui
ten an t bij h et leger, is  Vrijdagm iddag  
uit h et onbezette gebied van  Frankrijk  
uit krijgsgevangenschap teruggekeerd.

De h. Everaerts zal zich th an s opnieuw  
m et hart en  ziel aan  zijn geliefd  labora
torium  wijden.

DE ZANDZAKJES
Op vele p laatsen  worden de schuiloor

den opnieuw in  orde gebracht. Zoo wor
den de gescheurde zakjes of deze welke 
door den regen in  rottenden toestand  
verkeeren, door nieuw e vervangen. Het 
gras en  ander onkruid dat er tusschen  
groeit, werd ook verwijderd.
NAAR HET SCHIJNT

zou een groote kam ion m et papieren  
en andere docum enten van h et P laats- 
com m ando die tijdens de vlucht in  
Frankrijk achtergelaten  werd, dezer 
dagen zijn  lad ing in  de K oningstraat, 28 
neergelegd hebben.

GEDEMOBILISEERDEN
Nog zijn er vele jongelingen  welke uit 

krijgsgevangenschap, hetzij u it D uitsch
land of Frankrijk, naar h un  haardstede  
terugkeeren, die n iet w eten  dat zij zich  
onm iddellijk n a  hun  terugkom st m oe
ten  aanm elden en w el in  deze volgorde 
op h et P laatscom m ando, K oningstraat, 
28, G em eentebestuur, M ilitiebureau Stok- 
holm straat, en  O rtskom m andantur, Ho
tel du Pare, M arie-Joséplaats.

STADSTEEKENAAR
Naar wij uit bevoegde bron vernemen, 

zou de h. architect M ichiels ais tijdelijk  
teekenaar door h et gem eentebestuur 
aangeworven zijn. De h. Van Graefsche- 
pe zou zich teruggetrokken hebben, daar 
hij te  veel werk heeft.
VOOR DE HANDELAARS

Het schijn t dat alleen  de handelaars, 
die vóór 10 Mei op h et handelsregister  
ingeschreven  waren, de toelatin g  zullen  
bekomen om handel te drijven.

Zoo lezen wij in  een locaal blad.
DE BIBLIOTHEEK

De h. Loontiens, stadsbibliothecaris, 
w ist ons m et een zekere fierheid en  te
vredenheid m ede te  deelen, dat zijn bi
bliotheek th a n s sam en m et de geschon
ken werken der Visschersbibliotheek, een  
10.000 boekdeelen beslaat. En daar er 
hier hoofdzakelijk volksche werken voor
handen zijn, betw ijfelt hij h et n iet, of 
er zal opnieuw groote drukte heerschen  
in de stadsbibliotheek.

Wij w enschen h et den h. Loontiens 
van harte toe en verzoeken ondertus- 
schen  hen, die boeken tevel hebben, 
deze aan den h. Loontiens te  overhandi
gen.

BOTERVERKOOP
De vele w inkels waar boter verkocht 

wordt, zooals de m elkerijen, worden be
stormd. Reeds lang vóór h et uur van  
open gaan, staan  m enschen hunkerend  
te w achten  aan de deur.

G evallen van personen die er te 12 uur 
reeds stonden tegen  dat de deuren om 14 
uur geopend werden, zijn ontelbaar !

AANSTELLING
De h. Milo Devisscher, bestuurder van  

den R eddingsdienst Oostende, werd ais 
inspecteur voor h et arrondissem ent aan
gesteld.

Proficiat, Milo, ’t  is verdiend !
WORDT DE ALBERTSCHOOL AFGE
BROKEN ?

Naar wij van verschillende zijden ver
nom en hebben, zou vanwege de Duitsche 
Overheid de gedachte bestaan  om de Al
bertschool gansch  af te breken en  voor 
andere doeleinden te bestem m en, aan
gezien de p laats n iet luchtig  en zonnig  
genoeg is voor een school.
STADSSCHULDEN

Ons gem eentebestuur kom t zoo juist 
verw ittigd te worden dat de S taa t een  
som van  vijf m illioen frank ter beschik
king ste lt van  de Stad, voor de delging  
der stadsschulden.

D at zal h et werk van onzen Schepen  
van F inanciën  zeer vergem akkelijken, 
w ant hij staa t vóór een zware taak, te
meer dat zijn vroegere beheerders de 
schulden voor hem  hebben opgehoopt.

DE PANORAMA
Zijn we w el ingelicht, dan zou de Ver

eeniging van A rchitecten der Stad, on 
der voorzitterschap van architect Fou- 
bert, een resolutie hebben aangenom en, 
w aarin  gezegd wordt dat h et w enschelijk  
ware h et Panoram agebouw af te  breken, 
gezien h et de schoonheid van dit stads
gedeelte schendt.

W aar zal b ibliothecaris Loontiens dan  
zijn boeken en k un stschatten  m oeten  
onder brengen ?

Inderdaad, de Vereeniging voor Ar
chitecten  zal door velen en ook door ons 
in  hun zienswijze bijgetreden v/orden.

BREUK BANDEN -  BUIK BA NDEN  
M A A G BA N D EN  
L E N D E N SC H O T B A N D E N

ALLES NA A R M A A T  •

■¡¡■AuParaaj
G. M A D E L E I N - B U Y S

B andagist — M asseerder

ADOLF BUYLSTR. 53, O O ST E N D E
B egeeft zich ten  hu ize  op  a a n v ra a g  n a a r  
gansch  de K ust. —  TEL E FO O N  7 3740

URBANISATIE
Donderdag vergaderde de Commissie 

van Urbanisatie anderm aal en werden  
de plannen en gedachten  verder be
werkt en besproken. De volgende zitting  
had bij uitzondering (w egens 15 Augus
tus) verleden Vrijadg plaats, en er werd 
een stem m ing gedaan.

Wij zien reeds benieuwd n aar dien  
uitslag.
IN DE NIEUWE BIBLIOTHEEK,

d.i. in  de Rogierlaan, h eeft de concier
ge haar intrek genom en, zoodat er nu  
reeds een bestendige bewaking voor de 
boeken is. De h. Loontiens m eldt, dat 
de leeszaal zou uitgeven  op een tuin tje  
m et heerlijke fruitboom en en een warm  
zonnetje. Voor de liefhebbers...
DE ENGELSCHE ZENDERS

Het opzettelijk beluisteren van Engel- 
sche zenders is ten  strengste verboden. 
De overtreders zullen m et tuchthu is ge- 
stra it worden. In  lichtere gevalen  kan  
een gevangen isstraf uitgesproken wor
den. Het spreekt vanzelf dat de radiotoe
stellen  der overtreders verbeurd ver- 
siaard  worden.

VOOR DE HOTELS
Bij besluit van I Augustus is  h et voor

taan  verboden in de hotels, eethuizen en 
dergelijke, een  m aaltijd  op te dienen of 
te verbruiken bestaande uit m eer dan :

Io één soep of één  bijgerecht zonder 
vleesch ; 2“ één gerecht m et aardappelen  
en groenten, of één gerecht bereid m et 
deegwaren, of één keur van bijgerecht 
zonder vleesch ; 3° één'nagerecht.

Den verbruiker m ag, volgens de spijs
kaart, enkel de keus worden gelaten  tus
schen twee soepen, b ijgerechten zonder 
vleesch m et of zonder aardappelen, twee 
vleeschgerechten, tw ee vischgerechten, 
één wildgerecht, één gevogeltegerecht en  
twee gerechten  bereid m et eieren, één  
gerecht bereid m et deegwaren, tw ee soor. 
ten  groenten, banketgebak, fruit, kaas.

Op de kaart wordt, n aast elk gerecht, 
de verbruiksprijs aangegeven, alsm ede 
h et aan ta l zegels door den verbruiker af 
te geven.

O P  H E T  GERECHTSHOF
zou de deurwaarders een nieuwe p laats  

woraen toegewezen en w el in  een zaaltje  
uat nog a ient gem aakt, 
n e l '  ivirtLcN VAN BROODGRAAN

m  net, ücaacsQiaa is een pesiuit ver- 
sonenen, w aarin gezegd worac, aat tar
we, rogge, sp en  en m asteium , gescnixt 
voor m enscnenvoeaing, siecnts m ag ge- 
oruikt woraen voor n et w innen van  
orooameei, uitgezondera nochtans de 
voorraaa nooaig voor de bezaaiingen.

u  a ar ci j is net, verooaen onaer m eel op 
te nem en aan aeze m erooven opgesom a  
in  het óroodmeel.

Wij vestigen  ae aandacht van de be- 
iangneóDenaen op de aanplakbrieven, 
die overal u ithangen  en  w aarin  nadere 
gegevens aangeauid worden om trent het 
m alen, n et voedseireserve van den land- 
oouwer, straffen  en overgangsbepalin
gen. Deze zijn uiterst belangrijk. 
r i j k s k h e u i e t k a s s e n m u n t s t u k -
KEN

M ogen wij de aandacht van onze lezers 
er op trekken, dat th an s door de bezet- 
tenae Overheid ook overgegaan wordt 
tot h et in  omloop brengen van rijkskre- 
uletkassenm unten in zink, ter waarde 
van ö en 10 rijkspfenning.

Deze m untstukjes zijn voorzien van 
een rond gaatje en hebben ongeveer at 
afm etingen, respectievelijk van onze 
stukjes van 5 en 10 centiem en.

VLUGSCHRIFTEN
Alle soorten vlugschriften, door vijan- 

Uelijke vliegtuigen  uitgeworpen, evenals 
elk D uitscnvijandig propagandam ate
riaal, m oeten ten  spoedigste, door be
m iddeling van h et G em eentebestuur, aan  
de d ichtstb ijgelegen  Ortskom m andantui 
afgegeven  worden.

Zij die zich h ieraan onttrekken of de
ze briefjes verder doorgeven, worden 
streng gestraft.
BRANDWEER M ATERI AAL

Dank zij de bem oeiingen van Burge
m eester Serruys, werd h et Pompierskorps 
voorzien van 1000 m eter nieuwe darm en 
de daarbij behoorende koppelstukken.

Zoo geraakt onze Brandweer stilaan  
volledig in orde.

INSPECTIE
Verleden week deelden wij mede, dat 

er een groote inspectie had p laats gehaa  
van h et brandweerm ateriaal.

Bevelhebber V anhecke deelt mede, dat 
deze inspectie n iet p laats h ad  in de ka
zerne, m aar w el vóór h et Badpaleis.

ACTUALITEITEN
Het sch ijn t dat th an s iedere cinem a  

haar program m a m oet la ten  voorafgaan  
door actualiteiten.

Deze m aatregel zal w el door eiken  
film liefhebber goedgekeurd worden, w ant 
zoo’n journaal is werkelijk onm isbaar ge
worden in  een film program m a.
POMPIERS EN DE REDDINGSDIENST

In strijd m et zekere geruchten, bestaat 
er tusschen  h et brandweerkorps en  den 
R eddingsdienst een volledige verstand
houding. D at wordt zelfs bewezen door 
h et feit, dat de bestuurder van den Red
dingsdienst over een telefoon  beschikt 
om de pom piers op te  bellen in geval van  
brand of andere rampen.
NAAR FRANKRIJK

M aandagm orgen is een auto naar het 
onbezette Frankrijk getrokken, om er in 
lichtin gen  te verzam elen over gevluchte 
Oostenaenaars, ten  einde hun  terugkeer 
te bewerkstelligen. Hadden in  dezen w a
gen p laats genom en ; de hh. Legaey, De- 
nonat, D'Hertog en ... M aurice Debus- 
schere, toeziener van  den Schouwburg.

HET WATERPALEISJE
Mogen wij onze lezers er op attent 

m aken, dat h et W aterpaleisje in  het 
Leopoldpark iederen dag bronwater ver
koopt van  10 tot 13 u. en de Zondagen  
van 9 to t 12 u.

DE STADSBEZOLDIGDEN
De Belgische R egeering in Frankrijk  

zou h et inzicht hebben bij wijze van  
voorschot de bezoldiging uit te betalen  
aan al de in  Frankrijk uitgew eken be
zoldigden van openbare besturen. Hier
voor m oesten alle dienstoversten op het 
stadhuis een volledig verslag opmaken, 
verstrekt volgens de gegevens der uitge
weken am btenaars.

FRANSJE
de bekende portier van  h et stadhuis, 

die na den brand m ee verhuisd is  naar 
de Stockholm straat, is nu in  h et bezit 
van een nieuwe pikzwarte klak, en hij 
ziet er wel tw intig  jaar jonger uit.

Ja, Fransje, je m oet h et n ie aan  je 
herte la ten  kommen, wèje !

AUTOBEZITTERS
Er werden in den laatsten  tijd  heel 

w at processen-verbaal opgem aakt tegen  
talrijke autobezitters onzer stad, voor
nam elijk handelaars, om dat zij talrijke 
auto’s of vrachtw agens in  dienst hadden  
waarvan ze den ju isten  oorsprong niet 
konden aangeven. Na onderzoek bleek 
h et dat deze w agens aan het leger be
hoorden en bijgevolg n iet m ochten weg
genom en worden.

Burgerlijke Stand
GEBOORTEN

4 Augustus. — René Vermeesch, van  
Julien  en  Elvira Müyle, Stockholm str., 
47a.

6. — Jozef Devaux, van Victor en 
Am anda D eschachte, Cirkelstr., 32. — 
Roger Jansoone, van Emiel en Adolphine 
Nierynck, Veldstr., 59.

7. —  Cecile Vandenbroecke, van Valeer 
en Florine Cornells, F. Van M aestricht- 
plaats, 6.

8. — Guido Devolder, van M axim iliaan  
en Pharaïlde Vanm aele, Torhoustteenw., 
199.

9. — Roland Jarvis, van G ustaaf en  
Irena Rau, Tim m ermansstr., 3.

Mevr. JONGBLOET
brengt ter kennis dat haar MOEDER

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

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

Voor ih lichtingen , zich w enden in  
voornoemd Moederhuis.

8. — Oscar Pilays, 62 j., wedr. van  Regi- 
* na M eesens, de Sm et de Naeyerl., 9 0 .— 

Désiré Beyaert, 75 j., echt. van Elisa
Adam, woont te Leffinge. 

j 8. — Theodoor Verbanck, 6 j., G istel- 
steenweg, 72.

I 9. — Augustin Briodioi, 74 j., echt. van  
Elisa Sinnaeve, Biekorfstr., 24.

10. — Philom ena Casselm an, 60 j„ 
echt, van Arthur Mariën, Noord Eedestr., 
35.

Militairen
27 Mei. — G ustav^ Frère, 39 j., luiten. 

32e Bat. G.V.C.E., echt. V alentine Lefè- 
bre, woont te Charleroi. — M odeste Nai- 
lis, soldaat 32e B att.,ê 2e Cie, G.V.C.E., 
woont te Couillet. — Alexis Lalem ant, 
soldaat V.C. artillerie, stam b. 29315, 
echt. van Sim onne Vanfraeckem , woont 
te  Elsene.

w e n d t  U bij STERFGEVAL tot

August Verburgh
Aannemer  van Begrafenissen  
OOSTSTRAAT, 36 —  OOSTENDE

STERFGEVALLEN

4 Augustus. — Sidonie Vermeersch, 77 
j., kloosterlinge, A. Pietersl., 21.

5. — Clem entia Van Yper, 82 j., wed. 
van Alfons B illiaert, V isscherskaai, 26. 
— D aniël Vangheluwe, 4 m., O ostendsche 
Haardstr., 15. —  Joseph Peeters, 55 j., 
echt, van Charlotte Verhelst, V rijheid
straat, 45. — Pauline Lingier, 84 j., wed. 
van August W illaert, woont te Klem sker- 
ke.

7. — N athalie Florée, 73 j., wed. van  
M edardus Schapdryver, woont te  Klem s- 
kerke. — André Dekoker, 6 j„ Grensstr.,

HUWELIJKEN

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

3. —  Dem eester Gerard, hotelbediende, 
en Legein Julienne, z. b.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN

11 Augustus. — Ram m elaere Gerard, 
handelaar, H. Serruysl., 40 en Sam yn  
Gilberte, z. b., Vaartbleekerstr., 13. —
Hespel Ferdinand, onderwijzer, Ed. Ca- 
vellstr., 11 en  Plug Jeanne, Ieperstr., 41. 
— F aessen  Omer, m ekanieker, Stuivers
straat, 247 en Tytgat Simonne, z. b. — 
V ergracht John, werktuigkundige, Spaar- 
zaam heidstr., 64 en D esw aef Maria, 
W erkzaam heidstr., 100.

SCHEPEN PEURQUAET TERUG
Zooals we verleden week reeds m eld

den, hadden de ex-schepenen Peurquaet 
en Edebau h et inzicht terug naar Oos
tende te komen. D it is deze week dan  
ook geschied en ex-schepen Jules Peur
quaet is alhier op W oensdag toegeko
m en. ’s Nam iddags bracht hij een be
zoek aan de nieuw e bestuurders van het 
stadhuis.
GROOT BORD

Ter vervanging van de breede plank  
welke tegen  den voorgevel van h et Ge
rechtshof was geplaatst, werd Woens
dag een prachtig, kloek bord geplaatst, 
waarop h et gem akkelijk zal zijn om de 
talrijke m ededeelingen bekend te  maken. 
BOTSING

W oensdagvoormiddag, te 10 uur, kwam  
een m ilitaire auto in  volle geweld op de 
V indictivelaan tegen  een lantaarnpaal, 
nabij de C hristinastraat. Gelukkig werd  
hierbij niem and gekwetst. Er is alleen  
stoffelijke schade.

Het sch ijn t dat dit ongeluk te w ijten  
is aan  een stuurbreuk.
DRIE AUTOCARS

Onder leiding van bestuurder Karei 
Savonie, werd in het begin van deze 
week drie groote autocars van Brussel 
naar Oostende gebracht, die zullen die
nen om de talrijke O ostendenaars uit 
Frankrijk te gaan  halen.

Er wordt verteld dat deze drie cars 
geheel ledig van Brussel kwam en en dat 
zij in de hoofdstad geen enkelen Oos- 
tendenaar hebben aangetroffen, die 
naar huis w ilde...
AAN HET SAS

zal eindlijk de spoorweg welke over de 
brug loopt, eens afgem aakt worden zoo
als het behoort. Sedert m aanden lagen  
de straten  aldaar geheel onderbroken, 
_n beteekenden een groote belemm ering  
voor het verkeer, h et w as er ook zeer ge
vaarlijk. D aaraan zal th an s een einde ge
steld  worden, verm its m en nu volop be
zig is aan deze werken.
NAAR BRUGGE

Ex-schepen Emiel Vroome is deze week 
naar Brugge gew eest om eens te hooren  
hoe de zaken nu eigenlijk  ineen steken  
en w aaraan hij zich voortaan dient 
vast te houden.
ZWAAR ONGEVAL

Ten gevolge van  h et begieten der ba
nen m et teer, zijn deze zeer glad gewor
den.
een doodelijk ongeval tew eeggebracht 
hebben aan den heer Vanderrol, bestuur
der der O ostendsche Reederij, die m et 
zijn rijtuig n iet ver van Eekloo uitgleed  
;n in  h et land terechtkwam .

De auto, een prachtige Buick, werd 
gansch vernield, terw ijl de h. Vander
rol vier ribben werd gebroken, zonder 
verdere erge gevolgen.

Wij w enschen aan den vriend Vander
rol, een spoedig herstel en hopen hem  
spoedig zijn gewone activ iteit te zien  
hernem en.
IN HET MILITIEBUREAU

zal er th an s ook een telefoon  worden  
geplaatst, opdat deze belangrijke dienst 
zooals voorheen m et de voornaam ste 
punten der stadsd iensten  en personen  
kan verbonden worden.
VLUCHTELINGEN KOMEN THUIS

W oensdagnam iddag zijn anderm aal 
een 80 personen uit Frankrijk (Bor
deaux), naar huis gekomen. Ze hadden  
de lange reis in  open vrachtw agens moe
ten  afleggen, w aar ze nu aan  de Vander
sw eepplaats werden afgezet. Al deze per
sonen waren w oonachtig aan de kaai en 
op den Opex.
VERKEERSREGLEMENT

Om h et verkeer in  de straat te rege
len, werd een zeer duidelijke aanplak- 
brief u itgehangen w aarin  h et doen en  
la ten  van een voetganger, fietser en  au
tobestuurder, ju ist worden uiteengezet.
NOG HET REPATRIEERINGSCOMITE

Aan den medewerker van h et «Brugsch 
Handelsblad», werd door een vooraan
staand am btenaar verleden week ver
klaard, dat h et doei van dit kom iteit al
leen bestond, de Oostendsche vluchtelin
gen, welke te Brussel aankwam en, naar  
Oostende terug te brengen en zij n iet 
willen gaan  naar Frankrijk, om dat de 
m enschen van Parijs naar Brussel wor
den overgebracht per trein.

Wij vragen ons af, of het m et dit doei 
!s, dat h et kom iteit werd gesticht.

Of vergeet men, dat de m oeilijkheden  
van h et verkeer n iet in  Brussel op te los
sen zijn ?

W aarom dan een auto naar het Zuiden 
van Frankrijk vertrokken is  om den toe
stand aldaar te  bestudeeren, begrijpen  
we ook niet.
EEN ZEER INTERESSANTE UITGAVE

Door den h. Julien De M eester, werden  
zooeven vijf reeksen van elk tien  foto’s 
uitgegeven van zichten  van O ostendsche 
gebouwen, vóór en n a  de vernieling van  
de stad door de bombardem enten.

Deze zichten bevatten de voornaam ste 
gebouwen van stad  en zijn de m oeite 
waard om aangekocht te  worden.

Van deze vijf verschillende reeksen, A, 
B, C, D en E, zal de serie E voor elkeen  
zeker de kostbaarste, doch h elaas de 
droevigste zijn, w ant zij geeft de geschie
denis weer van ons stadhuis.

Het in tia tie f van den h. De M eester 
is n iet alleen een herinnering aan droe
vige dagen, m aar is een prachtige re- 
klame voor onze badstad.
DE STAATSMARINESCHOOL

H eeft h et Centraal S tation  dan einde
lijk zijn bestem m ing gevonden ? Naar 
we vernem en, zou m en zinnens zijn de 
S taatsm arineschool er in  onder te bren
gen en  wel in  h et vroegere telegraafkan
toor. W aar de politie n iet kon huizen  
w egens de te  groote onkosten voor eer
ste herstellingen, zou dit gaan  voor de 
Staatsm arineschool !

Eerst zien en dan gelooven.
GOED GELUKT

Een om vertrekking der m uren van een  
getroffen huis, dat bijzonder goed ge
lukte, is dit van  Dr Ghyoot, hoek H. Ser- 
ruyslaan en  E. B eem aertstraat. Geen  
enkele schade werd aan  de andere ge
bouwen aangericht.

OOK TERUG
Een teruggekom en schepen ontm oet 

één van zijn vroegere vrienden en in  de 
hoop weer kiezers te  winnen, roept hij 
hem  vroolijk toe :

— Ah ! Jules, hoe is  ’t  ?
Waarop de andere antwoordt :
— Wel, goed hé, m ijnheer de voorzit

ter !
Waarop weer de ex-schepen zegt :
— W at bedoelt ge m et « voorzitter » ?
Het antwoord luidde :
— Wel ja, zijt ge geen voorzitter van  

de teruggekom en hazewinden ? Om zoo 
vlug te kunnen loopen in  uw oude jaren, 
verdient ge toch  h et voorzitterschap !...

ONVERDIENDE LOF
Onze teruggekeerde konfrater m eent 

thans te m oeten beslissen over h et al of 
niet verdiend zijn van den lof, dien we 
een stadsfunctionnaris onlangs toezwaai
den. Hij spreekt daarbij van de kloof 
tusschen  de geblevenen en de wegloo- 
pers. Zoo hoopt hij weer aan zijn vroe
gere polem iek van verdeeldheid te doen.

Wij laten  ons echter aan dergelijke 
oude kletspraat n iet gelegen. Politiekers 
ais hij hebben voor goed in Vlaanderen  
uitgedaan.



H E T  V I S S C H E R I J B L A D

¡Les Frigorifères du Littoral
 —  N. V

Groote koelkamers 
voor bewaring van 

visch, eieren 
bevroren vleesch 

enz.

TELEFONEN : 71707 —  71708

GEMAALD EN IN BLOKKEN

BREEDENSCHE WEG, 42

AUTO-ONGEVAL.
W oensdag w era  de au to  van  de firm e  

S an aers, g ro en ten n a n a e ia a rs , K aaistraa ,. 
w aarin  arte b io ea ers  n a a a e n  p ia a ts  ge
nom en , aa n g ered en  aoor een  m nitauv. 
vra cn iw a g en . u e  scnoK w as zoo gew eld ig  
a a t  de o n e  in z itten d en  van  de ia m ia .  
S a n a ers D ew usteioos n a a r  h e t  n o sp ita a i 
w erd en  overgeorach t, w aar zij D onder
dag  nog  m e t Dij k en n is  w aren  gekom en. 
Verdere geg ev en s on t or eken  nog.

DiEETLlËVENSMiDDbLEN.
b i j  uitzon d erin g  w erden  de ia'Driekei; 

K em y te  W ijgm aai, g em acn ciga  Dioem  
te  Duiien aan  <2 t.n . u i t  za l ae  onderne
m in g en  weiKe gesp ec ia liseerd  z ijn  in  u .  
ra o n c a g e  van  ‘a iee tiev en sm id a e ien  toe  
ïa te n  zu lke Dioem a a n  te  scn a iren . Ue 
ra o n c a g e  s ta a t  onder de contro le  v a r  
n e t M in isterie  van  rtav ita illeer in g . Vooi 
ae ta lr ijk e  p erson en  za l deze m a a treg e , 
u iterst w elkom  zijn .

VERZENDING VAN PO S TS T U KK EN ,
i n  n e t  p ostverkeer tu sscn en  u u its c n  

la n a  en  n e ig te , in  Deiae n c n tln g e n , zijn, 
van  l s  A u gu stu s a i, ook de drukw erken, 
zaak p ap ieren , m o n sters en  sa m en g este i 
ae zen d in g en  to eg e ia ten .

Ín ae oetrekkingen tusschen  België e r  
H oiiana en  ae neutrale landen, langs  
u u itscm an d  om, woraen ae in  ae u u n  
scne, JNederlanasche or Fransche taa i 
opgesteiae gewone Oneven en postkaar
ten  aangenom en, u e  aanduiding van het 
land van Destemming in h et adres is 
gew ensent. K enang zaï er een beslissing  
getrolren woraen aangaande de herne
m ing van ae betrekkingen, door m idaei 
van gewone brieven en postkaarten, tu s
scnen B elgië en Luxemburg.
B etrefienae h et postverkeer m et Frank
rijk is tot nu toe geen beslissing geval
len.

VLAAMSCH ECONOMISCH VERBOND.
V. E. V. h et Berichtenweekblad van  

h et V laam sch Econom isch verbond en 
van alle aangesloten  vereeniglngen, is 
th an s opnieuw verschenen en h et h eeft 
ais num m er 20-32. M ocht h et zijn werk
zaam heden th an s ongestoord voortzet
ten  in de nieuw e tijd  welke nu aan
breekt.

AUTOBOTSING.
W oensdag is in  de K apellestraat, n a 

bij de Jozef II straat, een m ilitaire au
to, door een verkeerde stuurbeweging, 
m et volle geweld tegen  een huisgevel 
van de firm a M achiels en  een goudwin- 
kel gereden. Hierbij werd niem and ge
kw etst en de stoffelijke schade aan de 
w oningen is gelukkig gering.

BROODZEGELS VOOR WERKLIEDEN.
In h et S taatsblad  is een besluit ver

schenen betreuende de u itg ifte van  
broodzegels voor som m ige categoriën  
van werklieden, zooals de m ijnwerkers, 
arbeiders in  ijzernijverheid en m etaal
constructie en  deze der chem ische n ij
verheid. Deze m aatregel die in  voege is  
sedert 10 Augustus, zal bijzonder wel
kom zijn in  de werkerskringen, welke 
den geheelen dag uit huis zijn en daarom  
m eer brood hoeven te  gebruiken dan an
dere werklieden. De zegeltjes die dooi 
den werkgever zullen uitgereikt worden 
zijn van een zwarte kleur.

Nadere bijzonderheden kan men op de 
aanplakbrieven aantreffen  .

Kleine 
Aankondigingen
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Cinema’s
P A L A C E

U fa actualiteiten . — « H et Genot van  
de Sneeuw », een docum entair. — « Een 
verstokte V rijgezel», vroolijke comedie 
m et Ida Wust. Kind. toegelaten.

C A M E O

W illiam  Powell, Myrna Loy in «M ick  
G entlem an-D etectief ». — Een docum en
tair. Kind. toegelaten.

R I A L T O

« K am avalsn ach t », m et G. Froelich  
en Rose Stradner. — Alle actualiteiten  in 
eerste week. — « M aruche », een vroo
lijke com edie m et Fernande!

Kinderen toegelaten.

R I O

«T am ara» , m et Vera Korène en Vic
tor Francen. — E ensensationeele docu
m entair. — « Evenaarsweelde in  Noord- 
Afrika ». Kind. toegelaten.

R O X Y

« De arme Hertog », m et Victor de Ko- 
wa. — Een onuitgegeven docum entair : 
« De triom fantelijke Stem  ». — Alle ac
tualite iten  in  eerste week.

Deze kosten s l e ch ts  VIJF FRANK per 
• n la ssch ing .  — Maak er gebruik van.

ALLE REPARATIEN VAN RADIO’S door 
radiotechnieker, 12 jaar praktijk. Voor- 
deelige prijzen. Bevr. Jos. Ver Eecke, 72, 
N ijverheidstraat, Oostende. (1001).

JONGE LEERAAR geeft lessen  in re
kenkunde, m eetkunde, latijn , Fransch, 
enz., speciale voorbereiding voor exa
men van h et m iddelbaar onderwijs. Zeer 
voord, prijzen w egens toestand. Z. w. : 
Christinastr., 52, Oostende.

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

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

HET 53e LINIEREGIMENT VAN 
RENNES TERUG.

N iet m inder dan 1.700 B elgische sol
daten van het 53e en 18e lin ieregim ent 
werden W oensdag van uit Frankrijk  
naar Oostende teruggevoerd.

De D uitsche repatneeringsdienst doet 
hier uitstekend werk en de beloften ten  
spoedigste alle jongens naar huis te 
zenden, worden dus in  daden omgezet.
ZWAAR AUTO-ONGEVAL

W oensdag m oest de groote autocam ion  
van de firm a Mommerency-Moerman, 
van de Conterdam, ongeveer 7 ton  eet
waren voor rekening van de m aatschap
pij S.E.O. uit h et Kortrijksche m eebren
gen.

Op de kam ion hadden, benevens de 
vrouw van den eigenaar, ook de hh. Sa- 
vonie M aurice en Nenquin, van S. E. O., 
p laats genom en.

Rond Coolscamp is de auto zóó uit
gegleden, dat de vier inzittenden erg, 
m aar n iet doodelijk gekw etst werden.

De autocam ion zelf is to taa l vernield.
We kunnen de autom obilisten n iet ge

noeg aanraden op de huidige gladde w e
gen voorzichtig te zijn.
HET ROOD-KRUIS DEELT MEE :

In overleg m et de D uitsche Overheid 
en h et Postbeheer, is h et Rood-Kruis 
van België er in  geslaagd de toelating te 
arijgen vanaf iu A ugustus om de veer
tien dagen een pak van 1 pond te zen
den naar de beroepsm ilitairen : officie
ren, onderofficieren, korporaals-briga- 
diers en soldaten.

ínhoud  : naar keuze, u itslu itend  één  
der volgende artikels : hem d, ondergoed, 
zeep, tabak, sigaretten, chocolade, be
schuiten, kaas (verpakt in  zilverpa
pier), suiker, kauwgom, sardines, m aar 
n iets dat aan bederf onderhevig is.

Verpakking : lich t karton in linnen  
gewikkeld, of sterk karton. Het pak m oet 
lan gs een kant geopend zijn, er m oet 
een inventaris van den inhoud bijge
voegd worden. De adressen van den af
zender en den bestem m eling m oeten ver
m eld worden. De adressen m oeten m et 
w atervaste inkt rechtstreeks op het pak  
geschreven worden. Het adres van den 
afzender wordt op een der kleine vakken  
van het pak geschreven. Het adres van  
den bestem m eling wordt op een der 
groote vakken geschreven en  opgesteld  
ais volgt : K riegsgefangenensendung :
Naam  Voornaam
N» Kamp
Gebührenfrei D eutschland

De pakken worden afgegeven : Bureel 
van h et Rood-Kruis, h. Fred. Koch, Mu
ziekconservatorium , zaal 3, den Zaterdag 
en den Donderdag, van 3 to t 5 uur..

Wij hopen dat dit in itia tief m et gre 
tigheid  zal gesteund worden !

VOETENVERZORGING — MASSAGEN  
FOOT COMFORT — SERVICE

•fiAuPara<#»
G. M A D E L E I N  —  B U Y S

Voetverzorger (Pédicure)
(Hoek Marie -Josép!  en Madridetraat)

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,

Diesel-Deutz Scheepsmotoren
«ft 
«ft 
«ft 
«ft 
«ft 
«ft 
*  
e
«ft 
«ft 
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VALCKE GEBR. N. V. COSTENDE f

#
#

#

#
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S P O R T
VOE T B AL

A. S. OOSTENDE 0 —  C. S. BRUGGE 2

Om 4 uur stelt scheidsrechter Vanden
berghe hieronderstaande ploegen in  lijn:

A. S. OOSTENDE : Calem yn ; Vande- 
w eghe en W eghsteen ; A speslagh, C. De- 
pauw en Roose ; Vandierendonck, De- 
schacht, J. Deweert, Lenaers en  A. De- 
weert.

C. S. BRUGGE : Braet ; Ballegeer en  
Jacobus ; Soyez, Van H alm e en Ruys- 
schaert ; Vandenabeele, Swimberghe, 
Claeys, Poelvoorde en Eeckeman.

R uysschaert raadt slecht, zoodat zijn  
ploeg tegen  een vrij sterken w ind m ag  
aftrappen. Onm iddellijk probeert Cercle 
aan te  vallen  langs den linkervleugel, 
m aar Vandeweghe kom t gepast tusschen  
en ontzet zijn kamp. De Bruggelingen  
blijven evenwel aandringen en op vrijen  
schop, m oet A speslagh den eersten hoek
schop toestaan , gevolgd door een ande
ren, m aar beide leveren n iets op. Oos
tende speelt m oedig door en brengt het  
spei in  evenw icht. De partij is vlug en  
wordt vinnig betwist. D oorgaans wordt 
er zeer sportief gespeeld, h etgeen  de 
taak van den trouwens goed leidenden  
referee ten  zeerste vergem akkelijkt. Op 
algem eenen aanval der localen  kom t J. 
Deweert alleen vóór h et doei van  Braet. 
Iedereen w aant h et eerste doelpunt ge
boren, m aar de Brugsche doelwachter  
redt in  extrem is van den jongen Oos- 
tendschen midvoor die door te  zwak 
schieten  een mooie kans verknoeit. De 
gastheeren  vallen  nu vinnig aan, doch 
de sterke achterhoede der bezoekers is 
niet te vermurwen. Geleidelijk hervat
ten  de Bruggelingen zich. Eeckem an be
proeft het op zijn eentje, doch de bai 
loopt uit. Opnieuw is h et spei goed ver
deeld en zeef aantrekkelijk. Calem yn  
redt tw eem aal opeenvolgend, eerst van  
Eeckem an en daarna van Claeys. Op al
gem eenen aanval van Cercle, besluit 
Vandenabeele m et een hard zijdelingsch  
schot, dat door Calem yn onschadelijk  
wordt gem aakt. Oostende rukt zich uit 
de klem Ios en  op poging van Vandieren
donck, m oet Jacobus op zijn beurt een  
hoekschop toestaan, die n iets oplevert. 
Beide ploegen spannen zich fel in  om  
te kunnen doelen, doch de verdedigingen  
blijven voorloopig den toestand m eester. 
Vrije schop, gevolgd door hoekschop ten  
voordeele van Oostende, doet n iets uit. 
Een snelle aanval van Cercle schept een  
groot gevaar vóór de O ostendsche n et
ten, doch ten slo tte  sch iet Vandenabeele 
in het zijnet. Braet komt nu eveneens 
opnieuw in  werking en op inzenden van  
Vandierendonck, duikelt de Brugsche 
reus gepast in de voeten van J. Deweert, 
die h et doei binnen schot kreeg. Opnieuw  
pijlt Vandierendonck er van door, m aar 
zijn sch icht scheert h et dwarshout. Op 
aandringen van den rechtervleugel van  
Brugge, stopt Calemyn onvoldoende, 
doch kan daarna m irakuleus redden. De 
O ostendsche doelwachter blijft werkda
dig, daar de Bruggelingen nu een gewel
dig offensief inzetten. A. S. laa t zich  
echter n iet verschalken en valt op haar  
beurt aan. Cercle behoudt echter de bo
venhand. Calem yn redt m et brio een  
hard, kort schot van Poelvoorde en m et 
de bezoekers ten  aanval wordt de rust 
gefloten. De stand is  onaangeroerd ge
bleven.

Na de rust verloopt de partij in het  
m idden van ’t  veld. Beide doelwachters 
m ogen aanvankelijk werkloos toezien. 
Een eerste aanval der localen wordt voor 
buitenspel van D eschacht gestuit. Cer
cle verplaatst h et spei en op hoekschop  
wordt de bai n a  een kort geharrewar bo
ven de n etten  gestuurd. D aar m ist de lo
cale achterhoede en Claeys bem achtigt 
h et leder ; Calem yn w eet echter gepast 
te redden. Op ontsnapping van Arm. De
weert, herneem t Lenaers, doch hij m ist 
een reuzenkans. De partij vordert m et 
m iddenveldspe! De voorwaartsen m issen  
m eer dan één prachtkans lan gs weerszij
den. P lots onderneem t Cercle een uiterst 
gevaarvollen aanval langs Vandenabee
le ; de bai komt terecht bij Claeys die, 
h eel alleen vóór Calemyn, zijn schot 
kraakt. Beide ploegen m oeten zich m et 
h et af d win gen van hoekschoppen tevre
den stellen , daar de verdedigingen zich  
m oeilijk laten  verschalken. Brugge nes
te lt zich nu een poosje in  h et kamp der 
gastheeren, waar Calemyn verscheidene 
schotten  onschadelijk m aakt. Aan de 30e 
m inuut wordt de Oostendsche doelwach
ter voor de eerste m aal gevloerd : Van
denabeele zond flink in, Claeys hernam  
en zette dadelijk gem eten voor aan Poel
voorde die m et een onhoudbaar schot 
den stand opende. Oostende laa t zich  
niet ontm oedigen en valt dapper aan. 
Het is echter Cercle die weldra aan een  
tweede doelpunt geraakt : opnieuw heeft 
Vandenabeele den bai bem achtigd, zet 
voor aan Swim berghe die m et wijd schot 
in  den bovenhoek num m er twee doelt. 
Oostende w ijzigt haar ploeg en Aspeslagh  
gaat in  de voorhoede spelen. N iets zal 
echter baten, w ant de verdediging van  
Cercle houdt goed stand. Twee hoek
schoppen voor de bezoekers worden weg
gewerkt. Nog verkijkt J. Deweert een  
prachtkans tot doelen en het einde ziet 
Cercle verdiend w innen m t 2-0.

Beschouwingen

Laten wij m aar rondborstig verklaren  
dat deze tweede oefenw edstrijd tusschen  
A. S. en Cercle een gem oedelijke partij 
is gew eest die de talrijke toeschouw ers 
ongetw ijfeld  tevreden zal gestem d heb
ben. W aar m en bij de localen  steeds de 
afwezigheid bem erkten van enkele flin 
ke elem enten zooals Pincket, J. Vanden- 
broucke, Fr. Depauw, De Bie en  Depoor- 
ter, m oest ook Cercle optreden zonder 
enkele prim akrachten, zooals Deschep- 
per, Naert, M ahieu, B illiet e.a. Beide elf
ta llen  waren dus eenigszins gehandica- 
peerd, m aar de in  lijn  gestelde spelers 
w isten h et toch zoodanig aan boord te  
leggen, dat Jan Publiek gedurende de 
partij zelden of nooit aan de afwezigen  
gedacht heeft. En dit is m isschien  wel 
h et beste accessiet dat we de tegenstre
vers kunnen aanbieden.

Cercle h eeft gewonnen. Natuurlijk. Een 
andere u itslag zou iedereen een beetje 
verwonderd hebben, daar h et een pu
bliek geheim  is, dat de Bruggelingen on
betw istbaar een klas hooger staan  in 
zake voetbaltechniek, dan de «rood-groe- 
nen». De u itslagen  van de jongste pro
vinciale kam pioenschappen zijn ten  an
dere daar een sprekend bewijs van. Toen 
overvleugelden de «groen-zwarten» al 
hun W est-Vlaam sche m ededingers, en 
hierin was ook A. S. begrepen. Verleden  
Zondag hebben de O ostendenaars zích  
echter buitengewoon m oedig verdedigd, 
bij zooverre dat m en de laa tste  vijftien  
m inuten m oest afw achten, alvorens de 
partij een beslissende wending te zien 
nem en. En op h et oogenblik dat Cercle 
de leiding nam , zij ongeveer een h a lf uur 
na h et hervatten, had het zelfs niem and  
verwonderd, had Oostende toen reeds de 
leiding gehad, verm its Lenaers en  ande
re J. D ew eert’s m eer dan één prachtkans 
kregen om Braet te  doen visschen.

Evenwel is h et ons klaar en duidelijk  
opgevallen, dat de locale voorwaartsen  
over w einig of geen sehotvaardigheid  be

schikten  en het is een ohom stootbaar 
feit dat de afwezigheid van scherpschut
ter De Bie zich van nu af reeds sterk  
doet gevoelen. Tijdens den eersten  wed
strijd tegen  S. V. Blankenbergei had  
m en de diensten van den buitenrechts 
noodig om de zege in confortabele cij
fers te kunnen om zetten, m aar nu h et 
tegen  een ploeg gaat, wier verdediging  
ais zeer beproefd aangeschreven  staat, 
krijgt m en algauw den u itslag zwart op 
w it : 0 gem aakte doelpunten. De oorzaak  
hiervan is zeker n iet ver te  zoeken ; ze 
lig t in  de schotloosheid van een indivi
dueel genom en goed spelend m iddentrio  
der voorhoede. Ja, we herhalen h et : af
zonderlijk genom en, verdienen de spe
lers van h et m iddendrietal der aanvallijn  
hun p laatsje, m aar h et noodige verband  
ontbreekt en, w at erger is, op h et psy
chologisch m om ent blijken deze voor
w aartsen hun goede gaven verbeurd te  
hebben. En ziedaar een euvel dat ten  
spoedigste zou dienen bestreden te  wor
den. W ant w at baat h et dat een ploeg, 
territoriaal uitgesproken de meerdere, 
bijna onophoudend ten  aanval trekt, 
wanneer de pogingen w egens gebrek aan  
conclusie vóór de n etten  geen vruchten  
kunnen afwerpen. Bij A. S. m oeten de 
voorwaartsen persé leeren schotten  ; 
’t is een onontbeerlijke factor voor de 
goede u itslagen  die n iet alleen voor deze 
laa tste  den grondslag vormt, m aar te 
vens voor h et m oraal van  h et e lfta l in  
de toekom st. Wij verhopen van harte dat 
de « rood-groene » schutters dit zullen  
indachtig  wezen.

Van Cercle zouden we insgelijks h et
zelfde m ogen verklaren, verm its ook de 
Brugsche voorwaartsen Zondag hun  
eindschot in  de kleedkamer gelaten  had
den. Inderdaad viel er bij de Bruggelin
gen al evenm in sehotvaardigheid  te  be
speuren ais bij de tegenstrevers ; beide 
elfta llen  blonken enkel door een stug  
verdedigen uit.

Wij zouden nog veel aan dezen gemoe- 
delijken wedstrijd kunnen uitweiden, 
doch de p laatsruim te is beperkt en we 
zullen dan ook m aar besluiten , echter  
n iet zonder gezegd te hebben dat de lei
ding van referee Vandenberghe onberis
pelijk was.

A. S. OOSTENDE 8
STADSBEZOLDIGDEN 0

Scheidsechter H oste ste lt volgende 
ploegen in lijn  :

A. S. OOSTENDE : Calem yn ; Hinde- 
ryckx ; Aspeslagh, C. Depauw en K. De
schacht ; Hollem eersch, J. D eschacht, 
Vandierendonck, Lenaers en A. Deweert.

STADSBEZ. : Goddyn ; Glibert en Is. 
Helsm oortel ; Aug. Helsm oortel, Vande 
Casteele en Vandenabeele ; Deprez, De- 
vynck, Zwaenepoel, Zanders en Van 
W alleghem.

Vande C asteele en Hinderyckx tossen  
en laatstgenoem de raadt juist. A. S. is  
aanvankelijk de aanvallende partij en 
na 11 m inuten opent Vandierendounck  
den stand. De « rood-groenen » blijven  
de meerdere en m et de 24ste m inuut 
wordt h et 2-0 lan gs Vandierendounck. 
De Stadsbezoldigden geven een goede re
pliek, m aar de m annen van Hinderyckx 
zijn bepaald in  de meerderheid. Toch  
wordt er vóór de rust n iet meer gedoeld.

Na de rust h eeft er een sp ijtig  incident 
p laats : op flagrant buitenspel teekent 
Vandierendounck een derde doelpunt aan  
waarop Is. Helsm oortel h et terrein ver
laat. Met 10 tegen  11 kunnen de S tad s
bezoldigden n iet opwegen tegen  hun  
sterkere tegenstanders die to t h et einde 
ten  aanval zullen blijven. Na 10 m inuten  
brengt H olem eersch op persoonlijke po
ging de cijfers op 4-0. Zeven m inuten  la 
ter m oet Goddyn voor de vijfde m aal 
visschen  op een sleeper van Vandieren
dounck. De Stadsbezoldigden verweren 
zich dapper, doch verm ogen n iets tegen  
de overm acht van een sterkeren tegen 
strever. Met de 24ste m inuut zet Deweert 
goed voor aan Vandierendounck die de 
scoor op 6-0 brengt. Het spei is w einig  
aantrekkelijk geworden. N adat Goddyn 
prachtig redde van Hollem eersch en een  
door Lenaers sportief gegeven strafschop  
m ocht in  on tvan gst nem en, wijzen de 
bordjes 7-0 langs Lenaers, op voorzet van  
Deweert. Met de 37ste m inuut brengt 
H ollem eersch de eindcijfers op 8-0.

S. V. BLANKENBERGE — A. S. OOST.

De) « rood-groenen » brengen a.s. Zon
dag een tegenbezoek aan  hun vrienden  
van S. V. B. die een veertiental dagen  
geleden het seizoen te Mariakerke open
den en m et 3-0 de vlag m oesten strijken. 
Op eigen veld zijn de m annen van Hor- 
seele echter altijd een taa i brokje ge
w eest om te verorberen, zelfs voor de 
sterkste ploegen. Ook A. S. m ag zich a.s. 
Zondag aan een vinnig verweer vanwege 
de thuisclub verw achten en indien trots 
alles een norm ale zege onzer stadgenoo- 
ten  in h et verschiet ligt, zal dit slechts  
m ogelijk zijn door overtuigend spei en ... 
besluitvaardigheid vóór de netten.

I
EEN KLEINE DERBY OP HET VELD 

VAN A. S. O.

Zondag aa n s t aan d e  18 Augustus ,  te  16 u.

C. S. CASINO-KURSAAL  
tegen  de

STADSBEZOLDIGDEN

Met genoegen zullen de O ostendsche 
voetballiefhebbers vernom en hebben dat 
Zondag a.s. 18 Augustus, een veelbelo
vende partij betw ist wordt tusschen  de 
elfta llen  van  de C. S. Casino-K ursaal en  
de Stadsbezoldigden, ten  voordeele van  
h et Werk tot repatrieering der Oostend
sche uitgewekenen. Dit edel doei zou 
reeds voldoende m oeten wezen om een  
talrijk en dankbaar publiek naar het  
stadium  van A.S.O. aan te  lokken. Ech
ter is er nog een  andere factor, en  zeker 
n iet de m inst belangrijke, om deze ont
m oeting zeer succesvol te m aken, nl. het 
feit dat beide in  strijd komende elfta llen  
zoodanig zijn opgesteld, dat ze de alge- 
m eene sym pathie en goedkeuring zullen  
wegdragen. Beziet de sam enstelling van  
beide ploegen en ge zult to t de overtui
ging komen dat n iets werd aan h et toe
val overgelaten opdat onze sportliefheb
bers een genoegelijken nam iddag zouden 
beleven.

In  beide ploegen stip t m en de aanwe
zigheid aan van meerdere bekende voet- 
balspelers en  de nieuwe hardnekkige 
m aar sportieve tw eestrijd  tusschen  de 
vrienden-tegenstrevers Leon Vande Cas
teele—Achiel S tangé zal zeker n iet het 
m inst belangrijkste hoogtepunt vormen  
uit deze aantrekkelijke partij.

Deze laa tste  vangt aan om 16 uur, op 
h et terrein van A. S. O. Volgende opstel
lingen worden ons m edegedeeld :

C. S. Casino-Kursaal  : Van Loo Oscar; 
Asseloos en Lauweres M. ; Vollemaere, 
S tangé A. en Dewulf ; Carton, Rotsaert, 
K esteloot, Soyez en Hubrechsen.

Stadsbezoldigden : Goddyn ; Glihert
en H elsm oortel Is. ; H elsm oortel Aug., 
Vande Casteele Leon en Vandenabeele ; 
Pinteion, Van Hoecke, W., Zwaenepoel 
R., Devinck en Van W alleghem  R.

BELGISCHE VOETBALBOND

INRICHTING VAN DE OFFICIEELE  
VOETBALCOMPETITIES VOOR HET 

SEIZOEN 1940-41

Aanva ng  op 15 September

Steunende op de in lichtin gen  welke 
h et bij de verschillende provinciale ko- 
m iteiten  inwon en rekening houdende 
m et de onoverkom elijke m oeilijkheden  
welke h et op touw zetten  van een  na
tionaal kam pioenschap ontm oeten  zou, 
besloot het U itvoerend K om iteit dat voor 
h et seizoen 1940-1941 de provinciale com 
petities zullen behouden blijven.

De provinciale com iteiten  zijn bevoegd  
om deze com petities te- beheeren binnen  
het kader van  de bestaande bondsregle- 
m enten. Zij dienen alle noodige schik
kingen te treffen  opdat hun kam pioen
schappen m et ingang van 15 Septem ber 
of zoo spoedig m ogelijk n a  dezen datum  
zouden aanvangen, zulks volgens de hun  
provinciale eigen zijnde m iddelen en om
standigheden.

Om de aantrekkelijkheid van bedoelde 
provinciale com petities te verhoogen, 
besloot bovendien h et Uitvoerend kom i
teit de inrichting van een eindbeurt m et 
nationaal karakter te bestudeeren, 
w aarvan de form uul nog vóór den aan
vang van h et seizoen zal vastgesteld  
worden. Opdat die eindbeurt om streeks 
h alf M aart zou kunnen aanvangen, be
sloot h et Uitvoerend kom iteit dat de pro
vinciale com petities n iet m ogen onder
broken worden.

VLAAMSCHE CLUBS IN STRIJD

Cercle en Club Brugge dreigen met
forfai t  in de Provinciale  Competi t ie

Te Brugge had Zaterdag 1! de alge- 
m eene vergadering der W est-V laam sche  
clubs plaats, in  h et Hotel Central, op de 
Groote Markt. Twee-en-dertig clubs wa
ren aanwezig op deze vergadering, a ls
m ede de hh. Van Kesbeeck, Verdyck, 
Meert en  Van Assche, van den K.B.V.

De zitting werd geopend door voorzit
ter Jos. Fol die de aanwezige clubs voor 
hun talrijke opkom st dankte. Hij groet
te de nagedachtenis der soldaten  geval
len  op het veld van eer en  onderzocht 
daarna de kwestie der kam pioenschap
pen van verleden W inter die u it oogpunt 
van zuiver am ateurism e, een succes wa
ren. Hij w enschte ten  spoedigste h et her
vatten  der kam pioenschappen, in  de 
beste voorwaarden.

De heer G. Hubrecht gaf daarna lezing  
van zijn jaarverslag.

Daarop werd het belangrijke punt der 
uagorde, het inrichten der eersfcx r e n 
de kam pioenschappen aangevat. Een n a
tionaal kam pioenschap werd terzijde ge
laten, door beslissing van h et Uitvoerend  
com iteit en door h et gebrek aan verbin
dingen. Eens te m eer m oet m en zich dus 
bepalen tot h et inrichten  van provincia
le com petities, die op 1 M aart zullen m oe

ten  geëindigd zijn, ten  einde een «Schaal 
van België» te kunnen inrichten. De h. 
Van Kesbeeck belooft een belangrijke te
ruggave op de taxes en spreekt ten  slot
te, de vergunning der juniors te verlen
gen tot 20 jaar.

Verscheidene clubs zouden graag re
gionale com petities zien tot stand ko
men, hetzij een Zuiderlijke en  een Noor
derlijke. Het is alsdan dat de h. Lant- 
soght, uit naam  van C. S. Brugge, 
aan het woord kom t om te verklaren 
dat zijn club zich uit de com petitie te
rugtrekt. Hij is de m eening toegedaan  
dat een com petitie van Eere- en  Eerste 
Afdeelingsploegen zou m oeten ingericht 
worden.

De h. Declerck, voorzitter van F. C. 
Brugge, herinnert den ongelukkigen uit
slag der jongste kam pioenschappen en 
stelt de reden voor, waarom  zijn club 
Zich n iet kan la ten  inschrijven in  een 
regionale com petitie.

De h. Van Kesbeeck, antwoordend aan  
den h. Declerck, verklaart dat h et jong
ste kam pioenschap eenvoudig weg slecht 
is gew eest ten  gevolge van h et weder en 
der tijdsom standigheden, alsook wegens 
het m aandelijksch onderbreken van dit 
kam pioenschap. De voorzitter van den
B.V.B. is van oordeel dat een regelm atig  
kam pioenschap een onbetwistbaren bij
val zal behalen ; hij dringt er op aan, 
dat alle uitgaven op hun m inim um  zou
den beperkt worden, zelfs door h et af
schaffen  der vergoedingen aan de spe
lers. De h. Van K esbeeck eindigt met 
den w ensch uit te  drukken de Brugsche 
clubs aan deze kam pioenschappen te 
zien deelnem en.

De hh. M attelaere en Dedeken beamen  
de woorden van den h. Van Kesbeeck, 
m aar verlangen regionale kam pioen
schappen. terw ijl de h. Valeer Van den 
Broecke (A. S. Oostende) een com petitie  
der clubs uit de hoogere afdeeling der 
beide Vlaanderen verlangt.

Er sch ijn t aan de discussie geen ein
de te komen en de h. Fol vraagt de zorg 
dezer kwestie aan h et Comité over te 
laten, dat alsdan de betrokken clubs op 
de hoogte van de genom en beslissing zal 
brengen.

Zwemmen
BIJ OSTENO SWIMMING CLUB

Spijts den toestand, is de Ostend S.
C. opnieuw m et h aar werkzaam heden be
gonnen en w el in  h et Maria-Hendrika- 
park, waar regelm atig geoefend wordt 
aan de Laiterie, te  11 u. voor de vrou
w en en te 17 u. voor de m annen.

Onnoodig te zeggen dat Fernanda Ca- 
roen en Yvonne Vandekerckhove hier 
van de partij zijn en er het goede voor
beeld toonen. Trouwens beide record- 
zwem sters hebben reeds enkele groote 
w edstrijden in h et zicht, waaronder een 
te Antwerpen Zondag a.s.

Onze Reizen in Frankrijk
(vervolg van biz. 1)

Oostende; Uesmeo, P n n s Aibertlaan, 5„, 
woii/tiiuc; van rcoiiegntm  Meaard, iv.ia- 
n ciu ei, % Brugge; n ou tave jon n , apv, 
uieüfcr, Maiubgem; öcn ietecatte Frailo, 
norstraat, z i ,  uenÓDiugge; Unevaei^  
Aiiure, KnoK.js.estr aat, ¿¡•i, Heist-aan-z,fcc, 
u eers Barei, ¡steenweg op Antwerpen-, 
ru a ,  tío Ainana-Genc; vernauwe Auou, 
itozeuiarynstraat, 41, Gent; Logghe tou .o  
A-Oiiinginnepiaats, 16, Brüssel; K m , 
Acm el, S tatiestraat, Ware gem; Ossieu- 
Aioert, Zionneoekesteenweg, yi, leper , 
u e  Brabander cn arel, R ieuwe Beveren  
straat, , HarelbeKe; Scnepens Desa«., 
rvOinestraat, 36, K alken ; Snjbeek Fio 
nm ond, Bergstraat, 35, Groooendonck , 
o e iu n o i ¡syivain, spoorm akerstraat, 3-, 
Brussel ; Vliegen Henri, uplintere*. 
tuim ourg) ; Vyvey Kam iel, Roxem  , 
van  Rarys ju lien , n ip p en s!, 17, KnoxKe.

3. Burgers : Mevrouw Onevaiier, Plan- 
tenstraat, 81 ; Mej. Sim onne Chevalier, 
M. Wmy Cnevaiier; M. en Me v. Germon- 
pré, Leeuwerikenstraut, 94; M. en  M e,. 
X. ,  G erststraat, 112.

U aarenboven werden voor Oostende 
een löOtal brieven m eegebracht en reea0 
aan de bestem m elingen bezorgd.

Van hiernavolgende brieven werd de 
bestem m eling op h et aangewezen adres 
n iet gevonden :

Mev. Cn. Vanhoutte ,  CatharinaplaaL-, 
3. M. Maurice De Geeter,  G istelsteenw eg, 
62. Cyriel) Verheyde,  Vredestraat, 67. — 
M. en Mev. Cuveljer, Engelandstraat, 
Mariakerke; M. Lawaese  Charles,  K a
pellestraat (m agazijnm eester S taatsw e
zen) ; Mej. Maria Verlinde,  Kapellestr., 
19. Mej. u i lbert e  Fonteyne,  Visschers- 
kaai, 12; M. Ch. Lauwereins ,  Zwaluwen
straat, 78.

Deze brieven kunnen t en  bureele van  
«Het Visscherijblad a fgeh aa ld  worden  
tus schen  2 en 4 uur namiddag .

ANDERE STEDEN EN PROVINCIES 
Voor alle andere steden en provincies 

werden de brieven onm iddellijk per 
stad  en provincie gegroepeerd en aan de 
bestem m elingen toegestuurd, zoodat op 
het oogenblik van  h et verschijnen van  
ons blad, opnieuw honderden gelukkigen  
m eer zullen geteld  worden.

HET WEDERVAREN 
Zooals we onze lezers in ons num m er 

van Zaterdag 3 Oogst bekend m aakten, 
is de heer Janssens Dinsdagm orgen 30 
Juli, te 6 uur vertrokken lan gs Meenen, 
Rijssel, Cambrai, St. Quentin, Compiè
gne, Maux, Orléans, Vierzon, waar dus 
van h et bezette n aar h et onbezette gê- 
bied werd overgegaan.

De weg ging verder over Limoges, Bri- 
ves, Cahors, M ontauban naar Toulouse.

O ndertusschen werden alle brieven op 
de doorreis in elk departem ent of stad  
aan de er op verm elde adressen afgege
ven of gepost, zoodat than s reeds m ag 
gezegd worden, dat velen hierop reeds 
een antwoord ontvingen.

Van Toulouse ging h et naar Castel- 
naudarry en Carcasson, waar twee kam 
pen bezocht werden en w el deze van Si- 
moux en Rouffiac. Daar werd erg ge
klaagd over h et voedsel en h et gebrek 
aan vetstoffen.

Men w as er n iet w einig tevreden te 
hooren dat het er in ons land veel beter 
aan toeging dan daar.

Te Narbonne werden nogm aals twee  
kampen bezocht en m en kwam  altijd  tot 
dezelfde vaststelling. Het w as er vuil, 
ongezond en men had er slecht voedsel.

Deze kam pen bevatten over h et alge
m een een 150 tot 200 m an en h et hoeft 
niem and te verwonderen dat reeds ver
scheidene betoogingen waren op touw  
gezet om naar huis te  kunnen terugkee- 
ren, w ant veel beloften  werden er gege
ven, m aar daarvan kwam  w einig of niets 
van in huis.

Te Beziers, w aar de tocht heen leidde, 
vertoefde h et personeel  van de f i rma  
Snauwaert ,  waaronder Louis Lust  en 
konfraters, Mevrouw Prosper Lust  met 
schoondochter en vader. Ook werd er de 
fam ilie Tangh e  uit de Frère Orbanstraat 
en W arschaustraat aangetroffen.

TE AGDEN 
Op het oogenblik dat deze regelen  

verschijnen zal h et kamp van Agden

reeds volledig ontruim d zijn en ’t is 
m aar best ook, w ant dit kamp, waar de 
heer Janssens de gelegenheid  had zelf 
vaststellingen  te doen, verkeerde in een 
ellendig sm erigen en ongezonden toe
stand.

Zal het dan n iet te verwonderen zijn 
dat veel jongens in  een zlekelijken toe
stand terugkeeren ?

De reis werd voortgezet n aar Cler
m ont, (m et de kam pen van Lodeve, Ne- 
bian, Anian, Fouscais, Leuiran.

T enslotte werd M ontpellier aange
daan, waar de heer Janssens, de heer 
Ente van Oostened ontm oette, die er zich 
voor het oogenblik zeer verdienstelijk  
m aakt m et de repatrieering der vluchte
lingen naar België op het bureel van het 
Hoog C om m issariaat van Montpellier.

DE TERUGREIS
Na de talrijke goede raadgevingen en  

in lichtingen  hier bekomen, ging h et naar 
Clermont Hérault, waar m en de fruit
handelaar Brutein van Steene ontm oette 
en deze m eldde dat, zoo m en de noo
dige voetstappen aanwendde om zijn 
vrachtw agen die vroeger door de Bel
gische regeering was opgeëischt, vrij te 
krijgen, m en er in zou gelukken.

D it was aan  geen doovem ansdeur ge
zegd en hier kunnen we eens te meer 
de prestatie van den heer Janssens lee
ren waardeeren.

Na uren h een  en weer geloop, gelukte 
hij er in  de kostbare vracht aan  de han
den van de Franschen te  ontnem en en 
zou hij enkelen tijd  later deze volledig 
vullen m et m enschenvleesch.

De terugreis ging m et veel m oeilijkhe
den gepaard. Zoo werd m en te Castel- 
nandary bijna in een concentratiekam p  
gestoken en had de heer Janssens alle 
m oeite van de wereld om van de Fran
sche hardvochtigaards de toelatin g  te 
bekomen, verder te reizen.

Een tweede m aal dreigden aller droo- 
men, zoo vlug m ogelijk th u is te zijn, in 
duigen te vallen, toen  m en te Villefran- 
che eens te m eer allerlei u itvluchtsels 
m oest gebruiken om verder te mogen 
reizen.

Zonder de vele m oeilijkheden m et mo- 
torpanne en w at w eet ik a !  zou de reis 
drie dagen kunnen verkort geweest zijn, 
w ant vooral in  h et onbezette gebied blijft 
de Fransche onwil een pest voor alle 
vluchtelingen.

Ook te  Paylac m oest m en voor 48 uur 
blijven, tot dat de heer Janssens na den 
eersten nacht, van den kom m andant 
der gendarm erie, w ist te bekomen, dat ze 
in  een andere richting m ochten ver
trekken.

Zoo werd het n iet bezette gebied langs 
Perigneux-Angoulèm e verlaten, m aar de 
m oeilijkheden schenen opgelost, to t op 
het oogenblik dat een Fransche vliegen
de brigade de kamion en het andere rij
tuig elk in een andere richting stuurde, 
waardoor de heer Janssens een dag voor 
zijn kam ion de grens en Oostende be
reikte.

Zonder de gewillige m edewerking van 
de D uitsche overheid in zake benzine- 
levering in gansch het bezette gebied, 
waar m en aan zijn lot overgelaten werd, 
zou men het er slecht vanaf gebracht 
hebben.

Om grooter m oeilijkheden te vermij
den, werden zelfs alle Duitsche posten op 
den doortocht van deze laa tste Fransche 
smeerlapperij op de hoogte gesteld.

Het hoeft dus n iet gezegd dat h et werk 
van den heer Alfred Janssens weinig be
nijdenswaardig is geweest.

Het is een voorbeeld van durf, in itia
tief en vooral hartversterkend geweest 
voor de talrijke personen, die m et hem  
de terugreis aanvingen.

De heer Janssens antvange hier de 
beste gelukw enschen van de honderden  
en honderden, voor w ien hij brieven 
m eebracht.

«Het Visscherijblad h eeft er voor ge
zorgd, dat ze ten  spoedigste op de aan
geduide adressen zouden besteld wor
den.

Zoodoende zijn we overtuigd ook ons 
steentje bijgebracht te hebben tot het 
welzijn van ons volk.


