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LICHTEN
DECEMBER

uit aan

1 z 7.22 15.41
2 M 7.24 15.40
3 D 7.25 15.39
4 W 7.26 15.39
5 D 7.27 15.39
6 V 7.29 15.38
7 Z 7.30 15.38
8 Z 7.31 15.38
9 M 7.32 15.38

10 D 7.33 15.37
11 W 7.34 15.37
12 D 7.35 15.37
13 V 7.36 15.37
14 Z 7.37 15.37
15 z 7.38 15.37
16 M 7.38 15.38
17 D 7.39 15.38
18 W 7.40 15.38
19 D 7.41 15.39
20 V 7.41 15.39
21 Z 7.42 15.39
22 Z 7.43 15.40
23 M 7.43 15.40
24 D 7.44 15.41
25 W 7.44 15.42
26 D 7.44 15.42
27 V 7.45 15.43
28 Z 7.45 15.44
29 z 7.45 15.45
30 M 7.45 15.46
31 D 7.45 15.47

Deze tabel geeft
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het wezenlijk uur 
volgens de zon.

-WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL .

HOOG-

1 W ATER
DECEMBER

i z 0.48 13.11
2 M 1.35 13.56
3 D 2.19 14.40
4 W 3.01 15.23
5 D 3.57 16.09
6 V 4.46 17.02
7 Z 5.52 18.03
8 Z 6.48 19.13
9 M 7.58 20.18

10 D 9.03 21.20
11 W 9.55 22.10
12 D 10.38 22.52
13 V 11.17 23.32
14 Z 11.51 _
15 z 0.07 12.26
16 M 0.42 12.59
17 D 1.19 13.37
18 W 1.57 14.15
19 D 2.38 14.54
20 V 3.25 15.38
21 Z 4.16 16.30
22 Z 5.10 17.30
23 M 6.15 18.39
24 D 7.28 19.56
25 W 8.40 21.03
26 D 9.47 22.08
27 V 10.42 23.03
28 Z 11.34 23.53
29 Z — 12.07
30 M 0.39 13.00
31 D 1.22 13.42

De uurwerken
aan land toonen
twee uur later.
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NAAR ZEE
Op h et oogenblik dat jongelieden be

paald de banken van colleges en a th e
nea verlaten, zijn zeer velen onder hen  
voor de gew ichtige keus van den te 
volgen weg geplaatst. Periode van be
sluiteloosheid, hoofdbreken! Men zoekt 
dus...

Men zoekt op het land een p laats in 
de zon en doorgaans m ag m et een hoek
je in  de schaduw  vrede genom en. Men 
zoekt op h et lan d ... m aar dat V laande
ren aan de zee ligt, daarvoor drukt m en  
een oogje toe. En nochtans bieden de 
zee en de zeetaart genoeg toekom st
m ogelijkheden voor de naar een vol
waardig bestaan verlangende jeugd. In  
het nationaal m aritiem  leven is plaats 
ie over voor Vlaam sche jongelieden.

Vóór enkele m aanden verscheen in 
«L ichtbaken», het orgaan van den  
Vlaamschen Scheepvaartbond, een b ij
drage waarin m et aandrang werd ge
wezen op h et treurig vooruitzicht op een  
aanstaand ontzettend tekort aan dek- 
officieren in  de1 n ochtans belachelijk  
onbelangrijke Belgische vloot. Dat men  
in die tijden van veelvuldige werkloos
heid en m aatschappelijke nutteloosheid  
niet eens begreep w at h et beteekende 
rekening te m oeten houden m et een  
gebrek aan arbeidskrachten m oet hen, 
die w eten  (en w ie w eet h et n iet?) dat 
in alle andere takken der nationale be
drijvigheid h et tegenovergesteld v e r - , 
schijnsel werd vastgesteld, m instens  
verwonderen.

En toch is de overtuigende rol van de 
scheepvaart in  h et econom isch leven  
voor eenieder duidelijk. Een uitweg naar  
zee is voor vrijwel alle landen een kwes
tie van zijn of n iet-z ijn  en nim m er h eeft  
een n iet-m aritiem  volk in h et boek van  
de w ereldgeschiedenis een hoofdstuk  
van belang geschreven. Dergelijke bron 
van w elvaart op gepaste en rationeele

wijze uit te baten is heilige p licht voor 
een volk. N iet één enkelen keer even
wel hebben opeenvolgende regeeringen  
van hun geloof aan deze elem entaire  
waarheid getu igenis afgelegd. M iniste- 
rieele redevoeringen vormden het eenig, 
klassiek geneesm iddel voor de vele, ver
schillende ziekten. B eloften lieten  de 
gekken in vrede leven. En n iet eens 
kreeg een probleem zijn oplossing of 
deze werd, op haar beurt, vraagstuk.

Maar ook hier w aait nu de frissche 
wind der vernieuwing en verdrijft de 
oude m ufheid der vroegere scheepvaart- 
politiek. Oude conservatieve ideeën rui
men de p laats voor jonge, hernieuwende 
methodes. Stoute durf zal ook hier be
werken w at langzam e ervaring n iet ver
m ocht. Durf onderstelt jeugd. De w e
reld is aan de durvers. De toekom st 
hoort der jeugd! Doch onbekend m aakt 
onbem ind en derhalve moet, in de eerste 
plaats, bij de jeugd (Je liefde to t de zee 
worden ingeplant. Haar m oet gewezen  
worden op de beteekenisvolle waarde 
van de zee: arbeid, brood, welvaart. En 
dit n iet alleen. De jeugd! m oet w eten dat 
de zeelieden niet, zooals vaak wordt be
weerd en aangenom en, h et u itschot der 
m aatschappij vertegenwoordigen, maar, 
integendeel, behooren tot de edelste en 
m eest stoere zonen van een volk, welks 
rijkdom en zedelijke grootheid zij alom  
verkondigen en dit, n iet om h et rom an
tische en avontuurlijke, doch uit effec
tieve, dienende liefde voor hun gezin | 
alsm ede voor hun aller groot gezin: het 
vaderland.

Teekenend voor de hedendaagsche  
m entaliteit is h et m otto: «Terug naar 
h et land ». Maar onm iddellijk er n aast  
plaatse m en: «N aar Zee». Arbeid onder 
die beide leuzen is perm anente nationale  
levensverzekering.

A. H.

INGEZONDEN

Onze Visscherijscholen

De Zee onze 
Rijkdom

Wie de zee beheerscht, beheerscht 
den handel,

Wie den handel beheerscht, be
heerscht de rijkdom m en van de 
wereld,

Wie de rijkdomm en van de wereld  
beheerscht, beheerscht de we
reld zelf.

W. R a l e i g h .

Men verdenke ons nu n iet er een voor 
ons land im perialistische idee op na te 
houden. M aar w aar h et aangehaalde ci
taat, een w aarheid bevat voor elke 
grootm ogendheid die zijn volk welvaart 
moet verzekeren, zijn die woorden ook 
voor ons n iet zonder beteekenis. Wij 
willen er even de aandacht op vestigen, 
temeer dat ons volk nog n iet w eet te  
waardeeren welk een voorrecht h et is 
de zee tot een  natuurlijke grens te heb
ben. En zoo n iem and h et n u t van zee- 
visscherij en  scheepvaart ontkent, toch  
blijven ze klein in getalle, zij die om de 
ontwikkeling van deze nijverheden be
kommerd zijn.

Zoq deze bij u itstek  V laam sche be
drijven geruim en tijd, juist dan, slech ts  
stilstand en achteruitgang hebben ge
kend, terw ijl in andere landsgedeelten  
handel en nijverheid groote uitbreiding 
namen, is gelukkig sedert enkele tien 
tallen jaren verbetering ingetreden. 
Maar hoeveel onbegrip en onwil onder
vindt m en n iet, ook nu nog in onze 
dagen? Bij ons h eeft m en zich nog n iet 
kunnen vertrouwd m aken m et de ge
dachte, d at de zee, dit veld dat n iet be
werkt hoeft te worden, een onuitput
bare voorraadkam er is, en een vervoer- . 
i.iddel dat bijdragen kan tot de be- I 

staanverzekering van talrijke gezinnen. 
Van het| n ation aal 'belang van onze . 
nochtans kleine kust, is  m en nog niet 
doordrongen. N ochtans is er n iet alleen  
een broodwinning voor kustbewoners te 
zoeken, m aar de aanverw ante bedrijven  
bieden groote m ogelijkheden, terwijl 
men tevens ons zoo dichtbevolkt land  
een voedzaam, gezond en sm akelijk ' 
voedsel bezorgen kan. W aarom zouden  
wij n iet evenzeer als die andere landen  
welke door de zee bespoeld worden, ons 
deel kunnen plukken van  een natuur
lijken rijkdom? Deze nijverheden de 
plaats geven welke h un  toekom en, is 
Zeker een grootsche en lastige taak.

Men gew aagt nu van een herinrich
ting  van h et zeewezen en de bijhooren- 
de bedrijven. Wij hopen dat zij die de 
leiding zullen hebben, de m acht zullen  
' rijgen om, zoohaast de om standigheden  
het toelaten, zeevisscherij en scheep
vaart ais nationale nijverheden, een  
nieuw ontw ikkelingsstadium  te doen in
treden.

O ndertusschen hopen we dat onder 
i nze bevolking, van stad en land, door 
woord en door schrift, h et groote belang 
van de zeebedrijven verkondigd worde.

H.

Abonnenten 1941
ONS BLAD KOSTELOOS 

CEEN PRIJSVERHOOCING
Alle personen, welke voor h et jaar 1941 

een abonnem ent op « Het Visscherij- 
blad » w illen nem en, kri jgen ons  blad 
v an af  heden to t  einde van dit  j a a r  kos
teloos.

Het volstaat ten  bureele, Nieuwpoort- 
steenw eg 44, op postcheckrekening Nr. 
1070.98 of ten  postkantore, h et bedrag 
van dertig frank te storten, om ons blad 
tot einde van volgend jaar te ontvangen.

Anderzijds hebben wij besloten ons 
VAKBLAD n iet van prijs te  verhoogen, 
zoodat onze abonnenten, die gedurende 
drie m aanden van ons blad beroofd 
waren, gedeeltelijk zullen vergeld wor
den voor h et verlies welke zij aldus, 
sp ijts ons, ondergingen.
^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^

De Ongevallenkas voor
Visschers

De G em eenschappelijke K as voor Zee
visscherij, welke vóór den oorlog zijn  
zetel in  de vischm ijn had, h eeft vanaf 
heden tijdelijk zijn diensten onderge
bracht in  het huis gelegen in de Ren- 
ten iersstraat, 7, Oostende.

De bureelen zijn voor h et publiek 
toegankelijk van 10 to t 12.30 uur.

We hebben terloops vernomen dat al
weer een Commissie, de hoeveelste, 
bijeen geroepen werd om wijzigingen  
aan program m a’s te bespreken. Hoeveel 
jaren zullen er nog m oeten besteed  
worden aan bqsprekïnen en geknoei, 
vooraleer dat nieuw inrichtingsregle- 
m ent op z’n pooten te  krijgen, ten  einde 
onze visscherijscholen eens en voor goed 
te voorzien van een degelijk statuut en 
nauwkeurig om schreven program m a’s. 
Men schijn t er waarlijk geen h aast bij 
te hebben ais je verneem t, dat die pa- 
labers over een jaar of zes ingezet wer
den en voor den oogenblik nog n iet eens 
opbouwend resu ltaat ohleverden. Noch
tans, het klein getal visscherijscholen  
ingezien, m oet h et zeker n iet zoo m oei
lijk wezen om daar orde in te stellen.

Inderdaad, waar huizen onze vissche
rijscholen? Te Oostende 2 m et daarbij 
het Koninklijk Werk «Ibis», in  De Pan
ne, Nieuwpoort, Blankenbergei Zee- 
brugge en Heist.

Van deze 8 in stellingen  zijn er m aar 2 
m et dagleergangen en dat zijn de 2 te 
Oostende. Al de andere fungeeren ’s 
avonds en m isschien  den Zondag mor
gen. Ik stel me de vraag indien deze 
laa tste  categorie scholen wel aan het 
doei beantwoorden. Voor den W esthoek  
der kust 2 scholen: De Panne en Nieuw
poort. Deze laa tste lokaliteit h eeft be
slist een dergelijke school noodig, m aar 
voor hetgeen  De Panne betreft, daar is de 
vangst zoo goed ais uitgebloed en h eeft 
deze zich verplaatst naar Nieuwpoort 
en Oostende. Volgens m ijn bescheiden  
oordeel zou een enkele school voor 
gansch den W esthoek volstaan.

Op den Oosthoek 3 scholen: B lanken
berge, Zeebrugge en Heist. Daar is Zee-

brugge, het groote centrum , de eenige 
visschershaven die een  schoone toe
kom st te gem oet gaat en die de vissche- 
rijbedrijvigheid van deze 3 bijeengelegen  
gem eenten beheerscht. Zou hier geen  
enkele school volstaan? Degelijk opge
richt, m et dag- en avondleergangen, zoo 
zouden alle visschersknapen uit die kust
zone dezelfde opleiding genieten.

Van Oostende zou bijna hetzelfde kun
nen gezegd worden alhoew el beide scho
len  hoog aangeschreven staan  en feite
lijk de eenige visscherijscholen zijn over 
gansch de kust die volledig aan h et doei 
beantwoorden.

Begrijpt men nog n iet dat een einde 
m oet gesteld  worden aan al dit geknoei 
naar links en rechts! K an m en zijn tijd  
niet evengoed besteden aan n uttig  werk 
ais aan  beuzelarijen die n iets opleveren  
dan de boel nog m eer en m eer verwik
kelen. Waar blijft de V isscherijdienst in 
wiens bevoegdheidj dit onderwijs toch  
zeker wel berust? K unnen m annen ais 
een Verschelde, een Lefèvre en een Cal- 
lan t daar n iet eens m et volle geweld  
en ais het noodig is zelfs m et den groven  
borstel doorgaan?

Of is m en de m eening toegedaan dat 
een visscherijbedrijf geen geschoolde 
krachten vandoen heeft?

Ik denk dat deze gedwongen rustpe- ' 
riode van onze visscherij wel h et ge- 1 
schikte tijdperk is  om naar verbeterin- ! 
gen uit te zien en ze van nu reeds op ! 
papier vast te leggen, zooniet worden 
we door de tijden voorbij geloopen en ' 
zal h et nogm aals h et paard achter d e n 1 
wagen spannen zijn.

Een lezer. 
Nota der Red. — Wij komeen hierop

Visscherijwetenswaardigheden

terug.

AAN HET ROODE K R U IS

Voor onze Zeelieden in Spanje
DRINGENDE HULP NOODZAKELIJK

Onze lezers w eten dat een tach tig ta l 
m atrozen en loodsen van het m arine- 
korps, dat bevel kreeg zich van de Fran- 
sche havens n aar Engeland te begeven, 
m aar integendeel zich in Spanje ging  
verschuilen, daar achteraf te Burgos en  
Jater te Ordüna-Viscaya, werden geïnter
neerd.

Nu en dan bereiken ons berichten uit 
Spanje, w aaruit th an s duidelijk blijkt 
in welken ongelukkigen toestand  deze 
m enschen daar vertoeven en hoe r e e d s1 
sedert m aanden alles in h et werk ge
steld  wordt om toch naar huis te  kun
nen  komen.

Steeds werd hen m aar hoop gegeven, 
m aar ondertusschen komt van dit alles 
n iets in  huis en leven daar zeer velen  
in  een ellendigen toestand.

Hun adres luidt:
Cavartel de Infantería  

Ordûna
Viscaya

Spanje.
«Het Visscherijblad», in  kennis gesteld  

van den ongelukkigen toestand  van onze 
landgenooten, h eeft th an s bij de Hoo- 
gere Overheid een werking op touw gezet 
om ten  spoedigste m ogelijk de uitleve
ring van deze Vlam ingen uit Spanje te 
bekomen.

Het doet een beroep op h et Roode

Kruis van Belgie, h et bevoegd m inisterie 
en den heer Gouverneur van West- 
Vlaanderen, om aan dezen hachelijken  
toestand voor onze jongens een einde te 
zien stellen.

Het doet ook een dringenden oproep 
tot hen  die fam ilieleden in  deze concen-

PARELCULTUUR IN BOHEMEN
Het vischkundig en hydrobiologisch  

Instituut van G öttingen houdt zich se
dert eenigen tijd bezig m et de teelt van  
pareloesters. Vroeger kwam en deze la a t
ste veel voor in Zuid-Bohem en. Zij ver
dwenen geleidelijk tengevolge van de 
bezoedeling van de rivieren door de In 
dustrie. De huidige proefnem ingen h eb
ben bewezen dat deze teelt slechts h er
nom en kan worden na reguleering van  
de betrokken rivieren. Ais m eest ge- 
eigend komen in aanm erking de stroom - 
gedeelten bij Strakoniz, Wolin, Blanitz 
en Ei'litz, waarvan h et water door 
fabrieken n iet bevuild wordt.

VEEL HARING IN DE KASPISCHE ZEE
Ook dit jaar zal er weer, zooals dit 

reeds driem aal tevoren p laats vond 
(1934-35, 1935-36 en 1939-40) ter haring
vangst getogen worden naar het zuiden 
van de Kaspische Zee. Vroeger waren 
het 73 schepen, die er aan deelnam en; 
thans zullen h et er 250 zijn, m et te 
zam en 2.300 visschers aan boord. Men 
hoopt 160.000 centenaren haring te 
vangen.

AFZETMOGELIJHEDEN VAN DE 
DEENSCHE VISSCHERIJ ZEER GOED

Dank zij de goede afzetm ogelijkheden  
en de hooge exportprijzen is h et huidige 
vangstseizoen voor de D eensche vissche
rij, ondanks de ongunstige w eersge
steldheid, zeer loonend. Van Deensche 
zijde wordt erkend dat dit alleen te 
danken is aan de goede uitvoerm oge- 
lijkheden, die een crisis in  het vissche
rijbedrijf van Jutland voorkomen heb
ben. In den loop van verleden week 
werden in onderscheidene havens van 
Jutland nieuwe recordvangsten, gaande 
tot 9.000 kg. schol van één kotter, ge
lost, welke in bepaalde gevallen  8000 
kronen opleverden. In  de haven van  
Thyboroen werd n iet m inder dan 120.000 
kg. visch aangevoerd.

GOEDE HARINGVANGST IN 
NOORWEGEN

De geweldige haringvangsten aan de
tratiekam pen hebben, hun adres b ek en d , kust 5 ? ^ 5  Drontheim  worden voortge-
te m aken en het is overtuigd dat, dank ; z e t- De d*c^tef £
zij een krachtdadige werking van het I zaam  naar h et zuiden, langsheen de
Roode Kruis van België, aan dit geval fu sten , en  zijn  op h et oogenblik bij
een spoedige oplossing zal gegeven wor- Sauoy en Kinvaer (Sor Trondelag). De
den I vangsten bereiken soms de grootte van

P. Vandenberghe. 13000 kisten. Vaklui bestem pelen de 
I kw aliteit ais, voor dit jaargetijde, bui

tengewoon. D e laatste dagen schom 
m elde de prijs rond 9 Kronen per kist.

Aan hen die op reis gaan

De Persdienst van de Feldkom m an
dantur 578 m aakt bekend:

Ten einde alle tw ijfel te vermijden, 
wordt hierm ede bekend gem aakt dat 
alle verbodsbepalingen betreffende het 
reizen, zoowel ais h et oponthoud of het 
politieuur in he t  Kustgebied,  ook than s  
nog blijven gelden.

Met andere woorden: zij die willen  
reizen tu ssch en  K ust en binnenland  
of vice-versa, dienen zich nog im m er te 
voorzien van de bijzondere toelating, af 
te leveren door de bevoegde overheden.

Belgische Visschers'
te  La Rochelle

Zooals m en w eet varen verscheidene 
B elgische v isschers m et hun vaartuigen  
van uit La Rochelle, vanw aar ze uit 
visschen gaan  en om de 4 à 5 dagen uit 
zee terugkom en m et vangsten, die 50 à 
80 duizend fransche franks opbrengen.

Een Brusselsch blad stelt voor deze 
visch in koelw agens naar B elgië over 
te brengen.

De m oeilijkheden van h et spoorver
voer in  Frankrijk zijn echter van  dien  
aard, dat dit plan practisch  geen u it
werking kan hebben zonder te Oostende 
of te Brussel rotte visch te zien aan
komen.

Practischer ware h et er auto-koelwa- 
gens te zien heengaan.

I Maar dan stelt zich de kwestie van  
h et benzine vraagstuk en de zware on
kosten welke zoo’n  reis m edebrengt, al 
kan die van La Rochelle naar Brussel 
in tw ee dagen afgelegd worden, 

i Wij gelooven echter, dat voor h et in  
praktijk stellen  van deze gedachte in  
die om standigheden weinig of geen lief
hebbers zullen te  vinden zijn, al dient 
opgem erkt dat de visch welke onlangs 
van Denem arken aangevoerd werd per 
autocam ión in 36 uur Antwerpen be
reikte.

De Uitbetaling van Visscherspensioenen
In ons vorig num m er hebben we u it

eengezet, dat de beheerraad van d¿ 
Voorzorgskas der V isscherij den heer 
Vandenberghe. secretaris der K as en 
bestuurder van ons blad, verzocht had  
een onderzoek in te  stellen  naar den 
toestand van alle genothebbers, voor
aleer door de com m issie een definitief 
besluit zal kunnen genom en worden.

Uit dit onderzoek, dat talrijke moei
lijkheden oplevert, blijkt dat de eenen  
naar Engeland en som mige anderen 
naar h et binnenland vertrokken zijn. 
Nog anderen genieten van den Openba
ren O nderstand en ten slotte is er een  
reeks personen welke n iets genieten  om
dat ze niet durven naar den Openbaren  
Onderstand gaan of om dat ze over vol
doende geldm iddelen beschikken of an
ders nog bij dochter of zoon inwonen.

Onze lezers w eten anderzijds, dat al 
diegenen welke een steun ontvangen  
van de Comm issie van Openbaren On
derstand hun inkom sten m oeten op
geven.

Zoodra dezen welke die steun genie
ten, dus van de V isscherskas terug hun  
m aandelijksch pensioen ontvangen, zal 
de Comm issie van Openbaren Onder
stand, ingevolge de «vettelijke verplich-

Verder dient de vraag onderzocht of . tingen haar opgelegd, die steun van het- 
de Fransche douane die visch zou door- zelfde bedrag verminderen, w at dus niet 
laten  en of de vroegere form aliteiten  ten  profijte zou komen van den belang- 
nog van toepassing blijven. I hebbende.

Hij die h et wil wagen, kan h ier. v/el- | T enslotte zouden zij die geen steun  
lich t zijn brood verdienen en zij die lii , van den Openbaren O nderstand ontvan- 
La Rochelle een tijdje vertoefden mee- gen, er het best m ee varen, verm its hier 
ten  dat best begrijpen. 1 m oeilijk zal te bewijzen zijn dat zij dit

pensioen n iet noodig hebben, daar velen  
opgenomen zijn bij dochter of zoon, die 
ze dus ten laste hebben en anderen m is
schien wel een huis bezitten, m aar van  
de steenen niet kunnen eten van huizen  
waarvan het grootste gedeelte geen of 
weinig pacht opbrengt.

De comm issie, welke begin volgende 
week hierom trent zal te  oordeelen heb
ben, staat dus voor een m oeilijke en zeer 
ernstige beslissing, w ant h et voorhanden  
zijnde geld kan slech ts een jaar betaling  
toelaten, daar geen nieuwe inkom sten  
geboekt worden.

Wij hebben er aan  gehouden deze 
korte u iteenzetting te doen, om de ver
keerde opvattingen, welke door een jour
n alist, die er n iets van kent, de wereld 
ingezonden worden, den kop in te druk
ken.

Afbreken kan elkeen, m aar iets goeds 
opbouwen is, zooals uit vorige u iteen
zetting blijkt, n iet zoo gemakkelijk.

We zijn overtuigd dat de beheerraad  
van de Voorzorgskas volgende week een  
beslissing zal nem en, welke voor d!e 
genothebbers voordeelig zal zijn en hen  
zou toelaten  in deze hachelijke oogen- 
blikken toch  een bijvoegelijk pensioen
tje te genieten, dat th an s meer dan ooit 
best zal kunnen gebruikt worden.

Wij hopen in ons volgend num m er den 
uitslag van de zitting van de Voorzorgs
kas aan onze lezers te kunnen bekend 
m aken en zullen langs den weg van de 
pers het publiek van deze beslissing op 
de hoogte stellen.

RUSLAND LEVERT OLIEVOEDER AAN 
DENEMARKEN

Naar het orgaan van den D eenschen  
Boerenbond bekend m aakt, zijn, gedu
rende de in de jongste weken gevoerde 
D eensch - Russische onderhandelingen  
over een goederenruil, van Russische 
zijde toezeggingen gedaan betreffende 
de levering aan Denem arken van groote 
hoeveelheden olievoeder. De eerste ver
zendingen zouden geschieden na de 
berging van den nieuwen oogst van dit 
jaar.

Ook vanuit Roem enië zou men in den 
loop van den herfst een zekere hoeveel
heid olievoeder m ogen verwachten. Over 
den om vang ervan wordt op h et oogen-

1 blik nog onderhandeld.
! JAPANSCH IMPORT-CARTEL VOOR 

OLIE
Japan betrok ca. 90 t.h. van zijn olie 

uit Amerika. Door het verslechteren van  
de politieke betrekkingen tusschen de 
Vereenigde S taten  en Japan, ziet de 
Japansche O lie-industrie zich voor de 
noodzakelijkheid geplaatst, zich zoo 
gauw mogelijk, op dit gebied, on afh an 
kelijk te m aken van Amerika. De voor
naam ste Japansche olie-maa.ts(chap- 
pijen hebben nu een organisatie in het 
leven geroepen, « Toa O lie-cartel » ge
noemd, die m et 5 Mill, yen gekapitali
seerd is en de 10 voornaam ste firm a’s 
vertegenwoordigt. Deze organisatie h eeft  
ais hoofddoel, uit andere landen olie 
naar Japan in te voeren.

®  MEKANIEKE TOUW-, GAREN- J
2  EN NETTENFABRIEKEN J
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©  — O penbare W erken  —  ©
©  —  Maziout « Purfina » —  ©
©  Diesel Motoren « Sulzer » ©
• • • • • © © © • • • • • • ©

WAT DE ZWEEDSCHE HANDELSVLOOT 
DOOR DEN OORLOG VERLOOR

Volgens berichten in de Zweedsche 
pers verschenen, zouden de verliezen die 
de Zweedsche handelsvloot door den  
oorlog geleden heeft, tot op m idden  
Augustus 69 schepen bedragen (150.000 
BRT). De waarde van deze schepen  
wordt op ca 70 Mill, kronen geschat ; 
hierin is echter n iet de waarde van de 
lading begrepen.

NIEUWE SCHEEPSWERF IN 
JOEGO-SLAVIE

In Pancevo, dat tot de agglom eratie 
van Belgrado behoort, werd voor eenigen  
tijd een kleine scheepsw erf van de fir
ma Fernbach opgericht. Dezer dagen nu  
is m et den bouw begonnen (eveneens in  
Pancevo) van een nieuwe scheepswerf, 
voor rekening van de firm a Simon  
Schulz.

SPANJE WIL MEER HOUTSKOOL 
PRODUCEEREN

In Spanje worden op dit oogenblik 
onderzoekingen gedaan over de m oge
lijkheid van het w innen van groote 
hoeveelheden houtskool in de provincie 
Galicia, om aldus ook meer houtgas te 
kunnen produceeren. Ten aanzien van  
het tekort aan benzine streeft m en er 
in Spanje naar deze zoo veel m ogelijk  
door h et houtgas te vervangen, ten  
einde de econom ische onafhankelijkheid  
van h et land, in  het kader van de al- 
gem eene autarkie, te verstevigen.

VIKINGER-SCHIP IN NOORWEGEN 
ONTDEKT

Nabij het dorp Fjoertoft, in  Midtíen- 
Noorwegen, werd een Vikingerschip ge
vonden, dat ongeveer 2000 jaar oud m oet 
zijn. Volgens het oordeel van deskundi
gen, behoort de vondst to t de oudste, 
welke ooit in Noorwegen werden gedjiaan.

Nabij het dorp Borgund werden ver
der overblijfsels van een G erm aansch  
huis ontdekt, alsook verscheidene hou
ten  rugkorven en een houten m es m et 
Runen-opschrift.

WIER EN ZEEGRAS, TWEE BELANG
RIJKE VOEDINGSTOFFEN

De geslaagde proefnem ingen van  
Noorsche chem ici om, door een nieuwe 
bewerking van het zeegras, prima 
krachtvoeder voor varkens te bekomen, 
hebben de aandacht van de voeding- 
specialisten  gevestigd op de planten- 
fam ilie van h et wier en h et zeegras.

Vooral in Noorwegen wordt m et ver
nieuwden ijver gezocht naar betere m e
thodes van voedselw inning uit deze rij
kelijk voorhanden zijnde planten. Scep
tici m ogen vernemen, dat, sinds jaren  
reeds, in  Noorwegen wierm eelfabrieken  
bestaan, die veel succes hebben en vlot
ten afzet vinden voor het geproduceerd 
voedermeel. De eerste proefnem ingen  
voor het w innen van voedermeel uit zee
gras dateeren reeds uit het jaar 1911. 
Nu bestaan reeds 20 wiermeelfabrieken, 
die h et zeer druk hebben om in de 
groeiende behoefte te voorzien. De 
grootste onder hen, de «Algea», werkt 
m et een personeel van 1000 m enschen.

Betrekkelijk nieuw is de verwerking  
van wier tot een bijvoegingsm eel voor 
de broodbakkerij, terw ijl h et gewone 
zeegras, zooals voorheen, to t voedermeel 
verwerkt wordt. Reeds sinds jaren wordt 
ín  de Noord-W estelijke provincies van  
Noorwegen m et veel succes wierm eel ge
bruikt in de broodbakkerij, h et is dan  
ook begrijpelijk, dat onder de gegeven  
om standigheden, de fabricage van men- 
schelijke voedingstoffen uit wier nog 
uitgebreid wordt. De Noorsche landbouw  
acht het wiervoedermeel gelijkwaardig  
aan h et buitenlandsch krachtvoeder. 
Vermengd m et haver is h et een u it
stekend voeder. De onberispelijke kwa
lite it en  de veelzijdige m ogelijkheden  
van verbruik van het Noorsch wiermeel 
hebben er toe geleid, dat dit product 
niet alleen in eigen land gretig a fn e
mers vindt, m aar dat er zelfs een leven
dige export ontstaan  is naar D uitsch- 
land, Holland, België, Engeland en de 
Vereenigde Staten.

DE HERVORMING VAN DE OLIËN IN 
HONGARIE

E. P. Budapest. — Al degenen welke 
m aandelijks m instens 50 kilogram nij- 
verheidsolie verbruiken zijn verplicht de 
gebruikte olie terug te winnen en ze in 
h et voorkomend geval] te hervorm en  
door ze te verkoopen aan  instellingen  
hiervoor ingericht. Deze laatsten  moe
ten  de olie aanvaarden die hen  aange
boden wordt.

OPNIEUW GROOTE HARINGVANG
STEN IN NOORWEGEN

E. P. Oslo. — Belangrijke scholen h a
ring werden opgem erkt in de fjords 
langs de Noorderlijke kust. Na een korte 
onderbreking, werd de visscherij hervat. 
Groote hoeveelheden werden afgezon
derd, m aar m en weet nog n iet w at er zal 
kunnen ingescheept worden. De haring  
wordt in bevrozen toestand  uitgevoerd. 
De prijs is than s 6 Kr. per kist. iNabij 
Stjorna, werd de haring, geschikt voor 
de bewaring in zout, verkocht aan den



t « HET VISSCHERIJBLAD »

BANK VAN BRUSSEL
— NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP —

BIJHUIS OOSTENDE : 3, WAPENPLAATS
BUREEL: VISCHMIJN BESTUURSGEBOUW  

Bewaring van E ffecten  — Verhuring van Brandkasten — 
Bewaring van kostbare waarden, onder om slag, in pakket

ten  of verzegelde kisten.

prijs van 16 tot 28 kronen per kist. 
K leine haring werd buitgem aakt op de 
kust van Sor-Trams. De fabrieken van  
h et distrikt werken op volledig rende
m ent. De fabrieken van olie uit haring  
te Kwafjord hebben h et th an s ook zeer 
druk, gezien den grooten aanvoer.
DE NIJVERHEID VOORTVLOEIENDE 
UIT DE BEWERKING VAN KABEL

JAUW IN DENEMARKEN
E. P. K openhagen. — De afzondering  

van de D eensche m arkt van de levering  
van over h et algem een groote hoeveel
heden Y slandsche en Noorsche kabel
jauw, h eeft in  Noordelijk Jutland een  
eigen nijverheid to t stand  gebracht, die 
geschikt is  voor h et drogen van visch. 
T hans wordt er reeds dagelijks 3.000 kg. 
visch  verwerkt. De aanpassing van den 
D eenschen  verbruiker aan eigen voort- 
brengst werd volledig verwezenlijkt en de 
afzet van deze nieuwe Deensche nijver
heid  geschiedt onafgebroken.

EEN ELECTRISCHE CAMION WORDT
VOORGESTELD TE KOPENHAGEN
K openhagen. — De econom ische en 

industrieele m iddens in Denem arken  
verw achten veel m et h et oog op de op
lossing van h et verkeersvraagstuk in dit 
land, van een electrisch voertuig van 
D uitschen oorsprong, dat voor de eerste 
m aal .werd tentoongesteld  in Denem ar
ken. D it voertuig h eeft een werkkring 
van 70 kilom eter, is goed geschikt voor 
het, verkeer in stad  en h et verbruik is 
zeer voordeelig daar de kosten van elec- 
trischen  stroom  slech ts 2,5 kronen per 
dag bedragen.

DE DRUIVENMOER ALS BRANDSTOF
E. P. Rome. — Onder de verscheidene 

pogingen die in Ita lië  werden aange
wend om den invoer van brandstof in te 
krimpen, kan m en h et gebruik aanstip 
pen van druivenmoer voortkomende van 
de voortbrengst van  wijn en van de dis
tillatie . Een d istillatie-inrichting uit 
B iella bracht onlangs briketten in den 
handel vervaardigd uit geperst druiven
moer. De verwarm ingswaarde van een  
dergelijk briket zou overeenstem m en  
m et deze van een kilogram  cokes. De 
brandbaarheid van deze briketten werd 
beproefd in een stookkam er m et bruin
kool en zou bevredigende u itslagen  heb
ben opgeleverd. De kostprijs van deze 
nieuw e brandstof, die natuurlijk  slechts  
in  beperkte hoeveelheid  kan voortge
bracht worden, wordt ais zeer gering 
aangestipt.

RUSLAND BEPROEFT VERSCHEIDENE 
TYPIJN VAN AUTOVRACHTWAGENS

E. P. Moscou. — De R ussische fabriek  
van autorijtuigen «Molotow» die zooals 
m en w eet ook vrachtw agens m et gas 
voortbewogen voortbrengt, deed belang
rijke proeven m et h et oog op de vast
stelling  van het verm ogen van elke type 
door de fabriek gebouwd. Men bezigde 
voor deze proeven een gewoon vracht
w agen die essence gas 2A verbruikte, 
een vrachtw agen voortbewogen door gas  
voortgebracht uit hout ais brandstof en 
een derde type van vrachtw agen die 
gebruik m aakte van gasketels. De af te 
leggen  weg bedroeg 52,4 kilom eter op een  
oneffen  bodem. De vrachtw agen voort
bewogen door essence bereikte eerst h et 
doei in  1 uur 46 m. 48 sec., gevolgd door 
de vrachtw agen voortbewogen door gas 
voortgebracht door hout in 1 uur 47 m. 
16 sec. De vrachtw agen, welke gebruik 
m aakte van gasketels, gebruikte 1 uur 
50 m. 41 sec., om den vastgestelden  weg 
af te  leggen. Zooals m en opmerkt w a
ren deze proeven bijzonderlijk van be
lang w at de laa tste  twee typen van  
vrachtw agens betreft. N iettegenstaande  
de m oeilijkheden van den bodem, m oes
ten  deze twee typen slech ts m et gering  
tijdsverschil onderdoen voor de cam ion  
door benzine voortbewogen.
HET VLOTMAKEN VAN VAARTUIGEN 

IN HOLLAND
E. P. Am sterdam. — Ingevolge in lich

tingen  uit Den H aag bedraagt h et aan
ta l gezonken of onbruikbaar gem aakte 
vaartuigen ín  de M eidagen, 1400. De 
m eeste dezer vaartuigen werden ín  de 
groote stroom en, op het Yzelm eer en  
de w ateren van  Zeeland to t zinken ge
bracht. H et R egeeringscom m issariaat 
voor den Heropbouw h eeft deze vaar
tuigen  laten  vlot m aken en  n aar de 
werven sleepen, waar de vereischte her
stellingen  zullen uitgevoerd worden. De 
uitgevoerde werken deden u itsch ijnen  dat 
slech ts 6 to t 7 t.h. van deze eenheden  
n iet meer zullen kunnen worden her
steld  tengevolge van de te  groote ver
oorzaakte schade, en  bijgevolg zullen  
m oeten afgebroken worden. Het herstel 
van de schade zal vanwege den S taat  
een u itgâvè vergen van ongeveer 10 m il- 
lioen gulden.

DE KUSTVISSCHERIJ  IN HOLLAND
E. P. Am sterdam. — Men verneem t 

uit bevoegde m iddens in Holland dat 
m en in  den laatsten  tijd  m eer en m eer 
de toelatin g  verleent aan  de reederijen  
hun vaartuigen ter kustvisscherij uit te 1 
baten, op voorwaarde dat de v isschers-1 
vaartuigen de ' haven aandoen bij h et | 
vallen van den avond.

De goede w eersgestelten is gedurende 
de laatste weken werkte de kustvissche- 1 
rij in  de hand. De vangsten  waren zeer 
rijk voorzien in  w ijtin g  en platvisch. 
De prijzen gaven bevrediging. Tongen  
en andere fijne vischsoorten waren niet 
in  overvloed op de markt. De verhan
delingen op de m arkt te  Schevenin- 
gen groeien steeds aan. In  Septem ber 
jl. bedroegen deze 86.000 gulden, hetzij 
m eer dan h et dubbel van h et bedrag 
voor dezelfde m aand van h et vorig jaar 
geboekt. 10 vaartuigen zijn  th an s te  
Scheveningen u itgerust voor de haring- 
visscherij.
GEEN UITVOER VAN DEENSCHE VISCH 

MEER NAAR HOLLAND
E. P. Amsterdam. — Men verneem t uit 

de bevoegde m iddens dat Denem arken, 
althan s voorloopig, geen versehe visch  
m eer m ag uitvoeren naar Holland, daar 
de u it te  voeren hoeveelheden th an s uit
geput zijn. Hieruit spruit voort dat Hol
land  bijna volledig zal hoeven te ver
zaken aan versehe zeevisch, to t dat de 
D eensche regeering opnieuw vergunnin
gen voor den uitvoer van visch verleent.

Gedurende h et laa tste  h alfjaar m oest 
Holland zich bijna u itslu itend vergenoe
gen m et den invoer van versehe zeevisch  
uit Denemarken.
STAATSHULP AAN DE REEDERIJEN

V/(N VISSCHERSVAARTUIGEN IN 
HOLLAND

E. P. Amsterdam. — De H ollandsche 
reeders van visschersvaartuigen  zullen  
door den S taat ondersteund worden. De 
geldelijke steun die zal worden toege
kend  m oet uitsluitend  dienen om de uit
b a tin g  in  staa t te houden. Het aantal 
en type van  visschersvaartuigen waar
over de reeders beschikken zullen ais 
grondslag voor de Staatstusschenkom st  
dienen.

Ing. L. De Raet en
de Zeevisscherij

 u -------
H ierom trent ontvangen wij, biji het  

ter perse gaan, een schrijven, welke we 
ons verplicht zien to t volgende week te  
verschuiven.

Rechtbank van
Bruggs
 ■-----

EEN POLITIE INSPECTEUR KRI JG T 
GEVANGENISSTRAF

De politieinspecteur uit Oostende, 
Collet Lucien, m oest hier voor de recht
bank verschijnen uit hoofde van een  
fietsd iefsta l. Deze daad voor een bewa
ker en vooral dan nog voor een inspec
teur, werd door den voorzitter zeer hoog 
opgenomen en diensvolgens werd Collet 
veroordeeld to t vier m aanden gevang, 
700 fr. boete of een m aand, voorwaar
delijk gedurende 3 jaar.

ZIJ  HADDEN TOEZICHT.. .  MAAR 
NAMEN ALLES MEDE

M. Van Troost Alb. en Vah Troost R a
chel, beiden uit Leffinge, werden door 
h. August Herssens, gehuisvest te Oos
tende, aangesteld  om tijd en s zijn af
w ezigheid toezicht uit te  oefenen  in  
diens woning. Het toezicht werd flink  
gehouden, w ant bij zijn terugkeer was 
er voor n iet m inder dan 12.000 fr. goe
deren en huishoudgerief verdwenen.

Van Troost Albert en R achel hoorden  
zich dan ook veroordeelen to t 4 m aan
den gevangenisstraf en 700 fr. boete of 
1 m aand en R oels K am iel kreeg w egens 
m edeplichtigheid  1 m aand gevangenis
straf en  700 fr. boete of 1 m aand. Voor 
de Van Troost’s voorwaardelijk 3 jaar. 
Bovendien m oeten ze solidairlijk aan M. 
H erssens een som  van 12.000 fr. betalen.

NOG EEN OOSTENDSCHE PLUNDE
RAAR GESTRAFT

Ten nadeele van M. Ingelm an A., uit 
Oostende, had De Schrooder Edward, 
wonende te  Slijpe-Oostende, een heele  
boel huishoudgerief, kleedingstukken, 
enz., geplunderd. Deze daad m oet hij nu  
betaald zetten  m et 5 m aanden gevange
n isstraf en 700 fr. boete of 1 ma*nd. 
Bovendien m oet hij aan de B. P. een

Kleine 
Aankondigingen

VELO TE KOOP. Adres bureel van  
’t  blad.

PLAATST ZEKER uw geld in  bouw
gronden, Ag. Seys, 21, R ogierlaan, Oos
tende.

2 NIEUWE FEUX CONTINUS te  ver- 
koopen. Z. W. 21, R ogierlaan, Oostende.

JUFFROUW vraagt p laats, kennis van  
bureelwerk, op de hoogte van dactylo, 
Vlaam sche en Fransche taal. Schrijven  
A.D., 40, Van Iseghem laan, Oostende, 
bureel blad S. A.

KAMERS TE HUUR, water, gas, elec., 
gel. Prinsenlaan 27. Z. bevr. O. Van- 
steenkiste, Leffingestr. 70 (hoek Prin
sen laan ), Oostende.

MEN VRAAGT TE KOOPEN handels
huizen of rapporthuizen, m et Fr. appart. 
Ag. Seys, 21, Rogierlaan, Oostende.

De Post met Bezet 
Frankrijk

— ■ —
Naar een fran sch ta lig  blad m ededeelt 

zou sedert enkele dagen de post voor 
gewone brieven, briefkaarten en derge
lijke terug opgensteld  zijn.

D it zal door de belanghebbenden m et 
vreugde onthaald  worden.

Aanbestedingen
— ■ —

13 DEC. — Te 11 u., voor den h. Ver- 
schoore, 69, Langestraat, Oostende, her
bouwen van de Veurne-Am bachtstuw in  
de achterhaven te Nieuwpoort.

13 DEC. — Te 11 u., voor den h. Ver- 
schoore, Oostende, h e iste llen  der Peli- 
kaanbrug over h et kanaal van Nieuw
poort n aar Duinkerke.

Aan hen die inlichtingen 
wenschen of bezitten

som van ruim 12 009 rr. betalen  
lijfsdw ang van 2 m aanden.

m et

AMBTENAARS OP HET BANKJE
Sedert een m aand m oeten talrijke 

O ostendsche am btenaars en  werklieden

Talrijke personen w eten hoe ons blad  
zich voor onze visscherij- en  andere be
volking h eeft w eten ten  n utte m aken . 
door h et opzoeken van visschersvaar- 1 
tuigen, hun bem anning en fam ilieleden  
die in  Frankrijk, Engeland of in  andere 
landen vertoefden. t

We doen dan ook in ons blad een  
nieuwen oproep to t hen, die in den  
laa tsten  tijd  in lichtingen  ontvingen, ze 
ons te sturen, om dat we overtuigd zijn  
dat velen nog zoeken naar fam ilieleden  
of vrienden.

Met ons die in lichtin gen  te  sturen, 
zijn  we overtuigd1 opnieuw m enschen

op h et bankje te  Brugge gaan^zetelen. , gelukkig te zullen kunnen maken.
Velen van deze am btenaars werden door Zij die anderzijds in lichtin gen  over
h et O ostendsch gem eentebestuur a fg e - , bloedverwanten of vrienden w enschen
ze"- . , .. . . , . , , 1 te bekomen, m ogen ons zulks schrif te-

In deze kwestie is reeds veel, ja te  veel |¡j  ̂ vragen
inkt gevloeid en h eeft m en ter p laats, j w e  zullen hun vragen kosteloos en 
door al te onbedachte beslissingen, tw ee m et (jen m eesten  ernst onderzoeken en  
kliekjes gevormd. I trachten  te  beantwoorden.

Gelukkig dat de rechtbank te Brugge ¡ \y e zijn overtuigd dat elkeen het 
veel h erstelt w at m isdaan w as ten  op- groot nut van de inrichting van dezen 
zichte m isschien  wel van veel onzer be- q ienst zal begrijpen 
kwaam ste en ernstigste m edewerkers van , VOLGENDE WEEK ZULLEN WIJ OP 
’s stads belangen. Die in fout is geble- t a l r i j k e  VRAGEN VOOR INLICH-  
ken diende gestraft en is h et dan ook , t i n GEN ANTWOORDEN
geweest, m aar er waren er ook veel an- — ..  — —  v —  — J — . . __ _______
deren. De grootste en eenige schuldigen , * —  — ---------   —
zijn, ons dunkens, zij die de bevolking , m » — — j ; n  „
en hun am btenaars in plan lieten  en ! w  O O r  s l c l l  ( 1 1 ( 3  n a a r
daar alleen zat h et venijn  en was het  
de oorzaak dat velen, vooraleer een  
nieuwe burgem eester de leiding nam , er 
van onder getrokken waren en zelfs in  
som m ige autos door de vroegere stede
lijke overheid opgeëischt, een plaatsje  
kregen.

Daarna werd te  overhaastig, veel te  
overhaastig, over hun lot beslist, en  m et 
dit treurig gevolg dat te  Oostende veel 
eerlijke, u itstekende en p lichtsbeseffen- 
de m enschen, zedelijk geknakt werden.

M ochten de lessen  uit de vonnissen  
van de rechtbank ons n u ttig  wezen en 
er toe leiden dat alles weer een norm ale 
werking krijge, in  ’t  belang van de stad  
en de bevolking.

Frankrijk uitweken

HOF VAN BEROEP TE GENT

STRAF BEVESTIGD
Karei U yttrecht, u it Breedene, Mau- 

rits Van Praet en Paula Vandeputte, 
beiden uit Oostende, waren te Brugge 
veroordeeld geworden, de eerste tw ee tot 
18 m aanden en  de derde tot 5 m aanden  
gevangenisstraf, w egens plunderingen  
gepleegd te Oostende, n a  de beschieting  
van einde Mei.

In  beroep werd de straf van den eerste 
en de derde bevestigd, terw ijl Van Praet 
er twee m aanden bijkrijgt.

Geheime ontucht
)9 J iii:

— ■ --------------  d
Jc> der

KRACHTDADIG OPTREDEN VAN DEN 
HOOFDPOLITIECOMMISSARIS S E Y S  

ZWARE STRAFFEN
Zooals onze lezers weten, is  verleden  

week een opzienbarende zedenzaak aan  
h et lich t gekomen, waarbij in h et koffie
huis «Aux N euf Provinces» de u itbaat
ster M arguerite Vervaecke en L. V., be
nevens vijf gezusters van 16 to t 23 jaar  
aangehouden werden.

De u itbaatster wordt, evenals L. V., 
door de rechtbank vervolgd voor aan
sporing van m inderjarigen to t ontucht.

Daar de ouders van deze m inderjari
gen, naar h et sch ijn t zich door deze 
aanklacht n iet hebben laten  afschrik
ken en er in  de Schipperstraat ook zoo 
een kotje gingen op na houden, heeft 
hoofdpolitiecom m issaris Seys krachtda
dig ingegrepen.

De zusters, zijnde Schalier Germaine, 
M arguerite, Marie en Angèle, werden 
W oensdag door de rechtbank te  Brugge 
lot  twee j a a r  opslui t ing in een verbete- 
r ingsges t i ch t  veroordeeld om zich ais 
m inderjarigen aan de ontucht overge
leverd te hebben.

Wij houden er aan te wijzen op de 
meer dan krachtige m anier, waarop  
hoofdcom m issaris Seys tegen  deze wan
toestanden zal optreden, w ant op het  
huidig oogenblik m oeten reeds een 150- 
tal van die deernen door dokter’s handen  
passeeren. Te Brugge schijnt h et nog  
veel erger te zijn. W aar gaan we heen?

Het Schepencollege h eeft thans, zooals 
voorheen h et geval was, daarvoor een  
paar bepaalde straten  aangeduid. R egel
m atige kontrool zal geschieden en door 
hoofdpolitiecom m issaris Seys zal tegen  
de clandestine of verboden ontuchthui- 
zen zeer streng opgetreden worden.

Huidig geval dient ais een w aarschu
wing voor vele ouders en m eisjes, die 
m eenen hieraan geen aandacht te moe
ten verleenen.

Het gaat hier om de gezondheid van  
moveel onschuldigen en er kan n iet  
streng genoeg opgetreden worden. |

Zeer veel burgers, reeders en visschers 
welke naar Frankrijk uitweken, hebben  
er onderwege m ateriaal, velo’s, klee- 
dingsstukken, en  vischtu ig h ier of daar 
m oeten achterlaten, som s ter waarde 
van vele duizenden franken.

Zooals we reeds vroeger konden m el
den, werd door Burgem eester Van Dam 
me te Nieuwpoort en zijn naam genoot 
Schepen Pierre Van Dam m e te Brugge 
zeer veel voor de terugbrenging van  
visschersfam ilies en  reederstuig gedaan.

Gezien h et grootsche werk van repa- 
trieering van vluchtelingen en goederen  
oneindig vëel m oeilijkheden m eebrengt, 
ten  gevolge van den verafgelegen af
stand welke som s dient afgelegd, de 
m oeilijkheid van h et benzinevraagstuk, 
h et zoeken naar de verloren voorwer
pen, en z..., m oest onverm ijdelijk, om  
practisch te zijn, een organisatie tot 
stand komen, welke zich m et deze re- 
patrieering van verloren of achtergela
ten  goederen bezig zou houden

Dit is te  Brussel dan ook reeds ge
schied.

Daar is onder meer een Identificee- 
rings- en Veref feningsdienst  van Belgi
sche goederen in F ra nk r i j k  in  de W et
straat 13 to t stand gekomen.

D it is een  private ondernem ing, op 
touw  gezet om scheeps- en treinladingen  
die aan  Belgen toebehooren, op te  zoe
ken en h et thuisbrengen van goederen 
te bewerkstelligen.

T hans vernem en we dat zij zich, be
nevens het opzoeken van autos en  velos, 
zou bezig houden m et h et identificeeren  
en vervoeren van het in Frankrijk door 
Belgische visschers achtergelaten  visch
tuig en meubelen.

Zoo deze m aatschappij oordeelt dat 
de goederen nog h et vervoeren waard  
zijn, wordt door h aar 2 p. d. van de 
waarde dezer goederen, pius de vervoer
kosten, aangerekend.

Naar h et sch ijn t zou de heer Sabbe
O., van Heist, zich m et de zaak voor dit 
organism e bezighouden. Of de m aat
schappij hem  hiervoor opdracht g eg e
ven h eeft weten we niet, alhoewel hij 
het in de bladen in dien zín laa t af
kondigen.

Wij hebben bij bedoeld organism e om  
in lich tin gen  gevraagd, om dat we van  
oordeel zijn, dat hier om zichtig en prac
tisch  dient te werk gegaan.

W ant volgens m en ons m ededeelt, zou 
de heer Sabbe van h et gem eentebestuur 
van Nieuwpoort, voor de terugbrenging  
van die goederen, een soni van 1500 fr. 
ontvangen hebben of op h et punt staan  
te ontvangcfa. Eenzielfde vraag voor 
hulp zou tot de andere gem eentebestu
ren gericht zijn.

Indien dit w aar is en indien daaren
boven deze m aatschappij nog bovenver
m eld procent en vergoeding van de be
langhebbenden eischt, dan begrijpen  
we n iet al te best hoe hier te werk ge
gaan wordt.

We nem en om trent dit nochtans n ut
tig  werk nadere in lichtingen , om o n z e 1 
lezers, waarvan er velen in dit geval 
verkeeren, op de hoogte te  stellen  van  
w at hen  in werkelijkheid te doen sta a t . 1

In dergelijke gevallen, en de wijze les
sen uit h et verleden indachtig  zijnde, 
raden we elkeen aan dus nog een week 
geduld te hebben, w ant h aast en  spoed 
is zelden goed.

P. Vandenberghe.

Winterhulp
Wij hebben in ons vorig num mer ge

wezen op h et groot n u t van  W interhulp  
m aar terzelfdertijd betreurd, dat bij de 
sam enstelling van h et zeer om vangrijk  
kom iteit, w einig of geen rekenschap  
werd gehouden m et de vertegenwoordi
gers uit h et Visscherij bedrijf. Alleen de 
heer A. Blondé werd aangeduid.

Zonder aan  de waarde van de perso
naliteiten , welke van  W interhulp deel 
uitm aken, afbreuk te w illen doen, had
den wij in  de voornaam ste com m issies 
nog een tw eeta l personen w illen  zien  
zetelen  welke m et de toestanden  in  de 
visschersfam ilies goed bekend zijn en  
ook w eten waar de nood schuilt.

Anderzijds geven we aan h et Sche
pencollege en voorzitter Van de Male 
ter overweging, of h et n iet wenschelijk  
ware de secretarissen  van de verschil
lende m utualiteiten  en  hulpkassen  er 
in  op te nem en om aldus h et practisch  
rendem ent inzake de nooden van ons 
volk, een n uttige en doorslaande uitslag  
te  geven, daar deze verschillende secre
tarissen  beter dan wie ook de bevolking 
kennen.

Wij zijn overtuigd dat h et voldoende 
rzal zijn den heer Burgem eester en  het 
Schepencollege hierop te w illen attent 
m aken, opdat in ’t belang van W inter
hulp hieraan verbetering zou gebracht 
worden.

Graag vernam en we ook op welke 
wijze de stortingen voor W interhulp  
kunnen geschieden.

Is er bvb. geen postcheckrekening?
» * «

De Heer Burgem eester h eeft h et ge
noegen ter kennis te  brengen van de 
bevolking dat hem  de volgende sommen  
werden gestort:

1) 1.000 fr. door «Ostend Stores and 
Ropeworks»; 2) 1.000 fr. door de N. V. 
Valcke Frères; 3) 500 fr. door M. Beke 
G„ Langestraat; 4) 50 fr. door M. Bour- 
goignie Raph.; 228,30 fr. door h et Ver
bond van V laam sche Cultuurvereeni- 
gingen (opbrengst van de bus aange
boden op den Boekendag).

De eerste drie bedragen werden ge
schonken uit erkentelijkjheid voor de 
m oedige en doeltreffende hulp door de 
brandweer verleend tijdens de branden  
van 20 op 21 November, van  11 op 12 
October en van 22 op 23 Novem ber 1940, 
en komen ten  goede aan de Hulpkas 
van ons Brandweerkorps, De laa tste  
tw ee som m en werden geschonken ten  
voordeelé van h et werk «Winterhulp».

NIEUWPOORT
BURGERLIJKE STAND

Geboorten: Provoost K ristina, d. van  
M aurice en M aes Anna.

H uw elijksafkondigingen : Becu Hen
drik, schrijver, Gent, m et Notredame 
Georgine, Nieuwpoort.
PLOTSELINGE DOOD 

De 70-jarige Vanhoutte van  St. Joris, 
w as aan de loskaai van de Veurnevaart 
w anneer hij p lotseling ineen  zeeg. Hij 
werd in de herberg van K arei Duflou  
binnen gedragen. Dr. Vandam m e en de 
pastoor van St. Joris waren spoedig ter 
plaatse. De geneesheer kon enkel den  
dood vaststellen.
ARM GEBROKEN 

De 16-jarige juffer Marguerite Borret, 
Langestraat te  Nieuwpoort, bevond zich  
per fiets te W estende. Zij wilde voor 
een ander rijwiel uitwijken, m aar gleed  
uit over de gladde baan, viel en brak 
den linkerarm. Het m eisje had nog den 
moed terug per fiets  naar Nieuwpoort 
te komen, waar zij door Dr. Van Damm e 
verzorgd werd.
A/VN HET OOG GEWOND 

De slotm aker Marcel Decroos, werk
zaam  in de Ferronnerie du Littoral, 
kreeg een stuk ijzer in h et oog en m oest 
door een geneesheer verzorgd worden. 
GEVECHT 

Tw ist ontstond M aandag la a tst onder 
eenige werklieden van de stad en h et  
kwam tot een geregeld gevecht tusschen  
Degryse Arthur en Calcoen August die 
zich verdedigde. K lacht werd ingediend  
tegen  Degryse.
BIJ ONZE VISSCHERS 

Wij vernem en dat door de tusschen- 
kom st van den S taat de stationchef van  
Nieuwpoort, heer Vermoote en een drie
ta l visschers van Nieuwpoort en  Zee- 
brugge naar Frankrijk zullen vertrek
ken om aldaar h et achtergelaten  goed 
van onze visschers te  halen.

Alwie daar bezit achtergelaten  heeft, 
kan zich w enden to t den heer Vermoote 
of to t den visscher Polydoor Vanhoutte, 
café « Oude Vischm ijn », Kaai, Nieuw
poort, of m ag zich tot «Het Visscherij- 
blad» wenden, welke h en  zal helpen. 
WINTERHULP 

Deze week hield W interhulp (tak  
Nieuwpoort) haar tweede vergadering, 
waarop bijzonderlijk de organisatie van  
dit werk besproken werd.

De vergadering werd ingeleid door een  
rede van den Voorzitter Fl. Gheeraert, 
gem eenteraadslid. Hij w ees erop dat 
een zware taak  hen  w acht en  hoopt dat 
elkeen in een geest van verstandhouding  
en broederlijkheid zal medewerken.

Alle vroegere oneenigheid tusschen  de 
verschillende groepeeringen die hulp  
boden m oeten nu opgeruim d worden, 
w ant iedereen h eeft hulp noodig.

Het Werk wordt onderverdeeld in  ver
schillende afdeelingen:

1. F inancies en propaganda: leiders 
Juul Fllliaert (van den Belgischen  
Bond der Groote G ezinnen) é i  D aniel 
Gesquière yan V laam sche Kinderzegen.

2. Kontrole: leider Henri yreeswyck.
3. Bevoorrading en Volkssoêp: leiders 

E. H. Vandenabeele, Principaal van het 
St. Bernarduskollege en  Karei Markey 
van h et Roode Kruis.

4. Kolen en Kleeding: leider Edward 
Demory in sam enwerking m et Mevrouw  
L. Sym oens, Mevr. V andecasteele en  
Mevrouw Calcoen-Meyus, E. H. Vanden
abeele, St. V incentiusgenootschap, enz.

5. Volksgezondheid : leider Robert 
M aertens; D aniel Gesquière a is alge- 
m eene schrijver.

De leiders m oeten h un  eigen m ede
werkers uitzoeken en een p lan van wer
king in de eerstkom ende vergadering  
voorleggen ter bespreking.

Een kapitaal punt in hulpverleening  
zijn de financies, zoowel voor de inkom
sten  ais voor de uitgaven.

Alle uitgaven m oeten door den Voor
zitter tegengeteekend worden.

De inkom sten: verzam elen van parti- 
kuliere giften, de carricatie-instellingen, 
om halingen ten  huize, speciale feesten, 
enz. De medewerking zal gevraagd wor
den van al de stedelijke instellingen, de 
vereenigingen van nut en  vermaak, de 
bestaande zalen.

De steuntrekkenden m oeten gecontro
leerd worden, daartoe bij iedere aan
vraag huisbezoek en ook die fam ilies  
opsporen die hun nood verduiken.

Het Werk van de Volkssoêp wordt in 
gericht; n och tan s dient verstaan  dat, 
wie soep begeert, dient ingeschreven te  
zijn en de noodige gevraagde rantsoen- 
zegels inlevere.

Wie kan betalen zal ook soep kunnen  
verkrijgen en  m et dit geld zal m en de 
behoeftigen soep verleenen. Er zullen  
soepbons verstrekt worden van een  
h alve liter.

De kleedingsdienst om vat h et verza
m elen van kleederen. Ook kolen zullen  
verstrekt worden.

Oostendsch Nieuws
NOG VERTROKKEN AMBTENAARS

M aandag verschenen nog verschillen
de am btenaars voor de rechtbank.

Gebrek aan  p laats belet ons er breed
voerig over u it te  wijden.

De heer Sylvain Van Prae t ,  door het  
Gem eentebestuur afgesteld, werd door 
de rechtbank vrijgesproken, evenals zijn  
vrouw, die door het G em eentebestuur  
voor den duur van vier m aanden ge
schorst was. Werd ook vrijgesproken: 
de Heer Hungs, bestuurde van onze 
gas- en  electriciteitsdienst.

We komen hier volgende week op 
terug.

DUBBELE SCHEDELBREUK
Zuster Marie-Louise van St. V incen- 

tius à Paulo h eeft ’s n ach ts een dubbele 
schedelbreuk opgeloopen, m isleid door 
de duisternis. Het ongelukkig slachtof
fer werd ter verpleging naar het hospi
taal overgebracht.

VOOR HET BEROEPSHOF TE GENT
Morgen Zaterdag 30 Novem ber zal de 

eerste beroepskam er van h et Hof van  
Gent, u itspraak doen in  de zaak ten  
laste  van com m issaris Tulpin, beticht, 
zooals onze lezers w eten, van d iefstal 
ten  nadeele van een p lotseling overleden  
persoon, waarvoor de com m issaris bij
geroepen w as om de noodige vaststellin 
gen te  doen.

yNAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

“ PESCATOR,,
35, Reederij K aai — OOSTENDE
H andelsregister Oostende nr. 175.

DERBY OP HET K.V.G.O.
De tw ee reserveelftallen  van onze lo

kale clubs A.S.O. en V.G.O. ontm oeten  
elkander Zondag 1 December a.s. op het 
V. G. terrein te 10 uur. Zooals altijd 
geeft deze wedstrijd aanleiding to t een 
vjinnigen strijd. G een tw ijfel dat dte 
wedstrijd door vele supporters zal ge
volgd worden. Ingang 1.00 fr.

GEMEENTERAAD
M aandag 2 Decem ber kom t de Oos

tendsche gem eenteraad bijeen om de 
stadsbegrooting voor h et jaar 1941 te 
bespreken.

KRIJGSGEVANGENEN KOMEN THUIS
Uit de bladen w eet m en reeds dat deze 

week een 1500-tal V laam sche krijgsge
vangenen uit D uitschland in  h et vader
land terug zijn gekeerd. Wat velen ge
lukkig zal gestem d hebben is h et feit, 
dat er ongeveer een zestig ta l Oostende- 
naars bij zijn!

Deze die wij gesproken hebben, zien 
er goed en gezond uit, w el w at vermoeid 
door de lange reis, m aar overgelukkig 
terug bij vrouw en kinderen of ouders 
te zijn. Mogen zij spoedig allen terug 
zijn.

firn r ~  m  i h i ■ ■ ■ n i i    ■ ■

De HH. Aandeelhouders worden ver
w ittigd  dat het dividend voor h et boek
jaar 1939-1940, vastgesteld  op fr. 15,— 
bruto per m aatschappelijk  aandeel, zal 
uitbetaald  worden vanaf 1 December 
e.k. tegen  coupon nr. 12 bij de «Banque 
de Bruxelles», filiale: W apenplaats, Oos
tende.

De Beheerraad.

Cinema’s
R I A L T O

1) Een docum entair; 2) A ktualiteiten  
Ufa in le  week; 3) K ate de Nagy en  
Paul Horbiger in  een crim ineele film : 
«Salonw agen E 417».

Kinderen toegelaten
R E X

1) Een docum entair; 2) A ktualiteiten  
Ufa in le  week; 3) Lucie English en 
Adèle Sandrock in een lustige film : «De 
Getemde Draak».

Kinderen toegelaten
R I O

1) Ursula Grabley en Paul R ichter in 
een prettige operette: «De Vrouwen van  
Tannhof»; 2) Een docum entair; 3) Ak
tualite iten  U fa in le  week.

K inderen toegelaten
R O X Y

1) Een dokum entair; 2) A ktualiteiten  
Ufa; 3) H ans Sohnker en Fritz K am 
pers in  een m uzikale film : «Drie voor 
Christine».

K inderen toegelaten.
P A L A C E

1) A ktualiteiten  Ufa; 2. «Tanzen w ilt 
gelem d  sein; 3) «Donauschiffer», m et 
H ilde K rahl en A ttila Hoerbiger.

Burgerlijke Stand
GEBOORTEN

16 Nov. — Agnes Verm eulen van An
dré en Godelieve Deforche, S tefan ie
p lein  3; Willy Persyn van Georges en 
M argriet G oethals, T im m erm ansstr. 39; 
Erik Ardaen van Lodewijk en Emma 
Vandenplas, woont te Breedene.

17. — R osette M olenaer van Maudits 
en Yvonne Vandenberghe, Tim m erm an- 
straat 69; Marie Meyers van Karel en  
Alice Vermeersch, V isscherskaai 17.

18. — Prosper Verburgh van Willy en
• Judith  Schram m e, Broederlijkheidstr.
i 19. — C hristiane Vervaecke van Pros-
• per en M argriet D’Hondt, de Sm et de 
JNayerlaan 12.

20. — Sonja D em eester van Georges 
, en Adrienne Vandeputte, Nieuwstr. 31.

22. — Edith M arlein van Albert en  
Yvonne Cuypers, K aaistr. 44.

23. — Lucienne Janssens van Karel 
en Irena Claeys, Nieuwpoortstw. 134.

FAMILIEBERICHT
M ijnheer en Mevrouw Louis VER- 

KUYLEN-MAES en kinderen ;
De famfUën MAES, VAN OU- 

TRYVE;
m elden m et droefheid h et af
sterven van

MEVROUW

C i e n  UII IIT8TÏE
Weduwe van den 

Heer  FREDERIK MAES
overleden in h et rustoord te  G istel 
den 24 ¡November 1940, in  den  

ouderdom van 84 jaar.

Volgens den w ensch van de 
overledene, h eeft de begrafenis 
te Gistel, gevolgd van de bijzet
ting in den fam iliekelder op het 
kerkhof van de Stuiverstraat, te  
Oostende, p laats gegrepen in de 
strikste in tim iteit.

D it bericht geldt ais eenige ken
nisgeving.

Oostende, 57 Alfons Pieterslaan.

Mevr. JONGBLOET
brengt ter kennis dat haar MOEDER

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

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

Voor in lichtingen , zich wenden in 
voornoemd Moederhuis.

STERFGEVALLEN
16 Nov. q—  Prosper Dekemel, 66 j„ 

echtg. van Em elie M oenaert, Toekom st- 
straat 15; Joannes veraerd, 73 j., echtg. 
van M aria Missuweyi Nieuwpoortstw . 66 .

19. — Louis Devriendtj\70 j., echtg. v. 
Theresia Seghers, St. C atherinapl, 17 ; 
Lydiq Hoorelbeke, 17 d., Nieuwpoortstw. 
461; ¿Louis JHamilton, 71 j., echtg. van  
Erm ania Declerck, E lisabethlaan  71.

20. — Maria Pollefliet, 73 j., wed. van  
Louis D ezytter en Eduard Allaert, Pon- 
ton straat; Engelbert Devrfendt, 73 j., 
wed. van R osa Schoonbaert, Torhout- 
stw. 354; Eduard Allary, 54 j., echtg. v. 
Johanna Rem aut, woont te Steene; Léa 
Van Speybrouck, 21 d., W eidestr. 36.

21- — Alfons W illaert, 44 j., echtg. v. 
Albertina Vanderbusse, Vingerlinckstr.

22. — August Gezelle, 6 m., E. Beer- 
naertstr. 110; Roland Deley, 26 d„ Ge- 
lijkheidstraat 169; A ntoinette Outtier, 
60 j„ ong., de Sm et de Nayerlaan 26; 
Georges Tanghe, 52 j., echtg. van Eleo
nora Vertriest, H. Serruyslaan 36.

23. — C hristian Lecluyse, 73 j., wed. 
van Rosalie Coenye, N ieuwpoortstw. 195.

We nd t  U bij STERFGEVAL to t

August Verburgh
A ann em er  van Begrafenissen 
OOSTSTRAAT, 36 — OOSTENDE

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
24. — Maes Frans, fotograaf, Frère 

Orbanstr. 24 en De Letter Alice, z.b., 
Van Iseghem laan 44; Van Aerschot Jo
zef, kapper, M echelen en Nieuwenhuyse 
G eorgette, Toekom ststr. 6 ; De Schacht 
Alfons, dokwerker, Breedene en De Ry- 
cke Lyda, strijkster, A m stcidam str. 48; 
Catrysse Julien, electrieker,. Timmer- 
m anstraat 53 en Jonckheere Rosa, z.b., 
D uivenhokstraat 2.

HUWELIJKEN
19. — Pieter Dem aret, staatsbediende  

en Edith Géna, s  b.
22. — Jacques Lanoye, aannem er en  

Gilberte Ghaye, z.b.
23. — Georges Hinderyckx, letterzet

ter en Georgette Jongbloet, vroedvrouw; 
Hugo Baete, teekenaar en Maria Van- 
domme, onderwijzeres.

REGIE VAN T. T.
Sedert enkele dagen is de Regie van 

Telegraaf en Telefoon ondergebracht in 
het huis Karei Jarissenslaan 4.

UURROOSTER
1 Wij vestigen  de aandacht van onze 
lezers op h et feit dat de uurrooster van 
onze autobussen en tram s gewijzigd  
zijn.

DE STEDELIJKE VISSCHERSSCHOOL 
AAN DE EER

Het hoofdbesuur van h et Zeewezen 
h eeft aan de stedelijke Visschersschool 
van Oostende een diplom a m et een brief 
van gelukw enschen en dankbetuigingen  
gestuurd, voor de medewerking aan het 
succes der sectie van Zeevaartbelangen, 
door het Bestuur van h et Zeewezen in
gericht op de tentoonstelling van Wa- 
tertechniek te  Luik.

Directeur C allant verdient onze beste 
gelukwenschen.

MEER EERBIED NOODZAKELIJK
Er zijn gem eentebedlenden, die mee

nen  dat hun alles veroorloofd is.
Onze achtbare heer Burgemeester 

Serruys h eeft dit V rijdagnacht in den 
brand van den schouwburg ondervon
den, toen de schouwburgbewaarder, na 
den leider van de luchtbescherm ing ge
weigerd te hebben binnen te laten, ook 
den heer Burgem eester op een al te on
hoffelijke m anier wilde afschepen.

W oensdag w as het de beurt aan een 
ander lid van h et Schepencollege, die 
bij de soepuitdeeling, op een vraag voor 
uitleg, voor antwoord kreeg dat hij met 
hem  n iets te m aken had.

Sedert wanneer zijn dergelijke onbe
schoftheden toegelaten  tegenover een 
Schepencollege, dat reeds m et zooveel 
m oeilijkheden te kam pen heeft?
GEVONDEN

Door pompier K am iel Vandenhau- 
w eele werd op 26 dezer in  h et Badpaleis 
een gouden oorbel gevonden. Daar te
rugvragen.

GIFTEN AAN DE BRANDWEER
Voor de Hulpka:s
1) Vanwege de Firm a Valcke Gebr.: 

1000 fr. gestort in handen van den heer 
Burgem eester; 2) vanwege den sheet  
Beke, bakker: 500 fr. gestort in handen  
van den h. Burgem eester; 3) vanwfege 
den heer Fontaine, Referendaris: 100 fr. 
gestort in handen van den Bevelhebber.

EEN MOEILIJKE TAAK
De politieagent V. GysegHem,- die de 

w acht houdt voor de deur van den heer 
hoofdpolitiecom m issaris, is, naar we 
reeds herhaalde m alen vaststelden , een  
zeer bedrijvige en nuttige agent. Elkeen 
waardeert zijn actief optreden in het 
geven van in lichtingen  aan h et publiek.
ÖE DIENST VOOR DE PASPOORTEN

Ook deze dienst werkt th a n |, veel 
practischer en norm aal. De m enschen  
die hun pas voor de zone buiten de 
15 Km. van de kust w illen vernieuwd 
hebben, hoeven eenvoudig de oude in 
te dragen.

Zij die geen pas hebben, m oeten zoo
als vroeger hun aanvraag indienen en 
wel ais volgt:
De ondergeteekende:
Naam : .............................................  „
Voornamen: ............................... .
Geboortedatum : ........................
Adres : ...................................................
Nr eenzelvigheidskaart: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B estem m ing:  ..............................................
Datum  van afreis: ........................
Reden: .............................................. .

Hoogaohtend,
De aanvrager.

BIJRANTSOENEN BROOD
Ons artikeltje van verleden week ais 

zouden de stadsw erklieden th an s hun 
bijrantsoen brood bekomen, h eeft ons 
m enige k lacht bezorgd. Vele werklieden 
hebben er ons nl. over beklaagd niets 
ontvangen te hebben! Het schijnt dat 
zekere oversten, ’t  zij door onwetend
heid, ’t zij door vergetelheid, nagelaten  
hebben de lijst van de belanghebbende 
werklieden aan de bevoegde bureau van 
Bevoorrading over te maken.

M ogen wij aandringen opdat deze 
vergetelheid zou hersteld  worden?

DE DIENSTUREN VAN HET STADHUIS
Ons artikeltje van verleden week heeft 

in  zekere m iddens nogal w at stof opge
jaagd!

D it h eeft ons n iet verwonderd. Daar 
waar wij m eenden dat onze stadsbezol
digden hun p licht dienen te  begrijpen 
m ee te helpen  aan ’s lands heropbouw, 
zien wij echter dat som m igen zich niet
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Stoommachienen - Motoren - Stoomketels

Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 

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

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

Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen. Carbure, enz., enz. 
T el. 7 1 7 4 1  en  7 2 7 8 1  P o s tc h e c k  9 9 1 3 8  H a n d A « re g U te r~ 9 5
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scham en een n uttige « gedachte », e’ie 
door ons wordt vooropgezet, op zijn h e
vigst te  kritikeeren.

H et laa t ons echter koud, w ant ais 
wij er bij zijn om de rechten  van het 
stadspersoneel te verdedigen, dan schrik, 
ken wij ook nooit terug om op tekort
kom ingen ais deze te wijzen.
DE GEZONDHEIDSTOESTAND 
VAN DEN HEER VREDERECHTER

Zooals wij verleden week gemeld heb
ben, h eeft de heer Vrederechter K este- 
loot zich de beide polsen gebroken. De 
heer Vrederechter ste lt  h et opperbest 
en komt zelfs iederen dag naar h et Ge
rechtshof om er de zaken na te gaan  
die in  zijn veelzijdige bevoegdheid val
len.
GEEN SANT IN EIGEN LAND

Ter gelegenheid  van de V laam sche 
boekenweek h eeft h et ons verrast, dat 
op de Academ ische zitting, die een spie
gel w ilde zijn  van hetgeen  Oostende be
zit o f bezat aan  letterkundigen, zekere 
nam en vergeten werden.

In de eerste p laats kom t Louis Van 
Borsei, de ta lentvolle dichter van «Mijn 
Broeder en Ik» en gesneuveld op het  
veld van eer op 19 Juli LI. Andere n a
m en dringen zich nog op: G aston Duri- 
breux, D aan Boens, om tw ee zeer be
kende te  noem en.

Wij zijn  er van overtuigd j)dat de 
«Kring van Kultuurvereenigingen» onze 
gevallen  V laam sche letterkundigen, in  
de n aaste  toekom st zal w eten indachtig  
te  zijn.

DE TOESTAND ONZER SCHOLEN
De toestand  der lokalen van veel on

zer scholen is  ellendig te  noem en.
M ogen we h et G em eentebestuur er op 

wijzen, dat dringende verbeteringen en 
herstellingen  noodzakelijk zijn en dat 
voor behoqrlijke schu ilp laatsen  dient 
gezorgd.

Naar we vernem en, h eeft de heer 
Gouverneur op dit laa tste  reeds gewe
zen.
DE POSTDIENSTEN

Wij vestigen  de aandacht van hpt pu
bliek op h et feit, dat de w inketten  van  
.et postkantoor voorloopig ingericht 

zijn in  de Bank «Société Générale», ge
legen in  de K apellestraat.

De w inketten  zijn toegankelijk  voor 
het publiek van 9.30 to t 12.30 u. en van 
14 t o t  16 u.

Wij m aken van deze gelegenheid  ge
bruik om den bestuurder onzer post
dienst en zijn personeel geluk te wen
schen voor de wijze waarop zij einde 
verleden week en ook th a n s reeds, de 
diensten w isten  geregeld te  verzekeren, 
want h et m ag gezegd dat hier van het 
personeel m eer dan een  gewone inspan
ning is vereischt.

Naar we vernem en werd reeds bij he* 
centraal bestuur aangedrongen op een  
vjlugge herstelling, zoodat binnen af- 
zienbaren tijd  h et publiek opnieuw in  
h et postkantoor za l kunnen bediend  
worden.

Des te beter!
COCIALE WETGEVING — GEZINS
VERGOEDING VOOR PATROO/NS EN 

NIET LOONTREKKENDEN
Wij vestigen  de bijzondere aandacht 

van onze belanghebbende lezers op het 
feit dat bij beslu it van  9 October 1940 
de w et van 10 Juni 1937, houdende de 
uitbreiding der gezinsvergoedingen tot 
de patroons en  n iet loontrekkenden, 
vanaf 1 Januari 1941 terug in  voege 
treedt, terw ijl zij geschorst is voor de 
jaren 1939 en  1940.

Dit beteekent dat voor de jaren  1939 
en 1940 geen bijdrage dient te  worden  
:estort aan de bijzondere kassen, noch  
aat deze gezinsvergoeding m oet worden 
uitgekeerd.

V anaf 1 Januari 1941 gaat echter alles 
norm aal terug in  voege.

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 er 
studieuitstellen  enz. konden bekomen 
worden. Wij hebben ons to t de bevoegde heid, werd M aandag nam iddag een niet

DE TRINKHALL
Het W aterpaleisje in  h et Leopolds

park is  open iederen werkdag van 10 
tot 13 u. en  ’s Zondags van 9 to t 12 u.

Wie er een bad w il nem en, rnoet vroeg 
komen, w ant in den laatsten  tijd  kent 
onze waterbron een groote drukte!
TE BRUSSEL INEENGEZAKT

D e-genaam de René D ..., 63 jaar oud, 
alhier w oonachtig W apenplein, bevond 
zich op de E. Jacqm ainlaan te  Brussel, 
toen  hij p lots Ineenzakte. De ongeluk
kige werd onm iddellijk naar h et hospi
taa l gevoerd, w aar hij sp ijts de beste 
zorgen, enkele oogenblikken later over
leed aan de gevolgen van  een hartkwaal.

MEUBELS UIT HET KONINKLIJK 
CHALET

Zooals onze lezers w ellicht reeds ver
nom en hebben, worden de m eubels w el
ke zich in h et Koninklijk Paleis bevon
den, ter beschikking gesteld  van ons 
stadsbestuur. V erschillende stukken  
kwam en ten  goede aan de behoeftigen, 
andere worden m et zorg door ons stads
bestuur bewaard, zooals de vleugelpiano  
die aan  Prinses Marie-José toebehoorde 
en een orgel van Prins Karel. Deze wer
den in de M uziekakadem ie geborgen.
TRAMS A.U.B.

Hoe h et in  de andere steden toegaat 
w eten  wij n iet, m aar in elk geval is de 
toestand  der tram s, zoowel op sociaal 
ais op actief gebied, archi-slecht.

Alle tram bedienden, let wel, h et zijn  
bedienden, worden ais werklieden be
handeld, alles is  op deze basis berekend 
geworden alsook hun pensioen  Zij ont
vangen een m aandloon dat herleid is 
tot h et strikste m inim um , en waarbij 
elke huism oeder m oet spartelen om rond 
te  komen. Het was of dit nog een luxe 
was, w ant sedert m aanden werken zij 
slech ts m aar 14 dagen per m aand en  
ontvangen dan ook m aar een halve  
m aandwedde. Hoe de m enschen  in hun  
huishouden, waar er velen zijn m et 
kroostrijke gezinnen toekomen, is  een  
raadsel.

En nochtans rijden er m inder en m in
der tram s. Wij m ogen gerust aannem en  
dat er m aximum  3 stadstram s per uur 
bollen! en dat in een tijd  waar de ben- 
zinebeperking honderden handelaars, 
geneesheeren, am btenaren en dgl. ver
p licht zijn hun zaken te voet te behar
tigen. Waar tevens vanwege de hoogere 
overheid aangeraden wordt zooveel mo
gelijk alles per tram  of trein te doen!

Onze tram m aatschappij m et haar  
franschen  naam  zou toch  zoo’n  mooi 
sociaal werk kunnen verrichten door al 
haar personeel, zoowel bedienden ais 
werklieden, de gansche m aand te laten  
doorwerken, door meerdere tram s te  la 
ten  rijden en aldus een klein gedeelte 
van hare groote w insten  ten  goede te 
la ten  kom en van de bevolking en haar 
eigen personeel.

APOTHEEKDIENST
Zondag 1 December zal de apotheek  

Gérard, K erkstraat 16, den ganschen  
dag open zijn.

BRANDWEER
De brandweer h eeft de eer h e: geacht  

publiek er aan te  herinneren dat het, 
ter voorkoming van brand, m et alleen  
raadzaam , m aar strikt noodzaken ik Is 
de zolders te ontruim en en er zand, wa
ter en  een bijl voorhanden te hebben 
M ocht deze raad nagevolgd worden, dan  
zouden veel onheilen  verm eden worden. 
Binnenkort zal door de brandweer tot 
de inspectie van de aolders worden over
gegaan.

HET HAD ERGER KUNNEN ZIJN
Bij den brand op h et dak van den 

Kon. Schouwburg, werd de bevelhebber 
Six bijna in den vuurpoel geslingerd, 
doordat een darm, tengevolge van ver
hoogden waterdruk, uit de handen der 
spuitgasten  geslagen  werd en  verschei
dene m eters verder terecht kwam.

NIET ONTPLOFTE BOM
Door de zorgen van  de hoogere over-

GIFT VOOR «WINTERHULP»
Aan «Het Visscherijblad» werd de som  

van 48,45 fr. overhandigd, opbrengst van  
een om haling gedaan na h et zingen van  
een liedje bij Jules Deknock, op het 
Hazegras.

Deze som  zal door ons blad afgedragen  
worden voor h et werk «Winterhulp».
DE BOEKENDAG

Zondag la a tst werd door de zorgen  
van h et Verbond van K ultuurvereeni
gingen een V laam sche Boekendag inge
richt, welke doorging in de gem eente- 
raadszaal van h et G erechtshof. Het 
program m a behelsde een  Vlaam sche 
boekententoonstelling en ’s nam iddags 
een academ ische zitting. Voor deze la a t
ste bleek alras de zaal veel te  klein, en  
m oest m eer dan de h elft van h et publiek 
rechtstaan , binnen en buiten de zaal.

Aan de groene ta fe l hadden p laats ge
nomen: Voorzitter Dr. G. Lefèvre, D ich
ters K arei Jonckheere, Ferdinand Ver- 
cnocke en André Poppe, voordrachtgever 
Rem i Ponjaert, Dr. Vandebulcke en den 
heer Goeghebeur.

Het was Dr. Lefèvre, die ais eerste 
spreker optrad en h et doei uiteenzette  
van h et Verbond van Kultuurvereeni
gingen. K. Jonckheere, m et een m et hu
mor doorspekte rede, handelde daarna  
over de verantwoordelijkheid van alle 
personen die m eehelpen aan h et ont
staan, vervaardigen, verspreiden en le
zen van een boek. Na hem  sprak F. Ver- 
cnocke over Rodenbach en Declercq ais 
opwekkers van h et V laam sche gevoel, 
dat nu m et de nieuw e orde, tot volle 
ontplooiing zal komen.

Tusschenin  droeg R. Ponjaert frag
m enten voor uit « Cargo » en « K oning  
Sk jold » en André Poppe las voor uit 
eigen werk. Tot slot greep een kostelooze 
tom bola p laats van een 50-tal exem pla
ren van «Het Boek in Vlaanderen 1940».

Voorzitter Dr. G. Lefèvre bedankte 
allen die to t h et w elslagen  van dezen  
hoogdag hadden m eegewerkt en  deed 
daarna een beroep op ’s m enschen lief
dadigheid, opdat elk h et zijne zou bij
brengen voor «Winterhulp».

Hiermede w as de p lechtigheid  afge- 
loopen. G eslaagd in alle opzichten, alzoo 
m ag m en dezen dag bestem pelen. Vooral 
de jeugd was in  grooten getalle aan
wezig en dat ¿egt alles.

M ocht h et zoo voortgaan!...
AUTOBEPERKINGEN

In  onze stad hebben 78 personen een  
vergunning verkregen om m et een per
sonenw agen te  rijden, zij h et dan ook 
dat deze m eerendeels voorzien zi.'n ' an 
een aanhangw agen, en  dienen voor den 
een aanhangw agen, en  dienen vom den 
handel. Naar h et sch ijn t zullen 28 toe
latingen  m oeten ingetrokken worden, 
daar er alleen 50 vergunningen in totaal 
m ogen afgeleverd worden. Daar het  
m eerendeel hier handelaars zijn, heeft 
m en de gedachte geopperd een collectief 
vrachtw agentje ter beschikking te  stel- 

HANDBOOGSCHIETEN jen van de belanghebbenden, die alzoo
Zondag had bij Jules Deknock een hun bevoorrading zullen kunnen voort- 

schoone handboogschieting p laats waar- zetten

BIJ HET STADSPERSQNEEL
! K lachten  van  bevoegde personen kwa
m en ons ten  gehoore, ais zouden de 
verlofdagen die aan h et stadspersoneel 
m ogen toegekend worden, aanleiding  
geven to t zekere obstructies in  de ver
schillende diensten.

Inderdaad, door de gan sch  bijzondere 
om standigheen  kon h et m eerendeel der 
stadsbezoldigden geen verlof r.emen. 
Deze toestand bleef duren to t in  No- 

, vember la a tst en nu w il iedereen zijn  
j  15 dagen verlof hebben, 
i Zou h et n iet m ogelijk zijn om bij uit
zondering van h et organisch reglem ent, 
de n (et genom en verlofdagen 1940 te  
m ogen voegen bij deze van  1941 en dit 
verlof dus beter te verdeelen?

IN HET STADHUIS
Vele personen, die in  een bureel van 

het Stadhuis m oeten komen, vinden er 
hoegenaam d hun weg niet.

Een goede raad. K om t binnen langs  
de m onum entale ingang van h et Ge
rechtshof; op de linkerkant van de 
groote trap die u bem erkt bij h et bin
nentreden, ju ist onder een horloge, is 
een in lichtin gsdien st gevestigd, die u 
alle in lichtingen  ju ist en onm iddellijk  
w eet m ede te  deelen.

VERLOREJN VOORWERPEN 
TIJDENS DEN OORLOG

Om voldoening te  geven aan de ta l
rijke lezers, die ons de vraag stelden  
w at er eigenlijk  dient gedaan te worden 
om een vergoeding te  bekomen voor ver
loren persoonlijke voorwerpen tijdens de 
tragische M eidagen, kunnen wij hen  het 
volgende m ededeelen:

Een brief dient gericht te  worden 
naar: 1) M inisterie van Financiën,
D ienst voor Oorlogsschade, Zegestraat 
43b, Brussel; 2) Provinciaal Bestuur te 
Brugge; 3) G em eentebestuur Oostende. 
Men m oet er in  vermelden: naam  en  
adres, m ilitair adres, p laats, datum  en 
om standigheden w aarin  m en de voor
werpen verloor, alsm ede de respectieve
lijke waarde ervan.

Aanvullende in lichtingen  zullen door 
bovenverm elde diensten ten  gepasten  
tijde gegeven worden.

P E L S E N

H e s s e n s
Specialiteit van  Vossen, M antels 
en  Pelsen op m aat ■

ADOLF BUYLSTRAAT, 44, OOSTENDE

H erstellingen — Veranderingen  
M atige prijzen.

aan  een 50-tal schutters deelnam en.
De heer Gerard M ahieu schoot den 

hoogvogel af en bewees daarm ee n iet 
alleen  een groot kunstenaar in de 
sm eedkunst, m aar ook een bekwaam  
schutter te  zijn.

Zondag a.s. h eeft een nieuwe schieting  
plaats op de liggende pers. Verschillen-

Ook zal er gevraagd worden de groote 
autow agens door m iddel van vervan- 
giingsbrandstof, zooals m et gasgenera
tors, in  beweging te brengen, ten  einde 
een verm indering van de brandstofhoe- 
veelheid te verwezenlijken.

Dergelijke m aatregelen m ogen echter 
n iet gebruikt worden voor kleine rij tu i

de schoone prijzen zijn te bem achtigen. ; gen, personenw agens en cam ionetten, 
Deze begint te 14.30 uur. Autos m et m eer dan 2,5 1. cylinder-

Op 15 December h eeft in  hetzelfde lo- ínhoud en m otos m et m eer dan 5 m3 
kaal een m onsterprijskam p p laats, ; cylinderinhoud zullen voor h et verkeer 
waarvan een gedeelte van  de opbrengst ' verboden worden, zoodat practisch ge-
zal afgedragen worden voor h et werk 
«Winterhulp».
NATIONAAL VERBOND VAN 
BURGERLIJKE OORLOGS-INVALIDEN

H et N ationaal Verbond van Burger
lijke O orlogsinvaliden, weduwen en  
rechthebbenden, p laatselijk  secreta
riaat PlanHenstraat 82 te  Oostende, 
raadt de oorlogsslachtoffers, weduwen  
en rechthebbenden van 1940 aan een 
afschrift te m aken van elk belangrijk  
docum ent in  verband m et de vastste l
ling van h et oorlogsfeit en dit afschrift 
door h et gem eentebestuur te  laten  w et
tigen, vooraleer h et op te  sturen. Boven
gaande geldt ook voor de rekeningen van  
geneeskundige zorgen en  verplegings- 
onkosten, die U bij uw aanvraag m oet 
voegen. Ook is h et n uttig  een afschrift 
te  behouden van de aanvraag. Dit alles  
wordt regelm atig door ons gedaan en is 
van h et hoogste belang bij aldien de 
aanvraag zou verloren gaan, h etgeen  bij 
de slachtoffers van 1914-1918 gebeurd is 
to t hun schade.

Bandagen
Orthopædie

diensten gewend, die ons verklaarden  
in de volstrekte onm ogelijkheid te ver- 
kefiren eenige in lichtin g te verschaffen, 
daar zij zelf in structies afw achten. De 
betrokken personen m ogen echter ge- 
*ust zijn. M ededeeling van  de beslissin
gen zullen op gepaste wijze bekend ge
m aakt worden.

EXAMEN GESLAAGD „ I
Wij vernem en m et genoegen dat de 

jeugdige Willy W ittevrongel, zoon van  
den sym pathieken stadsbediende Yvö 
W ittevrongel, in h et vergelijkend over
gangsexam en geslaagd  is  en ais regel
m atig student zal ©vergaan tot h et 2e 
iaar der Facu lteit van Staatskundige eji 
Bestuurlijke W etenschappen aan dß Ko
loniale H oogeschool van  Antwerpen-..,

Onze m eest hartelijke gelukwenschen.

GESNEUVELDE STADSBEZOLDIGDEN
H et h eeft m enigeen pijnlijk verrast 

bij h et lezen  der gem eenteraadsversla- 
gen, geen  hulde te  hebben zien brengen  
,:an de op h et veld van  eer gesneuvelde 
bedienden en  werklieden.

Verhopen wij dat in  de n aaste ge
m eenteraadszitting in  deze w ellicht on
vrijwillige vergetelheid  zal voorzien 
v/orden.

W aarvoor dank bij voorbaat.

ontp lofte bom to t ontlading gebracht. 
Vooraf hadden politieagenten  de inwo
ners verzocht hun vensters te  openen, 
ten  einde gebeurlijke schade te verm ij
den.

HOE ZIT DE ZAAK IN MEKAAR?
Verschillende lezers stelden ons de 

vraag van welken datum  de straf van 
w eggegane bedienden en werklieden van  
het stadspersoneel ingaat. De eenen be
weren dat tie. toegepaste straf ingaat 
op den dag Van de postverlating, an- 
derennzeggen 'Vanaf den dag dat m en  
terugkeerde'in de stad, nog andéren van  
den dag waarop de G em eenteraad zijn  
«vonnis» uitsprak. Au £>'

Hoe de zaak in eenzit w eten wij niet, 
m aar wij zijn overtuigd d a t deze geen  
dubbelzinnige beteekenis zal krijgen en  
dat h et huidige Schepencollege voor een  
algem eene rechtvaardige m aatregel zal 
zorgen.

WEGVERBETERING
Door de zorgen van de tram m aat

schappij werd eindelijk overgegaan tot 
de herstelling der tram riggels en  het 
effen  brengen der straatsteenen  nevens  
deze sporen. Het w as dan ook m eer dan  
noodig !

Hoofdpijn, vermoeid
bij het werk. afgemot 1 
Herneemt den m oed., 
Eenige

BREUKBANDEN
naar m aat en vol
gens gev.al. tri9 

BUIKBANDEN 
voor hangbuik, 
zw angerschap, na  
operatie. 

ORTHOPÆDIE
APPARATEN 

voor ruggraat m is
vorming, beender
ziekte.

KUNSTBEENEN 
in  lich t m etaal.

¡i -jf

feÉ É Ii
7, H. SERRUYSLAAN 

O O S T E N D E
ONTVANGSTUREN 

ieder werkdag, 
van 9 to t 11 en  van  

2 to t 6 uur. 
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POKINENTING
In h et S taatsb lad  werd, ongeveer twee 

m aanden geleden, een beslu it afgekon- 
digd over de verplichte inenting tegen  
pokken.

Wij hooren daar n iets m eer van.

VOOR DE KUNSTENAARS
Ais er personen zijn, die h et thans  

hard te verduren hebben, dan zijn h et  
w el de kunstenaars, zooals schilders, 
m uzikanten e.a. die in  de eerste p laats  
dienen genoemd.

W aarom worden er geen tentoonstel
lin gen  ingericht? De vroegere zalen, 
zooals de Studio, Artista, Chez Pan, be
staan  toch  n og en zouden toch  voor het 
publiek kunnen opengesteld  worden. 
Men zou desnoods een ingangsprijs kun
nen vragen. Wie n iet tentoonstelt, ver
koopt n iets! W aar blijven de vroegere 
inrichters?

En voor de m uzikanten? Enkelen ver
dienen een karig loontje door in  een  
café-orkestje op te treden, m aar ieder 
kunstenaar, bewust van waardigheid, 
kan zich  zoo n iet vernederen. W aarom  
geen  grodte concerteln ingericht van  
Vlaam sche m eesters of van onze Oos
tendsche kom ponisten? Wij betw ijfelen  
geenszins of alle kunstenaars zouden  
heel graag hier aan  mede w illen  werken.

Hallo, inrichters, de handen  u it de 
m ouwen!

M ru le ik to ß tu i t ie ß e d M v a ,

NOS KRUS
APOTHEEK DEPOORTERE St-Niklaei-W aes

; .«v •— de vermoeide toestand verdwij'nt, en 
i 1 schijnt U  opeens zôô licht.»

6 po*den 
*5 . »fr. 

io b.
In alla apotheken > of recht, 
»treek» a a n  bovenverm eld 
adre».

sproken eigenaars van auto’s van meer 
dan 13 PK. hun w agen n iet m eer zullen  
m ogen gebruiken.

Terloops weze hier hulde gebracht aan  
de waarlijk knappe en verstandige wijze 
waarop door Schepen Boudolf, gesteund  
door zijn bedienden en in ’t  bijzonder 
door den h. M ollem ans, getracht wordt 
in  de huidige om standigheden een m a
xim um  nut te trekken uit den benzine
voorraad welke toegekend wordt.

Oostende h eeft meer dan elke andere 
stad  te  lijden gehad van bom m enaan- 
vallen en de op te  lossen  m oeilijkheden  
in  zake vervoer zijn hier dan ook veel 
grooter dan zulks voor de andere steden  
van h et land h et geval kan zijn.

Ook w eet Fahrbereitsleider De Meule- 
naere, die hier de leiding h eeft van het 
cam ion ver voer, een m axim um  van nut 
te trekken u it  de beschikbaar zijnde ca
m ions en daarvoor zullen velen hem  
dankbaar zijn.
DUIVENLIEFHEBBERS

Mogen wij alle duivenliefhebbers nog
m aals in  herinnering brengen, dat h et  
ten  strengste verboden is, op gelijk welk  
tijdstip  van den dag, duiven te  la ten  
uitvliegen? Er zijn strenge straffen  voor
zien voor de overtreders.

VOOR DE VISSCHERS
In de laa tste  gem eenteraadszitting  

deelde de heer Burgem eester Serruys 
mede, dat hij nog steeds geen toelating  
bekomen h eeft vanwege de bezettende 
overheid, opdat onze v isschers ter sprot- 
vangst zouden mogen uitvaren.

Intusschen  werd te  Blankenberge en 
Heist u itgevaren m et roeibootjes zonder 
zeii of motor. Zij die zich daar zullen  
vestigen, zullen zeer w aarschijnlijk  ook 
wel m et een roeibootje tot op 300 meter 
van uet strand m ogen visschen  om er 
hun brood te  verdienen.-
OVER DE AUTEURSRECHTEN

De oorlogsom standigheden noch fcet 
schandaal van de N avea beletten n iet, 
dat de auteursrechten m oeten betaald  
worden. W illen de cinem auitbaters en 
andere gebruikers van muziek (of too- 
neel) geen m oeilijkheden oploopen, dan 
is h et in  hun eigen belang, ais vóór den 

oorlog, de auteursrechten te betalen.
Niem and onttrekke zich dus aan zijn 

verplichting.
DE MANNEN VAN 16 TOT 35 JAAR

De in Mei 1.1. op bevel van de Regee- 
ring naar Frankrijk uitgeweken jonge 
m annen van 16 tot 35 jaar werden deze 
week door de zorgen van h et Consult- 
centrum  Praem ilitia kosteloos onder
zocht, door twee bevoegde geneesheeren, 
in de Leopoldschool.

Personen, die h et onderzoek ondergin
gen, spreken vol lof over de nauwkeu
righeid ervan.

Herinneren wij er tevens aan, dat alle 
jongelingen, die reeds uit Frankrijk te
ruggekeerd zijn, zich onverwijld m oeten  
la ten  onderzoeken, ofwel door hun huis
dokter, ofwel door Praem ilitia.

Alle aanvullende in lichtingen  kunnen  
verkregen worden ten  Stadhuize, M ilitie- 
bureau.
DE ALGEMEENE VOLKSTELLING

Zooals h et reeds bekend was, deelt 
m en th an s officieel mede, dat de alge
m eene volkstelling welke op 31 Decem 
ber m oest p laats hebben, n iet zal door
gaan, w egens de tijdsom standigheden. 
Te veel Belgen bevinden zich nog In 
Frankrijk en Engeland. Maar uitgesteld  
is n iet verloren.
WINTERVOORZORGEN

De waterm onden, die n iet alleen m et 
w itte verf overschilderd werden ten  
einde ’s n ach ts duidelijk zichtbaar te 
zijn, zullen th an s m et stroo goed dicht- 
gestopt worden, om alzoo alle m aatre
gelen te treffen, opdat door een p lotse
ling invallende vrieskoude, m en geen  
gebroken potten zou hebben.

HET WILLEMSFONDS EN 
DAVIDSFONDS

Deze beide cultuurvereenigingen had
den de gewoonte, in den winter, groote 
Vlaam sche schrijvers, letterkundigen of 
geleerden uit te noodigen to t h et geven 
van voordrachten, die allen een reuzen
succes oogstten.

Andere steden hebben reeds die wer- 
King voortgezet. Kom t Oostende weldra 
aan de beurt?

VLOT GEBRACHT
De binnenlander, die tijdens de Mei

dagen rechtover h et oude station  tot 
zinken werd gebracht, is deze week weer 
vlot gebracht.

Men zal h et schip naar alle waar
schijnlijkheid, m its enkele herstellin 
gen, voor de binnenscheepvaart kunnen  
behouden.

MILITAIRE OPEISCHINGEN
In  Mei 1.1. werden talrijke onzer ar

beiders opgeëischt om voor de vluchten
de m inisteries of legereenheden, allerlei 
werk uit te voeren, zooals laden en los
sen van koffers enz.

Daar al deze m enschen dat geld thans  
zeer goed zouden kunnen gebruiken, ver
nem en wij, dat ons stadsbestuur nog
m aals een schrijven h eeft gericht tot de 
bevoegde diensten te  Brussel om de rege
ling van deze verstrekkingen te  bespoe
digen. Alles w ijst er op dat een uitzon
derlijke m aatregel zal dienen genom en  
te worden.

DE VOORTZETTING VAN DE FAMILIE 
VERZEKERD

Onze konfrater en bestuurder van «De 
Duinengalm », tevens Schepen van Fi
nanciën, kom t m et een tw eeden zoon 
verrijkt te worden. Moeder en kind zien 
er u iterst gezond uit.

«Het Visscherijblad» biedt de ouders 
en  den kleinen Em lel Sm issaert, zijn  
beste w enschen.

BIJ DE OPENBARE BESTUREN
Maar al te dikwijls worden in de 

openbare besturen personen benoemd, 
waarvan bv. de vader en nog andere 
broeders of zusters ieder op zich zelf 
reeds een behoorlijke wedde verdienen, 
voldoende om h et gezin te onderhouden. 
Zou m en n iet veel beter doen, zoover 
dit m ogelijk is, deze p laatsen  voor te 
behouden aan de gezinshoofden van  
kroostrijke gezinnen. Tevens zou de 
Commissie van Openbaren Onderstand | 
ontlast worden en zou een onrechtvaar
digheid verm eden worden, w at m en in 
den volksm ond zegt m et « ’t is altijd  
voor dezelfden!»...

VERBOND DER KULTUUR
VEREENIGINGEN

De Vlaam sche boekendag, welke Zon
dag la a tst gehouden werd, was de eerste 
openbare m anifestatie. Het p lan  was 
eigenlijk opgevat om m et iets buitenge
woons te beginnen, nl. de uitvoering van 
de R ubenskantate in  h et K ursaal dooi 
het Philharm onisch orkest van Antwer
pen, m aar de tijdsom standigheden heb 
ben er anders over beschikt.

Wij tw ijfelen  er n iet aan dat wij de 
gelegenheid  zullen hebben deze m ach
tige uitvoering bij te wonen. U itgestelö  
is n iet verloren.

DE SCHUILPLAATSEN
Ten gevolge van de overvloedige re

gens der laa tste  dagen werden de schuil
p laatsen , aangelegd op h et oud kerkhof, 
Nieuwpoortsteenweg, volledig onbruik
baar gem aakt, daar overal aarden steun
punten ineenstortten.

Wij betw ijfelen  of m en nog to t de her
stelling zal overgaan daar de tijd  be
wezen h eeft dat dergelijke schuilp laat
sen in den winter, bij koude en regen, 
niet kunnen gebruikt worden.

INSPECTIE VAN APOTHEKEN
Uit h et Staatsblad vernem en wij dat 

de heer Inspecteur Buedts, de provincie 
W est-Vlaanderen alsm ede deze van  
O ost-Vlaanderen en de Vlaam sche ge
m eenten van Henegouwen ,tot inspec- 
tiegebied voor apotheken toegewezen  
werd.

BREUKBANDEN - ,  BUIKBANDEN  
M A AG BA N D EN  
LEN D E N SC H O T B A N D E N

ALLES NAAR M A A T •

AuParasI
M A D E L E I N - B U Y S
Bandagist —  M assecrder

ADOLF BUYLSTR. 53, O O STEND E
B e g ee ft z ich  te n  h u iz e  
g a n sc h  de  K u s t. —

o p  a a n r r a a g  n a a r  
T E L E F O O N  7 3 7 4 0

NATIONAAL WERK VAN DEN AKKER 
EN VOLKSTUIN

Wij lezen in het Novem ber-num mer 
van het bekende m aandschrift «Cultuur 
en Handel» het volgende: 

s De afdeeling van Oostende van het  
Nationaal Wqrk van den Akker 5 en  
Volkstuin h eeft zich in sam enwerking  
m et het gem eentebestuur en m eer in  
’t bijzonder m et den dienst der Stads
beplantingen, aan h et werk gezet om 
,kleine stukken grond, aan behoeftige in 
woners te bezorgen. E r werd een oproep 
gedaan aaß  de ! m aatschappijen welke 
groijd, bezitten. Zoo werd reeds door het 
Beheer der D om einen tijdelijk twee 
hektaren afgestaan; door de M aat
schappij SAFCO, 1 hectare; door de So
ciété Im mobilière et F inancière Snau- 
waert 10 hectaren en door de Stad zelf 
3 hectaren. Dit m aakt gezam enlijk 16 
hectaren in  de nabijheid der stad  
braakliggende gronden die zullen be
werkt worden.

In princiep wordt aan een gezin voor 
twee personen 160 m 2 toegestaan en  
voor elk bijkomend persoon of kind nog 
25 m2.

De D ienst der Stadsbeplantingen  
h eeft het op zich genom en deze terrei
nen  voor de eerste m aal te bewerken 
Zij zullen ook afslu itingen  maken. Deze 
stukken grond worden verhuurd tegen  
14 fr. per are, waarbij dan 1 m3 sta l
m est en  1 m3 straatm est gegeven wordt.

De heer Verhuist .Directeur der Stads
beplantingen, zal in lichtingen  en aan 
wijzingen verstrekken, en  h eeft daartoe 
reeds een kleine brochure over de 
groenteteelt uitgegeven. De gem eente
diensten zullen bovendien voor h et le 
veren van plantgoed zorgen : selder,
prei, tom aten, aardappelen, kooien, enz.

Tot nu toe werd reeds voldaan aan  
200 aanvragen; er zijn er nog een h on 
derdtal in  behandeling, een 500-tal ge
zinnen zullen zulk een stukje grond 
kunnen krijgen.

Het inrichtend com ité van dit lo ffe
lijk werk doet beroep op alle grondbe
zitters om hun beschikbare terreinen  
tijdelijk af te staan. »

Inderdaad^ de locale afdeeling van  
het N.W.A.V. verricht uitstekend werk 
en de h. Verhuist verdient waarlijk een  
pluim pje voor al zijn beslom m eringen  
welke hij zich getroost. Eens te m eer is 
gebleken, dat hij wel de rechte m an op 
de rechte p laats is.

I  KREDIETVERLEENING
De Secretaris-generaal van het M inis

terie van F inanciën h eeft besloten een  
krediet van 325 m illioen frank te openen  
op de begrooting van h et M inisterie van  
Openbare Werken. Deze zouden gebruikt 
worden voor opbouw, verbetering, h er
stel, inrichting en onderhoud van wa
terwegen havens, kust, wegen en g e
bouwen.

Zooals m ep ziet worden kust en h a 
vens n iet vergeten.

FRONTTHEATER
Naar wij vernem en, zullen er regel

m atig theatervoorstellingen gegeven  
worden in de Cinema Rex voor de aan- 
hoorigen der Duitsche W eermacht. Het 
schijn t dat deze zaal zich uitstekend  
leent voor tooneelvoorstellingen.

VOOR CAFÉHOUDERS
Herhaaldelijk werd vastgesteld  dat 

talrijke cafés n a  10.30 ure nog open  
zijn in dien zin dat in  een achterkam er
tje of keuken, nog k lanten besteld wor
den.

Mogen wij deze overtreders er aan  
herinneren, d at strenge straffen  voor 
dergelijke feiten  voorzien zijn, o. m. 
slu iting van de herberg voor onbepaal- 
den tijd.

Ook voor w at betreft de lichtdem ping  
zou m en voorzichtiger m oeten zijn.

BJJ DE VEILIGHEIDSDIENST
Geruchten doen de ronde dat de leden  

van den Veiligheidsdienst of de Passieve 
Luchtbescherm ing, in  navolging van  
andere steden, ook een vergoeding zul
len  bekomen.

Dergelijke m aatregel kan m oeilijk be
knibbeld worden, ais m en nagaat voor 
.velke zware taak de leden geroepen zijn.

VOOR DE LEURDERS
Buiten de verandering van h et jaar

tal, zullen de kaartén van leurhande- 
laar m et h et jaartal 1941 identiek zijn  
aan deze van het jaar 1940, even
eens de herkenningsteekens, m et dien  
verstande, dat de aanduiding van het  
jaartal en de kleur van het em ail zwart 
zal zijn.

TENTOONSTELLING -r‘
Er werd onlangs veel gesproken  

van te  Brussel een tentoonstelling  
in  te richten van foto’s, teekeningen  en 
c(ocumenten over de schade van  onze 
stad, en dit ten  voordeele van  de ge- 
teisterden.

Het schijnt dat deze tentoonstelling  
evenwel n iet zal doorgaan w egens ge
brek aan belangstelling bij de hoogere 
overheden.
EEN PERSBUREAU

Naar we vernom en hebben, zou de h. 
Schepen Devriendt de gedachte geopperd  
hebben om in onze stad  een persbureau  
op te richten, w aarin alle journalisten, 
zoowel deze der locale bladen ais de 
medewerkers der groote bladen van de 
hoofdstad zouden kunnen putten.

Deze m aatregel juichen wij van harte  
toe, om dat dit onze lezers zal toelaten  
op volm aakte en rappe wijze ingelicht 
te worden over al hetgeen  er in  onze 
stad gebeurt op het gebied van adm i
n istratie.

VOOR DE AMBACHTSLIEDEN
Iedereen die handel drijft, m oet in  het 

H andelsregister ingeschreven staan.
Mogen wij onze am bachtslieden aie 

voor eigen rekening werken er op attent 
m aken, dat ook zij m oeten ingeschreven  
worden, of ze nu een w inkel open houden  
of niet? De term ijn is bijna verstreken  
(hij werd reeds een keer verlengd) en  
de w et zal streng toegepast worden.

DE OPEISCHINGSBONS
U it betrouwbare bron vernem en v. e 

dat alle m ilitaire opeischingen van vóór 
10 Mei 1940 regelm atig door h et M inis
terie van F inanciën behandeld worden 
en ter u itbetaling overgernaukt aan de 
bevoegde diensten van h et gem eentebe
stuur. Deze laatste betaalt dan ook uit. 
Van verschillende zijden werd ons be
richt, dat zij van h et Stadsoestuur een  
kennisgeving hadden ontvangen waarop  
de uit te keeren bedragen vermeld ston
den.

Wat betreft de requisities van n a  10 
Mei 1940, deze zullen voorloopig nog n iet 
kunnen geregeld worden. Het grootste 
gedeelte van de aansprakelijke personen  
(onze officieren) zitten  nog steeds krijgs
gevangen in  Duitschland. Alles laa t ech
ter voorzien, dat binnenkort ook deze 
zullen geregeld worden. Ten andere, h et  
M ilitiebureel aanvaardt alle opelschings- 
bevelen.

DE PALEN OP DE TROTTOIRS
Zou er geen m ogelijkheid bestaan op

dat m en de telefoonpalen, de lantaar-  
nen, brievenbussen, wegwijzers en an 
dere dergelijke h indernissen van het  
voetpad, tot b.v. 1 m. hoogte in h et w it 
zou verwen, opdat m en ’s avonds deze 
zou zien. d

Hiermede zouden èen paar arbeiders 
werk hebben!

BIJ HET WILLEMSFONDS
Naar wij vernem en, zal onze gekende 

stadsgenoot, advokaat Willy Six, te 
Brugge op Zondag 8 December, in  het 
Zwart Huis, een uiterst leerrijke en in 
teressante spreekbeurt houden en wel 
over «De vrouw door de eeuwen heen».

W anneer hooren wij, hem  eens in  ons 
midden?

DE SCHUILKELDERS
Maar al te dikwijls wordt er opge

merkt, dat burgers in de schuilkelders 
en schuilloopgraven vertoeven, wanneer 
er absoluut geen gevaar is ofwel op 
oogenblikkSen dje voor een fatsoenlijk  
m ensch n iet passen.

Zou onze locale V eiligheidsdienst geen  
oogje in h et zeii kunnen houden, en, bij 
middel van de pers of van affiches de 
bevolking er op wijzen, dat deze schu il
p laatsen ten volle m oeten geëerbiedigd  
worden en dat strenge straffen  kunnen  
worden uitgedeeld aan de vernielers of 
overtreders.

HET SALON VAN YACHT- EN 
VISSCHERSVAARTUIGEN

Naar we uit bevoegde bron vernemen, 
zal h et M inisterie van Verkeerswezen, 
D ienst voor Toerisme, weldra de foto’s 
en ander m ateriaal terugsturen, die ge
diend hebben voor de inrichting van het 
«Salon van Yacht- en Visschersvaartui
gen» te Brussel.

VOOR DE TIJDELIJKE BEDIENDEN
Het sch ijn t dat ons bestuur zich thans 

bezig houdt om zekere regelingen te 
treffen  m et het tijdelijk personeel dat 
in  Augustus 1939 en later aanvaard  
werd. Vele dezer personen die reeds een  
jaar dienst tellen, zouden afgedankt 
worden en vervangen worden door m en
schen welke het geluk n iet hadden werk 
te vinden.

Zoo zou ieder intellectueel toch, zij 
het om de beurt, w at kunnen verdienen, 
en m eteen den moed n iet verliezen op 
betere tijden.

Wij vinden dit voorstel zoo slecht 
niet, het h eeft zelfs zeer goede kanten. 
Maar alle overdrijving dient geweerd!

Anderzijds zouden zij die één of meer 
zoons in  ’t  werk hebben, dienen ge
weerd te worden.
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Berichten aan de Bevolking
PROVINCIAAL BESTUUR - TELEFOON

Het telefoonnum m er van h et provin
ciaal bestuur luidt than s: 33.771.

Telefoon 33.141 kabinet van den gou
verneur, is buiten gebruik gesteld

door h et publiek. H et is de p licht der 
gem eentebesturen daar m et alle beslist
heid  tegen  te  reageeren, om dat alle on
verschilligheid  of weekheid ten  opzichte 

i van h etgeen  van hoogerhand en in het
ONDERWIJS — HOOGER ONDERWIJS welzijn van iedereen geboden wordt, nu

m eer dan ooit uit den booze is.
a) Alle weggebruikers hebben de rech

terzijde te houden in  de richting van  
hun voortschrijden en zijn verplicht, in  
beginsel, de linkerhelft van den gebruik
ten  weg vrij te laten. Twee op een rij
w ielpad nevens elkander rijdende fiet
sers overtreden dus klaarblijkend deze 
reglem entsbepaling.

b) De wielrijders zijn gehouden te rij
den op de rijwielpaden, ais dusdanig  
aangew ezen door h et voorgeschreven  
verkeersteeken, w it rijwiel op ronde

 ................................  blauwe schijf. Sedert den oorlog geven
Worden tot dezen bijzonderen zittijd vele fietsers blijk van de grootste ban-

CENTRALE EXAMENCOMMISSIE — 
BIJZONDERE ZITTIJD JANUARI 1941

Een bijzondere zittijd  van de centrale  
exam encom m issie voor het toekennen  
van de academ ische graden zal in  de 
tweede h elft van de m aand Januari 1941 
geopend worden.

De inschrijvingen voor dezen zittijd  
zullen aangenom en worden door een af
gevaardigde van het M inisterie van  
Openbaar Onderwijs, op h et Provinciaal 
Bestuur te  Brugge (bureel nr. 12)) van  
25 November tot en m et 5 December e.k. 
tusschen  10 en 12 uur.

toegelaten: a) al de gem obiliseerde stu 
denten; b) zij die hunne w oonplaats 
verlaten hebben overeenkom stig de be
velen tot ontruim ing op voorwaarde dat 
ze zich in 1940 n iet voor de twee ge
wone exam entijden hebben aangem eld.

Bij hun inschrijving m oeten ze, door 
m iddel van  een verklaring van de p laat
selijke overheid, h et bewijs leveren dat 
zij tot een van de tw ee voormelde reek
sen studenten behooren.

DE EEDAFLEGGING IS 
VERPLICHTEND

De onderwijskrachten, die onlangs 
door de gem eenteraden voorloopig of 
vast benoem d werden, m oeten den eed 
afleggen.
BERICHT VAN HET MINISTERIE VAN 

OPENBAAR ONDERWIJS
Het gebrek aan onderwijzers, dat ont

staan  was door de wederoproeping onder 
de w apens van de w eerplichtige m an
nen, bestaat th an s n iet meer. De m eeste 
soldaten zijn naar hun haardstede te
ruggekeerd en een aanzienlijk aantal 
jonge onderwijzers hebben pas de nor
m aalscholen verlaten.

Er kan diensvolgens geen enkele reden  
m eer aangevoerd worden om  de gepen- 
sioeneerde leerkrachten en de bewaar- 
schoolonderwijzeressen, wier m edewer
king werd aanvaard om den d ienst van  
h et lager onderwijs te verzekeren, in 
functie te houden.

Ten einde aan de belangen der can- 
didaat-onderwijzers, die nog in gevan
genschap verkeeren n iet te schaden, zul
len  de schooloverheden er zich van ont
houden th an s definitieve aanstellingen  
te doen.
VERKEER — VERKEERSPOLITIE — 

AANMANINGEN
De heer gouverneur a.i. der Provincie 

W est-Vlaanderen herinnert, ter gelegen
heid en tot aanvulling van een schrijven  
der bezettende overheid, aan enkele 
grondregelen uit het algem een verkeers
reglem ent.

Inzake politie op het vervoer en ver
keer kan er inderdaad n iet genoeg tucht 
aan den dag gelegd worden. In zeer vele 
gevallen  trouwens ziet men deze tucht 
hoe langer hoe m inder onderhouden

VOETENVERZORGING — MASSAGEN 
FOOT COMFORT — SERVICE

^■A uParaoQ i
G. M A D E L E I N  — B U Y S

Voetverzorger (Pédicure)
(Hoek Marre-Josépl.  en Ma dr i ds t r a a t )

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

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

deloosheid tegenover deze reglem ents- 
verplichting. Het behoort dat hier on
m iddellijk verandering kome.

e) W anneer de fietsers over geen  
fietspad beschikken en er gebruik m oe
ten  m aken van den rijweg, m oeten zij 
bij het naderen van een anderen weg
gebruiker, steeds op één rij achter elkaar 
rijden aan de uiterste rechterzijde. De 
uiterste rechterzijde houden brengt de 
verplichting mede achter m ekaar te 
rijden. .

d) De bestuurder van een voertuig, 
dat van richting verandert, m oet dit aan  
de andere weggebruikers kenbaar m a
ken, door een teeken  dat slech ts m ag 
ophouden ais de richtingsverandering is 
uitgevoerd.

e) Het voorbijsteken is verboden w an
neer h et tegenverkeer daardoor gehin
derd wordt en er dus gevaar voor onge
vallen ontstaat. Het is ook verboden op 
de p laatsen  waar h et u itzicht onvol
doende is, bij kruisingen, in onoverzich
telijke bochten, enz.

f) Tusschen h et vallen  van den avond  
en h et aanbreken van den dag m oeten  
de fietsen, die zich op den openbaren  
weg bewegen, voorzien zijn van een naar 
voren uitstralend, n iet verblindend wit 
of geelachtig  lich t en van een achter
w aarts rood uitstralend licht. Het voren- 
ste lich t moet! tegenwoordig, vanzelf
sprekend een gedem pt lich t zijn volgens 
de regelen voorgeschreven door de be
zettende overheid.

De plaatselijke politie wordt belast

S P O R T

V OE T B A L

Uitslagen van Zondag 2 4  November

PROVINCIALE AFDEELING 

Reeks A
V. G. O. — S. V. Blankenberge 9—3
F. C. Knokke (A) — A. S. Oostende 6—3 
D. C. Blankenberge — Club Brugge 3—0
C. S. Brugge — F. C. Knokke (B) 6—0

R a n g s c h i k k i n g  
F. C. Knokke (A) 6 5 0 1 17 7 11
Cercle Brugge 4 3 1 0 16 7 6
D. C. Blankenberge 6 3 3 0 13 8
A. S. Oostende 4 2 1 1 10 8
S. V. Blankenberge 6 2 3 1 10 20
V. G. Oostende 3 1 1 1 11 6
F. C. Knokke (B) 5 1 4 0 5 14
F. C. Brugge 6 1 5 0 5 17

GEWESTELIJKE AFDEELING

A. S. O. — S. 
Middelkerke —

Reeks A
V. Nieuwpoort (uitg.)
V. G. Oostende 14— 1

R a n g s c h i k k i n g  
S. Middelkerke 3 3 0 0 27

S. K. Eernegem  4 1 2
A. S. Oostende 1 1 0
E. G. G istel 2 0 1
V. G. Oostende 2 0 2
S. V. Nieuwpoort 0 0 0

4
1 13 21
0 9 0
1 3 8 
0 2 21 
0 0 0

F. C. Knokke (A) 6 — A. S. Oostende 3
Door kam pleider Alloo worden even  

vóór 15 uur volgende ploegen tusschen  
de krijtlijnen geroepen:

F. C. Knokke (A) : Van Houtte; Baes 
en Rombout; Van Hecke, Dujardin en 
Cosyn; Fournier, Bolle, Storm s, Van 
W onterghem  en Desmidt.

A. S. Oostende: Calemyn; Hinderyckx 
en Wets; D eschacht K., A speslagh en 
Roose; D eschacht J., Vandendriessche, 
Janssens, Vandierendonck en Deweert.

Knokke ttrapt af m et w indnadeel ; 
Oostende neem t over en leidt de eerste 
aanvallen. Een eerste schot van Van- 
d(erendonck wordt door Van Houtte 
weggebokst. Bolle kom t de locale ploeg 
volledigen, m aar de bezoékers blijven  
h et beste van h et spei behouden en

uitzondering van Roose die bepaald  
zwak was. Over h et algem een genom en, 
verdiende Oostende beter dan de neder
laag. Daar echter alleen de doelpunten  
van te l zijn, loopen de m annen van Hin
deryckx — die steeds Lenaers en C. De- 
pauw in hun rangen m issen  — hun eer
ste nederlaag op van h et seizoen.

Deze kan Zondag a.s. goedgem aakt 
worden, w ant het bezoek van Daring  
Blankenberge m oet voor de jongens van  
’t  Albertpark de gelegenheid  wezen om  
twee nieuw e punten te veroveren.

V. G. O. 9 — S. V. Blankenberge 3

W einig toeschouw ers rond de om hei
ningen van h et Arm enonvilleveld, wan
neer referee Decaluwé onderstaande 
ploegen in ’t veld fluit:

V. G. Oostende: Ferier; H eynem an en 
Berten ; Van Houcke, Zwaenepoel en 
Mycke P.; Rotsaert, Mycke R., Vanden- 
bussche, Schaecken en Hubrechsen.

S. V. Blankenberge. Monte; Pettens  
en Boute; Van Hove, De Prest en La
portei De Backer, Decorte, Blomme, Le
roy en Pettens.

Oostende begint m et slech ts negen  
spelers, m aar eerst Schaecken en daar
na R otsaert komen de «roodgele» ploeg 
versterken. Het heroptreden van la a tst
genoem de wordt m et belangstelling te
gem oet gezien. V. G. w int den opgooi en 
Blankenberge leidt de eerste aanvallen. 
W anneer h et leder bij Leroy terecht 
komt, moet Ferier zich duchtig inspan
nen om diens schot onschadelijk te m a
ken. Oostende verplaatst het spei en op 
sam enspel Rotsaert-H ubreem en, moet 
Monte zijn heiligdom  verlaten cm  vóór 
de voeten van Vandenou ¡¡m e te redden. 
Blankenberge is lich tjes in  de m eerder
heid en een kopbal van Leroy gaat nipt 
boven. Op tegenaanval der localen, 
krijgt de ongedekte Schaecken h et leder 
toegespeeld, m aar hij verkijkt tweem aal 
naeen een eenige gelegenheid. De aan
vallen van Oostende volgen nu snel en 
regelm atig op elkander. Langs Pettens  
trachten  de bezoekers ook het spei te 
verplaatsen, doch Van Houcke w eet den 
Blankenbergenaar telkens schaakm at te 
zetten. W anneer Monte ongepast zijn  
doei verlaat, geeft Schaecken, vóór open  
doei, op de dwarslat! De bai kom t voor 
de voeten van Mycke, die huizenhoog

m et een nauw gezet toezicht nopens de 
toepassing van de bovenstaande regle- 
m entsbepalingen. De Feldgendarmerie, 
alsook de Belgische gendarm erie, wer
den harerzijds, door de m ilitaire over
heid  verwittigd dat zij nauwkeurig op 
bovenbedoelde punten hebben te letten.

BENZINEPRIJZEN 
Bij besluit van 31 October 11. werden  

de m axim aprijzen per liter voor auto
benzine ais volgt vastgesteld: 
levering in spoorwegtanks, vrij

thuis .................................................  fr. 3.85
levering in tankw agens ................ 3,87
levering in tankw agens tegen

contante betaling .......................  3,85
levering in vaten  ............................. 3,95

V andendriessche m ist een mooie kans. t over jaagt. S tilaan  nadert de rust. Met 
i Hoekschop voor Oostende brengt n iets | de 41e m inuut leidt ’t  V. G een rappen

SCHOENENVERKOOP
Het Centraal Bureau voor Leden h eeft  

aan de belanghebbende schoenhande- 
laars zeer belangrijke gegevens ver
strekt. Zoo wordt er o.m. gezegd over 
den verkoop in h et klein: «W at den 
verkoop van schoenen door de detail- 
lanten  betreft, zal onze dienst zich van  
de toepassing der rantsoeneeringzegels 
onthouden, zoolang zich de detaillanten  
bekwaam toonen de hun opgelegde taak  
van gedisciplineerd verdeelen uit te 
voeren. Elke overdreven aankoop, van  
welken aard ook, m oet dus tegengegaan  
worden. Derhalve is de aflevering van  
meer dan één paar schoenen of p antof
fels aan denzelfden kooper streng te 
vermijden. Van onze kleinverkoopers 
alleen hangt het dus af, of h et systeem  
van den vrijen handel zal kunnen ge
handhaafd  worden.»

In Nederland is het leder (schoenen, 
enz.) sedert lang reeds gerantsoeneerd.

Geen twee maten en twee gewichten
Onder dezen tite l verscheen in «Het 

Brugsch Handelsblad» van 16 dezer het 
hiernavolgend artikel:

« In «Le Pays Réel» is naar aanleiding  
van de vrijspraak van het onderwijzend  
personeel, een artikel verschenen, waar
in  gew ezen wordt op h et feit dat twee 
m aten en twee gew ichten door h et Oos
tendsche Schepencollege zouden gebruikt 
z ijn  bij h et straffen  van wegloopers.

Inderdaad, aen algem eene m istevre
denheid bestaat than s over h et feit dat 
een der hoogste am btenaars, die de fi
nanciën  in handen had, 14 dagen in  
Frankrijk is gevlucht m et de auto van  
een vischhaindelsfirm a, en zich zelf 
nooit h eeft m oeten verantwoorden.

Het gem eentebestuur hierom trent door 
het G em eenteraadslid V anhoutte des
tijds ondervraagd brengt in, dat bedoel
de am btenaar, 44 jaar zijnde, m ilitie- 
plichtig  was.

Een oogslagje in de docum enten van  
h et m ilitiebureel zou echter doen inzien  
hebben, dat deze bewering volledig in  
strijd is m et de waarheid.

Ais er voor de kleinen p licht en straf 
geëischt wordt, dan m oet dit voor de 
grooten ook zoo zijn, al zijn ze vriendjes 
of geen.

Een ernstig  onderzoek dringt zich op, 
w ant in alle kringen h eeft dit geval, 
evenals dat van den weggeloopen be
stuurder van den Schouwburg, die ook 
n iet ter verantwoording is geroepen, op
spraak verwekt. »

Tot daar «Het Brugsch Handelsblad».
Onze lezers zullen zich herinneren dat 

«Het Visscherijblad» een drietal m aan
den geleden, over hetzelfde geval een 
uitgebreid gedocum enteerd artikel liet 
verschijnen. Men gaf echter tot hiertoe

ze evenals zooveel gestraften  ook weg
gevlucht waren?

I  En ten  slotte b lijft dan nog de «be
voegdheid» van den Gemeenteraad.

W aarom worden die gevallen aan het  
oordeel van den G em eenteraad onttrok
ken? En krijgen die heeren gem eente
raadsleden slech ts h et recht te oordee- 
len, n iet over al de gevallen  van ge
vlucht personeel, m aar alleen over de
zen welke men aan hun oordeel wil on
derwerpen?

W anneer die heeren zoo onschuldig  
zijn ais m en het wil doen gelooven, d ir. 
hebben ze daar heel zeker n iets te vree- 
zen, wel integendeel, hun p lichtsbesef 
en burgerdeugd, waarm ee men in ’t  ver
leden wel eens zo.o hoog opliep, zullen  
daar m eer dan ooit zonneklaar kunnen  
bewezen worden. W ant eere aan wien  
eere toekomt.

Hier dringt gelijkheid voor allen zich  
zooveel te meer op, daar dit n iet zuiver 
adm inistratieve gevallen zijn, m aar wel 
strafrechterlijke, verm its het hier over
tredingen geldt van de wet van 5 Maart 
1935, gans ch  dezelfde overtredingen  
waarvoor h et oud Schepencollege zoo
veel onderwijzers en onderwijzeressen, 
de gewezen Com m andant van de brand
weer, hooggeplaatste am btenaren, be
dienden en werklieden zich hebben moe
ten  verantwoorden voor de B oetstraffe
lijke R echtbank te  Brugge.

R echtvaardigheid  en onpartijdigheid  
weze h et slagwoord van ons gem eente
lijk bestuur. Geen lieve vriendjes meer 
Alle verdachten voor de vierschaar of 
geen enkel. In elk geval geen tw ee m a
ten en twee gewichten.

N. B. We vernem en dat een ge-
geen gevolg aan die zaak, allu 'ewel veel ■ m eenteraadslid in de laa tste  zitting in  
anderen, waaronder hooggep laatste en  ! <jen G em eenteraad zou gevraagd hebben,

Se" i dat de heer Burgem eester die cam pagne  
in  «Le Pays Réel», «Het Brugsch Han
delsblad» en w aarschijnlijk  ook « Het 
Visscherijblad» zou doen ophouden.

Wij zijn h et eens m et dit raadslid, 
m aar n iet w anneer er twee m aten en  
twee gew ichten gebruikt worden, zooals 
hier zeker h et geval is.

Wij hebben alle respect voor den 
nieuw en gem eenteraad, m aar hij m ag  
niet overgeleverd worden aan de w ille
keur van vriend of vijand van am bte
naars.

Wij eischen  nevens «Le Pays Réel» en  
«Het Brugsch Handelsblad» een beslis
sing voor allen, wie zij ook zijn mogen, 
en n iet voor som migen, en  dit gem een
teraadslid, w anneer hij dien w ensch niet 
ingeblazen werd, zou dat m et ons ook 
m oeten vragen of anders zit hij daar 
n iet op zijn plaats, gezien gansch de be
volking h et eens is om te  verklaren dat 
deze daad m et geen enkel argum ent kan 
kan goed gepraat worden voor tw ee 
am btenaars, w aar kleine bedienden en 
werklieden, die geen invloed of geen on
aanvaardbare argum enten kunnen ge
bruiken, wel hebben m oeten verschijnen  
en daarenboven zwaar gestraft werden.

P. Vandenberghe.

verdienstelijke am btenaren werden  
schorst of afgezet.

D at m en zich n iet langer verschuile 
achter h et slagwoord van «Dienst- of 
m ilitieplicht», w ant meerdere jongere 
bedienden en am btenaren, die m et meer 
reden een dergelijk argum ent konden  
inroepen, werden n iettem in  gestraft, en  
vooral hier te Oostende! Waarom de 
eenen wel en de anderen niet?

En w anneer die heeren m ilitieplichtig  
waren, waarom  zijn ze dan n iet op 10 
Mei vertrokken naar ’t leger, in p laats  
van te w achten  to t h et te laat was en 
slechts de schrik voor de bomm en hen  
van Oostende w egdreef ? En waarom  
vervoegden ze dan ons leger hier in ons 
la n d  niet in p laats van naar Frankrijk  
te  vluchten, waar ons leger n iet was en  
w a a r  men hen ook n iet verlangde, ge
zien ze verplicht waren terug te  keeren?

B lijft d an  nog h et burgerlijk mobili- 
sa tieboekje .

Le ede eif n a d e rh a n d  zoo fam eus ge
w orden docum en t om wille h et ais basis 
heef" gediend om anderen streng te 
s tra ffe n , a a n  al de bezitters ervan n iet 
dezelfde v e rp lich tin g en  op? Wat zei dan 
wel h e t m obilisa tieboekje van dezen die 
to t  h ie rto e  o n g e s tra f t bleven, alhoew el

op. Op vrijen schop, goed door Kam iel 
D eschacht genom en, onderschept Van
dendriessche den bai die echter op de 
paal te p letter vliegt. Knokke, bewust 
van h et nakend gevaar, tracht h et spei 
te  verplaatsen, m aar Oostende geeft 
n iet af en op een nieuw en vrijen schop, 
ditm aal door Roose genom en, kom t de 
bai op tet hoofd van Janssens terecht 
en verdwijnt in de netten; h et spei is 
17 m inuten oud. (Nadat Storm s boven 
doei gaf, neem t Van W onterghem  een 
flater van Calem yn te baat om de ploe
gen gelijk te  stellen , dit na 25 m inuten. 
Knokke h eeft th an s h et spei in  even
w icht gebracht en de aanvallen  volgen  
zich beurtelings snel af. Daarna trekt 
O ostende opnieuw ten  aanval; Janssens  
krijgt den bai toegespeeld, in zijn «fou
lée» teekent deze speler aen prachtig  
tweede doelpunt voor zijn ploeg aan. 
Twee hoekschoppen voor Oostende le
veren n iets op, terwijl Desm idt aan de 
overzijde een eenige kans verkijkt. Met 
de 42e m inuut vertrekt Storm s in bui- 
tenspelstand; de scheidsrechter laa t be
gaan  en de gelijkm aker zit binnen. Ca
lem yn redt nog een gevaarlijk schot van  
Storm s en m et 2-2 treedt de rust in.

Na een vrij korte poos gaat Oostende 
opnieuw ten  aanval over en Van Houtte 
doet zich toejuichen op srhot van Jans
sens; V andendriessche herneem t, m aar  
h et leder gaat boven. Knokke beant
woordt langs Fournier die puik incen
tert; Storm s h eeft goed gevolgd, m aar 
hij m ist een eenige kans vóór open doei. 
Twee nieuw e hoekschoppen voor de 
roodgroenen leveren n iets op. Op deze 
laa tste  loste Aspeslagh een prachtschot 
in  de v lucht dat rakelings boven suisde. 
Oostende blijft zich th an s in het kamp 
van Knokke nestelen. Met de 13e mi
nuut, na mooi sam en spel tusschen  Van
dierendonck en Deweert, kan eerstge
noem de een prachtig derde doei netten. 
De localen, ofschoon flink aangem oe- 

. digd, worden in hun kamp weerhouden.
' Plots ontsnapt Storms, D esm idt neem t 
i over en  daar Calemyn eens te m eer den 
1 bai m ist, kan Desm idt gem akkelijk den 

stand gelijk m aken. Oostende geeft zich  
nog n iet verloren en valt dapper aan. 
Het spelpeil daalt echter zienderoogen, 
daar m enige speler h et vlug tem po n iet 
m eer Wan biijhoudjen. Op ontsnapping  
langs Fournier, begaat Hinderyckx een  
lichte fout op Storm s die, dank een 

! lichtzinnig toegekenden strafschop, den 
voorsprong aan zijn ploeg kan bezorgen.

! De rood-groenen worden zenuwachtig, 
waarbij ze echter n iets w innen. In tegen
deel, Knokke, hartstochtelijk  aangem oe- 

, digd, leidt verscheidene vlugge aanval
len  en op een dezer vertrekt Storm s in  
buitenspelstand om een vijfde doelpunt 
voor Knokke te netten. D it is de genade- 

I  slag voor de m oedige O ostendenaars die 
lusteloos reageeren. Ook zullen de gast- 
heeren geen m oeite hebben om een zes
de en laa tste  doelpunt aan te  teekenen, 
zoodat deze partij ten slotte op een vrij 
zware nederlaag voor de m annen van  
Hinderyckx eindigt.

Beschouwingen
Uit bovenstaand relaas van den wed

strijd, dat we den lezer zoo getrouw m o
gelijk  trachten  weer te  geven, kan m en  
gemakkeilijk beseffen  hoe deze voor 
O ostende ongelukkige partij verloopen  
is. N iet m inder dan driem aal hadden  
onze stadsgenooten de bovenhand, m aar 
telkens kon Knokke den stand gelijk  
m aken. D(t op een m anier w aaruit 
elkeen zal m oeten afleiden dat de Oos
tendenaars geen greintje m eeval had
den en Knokke anderzijds m et den helm  
geboren scheen. Onder norm ale om
standigheden m ochten  de m annen van  
Hinderyckx nim m er deze partij verloren  
hebben en nadat «roodgroen» voor de 
derde m aal den voorsprong verworven 
had, tw ijfelde de verknochtste aanhan
ger der localen  er geen oogenblik aan, 
of zijn ploeg ging een gew isse nederlaag  
tegem oet.

De verdediging draagt de grootste 
schuld dier nederlaag; op h et einde 
vooral speelde ze vrij zenuwachtig. Wat 
echter insgelijks n iet uit h et oog m ag  
verloren worden, is h et feit dat Vandie
rendonck, een  gedroomde vleugelspeler, 
ais «wing-player» n iet wilde optreden  
en koppig volhield to t hij binnenspeler  
m ocht gep laatst worden. We vinden de 
handeling van Vandierendonck weinig  
voortreffelijk en  h et is te hopen dat het  
bestuur van A.S.O. tegen  koppige ele
m enten  de noodige en gepaste m aatre
gelen zal w eten te treffen. Ais binnen
speler verrichtte Vandierendonck n iets  
bijzonders en uitgezonderd zijn  derde 
doelpunt, ontsnapte hij aan onze alge
m eene aandacht. Wie een prachtige  
partij leverden, z(jn ontegensprekelijk  
K am iel D eschacht, flink op dreef op dit 
oogenblik, en  A speslagh die voor een  
eerste optreden werkelijk wonderen ver
richtte en flink stand hield to t het einde 
toe. De overigen konden voldoen, m et

aanval langs Hubrechsen die v o o m t  
aan Schaecken; deze laa tste  sch u 'fl 
door naar V andenbussche, die goed 
volgde en geen m oeite h eeft om het 
eerste doelpunt aan te teekenen. Oos
tende kom t bijna aan een tweede doel
punt, wanneer Schaecken een kogel lost 
door Monte onvoldoende gestopt en  E. 
Mycke, op drie m eter van doei, een reu
zenkans verkijkt.

Na de rust h eeft Blankenberge aan
vankelijk het beste van h et spei en m et 
de 6e m inuut stelt Debacker de ploegen

gelijk. Op handspel van een O ostendsch  
achterspeler wordt even later strafschop  
toegekend, doch Ferier w eet het schot 
vain Deprest onschadelijk  te  m aken, 
’t V. G. verplaatst h et spei en leidt m e
nig  gevaarvollen aanval langs R otsaert 
die gem akkelijk over de Blankenberg- 
sche achterhoede gaat en voorzet aan  
Vandenbussche, die zijn ploeg den voor
sprong geeft. T hans zijn de Oostende
naars n iet m eer in toom  te houden en 
daar de gasten  uitgespeeld sch ijn .n , 
vordert h et spei in één kamp. Op een  
nieuw en aanval lan gs Rotsaert, on tstaat  
een geharrewar vóór de netten  van Mon
te die voor de derde m aal het nakijken  
krijgt door E. Mycke, dit 22 m inuten na 
de hernem ing, ’t V. G. wordt luid aan- 
gem oedigd en blijft zijn druk behouden. 
Met de 26e m inuut kogelt E. Mycke on
berispelijk een vierde doelpunt binnen  
en dit laatste  wordt gevolgd door een 
flink schieten van Hubrechsen dat op 
zijn beurt den weg der n etten  vindt. 
Blankenberge is n iet ontm oedigd en 
verdedigt zich dapper; vooral Monte 
w eet zich te onderscheiden, m aar wan
neer de onhoudbare R otsaert gepast 
naar binnen zendt, kan Vandenbussche 
zonder m oeite een zesde doelpunt aan- 
teekenen. ’t  V. G. laat th an s de teugels 
ietw at slapper en de bezoekers profi- 
teeren er van om enkele aanvallen te 
leiden. Zoo kunnen Leroy en Decorte het 
achterstel hunner ploeg inkorten. De 
O ostendenaars verstaan  h et zoo n iet en 
trekken opnieuw ten  aamval, vooral 
langs R otsaert die door de tegenstre
vende achterhoede gaat ais door de 
boter. V ijf m inute o vóór h et einde schiet 1 
Schaecken mooi num m er zeven binnen. 
De doeltjeskerm ls blijft aanhouuen en 
V andenbussche zorgt voor num m er acht. 
Ten slotte zal E. Mycke de reeks vol
ledigen m et een negende en laa tste  doel
punt.

Beschouwingen

Voor een eersten  thuisw edstrijd  heb
ben de jongens van Armenonville zich  
werkelijk overtroffen en S. V. B lanken
berge een klopping in regel toegediend, 
die ze w ellicht n iet spoedig zal vergeten. 
N ochtans lielt n ie ts  aanvankelijk ver
m oeden dat h et voor de m oedige gasten  
een ramp van dergelijke afm etingen  zou 
worden, w ant «rood-wit» deed m eer dan  
zich verdedigen en over h et algem een  
genom en w as de voorsprong van ’t  V. G. 
aan de rust eenigszins gevleid te noe
men. De tweede speelhelft beteekende 
echter de aftocht der bezoekers die, na  
den gelijkm aker te hebben genet, ineen
stortten  en tot h et einde het in itia tief 
aan de thuisploeg m oesten afstaan.

Wij hebben het optreden van Rot
saert m et ongem eene belangstelling ge
volgd, om dat het nu ook zoo lang ge
leden was, dat dit elem ent nog de kleu
ren van V. G. verdedigde:. D itm aal 
sprong hij ais invaller in  de bres en 
bewees daadwerkelijk n iets van zijn  
vroegere eigenschappen verloren te heb
ben. K alm  en rustig w acht hij den bai 
af; eens deze in zijn bezit, rent hij er

vooraleer de tegenstander den tijd  h eeft 
hem  aan te vallen, su ist h et leder reeds 
vóór den doelmond, waar een opportu
n istisch  clubmakker ais Vandenbussche 
gem akkelijk den doelw achter kan ver
slaan. Het ondervindingrijke spei van  
R otsaert lig t stellig  aan de bron dezer 
prachtige overwinning van «rood-geel», 
wier elfta l echter over h et algem een  
voldoening gegeven heeft.

Geleidelijk klim t ’t  V. G. de hoogte 
in  en kan a lthans voor den oogenblik  
nog steeds aanspraak m aken op de eer
ste plaats.

Zondag doen de O ostendenaars de 
verplaatsing n aar Knokke, waar de B 
dient ontm oet te worden. Zullen de m an
nen  van Zwaenepoel er ditm aal in  ge
lukken de beide punten te veroveren? 
Wij gelooven van ja, al zal dit n iet van  
een leien  dakje loopen.

GEWESTELIJKE AFDEELING

G. S. Middelkerke 14 — V. G. Oostende 1
De tweede wedstrijd van de O ostende

naars is op een nog grooter nederlaag  
geëindigd dan de eerste m aal. Bij Gold 
Star liepen onze stadsgenooten im mers 
een verplettering in regel op en het  
stem t treurig te  m oeten aanstippen, dat 
slech ts m et tien  spelers de verplaatsing  
werd ondernomen.

De zware nederlaag baart dan ook 
geen verrassing, daar iedereen w eet dat 
de ploeg van Middelkerke, ongenaakbare 
leider, flink in elkaar steekt en weet 
waar het doei van den tegenstrever zich  
bevindt.

Middelkerke opende eerst den stand  
en daarna stelde V. G. gelijk. Aan de 
rust waren de cijfers echter reeds 4-1. 
De tweede speelhelft zag de ineenstor
ting  der «rood-gele» ploeg, wier verdedi
ging nog tien  m aal verschalkt werd.

A. S. OOSTENDE OVERWINT EEN 
DUITSCH LEGERELFTAL

W egend h et aflasten  van de aange- 
kondigde partij A. S. Oostende-Nieuw- 
poort, in Tweede G ewestelijk A, nam en  
de O ostendenaars de gelegenheid te baat 
om een vriendenwedstrijd te betwisten  
tegen een D uitsch legerelftal, dat door 
de O ostendenaars m et 4-2 geklopt werd.
HET EERSTE ELFTAL VAN CLUB 

BRUGGE OP BEZOEK
Zondag 8 December ontm oet het  

K.V.G.O. het eerste elfta l van Club 
Brugge.

Voorwaar aan volk zal het n iet ont
breken op een oogenblik dat Club de 
groote vorm h eeft te pakken gekregen. 

Deze wedstrijd begint te 14.30 u.

Kalender voor Zondag 1 December
PROVINCIALE AFDEELING 

Reeks A
14.30 u. A. S. O. — D. C. Blankenberge 
14.45 u. F. C. Knokke (B) — V. G. O.
S. V Blankenberge — Cercle Brugge 
Club) Brugge — F. C. Knokke (A) 

GEWESTELIJKE AFDEELING 
Reeks A 

10 u.: K.V.G.O. — A.S.O.
mede langs zijn lijn  naar h et doei en S. K. Eernegem — E. G. G istel

UURTABEL
vanaf 25 Novem ber

Autobussen Oostende-Brugge
Oostende

M arie-Joséplaats .
S tation  K a a i ........
S tation  S ta d ) ........

(Voorhaven .............
Blauwe Sluis ..................................
Strooien H a a n ................................
Snaaskerke-Brug ...........................
G is t e l ..................................................
R o k s e m ..............................................
Jabbeke ..............................................
Varsenare .........................................
S in t-A n d r ie s .....................................

I losten d sch e Poort
Brugge J Groote Markt ........

( Albert P laats .........
A ansluiting naar G ent ..............

A ansluiting van G ent ... 
 ̂ Albert P laats

7.30 8.25 9.15 10.00 12.00 13.00

7.35 8.30 9.20 10.05 12.05 13.05
7.38 8.33 9.23 10.08 11.08
7.44 8.39 9.19 10.14 12.14
7.59 8.54 9.44 10.29 12.29

8.10
8.14
8.15

9.05
9.09
9.10

9.55
Z.59

10.00
10.30

10.40
10.44
10.45

12.40
12.44
12.45

13.15
13.22
13.30
13.42
13.51
13.55

14.00

14.00 16.00 16.45 17.30 18.15

14.05 16.05 16.50 17.35 18.20
14.08 16.08 16.53 17,38
14.14 16.14 16.59 17.44
14.29 16.29 17.14 17.59

Brugge-Oostende

Brugge i Groote Markt .........
* O ostendsche Poort

Sint-Andries
Varsenare ..........................
Jabbeke .............................
Roksem  .............................
G istel ..................................
Snaaskerke-Brug .............
Strooien H aan ...............
Blauwe Sluis ....................

I Voorhaven

Oostende?
Station  Stad ... 
Station  K aai ... 
M arie-Joséplaats

7.30

7.35
7.39
7.48
8.00
8.08
8.15

8.25

8.06
8.15
8.16 
8.20

9.10
9.11 
9.15

10.00
10.01
10.05

10.20
11.00
11.01
11.05

13.00
13.01 
13.05

14.40
14.44
14.45

13.20
14.00
14.01 
14.05

16.40
16.44
16.45

17.25
17.29
17.30

16.00
16.01
16.05

16.45
16.46 
16.50

18.10
18.14
18.15 
18.30

17.20
17.30
17.31 
17.35

18.30
18.37
18.45
18.57
19.06
19.10

19.15

8.31 9.26 10.16 11.16 13.16 14.16 16.16 17.01 17.468.46 9.41 10.31 11.31 13.31 14.31 16.31 17.16 18.018.52 9.47 10.37 11.37 13.37 14.37 16.37 17.22 18.078.55 9.50 10.40 11.40 13.40 14.40 16.40 17.25 18.10
9.00 9.55 10.45 11.45 13.45 14.40 16.45 17.30 18.15

18.15

18.20
18.24
18.33
18.45
18.53
19.00

19.15
Deze dienst geschiedt enkel op de weekdagen.

Trams Oostende-Het Zoute en terug
OOSTENDE HET ZOUTE :

Hieronder de vertrekuren der doorrijdende treinen.
Voor de tusschenh alten  gelieve m en de aanplakbieven in de tram hu isjes te raadplegen.

(1) 8.00 9.19 (2) 12.09
13.39

12.32
14.02

( 2 ) 13.50
15.20

13.53
15.18

(2 )

Oostende (M arie-Joséplaats) ...................... 6.49 (1 ) 8.00 9.19 (2) 10 57
Het Zoute ........................................................... 8.18 9.25 10.49 12.22

De tram  van 6.49 vertrekt op de Vandersweepplaats.
HET ZOUTE —  OOSTENDE :
Het Zoute .................................................... :.. 6.18 (1) 7.50 9.25 10.58 (2)
Oostende (M arie-Joséplaats) ...................... 7.58 9.15 10.55 12.28

Deze tra m s doen ook opon thoud  teB reedene.
(1) R ijdt alleen op werkdagen. — (2) Reisgoed.

Trams Oostende-De Panne en terug
OOSTENDE —  DE PANNE :

Hieronder de vertrekuren der doorrijdende treinen.

15.20
16.45

15.20
16.50

( 2 ) 16.52
18.22

16.53
18.18

(2 )

18.20
20.00

18.22
19.51

Voor die tusschenh alten  gelieve m en de aanplakbrieven in de tram huisjes te raadplegen.
Oostende (Vandersweepplaats) ................ 6.15 (1) 7.55 9.20 (2) 10.55 12.25 (2) 14.00 15.25 (2) 16 55 18 25De Panne ............................................................. 7.45 9.16 10.41 12.16 15.21 16.46 18.16 18.43 19.55
DE PANNE —  OOSTENDE :
De Panne ............................................................. 6.20 (1) 7.59 9.24 10.49 (2) 12.24 13.54 (2) 15.29 16.54 (2) 18.25
Oostende (Vandersweepplaats) ................ 7.50 9.20 10.45 12.10 13.45 15.15 16.50 18.15 19.55

(1) Rijdt alleen op werkdagen. — (2 ) Reisgoed

Treinen Oostende-Brussel en terug
Brussel (N.) ....................................................... 6.20 7Í30 11.00 16.12 17.30 17.45
Denderleeuw ....................................................... 7.15 8.02 12.00 16.47 18.02 18.39
G ent S in t-P ie te r s ....................................... ... 6.02 8.42 8.37 13.06 13.45 17.53 18.37 19.55
Brugge ................................................................... 7.07 10.01 9.18 14.53 19.26 19.18 20.59
Varsenare ............................................................ 7.16 10.09 15.01 19.34
Jabbeke ................................................................. 7.22 10.15 15.07 19.40
Oudenburg ........................................................... 7.30 10.25 15.17 19.50
Zandvoorde .......................................................... 7.35 10.30 15.22 19.55
Oostende (K aai) .............................................. 7.41 10.37 9.42 15.29 20.02 19.42

Oostende (K aai) ............................................... 6.17 7,30 11,. 15 15.17 17.30 17.45
Zandvoorde ......................................................... 6.24 11.22 15.24 17.52
Oudenburg ........................................................... 6.29 11.27 15.29 17.57
Jabbeke ................................................................. 638 11.36 15.38 18.06
Varsenare ............................................................. 6.45 11.43 15.45 18.13
Brugge ................................................................... 5.44 6.53 7.54 11.51 15.53 17.54 18.21
G ent S in t-P ie te r s .............................................. 6.55 8.13 8.35 13.00 13.55 15.30 17.09 18.35 19.31
Denderleeuw ................................ ...................... 8.07 9.24 9.09 15.02 16.03 18.24 19.09
Brussel (N.) ....................................................... 8,40 10.13 9.42 16.00 16.36 19.13 19.42


