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Voor den Terugkeer van

nze Zeelieden uit Spanje

VOLLEDIGE MEDEWERKING VAN
HET ZEEWEZEN VERZEKERD

[vihoewel wij niet den meesten spoed
de dossiers van elke Belgische geïn-
neerde:in Spanje opmaken, toch is er
onze werking een zekere vertraging

getreden,.' tengevolge; van .het traag
iigzénden van de dóór de familieleden.

'te vullen-' builetij'néh, waarvan er geen
maar 105 terug te brengen "zijn.

De grootste obstructie v/as echter wel,
van d.e-^yërantw.Qprdeïijkheid welke

nemen vait-jjlj1: die te'fugbrenging.
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Dit alles ;hebben .we, dank zij yeelvul-
is yöetstappén,: kunnen klaar krijgen,
zooverre dat we -begin volgende week

;ar Brussel hopen af te reizen; om de
ts.te;fÖrmah"teiten,:persopnlijk te kun-
a afhandeleïn.\"; ''.. " . . ; . .
De heer Waït'er Baëls .heeft .zich' dan
k spontaan bereid verklaard, zich per-
mlijk met dé verzamelde .documenten
ar hét Zuiden, te begeven om er zelf
t den -gevolmachtigden minister van
mco -onmiddellijk . te- onderhandelen"
de vrijlating-; Van onze yisschers en
lieden, . welke er geïnterneerd .zijn, te
krijgen. : • ' -.
3ij het ter- -pers gaan, ontvingen we
i het Zéeweze,n= de volledige lijst der
Spanje 'geïnterneerde jongens, met
irbij het zeer yerheugencl nieuws, dat1 Zéewèzen wil ïnttaan voor dtt ageh-
-vaihl'dit bestuur, "alsook vo«r de Vis- 11

Bteri..
Veel wat hieromtrent' in de. landelijke
rs geschreyen-3verd over w'aarbprg yan
mmige- organisnien en den -steun van
veré-persorien, is uit de lucht gegrepen.
iVat er ook vari rz;ij en aan wie men
k noodeloqze- bloemetjes wil uitdeelen,
or het itêrugbrëngen van-ónze jongens'
lleir we met den meesten spoed voort-
leren. -' ••': ....... - -; " . . •. • '•-• - :
We hopen dan oókin ons volgend num-
r het vertrek -naar het Zuiden van
:i heer Walter Baels én een ï of • meer
dere personen te kunnen aankondigen.
WoedèrSjTr'vröüwen eii kinderen, heb
op, «Het Visscherijblad» .zal niet- rus-
:i vóór uwe mans, vadertjes, zoons of
niiliêleden zijn teruggekeerd. • •
iïedeii -npg: ontvingen we uit het'Zui-
n eeii; fichrijyeri^weike in al zijn bïtT
held ven -treurigheid, ' het leven ~ vari

ize jongens aldaar afschildert.
Het .is : de gewoonte niet van een zee-
an te klagan. : Wat .we uit dezen brief
in een.- jongen uit Orduna te lezen krij-
n, spoort oris ;nóg. meer' aan, met alle
bgelijke .middëïeh in ons -bereik, aan
i ellendig leven aldaar ten spoedigste
n einde ;te- doen stellen. . .
Alleen dan zullen we tevreden en over-
igd zijn een rechtvaardige zaak gediend
hebben en honderden families geluk-
; te .maken. , Si :v , ,, . . . . .

1 • ' ~' ' P. Vandenbèrghe.
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eevisscherljbekwaamheden

De éxamerïzittijd tóf'het'beicomen van
ploma's, brevetten en vergunningen in
Zeevisscherij, zal plaats hebben van
Februari ek. af, in de lokalen van de
e.vaartschool te Oostende, Zuidstr. 18.
De candidaten, die wenschen aan het
ameii deel te nemen, moeten zich lar
n ir/schrijven: bij den h. Bestuurder
ivjfe Zeevaartschool, 18 Zuidstraat, te
hstende en daartoe voorzien zijn van
lernave'rmelde stukken: uittreksel uit

geboorteakte; bewijs van nationall-
t, diploma' zoo ze reeds houder er van

111. .. • : _ . . . . . ....... . ;'•- • .: - ' . - ' -
Na 3 Februari worden geen Inschrlj-
ngen meer aanvaard.
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Veertien dagen geleden Heten we hier
u korte.bijdrage1 verschijnen, waarin
• op-"de.;eerdér:?passieve houding van

oorlogsgemeenteraad -wezen, alsook
l> het ongewone feit dat Oostende twee
"hepenen telt, waarvan we moeten toe-
fen dat alj, hoe sympathiek deze per-
ken ook:zijn, in" strijd met de'gemeehr
•net niet uit den raad zijn verkozen. -
De Oósténdsche .correspondent van
Het Brügsch" • Handelsblad » bespreekt
>t artikeltje en geeft er in grove woor-
•n een interpretatie aan die heelemaal
'et In den;tekst te vinden is en aan den
'edgelooylgeh lezer, móét doen gelooven

«één.of ander duister element» In
vlaag van «hysterische Idiotie» van

afwezigheid- van den bestuurder van
t Vlsscherljbla"d» gebruik, maakte om
in «venijn»-uit té sputyén In «walge-
ike», «belasterende», «lompe plotrtlge
agheld»!,.. v : .
Een scheldwoord Is altijd een zwak
ntwoord." «Tals-tol ou dis de» choses
loliieurës <nie ie sllence v zeggen we aan
<*»A«L weinig hof felijken correspondent.

..•::v:"-^ *,.'•->-. .-;•• •_ : «Kïeba». ;

Ons volgend nummer op 6 blz

Zonder mogelijken tegenslag, zal ons
volgend nummer op zes bladzijden ver-
schijnen, met' talrijke. nuttige inlichtin-r
gen de bevolking aanbelangend. . .

in de. stadslokalen'-/van'~ de'. Stokholm-
str&at, Oostende; een haridtasch met
belangrijke, maar. yfjpr den vinder waar-
deloóze papieren'. ' : " . " • • - • " • ' - • : • •• : • •

Men wordt-Avérzpcht, tegem góéde be-
looning, déze :tèrüg^'të bezorgen; bureel
van 't blad of aan de eigèhaarster.

van

Winierhulp-postende

' WIJKCOMITE'S.'— Alle wijkmeesters
zijn nu omringd door - een gansche
schaar medewerkers. - Sommige wijkco-
mité's tellen meer dan 20 leden,-die vaak
ondankbaar werk te -verrichten krijgen
bij huisbezoek, uitdeeling van soep, ko-
len of melk, maar-die zich allen zonder
onderscheid met hart en ziel wijden aan
de hun opgelegde taak. Hun werk valt
des te nieer te loven' daar het gedaan
wordt zonder eigenbaat en zonder am-
bitie, tenzij deze hun medemenschen zoo
goed mogelijk moreel- en materieel be-
hulpzaani te zijn. Daarom verdient hun
obscuur werk de • sympathie van allen. -

BEDÉELEWÖISN. tó De bedeelingen
hebben een riegelmatig verloop gekend.

ONXEN RAAD !
•—• ..

Werkt mede aan de
Loterij WINTERHULP

VIJF en HALF MiLLIpEN
2 2 1-4-8 6 P R IJ ZE N

Het Super Groot Lot: EEN MILLIOEN
VIJF .Groore Loten van: f r. 100.000
AGHT Loten van: 50.000
TWAALF Loten van: : 25.000
22460 andere loten van 100 tot

•: -^- - - . - - , - > . 10.000 fr

nóbdzakelijk door ^geweldigen aangroei
van'phdérsteunden, kunnen ,wij 'melden
dat 'alle uitdeélihgén één vlot verloop
kennen. ~ .

MELK. — In het lokaal der Ijzerstraat
alléén, werden jn de week van 11 tot 18
Januari, 1357 liter volle melk uitgedeeld.
De melkbedéeling per wijk is reeds in
zwang voor Heilig Hart, Mafiakerke en
Opex. De andere wijken volgen binnen-
kort. ' . . " ' . . .

KLEEDEREN. — Voor de eerste helft
van Januari werden uitgedeeld:

Voor mannen:. 261 stukken vertegen-
woordigend 10.440 f r.; vóór vrouwen :
268 stukken vertegenwoordigend 22.820
f r.; voor kinderen: 429 stukken vertegen-
woordigend 8.580 f r.; te zamen: 958 stuk-
ken vertegenwoordigend 41.840.fr.

Er wordt nu drie dagen per week uit-
gedeeld, en alle. datums tot : irt Madrt
zijn voorbehouden. Heel dringende ge-
vallen worden eiken dag afgehandeld.

Met bijzonder genoegen melden wij de
medewerking aan het kleedingswerk der
stedelijke én vrije meisjesvakscholen.'

SOEP. -^-•Sedert -de verplichte deel-
name van allé steunti-ekkenden aan de
volkssoép, geschiedt de üitdeeling zonder
horten of stooten in de acht wijken. Be-
nevens volks- én schoolsoep, blijft de
zgn. «vrije» soep .in. zwang. Wat op het
gebied der soep .verwezenlijkt werd, ver-
dient speciaal .vermeld. :

De cijfers der voorbereiding voor de
week 13-18 Januari luiden als-•'..volgt;:
yolkssoëp: 19.96() rantsoenen;'vHje spep:
2.196 ,rantsoenen; 'schoolsoep: 26.639
rantsoenen; hetzij samen: 19.958 liter of
3.330 liter per dag. '•• -.

Er .wordt thans gekookt .in 27 'fornui-
zen, dank zij de aankomst van stads-
materiaal. . . •

Wij houden- er aan te wijzen op de
absolute, noodzakelijkheid voor ajle
soepafnemers de vereiscHte rantsoen-
zegels af te geven. Zonder deze laatste
kan geen herbevoorrading geschieden.

KOLEN.— De eerste uitdeelingsbeurt
loopt ten einde. Allen die in de onmoge-
lijkheid waren de kolen af te halen,
kregen ze thuis besteld. De tweede uit-
deelingsbeurt vangt aan op 27 Januari.
Een nieuwe hoeveelheid van 80 kgr. zal
per gezin gegeven worden.

WAAR GAAT HET GELD HEEN? —
De medewerking van menschen uit alle
lagen der bevolking Wijst er op dat de
Winterhulp-idee meer en meer veld wint
en dat de saboteurs van WH andere ar-
gumenten zullen moeten vinden dan
leugens en onnoozele beweringen.

Wij herhalen dat geen enkele functie,
hoe belangrijk ze ook zij, door WH be-
zoldigd wordt. Dus gaat 100 t.h. van het
Ingezamelde geld naar de behoeftigen.

De cijfers aangehaald m dit en in
voorgaaride artikels toonen aan dat er
zeer veel geld noodig Is om aan de arm-
sten onzer broeders de meest elemen-
taire hulp te verschaffen.

Op onze postrekening beliepen de
stortingen op 18 Januari fr. 204.990,35.
Dit is een mooie som, maar al degenen
die hun penning nog njet stortten ten
bate van WH, moeten ook bewijzen dat
solidariteit geen Ijdel woord is. Iedereen
heeft recht op een menschwaardlg be-
staan. Zij die dit begrijpen storten op
ons postchecknummer 4645.54 Wlnter-
hülp Oostende óf «p dit van het Provin-
ciaal Comité 222.62 Brugge.

FEESTEN. ~ Wij kunnen nu melden
dat de eerste reeks feesten aanvangt op
16 Februari, en,zal doorgaan In zes ver-
schillende zalen, der stad, telkens! den
Zondagnamiddag. Dé helft der kaarten
zar voorbehouden, zijn aan de onder-
steunden. Het; worden aangename ont-
spannings-maMnées, waarvan we toekor
mende week h»t programma zullen ge-
ven,-' ' • ' " ' • ' ^ ' -v ' - .v ' - ; " ' • ' . . . ' • • '

v Het Prpp.-Com, Oostende.

Het biljet:-f r- 5.0. Het.yiJFDE:"fr. .10

• ' . - ! Trekking: KORTELINGS

WINTERHULP steunt de noodlijdende

Correspondenten gevraagd

WIJ ZOEKEN EEN GESCHIKT COR-
RSSPONDENT voor Blankenberge, Heist
aan Zee en Breedehe. .^Schrijven met
referenties, bureel van 't. blad.'

Voor de Sprotinvoerders

De'Bpnd der Sprotinvqerders heeft be-
sloten slechts, goederen af te leveren in-
"diefï^de- 'atnerrjers^ zich- vërbiiidea^Pj-
'gendé voorwa'arden stipt,;na..te 'volgen.

i:) De goederen dienen cpmptant be-
taald te worden bij .af levering;

2) De sprot dient verpakt, te. wprden
in manden met 5 kg. net. De mand wordt
aangerekend aan 3 f n en teruggenomen
aan 1;50 f r. Elke mand dient geleverd
te ; worden niet eeiy etiket .waaróp" de
naam van'den rpoker vermeld staat, als-
mede dé datum van levering of verzen-
ding.

3) Elke verkoop van. gerookte sprot
moet geschieden met 'faktuur, waarop
7 t.h. taks dient toegepast te worden.

4) De rooker mag géén hopger wih^t
berekenen dan 20 t.h. van den kostprijs
zijner gerookte sprot, wanneer hij aan
een vportvei-kpoper levert (bij voorbeeld,
indien men versche sprot koopt aan 6 f r.
de kg:, zou ze-na rooken én bereiden 10
fr. de kg. kosten; daarop mag men 20 t.h.
winst berekenen, hetzij 2 f r. de kg.; deze
sprot mag dus verkocht worden aan 12
fr. de kg.). De rooker mag 10 t.h.: riieer.
winst rekenen als hij per. 2 a 3 mandjes
(dus per. kleine hoeveelheid) aan één
winkel levert.

5) De rooker zal nagaan 'dat zijn
kliënten g'rooter winst nemen als: 10 t.h.
op den kostprijs door een yoortverkoo-
per'; 30 t.h. op dèri kostprijs door een
winkelier. , . . : ] . ' • •

De af nemers zullen; stipt deze voor-
waarden naleven, zóonie.t kan hun alle
verdere" levering geweigerd worden. De
rooker kan hetzelfde doen met zijn
kliënten als zij hooger winst nemen dan
vastgesteld.

Alle verhandelingen zijn onder con-
trool der Controleurs van Loonen en
Prijzen. - V

Aan onze Abonnenten in
Nederland

Van onze tariljké lezers in Nederland,
krijgen we bericht ^Isdat et hen onmo-
gelijk is hun abonnementsgeld te stor-
ten, daar de Girodienst voor België nog
gesloten is^ en alle betalingen aan Bel-
gische, Zweedsche en Zwitsersahe cre-
diteuren, zoowel ''ter voldoening van
schulden wegens goederenlevering als
uit anderen hoofde, voor storting bij hét
Nederlandsen CleSringinstituut dienen
te-^geschieden.

^Als gevolg, .hiervan en op aandringen
van" talrijke abonnenten in Nederland,
hebben we besloten onze abonnenten
aldaar voorloopig voort te bedienen, in
afwachting da,t .de-;rechtstreeksche over-
schVjvmgen naar België wórden toege-
laten .: ;

Aan de Vischhandelaars

De Pers én'Propagandadienst van de
Nationale Landbouw- en Voedingscorpo-
ratie verzpekt.het volgende-mede t« dee-
len: s s ' - ' -

pe Vischhandelaars, die rechtstreeks:
iriVde mijn .kochten van Oostende, Zee-
briiggë, . Nieüwpoort of Blankenberge,
worden hier.bij verzocht aan de Hoofd-

.gróppéerïng; '"'«Viscir en Visscherijpro-
I üutó,èn>,", Middaglijnstraat 31, Brussel, ui
"gl^ti'aaVTaan*'teï-geveh^-*ïpeveel. zi j.ïiri-de
jateri. 1937-1938 gekocht hebben .aaii:

, : ï.;Versche. Visch
• . 2. Haring

3. Garnaleri
-4.:. Sprot

Alleen^dié-hoeveelheden; komeri^in aan-
nerkhig,: die^regélmatig' geboekt staan.

De aangifte moet binnen de acht da-
gen geschieden.

. ' ***
De yischinvóerders worden hierbij ver-

zocht aaii dé^hpódgroepeering1 «Visch en
Visscherijprqductén», Middagjijnstraat,,
31, Bi-ussel; in globaal aan te geven, hoe-
veel zij iri''de'1 jaren 1937-1938 ingevoerd
hebbéïr-aah: ' - ' .

1. Vërsehe Visch
2. Haring: 3b)-;yersche. en gezouten

•By^Gérookte eri gedroogd»
3. Garnaalfva) Gepelde

b) Ongepelde
4. Sprot -. .
5. Kreeften- • " - -
Alleen dié hoeveelheden komen in aan-

merking die ré~gelmatig geboekt staan. '••;
De aangifte moet binnen Üe acht da-

gen geschieden.

Wij vestigen de.,aandacht van de Cor-
poratie op het feit dat deze aangiften
gewettigd zouden moeten worden door
de •'. plaatselijke .yischmijnbestuurders,
daar anders bedrog niet z»l uitgesloten
zijn. ;. ;

De gevraagde inlichtingen tergen an-
derzijds zeer veel werk en kü.nnen biii-'
nen de acht dagen door de belangheb-
benden onmogelijk geleverd warden. Wij
zijn overtuigd dat de Corporatialeider dit
zal inzien, '.

Voor de Vervoerders

Er wordt de eigenaars vany" vrachtwa-
gens er op gewezen dat, gezien .het be-
sluit van 19 December. 1940,-het hun ver-
boden is ledig te rijden buiten eeittkring
van 10 Km. rondom het' centrum waar
het voertuig thuis hoort zónder een toe-
lating van het vervoerbureau. Buiten een
kring van 25 Km. mag niet gereden wor-
den zonder één verkeerstoelating.

Alle aanvragen tot vervoer en tot ver-
keer kunnen binnen de gewone openings-
uren van het vervoerbureau worden af-
geleverd t.t.z. alle werkdagen van 9.30
tot 12.30 u. en van 14 tot 17.30 u., 's Za-
terdags van 9.30 tot 13 u. Zij moeten
ten minste 24 uren óp voorhand Inge-
diend worden, dit om alle mogelijke
coördinatie te kunnen bewerkstelligen.

De krachtens een verkeerstoelating
vervoerde zendingen moeten vergezeld
gaan van bescheiden, die een gemakke-
lijke identifioeerlng onderweg mogelijk
maken. De vervoerder, die een toelating
gevraagd en bekomen heeft voor het ver-
voeren Tan bepaalde goederen of voor
een gewicht van 3.000 kg., mag die toe-
lating bij voorbeeld niet gebruiken voor
andere goederen of voor het vervoer van
een gewicht van slechts 500 kg. In het
eerste geval wordt misschien een ver-
voer van vitaal belang door een dood-
gewoon vervoer vervangen; In het twee-
de geval Is het misschien een slecht ge-
bruik van het voertuig en een verspilling
van motorbrandstof,
• Om dergelijke misbruiken te keer te
gaan, voorziet het besluit van 19 Decv
1940 de tusschenfcomst. .van hem, voor
wlen de koopwaren bestemd zijn. Deze
laatste Is ertoe gehouden zijn handtee-
kenlng en den datum van aflevering In
den reiswljzer van het gebezigd voertuig
té plaatsen; daardoor bevestigt de be-
stemmeling dat de daarin vermelde za-
ken hem werkelijk yrerdeft besteld doof"
het voertuig, waarvoor dien reïswljzeV

'

geldt. Valsche verklaringen, onvolledige
verklaringen of weglatingen worden ge-
straft met dezelfde straffen, als die voor-
zien bij het .besluit van-30 Aug. 1940.
De bestemmeling plaatst zijn handtee-
kening in het vak «Opmerkingen» van
den reiswijzer. - f - '

De algemeene toestand - van het ver- j
voerwezen in België eischt. dat al de
middelen van vervoer over; den weg on-
der een krachtige leiding^ gegroepeerd
worden niet .het doel ze ! op de meest
rationeele' wijze te gebruik :en. De mid-
delen van vervoer over deri. weg .dienen
zoodanig aangewend dat biet bijzonder
dringend vervoer verzekerd wordt.

Is aanzien als bijzonder dirlngend ver-
vper: - . •;

a) het vervoer van en naa.r de stations
(met inbegrip1 van'rde buurt spoorstations
en de havens);
, b) de bevoorrading. van de bevolRlng

met allernoodwéndlgste goederen;
' c) hefc'<vervÖer van arbeidskrachten;

d) de bedfénlniè'-van de belangrijkste
bedrijven en'in de'eerste ulaats van d«
Xöedingsb'edH jven;

je) het uitvoeren van. .bijzonder ver-
voer,'voor zoover: dlü dringend Is.

Het bestellen en afhalen ten huize,
per vrachtwagen,5 van goederen welke
kunnen gedrèfgën,1 per hand- of paarde-
wagens kunnen vervoerd worden, Is ver-
boden. ... / ;

Het is-.tevens verboden zich met een
vrachtwagen- naar markteiU te . begeven
bulten / de ••"verblijfplaats om er waren te
verkoopf.rt 'dié aldaar In voldoende
voorhadden zfjn;"' \ .

pe suf geleverde motorbrandstof mag
alleen /aangewend, worden tot die jdoel-
elnden welke :tip de motorbralndstofpan-
vraag vermeld 'éföan. Elk misbruik op
dit

Van onze Reis naar Frankrijk terug

Op het oogenblik dat we deze regelen
neerpennen, kunnen we onze talrijke
lezers reeds melden, dat heden. Vrijdag-
morgen de wagons in de stations te
Heist, Nieuwpoort en Oostende aangeko-
men zijn mét al het werk er aan ver-
bonden:

Het is ons dan sok, bij het ter pers
gaafiViÖnnipgeliik te melden wat en voor
wie allemaal kleedéren, meubelen en
vischtuig zijn medegebracht, omdat niet
alleen de lijsten in de handen vertoeven'
van üen heer Sabbe, die dit zaakje tot
in de ̂ -puntjes verzorgd heeft, maar ook
omdatf'pns den tijd ontbreekt dit thans
reeds aan het publiek kenbaar te maken..
Het lossen van de wagons moet ten an-
dere in een minimum van tijd geschie-
den. • . .

Oride.rtusschen kunnen we reecis zeg-
gen; i'datUhet- Oostendsch gemeentebe-
stuur,da.t éérst geweigerd had één toe-
lage té verleenen, na een onderhoud
welke we verleden we.ek niet' het Sche-
pencollege hadden, .beslist heeft de kos-
ten yaii het lossen en vervoeren van de
goederen naar 'de Oósténdsche geteis-
terdeii op zich te nemen "en daarenboven
een lokaal ter beschikking zal stellen om
der andere, goederen, waarvan de eige-
naars soms- hier niet zouden vertoeven,
te bergen.' • " •

We kunnen ons omtrent deze tusschen-
kömst''slechts'.'Verheugen en hopen, .dat
het terugbrengen van de góéderen door
de-groep Sabbé verwezenlijkt, volledige

tevredenheid zal verwekken, zoowel op
gebied van de vlugheid waarmede zulks
is geschied, als op gebied van de geringe
kosten welke deze voor elkeen zullen
meebrengen. . . . . . - ' • •

Alle inlichtingen omtrent de vaartui-
gen welke we in de Pransche havens
weten liggen en hun .toestand, onze ver-
dere reis van Dieppe naar. Cherbourg en
St. Vaast, het onderhoud welke we te
Cherbourg. hadden omtrent het terug-
brengen van schepen, de toestand van
veel' goederen, het ontvangen van de
huurgelden, enz.,- zien we ons verplicht
bij tijd- en plaatsgebrek naar ons vol-
gend nummer te verschuiven. •

We zijn sedert onzen terugkeer ten
andere zoodanig door het bezoek van
talrijke menschen, in verband met de
repatrieering van onze aeeliedeh uit
Spanje en de opdrachten van onze reis,
in beslag genomen, dat hét ons onmo-
gelijk is thans breedvoerig over al wat
gebeurd is uit te wijden.

Volgende week verschijnt ons blad op
6 bladzijden en zal het zeer veel inlich-
tingen bevatten welke de bevolking aan-
belangen.

Alhoewel we het geduld van onze le-
zers aldus op de proef moeten .stellen,
hopen we hen in ons volgend nummer
meer dan voldoening te kunnen schen-
ken. . • .'

P. Vandenbèrghe.

-:eifeöWs^

.•e>
t»»

Wij hebben nieuws van,

— gëbted zaf. onverniydeïljk tóe....«»,—
Kfeg van dë^ pompkaart tot gevolg h.«b-
f c * h . - ; . ' • " ' ! '" • ' • '. > . . , . . • "• •

Wij doen opnieuw een vriendelijken,
doch dringenden oproep tot al degenen,
welke^inlichtingen • kunnen verschaffen
nopens de ili deze rubriek vermelde pér-
sonenrof vaartuigen. De kleinste aanwij-
zing kan somtijds aanleiding geven tot
belangrijke vaststellingen. Hierdoor be-
wijst, men een menschüevendé daad en
voldoet men aan een plicht van solida-
riteit; Wij; :beter dan wie ook, kunrien
den angst beseffen waarin sommige huis-
gezinnen nog verkeerèn nopens het lot
van een of ander familielid, welke door
de'ttagische gebeurtenissen van zijn ge-
zin 'gescheiden werd.":De.talrijke brieven
en bezoeken, welke we '.dagelijks ontvah-
gen,-^rieken boekdéelën. Ongelukkiglijk
zij'n^we niet steeds in staat deze op vol-
doende wijze te beantwoorden, en we
herhalen het: sommige personen kunnen
ons hierin zeer nuttig zijn.

Zelfs'degenen welke over inlichtingen
besciiikicëri over vaartuigen én personen,
die in hét buitenland verblijven en waar-
van':èr nog geen sprake geweest is in
deze rubriek, raden we aan deae onver-
wijld mede te deelen. Men kan nooit we-
ten wie men uit den nood kan helpen
of geruststellen. De kosten der briefwis-
seling, welke hieraan zouden kunnen
verbonden zijn, zullen desnoods door ons
vergoed worden.

Lezers, talrijke huisgezinnen, die nog
in groote onrust verkeerèn, rekenen op
U en danken U bij voorbaat.

' ->'*&#:
VANDEN EEKHOUTE F., schipper bij

het Belgisch loodswezen te Vlissingen,
evenals den heer Erasmus uit Breskens,
melden ons dat zij het visschersvaartuig
N.24 onbeheerd hebben zieii liggen in
de haven van Breskens. Het Water-
BChoutsambt van Nieuwpoort meldt ons
thans, dat het niet de N.24 is die daür
ligt, maar de N.34 «Gilbert-Armand»,
toebehoorende aan Rochus Coulier uit
Koksijde. !
'• Na onderzoek is dit juist bevonden. De
eigenaars werden aldus door ons ver-
wittigd.

• • • • , • • '- A ' •
Weet er iemand nieuws van: TELES-

PHÖRË ALFRED LANEREÖ; geboren te
Gravelines den 14 Juli 1905, gehuwd met
Germalne Robaert, laatst gezien te Lo-
rientidén 24'? Mei 1940?

'.'*1"" ' A
Kan men ons Inlichtingen bezorgen

over ALFONS VANWEBEGHEM, geboren
den 26- Mei 1895 te Kortrijk ? Vaarde
vroeger aan boord van de SS. Yvonne.
Kan Iemand met zekerheid verklaren
wat ''er van dit vaartuig geworden is?

De familie Vanwebeghem-Taéymans,
wonende Beefcstraat 12, Kortrijk, ver-
keert in ongerustheid over het lot van
eerstgenoemde.-

-•il, -,v-' . - - ' ' • ""••• ff
AAN M. VANDRIESSCHE AIME, uit

St. Kruis. — WIJ hebben geen lijst ge-
p,ubllceerd van vluchtelingen, echter een
onvolledige lijst van personen welke we
tijdens ons verblijf In Frankrijk ontmoet
hebbeiiuKunt ge naam en voornaam op-
gevëi}V'van uw echtgenoote en kind, op-
dat «wij een oproep In ons blad-zouden
kunnen plaatsen?

• • • * : ' • . , - . A . . • • .
AAN-We SERIE, Bouchaute. — De Z.65

vertoef€';: waarschijnlijk In Engeland.
Hebt'tl reeds getracht met hem In ver-
binding te komen langs Postbox 506, Lis-
sabon, Portugal of langs Herregasse 23,
Berrie, Zwitserland? Wij raden U dit aan.

Wee,t ienïand nieuws over; QÜINTENS ;
ED., Statiestraat 12, Zandvpordé, yerr . . ' - ' - .
trokken met de maalboót «Prins. Char-
les»? Eén oude moeder is" ongerust "hé-
pens het lot van haar zoon:- >-~ '.>*:-

Wij kunnen, in elk geyal zeggen,dat. de.',
passagiers van die maaiboot in^ngeland
afgezet werden. ' . ' " ' . • ! , - ' . . . • . " . . . .

: - • « V : ' - . . • • • • ( . ' . . : • • '
AAN M/DE BROUCKERE, Blankenber-

ge.'— De heer Ct. Loze meldt ons dat
de -heer R. Vanhove, •secretaris Vaii.de
Zeevaartshopl,. thans in Engeiand ver-
toeft, waarschijnlijk te Londen. :

A . - • , - . . • " - , . ;
DE HEER JOHN DE RÓO meldt ons

dat hij vanwege ALBERT'pÉ RÓO,
langs hét- Internationaal Rood Kruis,
nieuws uib Engeiand ontvangen heeft. :
Hij meld» dat de gansche familie zich
daar bevindt. Al degenen "die mét Albert
De Roo, aan boord vari O.350 vertrokken, ;

verkeerèn dus nog in goede gezondheid. >
' .' ! A..-. :, 1 : - ; " • • • • ' - • • ; • • • - " •-

Wij vernemen dat het visschersvaar-
tuig O.349 «ANNE-MARIE» veilig te Bri-
xam in Engeland aangekomen is; dit .
wordt ons gemeld door een persoon die •
inlichtingen ont/aiifjen heeft vanwege
GUSTAAF BÉY/EN, matroos -aan boord
van d i t vaartuig. . • . . - . . -

.'. - • - ' . - : • '
AAN H. VIEREN, Brugge. — Tijdens

onze reis hebben we kunnen vaststellen •
dat O.237 zich in drijve.ide toestand te
Dieppe bevindt. Dit vaartuig t'tn gemak-
kelijk zeevaardig gemaakt worden. ;:. •

- • -': A .- •- . ' ' :•" • -
AAN M. CLOET, •N.ieuwpoort. — Voor

alle inlichtingen nopens het <huurgeld
van uw vaartuig, wé.ndt U tot het plaat-• • • •
selijk waterschoutsambt, dat gereedelijk
U zal bijstaan in het vervullen van alle -•
formaliteiten. ' . .

A . - - " • • • o
Vanwege den heer JOSEPH COOSE-

MANS, machinist aan boord van O.127
«Basile-Georges», toebehoorende aan K.
L. Haelewyck, ontvingen we nieuws dat
hij in goede gezondheid te Swansea ver-- -
toeft. De familieleden en vrienden van
hen die met de O.127 vertrokken zijn,
mogen dus omtrent het lot van de hun- -
nen gerust zijn. .

A . . : • • :
AAN MEVR. FRANS GOETGHEBEUR,

Den Haan. — Door het lezen van ons
vorig nummer, laat Blanche Belpaeme, -
Nukkerwijk 58, Breedene, ons weten dat
ze van haar broeder Isidoor Belp'aeme,
kapitein van de SS.O.I58 «Edouard An-
seele», waarop uw zoon Insgelijks Is, '
nieuws ontvangen heeft, waaruit blijkt
dat allen in goede, gezondheid zijn. Zij
laat weten dat gij moet schrijven aan M.
sabon, Portugal. Haar broeder zal er wei
vóór zorgen den brief aan uw zoon over
te maken.

' * ' '- ' '
- : Wij hebben nieuws van Mevr. RO-
CHUS-COULIER uit Coxyde, waaruit
blijkt dat het vaartuig, dat te Breskens
door den heer Erasmus.en deji schipper
yan hek Belgisch loods'wezen* gezien w«rd,
wel degelijk de N.24 is^ (ex N.34).

Mev. Rochus-Coulfer bedankt deze hee-
ren voor de Inlichtingen die haar thans
gerust stellen nopens het lot van haar
vaartuig.
; - . . . . A • • • • .
: AAN MARGÜERITE VAN PARYS, Eer-
negem. —• De O.312 en O.325> vertoeven
in Engeland. Kan ons Iemand * inllchtlh-
gen-geven .nopens ALBEÊT en<LEVINE

die er mede vertrokken?

«l
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van Straffen

BAMK VAN BRUSSEL
^ • NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP —
iUJHUlS OOSTENDE : 3, WAl'ENPLAATS
BUREEL: VISCHMIJN BESTUURSGEBOUW

Béwarüig van Effecten ^— Verhuring van Brandkasten —
Bewaring van kostbare waarden, onder omslag, in pakkèt-

'M ten of verzegelde kisten.

ALLERLEI

NATIONALE LANDBOUW- EN
^ VOEDINGSCORPORATIE
i .•••--'• ••-••• ." . •. :

Bericht aaii de in-' en uitvoerders
.- Met het oog den iii- én uitvoer van
landbouw-, ^tuüiböuw- én voedingswaren
op beroepsbasis te organiseeren, werd in
den loop" der vorige maand door de Na-
tionale Landbouw- en Voedingscorpora-
tie aan de in- én uitvoerders van bo-
vengenoemde .producten gevraagd, zich
te doen kennen vóór 31 December 1940.

Gezien de korte tijdspanne waarover
de betrokken firma's beschikten om de-
zen oproep te beantwoorden, zullen de
gevraagde inlichtingen door de Natio-
nale Landbouw-. en Voedingscorporatie
tot op 20 Januari ek. (uiterste datum)
aangenomen worden.

Volgende, gegevens zijn noodzakelijk:
naam of handelsnaam, adres, nummer
van inschrijving in Het Handelsregister,
datum van inschrijving, hoedanigheid
van de inschrijving, in- of uitgevoerde
producten met aanduiding der landen.

Deze inlichtingen moeten schriftelijk
en zoo nauwkeurig mogelijk medege-
deeld worden.

»*»
De Dienst van de Pers en Propaganda

van de Nationale Landbouw- en Voe-
dingsorporatie deelt ons
mede:

het volgende

Een Brusselsch blad heeft dezer dagen
een lijst gepubliceerd van de Belgische
brouwerijen onder den titel: «De Leden
van het Verbond van Brouwerijen en
Mouterijen in België».

Wij zien ons verplicht de aandacht
van de betrokken personen hierop te

geen

ïei Karakter heeft en
ven
brouwerijen van het land" omvat.

AUTONUMMERPLATEN

De bestuurders van auto's en motor-
rijwielen, waarvan de Belgische num-
.uerplaat tegelijk met hun motorvoer-
tuig'werd .opgeëischt, moeten daarvan
.tennis geven aan den Dienst van het
vVegverkeer, 13, Galileelaan, te Brussel,
revens zullen zij het juiste nummer dei
jiaat aanduiden, alsmede de overheid
j ie de opeisching deed, den datum ervan
_u de plaats waar zulks geschiedde. Ei
aient insgelijks aangegeven of het num-
.aerbewijs werd opgeëischt. Van be-
voelde verklaring zal melding gemaakt
.vorden in 's Rijks algemeen Reperto-
.ium van de motorvoertuigen.

In geval later de plaat en het num-
aierbewijs, of van een dezer stukken,
„eruggegeyen worden, moet de betrok-
.«n houder daarvan insgelijks aan ver-
melden dienst kennis geven.

VERVOER PER SPOOR

Volgens verordening van den Militai-
ren bevelhebber voor België en Noord-
ijïankrijk, wordt er op gewezen dat het
lossen en laden van spoorwagens moet
geschieden binnen den daartoe bepaal-
den tijd, ook op Zon- en feestdagen, met
uitzondering van Nieuwjaar, Paschen,
Sinksen en Kerstdag. Niet navolging van
dit besluit wordt met de daarbij be-
paalde tuchtmaatregelen gestraft.

WEDSTRIJD VOOR HET ONTWER-
PEN VAN EEN AANPLAKBRIEF

VOOR WINTERHULP

Het Provinciaal Comité voor Winter-. uu »<•;, v*., UMW «l u t vi ASVS41.U. ^<~V41 CTUCkCJ, \Ji~ Vil»!»-»
ficieel karakter heeft en dat daarenbo- ?„u hp^hikkpn nvpr PPTI aanolakbriefdp mpfïpppripfilrip lüct niot oiio te DescniKKen over een aaiipidKoriei,

reriienvfn het land nm^,f *«"« speciaal zou spreken tot het hartrerijen van het land omvat. 'der West-Vlamingen, heeft besloten een
Bijdragen van 1940, geïnd of nog t« wedstrijd in te richten voor het ontwer-

innen door de Beroepsorganisaties Pen van zulken aanplakbrief. De voor-
Wij maken er de leden van

roepsorganisatie attent op dat alleen

waarden tot mededinging zijn de vol-
de be- <*ende-

" , » moptpn in West-
de Nationale Landbouw- en Voedings- Vlaanderen woonachtigcorporatie het recht-heeft de beroeps- Vlaanderen woonachtig
bijdragen te innen, voor alles wat be- ' 2> de aanplakbrief heeft het gewoon
treft de productie, de bewerking, de formaat en is ' natuurlijk voorzien m
verwerking, de handel der producten die kleuren; de ontwerpen moeten uitge-
tot haar bevoegdheid behooren. .voerd worden op formaat 55x72;

Wij herinneren daarom aan artikel 15 3) de bedoeling is: bij elkeen die deze
van de statuten bij besluit van 27 Au- affiche ziet — en die dus in de over-
gustus 1940 verschenen in het Staats- gxoote meerderheid der gevaren een
blad nr. 85 van 30 Augustus 1940, dat Westvlaming is — het verlangen en het
bepaalt: j inzicht wekken daadwerkelijk aan Win-

Alle instellingen, die tot de bevoegd- terhulp mede te werken;
heid behooren van de Nationale Land- \ 4) de ontwerpen moeten — en mogen
bouw- en Voedingscorporatie, moeten slechts — als tekst dragen: < West-
een bijdrage storten; in evenredigheid Vlaanderen steunt Winterhulp»;
"SL*1,?": economisch belang. | 5) de ontwerpen moeten binnengeko-

Dit beteekent dat de Corporatie gelast men zijn bij het Provinciaal Comité
is met de behartiging der algemeene en voor winterhulp, 35 Vlamingstraat, te

a " " a I e e n e n
ke tot één der hoogervermelde bedrij-
vighèden behooren. - - • ' -•-'••

Hoofdgrpepeering Tuinbouwproducten
De Dienst voor' Pers en Propaganda

van de Nationale Landbouw- en Voe-
dingscorporatie deelt mede:

De belanghebbenden di

?~ Brugge, den Vrijdag 14 Februari a.s.
en, .welke dien dag niet binnen

zijn, komen niet meer in aanmerking.
6) zij moeten onderteekend zijn mét

een kenspreuk en vergezeld van een ge-
sloten omslag, waarop langs buiten de-
zelfde kenspreuk vermeld staat en die

werper bevat,
dé Jury zal later

toren, Wetstraat 163, worden ervan ver-
,als volgt: eerste prijs, , -

wittigd dat zij dit onderhoud vooraf 150° £r- <net bekroonde ontwerp wordt
schriftelijk dienen aan te vragen.

Aan de Fabrikanten van Zuurkool
Ten einde de Nationale Landbouw- en

door het feit zelf eigendom van het Pro-
vinciaal Comité voor Winterhulp van
West-Vlaanderen); tweede prijs: 500 f r.;
derde prijs: 300 fr. Ingeval het Comité

Voedingscorporatie toe te laten zich een ' wenscht eigenaar te worden van hét
duidelijk gedacht te vormen van de hoe-! tweede of derde geklasseerd ontwerp,
veelheden blik door de fabrikanten van kan het dit mits oplage van 500 fr. bo-
zuurkool verbruikt, heeft zij de eer U te' ven vermelde prijzen. De Jury blijft vrij
vragen haar -de volgende inlichtingen te' de prijzen niet toe te kennen,
willen verstrekken vóór 26 Januari 1941 j Elke inzending beteekent instemming
op.adres «Hpofdgroepeering Tuinbouw- niet deze voorwaarden,
producten», Wetstraat, 163, Brussel:

1) de hoeveelheid blik die door de
firma rechtstreeks ingevoerd werd in de
jaren 1937-1938-1939 (invoerbewijzen bij-
voegen, deze woren na inzage terugge-
stuurd) ;

2) de hoeveelheid doozen door de fir-
ma verkocht en verzonden in 1937-1938-
1939 (maten en hoeveelheden
den).

aandui-

MAATRECELEN TEGEN DE
ONTUCHT

In het Staatsblad van 16 dezer, ver-
schenen nieuwe uitgebreide verordenin-
gen aangaande het beperken en de kon-
tropl der ontucht.

Strenge straffen worden voorzien voor
_ vrouwen die er een stieltje van maken
Deze gegevens zullen als basis kunnen en die niet regelmatig ingeschreven zijn.

gebruikt worden voor de eventueele ver- ook voor dezen die aan publieke vrou-
deeling van het blik dat ter beschikking wen kamers of appartementen verhuren
van de fabrikanten zou kunnen gesteld om er hun bedrijf uit te voeren.

Het medisch toezicht voor het bestrij-worden.

Aangifte van Stroo
Artikel 7 van het besluit van 7 Januari

den van geslachtsziekten en tuberculose
wordt verscherpt.

.„,.„ . A . , Wij zijn de meening toegedaan, dat
ieder persoon, met voort-1 er iets in deze „ieuwe verordeningen ont-

- 'oo (dus b.v. handelaar, breekt: namelijk de straffen die zouden
ae vijr aagen, DIJ net moeten toegepast worden aan de ouders

el van de Hoofdgroe- van minderjarige n-eisjes.
te doen van het stroo. Er zijn te veel ouders, die door laks-

L.«„« öi„«« - m fc oog op en ver'iheid of door geldzucht gedreven, de
koop eigenaar is. | oogen sluiten voor het gedoe van hunne
** * p i i?un d e jte'selljke aangifte dochters, ja zelfs die ze aanmoedigen tot
te doen hebben worden er om verzocht de ontucht
deze, gemakkelijkheidshalve, recht-, Ook daa'r moet met de meestp stren„
streeks aan den Centralen Dienst van' heVd ineegreMn vJSrdPn
de Hoofdgroepeering «Graangewassen e'd infsrepen worden,

en Veevoeders», Warandeberg 4, Brussel, Ondertusschen mogen we zeggen dat
te laten geworden.

ONZE MARINESCHOLEN

Het Bestuur van het Beheer van Zee-
wezen, in akkoord met de bezettende
overheid, heeft besloten de deuren van
de scholen voor zeelieden en visschers
terug open te stellen. Zooals men weet,
zijn de lessen in de Zeewetenschappen j -
ke Hoogeschóol te Antwerpen en de
Rijksmarlneschool in onze stad hervat.
Ook de visschersscholen van Blanken-
berge, Heist, Zeebrugge, Nieüwpoort,
Oostduinkerke en De Panne hebben alle
bedrijvigheid met vollen moed weer
aangepakt in afwachting dat ook hier
de zoo doodnoodige hervormingen door-
gedreven worden.

DE DAGEN LENGEN

Op 31 Januari zullen de dagen reeds
een uur en vijf minuten in daglicht heb-
ben toegewonnen, of anders gezegd, l u.
5 m. minder verbruik van electricitelt
per dag! En in menig huisgezin zal dit
welkom zijn!

HET SUBSIDIEEREN VAN
WINTERHULP

De gemeenten die een normaal vol-
komen sluitende begrooting hebben en
een niet overdreven belastingdruk, zijn
vrij binnen de perken van hunne be-
grooting Winterhupl te steunen.

De gemeenten die hunne begrooting
niet normaal kunnen sluiten, zooals Oos-
tende, mogen geen subsidies, hoe gering
ook, toekennen. Daar deze gemeenten
zelf den steun van andere moeten in-
roepen, moeten zij zich van alle vrij-
gevigheid onthouden.

De bijzondere Commissie, gelast met
het onderzoek der verscheidene gevallen
van het personeel dat tijdelijk de stad
verliet gedurende de bange dagen van
Mei 1.1., heeft uitspraak gedaan in ,de
volgende gevallen:

— Mevr. Van Praet, dactylo, wordt
geschorst voor 3 maanden, vanaf haar
terugkomst in onze stad.

— M. Corteil, bode bij den verlich-
tingsdienst, wordt vrijgesproken, daar
hij gehandeld heeft in de gedachte dat
nij dienstplichtig was.

— M. Maeckelberghe, vischkeurder in
de vischmijn, ziet zijn opgelegde schor-
sing van 2 maanden bekrachtigd.

— M. Beernaerts, inkasseerder bij den
Waterdienst, krijgt een schorsing van
l maand.

— M. Dewuffel ziet zijn straf vermin-
ieren tot l maand schorsing.

— M. Borrey, die voor 2 maanden ge-
;chorst werd, wordt vrijgesproken, daar
aanvaard wordt dat hij dienstplichtig
.vas.

— M. Pylyser, die vrijgesproken werd,
:iet deze uitspraak bekrachtigen.

— M. Van Branteghem, sekretaris van
iet Muziekconservatorium. wordt vrij-
jesproken, daar aanvaard wordt dat hij
nilitieplichtig was.

— M. Gerard Desmedt, bediende bij
ten Gasdienst, die door het gemeente-
Bestuur was vrijgesproken, wordt .voor
} maanden geschorst.

— M'Ocket Norbert, kassier bij den
Gasdienst, die eveneens vrijgesproken
werd, kreeg l maand schorsing.

— M. Louis Zonnekeyn, vischkeurder,
ziet zijn straf verhoogd van l maand
op 4 maanden schorsing.

— De sluisknecht Delrue, die vrijge-
sproken werd, wordt voor l maand ge-
schorst, l

— De stadswerkman Mathieu Desmedt
ziet zijn straf verminderen van 2 maan-j
den op 6 weken. . . ..."

— De stadswerkman Dufour is in het-;
zelfde geval: l maand in plaats van 2.;

— De politieagent Artfc ir Ouvry ziet
zijn straf van 4 maanden schorsing.be-
krachtigen.

— Mevrouw Foutrei, leerares, is ge-
lukkig, haar straf van 4 maanden op
l maand schorsing gebracht te zien.

— Mejuffer Yvonne Van Slembrquck
ondervindt het tegenovergestelde:, zij
krijgt 4 maanden schorsing in plaats
van 2 maanden. i

— Mej. Philomene Waterschoot, /lee-
rares, vond genade in de oogen der j
Brugsche Commissie en ziet hare straf (
verminderen van 4 maanden op l m.

Wat men er ook over denke, wij kun-
nen de toegepaste straffen niet bijtre-
den, omdat een gerechtelijke uitspraak
steeds moet aanzien worden als één
rechtskundige/eerlijke en onafhanke-
lijke beoordeeling en een bijzondere
commissie zooals de huidige deze alleen
had bij te treden.

Wat deze commissie ten andere vooral
uit het oog verliest, is dat de toestand
van Oostende gansch verschillend te be-
oordeelen was dan bij andere steden,
niet alleen uit oorzaak van de bombar-
dementen, maar nog meer omdat het
Schepencollege er hier zelf van door ge-
trokken was, zoodoende het personeel
aan zijn lot overlatend en 90 percent
van dit personeel nooit de gelegenheid
heeft gekregen het ordewoord van den
nieuwen Burgemeester te volgen, ver-
mits dit slechts den Zaterdagnamiddag
aan de nóg overblijvende dienstoversten
gegeven werd, tóen elkeen reeds vertrok-
ken was. In de stad zelf bleven tijdens
die bange .dagen ten andere geen 5.000.
personen.

In alle beslissingen werd hier te over-
haastig gehandeld en dat kunnen we
slechts spijtig noemen, want het komt
er thans op aan met vereende krachten
tot den zedeïijkeh en stoffelijken herop-
bouw van onze stad terug over te gaan.

Alle verdeeldheid dient geweerd, alle
nuttige krachten dienen aangewend om
dit te bewerkstelligen en niemand zal
ontkennen, dat onder de talrijke uitge-
wekenen er knappe ambtenaars waren,
welke thans in de stadsdiensten van het
grootste nut zouden geweest zijn voor
het huidig Schepencollege, dat aan tal-
rijke moeilijkheden het hoofd heeft te
bieden en zeer onvoldoende wordt bij-
gestaan.

De ware schuldigen zijn zij die hen het
voorbeeld geven!

Dit alles diende overwogen door al wie
ALLEEN de belangen van onze stad en
ons volk voor oogen heeft, zonder aan
de voproorlogsche bekrompen partijpoli-
tiek, in welken zin ook, mee te doen.

Dat de bijzondere bestuurlijke com-
missie dit, niettegenstaande de gerech-
telijke uitspraak, niet heeft bijgetreden,
bewijst eens te meer dat men met den
bijzonderen geestestoestand, welke na
het vertrek van het vroeger Schepen-
college te Oostende heerschte, weinig of
geen rekening heeft gehouden.

En dit kunnen zij, die alleen de belan-
gen van Oostende en geen persoonlijke
noch partijbelangen voor oogen hebben,
slechts betreuren.

P. Vandenberghe.

Voor meer Journalistieke

Eerlijkheid

Ons artikeltje verschenen in een van
onze vorige uitgaven heeft in bevoegde
kringen veel instemming gevonden:

De toestand van het perswezen hier
te Oostende, zoomede aan de kust, wordt
beïnvloed djoor zekere strekkingen van
haat en afgunst, waarmee het publiek
geenszins genoegen kan nemen, daar

om nieuws

De kwestie van

Auteursrechten opgelost

Voortaan zal alleen de Nationale
Vereeniging voor Auteursrecht

hpmirirtflaar on tredenDemiciaeiaar pptreaen

INGEZONDEN

Hooge Wedden

Mijnheer de Bestuurder,
Verleden week las ik in uw uitstekend

en zoo graag gelezen Visschersbladje,
een artikeltje over de verdiensten van
de leden van ons Schepencollege; ,•

Dit is inderdaad weinig vergeleken bij
den last welke zij hebben en de wedde
yah onze opeenvolgende secretarissen,
waarvan de wedde van den huidige ech-
ter nog geen 70 duizend frank, maar
slechts 64.000 fr. bereikt heeft. De 70.000
frank welke gij bedoelt beduidt slechts
een maximum.

Wat gij echter niet schijnt te weten,
is dat er nog verschillende andere groote
ambtenaren te groote wedden genieten
vergeleken bij dé kleinen, en b.m. dé
stadslhspecteur, die, deze wedden meest
hoeft te bestudeeren én aan hét Sche-
pencollege voorlegt, welke buiten zijn
wedde, die thans 52.000 fr. bedraagt, nog'
6000 f r. heeft als secretaris van de stede-
lijke pensioenkas, 6.000 fr. als secretaris
van den Teringlijdersbond en 4800 f r.
als ontvanger van Oóstendschen Haard.

Als wij, kleinen, iets trachten .bij te
verdienen om geen droog brood te moe-
cen:eten, dan mag dit niét, maar van
de grooten is dat alles toegelaten.

Kan het Schepencollege hieraan ook
geen^einde stellen?

Een trouwe lezer.
NOTA DER REDACTIE

Wij hebben uw bewering onderzocht
en waar bevonden. Dit is echter een
wantoestand door het vroeger gemeente-
bestuur-toegelaten om redenen welke wij
niet kennen en waarvoor het huidig
Schepencollege niet kan verantwoorde-
lijk gesteld worden.

Het is aan den beheerraad van den
Teringlijdersbond, waarvan.br. Reynaert
voorzitter was én aan den beheerraad
van den Oóstendschen Haard, aan der-
gelijke toestanden een einde'te stellen.

Verder zou het huidig Schepencollege
zeker .wel te vinden" zijn om het ambt
van secretaris van de stedelijke pen-
sioenkas onvergeld te .doen waarnemen,
ofwel het toe te kennen aan iemand die
met twee dergelijke rposten zijn brood
zou kunnen verdienen, 't Ware een werk-
looze te minder en -hét zou niemand
schade berokkenen. •

Wij zijn overtuigd dat langzaam maar
zeker in dit alles verbetering zal komen.

Bij verordening van 2 Januari 1941,
werd het bedrijf van bemiddeling in
--'-- -;-*—-rsrehten aan de te Brussel

Nationale Vereeniging voor

^ . . . . . „„„. , welke-verplicht is -l
te worden. ! statuten ter goedkeuring" te onderwer-

Men zou er veel DU winnen moest men pen De gerechtigde aanspraken van alle
telkens bij het aanklagen van een of §elglscne staatsburgers- blijven daar-
andere toestand <*e zaken ??,on,d^ ,na" door, met het oog op de volledige rechts-
gaan en m het betreffend artikel de-kop gelijkheid .gevrijwaard.
^Zoo^ïs er^b'v èl^korórater üitBruige''? Daardoor wordt een einde gesteld aan
'die iedere week met een of andere uitval den chaostischen toestand, die wij in

zaak begrijpen. In het voorlaatste nr.
van het «Brugsch Handelsblad» schrijft
men iets over «Voor Winterhulp» waar-
van geen enkel lezer, met den besten wil
van de wereld, iets zal begrepen hebben.

Zeggen wij met onzen konfrater E.
Pirscn: «Klaren wijn schenken», jon-;'.
gen, 'en u niet laten opblazen door een
ambtenaar van het stadhuis die, in
Plaats van tot voorbeeld te strekken van
dé bedienden, zich alleen met kleingees-
tige zaken bezig houdt.

VOETENVERZORGING — MASSAGEN
FOOT COMFORT — SERVICE

hebben
Bedoelde verordening werd ingegeven

door het onderzoek en de besluiten van
de verslaggevers der parlementaire kom-
missie, wier werk de .oorlogsgebeurtenis-!
sen hebben onderbroken, door de uitsla-'
gen van het sedertdien gedane onder-
zoek en door de beslissing der bezettende
overheid, de Belgische kulturééle belan-
gen aan vreemde invloeden én uitbui- J

te onttrekken.

G , M A D E L E I N — B U Y S

Voetverzorger (Pédicure) !
(Hoek Marie-Jo8épl. en Madridstraat)

Ontvangst dagelijks van 2 tot 5 u. .
en op afspraak, telefoon 73.740)

N.B. — Alles wat verpleging en benoo-'
digdheden aangaat van zieke of pijn-
lijke voeten,. zooals : Elastieke kousen,
Zokjes, Omniped, Steunzolen,, Schuim-
zolen, Foot Bed, Hiel kussens, Reduc-
teurs, Zinopads, Proma's, Corma's, Pe-
difix, Isolcor, Correcteur Dr Roberts,
Stocking heel protector Dr Scholi's,
Poeders, Badzouten, Foot-Comfort-Acty,

.Voortaan zal aldus alleen de Natio-1
nale Vereeniging voor Auteursrecht1

«NAVEA» het bedrijf in zake auteurs-'
rechten in België uitoefenen.

De afwikkeling der nog hangende za- J
ken betreffende het dienstjaar 1940 der j
«SACEM» zal door den Kpmniissaris-Be-'
heerder Dr Spincemaillie, Handelsstraat
56, Brussel, verder worden behartigd. . i

Ingevolge deze verordening werden
voor de provincie West-Vlaanderen vol-
gende personen aangeduid:

Als provinciale vertegenwoordiger:
heer Jos. Marques, Koninginnelaan 70,
Oostende. Voor Brugge, de Noordkust en
midden West-Vlaanderen, afgevaardigde-
kontroleur: heer Oscar Cattrysse, Keizer
Karelstraat 61, Brugge, Voor de arron-
dissementen Oostende-Veurne-Diksmui-
de: afgevaardigde-kpntroleur: heer H.
Dugardin, Clemehtinaplaats 8, Oostende.
Voor de arrondissementen Kortrijk-
Moeskroen-Ieper:. afgevaardigde-kontro-
leur: heer Henri Gesquière, Wijngaard-
straat 3, te Kortrijk.

De Inrichting van Winterhulp

Onderrichtingen betreffende de uitdeeling van soep aan de bevolking

te Oostende, hoofdpolitiecommissaris
Seys er geen duts op is en zeer streng
optreedt. Wij kunnen er hem slechts
voor gelukwenschen, want hierdoor be-
wijst hij aan r!e mcnschheid de grootste
diensten.

DE RIJKSBELASTING OP RIJWIELEN
Toepassing van de verhooging vanaf

1941

Van 1941 af wordt de Rijksbelasting,
te betalen tegelijkertijd als de provin-
ciale taks op de rijwielen, op 20 frank
gebracht, wat de rijwielen betreft met
één zitplaats en op 30 frank wat de rij-
wielen aangaat met meer dan één zit- j
plaats, namelijk (ie tandems.

Er zal geen ander kwljtschrlft afgele-
verd worden dan de plaat zelf. Opdat de
houder van elke plaat geïdentificeerd
zou kunnen worden, zuilen de wlelrijders
nochtans zelf één 'formulier moeten in-
vullen, dat te hunner beschikking ge-
steld wordt door de administratie van
rechtstreeksche belastingen en dat de
inschrijving behelst van naam, voor-
naam, adres en nummer der identiteits-
kaart; zij zullen dit formulier, behoor-
lijk Ingevuld, met hun Identiteitskaart
aan den ontvanger der belastingen die-
nen af te geven.

Deze nieuwe handelwijze zal voor het
publiek het wacnten D-jpetken; de pla-
ten zullen trouwons ook op Donderdag-
en Zaterdagnamiddag of Zondagvoor-
middag afgeleverd worden.

Elkeen dient zich te voorzien van zijn
eenzelvlghéldskaart.

Na Januari zal het niet meer toege-
laten zijn gebruik te maken van een
rijwiel, zonder dat de belasting betaald
zij.

(Derde Vervolg)

ALGEMEENE REGEL
De gezinnen, die steun genieten, zijn

verplicht deel te nemen aan de Volks-
soep.

DEELNEMINGSKAART
De deelneming wordt bewezen door

het bezit van een open kaart, die toelaat
steun te genieten (soep, melk, kolen,
kleeren).

De kaart wordt aan het gezinshoofd
afgeleverd:

1) door de Commissie van Openbaren
Onderstand aan de behoeftlgen die door
dit organisme gesteund worden (gepen-
sloeneerden uitgezonderd) groene kaart;

2) door de plaatselijke comité's aan
de behoeftlgen, die niet bij de Commis-
sie van Openbaren Onderstand Inge-
schreven zijn, aan personen die een ou-
derdomspensioen ontvangen of aan de
gepensloenéerde mijnwerkers die dit
aanvragen (roze kaart),

UITDEELINGSTARIEP
A. — Volledig rantsoen:
a) het enkel rantsoen (groen en roze

kaart met kruis) werd voorzien voor de
genothebbers, wier vast of onregelmatig
inkomen het vastgesteld maximum voor
het verkrijgen der burgerhulp niet te
boven gaat. Dit tarief Is vastgesteld op
25 centiemen per rantsoen van 3/4 liter
soep. .

b) Dubbel tarief (roze kaart met twee
kruisjes) wordt geëlscht van de deelne-
mers, wier Inkomsten het voornoemde
maximum te boven gaan, zonder er het
dubbel van te zijn. Dit tarief is vastge-
steld-op 50 centiemen per rantsoen van
3/4 liter soep.

B, — Klein rantsoen;
a) voor kinderen beneden de 12 jaar,

wordt het rantsoen verminderd tot een

halve liter. Voor het enkel tarief wordt
voor een halve liter soep 15 centiemen
gevraagd en voor het dubbel tarief 30
centiemen per halve liter.

b) voor de kinderen van min dan 1
jaar is het hoofd van het gezin vrij, zoo
hij dit noodig acht, het kleinste rant-
soen te nemen, tegen dezelfde betalings-
voorwaarden "als hierboven aangeduid.
KAARTJES VOOR EEN RANTSOEN
De sommen welke verschuldigd zijn

dqor de deelnemers die hun kaart ont-
vingen van de Commissie van Openba-
ren Onderstand, worden elke week door
dit organisme afgehouden, die een ont-
vangstbewijs aflevert. Op vertoon van
dit ontvangstbewijs, geven de plaatse-
lijke comité's van Winterhulp hun het
overeenstemmend aantal kaartjes voor
een rantsoen.

Zij die hun kaarten van de plaatse-
lijke comité's krijgen, ontvangen de
kaartjes voor één rantsoen rechtstreeks
en elke week, tegen de betaling van de
verschuldigde som voor heel de week.

Voor de kleine rantsoenen wordt er
een vermelding op de kaartjes gezet
dóór een gummistempel. . .

SAMENSTELLING DER SOEP
Bij de samenstelling der soep, moet

rekening gehouden worden met het feit,
dat een liter soep ongeveer 400 calorlën
móet bevatten.

RANTSOENZEGELS
De soep wordt slechts afgeleverd te-

gen indiening van de daartoe verelschte
rantsoenzegels.

VERBRUIK
De rantsoenen worden aan de genot-

.hebbers verstrekt, tégen Inlevering der
kaartjes, die hen In het begin der week
afgeleverd werden.

In prlnclep nemen zij hun soep mede
naar huls om ze daar In familie te ge-
bruiken.

Onze Toekomst

hoort op Zee

"Ons volk heeft steeds door de eeuwen
heen een eerste-rang. rol vervuld óp zee-
vaartgebied. Wie herinnert zich nog de
Oostendsche Oost-Indische Kompanie,
om slechts een feit te noemen uit onze
eigen Oostendsche geschiedenis. Daar-
nevens prijken in gulden letters, de
roemrijke tochten der Nederlandsclie
zeevaarders. Eens woei onze vlag in alle
wereldhavens en was gevreesd door haar
tegenstrevers.

Heiaas! Na deze roemrijke jaren kwa-
men de jaren waar de zucht 'naar een
gemakkelijk leven hoogtij vierde. Wat
is er overgebleven van onze oudsher zoo
vermaard zeevaardersvolk?

Reeds jaren lang worden loffelijke po-;
gingen-gedaan,: om bij órize jeugd" een
zeevaardersmentaliteit aan te kweeken.
Vandaag opnieuw willen we van wal
sfeken, ditmaal met' eëiS-niets^ontziende
stuwkracht, want in déze bange tijds-
omstandigheden dient er gedacht te
worden aan de toekomst. Het is niet met
achter den kachel te. zitten of met de
handen in de zakken té staan, dat we
Ónze toekomst zullen voorbereiden. We
zullen door harden kamp onze toekomst
zelf moeten veroveren;.het zal ons niet
thuis gebracht worden, men vergete het
niet. En juist in deze toekomst, zal onze
zeevaart een groote taak te vervullen
hebben: ;

Het is in- dezen geest, dat pve.r enkele
dagen, in den schoot der V.P.C, een kern
zée-yoortrekkers werd opgericht; Déze
kern-is opengesteld aan alle jonge lieden
die zich aangetrokken voelen voor al wat
de zeevaart • betref t en hetgeen er ver-
band mee houdt. Haar programma be-
vat: zeevaartonderricht, watersport,
canobouw, zwemmen, enz.

Al deze punten zullen, mits ieders mer
dewerking, iii een nabije toekomst ten
uitvoer'worden gebracht.

Alle inlichtingen voor Oostende: René
Declercq, Velcjstraat 41 bis. Bij déze vra-
gen wij óók aan al de zich thuis bevin-
dende zeelieden, ons te helpen in deze
moeilijke, taak. Alle onbaatzuchtige en
vrije medewerking wordt dankbaar aan-
vaard.

Notarieele & KIe fin =~

Aankondigingen

II
Studie van Meester
Pierre DENIS

Dokter in de Rechten
Notaris te Nieuwpoort

Op DINSDAGEN 4 én 18 FEBRUARI
1941, telkens om 3 uur 's namiddags, ten
Stadhuize van Nieuwpoort, respectieve.
lijken

INSTEL en OVERSLAG;

van

STAD NIEÜWPOORT

16 Nieuwgebouwde

W O O N H U I Z E N
met erf en aankleven, gelegen te Niéuw-
poort, Theo Goedhüyswijk, respectieve-
ajk groot volgens meting:
.ir. 113: 126.60 m2; nr. 114: 126.60 m2;
.ir. 115: 126.60 m2; nr. 116: 126.60 in2:
ir. 117: 126.60 m2; nr. 118: 126.60 m2;
nr. 119: 126.60 m2; nr. 120: 126.60 m2;
nir. 121: 126.60 m2; nr. 122: 126.60 m2;
nr. 123: 126.60 m2; nr. 124: 128.80 ni2;
nr. 125: 135.46 m2; nr. 126: 142.25, in2;
nr. 127: 149.07 m2; nr, 128: 155.88 in2.

Alles bekend bij Kadaster Sektie A,
deel .van nummer 65^a.

Recht van samenvoeging voorbehou-
den.

Met gewin van J4% instelpremie.
Ingehottreding: één maand, na den

toeslag.
Zichtbaar: 's Maandags, 's Woensdags

en 's Vrijdags, telkens in den voormid-
dag en mits toegangsbewijs van 'den
verkoophoudenden Notaris.

Voor verdere inlichtingen zich wenden
ter studie van Notaris DENIS, voor-
noemd, Kokstraat, 9, te Nieuwpoort.
*•••••••••••••»•••••••••••••••••••••••••••

Studie van den Notaris j

J. GHYOOT
<

te Oostende, Koningstraat, 54.

UIT DE HAND TE KOOP
Te Oostende, KAPELLESTRAAT, beste

ligging, prachtig gelegen

Perceel Bouwgrond

niet vermogen aanpalend erf der Lijn-
baanstraat aan te koppen. Inlichtingen
ter studie. ;

TE HUUR te Schaarbeek, Rue Renkin,
mooi gehieubéld huis, mét alle kóiifprt

jen kleine hof, voor 1000 fr. per rtiaahd.
j Schrijven: H. Van Schendel, 3, rue Brial-!moht, Brussel. : - . ' " • ' ".'

[ WORDT GEVRAAGD té koop in occa-
sie: schommelzetél. Schr. A. Z. Interna-
tionale Boekhandel, Oostende. {

MEN VRAAGT voor, Torhout: MEID,
goed keuken kennende. Góéd loon.'Adres
bureel van 't blad: letters D::T."' ^ : *

(Medegedeeld) Grélo.

TE HUUR gemeubeld café, géjegen
Hazegras, Oostende; IVópr riniichtingen:
Bauwens Usmar, ppldèrst̂ "2;;''ÖpStènde.

TÉ; KOOP: twee goede biniiénbanden
voor. auto, maat 6/16 Michelin. Adres:
bureel van het blad. :' , \./

MEN VRAAGT TE KOOPEN, bureer-,
huizen, handels- en rapporthüizen. Z. w.

. Ag. SEYS. 21, Rogierlaan. " '

' PLAATST ZEKER uw geld in.bouw-1
gronden. Nog eenige okkaeles. AeVSEYS, l
Rogierlaan, 21. '

E. VANDERSTRAETEN-BAUWENS
METSERSTRAAT, 18 - OOSTENDE.
LIMONADE FABRIEK « CRQWN >

heeft de eer zijn geacht kliënteel mede
te deelen dat, ten gevolge van de yer-
hooging der grondstoffen voor het ver-
vaardigen van limonaden, en van de
accijnsrechten, hij verplicht }s de prijzen
als volgt vast te stellen: ;

CROWN Limonade 1/4 ...... ,Fr. 18,—
» Citron 1/4 Fr. 18,—
> Orange 1/4 ...... Fr. 20,—
» Water 1/4 ...... Fr. 16,—
» Cider 1/1 Fr. 20,—
> Water- l/l ...,.; (Fr. 16,—

De Visscherij, de Vischhandel

en aanverwante Belangen

(vervolg)

III. — AANVERWANTE BELANGEN
Indien de visscherij eene aanzienlijke

uitbreiding heeft genomen na den we-
reldoorlog, dan is het grootelijks te
danken aan de vele visschers die hun
zuur gewonnen penningéh hebben be-
steed tot het aanschaffen van een eigen
schip.

Wij moeten erbij voegen dat de aan-
koop van dit schip in de meeste geval-
len niet mogelijk zou zijn geweest zon-
der de tusschenkomst van hypothecaire-
of bankinstellingen die, mits de gekende
voorwaarden, de ontbrekende gelden
voorschoten.

Deze omstandigheid zette den gewor-
den reeder dan ook aan niets onverlet
te laten om aan zijne hypothecaire ver-
plichtingen te voldoen.en alles In. het
werk te stellen om zich van zijne schul-
den te ontmaken.

Wanneer de vangst vruchtbaar was
en het vischje goed werd betaald, had-
den beide partijen (reeder en geldschie-
ter) vrede. Doch wanneer het tegen-
overgestelde zich voordeed — en net
heeft zich voorgedaan —-dan werd dé
nederige reeder In de klem gevat. Bij
gebreke aan zijne betalingsverplichtin-
gen te voldoen, zal het schip aangeslai
gen om openbaar te worden verkocht.
De. geldschieter vindt doorgaans zijn'
geld terug, doch de naarstige visscher-
reeder heeft gansch zijn aangewend ka-
pitaal verloren.

Tegen de ontreddering .van deze kleine
reeders moet worden opgekomen. Het'
mag niet dat, tengevolge de economi-
sche verwikkelingen, deze Heden ten
ondergang gedoemd werden. Middelen
móeten worden aangewend om tn geval
van tegenslagen deze visschérs-reeders
den tijd te gunnen zich herop te werken
en hn kapitaal te redden( Alleen dé
Staat Is aangewezen om die reddende
hand toe té steken.

Waarom ook zou de Staat de allerhande
verzekeringen óp alch niet kunnen hé-
men, terwijl'heden 'de meeste verzeke-
ringen moeten worden aangegaan bij
maatschappijen die jaarlijks miljoenen

winsten opstrijken. Hypothecaire schul-
den en, verzekeringspremies 'Samenge-
voegd, zouden stellig niet zoo hoog óp-
loopen indien de bedragen, ̂ welké heden
ten dage moeten worden uitbetaald aan
verschillende privaatlnstellingéri, ' idpor
den Staat moesten worden"-geïn'd. ."

Hetgeen de Staat eenerzijds "zou hoe-
ven ter harte te hemen, "zou anderzijds
de Stad of het Bestuur der Vischmijn
hoeven te doen. Wij bedoelen de ver-
smelting van de verschillende verrich-
tingen die tot hiertoe door evenveel ver-
schillende lichamen werden gedaan en
van den vlsscher-reeder zooveel: malen
betalingen afdwongen.Hét stelsel invoege
.vóór het uitbreken van den huldigen
oorlog bestond hierin dat de 'réeder
1,95 % moest betalen voor mijnrechten;
25-75-100 of 130 fr. (naar gelang dé" tón-
nemaat) voor sluis- en dokrëchten; voor
levering van drinkbaar water;' 5% van
de opbrengst voor den vlschafslager; i of
2 f r. per stuk, naar gelang? dé-grootte,
vóór het gebruik van benhen, enz. Deze
bewerkingen en leveringen,' uitsluitend
door de uitbating der Vischmijn zelf ge-
daan, zouden de lasten der reeders aan-
zienlijk verminderen en hun toestand
grqotelijks verbeteren. >

Wij denken te weten dat een ontwerp
In dien zin bestaat én wel in voege zou
zijn getreden ,ter gelegenheid van de
opening der nieuwe Vischmijn téri "Jafe
1934, ware het niet dat dé-uitvoering
ervan verhinderd is geworden dóór ze-
kere invloedrijke personen wiet 'eigen-
belangen op het voorplan'moesten tre-
den. • :; ~ ; :

Zal het oogenbllk nog lang op zich
laten wachten om deze schadelijke In-
vloeden te verdrijven? •

Moet de zwoeger van. de zee .vooilt
uitgebuit worden om het levensgenot
van sommige walmannen nog 'té yé?'

Het woord is aan de belanghebbenden
zelf die mogen rekenen 'öp?den steun
van hen die te vinden zijn om orde t«
scheppen in de maatschappij van mor-
gen. • ; \$-* ? ' j .T '

! , L, R,
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Industr ielle des Pêcher ies

. . " . ' Samenwerkende Vennootschap
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DER HANDELAARS
bestuur van den Bond der'Han-

van Oostende heeft besloten de
arten voor 1941 te doen ontvangen.
leden worden vriendelijk verzocht

ie kaart te. willen betalen. De Bond
; in dé laatste tijden de gelegenheid
d vele handelaars met raad én daad
e staan, en het bestuur heeft dan
jesloten alles in het werk te stellen
de leden te steunen en uit de moei-
eden te helpen. De Bond schonk
Wintérhulp voor 6.000 fr. bons voor
d en aardappelen; deze bons zullen
het bestuur uitbetaald worden aan

wndelaars die ze ontvangen. Deze
fr. komen voort van de opbrengst

liefdadigheidsfeesten vroeger door
Bond ingericht.

E STEDELIJKE
SJESBEROEPSCHOOL
t is met Mevrouw Vannooten, maar
\lej. Cranshoff die voorloopig tot dd.
uiirster van dé Stedelijke Meisjes-
epschool werd aungesteld.

PERSDIENST TE OOSTENDE
.. konfrater, die meent steeds beter
ever tendentieuzér berichten de we-
te kunnen inzenden, beweert dat
persbureau in het secretariaat zal

WERKLOOZEN SPELEN VOOR GELD
Reeds lang wist men dat in de Drooge

Coo, in de Koninklijke Gaanderijen, door
zekere zoogenaamde werkloozen, welke
van den Staat leven, voor groot geld
kaart speelden. De politie nam verleden
week het wijs besluit er een inval te
doen, en deze werd dan ook ten volle
met succes bekroond. Vervolgingen zul-
len ingespannen worden tegen een zes-
tal personen.

Men had dezen inval reeds lang moe-
ten doen, want het zal moeilijk zijn om

HET KANON-HOTEL VERKOCHT
Onze lezers herinneren' zich"' wellicht

nog dat, een goed jaar geleden, het fa-
meuze «Kanon-Hotel» te koop was ge-
steld. Dit zou thans eindelijk zijn ge-
schied en wel voor de som van 800.000
f r. De naam van den gelukkigen bezitter
wordt niet medegedeeld. . .

Zal er op dien dooden hoek nu mis-
schien meer leven komen, samen met
het Gerechtshof en het nog te bouwen
stadhuis?

Wij hopen het.

Er is nog best Engelsch oliegoed te
verkrijgen, jumpers, schorten, enz..

Opgevischte Goederen

Ik ben kooper van alle in zee opge-
vischte goederen, zelfs beschadigd door
zeewater aan goede prijzen.

JULES VERPOUCKE
38, Schermplantenstraat
Mariakerke - Oostende

DE W. C. VAN DE STEDELIJKE
MEISJESBEROEPSCHOOL

Aan dezen toestand is nog geen ver-
andering gekomen en thans mogen de
meisjes zoo maar afzonderlijk ook naar
het gerechtsgebouw niet meer gaan.

't Wordt hoog tijd dat men deze W. C.
herstelt, want 't feit is oprecht belache-
lijk.

LEENING 1898
pp.:IS;,januari 1.1. .had de 105e zes-

maahdelijkscne trekking plaats van de
leening 1898 van 25.172.5uu f r. De 1225
uitgekomen obligaties zijn uitkeerbaar
vanaf 2 November 1941 (.coupon nr. 43
aangehecht).

Ziehier de lijst der uitgekomen num-
mers: •

Reeks 6389 nr 7 uitkeerbaar met 30.000
fr.; reeks 0844 nr 25 uitkeerbaar met
500-fr.*; reeks 3569 nr 21 uitkeerbaar met
200 f r.; reeks P051 nr 15 uitkeerbaar met
150 f r.; reeks 1630 nr 14 uitkeerbaar met
150 fr.

Nummers uitkeerbaar met 125 fr.:
reeks 1168 nr 23; reeks 1206 nr 02 en, 16;
reeks 1483 nr 09; reeks 1729 nr 08; reeks
2533 nr 11 en 23; reeks 2860 nr 22; reeks
3496-hr 21; reeks 3515 nr 01; reeks 3515
nr 03; reeks 3723 nr 11; reeks 3DMM
nr 03; reeks 3723 nr 11 en 23; reeks 3851
nr 16; reeks 4210 nr 04; reeks 4210 nr 25;
reeks 5204 nr 11; reeks 5383 nr 01, 15 en
24.

Volgende reeksen zijn uitkeerbaar met
100 f r.: 0002, 0051, 0194, 0844, 0980, 1048,
1101, 1168, 1206, 1346, 1483, 1561, 1630,
1729, 2533, 2860, 2876, 3186, 3298, 3496,
3515, 3569, 3723, 3835, 3851, 4004, 4086,
4122, 4186, 4210, 4505, 4659, 4680, 5204.
5222, 5383, 5609, 5614, 5705, 5791, 5828,
6048, 6061, 6281, 6389, 6649, 7095, 7123,
7308.-

Bandagen

Orthopedie

In denGemeenteraad
^

De Gemeenteraad kwam Vrijdag j.l.
•^n,,bnaer net voorzitterschap van

uen neer aerruys, burgemeester.
we sternen met veei genoegen de te-

genwooraigneia vast van oen neer Ar-
seen üionue, die steeds een wooruje ten
oeste neeit voor onze viascnerij. Dit was
OOK net geval Vrijdag laatst.

EEN AANTAL ORDEMOTIES
De medetieeling der vastgestelde prijzen

aoor liet Gemeentebestuur'
De heer uaems wijst er op, dat hei.

«jremeeiiteoesouur voor pncht neett at
verscheidene pnjsscnommeiingen, wiii/
vastgestelde maxunaprijzén betreic, tei
Kennis te orengen van de handelaars,
üet gebeurt wei eens dat dit een vet-
craging onaerguat, weike ten iiaaeeit
<cun uicvallen van de üeiangnebbenuen.
verseneidene onder nen liepen aernam
den proces-veroaal op om te verKoopeu
•juveii de vastgestelue maximapnj^en,
aic aeeis uit onwetendheid. De nee*
iJüeins wil de prestaties van het daartot
aangewend personeel met beKnibbeleii,
nee verwent eerder een oprecnte hulae.
om ecnuer in de vastgestelde teKoitKO-
auiig te voorzien, zou de heer Schepen
vau oevoorrading enkele extrabedlendei^

der Red. :

het kwaad, dat reeds diep irigeworteld DE MELKKWESTIE
is, uit te roeien.

AAN DE BURGERLIJKE
OORLOGSSLACHTOFFERS 1940

Dat vele burgerlijke oorlogsslachtof-
fers nog een yerkeerde opvatting hebben
van de werking van het Nationaal Ver-
bond van Burgerlijke Oorlogsinvaliden,
blijkt uit het feit dat sommigen zich nog
vooraf vragen hoeveel dat het kost. We
herhalen het: ons werk is belangloos.
We hebben ons tot doel gesteld onze lot-
genóoten van 1940 met raad en daad bij
te staan bij het bekomen van een recht-
matig pensioen. Dienstbaarheid is onze
leus. Voor alle inlichtingen: Plaatselijk
Secretariaat, Plantènstfaat 82, te Oos-
tende. Bureel Dinsdag en Vrijdag van
5 tot 7 uur. Briefwisseling: zegel voor
antwoord a.u.b.

IN DEN GEMEENTERAAD
Thans is men er toe gekomen om, ten

Onze klacht over de melkvoorziening
heeft in breeden kring weerslag gevon-
den. Een locaal blad heeft er zelfs willen
op antwoorden en bij middel van cijfers
willen bewijzen dat er hoegenaamd geen
tekort, aan melk kon zijn, maar wel een
overschot!

Dus, alle menshen welke met de zegel-
tjes in de hand geen volle melk konden
bekomen en aan wie de boer zijn leed-
wezen uitdrukte vandaag en morgen
geen melk té kunnen leveren, hebben
zich dus eenvoudig-weg vergist en be-
drogen!

Dat er thans nog geen afgeroomde
melk is te krijgen, is zeker ook een zins-
begoocheling?

Een eenvoudige vaststelling, eveneens
medegedeeld door andere locale bladen
(die hebben zich dus ook bedrogen!...)
wordt in de oogen van sommige personen
seffens als kritiek bestempeld!

Intusschen is er een lichte verbete-
ring gekomen. Met zegels kunnen enkele

„„n, _»,, ~_ «.„„v, ,,„„„melk zou er toch voor

stigd worden.
t Schepencollege, op één lid na, weet
ran niets iif en heett het in élk geval
zoo niet beslist.
oeger was'er'sprake, dat dit bureau
r leiding van Srhepen Devriendt zou gerieve der gemeenteraadsleden, voor
•n te staan, wat een waarborg van een behoorlijke kapstok te zorgen. Tot
hadde beteekend. ' , vóór kort moesten zij hun overjassen of

is te hopen dat het Schepencollege mantels op stoelen leggen voor het pu-.--v - - — - - • ,. - . . ,„nt. >,0v«oot *™v,zaak ernstig zal opnemen en, naar bliek bestemd. i iedereen moeten zijn want het gaat toch
voorbeeld van de stad Gent, de Nu werd in de zaal van de huis-lnlet ^eer °P,dat vele families, bij ge-
lalisten elke week zullen uitgenob- siers een groote kapstok opgesteld die'brek aan aa?dappelen, hun buik met ra-
wprden om térzelvertijd kennis te iedereen wel voldoening zal geschonken !pen e° wortelen moeten vullen,
en' van al het nuttige door het ge- hebben. EEN zwiJNENKWEEK

ingelicht op INVALIDITEITSPENSIOENEN ! Als we een locaal blad mogen geloo-
wijzê waatóo'oVwe'öns afvragen of ' Herinneren wij er aan, dat alle aan-! ven, dan is ons stadsbestuur zinnens
alzoo is dat men de stadsbelangen vragen door militairen tot het bekomen enkele zwijnen te kweeken met den afval

l van een mvaiiditeitspensioen, moéten l voortkomende van de instellingen der

eerst
steide).

ue neer Vancoillie, Schepen van be-
eén

BREUKBANDEN
naar maat en vol-
gens geval.

BUIKBANDEN
voor hangbuik,
zwangerschap, na
operatie.

ORTHOPEDIE
APPARATEN

voor ruggraait mis-
vorming, beender-
ziekte.

KUNSTBEUNEN
in licht metaal.

PTI ripyp vast"p<ïtp]ri rinor don
-r stadtkoimnfssaris0 Deze Tnatete

^ hooger en

^^^^^De coiitrooldiensten van den Staat zijn

bureel zou worden ingericht, dat orde
4ou brengen in de. verscheidene veror-
deningen met betrek op de hulp te ver-
ieenen aan de oorlogsgeteisterden tyi
nierover de belanghebbenden op een af-
doende wijze inlichten. Het past ook dat
aan sommige getroffenen geldelijke hulp
•sou worden' verleend. Sommige personen,
Jie vroeger een zekeren welstand géno-
„en, zouden ten langen laatste, indien
.nemand tusschenkomt. op de openbare
liefdadigheid aangewezen zijn, wat toch
.liet aannemelijk is. Het bureel van mi-
atie, dat nu geen werk heeft (heftig pro-
,eat op de Schepenbank), zou zich met
.11,6 werk kunnen gelasten.

je heer Smissaert, schepen van geld-
.vuzen: Er bestaat een parastatale in-
jvtfiung die tusschenkomt voor het" in
.u-ae orengen der woningen. De eerste
-ci-eischte is echter, dat er met de her-
oceuingswerken een aanvang genomen
.vordt; de Oostendenaars hebben daar-
<oor nog den moed niet, wat zeer be-
grijpelijk is. Er zullen echter officiéele
voetstappen aangewend. worden, opdat
„•r voor net kustgebied een bijzondere
.egeling worde getroffen en aan de ge-
„eisterden voorschotten worden .ver-
leend.

ije heer Burgemeester: Men beweert
teii onrechte dat de geteisterden thans

: niet op aldoeiiae wijze ingelicht worden.
i De heer Catryssé, die in het Secretariaat
1 zetelt, is hiervoor aangeduid, en' be-

de noodige kennis. Talrijke
en raadgevingen worden

gegeven. Men zou misschien
i net bureel der oorlogsgeteisterden beter
\ kunnen aanduiden, opdat de belangheb-

kunnen
, >De "eer

boven schijnt het, dat de winstmarge
bijvoorbeeld bij den verkoop van suiker
onvoldoende 4s en de handelaars zou

ruimde woningen?
De heer Burgemeester; Het spre'ekt

7, H. SERRUYSLAAN
O O S T E N D E

ONTVANGSTUREN : ieder werkdag, van
9 tot il én van 2 tot 6 uur •

chte gewoonten zijn echter kwaad gedaan worden binnen het jaar volgend
op hun demobilisatie.

Voor de burgerlijke slachtoffers is, vol-
gens de jongste onderrichtingen, slechts
tijd voor dergelijke! aanvragen tot 31
Maart .19.41.

Naiderè inlichtingen zijn te bekomen

aten.

UCHTHUIZEN
strijd tegen de ontuchthuizen

it oijgenadig voortgezet; zoo werd
irmaal een huis gelegen in-.de Bri-'

linestraat gesloten.

iUKJJANDEN -. BUIKBANDEN
MAAGBANDEN

LES NAAR MAAT

'AuParaa|«

M AD E L EI N - B U Y S
Bandagist — Masseerder

3LF BUYLSTR. 53, OOSTENDE
jeft zich toa huis* PB «anvraag n«ar

U de Kut, '-"•—' TELEFOON 73740

pp het Secretariaat, Stadhuis.

GROOT-OOSTENDE
Verleden week deelden wij mede'dat

Steerie én Breedeiié toegetreden waren
-j?: d§~k9.""P""ni'3'"ite-i"yaR^ Grppt^pstende:

, j Thans heeft Middelkérke zich bpk bereid
Verklaard. Zandvoordè zal nu wel spoe-1 dig volgen.

DE DEMOBILISATIEPREMIE
- Reeds verschillende malen hebben wij
in ons blad medegedeeld dat er

rjrig yan de dempbiUsatievergoéding yan l
500 f r. Dit was eert maatregel van dé
uitgeweken Belgische régeering in Fran-

volkssoep. Deze kweek zou geheel in het
teeken van Winterhulp staan.

AUTOBUS OOSTENDE-BRUGGE
Vanaf 13 Januari is de uurtabel als

volgt gewijzigd:
Vertrefcurén wit Oostende: 8.15 - 9.15

10.00 - 12.00 - 13.00 -" 14.00 - 16.00 - 17.00
en 18.00.

De autobussen om 13 en om 18 uur
rijden over Gistel.

Verlrekuren uit Brugge: 8.10 - 9.00
10.00 - 11.00 - 13.00 - 14.00 - 16.00 - 17.00
en" 18.00. — ̂ '' «-•-. v- : ; tf -:.: •••-.,-

De autobussen om 8.10 en om 18 uur
rijden over Gistel.
ROND DEN GEMEENTERAAD

Het is onze gemeenteraadsleden niet
aan te raden de gebeurtenissen die zich

stad voordoen, van ver te volgen,
aanleiding geven tot ver-

keerde voorstellingen, waarvan wij in de
laatste gemeenteraadszitting nog een

volle som duidelijk voorbeeld gekregen hebben. Te
anderen maar een voorschot; de rest l **• Andries meent men onder andere dat
zouden ze hier bekomen Ue mannen van ons Militiebureau thans

Nochtans kunnen wij 'alle belangheb- "M^ j«me* ĵ l8*' n*£? ̂ *™
benden mededeeleri dat door V.Ö.S en doen dan wachten tot het uur

, andere gelijksoortige instellingen onver- j s1^ w
t
aar°P z* n *£L?±J?^J '̂r.r,r,o^ i.^f/41. „^,^\,i- „„ j,-„ „»_„„»j, Hier tei plaatse weet men echter dat,Kewerkt om d e vereoecMr

ie seeren.
RAAD VOOR WINTERHULP
heer Burgemeester heeft de eer aan'
geachte publiek van de stad ken- j
te maken dat het hem zou genoe- NOG KRIJGSGEVANGENEN TERUG

doen te vernemen of, tn bate van j zaterdag is andermaal een groot getal

Hier ter plaatse weet men echter dat,
benevens het Bevoorradingsbureau, dat
misschien wel het meest bezocht wordt,
dit van de Militie het best draait. Men
houdt zich daar immers niet alleen bezig

erhulp, meubelen of'gelijk welkda- Qostendenaars uit Duitsch krijgsgevan-i met de militie (demobilisatie der krijgs-
huisgerief kunnen afgehaald worden, genschap in famiHekring teruggekeerd.! gevangenen, aflevering van militiege-
rsonen die een of ander stuk huis-j Volgens mededeelingen die de geluk- i tuigschriften, enz.), maar ook met alle
ter beschikking willen stellen van kige jongens deden, zou men binnenkort opeischingen van het Belgische en de

erhulp, gelieyen hem daarover zoo;nog talrijke contingenten mogen ver- vreemde legers. Daarbij komen dan nog
wachten. Hoe meer hoe liever!dig mogelijk in te lichten.

j zal alle giften dankbaar aanvaar-
n naam der geteisterden zijner stad.
n goede raad: Ontruim uw zolders,
derwijze voor uw eigen veiligheid

edenk de armen.

OPRUIMEN VAN VERNIELDE
YINGÉN
ans stellen we geregeld vast hoe bij

VOOR DE HONDENLIEFHEBBERS
Alle personen, welke een hond bezit-

ten, zijn niet aardig gekweld rnet de
rantsoeneering. Het is voor hen inder-
daad een zeer moeilijk op te lossen pro-
bleem, daar de toegestane rantsoenen
amper voldoende zijn voor een mensen,
zoodat hét geven, van beetjes aan een"**•**•*> OVvtAvtl ' W V g*»* \»E****** *«*•»•/ **%"-* *-r*-J j «vvi^Mru **w DVT V ' * ** *•

pruiming van vernielde woningen, hond zeer moeilijk gaat.
lei putten worden gevuld én ook het " '- " *
c handelsdok.
arbij zien.-we niet zonder spijt hoe-
schoóne «brikken» hierbij ook den
der op te vullen plaatsen opgaan,

r er nochtans een nuttiger gebruik
kunnen .'van gemaakt worden met
oog op den nieuwbouw na den oorlog

Zou er in onze stad geen «Comité voor
Bevoorrading der Honden» tot stand
kunnen gebracht wórden? Het zou tal-
rijke hondenliefhebbers uit den nood
helpen,

HUWELIJK
Verleden week Donderdag had in de

e herstellings- of veranderingswer- i kalme Ste Godelievestad Gistel, de-plech-
welke tevens zullen plaats vinden. | uee inzegening plaats van het huwelijk
j zijn, overtuigd dat er te Oostende' van Joris Van Steenlandt, Kamerlid voor

n het omliggende menschen genoeg' «et arrondissement Oostende-Veurne-
m te vinden zijn, die de afbraken .P^snjuWe-en arrondissementsleider van
en willen doen en de aldus verza-: het V.N.V., met mej. Vereecke, zuster
e «brikken» goed zouden betalen, j v»n zijn betreurde echtgenoote.
t geld zou dan kunnen ten goede- Onze beste gelukwenschen.

'INTERNATIONALE POSTZEGELS
Het postbeheer heeft deze maand reeds

niet minder dan 750 internationale post-
zegels van 3,50 fr. verkocht en had er
deze week geen meer in voorraad.

1 Hieruit valt duidelijk af te leiden hoe-

n aan Wintérhulp.
i geven dit ter overweging aan het
ecntebestuur en zijn. tehnischen
st, die in de huidige periode ten
steeds een • bewijs heeft geleverd

doorzicht en knapheid.
velen trachten in verbinding te komen
met familieleden.TRAMS

een groot Bi'usselsch blad leze.n wij
de Brusselsche trammaatschappij,
n het feit dat het'tramverkeer .se-
den oorlog sterk is toegenomen v.en '~
nu iedereen «tramt>, oud materiaal

? in dienst heeft genomen; vele lij-
zullen daarenboven een bijwagen
en.
Oostende neemt men er nog uit de
latte; er rijden er nog te veel J...
DELIJK ONGEVAL
n gevolge van dé gladheid van den
kwam de 64-Jarigé -Vanstechelman
i, alhier woonachtig; Elisabethlaan,
r een personenwagen terecht; hij
opgenomen met eeri.. schedelbreuk,

gebrachtvnaar'hét Burgerlijk Hos-
1 Is het slachtoffer Vrijdag 11., spljts
este zorgen, overleden,
POLITICUUR j Brandweer thans reeds over een 600-tal'
reizigers die met den avondtrein! boeken beschikken, welke aan onze moe-

tomen en derhalve gedwongen zijn dlge pomplera; moet toelaten tijdens hun
»a 8 u.'« avonds op den weg te zijn, i vrije uren, wat verstrooiing te brengen,
angen door de bevoegde overheid; tevens zijn vele wetenschappelijke wer-
«Auiweis» welke vertneldt: «Drager ken aanwezig, die menigeen tot diepere
dit Auswels Is vandaag met den na studie aanzet,
in Oostende binnenloopenden trein l ______..,.» , \ .

Jekomen. HIJ is op den weg Van het.B**ETJ'Na • ' • . . - , • > • • • ' . • ^
on naar iün' hui».k Wt I* hem toe- Het huls van ex-bürgemeester Dr. Mo-T?™ r - , • • • : , • >. -• . , TT • ' . . „ . - ' •-•• ' ~ , '. i wX&kk*> • ' «A!A>*AVA V «A Jl» T T A jhB^^vV^ll «h VBA »•&•• J

E S S EN S

Specialiteit van Vossen, Mantels
en Pelsen op maat •

AJOLF BUVLSTRAAT, 44, OOSTENDE

Herstellingen — Veranderingen
Matige prijzen.

DE BRANDWEERBIBLIOTHEEK
Naar we vernemen, zou de Stedelijke

ten»' •**^J? .' •• J ' -" ', V'- ' • - • »
kan men f «rust

rëaux, gelegen in de Leopoldlaan, werd»*• '- -'- - ' -* •' - — '•"* • "'«-' - i-.-l'V« -_ ^ • • J -V !'..«. . * ~m . ' . ' _ _ " _ '

dé regeling der kwartierscheine en de
essencebedeeling.

Had men dit te St. Andries allemaal
geweten, het lid van onzen gemeente-
raad zou waarschijnlijk niet voorgesteld
hebben dat het Militiebureau, dat toch
niets te doen zou hebben, zich insgelijks
zou onledig houden met het verstrekken
van inlichtingen aan oorlogsgeteister-
den.

Nu, het is misschien humor op z'n St.
Andries'! Dit werd echter door de sche-
penbank alzoo niet opgenomen, want de
bel van den Burgemeester kwam er bij
te pas, als blijk van verontwaardiging.

PROVINCIALE BELASTINGEN
Bij besluit yan den Commissaris-Gene-

raal ypor de provincie- en gemeentefi-
nanclëh', werd de beslissing van dé depu-
tatie van den provincialen raad van
West-Vlaanderen, nopens de wijziging in
de algemeene verordening omtrent de
provinciale belastingen, goedgekeurd.

IN DE C.0.0.
Deze week werden andermaal een half

dozijn bedienden aanvaard In de Stede-
lijke Commissie van Openbaren Onder-
stand. Het schijnt dat thans de voor-
keur gegeven werd aan werklooze vaders
van kroostrijke gezinnen en aan de oud-
strijders. Hiermede zal in enkele gezin-
nen opnieuw goeden moed heerschen.

VOOR KLEEDERBONS
Op de Ie verdieping van het gerechts-

hof worden de formulieren voor het
aanschaffen van kleederen of schoenen
afgeleverd. Het is ons opgevallen, dat
alles er zeer snel gaat en dat de men-
schen netjes op een rij van een persoon
hun beurt afwachten. Alzoo zijn alle ge-
schillen onmogelijk en het pleit ten volle
voor den bevoegden dlenstoverste.

NAAR AMERIKA
Naar we uit een locaal blad vernemen,

zou de heer Frans Regaudt, kunstschil-
der en leeraar aan ons Koninklijk Athe-
neum het inzicht koesteren om ons land
te verlaten en eenigen tijd In de Ver-,
eenigde Staten van Amerika door te
brengen.

WIJ zijn ervan overtuigd dat het groo-!
te talent, waarmede die fijngevoelige

aanwinnen.
COMMISSIES

Als gevolg op het herhaaldelijk en ge-
past aandringen van het gemeente-
raadslid Arthur Vanhoutte, heeft men
eindelijk beslist, dat er vijf commissies
zullen opgericht worden, waarin al de
leden van den gemeenteraad zullen ze-
telen.,

den' iteatsten thans door de bezettende overheid opge-1 Zoo aullen nu de gemeenteraadsleden
nemen zondw In den bak te ge-, elscht om er verschillende diensten van nuttig en, opbouwend werk kunnen ver*

n, '•'•/•'• ''.•"' "--'• • ' : " ' • ' • •"" : • ' ' • • " ' Ihet leger'ln té richteö, . . . ; , : . /' ,;- , ' l richten. ., ' ' ' ' • ' ' . . " . . .- V\

Vielen als slachtoffers bij een
luchtbombardement te Dieppe, op
Dinsdag 21 Mei 1940:

MEVROUW
ANNA VELTHOF

Echtgenoote Victor Coenye
geboren te Oostende, den 5 Maart

1893.

MEVROUW
; MARIA-LOUISA COENYE
: ' Echtgenoote René Vandicke
'geboren té .Oostende, den 23 Ok-

tober 1912.

MEVROUW
; GABRIELLE PIETERS

.Echtgenoote Pierre Coenye
geboren té Jonkershove-Woumen,
' - :den 16 Februari 1921.

MEJUFEER
LILIANE COENYE

Dochtertje van Victor en Anna
Velthof

geboren te Oostende, den 16 April
1933.

MIJNHEER
WILLY COENYE

Zoontje yan Pierre en Gabrielle
Pieters

geboren te Oostende, den 22 April
1940.

Dit melden U met groote droef-
heid, doch christene gelatenheid,
de families VELTHOF, COENYE,
VANDICKE én PIETERS.

Een plechtige dienst werd ge-
* zongen op Donderdag 23 Januari

1941, in de paróchiale kerk van het
H; Hart.

Vrienden en kennissen, die bij
vergetelheid geen rouwbericht zou-
den ontvangen hebben, worden
verzocht dit bericht als dusdanig
te aanzien.

Oostende, Wellingtonstr. 70.

Men verzoekt ons het overlijden
te melden van

MIJNHEER

RICHARD VANHAVERBEKE
in leven Smid

Echtgenoot van
Mevrouw Sidonie DESODT

geljoren te Bovekerke, den 10 Juli
18.72 en godvruchtig overleden te
Oostende, den 19 Januari 1941, na
ontvangen te hebben de Heilige
Sakramenten der Stervenden.

De plechtige lijkdienst, gevolgd
van de begrafenis op het stedelijk
kerkhof Stuiverstraat, heeft plaats
gehad op Woensdag 22 Januari
1941, te 10 uur, in de paróchiale
kerk van het H. Hart.

Vrienden en kennissen, die bij
vergetelheid geen rouwbericht zou-
den ontvangen hebben, worden
verzocht dit bericht als dusdanig
te aanzien.

Oostende, Wellingtonstr. 49.

teh toegepast worden. Dé heer Van-
coillie hoopt dat de opgemaakte proces-
verbalen, die op een misverstand kun-
nen berusten, geen gevolg zullen heb-

jben; de Stad zal daarenboven niet na-
' laten te gepasten tijde tusschen te ko-
men, j

De heer Burgemeester: Men was van >.
zin de bedoelde lijsten eerst met de

IRpneo af te drukken om ze op tijd over
te maken; het vereischte papier was

' echter niet voorradig' én men heeft moe-!
' ten beroep doen op een drukker en de !

' laatste prijslijsten werden een tweetal '
dagen geleden, uitgereikt.

Voor nog meer schuilplaatsen

De heer Piek bedankt het gemeentebe-
1 stuur voor al wat reeds verwezenlijkt
\ werd tot de beveiliging van de bevolking.
' Hij vraagt nochtans dat er in de wijken
' buiten de stad, meer schuilplaatsen zou-
1 den worden gebouwd, om aan de inwo-
1 ners dezer wijken .in het koude jaarge-
. tijde den last te sparen zich te moeten
verplaatsen naar abri's gelegen in het
center van onze stad.

De heer Burgemeester: De werken met
het oog op het bouwen en in.orde hou-
den der schuilplaatsen worden onver-
poosd eiken dag voortgezet. Onze stad
telt thans 70 a 80 openbare schuilplaat-
sen. Het' werk wordt in den' winter zéér
bemoeilijkt. Sommige abri's kunnen on-
mogelijk verwarmd worden, terwijl in
andere reeds vier tot vijf stoven bran-
den en ze bevloerd werden. Men moet
thans niet meer spreken van schuil-
plaatsen, het zijn oprecht woonplaatsen
geworden. Rond de 8000 menschen ver-
blijven er om zoo té zeggen eiken nacht,
eens dat zij een bepaalde plaats hebben
ingenomen willen ze om geen goed van
de wereld nog verhuizen. Het stadsbe-
stuur werkt steeds Voort om alle moge-
lijke verbeteringen t9t stand te brengen.

i De heer Piek: Mijn bedoeling is te
vragen, dat de buitenwijken niet uit het
oog zouden verloren worden, om thans
elke verplaatsing van buiten stad naar
het center onnoodig te maken.

De heer Burgemeester: Geen enkele
wijk werd vergeten.

: De heer Vandeile: De wijk «Oostend-
:sche Haard» wacht nog op een degelijke
schuilplaats, terwijl deze van het zuive-

• ringsgesticht op verbetering wacht.
De heer Burgemeester: Wat de Oos-

tendsche Haard betreft, staan we voor
een zeer moeilijk geval, met den besten
wil van de wereld kan men elkeen niet
bevredigen. De abri aan het zuiverings-

i.gesticht is voor geen verbetering vat-
j baar, daarenboven... het stinkt daar een
beetje.

De heer Vancaille: Sommige huisge-
zinnen kunnen voor een zeer moeilijk
geval staan. Kinderen, behept met een
kinderziekte, worden geweerd in den
huiskelder en ook in de abri's. Het ware

i wenschelijk dat een bijzondere abri hier-
i voor zou aangewezen worden, bijvoor-
j beeld in het hospitaal, waar zieke kin-
1 deren :— zonder te kunnen schaden aan
i anderen — een schuiloord zouden kun-
nen vinden.

nen. Elk geval moet natuurlijk afzon-
derlijk worden onderzocht. De stad is
natuurlijk in laatste instantie 'verant-
woordelijk tegenover de verhuurders.

Men merkt op dat deze verscheidene
ordemoties, alhoewel van belang, 'toch
tijdroovend geweest zijn, en men-vangt
aan met de dagorde, die in zeer korten
tijd wordt afgehandeld. •

ONDERZOEK DER STADSKAS
De toestand der stadskas, die op 30

December 1940, zonder voorafgaande-
lijke verwittiging, .werd onderzocht,: was
volledig in orde. . V

Geen opmerkingen. .

COMMISSIE VAN OPENBAREN ONDER-
STAND — ONDERZOEK DER KAS

Insgelijks tijdens een onderzoek vol-
ledig in orde bevonden. . .. .

Geen opmerkingen. .. . .

LEENING VAN 1858 EN 1898 —' DERTIG-
JARIGE VERJARING ~

De uitbetaling van één dertigtal loten
werd niet aangevraagd. Er" bestaat thans
verjaring. :

Geen opmerkingen.

VERBREEDING VAN DE BRUG DER
GOUWLOOZEKREEK OP DEN BUURT-

WEG OOSTENDE-GISTEL
\ De werken hebben voor dóeï deze brug

van 4,80 m. op"9 mëtér^ te brengen. De'
kosten bedragen 75.000 f r.,'die. ten'laste
kunnen vallen van het Commissariaat
voor Wederopbouw van' ons land".

Goedgekeurd.
. De heer Vanhoutte: Ik wensch dat alle
aanbestedingen van welke'n aard of .om-
vang óók, ter kennis zouden worden ge-
bracht van de Commissies. Ik heb reeds
verscheidene malen aangedrongen, maar
men schijnt dit uit het oog te verliezen.

, De heer Burgemeester: Men zal hier-
mede rekening houden, maar men .moet
aannemen dat sommige werken van
dringenden aard zijn, en geen uitstel
dulden, b.v. dé herstellingswerken aan
de Albertschoól.

j De heer Vandeile: Er moet nagegaan
i worden of in de verscheidene overeen-
komsten, welke worden afgesloten, re-

: kening gehouden werd mét de nieuwe
arbeidsvoorwaarden in het bouwbedrijf,

.onlangs in het Staatsblad afgekondigd.

, C.C.O. — AANKOOP VAN COKES EN
AARDAPPELEN

l De aankoop van 1.000 kg/aardappelen
aan l fr. per kgr, en 30 ton cokes aan
410 fr. per ton, wordt goedgekeurd.

l De heer Deboos. — Zijn er nog aard-
appelen?...

j De heer Burgemeester: De aankoop
waarvan sprake dagteekenfc van Septem-
ber... en ze zijn reeds lang op; die aard-
appelkwestie is een moeilijke zaak Ik
neem de gelegenheid te baat om er' op
te wijzen dat er door het plaatselijk

,werk van Winterhulp reeds 300 ton ko-
len werden uitgedeeld.

C.C.O. — AANKOOP SCHRIJFMACHINE
Geeft geen aanleiding tot opmerkin-

gen.

Hulp aan de Oorlogsgeteisterden AANKOOP VAN MATERIAAL VOOR HET
BRANDWEERKORPS

! De heer Elleboudt: Het ware wensche- De heer Burgemeester meldt dat de
' lijk dat er op het stadhuis een bijzonder . ladders van het brandweerkorps — één

Men verzoekt ons het overlijden
te New-York te melden van

MINHEER

LEOPOLD-ISIDOOR HAUTELET

in leven Steward aan boord van
koopvaardijschepen der lijn

Antwerpen-New-^York
Oudstrijder 1914-1918

geboren te Oostende, den 31 Maart
1895 en schielijk overleden te New-
York City, den 7 November 1940.

pe plechtige lljkdlenst, gevolgd
van de bégraving, had plaats op
12 .November In de St, Alberts
Church te New-York City.

Dit melden zijn diepbedroefde
echtgenoote Mevrouw Philomène
KEMPENAERS, zijn zoon en de
broeder van den overledene.

Zijn familieleden, vrienden en
kennissen wórden verzocht dit be-
richt als kennisgeving te aanzien,
Oostende, 23 Januari 1941.
Chrlstlnastraat, 31, Oostende.
Mütaaartstraat 7, Antwerpen.

Dit naltö en killige weer berekent "gemakkelijk kouvotten"
voor Uw gezondheid. En juitt in dezen lijd it «en door
verkoudheid verzwakt organisme uitent snel vatbaar voor
griep. Wees) daarom verstandig i benut de ervaringen
der laatste griep-jaren en neemt bij d« geringste verkoud-
heid aanstonds A s p i r i n e tabletten. Hiermede i»
Uw kou overwonnen en olie verdere gevaren vermeden..

ASPIRINE

HET PRODUCT VAN VERTROUWEN!

nm
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HBT y i S S C H B I t l J B L A D

Van 12 meter en één van 24 meter — die
elk een veertigtal jaren oud zijn, in den
laatsten tijd veel te verduren hebben
gehad en geen volledige zekerheid meer
epleveren. Bij een Brusselsche firma
werd een nieuwe ladder besteld yan 24
meter voor den prijs van 160.000 fr. De
tusschenkomst van het Ministerie van
Binnenlandsche Zaken werd gevraagd,
dat, als het nut van den aankoop er-
kend wordt,'moet tusschenkomen. Acht-
tien spuiters tegen brand werden ins-
gelijks aangekocht. Er werd gezórgd dat
steeds een waker in de openbare gebou-
wen de wacht houdt.
. De heer. Yandeile: Werd prijs ge-

vraagd, aan verscheidene firma's?
De heer Burgemeester: De bestelling

werd gedaan .bij een gespecialiseerd huis.
De heer Secretaris geeft mededeelüïg

van enkele stukken. Spijts we hiervoor
•nae beste krachten inspannen, zijn we
niet bij machte iets te verstaan. Is het
weerom de schuld van de «accoustiek»
of is, hetgeen hij mededeelde, alleen van
belang voor de journalisten welke we-
kelijks in zijn kabinet les krijgen over
woekerhandel?
TUSSCHENKOMST VAN DEN HEER
A. BLONDE TEN VOORDEELE VAN

ONZE VISSCHERIJ

•De heer Bondé bedankt de Bezettende
Overheid en het Stadsbestuur voor de
maatregelen welke genomen werden ten
einde- de kustvisscherij uit onze haven
mogelijk te maken. Wij hebben echter
een ontgoocheling opgeloopen; de vis-
scherij beantwoordt niet aan onze ver-
wachtingen. De visscher verdient zijn
brood niet en van de - bevoorrading van
onze stad komt om zoo te zeggen niets
in huis. Hieraan kan misschien verbete-
ring gebracht worden door een bemid-
deling van de stadsoverheid bij de
Kri,egsmarine. Deze laatste heeft her-
haalde malen blijk gegeven van volledige
tegemoetkoming en wij twijfelen er niet
aan dat hier ook niet te vergeefs zal
aangedrongen worden. .

Mijn voorstel bestaat hierin: de vaar-
tuigen die thans de visscherij uit onze
haven, samen onder een commando, be-
drijven in twee reeksen te splitsen: de
vaartuigen die over een motor beschik-
ken en de open booten. Waar de vis-
seherij thans moet uitgeoefend worden
door de vaartuigen der eerste reeks, is
bijna niets te vangen. Deze vaartuigen
kunnen meer Westelijker uitvaren, waar
wel iets kan buitgemaakt worden. Ze
moeten echter in de omgeving blijven
der -kleine booten, die over geen motor
beschikkend, niet ver kunnen uitvaren.
Een bewakingsvaartuig zou kunnen de
vaartuigen der eerste reeks vergezellen,
terwijl een tweede dienst zou kunnen
deen bij de kleine booten. De Kriegs-
Baarine, waarbij zeer bedreven zeelieden
zijn, aullen wel de gegrondheid van onze
vraae inzien. Het is echter wenschelijk,
dat het Stadsbestuur de noodige voet-
stappen zou aanwenden tot de verwe-
zenlijking van een rechtmatigen wensch
van ee» gedeelte onzer visschers, die
anders het bedrijf zouden moeten sta-
ken, bij gebrek aan minima verdiensten.

De heer Blonde drukt verder zijn ver-
wondering uit over de geweldige prijs-
yerhooging van de mazout. De prijs werd
in een dag tijd van 1,85 per liter op 3,95
fr. gebracht. Hij vraagt of het Stadsbe-
stuur bij machte is hiervoor iets te doen.

De heer Burgemeester: Ik neem met
veel belangstelling kennis van het voor-
stel van den heer Blonde. De visscherij
beantwoordt inderdaad niet aan onze
verwachtingen. Reeds Maandag avond
zal Ut twee visschers, na afloop van hun
dagtaak, ter plaats ondervragen. Dit in
tegenwoordigheid van de heeren Srnis-
saert. Schepen der visschershaven, Blon-
öé, yelthof en Carlier, waterschout. Ik
zal niet dralen vervolgens de noodige
voetstappen bij de Marineoverheid aan
te wenden.

De kwestie van de vaststelling van den
prijs voor mazout, valt in onze bevoegd-
heid niet, en hier zijn we onmachtig.

GEHEIME ZITTING
I» de geheime zitting werd medege-

deeld dat, buiten Schepen Edebau, Van
Glabbeke en Vroome, pok volksvertegen-
woordiger Porta door de bestendige de-
putatie werd afgezet. De eerste drie wor-
den daarenboven verzocht hun ontslag
als -gemeenteraadslid in te dienen.
. Een waker van de stedelijke Gasdienst

was door het Schepencollege afgezet. Op
verzoek • van de Bestendige Deputatie,
werd die straf tot een jaar schorsing
verminderd en goedgekeurd.
.-'-.Op voorstel van de Bestendige Depu-
tatie wordt adjunct-politiecommissaris
T-. afgezet.

Mevr. Knockaert, bestuurster van de
stedelijke Meisjesberoepschool, mag haar
réchten op pensioen doen gelden.
- Hét Beroepshof van Gent had de stad
veroordeeld, den heer Smis, eigenaar van
het Kanon-Hotel, 160.000 fr. te betalen.
In' 1920 werd door het gemeentebestuur
72.000 fr. voorgeschoten als teruggave op
oorlogschade. De heer Smis betwist dit.
De gemeenteraad heeft thans besloten
de door de stad verschuldigde som van
160.000 fr. niet te betalen vóór de 72.000
fr. terugbetaald zijn.

DEZE WEEK WERDEN
alle plaatsen, waar zich watérmonden
bevinden, bij middel van witte verf dui-
delijk afgeteekend. Enkele maanden ge-
leden was dit reeds gebeurd, maar door
regen en wind was de kleur er; af en
hierdoor 's nachts minder zichtbaar,

HET DOOIT
Samen met de honderden krijgsgevan-

genen, welke in onze stad terugkwamen,
is de dooi ingetreden, 's Namiddags had
het nog gesneeuwd en in den nacht is
dan een zachte regen gevallen, waarmee
de dooi intrad. .

Velen zagen dit- met een goed^bög aan,
want spijts alles wat er gedaan .wordt,
konden de sukkelaars geen weg ten ge-
volge van de overstrenge koude.

DE INVALIEDEN EN WINTERHULP
De invaliede en verminkte,- soldaten

van de oorlogen 1914-18 en "194Ó7'die den-
ken in aanmerking te komen voor Win-
terhulp Oostende, worden verzocht zich
aan te melden bij den heer Ch. Calmeyn,
voorzitter N.V.I. Oostende.

Deze laatste, die werd aangesteld door
het Arrondissementscomitê van" het Na-
tionaal Werk der Oorlogsinvalieden als
afgevaardigde bij het lokaal comité voor
Winterhulp Oostende, zetelt lederen Zon-
dag van 10 tot 11 u. 's morgens in het
lokaal van N.V.I., Café Prins Boudewijn,
St. Sebastiaanstraat, Oostende.

TAKSEN OP DE AUTO'S
Zij die nog per auto mogen -rijden,

wezen er aan herinnerd dat zij hun tak-
sen vóór het einde van de maand moe-
ten betalen.

Het is best dit trimestrieel te doen.

DE 4e GRAAD LEERLINGEN
van drie onzer lagere scholen woonden
op 21 December in onze kazerne blusch-
oefeningen bij. Een honderdtal leerlin-
gen waren er op tegenwpordig. Slechts
3 leerlingen zonden een opstel in. In
plaats van vorige week, werden ze deze
week ontvangen in het kabinet van den
heer Schepen Devriendt, waar ze van
den kommandant van de brandweer en
Schepen Devriendt een boekwerk in pnt-
vangst namen.

De bekroonde leerlingen zijn: Coenye
Albert, van de Conscienceschool, Ver-
meire Georges van dezelfde school en
Timmerman Roland van de school
Xroonlaan.

Hopen we dat de onderwijzers in het
vervolg de jongens meer aanwakkeren
om een dergelijk opstel in te dienen.

ROOD KRUIS VAN BELGIË
KOSTELOOZE LEERGANGEN

De Oostendsche af deeling van het
Roode Kruis (voorzitter Dr. O. Van Wy-
nendtiele) richt kdstélPPze leergangen
in voor ambulancier (ster) en volksge-
zondheidsassistent(e). De lessen zullen
eiken Zondagmorgen in het lokaal van
de vereeniging, Koninklijke straat 18, of
in het Burgerlijk Hospitaal gegeven wor-
den.

Inschrijving op Zondag 26 Januari a.s.
van 11 tot 12 uur, in het lokaal. Zoowel
dames als heeren kunnen de lessen vol-
gen. Men verwacht zich aan veel be-
langstelling.

APOTHEEKDIENST
Zondag 26 Januari zal de apotheek

Willaert, den ganschen dag open zijn.

Cinema's

R l A L T O
1. Een documentair; 2. Ufa aktualitei-

ten; 3. Eduard Koek en Heidemarie Ha-
theyer in «Geyerwally».
R E X

1. Een documentair; 2. Ufa aktüalitei-
ten; 3. Olga Tchekowa en Dorothea
Wieck in «De Gele Vlag».
R l O

1. Een documentair; 2. Uf a'ïïktualitei-
ten; 3. Justi Hubert en Albert Matter-
stock in «Het Land der Liefde».
P A L A C E "•""• "

1. Een documentair; 2. Ufa aktualitei-
ten; 3. Benjamino Gigli in «Droom-
muziek».

HET STADHUIS
De werken aa'n den toren, sedert en-

kele weken aangevangen, vorderen niet
snel. Het gebruik van springstof is ten'
eeerste af te raden wegens de dichte!
omgeving van '-ïeeds' geteisterde huizen!
en mede door het feit, dat men reeds de'
ondervinding heeft opgedaan dat meest-'
al schade aan 'de omliggende gebouwen'
wordt toegebracht, die dan door het
stadsbestuur moet afgedragen worden, l

IN AMERIKA
Naar we vernemen zou kapitein Das-

sevHle, schoonbroeder van onzen Sche-
pen van Financiën, zich thans in de
Vereenigde Staten van Amerika bevin-
den.

Hof van Beroep te Gent

27 leden van het onderwijzend perso-
neel, alsmede twee bedienden van de
vischmijn, die allen vrijgesproken waren
door de Rechtbank te Brugge, wegens
het verlaten van de stad, verschenen op
Donderdag 16 Januari voor het Hof Van
Beroep te Gent, op beroep van het Open-
baar Ministerie.

Op meesterlijke wijze werden ze ver-
dedigd door advoka'at Vandenbroele,
wiens verstandige, diepe wederlegging
op allen den besten indruk maakte. Wij
durven ook hopen dat de betrokkenen
het beste mogen verdachten van het
warm pleidooi van hun verdediger.

Het Hof zal op Donderdag 23 Januari
uitspreken.

Bij het ter pers brengen, vernemen wij
dat al de betrokkenen vrijgesproken
werden, uitgezonderd vier onderwijze-
ressen: Mevr. Broux-Dè Taey, Mevr,
Vercruysse-Vandenberghe, Mejuffer Van
Slembrouck en Mejuffer De Brouwer,
welke slechts na de heropening van hun
School terugkwamen. Deze zagen zich
veroordeeld tot 60 fr. boete, voorwaar-
delijk voor 3 jaar,

Burgerlijke Stand

GEBOORTEN ,r/rr
11 Jan. — Roland Duinslaeger, van

Georges en Maria Corveleyn, Esch-
doornl. 16. ' • ,

13. — Marcel Plaetevoet van August
en Zoë Decoo, woont te Middelkerke.

14. — Simonne Allary van Jan en
Nora Piolpn, Oesterbankstr. 34: -

16. — Jean Mollez van Camiel en Alice
Vermeersch, Zwaluwenstr. 64; Roland
Denayer van Pierre en Rachel Bogaert,
wpont te Klemskerke.

17. — Hilda Borret van Maurits en
Jpsephina van Ooyen, Antwerpenstr. 14;
Mia Germonpré van Gustaaf en Simon-
ne Rosselle, Amsterdamstr. 24.

18. — Simonne Schoolmeester van Lo-
dewijk en Maria Saelens, Metselaarstf.

STERFGEVALLEN
10. — Julien Vandeplas, 61 j., wed. van

Hortensia Feys, Wellingtonstr. 15.
11. — Emma Jacqueloot, 71 j., ongeh.

woont te Breedene; Georgius Rpuzeeuw,
45 j., echtg. van Elisa Rpsseel, woont te
Middelkerke.

12. — Camillus Lanoote, 69 j., echtg.
van Maria Morlion, Elisabethl. 67; Maria
Jacxsens, 67 j., echtg. van Isidoor Alle-
meersch, Ooststr. 67.

13. — Juvenal Seurynck, 3 m., Voor-
uitgangstraat 4; Reynllde Blommaert,
54 j., echtg. van Carolus Dentant, Veld-
straat 42.

14. — Joanna Houvenaeghel, 38 j.,
echtgesch. van Louis Derycker, echtg. v.
Eugeen L«ms, Boomstraat 7; Henri Sae-
lens, 19 j., Amsterdamstraat 23; Ange-
line Lefebre, 83 j., wed. Adolf Decorte,
Wellingtonstr. 68.

15. — Achiel Rotsaert, 30 j., ongeh.,
woont te Klemskerke.

16. — Theodorus Aercke, 59 J., echtg.
van Augusta Pierar, Timmermanstr.' 58;
Valentlna Laforce, 67 j., echtg. v. Theo-
dorus Becu, Velodromestr. 22; Henri
Vanstechelman, 63 J., echtg. van Alicia
St Martin, Elisabethl. 333; Lüciaari Ma-
res, 26 J., echtg. van Rachel Pdël/ woont
te Gistel, "

17. — Jozef De Coninck, 65 J., echtg,
van Pelagia Lescrauwaet, H. Borgerstr.

Wendt U btj STEftFQBVAL tot

August Verburgh

Aannemer van Begrftfeni'ftè'iii
OOSTSTRAAT, 36 — OOSTENDE

HUWELIJKEN
14, — Boehme Alphonse, muzikant en

Groenvynck Andrée z.b.
15. — Van Hyfte Raymond bierhan-

délaar en Kruger Gllberta, z.b.
18.- — Reuzen Emilius, paswerker en

Cuveller Simonne, z.b.
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN

19, — Deback Remi, handelaar en Bol-
lenberg Magdalena, Torhoutstw. 171;
Defer Arthür, werkman, wed. van Denys
Maria en Desmldt Dionysla, z.b.

HET SECRETARIAAT
van het Stadhuis-G.erechtshof, dat zich
eerst op de Ie verdieping bevond, werd
thans in meer geschikte lokalen onder-
gebracht op het gelijkvloers,,rechts als
men binnenkomt, j i

ONS BUREEL VAN OPENBAAR
ONDERWIJS , I; ".• .

In ons vorig nummer,.meldden we dat
het hoog tijd wordt, dat het gemeente-
bestuur er voor zou zorgen dat het bu-
reel van Openbaar pnderwijs zou samen-
gesteld worden hv',deln^élfden zin van
vroeger, t.t.z. een bekwam' chef bijge-
staan door het noodige pgrsone.el.

Thans zijn opvolgentlijk^we^'bevoeg-
de chefs verdwenen en ..''tot' op heden
heeft men het middel nóg niet gevon-
den, niettegenstaajjge talrijke tijdelijke
bedienden welke voqr alle diensten aan-
geworven werden, om ook dezen dienst
degelijk herin te richten.

Zij die er nu zijn, doen wat ze kunnen,
maar daarmee is de zaak,,niet opgelost.

Als gevolg van ons artikel heeft school-
bestuurder Savonie Karel, met den ijver
hem eigen, gemeend de zaak te zien op-
lossen met een lang protestschrijven
aan het Schepencollege te.sturen en dit
nog in naam van*-'al''zijn 'collega's, al
waren er wellicht ook bij die er niet mee
akkoord gingen.

Sedert wanneer is de heer Karel Sa-
vonie zoo ineens van zienswijze veran-
derd? Of heeft hij misschien almeteens
vergeten, dat hij het was, die vóór en-
kelen tijd, met trommel en trompet
uitbazuinde op al de hoeken van de
straat, dat het onderwijs nu heelemaal
naar den bliksem zou gaan, tengevolge
van de toenmalige wijzigingen;

We vragen ons ten andere ook af, wat
een schoolhoofd te zien, heeft1 •; met een
artikel dat voor hem niet bestemd is en
sedert wanneer hij den betrokken Sche-
pen over het hoofd mag zien?

Hebben de schoolhoofden nog geen
miserie genoeg, zonder zich te gaan
moeien met zaken waarvoor!..alleen het
Schepencollege bevoegd is, tenware er
iets aan den sleutel ligt? Een mensch
weet nooit!

NIEUW BRANDMATERIAAL
Het Gemeentebestuur heeft besloten

een nieuwe brandladder en 18 blusch-
aparaten Rodeo aan te koopen.

Deze autoladder >van 24 m. lengte zal
160.000 fr. kosten en geleverd worden
door de firma Wasterlain. De blusch-
apparaten door de firma Phillipe en
Pain. -,,- . -" : • • ;

Zoo zal het brandweermateriaal in
volmaakte orde gesteld zijn.

Laat ons zeggen dat de bestaajide lad-
der 40 jaar oud was en de noodige ze-
kerheid niet meer.-verschafte . in geval
van brand. Een stuk vap .8 meter werd
er afgebroken door steenbrpkken voort-
komende van den brand van het stad-
huis. . . • . .

De Vischaanvoer

SABOTAGEDADEN
Op verzoek van de Bezettende Over-

heid heeft de Burgemeester der Stad
Oostende de eer andermaal zijn mede-
burgers te wijzen op de erge gevolgen,
die door de gansche stad kunnen voort:
vloeien uit ondoorda.ehtej.sabotagedaden,
als het doorsnijden?.van-telefoonkabels,
die door onverstandige elementen kun4
nen worden gepleegd. '. .

Hij is dan ook overtuigd, dat .-alle in-
woners er zorg vpojr zullen dragen dat
dergelijke gevolgenoaaii de stad worden
gespaard.

AANTAL WERKLOOZEN '
' In de week van 13,. tot 18 Januari 1941

werden 8112 werklbozën gecontroleerd,
t.t.B. 5980 mannen en 2132'vrouwen., ;;'•]

Tijdens de week van 6 tot 11 .Januari
1941 waren 8301 werkloözen, waarvan
6106 mannen en 2195, vrouwen.
GIFTEN . "•'

De heer Burgemeester heeft de vol-
gende sommen ontvangen: '

1.000 f r. gestort door den Bond der Ge-
pensionneerden van. den/i.S.taat en den
Spoorweg ten voprdeele 'van «Volkssoep-
Winterhulp».

100 fr. gestort door; den heer O. Samyn
ten voordeele van:de Hulpkas van het
Brandweerkorps, ajs(,dank voor de hulp
door dit korps verstrekt: tijdens den
brand in zijn inrichting. ,•—

VERGISSING •" ..: .
Een persoon uit onze stad' beklaagt

zich er over .dat op Donderdag 16 Ja-
nuari j.l. 's namiddags, ter gelegenheid
van de begrafenis van zijn vrouw, bij
de aankomst op het kerkhof, door de
directie geen maatregelen genomen wa-
ren voor het bergen van/de kist./

Het geldt hier .naar het: schijnt ;.een
vergissing, daar twee kerkhoven te; Oos-
tende bestaan en ,er op het oogehblik
veel gevergd wordt van - de bestaande
diensten.- , ••••. .-

We zijn overtuigd, dat dit in de toe-
komst zal vermeden worden. .:
IN HET POSTKANTOOR

Vanaf Maandag 27 Januari e.k. zal het
postkantoor Oostende l tpegankelijk
zijn voor het publiek van 9.30 tot 12.30
en van 14 tot 17 ure. Vanaf 15 Februari
e.k., van 9 tot 12.30 en van 14 tot 17 u.
VOOR ONZE BIBLIOTHEEK

Z. E. H. Demeester, pastoor van St.
Jozef, heeft aan de stadsbibliotheek, sa-
men met nog talrijke andere interes-
sante werken, een encyclopedie van
Trousset, in 5 deelen, geschonken.

Onzen besten dank voor dit prachtig
geschenk.

Vrije Tribuun

Wij ontvingen vanwege een lezer van
ons blad een ongeteekenden brief, in de-
welke hij zich beklaagt over een ge-
brekkige aardappelverdeeling.

Onze gewone stelregel luidt: «geen
gevolg geven aan ongeteekende brieven».
Tot onze groote spijt kunnen we ook
in dit geval niet er van afwijken; het
is een kwestie van wederzijdsch ver-
trouwen.

BLANKENBERGE
BURGERLIJKE STAND
van 25 Deeember tot en met 20 Januari:

Geboorten: Van Reek Jean v. Fernand
en Thelinge Claire', Rogiérsl. 15; Claeys
Georges, Gl. Lemanstr. 9; Huys Marie,
VIsschersstr. 15; van Welt Johannes,
Zeedijk2 10; Van Neer(Yves, de Trooz-
laan 58; Konings,(J,ea,!(Van,,Mullemstr.
12; Maes Erik, 8$s's. De Bruynestr. 45;
Strubbe Charles, Hanneusestr. 74; Ga-
toor Annie, Breyéelstr. ;68; Simón Oli-
,vier, Koninginnelaan; Decleër Pierre,
Stationstr, 74; Van. Aaéldeweereldt E-
tienne, WendUirie. ' . , ' . "

Overlijdens: Tave^nLer Clementine, 80
j., echtg. Claeys Enilel, Serg. De Bruyne-
str, 69; De Backere Leoritine, ongèh., 77
j., Molenstr, 26; Popelier Jan, 74 j., echt.
Azaert Virginie, G,.aezellestr. 8; Servaty
Clara, 39 j., ongeh., 'de Trbözl. 87; Van-
devannét Irma, 67 j., echtg. Haegebaert
Oscar, Groenstr. 116; Malstaf Flora, 45
j., echtg. Hoenraet Karel, P, Krugerstr.
11; Staelens Walter, 3 m., Kerkstr. 98;
Fonteyne Josephine, 63 J., echtg. De Ry-
cker Pieter. '.

Huwelijksafkondïgingen:. Gunst Vlctor
Uitkerke met Bllé Mathüde, alhier; Ppp-
pe Frans met Snick Gllberta, belden al-
hier. -

DONDERDAG 16 JANUARI.
O.28 444 f r:; O.41 810 fr.; O.72b 65 f r.;

O.Glb 65 fr.; O.33b 180 fr.; O.64b 240 fr.;
O.110 1805 fr.

20 vaartuigjes kozen heden morgen
zee waarvan slechts 7 hunne vangsten
ter vischmijn brachten. De bootjes bo-
den kleine hoeveelheden sprot aan, wel-
ke verkocht werden aan prijzen schom-
melende tüsscheh 12 eri 15 fr; dé kgr. De
drie schipjes O.28, O.41 en O.110, welke
voorzien zijn van een motor, brachten
ter vischmijn in totaal 138 kgr. schar en
bot .aan welke koopers vonden aan de
volgende prijzen: schar 25-28 f r. het kg.;
kleine schar 13-16 fr.; bot 27-28; kleine
bot 13-16 f r. het kgr. ..r-
VRIJDAG 17 JANUARI. , ' ''••

Heden kregen de visschersvaartuigen
geen tpelatihg ter vischvangst uit te va-
ren.
ZATERDAG 18 JANUARI.

Heden niet uitgevaren tengevplge mist.
ZONDAG 19 JANUARI.

O.82b 32 f r.; O.64b 245 f r.; O.41 600 f r.;
O.110 1595 fr.; O.79 245 fr.; O.28 476 fr.

Van de 23 vaartuigen, die heden mor-
gen ter vischvangst uitvaarden, brach-
ten slechts 6 hunne vangst ter visch-
mijn, waar weinig koopers aanwezig wa-
ren. In totaal werden 139 kgr. visch, be-
staande uit 67 kg. schar, 27 kg. bot en
45 kg. kleine visch, verkocht aan volgen-
de prijzen: schar 25-31; bot 20-27; kleine
visch 13-15 fri'h'et kgr.
MAANDAG 20 JANUARI.

De vaartuigen kregen : geen toelating
om uit te varen, .daar het zicht op zee
onvoldoende was.
DINSDAG 21 JANUARI.

O.110 1005 fr.; O.41 1040 fr.; O.64b 980
fr.; O.79 530lfr.; O.28 815 fr.; O.82b 570
f r.; O.67b 240 f r. . .

Slechts: 13 vaartuigen gingen heden
morgen uit 'ter; visch vangst en kwamen
zeer laat terug de haven binnen. Vele
koopers hadden reeds de vischmijn ver-
laten, toen 7 vaartuigen hunne vangst,
bestaande uit: 24 kg. sprot, 113 kg. schar
12.. kg. bot en 81 kg. kleine visch, ter
markt brachten.

Prijzen: sprot 10; schar 28-33; kleine
schar 17-19; bot 25-30; kleine visch 13-16
f r. het kgr. ' .
WOENSDAG 22 JANUARI.

Daar dé .vaartuigen gisteren te laat
zijn binnen gekomen, kregen zij heden
geen toestemming om uit te varen.

ZEEBRUGGE
VRIJDAG 17" JANUARI.

8 vangsten bedragende 1292 kg. sprot;
opbrengst: 15:277,80 fr.; prijs per kgr.:
14.90-20.30 f r. ' "
ZATERDAG 18 JANUARI.

9 vangsten bedragende 887 kgr. sprot;
opbrengst: 11.639,90 f r.; prijs per kgr.:
18.50-20.80 fr.
MAANDAG 20 JANUARI.

6 vangsten bedragende 202 kg. sprot;
opbrengst 1852,60 fr.; prijs per kgr.:
13.40-17.50 f r.
DINSDAG 21 JANUARI.

2 vangsten bedragende 117 kg. 'sprot;
opbrengst: 745,20 fr.; prijs per kg.: 17.60-
18.10 f r . , -..- . . . .,

NIEUWPOORT
WOENSDAG '22 JANUARI.

N. 10 100.fr.; N.14 295 fr.; N.7-599 fr.;
N.2 178 f r.; N.27 791 f r.; N.28 673 f r.;
N.5 775 fr. v : '

Prijzen: schuilen 25-30; kleine schui-
len 9-12;. kleine visch-4-6 fr. het kgr.

ANTWERPEN
Soorten zee- en -• zoetwatervisch, ver-

kocht in de stedelijke vischmijn te Ant-
werpen, in den loop van de week van
6 tot 11 Januari 1941:

Vreemde visch
Soorten Aantal Waarde

, ; kg. Totaal Gemiadela
per kg.

Sprot 12.500 kg. 177.170 fr. 14,15
Deze vischsoort werd verkpcht als 3e

Nog Het Proces der Stad Oostende tegen^^ ' ' -v ' . -• ' • -'• * • * V "• ' ! ' ' • - • • . . « , , • . . . • . . ,?_ ~*^ -.••t.-- . _ ^
Oud-Schepen Vroome |

kwaliteit, met de aanmerking
zen ».

« bevro-

In den loop der zelfde week werd geen
zee- en zoetwatervisch doorgevoerd op
de stedelijke vischmarkt te Antwerpen.

A
Prijs van'de onderstaande yischsoor-

ten, verkocht op de vischmarkt te Ant-
werpen, Pp Vrijdag 17 Januari 1941:

Wijting: 15 fr. per kg.; versche sprot

[In ons vorig nummer,gaven we kennis
van de beslissing, van.. de-Brugsche
rechtbank, welke hierop neerkomt, dat
de rechtbank het princiep van de ont-
vankelijkheid van de vraag afhankelijk
maakt-van.een geldige, stemming van
den huldigen, dus den ouden gemeente-
raad op voorwaarde dat deze de eisch
tot betaling van de 46.000 fr. stemt;,

-Vrijdag namiddag kwam de gemeen-
teraad bijeen met enkele onbeduidende
punten voor de openbare zitting, maar
met een zeer gewichtig punt voor de ge-
heime zitting. : ' V '

Dit gewichtig punt-was de toestem-,
ining te verleenen door den gemeente-
raad aan het Schepencollege om in
rechte te gaan tegen oüd-schépen Vrpp-
méV om hem-de: kosten, te; doen betalen
van dé door hem gebruikte stadsautó's,
het loon van den pompier welke voor
hem en zijn vrienden overal in Frankrijk
als autogeleider dienst had gedaan, enz.

Het huidig schepencollege.was terecht
de meening toegedaan, dat de huidige
gemeenteraad eveneens, zooals de afge-
treden plaatsvervangers, en notabelen,
zijn algemeene toestemming zou geven,
maar het had zich, betreurenswaardig
genoeg, bedrogen.

Een gemeenteraadslid las een papier-
ken af, waarin hij begon met bloemen
te gooien naar den ex-schepen, voorzeker
omdat thans zooveel bedienden voor de
gevolgen van zijn schpone daden moeten
boeten...

De ex-schepen had volgens hem veel j
diensten aan" dé stad bewezen en had
zelfs aangeboden de kosten van dé ben-
zine, zijnde 400 f r., voor-.de verplaatsing
gebruikt, te betalen. .

Spreker vond het onaanneembaar dat
hij slechts 48 uur tijd had gekregen om
een schuld te betalen, welke hij volgens
hem niet verschuldigd was.

Hij vergat er bij te voegen dat hij
eërsfrdbor burgemeester Sèrruys verzocht
was geweest vrijwillig de kosten te be-
talen, waarvoor hij echter nooit opkeek.
.Tot slot van rekening vroeg hij hem

eerst yopr den gemeenteraad te zien ko-
men, vooraleer een beslissing zou ge-
troffen worden, alsof dit iets aan de
zaak zou veranderen!

EEN VOORTREFFELIJK BURGEl
MEESTER

. De h. Burgemeester Sèrruys antwoord-
de hierop dat hij vanwege den heer
Vroome geen tegemoetkoming van beta-
len had ontvangen en dat daarop 48 uur
tijd aan den ex-schepen werd verleend
om zijn zienswijze te laten kennen en
daarna de verschuldigde sommen te be-
talen.

Burgemeester Sèrruys vond het terecht
belachelijk te durven voorstellen enkele
liters' benzine te betalen, daar waar de;
stad duizenden franken loon heeft moe-
ten uitkeeren voor de .betaling yan den
pompier, hét repareeren van dé" auto en
de verdwenen auto's door den exrschepen
opgéëischt. en achtergelaten.

Burgemeester Sèrruys wees den ge-
meenteraad er op, dat het hier niet gaat'
om een vriendendienst te bewijzen, maar
om hét dienen van. de belangen yan.de
bevolking, zoodat elkeen, in'dat opzicht
zijn verantwoordelijkheid te nemen had.

Hij kon niet aannemen dat iemand
het materiaal en stadsbedienderi ge-
bruikte om met zijn vrienden in een auto
te vluchten, zonder dat deze, allerminst
gesproken, de kosten betaalde.

Een ander gemeenteraadslid, .dat nog
steeds hoopt terug schepen te worden,
vroeg het rapport van het rechterlijk
onderzoek inzake de burgerwacht te mo-
gen ontvangen en den heer Vropme uit
te noodigen.

Hij vergeet • dat verslagen van een
rechterlijk onderzpek aan gemeente-
raadsleden niet mogen medegedeeld wor-
den..

Iemand vroeg ook waarom de andere
leden van het Schepencollege niet ver-
volgd werden, waarop geantwpord werd
dat de dossiers dezer zaken binnenkort
in gereedheid zouden gebracht wprden.

Tenslotte werd beslist.in een volgende
zitting het oud Schepencollege te doen
verschijnen om daarna een besluit te
treffen.

Dit zal reeds volgende .week geschie-
den.

.BESLUIT
Wij kunnen het besluit van den ge-

8,50 f r.; gerookte sprot 35 f r.; kreukels meenteraad slechts betreuren, omdat het
4 fr..per liter. " V uit. moet zijn met de beroepspohtiekers,

NIEUWPOORT

TERUG THUIS , houding (raadslid Huyghebaert).,
In de - af geloppen week zijn wederpm •'• 3. De wijziging betrefende. de beiasr

eenige onzer stadsgenooten in hun wo- ting op honden wordt algemeen aange-
ning weergekeerd, tot groote vreugde van ! nomen.
hun families. De gelukvogels waren: j 4. Volgt het artikel: Wijziging aanne-
Renier Arthür, Dubois Oscar, Vanduyn- min'gsprijs van den Reinigheidsdienst.
slaeghers André, Degruyter Fernand, pe-HDé aannemingsprijs bedraagt 18.100 fr.
coene Gerard, Achiel Degreef, Duf loü i in1 een schrijven gericht tot het stads-
Joannes, Carolus Vandewalle, Bertier ! bestuur,' vraagt de aannemer Delporte,
T?r«r>c nonnvte. wi-cmc -ï/oro^ï-inai-on ü ™-' door deFrans, Decorte Frans, Verschueren Ro-
ger en Jacquart Roger. .

BRIEVENTASCH VERLOREN
Tusscheriide Oostendestraat en Markt-

straat is een brieventasch verloren, • in-
houdende een'aanzienlijke som. De num-
mers der briefjes van duizend frank zijn
gekend.' De ' zakenpapieren wijzen den
eigenaar aan. De vinder kan zijn vondst
terugbrengen bij den eigenaar ofwel op
het.vpolitiekpmmissariaat afgeven. Een
rijke belooning zal aan den eerlijken
vinder overhandigd worden.

WINTERHULP • DERDE FEESTAVOND
Op Zondag 9 Februari te 14.30 u. in de

zaal «Zannekin», gaat de derde feest-
avond door, verzorgd door het gemengd
koor «De Noordzeestemmen» en V.I.V.O.

De bevestigde faam der uitvoerders
staat borg voor de degelijkheid van het
programma. Deze feestavond zal u on-
getwijfeld enkele uren ontspanning
brengen. Neem tijdig uw kaarten in het
Vlaamsch Huis of bij heer K. Markey,
Marktstraat, of bij heer Nestor Nuttin,
Marktplaats. Prijzen: 7-5-3 f r.

DE STORTBADEN
Voorloopig zullen thans binnenkort in

het gasthof «L'Espérance» (voormalig
Moederhuls» stortbaden Ingericht wor-
den. De bouw van de nieuwe badinstel-
ling in den hof van de Stedelijke Tee-
kenschool Is verschoven tot lateren da-
tum. . . _ • ;

BURGERLIJKE STAND
Geboorte: Degrijze Maria, dochter van

Arthür en Maes Simonne.
overlijden: Vermote Mlchel, zoon van

Alfons en pegrljze Emllie, 19 J.

GEMEENTERAADSZITTING
De Raad vergaderde op 17 Januari on-

der voorzitterschap van Burgemeester
Dr. A. Vandamme, Waren afwezig: de
raadsleden C. Gaelens en Braet. -

1. De wijziging aan het reglement van
inwendige <órde bij <de Kommissie van
OpenbarerivOnderstand, hl.-voortaan de
vergadering té houden op lederen Dins-
dag -te 4 uur,«wordt» algemeen aanvaard.

2, Het procesverbaal kasohderzoek 4e
kwartaal wordt goedgekeurd tegen l ont-

gezien de menige moeilijkheden door de
liüidige toestanden' geschapen, een ver-
hooging toe te staan beloopende 1000 f r.
per maand. Na een korte bespreking be-
slist do Raad het voorstel te verwerpen
en tot een nieuwe aanbesteding van den
Reinigheidsdienst over te gaan.

5. Een leeningsaanvraag van 200.000
fr. bij het Gemeentekrediet (tot uitbeta-
ling der wedden van het stadspersoneel)
wordt algemeen goedgekeurd.

In de zitting met gesloten deuren, ont-
vangt de pensioenaanvraag van Wwe
Deroo-Verstraete, vroedvrouw aan het
Stedelijk Moederhuis, een gunstig advies.

Het ontslag van den h.'Vandezande als
lid yan de K.O.Ó. wordt aanvaard. De
h. Ódiel Dekeyzer wordt als plaatsver-

die op. kosten van de gemeenschap
de weelde veroorloofd .hebben^ "je
wat" gebeurd is. • ' -^>Vv ;-??' '** •* -^

Is het misschien nog niét genoeg
zij die in.tijden van nood tot voort
hadden moeten strekken,->het >voli
plan lieten elkeen. èiï alles aan huj
overlatend, met. dê¥ ^utö's;;fhH.inatèi
'dat ze rioodig' hadden, er yah "door h
MET HUN VRIENDJES lÉNTpIT Al
OP DE KOSTEN VAN DE, BEVOL^

Iemand die nog e.ei^Vgreifltjé ;eerge
heeft, zou ziclV'aaA de betaling'van
dergelijk verschuldigd bedrag-nooit
len onttrekken^want:-;^ bedoelde &
pen vertrokken om "dé" stadst)élangè<
om zijn eigen vel te redden, terwijj
duizenden andereminide .miserie 0liet?. • - .' ^ ' ^ i - ' i f ' - ^ ^ - ^

Heeft hij iri die bahgë'dagen één oo
blik aan het welzijn van zijn meelt
gers gedacht? ...... , ^ ...

En wie was er de schuld van"hëTj
seling in steek laten yan. de .b«r
wacht, waar de laatste dagen de \
derdduizenden franken materiaal
plunderd werd als een plezier? .

Elkeen, en in de eerste plaats hij
meer dan wie ook zijn plicht te.vet
lenv maar we hebben ondervonden
men dit. toen opvatte.. . ' . ' , , :

Het is dit en nog zooveel andere
ken overwegend, dat het den .geniet
raadsleden tot';schande zou zijn, ir
ten zij er ooit kunnen toe besluiten
ex-schepen Vroome van de betaling
het door hem rechtmatig .verschuld
bedrag te ontslaan.....-
.Geen enkel Oostendenaar, die het l

op de rechte plaats heeft, .zou. dit s
vaarden. Ons volk heeft recht op een
zond beheer en we ;kunnen, den e
van burgemeester Sèrruys én het S
pencollege slechts ten .volle beamen

Mochten sommige gemeenteraadsu
een andere gedachte zijn toegedaan
verklaren we hier ronduit, dat ze té
komen aan hun plicht tegenover
medeburgers, die destijds hun- vert
wen in hen gesteld hebben.

Wij volgen deze zaak van nabij
lichten onze lezers in. j -

P. Vandenbergh

VOETBAL

De wedstrijden yaii ; 19 Jam

De ongunstige, weerspmstandighf
waren eens te meer oorzaak,-dat de
moetiiigen op het kalender v£n 19
nuari 11. dienden afgelast .te wprden,
groote spijt onzer voetballiefhebbers
hunkerend uitzagen.naar den schok
schen A. S. en Cercle.'.. ,,.\

Wedstrijden voor Zondag 26
. nuari 1941 -

PROVINCIALE AFDEELENG
Reeks ,A t . : . -.• ' .

15 u.: V. G. O. —Daring Blsjrikenbs
15 u.: Knokke (B) — A. S. Oostend

. . C. S. Brugge —'Knokke (A)
GEWESTELIJKE AFDEELING

. Reeks A. ^ - .
15 u.; Gistel —'.V.' Gf Qostendé""

-*V '
De kampioenschappen zullen dus.

dien hét weder zulks ' toeida't,' Zoi
voortgezet worden met een .belang
programma, waarvan de match V.
Daring een der evenwichtigs.te is..
hardbetwiste kamp.ma'g- hier'- vpprsp
waaruit.' onze «rpod-gelen»; tenslotte
overwinnaars -kunnen"të"''vpbrs'chjjh
men: • • • ' • ' • • . .

Bij Knpkke (B) zulleru.de. A:S.O.-ir
nen zonder véél moeite' aa'n beide f
ten geraken. ' ' • • ' • ' • • _ • - . . '

ZWEMMEN

De Nationale Trofee yah Spf
verdiensten

Dé' heer J.' Vaïïdémëulebïpeck, Ba
meester der stad Brussel, zal'op Dcm
dag 30 Januari a.s. te 12 ure, op
Stadhuis van Brussel de nationale
fee van Sportverdiensten aan-oris z'
wonder Fernanda Carpen<,.;::tijden.s
plechtige zitting, overhandigen.

Proficiat Fernanda en Mon Eyerae
Caroentje en Van de Kerckli

door Antwerpsche clubs
üitgënóódigd

De Antwerpsche Zweniclub én Z«
club Olympic hebben dé'beide Öosti
sche zwemsters," juffers' Caroen en
de Kerckhove, vóór een verblijf van
drietal weken 'in' Antwerpen intge
digd. De bedoeling is aan onze W
Vlaamsche waternymfen de.gelegen
te bezorgen zich degelijk en .zonder
derbreking te kunnen oefenen. De
werpsche vereenigin'gèn waarborgen
stipte uitvoering van het' oéfènsch
dat de Oostendsche oefenmeester
raerts zal uitwerken, terwijl de z«
sters het voorgeschreven dieet 'stipt
leri kunnen volgen.

Beide zwemsters zóudeii' slechts
een zv/e.mnumm'er deelnemen op "elk
zwemfeèsten van A.Z.C, en
Olympic, zpodat van heiï

Zv/em
geen

moeiende prestaties worden gëvergt
Wij hopen dat de Oostendsche z«

sters deze uithöódiging zulleir*Sanv
den, opdat dit initiatief yah'sport
solidariteit niet zou yerloreil ga'an.

BAKSEN l

Terug uit Duitschland
Zaterdag is de bekende Oostend

| bokser Gerard Allary. (Al* Gerard)vangend lid aangesteld.
De bepaalde aanstelling van den heer, krijgsgevangenschap -in Duitschlano

Pr. Vanloocke als politieagent wordt ruggekeerd. . . . . . . . .
verdaagd naar volgende vergadering. | Mogen wij onzen Oostendschen

De h. Juul Mausset, Nv'ordt'als tijdelijke Louis na een goede rust terwg tus&
bediende benoemd aan het stadssekreta- de touwen begroeten, is de wensch
riaat en het bureau van Toerisme, vele Oostendenaars.

Regen,
verkoudheden'?

Waarom, hen nog v

lanyer vreezen, nu

*r APOTHEEK DEPOORTEfté
U verdedigen en hoofdpijnen, hoest,
griep oogenbJikkeJijk stillen L.

opoutmn i o! rechu
ilretki cao bovwtrm*I4


