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LICHTEN
MAART

ait ■an

1 Z 6.28 17.23
2 z 6.26 17.25
3 M 6.24 17.26
4 D 6.22 17.28
5 W 6.20 17.30
6 D 6.18 17.32
7 V 6.16 17.33
8 Z 6.13 17.35
9 z 6.11 17.36

10 M 6.09 17.38
11 D 6.07 17.40
12 W 6.05 17.41
13 D 6.02 17.43
14 V 6.00 17.44
15 Z 5.58 17.46
16 z 5.56 17.48
17 M 5.54 17.50
18 D 5.51 17.51
19 W 5.49 17.53
20 D 5.47 17.55
21 V 5.45 17.56
22 Z 5.42 17.58
23 z 5.40 17.59
24 M 5.38 18.01
25 D 5.36 18.03
26 W 5.33 18.04
27 D 5.31 18.06
28 V 5.29 18.08
29 Z 5.27 18.09
30 z 5.24 18.11
31 M 5.22 18.12

Deze tabel geeft
h et wezenlijk uur
volgens de zon.
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D rukkerij  en  Bureel 
T e le foon : 7 3 .7 5 8  
Tel. H uis :  7 3 .9 1 0
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Bestuurder-E igenaar : 
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ABONNEMENTEN :
BINNENLAND : Een jaar, 30 fr. ; 9 maanden, 25 fr. ; 6 
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De Verzekering der Zeelieden 
tegen Bedrijfsongevallen

DE KWESTIE DER VERGOEDINGEN UIT HOOFDE VAiN DOODSONGEVALLEN
HET HUIDIG STELSEL

(Vervolg)

De wet van  30 Decem ber 1929 bepaalt 
dat, in  geval van overlijden van een zee
man ten  gevolge van een arbeidsongeval, 
aan bepaalde rechthebbenden een kap i 
taal  verschuldigd is. Het bedrag van dit 
kapitaal h angt af van  h et loon en den 
ouderdom van h et slachtoffer bij zijn  
overlijden.

W anneer h et slachtoffer in  h et onder
houd van zijn naastb estaan den  voorziet, 
is dit echter op zich zelf n iet voldoende 
on: aan deze la a tsten  het recht op ver
goeding te verleenen. Dit recht wordt 
slechts onvoorwaardelijk verleend aan  
de echtgenoote en de kinderen van het 
slachtoffer. Opdat de andere fam ilie
leden, waaronder b.v. vader en moeder, 
zouden kunnen aanspraak m aken op 
vergoeding, m oeten zij kunnen bewijzen 
dat het slachtoffer hun steun was.

Om dit te bewijzen m oeten tegelijker- 
tijde twee voorwaarden vervuld worden, 
namelijk dat het slachtoffer tot het on
derhoud van de aanspraakm akers bij
droeg en dat deze laa tsten  de tusschen- 
komst van h et slachtoffer noodig had
den om in hun bestaan te  voorzien.

Destijds wijdden we een bijzondere bij 
drage aan deze onvoorwaardelijk na te 
komen voorwaarden opdat vergoeding 
zou verschuldigd zijn aan  bloedverwan
ten in opgaande linie, broeders, zusters 
en kleinkinderen.

Het stelsel der vergoeding uit hoofde 
van doodsongevallen, in de besproken  
v/et voorzien, werd volledig overgenom en  
uit de algem eene w et van 24 December 
1903, die den 15 Mei 1929 een volledige 
wijziging onderging. Alhoewel de bijzon
dere wet slech ts den 1 Juli 1930 van  
kracht werd, h ield  m en ongelukkiglijK  
met deze w ijzigingen geen rekening en  
behield m en de n iet aannem elijke ge
brekkige w etsbepalingen van 1903.

GEBREKKIGE WETSBEPALINGEN 
MOETEN VERVANGEN WORDEN

Het a f schaf fen  van de s teunvoorwaarde

Zooals we hooger zegden, m oeten de 
familieleden in opgaande linie: zusters, 
broeders en  kleinkinderen, bewijzen dat 
het slachtoffer hun steun  was. Hiertegen  
werd herhaaldelijk  verzet aangeteekend  
Dezelfde rechten werden, voor de n aast
bestaanden van den door een arbeids
ongeval getroffen zeem an, geëischt ais 
voor een werkm an in de landelijke n ij
verheid. De w et van 15 Mei 1929 schafte  
immers het begrip «steun» af, in dien zin 
dat de voormelde bloedverwanten op 
vergoeding konden aanspraak m aken, 
indien ze rechtstreks profijt trokken uit 
het loon van den getroffene. Worden ais 
zoodanig aanzien, degenen die onder e,, 
dak leefden.

In dit geval is h et bijgevolg n iet meer 
vereischt te bewijzen dat de aanspraak
makers op vergoeding h et loon van  het 
slachtoffer noodig hadden om in hun  
onderhoud te voorzien.

We m eenen dat deze vraag m oet wor
den ingewilligd, alhoew el ze een aan
zienlijke verhooging van den kostprijs 
der verzekering zal voor gevolg hebben.

BEREKENING DER VERGOEDING OP 
ANDERE GRONDSLAGEN

Tegen h et stelsel der berekening der 
vergoeding, zooals in  onze w et toegepast, 
kan gegronde kriitiek worden uitgeoe- 
fend. Het houdt im m ers geen rekening  
met den zeer verschillenden toestand  
waarin de rechthebbenden zich kunnen  
bevinden: h et houdt geen rekening m et 
de behoeften der overlevenden en m oet 
noodzakelijkerwijze tot zonderlinge ge
volgen aanleiding geven.

Om dit te  verduidelijken kan m en het 
volgend voorbeeld aanhalen: een onge
huwd jonge arbeider laa t ais rechtheb
bende een grootmoeder na. Deze bekomt 
een kapitaal dat, om gezet in een lijf
rente, een pensioen geeft veel grooter 
dan het volledig jaarlijksch  loon van 
het slachtoffer (op een basis van 10.000 
frank was het verschuldigd kapitaal 
61.055,40 fr., welke na om zetting in  een  
lijfrente ten voordeele van de grootm oe
der een jaarlijksche rente van 17.355,03 
fr. gaf).

Dit stelsel beantwoordt bijgevolg aan 
de werkelijkheid niet.

De eenige aanvaardbare oplossing is, 
bíj doodelijk ongeval rekening te houden  
met het verlies door de rechthebbenden  
ondergaan. Het is inderdaad n iet aan
nemelijk b.v. aan een  grootmoeder een  
vergoeding toe te kennen, in verhouding 
met hetgeen het slachtoffer gedurende 
zijn leven nog zou hebben verdien

In de algem eene w et op de arbeidson
gevallen houdt m en sedert Mei 1929 met 
deze vaststelling rekening. H et verlies 
van de rechthebbende, door den dood 
van het slachtoffer geleden, wordt vast
gesteld overeenkom stig een  bepaald per
centage van h et loon. Dit gesch iedt voor 
de kinderen, kleinkinderen, broeders en  
zusters. Men kent geen kapitaal meer

toe, vertegenwoordigende h et verlies 
door h et slachtoffer ondergaap, kapitaal 
dat nadien om gezet In een  rente bere
kend op den ouderdom van de rechtheb
benden.

Van dit princiep werd gedeeltelijk afge
weken voor den overlevenden echtgenoot 
en de bloedverwanten in  opgaande lijn  
van het slachtoffer, om dat anders de 
gevolgen van de doodelijke ongevallen  
des te zwaarder zouden zijn naarm ate  
de rechthebbenden jonger zijn, b.v. in
dien alleen m et den ouderdom van de 
overlevende vrouw rekening werd ge
houden, zouden de gevolgen zeer zwaar 
zijn, indien de vrouw jong is. Daarom  is 
het best voor den overlevenden echtge
noot en voor de bloedverwanten in de 
opgaande lijn, een gem engd stelsel uit 
te kiezen waar rekening wordt gehou
den én m et den ouderdom van het 
slachtoffer én dien van de rechthebben
den. Het stelsel der twee hoofden neem t 
de m ogelijkheid in  acht van  h et sam en
leven van slachtoffer en rechthebbende.

U it de voorgaande beschouwingen  
blijkt er dat h et volstrekt noodzakelijk  
is de w et van 30 Decem ber 1929 aan de 
algem eene w et aan  te passen, en de 
abnorm aliteiten, die in  deze wet terecht 
werden aangeklaagd en veranderd, n iet 
voort te laten  bestaan.

TOESTAND DER IN FEITE GESCHEI
DEN ECHTGENOOTEN

Volgens de w ettelijke bepalingen heeft 
de echtgenoote van een slachtoffer van  
een doodsongeval, w aarvan h et bewezen 
is d at ze in  feite gescheiden leefden, 
toch recht op vergoedingen.

Dit komt ons n iet aannem elijk voor. 
Het doei van de w et is: de schade ver
oorzaakt door loonsverlies te vergoeden. 
Men kan de vraag stellen  of de echtge
noote, die in  feite gescheiden leeft, ge
noot van h et loon van  het slachtoffer. 
Genoot zij nooit van h et loon, zoo sch ijn t  
h et onbillijk na den dood een voordeel 
toe te kennen dat zij vroeger nooit ge
kend had. Het zou zelfs onrechtvaardig  
zijn h aar dit toe te  kennen, indien het 
haar tijdens h et leven  van h et slach t
offer geweigerd werd, krachtens een af
w ijkend vonnis in  zake onderhoudsgeld.

Men zou hier ais voorwaarde kunnen  
stellen  dat de echtgenoote rechtstreeks  
m oest profijt trekken uit h et loon van  
het slachtoffer.

De rechthebbende zou bijgevolg m oe
ten  bewijzen:

1) Ofwel dat h et slachtoffer regelm a
tig  een onderhoudsgeld uitbetaalde;

2) Ofwel a lthan s verplicht was dit te  
doen krachtens een vonnis;

3) Ofwel dat vóór h et ongeval, tegen  
het slachtoffer een rechtsvordering tot 
onderhoudsgeld, overeenkom stig het ge
m een recht, werd aanhangig  gem aakt 
door de rechthebbende.

Een bijzondere w etsbepaling kan ge
m akkelijk dit geval regelen, alhoew el u< 
algem eene w et dit insgelijks nog niet 
voorziet.

VERGOEDING AAN KINDEREN UIT 
EEN VOORGAAND HUWELIJK

Wie bezorgt er ons Inlichtingen over.
Wij hebben nieuws van....

K rachtens de huidige w etten  op de 
arbeidsongevallen kunnen de kinderen  
van den overlevende u it een  vorig hu-1 
welijk geen  aanspraak m aken op ver
goeding. i

Deze u itslu itin g  komt ons n iet aan
nem elijk voor. Im m ers in  bijna alle ge
vallen  hebben deze kinderen slechts ais 
eenigen steun, de opbrengst van hunj 
tweeden door een  doodelijk arbeidson
geval getroffen  vader.

Indien deze rechtvaardige w ijziging in  
de wet op de vergoeding der schade 
voortspruitende ui.t arbeidsongevallen  
overkomen aan zeelieden, zou kunnen  
doorgevoerd worden, zou dit insgelijks  
een afwijking zijn op de algem eene wet 
op de arbeidsongevallen.

( ’t  Vervolgt).

W. C.
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10 Fr.

K an ons iem and in lichtin gen  bezor
gen over den heer LEON KROOTHOEP? 
Deze persoon is vertrokken aan  boord 
van LOODSBOOT 16 naar Engeland. Hij 
w as loodsleerling. D it wordt gevraagd  
door M. A. Kroothoep, w onende Frère 
O rbanstraat 56, Oostende.

/•
K an ons iem and in lich tin gen  verstrek

ken over h et v isschersvaartuig 0.304 
« GRATIE GODS », toebehoorende aan  
Verhaeghe Jan?

A
De fam ilie MONTEYNE-LABBEKE ver

toeft m et hun ouders in  Engeland, zijn 
er werkzaam en genieten  een  goede ge
zondheid.

W eet iem and nieuws van CORNEAU

MARKTBERICHTEN
OOSTENDE

Donderdag  20 Februar i .
N iet uitgevaren, storm achtig weder. 

Vri jdag 21 Februar i .
Heden morgen, toen  de visschersvaar- 

tuigen  gereed lagen  om  ter vischvangst 
uit te varen, kwam  een dikke m ist op
steken  en kregen de visschers m et re
den geen toelating om uit te  varen. 
Z a t e r d ag  22 Februar i .

N iet u itgevaren, Jen gevolge sch iet
oefeningen op zee.
Zondag  23 Februar i .

28 vangsten werden heden ter m arkt 
gebracht. De hoeveelheden waren zeer 
klein  en werden dus aan zeier hooge 
prijzen afgezet.

In totaal w erden 1.741 kg. visch ver
kocht voor 57.181 fr. De verscheidene 
soorten bestonden uit: 327 kg. haring. 
370 kg. sprot, 181 kg. schar, 42 kg. bots 
en 821 kg. garnaal, w elke verkocht wer
den aan volgende prijzen: schar 32-40, 
kleine schar 15-24; bots 30-39; sprot 20- 
31; haring 46-59; garnaal 24-34 fr. per

0.103b, 150 fr.; 0.116b, 225 fr.; O.70b, 
336 fr.; 0.142b, 365 fr., 0.45b, 230 fr.; 
0.3b, 432 fr.; 0.129b, 2015 fr.; 0.79. 
3796 fr.; 0.33b, 540 fr.: 0.41, 4780 fr.; 
0.28, 3647 fr.; 0.114b, 1103 fr.; 0.11, 
3668 fr.; 0.76b, 540 fr.; 0.8b, 211 fr.; 
0.51b, 546 fr.; O.H7b, 140 fr.; O.104b, 
1115 fr.; 0.59b, 556 fr.; 0.133b, 5696 fr.; 
0.67b, 2122 fr.; 0.118b, 252 fr.; 0.82b,| 
1142 fr.; 0.143b, 145 fr.; 0.37, 1962 fr.; ! 
0.22, 2781 fr.; 0.125b, 155 fr.; 0.119b, 
2255 fr.; 0.72b, 448 fr.; O .lllb , 430 fr. 
0.54b, 678 fr.; 0.99b, 108 fr.; 0.110, 7316 
fr.; 0.77b, 52 fr.; 0.64b, 3187 fr.; 0.61b, 
249 fr.; 0.39, 3218 fr.; 0.75b, 590 fr. 
M a an d a g  24 Februar i .

Even na den m iddag kregen de vis- 
schersvaartuigen opdracht de visch
vangst stop te zetten  en terug de haven  
binnen te  varen. 39 sch ipjes en  bootjes 
spijsden de m arkt m et de hiernavolgen
de hoeveelheden visch: 220 kg. haring; 
694 kg. sprot, 910 kg. garnaal; 201 kg. 
schar en 73 kg. bots, welke in  totaal de 
som  van 69.146,80 fr. heoben opgebracht. 
Al deze soorten w erden zeer duur afge
zet. Haring 51-59; garnaal 26-34; sprot 
28-33; schar 32-40; kleine schar 20-24; 
bots 30-39; kleine bots 17-21.50 fr. de kg.

0.82b, 3188 fr.; 0.118b, 1140 fr.; 0.67b, 
841 fr.; 0.3b, 312 fr.; O.103b, 226 fr.; 
0.116b, 409 fr.; 0.45b, 1574 fr.; 0.117b, 
166 fr.; 0.54b, 580 fr.; 0.77b, 204 fr. : 
0.133, 6278 fr.; 0.41, 4228 fr.; 0.39, 3860 
fr;; 0.99b, 104 fr.; 0.119b, 1559 fr.; 
0.33b, 1644 fr.; O.104b, 339 fr.; 0.8b, 
517 fr.; 0.72b, 954 fr.; 0.59b. 648 fr. ; 
0.51b, 697,80 fr.; 0.13b, 1363 fr.; 0.28, 
4457 fr.: 0.110, 7751 fr.; 0.22, 2798 fr.; 
0.37, 4107 fr.; 0.75, 737 fr.; 0.76b. 872 
fr.; 0.142b, 736 fr.; 0.58b, 1110 fr.;
0.129b, 2398 fr.; O .lllb , 175 fr.; 0.79, 
4250 fr.: 0.125b, 284 fr.; 0.61b, 637 fr.; 
0.64b, 3463 fr.; 0.114b, 1337 fr.; 0.11, 
3365 fr.; O.70b, 38- fr.
Dinsdag 25 Februar i .

Vijf vaartuigen kregen heden geen  
toelatin g  om uit te  varen daar zij gis
teren de reglem enten, welke door de 
D uitsche overheid werden opgelegd, n iet  
hebben nageleefd. In  to taa l werden  
2.167 kg. visch ter m arkt verkocht voor 
de som van 69.872 fr. De verkoopprijzen  
waren de hoogste welke tot heden hier 
geboekt werden.

G arnaal 28-33; sprot 26-30; haring 53- 
60; schar 30-43; kleine schar 23-30; bots 
33-47; kleine bots 22-27 fr. per kg.

0.59b, 1507 fr.; 0.114b, 1709 fr.; 0.8b, 
652 fr.; O .lllb , 400 fr.; 0.39, 4014 fr.; 
0.28, 3455,30 fr.; 0.142b, 1188 fr.; 0.82b, 
4065 fr.; 0.76b, 1274 fr.; 0.125b, 524 fr.; 
0.72b, 1216 fr.; 0.118b, 701 fr.; 0.22, 
4244 fr.; 0.99b, 268 fr.; 0.79, 3602 fr. ; 
0.110, 8721 fr.; 0.119b, 2888 fr.; 0.61b, 
641 fr.; 0.37, 2632 fr.; 0.45b, 957 fr.; 
0.51b, 1387,70 fr.; 0.13b, 2201 fr.; 0.33b, 
4545 fr.: 0.130b, 99 fr.; 0.116b, 390 fr.; 
0.41, 5959 fr.; 0.133, 3089 fr.; 0.3b, 677 
fr.; 0.75b, 2536 fr.; 0.58b, 2524 fr.; 0 .1 17b 
530 fr.; 0.143b, 1276 fr.
Woensdag  26 Februa r i  .

Nie(t u itgevaren  ten  gevolge sch ie t
oefeningen.

(Zie vervolg blz. 4).

ALBERT en  zijn  echtgenoote VIGNE 
ELZA en dochtertje JACQUELINE COR
NEAU, den 19 M ei 1940 vertrokken aan  
boord van de LOODSBOOT 16 ? Eerst
genoem de w as m atroos aan  boord.

Ä
De heeren LEON SOREL, de w elgeken

de zeevaartinspecteur voor m otoren ; 
CANDAELE, eerstaanwezend ingenieur ; 
ALFONS DEKEYSER en fam ilie, hulp- 
scheepsm eter ; PIERRE VERMEERSCH, 
zeevaartinspecteur; GERNAEY, eerste 
lu itenant; LESURE, directeur bij het 
Zeewezen; VEREECKE, m atroos bij het  
Zeewezen; ALFONS POEJAERT; kapi
tein  MEYVAERT; w aterschout HUYS, 
van Oostende, vertoeven allen  in  Cardiff, 
Engeland, in  goede gezondheid, alsook  
Mevrouw AUG. VANHOVE en  de Wedu
we VANHOVE, reeders van de 0.212.

De heer GERMAIN VOORDECKER, er 
ook vertoevend, vraagt n ieuw s om trent 
zijn zoon Jozef, van wien hij nog geen  
bericht sch ijn t ontvangen te heDben.

Bovenstaande nieuw sjes werden m ee
gedeeld in  een schrijven, dateerend van  
13 Januari jl.

A
Wie kan ons m elden w aar de N.42 

«ADRIENNE-LOUIS» vertoeft, toebehoo
rende aan Cloet M aurice en w aarvan  
tot op heden geen berichten gekend zijn?

A
Wat is er geworden van  de 0.269 

«St. Jan Bergm ans», toebehoorende aan  
Karei W alraeve?

A
De weduwe Sm agge, Leopold II laan, 

104, Brugge, m eldt ons dat van h et koop
vaardijschip «GAND», van  de reederij 
Deppe, een schrijven is  toegekom en.

D it schrijven bereikte h aar op 5 De
cember en kwam  van P. Sm agge, hulp- 
m ach in ist aan  boord van dit vaartuig, 
langs Lissabon, Portugal, meldend dat 
alles wel w as aan  boord.

Wij verzoeken de personen, die ons 
om trent de bem anning van dit vaartuig  
nog n ieuw s kunnen bezorgen, het te 
doen, daar zij hierm ede veel m enschen  
plezier kunnen doen.

Onze Zeelieden uit Spanje
terug

OF DE BEKRONING VAN EEN HARDNEKKIG OPTREDEN VAN ONS
BLAD

IK =  X i ¡X i IK I

De heer SABBE 
aangehouden

Wij hebben in ons vorig num m er on
ze lezers in  kennis gesteld  van  het 
recht op antwoord aan  «Het Brugsch  
Handelsblad» gestuurd in verband m et 
de vuile artikels er in verschenen van  
de hand van den fam euzen bedrieger 
O ctaaf Sabbe.

Wat wij in dit blad schreven om trent 
de achterhouding van geld van de H.76 
reeder Neyts is waar gebleken en onze 
bewering ais zou Sabbe geen afgevaar
digde gew eest zijn van  h et O. I. L. is  
ook volledig juist bevonden.

HET PARKET STAPT AF
Dinsdiag is  onderzoeksrechter Van 

Rolleghem  van Brugge, n a  nog enkele 
klachten  ontvangen  te hebben m et w a
terschout Carlier en enkele leden van  
de rechterlijke politie a fgestapt te Heist 
en hebben zij in  h et huis van Sabbe alle 
papieren van waarde aangeslagen,w aar
u it Sabbe’s bedrog duidelijk m oet voort
spruiten.

Sabbe zelf w as n iet thuis.
Tegen den avond kwam hij echter van  

Oostende, waar hij in  «’t  Zal Wel Gaan» 
nam ens de visschers van  Heist, het 
woord kwam voeren.

De heer onderzoeksrechter Van Rol
leghem  ging over tot de ondervraging  
en  rekende ten slotte  Sabbe in, zoodat 
deze naar h et gevang te  Brugge werd 
overgebracht.

Op h et oogenblik van  h et ter pers 
gaan, w eten we nog n iet of Sabbe terug  
in  vrijheid werd gesteld.

O ndertusschen is  h et ook gebleken dat 
voor een  reisje van  48 uur naar R otter
dam  hij van  onze arme reeders elk 250 
frank zou gevraagd hebben, w at een  
nieuw  eigenaardig som m etje daarstelt.

Nog andere feiten  en rekeningetjes 
kom en th an s aan h et licht.

We w illen echter, m et deze th an s reeds 
te veropenbaren, den  indruk n iet ver
wekken he.t gerecht te  w illen  beïnvloe
den, m aar hopen in  ons volgend num mer 
enkele belangwekkende gegevens weer te 
geven, w aaruit voor onze v issch ers 'en  
h et volk wijze lessen  zullen te rapen  
vallen.

Aan «Het Brugsch Handelsblad» en  
den O ostendschen journalist Lauwers, 
die m et gretigheid  etenige vuiligheden  
naar ons hoofd slingerden en Sabbe op
hem elden, la ten  we de verantwoordelijk
heid van  hun  betreurenswaardig op
treden.

Eens te  m eer h eeft « Het Visscherij- 
blad» bewezen h et bij h et rechte eindje 
te  hebben gehad.

De aanhouding van den heer Sabbe 
is  een nieuw  bewijs van  de noodzake
lijkheid  voor onze visschers naar goe
den raad te lu isteren  en alleen vertrou
w en te  stellen  in hun overheden.

Op h et oogenblik dat we deze regelen  
neerpennen, w eten onze jongens in 
Spanje reeds dat ze naar hun land mo
gen terugkeeren ju ist 14 dagen n a  het 
vertrek van den heer W alter Baels, die 
m et alle stukken door «Het Visscherij- 
blad» opgem aakt er heen is  getrokken, 
n a een kordate actie van  ons Zeewezen, 
en «Het Visscherijblad», gesteund door 
de B elgische pers.

Zaterdag ontvingen  we een kort be
richt van  uit Brussel, luidende:

De 108 Belgische zeelieden, die zich in  
Spanje bovendien, zullen M aandag 24 
dezer op het m iddaguur te Hendaye aan
komen, d at is  een  st/adje welkie het 
grensgebied tu ssch en  Spanje en Frank
rijk uitm aakt en in  de Pyreneeën ge
legen is  op 30 Km. van Bayonne.

JNog denzelfden dag hoopte m en ze de 
reis te  kunnen la ten  voortzetten om 
D insdagm orgen te  Parijs en  W oensdag 
te  Brussel aan  te  komen, zoodat ze allen  
W oensdag- of ten  laatste: Donderdag
avond teh uis zouden zijn. 

i Dadelijk hebben we dit n ieuw s aan al 
j de fam ilieleden  bekend gem aakt, zoodat 
! de vreugde bij velen geen grenzen kende 
en honderden m enschen reeds Dinsdag- 

I en  W oensdagavond de treinen van 10 
uur, 15 uur en 20 uur gingen afwachten.

We hadden de gelegenheid  dit 
schouwspel van nabij gade te slaan  en  
telkens een trein binnenkwam  waren  
het uitroepen van tw ijfel, vreugde of te 
leurstelling en trok de groote schaar zich  
daarna terug, ietw at ontstem d doch den 
moed n iet verliezend, w ant hun terug
kom st was door « Het V isscherijblad » 
slechts voor W oensdag- of Donderdag
avond aangekondigd en m en w ist nu 
toch  dat ze uit Spanje terugkeerden en  
dat h et th an s geen ijdele beloften meer 
waren.

DONDERDAG 27 FEBRUARI

D onderdagnam iddag werden we ver
w ittigd, dat onze zeelieden te Brussel 
waren aangekom en, waar ze onmiddel
lijk gedem obiliseerd en naar huis zou
den gesjtuurd worden, zoodat we ons 
heden avond aan  de sta tïe  bevonden  
om n ie t alleen  het blijde nieuws mede 
te  deelen, m aar ook onze zeelieden af 
te w achten.

Algem een heerschte een blijde stem 
m ing. Oude vaders en moeders, vrouwen 
en kinderen, allen  w ach tten  ongeduldig  
de enkele m inuten welke hen  nog 
scheidden van hun geliefden.

,De bloktrein van  7.45 uur had  een 
uur vertraging en  zoo w as h et 8.20 uur 
toen  alme.teens van den «balju» enkele 
m atrozen ais bij verrassing afstapten. 
Ze waren slech ts m et een tiental, de 
rest volgde m et den sneltrein, die een

h a lf  uur later h et sta tion  bihnen- 
stoomde.

H et was een geroep, een gejubel en 
een geschrei zonder voorgaande. Snik
kend vlogen vrouwen, kinders, oude va
ders en m oeders in de arm en hunner 
lievelingen, m aar... ’t  zeem anshart kan  
tegen  een duwtje en weg stapten  velen  
vlug naar huis, w ant een tram  is er 
niet en  ’t  is pikdonker.

We vernem en dat ze regelm atig in 
Spanje «Het Visscherijblad» lazen.

Vele jongens bedanken ons in  ’t  voor
b ijgaan voor h et werk door ons blad 
gedaan en vader Decreton, die zijn twee 
zoons .terugziet, vliegt ons schreiend en  
dankbaar rond den hals, m aar kan n iet 
m eer zeggen dan: «Dank je, M enhère 
Vandenberghe, voor al w at je voor de 
onzeh deed; we vergeten h et niet».

H et kropt ons in  de keel en al w at we 
kunnen antwoorden is : « We m oeten  
elkaar altijd  helpen ».

O ndertusschen gaat elkeen zijn gang  
naar huis, de eenen m et vrouw en  kin
deren, de anderen m et vader of moeder, 
nog anderen alleen, zoo vlug ze kunnen  
w ant thu is w acht m en hen.

En tevens overdenken wij dat, thuis  
in  de M etserstraat, er ook een vrouw 
m et tw ee brave kinderen vruchteloos 
wacht op h aar lieveling, die n iet terug
keert en  nooit meer terugkeeren zal, 
w ant hij is er n iet m eer...

Hij is gestorven, ver in den vreemde, 
ir. d ienst van zijn land, zooals zooveel 
duizenden op andere slagvelden het 
leven lieten.

Mevrouw Verburgh, wij rouwen m et U 
voor den verloren m an, voor den trou- 

‘wen am btenaar, voor .den braven zee
m an, voor den vriend.

Zijn gedaente b iijit bij ons, bij zijn  
m akkers, voortleven.

Het is  verder vandaag h et oogenblik  
niet om over h et leven  van onze jon
gens in  Spanje veel uit te  wijden.

Het weze ons echter gegund te  melden, 
dat ze op hun thuisreis goed werden ver
zorgd, behandeld en  vooral door den 
heer Marquet, zoo goed te Oostende ge
kend, die n iet geaarzeld h eeft op hun  
doortocht in ’t Zuiden van Frankrijk, 
onze jongens nachtrust in  een zacnt bed 
en een sm akelijk eetm aal in  een zijner 
prachtige hotels te bezorgen.

D it gebaar verdiende: onderlijnd en 
ook dat van  W alter Baels, voorzitter van  
den V laam schen Scneepvaartbond, die 
gedurende al dien tijd  m et ons gestreefd  
n eeft voor de verlossing van  onze Bel
gische zeelieden in Spanje.

P. V.
N. B. —  Volgende week hopen we een  

uitgebreide reportage over onze visschers 
in  Spanje weer te geven, alsook de lijst 
van de teruggekeerden en geblevenen.

Voor Regeling van de Vischprijzen
Zooals we weten werd deze week, op 

bevel van de bezettende overheid, het 
uitvaren te Oostende, Zeetorugge en 
Heist stilgelegd, totdat er in  zake de 
aanvoer en verkoop van visch, een prij- 
zenregeling tot stand zal komen, daar 
waar de prijzen een onaannem elijke 
hoogte kennen (b.v. zoo ging de haring  
ter m arkt 69 fr. per kg.).

Spijtig  is het te  m oeten vaststellen, 
dat de bevoegde instanties, die de Cor
poratie tot stand brachten, daaraan nog 
n iet gedacht hadden, zoodat de visschers 
hierdoor een nieuw verlies ondergaan en 
zij daardoor opnieuw op werkloozen- 
steun aangewezen worden.

Nog twee andere punten vroegen een  
oplossing; nam elijk  dat toelatin g  zou 
verkregen worden regelm atig te m ogen  
uitvaren en dat op verder gelegen visch- 
gronden zou m ogen gevischt worden, 
ten  einde m eer loonende reizen te  ver- 
zexeren.

M aandag werd een vergadering be
legd bijgewoond door de D uitsche en  
B elgische m arine-overheden van Oosten
de, Nieuwpoort en  Zeebrugge. Er was 
een afgevaardigde van den Kreiskom
m andant van Oostende; h. Sm issaert, 
schepen; Velthof, bestuurder van  de 
visschershaven  en h. A speslagh, bestuur
der der zeevisscherij, woonden de ver
gadering bij.
BEWAKING DOOR

EIGEN VAARTUIGEN
In  princiep werd overeengekom en dat 

de bewaking en h et toezicht op de vis- 
schersvaarituigen, voortaan zou verze
kerd worden door Belgische schepen, 
door leden van h et personeel van het 
Staatszeew ezen  en visschersi

Ieder visschei-reeder zou een borgsom  
dienen te storten van 1.000 fr. voor de 
kleine open booten en  2.500 fr. voor de 
grootere booten.

DE PRIJZEN VAN DE VISCH
Over h et vaststellen  van een m axi

mum- en m inim um prijs der visch, werd

veel heen  en weer gepraat, m aar tot 
geen  oplossing gekomen.

Dit is ten  andere altijd  h et geval, 
w anneer a llerlei m enschen, bevoegden  
en onbevoegden in h et vak, belangheb
benden en  n iet belanghebbenden, de 
zaak m oeten bespreken in vergaderingen.

Waar blijft than s de zoolang geduch
te  Corporatie, die al zooveel practisch  
werk had kunnen verwezenlijken?

W anneer zal m en begrijpen dat al die 
vergaderingen geen practisch  werk m o
gelijk m aken. Het is betreurenswaar
dig genoeg te m oeten vaststellen  dat de 
visscherij m oet stilgelegd  worden, om dat 
we eens te  m eer n iet in  sta a t zijn  ons 
eigen huishouden in  orde te brengen.

Plaatsgebrek belet ons deze week over 
te wijden. We doen h et in  ons volgend  
num m er, m et de hoop dat ondertusschen  
de vaststelling van een  prijsregeling uit 
een voorloopige regeling zal to t stand  
gekom en zijn, naar het stelsel in  Hol
land in gebruik.

Een nieuwe Reis 
naar Frankrijk

Zonder onverwachte m oeilijkheden, 
hopen we, einde volgende week, een  
nieuwe reis naar Frankrijk te  onderne
m en en w el naar Boulogne, Dieppe, 
Cherbourg, Brest en La Rochelle.

Deze wegwijzer is n aar gelang de om 
standigheden vatbaar voor wijzigingen.

Zij die onze hulp of raad w illen in 
w innen in verband m et hun vaartu ig of 
goederen, m ogen zich tot ons wenden  
’s nam iddags tusschen  2 en  4 uur.

x i I X s X  =  X = 1X1

0  ONS EERSTVOLGEND NUMMER 
VERSCHIJNT OP 6 BLADZIJDEN.
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Beschouwingen over 
Bouwreglement

het

BELANGWEKKENDE STUDIE VAN 
STADS INGEN I EU R-ARCHITECT 

M. VAN COILLIE

Wij hadden vernom en dat dezen amb
ten aar een studie gem aakt h eeft over 
h et bouwreglem ent, en  wij zijn dan ook 
zoo vrij geweest, hem  deze verhandeling  
ter lezing te  vragen, w at hij welwillend  
toestond. Wij zijn er van overtuigd, dat 
arrchitecte)n, aannem ers, grondeige
naars, veel belang zullen stellen  in deze 
studie, en  h et volkomen eens zullen  zijn  
m et de voorgestelde oplossingen.

Daar dit ontwerp zeer breedvoerig be
handeld werd, zullen wij heden een  eer
ste gedeelte van de u iteenzetting weer
geven.

De schrijver vangt aan  m et te verkla
ren dat de oorlog die wij nu m edem aken, 
ongetw ijfeld  aan  Europa een Jonge en 
frissche gedaante zal geven, hij zal een 
geweldigen invloed uitoefenen op alle 
dom einen en n iet in  h et m inst op bouw
kundig gebied, de urbanisatiew et u itge
vaardigd op 14 Decem ber 1940 is er ove
rigens een eerste verschijnsel van. Hij 
is  er van overtuigd dat dank zij de hulp  
van allen, die eenigszins in  verband 
staan  m et bouwwezen en econom ie, de 
pas verschenen regeling, prachtige re
su ltaten  zal w eten  te  boeken en  o. m. 
de heropleving van onze econom ische 
bedrijvigheid zal verzekeren.

Steden, gem eenten, dorpen, die zwaar 
beschadigd zijn  door oorlogsfeiten, of 
voornem ens zijn  werken van  openbaar 
n ut te  ondernem en, om de werkloosheid  
te bestrijden, vallen  onder toepassing  
van deze verordening.

H et va lt dan ook n iet te  betwijfelen, 
dat Oostende, een der zw aarst geteis
terde steden  van België eerstdaags op
dracht zal krijgen een urbanisatieplan  
op te  m aken.

De w et voorziet, dat m et h et oog op 
de veiligheid, de hygiëne, de schoonheid  
of aesthetiek, h et econom isch rendem ent, 
beperkingen en  zelfs bouwverbod m ag  
opgelegd worden.

D aaruit vloeit natuurlijkerwijze voort 
dat de bouwverordening, welke nu ín 
voege is, grondig zal m oeten herzien  
worden. Heer Gouverneur Bulckaert deed 
een  dringend verzoek aan  de gem eente
besturen om te  w illen  onderzoeken zoo 
hun  bouwreglem ent n iet vatbaar is voor 
aanvulling of aanpassing.

Opsteller zou wel kunnen aannem en, 
dat zoo een grondeigenaar lu st h eeft te  
bouwen op een  w oest eiland, in  de oer
wouden, m en hem  naar hartelust zijn  
ideeen m ag laten  uitvoeren, m aar in  
steden, gem eenten, dorpen, m oet per
soonlijk belang en liefhebberij onderge
schikt b lijven aan het belang der ge
m eenschap.

Men vergeet m aar al te  dikwijls dat 
grond eveneens licht, lucht, water, vuur, 
»aan de gem eenschap toebehooren, en  
dat h et eigendom srecht over een ge
deelte aardoppervlakte m aar een tijd e
lijke afstan d  is  door de gem eenschap  
aan de bijzondere.

D it slu it echter n iet u it dat de over
heid  er m oet naar streven de belangen  
van den grondeigenaar in overeenstem 
m ing te  brengen m et deze van de be
volking.

M enigm aal h eeft schrijver hooren  
voorbrengen: « h e t  bouwreglem ent vol
doet n iet », doch nu hij de zaak in gestu 
deerd h eeft komt hij to t de bevinding, 
dat h et opstellen  van dergelijke veror
dening m et vrij veel m oeilijkheden ge
paard gaat.

Met welken ernst en  om zichtigheid  ze 
ook opgesteld  worden, blijkt toch  m aar 
al te spoedig, dat één voor één in de 
praktijk, alle gebreken ervan aan  het 
daglich t komen.

Deze vaststelling  vindt hare oorzaak 
in  den steeds nieuw en vooruitgang van  
de boüwwetenschap en de .traagheid  
waarm ede de verordening zich aanpast 
bij deze voortdurende evolutie.

De spitsvondigheden van  architecten, 
aannem ers, en  allen  die zich m et het 
bouwbedrijf onledig houden, om, naar 
de aangelegenheden, de bepalingen u  
ontduiken, vingerwijst de gebrekkigheid, 
ontoereikendheid der artikelen van de 
reglem enteering.

Bij h et sam enstellen  van de nieuwe 
verordening m ag n iet u it h et oog ver
loren worden, dat bouwwetten, die n iet 
volstrekt noodzakelijk, onbepaald of voor 
dubbelzinnige u itleg  vatbaar zijn, een  
zeer nadeellgen  invloed uitoefenen.

Om dubbelzinnigheid of spelen  op de 
woorden te  verm ijden, is h et zijn  inziens 
w enschelljk  d at eene toelich ting vooraf
gaat of na elk artikel staat, om aan te  
geven, de geest, de reden, welke oorzaak  
is  van  h et veranderen, aanpassen  of 
aanvullen  van de bestaande verordening.

Het kom t wel m eer voor, dat door ze
kere vergezochte in terpretatie van  de 
bepalingen, w illekeurig wordt te  werk 
gegaan, naar gelang de eigenaar of ar
ch itect, ja  dan neen  sm patniek is. Laat 
ons de hoop koesteren d at de kleur- of 
vriendenpolitiek, n iet m eer zooals voor
heen, de eerbiediging van  h et bouwre
glem ent zal in  gevaar brengen onder 
voorwendsel dat h et een  «geheel bijzon
der geval» is.

Heer Stadsingenieur m eent dat er 
vooral m oet op gew aakt worden dat de 
grondslagen  van goede en doelm atige 
m anier van  bouwen nageleefd  worden.

H et is  n iet voldoende d at de m uren de 
vereischte dikte hebben, dat de voor
schreven hoogte voor de verdiepingen  
toegepast worden, dat de oppervlakte 
van de vensters in  verhouding to t de 
ruim te der woonkamers ju ist is, opdat 
h e t  gebouw werkelijk solied, gezond en  
veilig zou wezen.

Men m oet n agaan  zoo de schikking  
der woonvertrekken en  h un  onderlinge 
verbinding goed zijn, zoo de p laatsen  
voldoende kunnen verlicht en  verlucht 
worden, zoo de toegangen, de trapzalen  
n iet te nauw  of gevaarlijk zijn.

H et m ag n iet, d at een  gew etenloos 
eigenaar, uit geldspeculatie, slecht  
bouwt, en d at naderhand de personen  
die d it huis of gebouw kom en betrekken, 
feitelijk  w oningen bezitten  die onge
sch ik t en  vol ongem akken zijn.

M enig eigenaar wil, voornam elijk in  
h et centrum  der stad, to t de laa tste  m2 
grond voor bebouwing benutten, zonder 
zich er om  te  bekommeren zoo er vol
doende rui.mte overblijft voor een bin
nenkoer, waarop de uitkom ende woon
kam ers lich t en  lu ch t m oeten trekken.

Zoo werden appartem entsgebouwen of 
huurkazernen opgericht, de ongeschikte, 
gevaarlijke en ongezonde woningen zijn, 
gekenm erkt door bekrompen entrée, 
halsbrekende draaitrappen, te  kleine 
keuken, gem is aan  p laats voor huiselijke 
doeleinden, provisie en  brandstofvoor- 
ziening, waschkeuken, geen  gelegenheid  
to t rijwielberging, onvoldoende isolee- 
ring, waardoor bij ernstige beperking 
van vrijheid, tw ist tu ssch en  gejiuren  
doodgewoon wordt.

Deze toestand  m ag n iet m eer geduld  
worden, de intellektuëele- of handarbei
der, m oet n a  zijn werk, van een welver
diende rust kunnen genieten, en  derwijze 
versterking vinden om terug zijn taak  
naar behooren te volbrengen.

H et appartem entsgebouw m ag n iet uit
slu itend zijn een bijenkorf, w aarin de

honing ín  vorm van geld, m aandelijks 
den eigenaar ten  goede komt.

D it wil n iet zeggen dat bouwverbod 
m oet uitgevaardigd worden voor dit soort 
gebouwen, m aar wel dat ze aan een  
strenge reglem enteering m oet worden on 
derworpen.

H et volstaat n iet te beschikken over 
perfecte bouwvoorschriften, zoo de dienst 
welke m et h et toezicht der plannen ge
la st wordt, de noodige bekwaam heid  
mist.

Het is n iet aanvaardbaar, dat de be- 
oordeelers op een lager opleidingspeil 
staan  dan de ontwerpers der plannen. 
Het gaat volstrekt n iet op, dat de ar
ch itect de indeelingsschikking zou moe
ten  gaan verantwoorden bij personen, die 
zelf geen drager zijn van  h et architec
tendiplom a. Evenzoo is h et n iet goed te  
praten, dat een ingenieur, welke b.v. de 
berekeningen van een gewapend beton
nen skeletbouwconstructie volledig inge
diend heeft, uitgenoodigd wordt om ver
der u itleg te  verstrekken bij iem and  
welke geen studiën in  stab iliteit h eeft  
gedaan.

Het nazicht der voorgelegde dokumen- 
ten  zou enkel m ogen uitgeoefend worden 
door ingenieurs en  architecten.

Aannem end dat h et preventief toe
zicht volm aakt is, dan is h et resu ltaat 
niet onvoorwaardelijk correct, zoo .tij
dens den opbouw h et nazicht op de u it
voering verwaarloosd wordt.

H et is verder verdienstelijk dat de po
litie er over wake dat de aannem er in 
bezit zij van  de bouwvergunning, d at de 
taks op afslu iting van h et werkterrein  
betaald zij, dat lich t de versperring aan- 
toone van den openbaren weg, doch dat 
is onvoldoende.

Er m oet n agegaan  worden, zoo de 
grond voldoende weerstandverm ogen be
zit, de fundeeringszolen afm etingen  heb
ben in verhouding to t de over te dragen  
lasten. Meter in  de hand, m oet onder
zocht worden zoo de afm etingen  aange
duid op de p lannen nagevolgd worden, 
en zulKs is volstrekt noodzakelijk voor 
de ijzeren en betonnen liggers.

Deze taak  m oet toevertrouwd worden  
aan gediplom eerde conducteurs.

Stadsingenieur Van Coillie oordeelt dat 
al deze voorwaarden op gebied van ste
vigheid, veiligheid, gezondheid, beoordee- 
ling van  de plannen, streng toezicht op 
de uitvoering, n iet volstaan  om  kunstige, 
prachtige gebouwen op te  richten.

Het bouwreglem ent m oet eveneens 
aesth etische voorschriften of w elstands- 
bepalingen stellen.

Indejrdaad, h e t  peli van beschaving  
van een volk wordt getoetst aan h et  
uiterlijk aanzicht van de gebouwen en  
terecht wordt de bouwkunst genoem d: 
de w aardem eter van de kuituur.

Toekom ende week zullen wij het ver
volg van  deze studie la ten  verschijnen, 
en de m aatregelen  vooropstellen, welke 
volgens schrijver m oeten getroffen wor
den, om  aan de leem te die bestaat in  de 
bouwverordening op aesth etisch  gebied 
te verhelpen.

BANK VAN BRUSSEL
— NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP — 
BIJHUIS OOSTENDE : 3, WAPENPLAATS 
BUREEL: VISCHMïJN BESTUURSGEBOUW 

Bewaring van Effecten — Verhuring van Brandkasten — 
Bewaring van kostbare waarden, onder omslag, in pakket

ten of verzegelde kisten.

Het Zwemmen 
in onze Scholen

Onze lezers kennen allen  de ram p van  
Godsheide bij H asselt, waarbij 35 kin
deren tengevolge van  h et kantelen  van  
een vlot, dat ais veerboot d ienst deed, 
het leven lieten.

«Het L aatste Nieuws» van Zaterdag  
schreef naar aanleiding hiervan h et vol
gende:

« Verpl icht  zwemo nd er r i ch t  noodzake
lijk. — Een overrweging, die th a n s weer 
ais vanzelf opduikt, is  de volgende : 
«W anneer wordt h et verplicht zwem on
derricht in  de school, zooals dit reeds 
in  zooveel landen bestaat, ook in  ons 
land werkelijkheid?» — «Wanneer zal 
h et gezond verstand zegevieren over de 
waanzinnige en  kleinzielige vooroordee- 
len  die tegen  gem eld praktisch onder
richt gekant zijn?» — W anneer zal aan  
de onderwijzers en onderwijzeressen een  
ander exam en afgenom en worden dan  
«zwemmende in h et droge, op een bank?»

Het is  m eer dan tijd  dat er aan de 
licham elijke opvoeding van  schoolkin
deren en onderwijzend personeel, —  
waaronder h et zwem onderricht een voor
nam e p laats dient te  bekleeden, — m eer 
en vooral ernstiger aandacht besteed  
wordt. R am pen zooals deze die zich pas 
te  Godsheide h eeft voorgedaan, hadden  
w ellicht n iet kunnen verm eden worden, 
m aar hoogstw aarschijnlijk  zouden er 
veel m inder slachtoffers te  betreuren ge
w eest zijn. »

H et is sedert jaren dat «Het V isscherij
blad» aangedrongen h eeft opdat in  onze 
scholen  de leerlingen  der hoogste klas
sen zouden leeren zwem m en en dat 
m en hiervoor zelfs speciale kredieten zou 
voorschrijven en ook  een paar leeraars  
te gelasten  m et h et zwemonderricht.

Nu dat er te  veel leerkrachten zijn, 
ware dit nog gem akkelijker.

Oostende is  een  stad  van  w ater en  
ware h et n iet dat O.S.C. destijds veel 
goede zwem m ers en zwem sters gevormd 
heeft, dan zou de schoolgaande jeugd  
nog veel m inder kunnen zwemmen.

W anneer zal ook hier de zaak eens 
krachtdadig aangevat worden?

Wen dt  U bij STERFGEVAL to t

August Verburgh
Aanne mer  van Begrafenissen 

OOSTSTRAAT, 36 — OOSTENDE

ALLERLEI
Bericht aan de Haarkappers

Het N ationaal Verbond der Haarkap- 
pers van België deelt m ede dat al de 
haarkappers zekere hoeveelheden scheer 
zeep en sham pooing voor h et w asschen  
van h et haar kunnen bekom en om hun  
beroep uit te oefenen.

Deze verdeeling geldt voor een tijd 
perk van  vier m aanden (vanaf 1 April 
to t 31 Juli 1941).

De officieele form ulieren der aanvra
gen voor de bevoorrading zijn  te hun
ner beschikking in de zetels der arron- 
dissem entsgroepen van h et N ationaal 
Verbond. Zij zullen er voor zorgen zich  
te voorzien van hun inschrijvingsform u
lier op h et handelsregister, alsm ede van  
hun loonregister en  de pensioenkaar- 
ten  van h et personeel. Al de aanvragen  
m oeten gedaan worden voor den 14 
Maart, la a tst bepaalden datum.

Voor de arrondissem enjsgroep Oos
tende m oet m en zich  wenden to t den  
heer Drieglue, Van Iseghem laan, 99, 
Oostende. Voor Brugge : M. Allewaerts, 
47, V lam ingstraat.

Openstaande Betrekkingen
Het provinciaal C om m issariaat voor 

’s Lands Wederopbouw deelt mede:
Op dit oogenblik zijn  er bij h et Pro

vinciaal C om m issariaat te Kortrijk geen  
betrekkingen te begeven, noch op de 
kantoren te Kortrijk, noch bij de dien
sten  van  toezicht.

H et is nutteloos nog p laatsaanvragen  
in  te  dienen, hetzij schriftelijk, hetzij 
persoonlijk.

Bij de opeisching van het vee
De h. P. M euwissen, Corporatieleider 

van de N ationale Landbouw- en  Voe- 
dingscorporatie, m aakt bekend:

Er werd in  deze laa tste  week over
gegaan  to t een gedeeltelijke opeisching  
van h et vee, gezien de noodzakelijkheid  

I om  onm iddellijk op zekere p laatsen  over 
vleesch te  beschikken! H ospitalen en 
klinieken waren sinds enkele dagen n iet 
m eer in de gelegenheid  zich van de on
ontbeerlijke hoeveelheid  vleesch te  voor
zien. Hiervoor werd vee opgeëischt bij 
de boeren, die n iet m et h un  m elkleve- 
ringsplicht in  orde waren.

Twee zaken waren volstrekt noodza- ! 
kelijk geworden:

1. De zieken konden n iet langer zon
der vleesch blijven.

2. De boeren m oeten  th a n s inzien dat 
h et ernst is  m et de p lich ten  die hun  
ten  bate der volksgem eenschap worden 
opgelegd. Het duurt reeds te lang, dat | 
som m igen zich ongelegen la ten  aan alle 
reglem enteering. Voor de Corporatie en  
voor de geheele volksgem eenschap, m aar 
ook tegenover die boeren, die steeds hun  
plicht vervulden, is h et nu noodzakelijk  
te la ten  voelen dat h et ons ernst is m et 
de reglem enteering.

Er kwam en ons n ochtans een groot 
aan ta l k lachten  toe van boeren die be
weren, w illekeurig en onrechtvaardig op 
de zwarte lijst  der niett-meikleveraars 
gep laatst te zijn.

Ik verklaar hierbij dat ik al de gron
dige en op bewijzen stéunende k lachten  
persoonlijk zal onderzoeken. Tegen den  
schuldige zal m et strengheid  worden op
getreden.

De k lachten m ogen mij, op m ijn per
soonlijken naam  gestuurd worden. Het 
is echter duidelijk dat alleen  bewezen  
feiten  in aanm erking komen.
Arbeiders, die het genot n iet mogen 
inroepen van een aanvullend zeep- 
rantsoen voor bevuilende werken

De gem eentediensten, tw ijfelen  soms 
bij h et rangschikken der rechthebben
den die h et genot m ogen inroepen van  
aanvullende rantsoenen  zeep voor bevui
lende werken.

Het werk der h ierna aangeduide ar
beiders kan n iet worden aangezien  ais 
zijnde bevuilend en  dienvolgens kunnen  
zij, in  geen enkel geval, h et genot van  
een aanvullend rantsoen  inroepen.

Beam bten, aangerltelden en werklie

den, die zich bezighouden m et kopij- 
werk, of die m achines voor verm enigvul
diging van dokum enten bedienen; beeld
houwers, bloem enverkoopers, bouwmee
sters, brief- en dagbladsorteerders; deko- 
ratieschilders; grondarbeiders, tenzij het  
M inisterie, bij uitzondering, van oordeel 
is dat een aanvullend rantsoen kan wor
den verstrekt; kassiers van banken en  
spaarkassen; landarbeiders, zelfs indien  
zij zich bezighouden m et h et uitstrooien  
van m eststoffen; ontladers van  spoor
w agens; opnem ers voor bioskoop; orkest- 
m uzikanten; pandhuishouders; postbe
dienden die de postbussen ledigen; post
bedienden, zelfs m et nachtd ienst; pruik- 
m akers; schilders van kenteekenen en 
zinnebeelden; schoonm aaksters; schoon
m akers van vrachtw agens; tuiniers; uur
werkmakers; werklieden der laboratoria; 
werklieden der pottenbakkerij.

Verder kan geen zeep worden gegeven  
voor h et m asseeren  (m asseerders en  
k inésitherapeuten) en voor de dem on
straties m et w aschm achines.

Plantaardappelen
Bij den kleinverkoop in  de agglom era

ties m ogen, zonder onderscheid van  
soort, k lasse of afm etingen, de prijzen  
van de u it ¡Nederland ingevoerde p lant
aardappelen, verm eld in  h et besluit dd. 
39 Novem ber 1940, ais volgt verhoogd  
worden:
Verkoop van 1 tot 10 kg.: 0,30 fr. per kg. 
Verkoop van 10 to t 25 Kg.: 0,20 fr. per kg. 
Verkoop van  25 to t 50 kg. : 0,15 fr. per kg.

Deze verhoogde prijzen m ogen enkel 
toegepast worden bij h et uitvoeren van  
de bestellingen, welke onderscheidenlijk  
lager liggen  dan 10, 25 of 50 kg.

De kieinverkoopers zijn verplicht op 
zichtbare wijze de soort en  ae detail
prijzen der plantaardappelen aan te  dui
den.

Maximumprijzen voor benzine, 
ruwe olie en petroleum

a) De m axim um prijs voor autobenzine, 
aan de pomp genom en, wordt vastge
steld  op 5,50 fr. de liter;

b) de m axim um prijs voor ruwe olie, 
aan de pomp genom en, wordt vastgesteld  
op 4 fr. de liter;

e) de m axim um prijs voor petroleum , 
verkocht door den kleinhandelaar, wordt 
vastgesteld  op 5,15 fr. de liter.

Volgens leveringsm odaliteit, worden 
volgende verm inderingen toegestaan  op 
de m axim um prijs voor autobenzine en  
ruwe olie;

levering in  spoorwegtankwagens, fran
co station  van bestem m ing: u,15 fr. de 
liter;

levering in tankw agens: 0,15 fr. de 
liter;

levering in  vaten: 0,05 fr. de liter.

VERKOOP VAN VRACHTAUTO’S
De Oberfeldkom m andantur deelt mede:

U it oorlogsbuit is  er een zeker aan ta l 
van bruikbare vrachtauto’s beschikbaar. 
Deze auto’s worden aan  de B elgiscne  
ekonom ie en nijverheidsbedrijven afge
geven en  w el tegen  kontante betaling  
en  tegen  bons. Deze bons zijn verkrijg
baar bij de onderaan aangegeven dienst. 
Bons worden echter alleen  aan  belang
hebbenden afgegeven, welke een vracht
auto om bijzonder dringende ekonomi- 
sche of andere belangrijke redenen noo
dig hebben. Aanvragen to t verleening  
van een bon m oeten  to t u iterlijk 3 M aart

Blankenberge
APOTHEEK DIENST

De apotheek O. Vogels, hoek Bakker
en N ieuw straat, zal Zondag 2 M aart den  
ganschen  dag open zijn.

FONTEINIERSDIENST

V anaf Zondag 2 M aart to t en  m et Za
terdag 8 Maart, zal de fonteinier Mengé 
Leander, 75 Schaerbrugstraat, den dienst 
waarnem en.

WINTERHULP — SOEPBEDEELING

We werden dees week, door het be
stuur van W interhulp, utgenoodigd om  
de soepbedeeling op de Blankenbergsche 
scholen bij te wonen.

De organisatie zit ais volgt in  mekaar. 
Een kwartier vóórdat de speeltijd van 
den nam iddag aanvangt, wordt de soep 
in  de scholen gebracht en door de juf
frouwen van  W interhulp in  drinkbeker- 
tjes, die klaar staan, u itgeschept. Alzoo 
staat alles gereed ais de m eisjes of jon
gens u it de klas komen.

Ons eerste bezoek w as aan de Rijks
oefenschool. De kleine bengels zaten  al 
ongeduldig te  w achten  en reikhalsden  
reeds naar nun kom soep, die m et een  
num m er op de aangewezen p laats staat. 
Een plezier om  zien hoe die jongens het 
verkwikkend en goeddoend warm soepje 
binnenslorpen. Met voldoening kan men  
de tevredenheid op ieders gezicht lezen. 
Alles m oet op: eenigen komen zelfs voor 
een vierde en vijfde m aal hun drink- 
bekertje vullen.

Op h et St. P ietesrcollege, daar had  
m en de soep al binnen. Of ze erm ee in  
hun schik  zijn m et de soep en dat het 
altijd  m eer en m eer in  den sm aak valt, 
kunnen we opm aken uit hetgeen  we er 
hoorden. «W affer soep kriegen we mor
gen?» — «Ik heb er verleden week vijf 
gedronken». —  « ’t Was geen zout ge
noeg in!» (Of die een fijne m ond h eeft!) .

Op de R ijksm iddelbare school staan  
de drinkbekertjes k laar in  de overdekte 
speelplaats en iedereen schu ift aan  
langs de lange ta fe l en  rap uitgedron
ken m aken ze p laats voor de volgende 
jongens. De m eisjes worden in  andere 
lokalen bediend. De erwtensoep dien dag 
h ad succes en alles w as uithedronken  
Er zijn zelfs jongens die speciaal des 
m iddags langs de N otebaertstraat pas- 
seeren om te  gaan rieken welke soep 
het zal zijn ... Iedereen is tevreden m et 
de soep.

Ziehier nog eenige m ededeelingen die 
ons door W interhulp, afdeeling soepbe
deeling werden verstrekt.

Aan soepbehoeftigen  werden van 9 
to t 24 Februari 6233 liters uitgedeeld.

Op de scholen werd vanaf 19 Februari 
to t 25 Februari 3110 liter uitgedeeld, 
waarvoor 2000 drinkbekertjes in  blik 
werden aangekocht. Voor de schoolsoep  
m oeten  de kinderen uit een gezin, ge
n ietende van W interhulp, voor de 
m aand M aart geen  zegels geven. Ande
re kinderen m oeten 1 zegel nr 7 en  1 
zegel nr 8 geven.

II
Studie van  M eester

Maurice SEBRECHTS
N otaris te  Oostende 

Euphr. B eernaertstraat 14.

OPENBARE VERKOOPING
van een

HANDELSHUIS
op en m et grond te Steene, Longcham p- 
laan, nr. 29/a, groot 237 v.m.

Ingenottreding bij veilvoorwaarden  
bepaald.

Te bezichtigen op M aandagen, W oens
dagen en Vrijdagen tusschen  3 en  5 uur.

Zitdagen :
INSTEL: op DINSDAG 4 MAART 1941
TOESLAG: op DINSDAG 11 MAART 

telkens om 3 uur nam iddag, ter herberg 
«Prins Boudewijn», S. Sebastiaanstraat 
22, te  Oostende.

lA % instelprem ie.
Alle in lichtingen  zijn te bekomen ter 

studie van voorm elden notaris.

K antoor van Notaris

Jacques GHYOOT
doctor in  de rechten, 

K oninklijkestraat, 54, Oostende.

MEUBEL VEILING
Op DONDERDAG 13 MAART 1941, te 

14 u., ten  sterfhuize Velds t raat ,  50, Oos
tende.
Allerhande HUISMEUBELEN en 

voorwerpen
Zichtbaar één uur vóór de verkooping. 
Gereed geld en 16 % kosten.

II.
INSTEL MET 14 % PREMIE 

Op DINSDAG 11 MAART 1941, te 15 U„ 
ter herberg «Prins Boudewijn», St. Se
bastiaanstraat 22, te  Oostende.

Om uit onverdeeldheid te  treden:

HANDELSHUIS
MET KOER EN PAKHUIS

te OOSTENDE, Velds traat ,  50 (nabij Alf. 
P ieterslaan ). K adaster: wijk D, N° 225f3, 
groot 120 m2.

Putwater, regenwater, electriciteit en 
gas.

Vrij gebruik.
Zichtbaar: al de werkdagen, 11-12 en 

14-15 u„ ofwel bij afspraak ten  huize 
Edmond Laponstraat, 46, Oostende.

Commissie van 
Openbaren Onderstand

OOSTENDE

N aam looze  V ennootschap

L’HYDRO
2 5 0 ,  Z eed ijk ,  O ostende

H andelsregister Oostende Nr 500

De HH. aandeelhouders zijn verzocht 
te w illen tegenwoordig zijn op de ge
wone algem eene vergadering, die zal 
p laats hebben op Donderdag  20 Ma ar t  
1941, te 11 uur ’s morgens, in  h et Hotel 
des Boulevards, Ch. Rogierplaats 1, te  
Brussel.

DAGORDE

1. Verslagen van den Raad van Be
heer en  h et College der Com m issarissen  
en opgave van de oorzaak van het n iet 
voorbrengen der w inst- en verliesreke
n ing op 31 December 1940. — 2. O ntlas
ting te geven aan de beheerders en com 
m issaris. — 3. Statutaire benoem ing van  
twee beheerders.

O vereenkom stig art. 37 der statuten , 
m oeten, om toegelaten  te worden to t de 
algem eene vergadering, de aandeelhou
ders hunne tite ls  neerleggen vijf dagen  
vóór de vergadering, in  de «Crédit Hy
pothécaire d’Ostende», 8-10, K aaistraat, 
ce Oostende.

KOKSIJDE.  — Te huren gevraagd : 
huls m et m eerdere p laatsen, m et h of of 
grond. Aanbieding m et ligging, grootte 
en prijs ondei letters F. C.

PERSOON, m eestal afwezig, in  schoo- 
ne gem eente d icht Kortrijk, zou persoon  
alleen  of gezin bij hem  laten  inwonen  
gödurende de oorlogsperiode.

Voor verdere vooraeelige voorwaarden, 
zich wenden: M. Fosseprez, 1, Gentstr., 
Oostende.

TE KOOP: verschillende loten  bouw
gronden en  twee nieuwgebouwde huisjes, 
gelegen Zwaluwen-, Tarwe-, Honoré Bor
gers- en Bouw m eesterstraten. Voor in
lich tin gen  te begeven: 10, Velodroom-
straat te Oostende.

BEGEER TE KOOPEN: wel gelegen
handels- of opbrengsthuis van 150 tot 
180.000 fr. Schrijven bureel blad onder 
letters R. C.

MEN VRAAGT TE KOOPEN, burger
huizen, handels- en rappofthuizen. Z. w. 
Ag. SEYS, 21, Rogierlaan.

Op MAANDAG 17 MAART 1941, te  
14.30 uur, zal de Com m issie van Open
baren O nderstand in  hare gewone zit
tingszaal, Edith C avellstraat, 15, over
gaan  to t de

OPENBARE AANBESTEDING
voor de levering van radiografie-  

benoodigdheden.
De aanbiedingen op zegel zullen uiter-

  lijk  M aandag 17 M aart 1941, te  14.30 uur
De steungenietenden van W interhulp i in  het Burgerlijk H ospitaal, Edith Ca-

zulleen voor de m aand M aart de volgen
de zegels dienen te  geven.

Volw assenen : 1 zegel nr 20, 2 zegels 
nr 7, 2 zegels nr 8 en 6 zegels nr 10.

K inderen : 1 zegel nr 20, lzegel nr 7, 
1 zegel nr 8 en 3 zegels nr 10.

W interhulp vraagt dat personen die 
denken recht te hebben op steun van  
W interhulp zich iederen nam iddag kun- 

i n en  la ten  inschrijven  op h et secreta
riaat N otebaerrtstraat.

KOLENBEDEELING. — Alle behoefti- 
gen m oeten  wekelijks hun kolenbon ko
m en afhalen  op h et secretariaat Win
terhulp, N otebaertstraat, ’s Zondags of 
’s  M aandags van 11 to t 12 uuf, indien ze 
aan  de kolenbedeeling w illen deelnem en  
die p laats grijpt den D insdag en  W oens
dag van 10 tot 12 uur en van 2 to t 5 u. 
in  de Descam pstraat, 11.

ONGELOOFLIJK

Het Schepencollege h eeft destijds be
kend gem aakt, dat de jongelingen  bo
ven de 16 jaar die naar Frankrijk ge
vlucht waren, w ettelijk  verplicht wer
den binnen de drie dagen n a  hun terug  
komst, zich aan  een m edicaal onderzoek 
te  onderwerpen. Wijze precautie tegen  
latere altijd  m ogelijk ziekelijke verwik
kelingen. W elnu van de 300 hebben zich  
nauw elijks een tw intigta l aangeboden !

DE KRIJGSGEVANGENEN.

Hier ook h eeft h et Schepencollege 
vroeger een beroep gedaan op de fam i
lies om de nam en van h un  krijgsgevan
gene leden in  h et stadhuis op te geven. 
Men w eet dus n iet indien de lijst op het 
stad h u is voorhanden» volledig is. Vol
gens die lijst zouden nog een  tw intigtal 
Krijgsgevangenen ontbreken, beroeps
m ilitairen  inbegrepen.

CINEMA’S.

COLISEE, K erkstraat. — Program m a  
van Vrijdag 28 Februari to t Donderdag 
6 M aart : 1. U fa-actualiteiten; 2. Kui- 
tuurfilm ; 3. Een w als voor U m et Ca
m illa  Horn, Adèle Sandrock en Louis 
Graveure. Avondvertooningen om  6 uur. 
Zondagnam iddagvertooning om 3 upr.

VOLKSBOEKERIJ «ONS HUIS»
lederen  Zondag vanâf 10.30 to t 12 u. 

vrijen ingang. V laam sche en  Fransche  
katalogen  te bekomen aan 5 fr. het stuk.

IN VREDESTIJD
had Blankenberge van tijd  to t tijd  de 
n aam  in de gazetten, dat alles hier pe
perduur was vergeleken m et de prijzen  
der andere badsteden. Een correspon
dent spreekt nu ook van een te veel be
taalden  diner.

M oraal : Ais ge nu op reis gaat, zult 
ge w ijs handelen  uw ooterham m en m eê 
te  nem en!

vellstraat, 15, afgegeven  worden.
Voor lastenboek en  in lichtingen , zich  

w enden tot h et Secretariaat.
De Com m issie van  

Openbaren Onderstand.

PLAATST ZEKER uw geld in  bouw
gronden. Nog eenige okkasies. Ag. SEYS, 
Rogierlaan, 21.

Onze Brievenbus
VR. DEVOGHEL. NIEUWPOORT.

Hebt gij de w aterschout al van uwe 
vaststelling in  kennis gesteld?

Doe h et en  vraag dat h et Zeewezen  
het noodige zou doen; ik heb alle reden 
om te gelooven dat er kans toe bestaat.

Ik houd de zaak in  't oog voor onze 
gebeurlijke volgende reis.

HENDRIK PYSON, DE PANNE.
Uw geval is hetzelfde ais dat van Vr. 

Devoghel te  Nieuwpoort. Wij raden U 
dus aan hetzelfde te doen en laa t ons 
den u itslag  er van afw achten  voor de 
volgende reis.

Commissie van 
Openbaren Onderstand

OOSTENDE

PLAATS VAN TIJDELIJKE 
REKENPLICHTIGE

De Voorzitter brengt ter kennis, dat 
de p laats van tijdelijken  rekenplichtige 
bij den d ienst van  de steungelden  te  
begeven is.

Voorwaarden
1. Belg en  van goed gedrag en zeden zijn.
2. O uderdom sgrens: m inim um  45 jaar.
3. De gem eente bewonen bij de indienst

treding
4. Wedde: 1.500 fr. per m aand.
5. Borgsom  storten: 50.000 fr.
6. Zich gedurende 10 jaar m et reken- 

plichtigheid  hebben beziggehouden. 
Aanvraag m et bew ijsstukken (getu ig

schrift van n ation aliteit, goed gedrag en 
zeden, van reeds vervulde bedieningen, 
gebeurlijk bewijs van oudstrijder 1914- 
1918 of gelijkgestelden) te  zenden aan  
de Comm issie van Openbaren Onder
stand, Edith C avellstraat, 15, Oostende, 
ten  laatste op Zaterdag 15 M aart 1941, 
vóór 12 uur.

De Voorzitter, 
Advokaat A. Van de Male.

Onze Trams

BURGERLIJKE STAND
Geboorten : V anm assenhove Roger,

K oninklijkelaan 33; De N ys Marie,
1941 bij de Oberfeldkom mandantur, Ver- Kerkstr. 14; T hiel Maria, Heist-aan-zee; 
w altungsabteilung, Brussel, worden in- Versyck Andrea, Lissewege. 
gediend, en  wel schriftelijk  in  de Duit- Overlijdens: M aertens Jozef, 87 jaar, 
sche taa l m et aangifte van  de redenen wed. De Korte N athalie; Falleyn Julia, 
voor de noodzakelijkheid van h et aan- 73 j., wed. Popelier Louis; K ips M athieu,
koopen van  een vrachtauto .In deze aan  
vraag m oeten  worden aangegeven: de 
aard van  h et bedrijf en  de aard en h et  
a an ta l van de vrachtauto’s welke vóór 
h et begin van  den oorlog aanwezig wa
ren en  hoeveel er nog aanwezig zijn. 
Aanvragen, welke te  laa t binnenkomen, 
kunnen n iet m eer in  aanm erking wor
den genom en. Persoonlijke bezoeken zijn  
doelloos.

53 j., echtg. Henrard Gabrielle; De 
Decker Emma, 58 j„ echtg. De Geeter 
Camiel; De Cock Maria, 79 j., wed. Mar
cus Leopold.

Huwelijken: Coene Albert en K onings 
Gilberta; Van Oost Marcel en  De Reese 
Yvonne.

H uw elijksafkondigingen: Duchène Al
bert, Zeebrugge m et Verkemptnck Ber
tha.

WIJZIGINGEN AAN DE UUR- 
TABEL VAN 16 FEBRUARI 1941

Er wordt ter kennis gebracht van het 
publiek dat te beginnen m et Donderdag  
27 Februari 1941, de volgende w ijzigin
gen aan de uurtabel aangebracht zijn:
Lijn 1 — Oostende-Knokke-Zoute

De trein  om 7.40 uur van Het Zoute 
naar O ostende za l 10 m inuten vroeger 
aankom en te  O ostende en  zijn uurrege
ling zal a is vo lgt geschieden:
Knokke Z o u t e .........................................  7.40

S tation  ..................................... 7.46
D u in b er g en ..............................................  7.50
H eist-aan-zee ..........................................  7.54
Zeebrugge V a a r t ...................................  8.03
Blankenberge S tation  ........................  8.14
W enduine .................................................  8.24
Den H a a n ................................................. 8.33
Breedene-aan-zee ................................ 8.46
Oostende S tation  Stad  ....................... 8.59

S tation  K a a i ......................  9.02
M arie -Josép laa ts...............  9.05

Lijn 1 — Oostende-Den Haan
De treinen  om 7.48 uur uit Oostende 

naar D en H aan en  om 8.33 uur uit Den  
H aan n aar Oostende zullen  10 m inuten  
vroeger rijden over gansch  den weg, h et
zij vertrek uit Oostende om 7.38 uur, 
terug u it Den H aan om 8.23 uur.

Lijn 2 — Oostende-De Panne
De trein  om 6.15 uur uit Oostende naar  

De Panne (op werkdagen) zal 10 m inu
ten  vroeger rijden over gan sch  den weg, 
hetzij vertrek u it Oostende om 6.05 uur.

De trein  om 7.59 uur u it De Panne 
n aar Oostende zal 15 m inuten  vroeger 
rijden over gan sch  den weg, hetzij ver
trek uit De Panne om 7.44 uur.

Onze Visschersvaar-
tuigen in Frankrijk

— ■ —

MOEILIJKHEDEN EN SABOTAGE
Onze lezers weten op welke nuttige 

wijze ons Zeewezen van de Belgische 
visschersvloot tracht te  redden w at er 
te  redden valt en  dat h et m et h et oog 
hierop e en dienstdoenden waterschout 
naar Frankrijk h eeft afgevaardigd.

Nu deze prachtig werk verricht heeft 
en  op het punt stond talrijke vaartuigen  
naar België te  la ten  komen, doen zich 
onverw achts m oeilijkheden voor m et en
kele reeders, die er alle belang bij schij
nen te hebben in Frankrijk te blijven 
oni er zaakjes te doen en geld te ver
dienen  op een anderm ans rug.

Dit is vooral te St. V aast h et geval en 
de m eeste krachtdadigheid is noodig ge
w eest om aan dezen onverkwikkelijken  
toestand  een einde te  zien stellen .

Thans h eeft w aterschout Pockelé ook 
reeds de N.44 van  Louis Christiaen, uit 
Koksijde la ten  lichten. Het vaartuig 
staa t op de bank, m aakt geen water 
m eer en de romp is in  heel goeden staat.

Ook de 0.210 van August Ponjaert werd 
gelich t en alhoew el we nog den uitslag  
van h et onderzoek van het vaartuig niet 
kennen, laa t alles toch voorzien dat het 
vaartu ig nog zou kunnen gered worden, 
w at in de huidige om standigheden van  
onschatbaar belang zou zijn voor den  
reeder.

Zooals we reeds vroeger schreven, werd 
de N .l van Polydoor V anhoutte verhuurd 
en v/aren er een paar B elgische visschers 
van aan boord werkzaam, waarvoor ze 
elk 144 fr. daags ontvingen, pius woonst- 
gelegenheid. Ze hadden to t op heden nog 
m aar een drietal keeren uitgevaren in 
twee m aanden, terw ijl ze hun  eigen schip  
te St. V aast lieten  rustig liggen.

V anhoutte, die zijn laa tste  centen  be
steed  h ad  om sam en m et den heer 
Pockelé te  trachten  zijn vaartuig Ios te 
krijgen, h eeft than s alle m oeite van de 
wereld om het te  bekomen, om dat de 
Belgische visschers, die er aan boord van 
zijn en zich n iet scham en een ander
m ans in p laats van eigen goed te ge
bruiken, alles in  h et werk stellen  om 
te bekomen dat dit vaartuig daar zou 
m oeten blijven, daar zij natuurlijk niet 
willen terugkeeren!

Dank zij het doortastend optreden van 
den heer Pockelé, hoopte de reeder Van
houtte h et toch  klaar te  spelen, zoodat 
ook hier een  m ensch  zal gelukkig ge
m aakt worden en dit voor de bevoorra
ding en de visscherij in  ons land een 
eenheid  te m eer is om  de visscherij uit 
te oefenen.

Nog andere m oeilijkheden worden on
dervonden, m aar wij hopen dat ons Zee
wezen n iet n a la ten  zal tegen  sommige 
onwillige reeders desnoods de strengste  
m aatregelen  te nem en.

De tijd  van willekeur m oet uit zijn. 
W ant h et is zonderling vast te  stellen, 
dat som m ige reeders en visschers al
tijd  m aar klagen, dat er n iets gedaan 
wordt.

Ais er n u ttig  werk verricht wordt, dan 
w illen  som m igen h et m et alle middelen 
in  hun bereik, saboteeren om dat ze er 
geen persoonli jk voordeel uit kunnen 
rapen.

GEOPEREERD
Moens Albert,  schipper van de Z.40, is  

op 15 Februari erg ziek geworden en  
per am bulanciewagen naar Cherbourg 
overgebracht, waar hij voor blinddarm- 
ontsteklng geopereerd werd.

Moens is echter reeds goed aan de be
terhand
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Oostendsch Nieuws
VOOR DE VISSCHERS

De Burgem eester der stad  Oostende 
h eeft de eer m ede te  deelen, dat h et bij
bevel van de bezettende overheid ver- _____  ___  _ _ ___ ___  ______
boden is te  v isschen  op h et strand, uit- ! geen boeken m eer worden uitgeleend

IN DE BIBLIOTHEEK
werd een bericht u itgehangen, waarbij 
ter kennis wordt gebracht, dat v ijf mi
n uten  vóór 18 uur (h et slu itingsuur)

genom en aan de visschers van beroep,
voorzien van een toelatin g  afgeleverd  
door de H afenüberw achungsstelle, Hotel 
du Bassin, V indictivelaan alhier.

Voormelde toelating wordt slech ts af
geleverd op voorlegging van  een  bewijs 
van het stadsbestuur dat de aanvrager 
visscher is van beroep en dit vroeger 
was. D it bewijs kan worden afgehaald  
ten  stadhuize, Bureau van h et Secreta
riaat, op voorlegging van de id en tite its  
kaart.

VOOR UW RADIO,
hetzij nieuw e levering, hetzij reparatie, 
stelt R adio De M eester zijn nieuw m a
gazijn, 122, Alf. P ieterslaan  (Petit Pa
ris) ter Uwer beschikking, en  ook de 
diensten van  zijne techniekers, dezelfde 
sedert 15 jaar.

EXAMENS VOOR ONZE VISSCHERS
M aandag 17 Februari 1.1. boden zich  

8 kandidaten aan in de Stedelijke Vis- 
schersschool voor de exam ens van leer
ling schipper (7) en voor schipper ter 
visscherij (1). Door het geneeskundig  
onderzoek werd één kandidaat leerling- 
schipper afgewezen voor gebrekkig ge
zichtsverm ogen.

INa afloop van de schriftelijke en m on
delinge proeven, slaagden  6 op de 7 kan
didaten; één leerling-scnipper behaalde 
het vereischte aantal punten (7/10).

Ziehier de uitslag:
Schipper le  klas M onteyne G., m et 

groote onderscheiding; leeriing-schipper  
Verburgh R., m et de grootste onderschei
ding; id. Vergoote R. en Ingelbrecht L., 
m et groote onderscheiding ; id. Buys J. en  
Sleuyter F., m et onderscheiding.

IJZERW AREN -
QUINCAILLERIE

Jack DELANGHE
N ieuw poortsche  S teenw eg, 34

ALLE HUISHOUD ARTIKELS 
— EN ALAAM —

H. R. 3673 Tel. 72 .072

□

SCHOOLSOEP
Ais gevolg van een cproep door den 

heer Schepen van Openbaar Onderwijs 
aan de schoolhoofden, werden de ouders 
der kinderen die van  geen schoolsoep  
genieten  ontboden. De schoolhoofden zijn  
er in  gelukt een groot aan ta l ouders te  
overtuigen, en daarm ede is h et getal uit
gedeelde rantsoenen m erkelijk gestegen  
Een schoolhoofd gelukte er in  36 ouders 
te overtuigen. Daarm ede zullen de k in
dertjes van deze m enschen  n iet m eer 
m oeten w atertanden ais zij hunne m ak
kertjes zien eten.

Voor uwe LIMONADEN

wend U to t  de l imonadefabr i ek  CROWN 

bij

E. Vanderstraeten-Bauwens
METSERSTRAAT, 18 — OOSTENDE

KARNAVAL
Op het Stadhuis zal h et gebruikelijke 

verlof, welke m et K arnaval verleend  
wordt, n iet doorgaan.
HET QUART 1ER AMBT
dat zijn bureau’s ingericht h eeft in de 
woning van  oud-burgem eester Dr. Mo
reaux, Leopoldlaan 10, zal voortaan  
slechts voor de burgers ’s m orgens open  
zijn, van 9 to t 12 u.

IN DE STEDELIJKE WERKHUIZEN
De stadsw erklieden zijn in  een zekeren 

zin te beklagen ais m en n agaat, dat zíj 
ter p laatse n iet eens beschikken over 
badinstellingen of douches om  hun  
lichaam  te reinigen, w anneer zij hun  
dagtaak beëindigd hebben.

Ware het n iet m ogelijk deze werklieden  
vrijen toegang tot het B adpaleis te  ver- 
leenen?

W anneer werklieden, bij m onde van  
hun kring, een aanvraag doen om een 
vermindering te  bekomen op den toe
gangsprijs, dan wordt dit n iet toege
staan. Ais reden geeft m en op, d at men  
zich lid m oet m aken van een Sport
kring!...

Dit is  de m anier n iet om bij h et werk
volk den zin voor de hygiene aan te kwee- 
ken...

APOTHEEKDIENST
Zondag 2 M aart zal de apotheek Clee- 

ren den ganschen dag open zijn.
KLEIN GEKREGEN )

Zij hebben hem  eindelijk klein gekre
gen !... Wie? Wel, de stadhuistoren. Deze 
week h eeft ook hij m oeten gelooven aan  
de sloopingszucht van  onze werklieden.

VLEESCHUITDEEL ING
Vrijdag had anderm aal op de Vleesch- 

m arkt een groote vleeschuitdeeling  
plaats. Alle personen, welke nog geen  
stem pel van  den BeenhouwersDond op 
hun rantsoeneeringskaart hauaen, m och
ten voorgaan, zooaat er th an s nog maar 
weinig m enscnen  zuilen zijn  welke in de 
laatste vier wenen geen vleescn zullen  
bekomen hebben.

N ocntans deaen er zich .talrijke op
stootjes voor en werd er nier en aaar ge
vochten. D it bewijs dat h et huidige sys
teem van verdeenng geen voiaoenm g  
geeft en dan ook vatbaar is voor ver- 
Detering.

Unze Kunstenaars
ANDRIES POPPE

Dichter  bij de genade  Gods
Geboren te W enduine op 6 Juni 1921 

en than s wonende te Breedene-aan-zee.
Ilij stuaeerde aan  hejt Koninklijk Atne- 
neum te O ostenae de m oderne hum anio
ra en werd voorzitter van  aen  Vlaam- 
schen Stuaentenoonu. Zeer vroeg reeas 
was nij vertrouwd m et de letterkunde.
Conscience en Gezelie waren zijn  eerste 
leermeesters. Zijn eerste bunaeitje ver- p Ep LnK inFnn  
zen «eerstelingsxens», uitgegeven op 15- utK I- u rlu tK U  
jarigen ouderdom, kom t ver Deneden zijn In  de M olenaarstraat en Mariakerke- 
ïatere wera en sta a t vol kopieen van laan  m oesten onlangs voor m ilitaire re- 
«Meester Gezene». Toch trok hij reeds de denen verschillende huizen ontruimd  
aanuacnt uoor zekere noeoanigneden, I  worden. Toen een van de eigenaars er 
die een n iet gewoon ta len t voorspelden. ! dezer dagen terug in  kwam, stelde hij 

Door uit eerste sukses aangem oedigd, ; m et verbazing vajst, dat, onbekenden  
verscneen van iiem  in 1983 een  tweede er in gelukt waren zekere voorwerpen

PLAATS VAN MAGAZIJNIER
H et College van Burgem eester en  

Schepenen heeft de eer aan  de belang
hebbenden m ede te  deelen dat de p laats  
van m agazijnier bij de stedelijke werk
huizen te begeven is.

De candidaten m oeten aan  de vol
gende voorwaarden voldoen:

1) Belg zijn en van onberispelijk ge
drag; 2) Voor 1 Januari 1941 den ou
derdom van 25 jaar bereikt hebben en 
m axim um  40 jaar oud zijn. Voor de in 
validen en oudstrijders van 1914-18 wordt 
de ouderdom sgrens vastgesteld  op 45 j.; 
3) Voidoen aan  een geneeskundig onder
zoek ingesteld  door oe stad; 4) Voldoen 
aan een exam en waarvan h et program 
ma zal worden toegezonden aan de can
didaten die voldoen aan de voorwaarden  
van den oproep.

De aanvragen, verm eldende naam , 
voornaam, adres, geboorteplaats en da
tum en alle verdere n uttige in lichtingen  
m oeten  bij h et stadsbestuur toekom en  
uiterlijk op 15 M aart 1941. Na dezen da
tum  worden ze n iet m eer in  aanm erking  
genom en. De candidaten  m oeten  ook 
verm elden of ze ais oudstrijder, invalide 
of oorlgsw ees van den oorlog 1914-18 kun
n en  genieten  van  de voordeeien der w et
ten  op h et voorkeurrecht.
STEDELIJKE NIJVERHEIDSSCHOOL.

Het Stadsbestuur van Oostende brengt 
ter kennis dat de cursussen van de Nij
verheidsschool zullen hervat worden in  
de lokalen van h et Koninklijk Atheneum  
op 1 M aart 1941. De lessen  zullen in  deze 
onderw ijsinrichting gegeven worden alle 
weekdagen van 18 u. to t 19.30 u.

De inscnrij vingen worden opgenom en  
op h et bureau van de vakschool, Konin- 
ginnelaan, lederen dag tot 1 M aart e.k.

TERUG IN DIENST
De heer Rom ei Georges, stadsbedien

de, h eeft n a  een  lange afwezigheid, we
gens ziekteverlof, D insdag zijn werk
zaam heden hernom en.

Deze bediende, die vroeger in  h et Geld
wezen was, werd th an s in  h et Bevol- 
kingsbureau geplaatst.

IN VEILIGHEID
ivien h eeft th an s de noodige m aatre

gelen getroffen om h et borstbeeld van  
Baron J. Ensor, dat gep laatst is  in  de 
novingen  van de K ursaal en  dat het 
werk is van de Valeriola, in  veiligheid  
te brengen

De provinciale architect Verbeke h eeft  
anderzijds aangedrongen, opdat de acnt 
beelden welke de Centrale P ost versie
ren, eveneens in  veiliger oorden zouden  
worden ondergebracnt. Zooals m en w eet 
i s  dit h et werk van Jules Laga en  ver
beelden de figuren: de 4 rassen  en de 
sym bolen van Zeevaart en  P. T. T.

Nu m en toch  bezig is m et h et in  veilig
heid stellen , zou m en m isscnien  goed doen 
m et te  denken aan  h et borstbeeld van  
M inister Beernaert, op h et Marie-José- 
plein.
D aar al deze voorwerpen in  broze steen  
zijn zou een of andere kleine inslaande  
oom m enscnerf, deze, beelden reddeloos 
kunnen doen verloren gaan.

ZIEKBNBOND «HELP U ZELF»
Men bericht ons dat de Ziekenbond 

«Help U Zelf» eiken werkdag open is, 
's morgens van 10.30 to t 12.30 u. (uitge
nomen ’s Zaterdags) en  eiken D insdag
en Donderdagnam iddag van 2 tot 4.30 u.
UIT KRIJGSGEVANGENSCHAP.

De h. Frans Hubrouck, bediende op 
h et stadhuis, in den d ienst van  fin an 
ciën, is deze week terrug in  onze stad  
aangekom en, na een m aandenlang ver
blijf in krijgsgevangenschap.

Ais wij h et goed voor hebben w as de 
h. Hubrouck de laatste  stadhuisbedien
de welke m en uit D uitschland verw acht
te.

DE RIJBEWIJZEN
In het Staatsblad van 7 Decem ber 1.1. 

is  een besluit verschenen betreffende de 
invoering van het rijbewijs voor bestuur
ders van m otorvoertuigen. T hans is er 
eenig leven in die zaak gekom en. Het 
gem eentebestuur h eeft de eerste onder
richtingen ontvangen en binnenkort zul
len  de noodige formulieren overgem aakt 
worden, ingevolge de door h et gem eente
bestuur bekend gem aakte cijfers.

ELK ZIJN LAPJE GROND
Wij vernem en dat de p lantaardappe

len eerlang zullen toekom en om de lapjes 
grond te beplanten. Een strenge controle 
zal ingericht worden, en h et sch ijn t dat 
ieder belanghebbende een verklaring zal 
m oeten onderteekenen, bevestigende op 
zijn eer, dat hij die aardappelen to t h et  
p lanten  zal gebruiken.

Juiste onderrichtingen zullen achteraf 
aan ieder betrokkene m edegedeeld wor
den.

Men verzoekt ons het overlijden  
te m elden van

MIJNHEER

H E N R I-JO Z E F  TO U R L O U SE
Staatsbediende  

Oudstrijder 1914-1918
Vereerd m et verscheidene eere- 

teekens 
Echtgenoot  van Mevrouw 

IRMA ALLARY
geboren te  Oostduinkerke, den 16 
Augustus 1883 en overleden te 
Oostende, den 20 Februari 1941.

De lijkdienst, gevolgd door de 
begrafenis, h eeft p laats gehad op 
Dinsdag 25 Februar i  1941, te  9 uur, 
in de parochiale kerk van  Sinte- 
Godelieve, N ieuwpoortsteenweg.

Vrienden en kennissen, die bij 
vergetelheid  geen rouwbrief zou
den ontvangen hebben, worden  
verzocht dit bericht ais dusdanig  
te  aanzien &

237, Nieuwpoortstw., Oostende.

DE DIËNSTOVERSTEN.
Naar wij vernem en zou h et Schepen

college beslist hebben een m aandelijk- 
sche vergoeding van 100 fr. te  betalen  
aan de HH. Medard B aetem an en Con
stan t Schepens, onderscheidenlijk waar
nem end hoofd in  de bureau van Burger
lijke S tand en  Bevolking, daar in  de 
eerste bureau de bureauchef in  Enge-

WEGSIGN ALI SATIE
De heer Gouverneur der provincie 

W est-Vlaanderen h eeft de aandacht der 
betrokken gem eentebesturen er op ge
vestigd, dat alle wegwijzers en  vooral 
de laag bij den grond staande verkeers- 
teekenen, netjes m oeten worden onder
houden.

Het is w enschelijk  dat deze borden in
land en de andere, gepensionneerd werd. ! gegalvaniseerd plaatijzer of stevig vol

'h out zijn.

E S S E N S
Specialiteit van  Vossen, M antels 
en Pelsen op m aat ■

A JO L F  BUYLSTRAAT, 44, OOSTENDE
H erstellingen  
M atige prijzen.

veranderingen

IN DE SCHOLEN
Het is  th an s een publiek geheim, dat 

talrijke kinders, zoowel m eisjes ais jon
gens, in  onze scholen bewusteloos val
len. De huidige om standigheden hebben  
er de schuld aan.

Maar w at wij n iet graag zien, is dat 
m en in som m ige scholen, n ie t eens weet 
w at te  doen m et een bewusteloos geval
len  k ind!...

De eerste begrippen der Gezondheids
leer schijnen vergeten of n iet gekend te 
zijn.

Voor een beter heil van onze kinderen  
ware h et dringend gew enscht, dat aan  
alle onderwijzers en onderw ijzeressen de 
noodige onderrichtingen worden ver
strekt, opdat zij doelm atig in  dergelijke 
om standigheden zouden kunnen optre
den.

AAN DEN VRIEND LOUIS REILZEN.
Louis w as beleefd en dienstvaardig  
Hij is alle eer en  lof w aardig  
H elaas hij is  er van  onder 
Zonder law aai of gedonder 
Hij is terug naar de v ischm ijn  
W aar hij ook op zijn p laats zal zijn.

Een Vriend.

WERKLOOZENCIJFER
In de week van 17 to t  22 Februari 1941 

werden 5732 werkloozen gecontroleerd, 
t.t.z. 3805 m annen en 1927 vrouwen.

Tijdens de week van 10 tot 15 Februari 
1941 w aren 6673 werkloozen, wajarvan 
4687 m annen en 1986 vrouwen.

VOOR ONZE WERKLIEDEN
Eindelijk is  er nieuw s gekom en uit 

Brussel voor h et u itbetalen  van vergoe
dingen voor de werklieden, welke kof
fers en pakken hebben m oeten versleu- 
ren voor de vluchtende M inisteries in  
Mei 1.1.

Een eerste reeks van werklieden zal 
inderdaad dezer dagen uitbetaald wor
den. Mogen al de anderen spoedig vol
gen.

Oostendsch Tooneel

Men verzoekt ons h et overlijden  
te m elden van

MIJNHEER

AUGUST DECLERCK
Voorzit ter  van het  Na tonaal  Ver
bond van Burgerl i jke Oorlogs- 

invalieden
overleden te  Oostende, na een 

lange en  pijnlijke ziekte.
De lijkplechtigheden hebben  

p laats op Z at e rd ag  1 Maar t ,  om  
9 ure, in  de parochiale kerk van  
h et H. Hart.

SCHOUWING VAN PAARDEN
M aandag trokken al onze paarden, 

zooals aangekondigd, n aar Moere voor 
een schouwing. Het was dan ook een  
eigenaardig stadsbeeld  dat wij te  zien  
kregen: geen enkel paard op straat. Ver
schillende m elkboeren en bakkers be
stelden hun waar den Zondagnam iddag.

Naar verluidt werden 10 paarden aan
gekocht door de bezettende overheid en, 
zooals beloofd, onm iddelljk in  baar Bel
gisch geld uitbetaald.

OPROEP VAN HET ROODE KRUIS
De plaatselijke afdeeling van het Roo- 

de Kruis richt een oproep to t al de nog 
begunstigde gezinnen, opdat zij eens in 
de week een kind, w iens ouders in  m oei
lijke om standigheden verkeeren, op een  
m iddagm aal zouden uitnoodigen.

Het is  er om te  doen, sym pathie en  
behulpzaam heid te betoonen, aan  hen, 
die h et m eest te  lijden hebben door de 
huidige gebeurtenissen. Er zal zoowel ge
zorgd worden voor leerlingen  van de of- 
ficieele ais van de vrije school.

De goedhartige personen, die den op
roep w enschen te  beantwoorden, gelie
ven hun naam  en adres te la ten  kénnen  
aan den zetël van h et Roode Kruis, Ko
ninklijke straat 18, alhier. Zij zullen  
ook den dag van  de week w illen m elden  
waarop zij n et kind aan hun ta fe l ver
langen. Toetredingen m ogen schriftelijk  
of m ondeling gedaan. De bureelen van  
h et Roode Kruis zijn  eiken werkdag 
open van  10 to t 11.30 uur.

AAN DE KRIJGSGEVANGENEN.
Mogen wij alle personen welke ais 

krijgsgevangene uit D uitschland terug
gekeerd zijn, er opm erkzaam  op m aken, 
dat zij zich onverwijld in  orde m oeten  
stellen  w at betreft hun dem obilisatie. Te 
veel personen la ten  na, zich aan  te  bie
den op het stadhuis, M ilitiebureau, zoo
dat wanneer m en er eventueel later een  
of ander bewijs zal m oeten la ten  opm a
ken, dit n iet zal kunnen verkregen wor
den uit reden dat m en er zich m et aan
geboden heeft.

HET FOTOGRAFEEREN DER 
DOCUMENTEN.

Stilaan  kom t er m eer en m eer beza- 
diging in  h et grootsche p lan  om de voor
n aam ste docum enten van onze stad  te 
fotografeeren. Wij zijn reeds ver van de 
gedachte van een localen journalist die 
voorstelde de m eest gelezen boeken van 
de stadsbibliotheek op de gevoelige p laat 
vast te leggen. T hans spreekt m en al
leen  hoofdzakelijk over h et fotografeeren  
van de boeken van den burgerlijken  
stand. En, zooals wij h et h ier verleden  
week hebben uiteengezet, zijn wij een 
grooten voorstander van dit werk. M ochi 
n et Schepencollege een beslissing ip  dien  
zin nem en, wij zijn er van  overtuigd, dat 
dit algem een zou worden goedgekeurd.

PROFICIAT
D heer Jooris Debra, advokaat te  

Veurne, is th an s benoemd to t professor 
aan de H oogeschool van Gent.

Hetzelfde m ag gezegd worden van den 
heer De Vreese, rechter bij de R echt
bank van Eersten Aanleg te  Brugge.

ALGEMEENE BO|ND DER GEZINNEN
Wij hebben destijds gem eld dat een  

groote bond te  Brussel, gekend onder de 
Denaming van «Algemeene Bond der Ge
zinnen» de zware taak  op zich had ge
nom en om de repatrieering van onze 
krijgsgevangenen íe  bewerkstelligen.

Thans vernem en wij dat de Duitsche 
overheid deze organisatie alle verdere 
bedrijvigheid verboden heeft.

Ontspannings-Matinees
ten bate van

Winterhulp
Zondag 2 Maart, in  de feestzaal 

Oud Oostende, Ieperstraat, 22. 
Zondag 9 Maart, in  de feestzaal 

Astridlaan, Kroonlaan. 
telkens te  14.30 uur zeer stipt 

M edewerkenden :
EEN AMUSEMENTSORKEST
onder de leiding van den heer 

Alf. Bcehme.
Dames: S. Candaele, declam atrice 

M. L. Van W ynsberghe, 
zangeres;

Heeren: G. Decleer, conférancier; 
F. Vanheste, violist 

en
DE BLAASKAKEN

Mondorgel-Ensemble 
K aarten aan 3 fr. verkrijgbaar, 

in  het lokaal WINTERHULP, IJzer- 
straat, 5 (propagandasecretariaat)

IN DE NIEUWE VISCHMIJN

BONTE-NAMIDDAG VOOR 
WINTERHULP

Op Zondag 23 Maart, om 15 uur, in  
de zaal «Prins Baudouin», St. Sebastiaan- 
straat 22, treedt de K oninklijke ioon eel-  
m aatscnappij «H oop in  de Toekom st»  
her op in  een Bonte-Nam iddag.

M et de hh. A. zw ertvagner, conferen
cier; E. Verieye, zanger; K. Boudery, goo
chelaar; Mej. Scm ets, zangeres; Mej. 
Decreton, danseres; de «Mieiiys», voca
listen. De jonge dichters, de nh. André 
Poppe en  Bert Vandenbussche, dragen  
voor.

A lgem eene ingangsprijs: 3 fr. K aarten  
te bevragen bij : de nn. Vermeire, «Pruis 
Baudouin»; Sim oens, A lfons P ieterslaan  
en Mej. Decreton, Café «In de Ton», wijk  
Opex en in ’t  lokaal W interhulp, IJzer- 
straat 5.
ONZE DUINEN

In  h et B elgisch  S taatsb lad  is  een be
slu it verschenen, rakende een  w ijziging  
in  de klasseering van onze duinen ge
legen  tu ssch en  de /Noordzee, de Fran- 
scne grens en de gem eenten  De Panne 
en  Adinkerke.

bundel, uit in  sam enwerking m et Jonan  
Berger; n et w e ix  neecte: «iJuo dij toe
val». k . Herreman, ivi. u ijsen , J. Tuikens 
e.a. scnreven noopvoile xntiek .

Sinosoien  vtrscnenen  tai van verzen 
in allem ande tijo scn n tten . Eerlang zu i
len verscnilienue vernaien h et voeincnt 
zien onder den titel: «M enscnen in  zon 
en scnaouw». e,en bundel, «Kieme iNacnt- 
muziek», staat op n et punt te verschij
nen. ( i)

Daarenboven werk.t Poppe aan  een ro
man: «De storm  breekt ios».

De verzen van Dries poppe hebben  
m ets van n et xracntig-bezieienoe van  
VercnocKe, wei van n et zwaarwegende 
van K. vanaew oestijne. Hij bezingt uc 
kleine vreugden en n et groote leeu van  
een m enscnenieven  in  verzen van ge- 
temperuen weemoed. Hij dient n iet op 
eue uur van  uen oag, uocii sieciiu, wan
neer zijn gemoed te voi is  en  ruj zien  
«moet» uiten.
Gij stijgt en  stijgt. Mijn leed  wordt

licnter,
Lied, geboren uit m ijn  pijn.
Uw zingen zal m ijn zingen  zijp:
Want gu zijt h em e en i k  u w  dichter.

(Uit «Kleine Nachtm uziek»), 
R. C.

(1) «Kleine Nachtmuziek»; uitgave 
«De Nederlandsche Boekhandel».

m ede te  nem en ais b.v. de balatum , de

B ertha en  Louise, en  heel de com 
pagnie van  echte O ostendsche Visch  
wuvetjps, zijn  in  kpetenanche1, in  af
w achting dat de bootjes aankomen.

’t  G aat over ’t  duur leven, en  vuven  
en zessen, en  B ertha haar klokke klinkt 
boven al de andere.

Haar vent is  nog n iet binnen en  ’t  zou 
weer geen  vangste zijn, en  a is h et zoo 
voort gm g zou heel haar boeltje krebbe- 
bieten.

— 't Zien olgeliek  wè tiedden h é ' 
zegde Louise; woar is de tied  van Kar 
naval he, en  de dansjes bie öw anzels en 
in  de Valentino. H aam e leute he Bertha, 
os m e je vint noar uste m osten  sleuren, 
om datten  poeppeneel droenke was.

— Och zw iegt t ’er van, zegde Bertha, 
k’en m aggen der n ie op peinzen of 
krieggen zeer an m en  n n e r te ;  gauw 
Bertna, gift ne keir een  snufje va je, 
’t  is nog ol de troost dan m ’hen.

En Louise trok h aar h a a n tje s  snuif 
voor den dag, en  presenteerde een tour
née aan geneel de com pagnie, m aai 
B ertha had h aar hand gekw etst en  
stond daar m et een  dikKen aoek er rona, 
en ze kon daarm ede oenm eugelik in de 
dooze.

— Kom h ier Bertha, zegde Louise, k 
gon joen helpen.

En Louise nam  een ferm en snuif uit 
haar doos, stak  hem  tegen  den neus 
van B ertha  en  B ertha snoof hem  op 
m et een  w aarlijken deugd.

— Me m oen m akoar helpen  hé, joenk, 
in  zukke tiedden, hatsch ie! antwoordde 
Louise.

— ’t  Is  woar, ’t  s beniesd! schreeuwde 
geheel de com pagnie, en  op hetzelfde  
oogenblik kwam  h et eerste zootje visch.

B ertha vaagde m et h aar bewonden

Bond der Kroostrijke 
liezmnen van B elgië

Uitslag Provinciale Tombola.  — Prijs- 
winners Oostende: Deckm yn Alfons, lid- 
num m er 3U81; Husel I., liunr. 32U5; De
nys Willy, lidnr. 2836; Lestnaege Jan, 
lianr. 184U; Labbeke Eugeen, lidnr. 567;

De Werking van 
“ Winterhulp „

FEESTEN
De .tweede ontspanningsm atinee ging  

door in de feestzaal van h et O. L. V. 
College op Zondag 23 Februari. Zij ken
de een even vlot verloop ais de eerste 
en bracht de bruto som op van 1745 fr. 
De zaal was volledig bezet en alle m e
dewerkers genoten een warm applaus.

Deze eerste twee, gezellige feesten  
kunnen bogen op de eer der anwezig- 
heid van den heer Burgem eester en  
Mevrouw Serruys, de heeren L. Van 
Coillie en  H. Sm issaert, schepenen; J. 
Van Coillie, voorzitter van  h et Prop.- 
Com. WH.; L. Vanden Driessche, secre
taris en D. Ureel, lid van h et Uitvoedend  
Comité, benevens de w ijkm eesters en 
leden der w ijkcom ité’s.

I Zondag 2 M aart gaat de derde beurt 
* door in de zaal Oud Oostende, Ieper- 
j straat, 22 voor de wijken Oud Stad  en  
¡Meiboom. Zich tijd ig van  p laatskaarten  
voorzien is ten  zeerste aan  te  raden, daar 
h et aan ta l p laatsen  beperkt is.

BEDEELINGEN
Voor de p enoae van 18 Januari tot 14

Vannoucke Henri, lidnr. 1657; H am elton feb ru ari (aus ju ist vier weken) werden 
A., lidnr. 263. Prijswinners Breedene : • ëesteu na 2390 gezinnen m et 6189 perso-
_ * _ " _ 1 ri0H Ä an  lz-lodvon • 1119. (1(1(1

electrische deurbel, groenten welke nog 1 hand, m et een breede vaag haar neus af, 
in  den hof stonden, enz. Een onderzoek ¡ en  de koetenanche van  de com pagnie
werd ingesteld. I w as uit. Er was werk op de planke.

Hoofdpijn. vermoeid
bij het werk. afgemat  1 
Herneemt den m o e d .  
Eenige

¥ nm<a£ßUtitV&ecl*U>

t ROOS KRUIS
APOTHEEK DEPOORTERE S t-N lkU as-W aes

-

de vermoeide toestand verdwijnt, en 
I •; ’* werk schijnt U opeens zöö licht.

•  posder» 
*5 .

• fr. 
10 fr.

ín ali« apotheken • of recht, 
«treek» aan bovenvermeld 
odre«.

B ianaeel Jozef, lianr. 870; Derynck Ig
n atius, lidnr. 2116; N aessens Petrus, lid
nr. 855.

De leden van de afdeeling Oostende 
zullen  verwittigd worden, zooüra de hen  
toekom ende prijzen op n et sexretariaat, 
leperstr. 24, le  verdiep, zullen aangeko- 
m en zijn.

Voorrang aa n  de moeders  van groote 
gezinnen.  — Het p laatselijk  bestuur van 
n et Veroond h ee it  op zijne vraag aan  
h et Scnepencoliege van  Oostende voidoe- 
im g bekomen om eene beslissing te  tre i
len  inzaxe ae voorrang te ven eenen  aan  
ae kroostrijKe gezinnen bij ae uitaee- 
ling van ranisoenzegels. Alle noouige 
scm kkingen weraen getroffen  door net, 
Stadsbestuur om  voorkeur te geven aan  
alle georekkigen, zieken, invaiiaen  van  
ten  m inste öu t.n. en aan  de m oeders van  
groote gezinnen. D it werd üoor m iaaei 
van aanplakbiljetten  bekena gem aakt. 
Wij verzoeken onze leaen  nun uukaart 
te  vertoonen, of ten  m m ste hun  trouw
boekje bij zich te hebben, ten  ernae alle 
m oeilijkheden te verm ijaen. Deze m aat
regel za l n eei zeker gunstig ontnaaid  
w om en aoor de m oeders der kroostrijke 
gezinnen.

Oproep voor Win te rhu lp .  — Afdeeling  
Kleederenuftdeeling. De confectie der 
kleederen voor de behoeftigen kan door 
h et personeel n iet bij gehouden worden. 
N ocntans is  dringende hulp noodig bij 
vele huisgezinnen. Het Verbond dringt 
aan bij ane m enschlievende personen op 
de hoogte van  h et vervaaraigen van  
kleedm gstoffen  of kennis hebbende van  
naaiwerk, opaat zij hun medewerking  
zouden verleenen aan  dit edel werk. Alle 
benoodigdheden worden door W.H, ge
leverd,

Leeningen to t  aankoop  van  grond.  —
Ten einae h et bescheiden kroostrijk ge
zin te h elpen  in  h et vorm en van het 
eerste onroerend sparen, dat h et gelei
delijk m oet brengen to t h et bezit van  
een eigen haard, h eeft h et W oningfonds 
besloten leen ingen  toe te  staan  tot aan
koop van grond. Het dient wel verstaan  
dat dergolijke leen ingen  enkel bestem d  
zijn voor de kroostrijke gezinnen, die een  
bouwgrond w enschen aan  te werven en 
dit m et h et dubbel doei: a) binnen een  
redelijk tijdperk op gezegden grond de 
w oning op te  rich ten  die de huiselijke  
haard zal uitm aken; b) in  afw achting  
van deze verwezenlijking, over een stukje 
grond te beschikken, dat, om h et best, 
voor groentenhof, akkergrond, enz., m ag  
gebruikt worden.

De noodige in lichtin gen  betreffende 
de m odaliteiten  van  deze leen ingen  wor
den verstrekt op h et secretariaat van  
h et Verbond.

G em eentebe las t ingen .  — Straatbelas- 
tingen  1939 en  1940. H et Bestuur van het 
Verbond h eeft de inzichten  van het 
Stadsbestuur gevraagd in  zake de ont-, 
lastin gen  op bovengenoem de belasting  

j ten  bate van h et kroostrijke gezin.

Aan kieeren werd besteed: 102.UU0 
fr.; aan koien 137.000 fr.; aan  m elk 15.000 
ir.; aan  voixssoep: 40.000 fr.; aan  school
soep 53.000 fr. of sam en 347.000 fr. ter
wijl aan voedingswaren werd besteed  
87.500 fr.

Wie vroeg daar waar h et geld van  
W interhulp terecht komt? En wie wei
gert nog halsstarrig zijn  bijdrage te
storten?

TER NAVOLGING
De volgende gasthoven verstrekken  

iederen m iaaag aan kinderen van ge
steunde gezinnen h et noenm aal: Rallye, 
W ie-zu-nause, Aimonao, Frascati en  Bei- 
veaere. De lijst groeit al aardig aan, 
nietw aar, m aar... waar blijven ae ande
ren?

Het Prop.-Com. WH.
VIJGEN - VIJGEN

Het uitdeelen van vijgen in  onze scho
len  h eeft bij de jeugd een algem eene

VOOR HET WESTER KWART 1ER
Verleden week m aakten wij gewag van  

de hovingen welke zich vóór de werk
m answ oningen bevinden en die ais m oes
tu in tjes worden gebruikt. Gezien den 
slechten  groei der groenten, hadden wij 
voorgesteld de haagjes te verwijderen.

De «Oostendsche Haard» h eeft onze 
aandacht getrokken op h et feit, dat deze 
haagjes haar eigendom  zijn  en bijgevolg 
niet m ogen verwijderd worden, zonder 
naar toestem m ing.

Wij raden dus alle belanghebbenden  
aan eerst de voormelde m aatschappij te 
spreken, alvorens m en tot h et verwijde
ren wil overgaan.

DE KARNAVALVERLOFDAGEN
Een lezer, die h et opneem t voor het 

stadspersoneel, deelt ons mede, dat hij 
net n iet begrijpelijk vindt, dat h et Sche
pencollege een besluit, dat door den ge
m eenteraad getroffen werd, zoo m aar 
m ag wijzigen. Schrijver bedoelt hier de 
twee halve nam iddagen van Karnaval. 
En tevens doet hij opmerken, d at h et  
volledige personeel die twee halve dagen  
rust best had kunnen gebruiken, daar 
net overwerkt is, hetzij door de lastige  
dagen van Mei, hetzij door hunne dool
tochten in  een onherbergzaam  Frankrijk.

Vergeten we nochtans n iet dat het  
oorlog is en elkeen p lichten  h eeft te 
vervullen.

iN DE  C.O.O.
In de Commissie van Openbaren On

derstand zullen twee tijdelijke bedien- 
aen, die ais kassier dienst doen, ten  uit
zonderlijken tite l de vergoeding van 45 
irank per dag ontvangen. De andere be
dienden blijven 40 fr. ontvangen.

W egens het zware werk der geldverhan- 
delingen zal niem and h et h en  benijden.
IN DE BIBLIOTHEEK

Veel personen, welke de stadsbiblio
theek m et een bezoek vereeren, komen  
er m et hun fiets. Deze fiets m oet onbe
heerd gestald  worden tegen  den gevel, 
waar de eerste de beste dief, ongezien  
er m ede de p laat kan poetsen.

Zou h et n iet m ogelijk zijn  er een hou
ten staan  te p laatsen , zooaat de fietsen  
op orde zouden kunnen gesteld  worden 
en den muur n iet beschadigen; zoo zou 
m en tevens zijn fiets er aan  kunnen  
vastm aken.

Wie w eet kom t er daar m et de zachte  
Lentedagen ook geen Fransje zitten , zoo- 
ais aan h et Stadhuis?

TUCHTSTRAFFEN
Door de bijzondere provinciale com

m issie werden than s opnieuw een  a a n 
tal uitspraken geveld m  de zaken van  
net stadspersoneel dat in  Mei zijn post 
verlaten had.

Dumon Eugène, dienstoverste M ilitie
bureau, ziet zijn 8 dagen schorsing be
krachtigd.

Chapel Charles, stadsbeiaardier, ziet 
zijn  twee m aanden schorsing eveneens 
bekrachtigd.

Dhoedt Eugène, redder in  h et Badpa
leis, had  m ilitaire verplichtingen en  
wordt derhalve vrijgesproken.

Mevrouw Vanhee-Davia Alice, zieken
verpleegster, bekomt 8 dagen (de ge
m eenteraad h aa  haar vrijgesproken).

Mevrouw Decock-Baetseleer, onderwij
zeres, krijgt een  m aana in  p laats van  
twee, zooals de gem eenteraad oesnst had.

Mevr. Dewuli-Hoorne Emma, nuisoe- 
waarster der Visscnersscnooi, D e k o m t  zes 
m aanaen  <ae g ome enter a aa u aa  er naar 
m aar twee toegekend!...) .

Daarenboven kregen de hh. Borgers 
Ch. en N yssen J. respectievelijk 5 m aan
den (de gem eenteraad kenae 6 m aanaen  
toe) en  10 dagen (zelfde beslissing). .
OPGEPAST !

De steno-dactylo school «CREMER» is 
than s gevestigd : M arie-Josepiaats, 2 bis 
(boven de w asschenj en haarxappers- 
w inkel).

AAN DE  N A B E S T A A N D E N  VAN 
O V E R L E D E N  O O R L O G S S L A C H T O F 
F E R S .

H et N ationaal Verbond van Burgerlijke 
O oriogsinvaueoen, n a  genom en in lich
tingen  m aakt de beiangneooeneon er 
atten t op dat de erkenue m utuaiiteits-  
in steiiingen  die een d ienst voor vergoe
ding bij overlijden neo oen m gerient, er 
toe gehouaen zijn  de statu ta ire vergoe
ding oij overiijaen van een n a  in t te be
talen, u itgezonaera m  ae gevallen  uit- 
arukkeiijk verm eid in  de statuten .

Inaien  bij aeze laa tste  geen beperkin
gen d ienaangaande worat voorzien, dan  
neoben de n aasioestaan d en  van leaen, 
die ingevolge oon ogsieiten  zijn  overle
den, reent op bovenoeaoeiae vergoeanig.

Veraere in n em in gen  : R iaatsenjx se
cretariaat, F iantenscraat, 8z, te  Oosten
de. Bureel den D insaag en  Vrijdag van 
5 tot 7 uur. Briefw isseling (zegel oijvoe- 
gen voor antwoord a. u. b.).

OVER KONIJNEN
H et is verboden konijnen in  de huizen  

der stad  te  kweeken! Veie m enscnen w is
ten  d at zeifs n iet eens. Maar th an s zijn 
alle m ogelijke onaangenaam heden iii 
den vorm van een proces-veroaai uitge-

juichkreet doen opgaan. Zelden is een; bloten aoor h et feit dat h et schepen- 
gescnenk beter gekomen, en m eer popu-j college beslist h eeft d it reglem ent, ge- 
lair gew eest. Van alle k anten  komen zien ae om standigheden, voorloopig op te 
brieven van schoolkinderen en sch o o l-1 heffen.
hoofden toe op h et scre tan aat van Win
terhulp. D aaronaer laten  we hier een 
vrienaelijk briefje volgen van de leer
lingen  van een  onzer scnolen:

« H et is ons een waar genoegen U de
zen brief te  m ogen zenden.

Wij hebben eindelijk de gelegenheid  
een blijk van  erkentelijkheid te  geven  
voor h etgeen  h et eaeim oedig werk «Win- 
terhuip» voor ons, schoolkinderen, reeds 
geaaan  heeft. De soep, die gij ons nog 
dagelijks schenkt, sm aakt overheerlijk  
in  deze m aanden van nijpende koude. 
Het gezam enlijk m aal is iedere dag een  
blijde schooigebeurtenis.

onverw achts kregen wij nog de «rijke 
vijgenverrassing», die een juichkreet in 
alle k lassen  deed opgaan. T hans hun 
keren wij naar h et oogenblik, waarop  
de zuidvruchten uitgedeeld worden. Zij 
tooveren zon in  onze oogen, h arten ... 
en m agen! Wat sm aken de vijgen lek
ker! Zij brengen een gew enschte afw is
seling ín ons schoolleven, daar zij ais 
een belooning ons iederen dag aanlok
ken en aanm oedigen. Ook doen zij ons 
m et erkentelijkheid denken aan  onze 
weldoeners, die zich in deze lastige tij
den zooveel m oeite getroosten om ons 
te  steunen en te  sterken in  den zwaren  
strijd tegen  de ondervoeding.

Aanvaard, M ijnheer de Voorzitter, m et 
onzen vurigen dank voor Uw offervaar
dige en  doeltreffende hulp, de betuiging  
van onze oprechte gevoelens van hoog
achting en eerbied. »

Iedere leerling zal over ongeveer een  
kilogram  lekkere vijgen beschikken, zoo
dat ze daar m instens een heele week  
lekker zullen aan sm ullen.

W interhulp wordt een zegen voor onze 
schoolgaande jeugd: sinaasappelen  (be
w aarscholen), beschuiten, pralinen, vij
gen. W at verrassingen staan  er nog te 
wachten?

¡ INKWARTIERING
i  Ais wij goed m gelich t zijn, zou ons 
I stadsbestuur voetstappen hebben aange- 
I wend om een tw eeae voorschot te  be- 
i komen van  h et M inisterie van F inan

ciën, voor de uitbetaling der quartier
scheinen.

D it voorschot zou twee m illioen be
dragen en zou, w at belangrijker is, dezer 
dagen toegekend worden of z ijn !...

In  alle geval, h et zaakje rolt goed en 
men m ag er h et beste van  verwachten.

Ons Schepencollege slaapt er n iet op 
om in  de huidige m oeilijke om standig
heden, de benadeelden zooveel h et kan  
tevreden te  stellen.

IN HET STEDELIJK SLACHTHUIS
Naar een  locaal blad m eldt, werd de 

heer Dr. Adriaens, veearts, aangesteld  
oni voor den duur van  een m aand ais 
dienstdoende veearts-bestuurder in  het 
Stedelijk Slachthuis, den heer Deknock, 
bestuurder, te  vervangen. Deze laatste  
h eeft een m aand verlof bekomen.

OVERLEDEN
Zondag is  in den ouderdom van 59 

jaar, de heer Frans K nockaert overleden, 
die jarenlang een  p lichtbesef fend tram - 
bediende was en oudstrijder 1914-1918.

Hij werd Donderdag onder grooten  
toeloop van volk ten  grave gedragen.

Aan zijn weduwe en achtbare fam ilie 
biedt « Het Visscherijblad » zijn i n n i g e 
deelnem ing aan.
VERGADERING WINTERHULP

Zondag 2 M aart h eeft te  14.30 uur te 
Brugge de algem eene vergadering p laats  
van W nterhulp, voor gansch  de provin
cie W est-Vlaanderen. Te 14.30 uur heb
ben de sectievergaderingen p laats en  te 
16.30 uur de algem eene vergadering.

Deze vergaderingen hebben p laats op 
h et stadhuis.



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

VOETBALTORNOOI WINTERHULP
De eindwedstrijd tusschen  h et O. L. V. 

College en de Stedelijke Vakschool, welke 
vastgesteld  w as op 20 Februaril.l., zal 
p laats grijpen op Donderdag 6 Maart 
a.s., te  14.30 uur op h et terrein A.S.O.

Alle sportliefhebbers zullen er aan  
houden deze finaal bij te  wonen, waar
van de opbrengst In zijn geheel aan  
W interhulp zal overgem aakt worden. 
GESTOLEN 

Op Donderdag 20 Februari, werd rond 
14 uur, op den Torhoutsteenweg, ten  na- 
deele van Ram oudt A. een  reservewiel 
van een auto gestolen.
EEN GESLAAGDE PROEF 

De w aterschoutsagent Hendryckx Wil
fried komt m et groote onderscheiding, 
ter zeevaartschool, zijn bekwaam heids- 
proef voor kustvaart af te  leggen.

Onze beste geluk w enschen.
HET MILITIEBUREEL 
wordt tegenwoordig letterlijk  overstelpt 
en  de bedienden werken er in  zeer m oei
lijke om standigheden.

Het gem eentebestuur, van dezen toe
stand bewust, zoekt een geschikt lokaal, 
m aar kan er m oeilijk een  vinden, want 
ook de bevoorradingsdienst m oet in den 
kortst m ogelijken tijd  behoorlijk kunnen  
ingericht worden, daar de toestand  ook 
hier onhoudbaar wordt.

Hetzelfde kan gezegd worden van het 
bureel van Fahrbereitschaft, dat ook in 
gansch  abnormale om standigheden dient 
te  werken.

We zien ten  andere n iet in  waarom  
een gedeelte van dezen d ienst in het 
m ilitiebureel en een ander in  een tweede 
lokaal is  ondergebracht, waardoor de 
m oeilijkheden nog vergroot worden,

Een voorloopige oplossing, in  afw ach
tin g  dat m en een beter lokaal vindf, 
ware de heeren M ollem ans en  Surmont 
m et Fahrbereitsleider De M eulenaere ijn 
eenzelfde lokaal te  la ten  werken. ¿ 

Dit zou voor de belanghebbenden in  
den dienst zelf veel m inder tijdroovend  
zijn dan thans.

We zijn overtuigd, dat h et S chepen
college de dringende noodzakelijkheid  
hiervan zal w illen inzien.

Bandagen
Orthopædie

BREUKBANDEN
naar m aat en 
gens geval.

BUIKBANDEN
voor hangbuik,
zwangerschap,
operatie.

GOED WERK VAN HET POSTBEHEER
Deze week stelden we vast, dat het 

plaatselijk  postbeheer a lles in  h et werk 
stelt om de norm ale brievenbestelling  
zooals vroeger te  herstellen, zoodat de 
brieven welke h ier ’s m orgens m et den 
eersten trein toekom en, n iet zouden hoe
ven te  blijven liggen  to t ’s nam iddags en  
de norm ale brievenbestelling van 11 uur 
terug in voege zou gebracht worden.

Voorwaar, een goede verbetering, welke 
door alle O ostendenaars m et vreugde zou 
begroet worden.
AANGESLAGEN KOOPWAAR

Op in itia tief van de Feldkom m andan- 
tur in  Brugge werd op 9, 10 en 11 Fe
bruari, in  h et gebied van de provincie 
W est-Vlaanderen, eene actie op touw  ge
zet waar behalve de controoldienst, ook 
de rijksw acht en de plaatselijke politie 
bezig waren. Benevens enkele kleinere 
hoeveelheden, werden aangeslagen  en 
aan W interhulp ter beschikking gesteld: 
1250 kg. bloem, 2140 kg. w itte boonen, 
3000 kg. haver, 12300 st. eieren.

(M edegedeeld).

ONGELUKKIGE VAL
V andecasteele Aug., 54 jaar, is Zondag 

in  zijn huis zoo ongelukkig gevallen, dat 
hij onm iddellijk naar h et hospitaal dien
de overgebracht m et een gapende wonde 
aan h et hoofd. De ongelukkige is aldaar 
aan de opgeloopen wonden bezweken.

RRAND
Verleden week Vrijdag passeerde de 

politie rond 9.30 u. ’s avonds lan gs de 
Cirkelstraat, toen zij in }ret huis nr. 5 
uit den kelder rook zagen opstijgen. Ze 
dachten hier m et een geheim e brande
rij te  doen te hebben, m aar 't was een  
begin van brand in  een bak ontstaan. 

De bewoners vertoefden in een abri.
UITGEGLEDEN

Verleden week Donderdag gleed Degae 
August, burgem eester van Zandvoorde, 
op de Kapellebrug zoo ongelukkig uit 
m et zijn vele tusschen  ed tram riggels, 
dat hij erge kwetsuren opliep aan hoofd, 
armen en  beenen.
NOOIT GENOEG 

Bij Popelier Cyriel, wonende Torhout
steenw eg, werden 13 hespen  aangeslagen  
welke M ijnheer nog w at bewaarde, om 
er natuurlijk nog grooter woekerprijzen  
van te  maken.

Deze hespen m oeten aan  W interhulp  
overgem aakt worden, al zou m en die 
best verkoopen aan de m enschen, daar 
we n iet inzien w at W interhulp hierm ede 

vol-veel kan doen.
HET EXAMEN VAN POLITIEAGENT 
is. voor w at h et practisch  gedeelte be
treft, afgeloopen, zoodat er van de 534 
kandidaten, er 41 geslaagd zijn, die op 

naM aandag 10 M aart een schriftelijke  
proef zullen dienen te onderstaan.

Breedcne
UITDEELING DER RANTSOENEE- 

RINGSZEGEL.S. — Op de h ierna ver
m elde data, van 9 to t 12 en van 14 tot 
17 u., zullen de rantsoeneeringszegels 
voor de periode van 8 M aart tot 7 April 
1941, aan de bevolking uitgedeeld wor
den:

1. Op 28 Februari en  1 M aart voor de 
inwoners van Breedene-aan-zee.

2. Op 3 en 4 Maart, voor de inwoners 
van Breedene-dorp.

3. Op 5 en 6 M aart voor de inwoners 
van Sas-Slykens.

O nderrichtingen :
a) De rantsoeneeringszegels worden 

alleen  afgeleverd op voorlegging van: 
1) K inderen beneden de 14 jaar: rant- 
soeneeringskaart en trouwboekje der 
ouders: 2) Andere rechthebbenden: rant- 
soeneeringskaart en identiteitskaart.

b) De m elkzegels worden alleen afge
leverd op voorlegging van de m elkkaart

e) De rantsoeneeringskaarten. toebe- 
hoorend aan personen verblijvend in h et  
buitenland, m oeten onm iddellijk inge
diend worden op h et Bureel der Ravi- 
tailleering, gem eentehuis, Sas-Slykens.

IJKEN VAN MATEN EN GEWICH
TEN. — Heden Vrijdag 28 Februari is 
ais laa tste  dag voorzien, voor de periode 
ijking van  m aten  en gew ichten. Dit ge
beurt in de G em eentem eisjesschool, te  
Slijkjens, van  9 to t 12 en van 13.30 tot 
15.30 uur. Ook degenen die geen oproe
pingsbrief ontvangen  hebben m oeten  
zich aanbieden.

BURGERLIJKE STAND. — Geboorten  
Georget,te Schallier, van M aurice en  
A ugusta Vandenberghe, Zuitdsitraat. —  
H uwelijksafkondiging: Henri Puis, Nuk- 
kerstraat 83 m et M adeleine Lievens, 
Breedene-dorp. — Overlijdens: Adolphe 
Mostrey, overleden te Oostende; Marcel 
Huys, H andelsstraat 7.

EEN AANPLAK BRIEF betreffende het  
verbod van  den K reiskom m andantur, 
van h et beluisteren der Engelsche radio- 
posten, werd door h et Gem eentebestuur  
aangeplakt.

GEMEENTEDIENSTEN. — De gem een
ted iensten  zijn van Breedene-dorp weer 
n aar Slijkens verhuisd; elkeen le tte  wei 
op deze wijziging.

TEGEN WOEKER.  — Enkele onder
zoeken bij de landbouwers hebben eeni
ge resu ltaten  afgeworpen. W interhulp  
vaart er w el mee!

VLEESCH. — Denkelijk zullen de be
woners, welke nog geen vleesch hebben  
gekregen, deze week aan de beurt ko
men, in  een beenhouwerij, ieder in  zijn 
wijk.

S P O R T

Voetbal
Uitslagen van Zondag 23 Februari

PROVINCIALE AFDEELING 
Reeks A

V. G. Oostende — F. C. Brugge 7—2
C. S ’ Brugge — A. S. Oostende 4—0

R a n g s c h i k k i n g  
F. C. Knokke A 9 8 0 1 33 10 17
C. S. Brugge 9 8 1 0 38 7 16
A. S. Oostende 10 7 2 1 45 20 15
V. G. Oostende 11 4 5 2 35 28 10
F. C. Knokke B 12 4 7 1 18 40 9
D. C. B lankenberge 12 4 8 0 19 31
F. C. Brugge 12 4 8 0 21 33
S. V. Blankenberge 13 2 10 1 15 50

GEWESTELIJKE AFDEELIjNG 
Reeks A

Eernegem  — V. G. Oostende (ff.) 5—0
R a n g s c h i k k i n g

G. S. Middelkerke 7 6 0 1 53 6 1 3
A. S. Oostende 5 3 1 1 18 6 7
E. G. G istel 6 2 3 1 15 18 5
S. K. Eernegem  7 2 4 1 18 45 5
V. G. Oostende 5 0 5 0 4 33 0

De
ORTHOPÆDIE

APPARATEN
voor ruggraat m fs- r T .  ,  ,
vornüng, beender-Hulpbranaweermannen

Marktberichten
(vervolg)

KUNSTBEENEN
in  lich t m etaal.

in

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

ONTVANGSTUREN : ieder werkdag, van  
9 tot 11 en van  2 tot 6 uur ■

Cinema’s
F O R U M

1. Een dokumentalr.
2. U fa aktualiteiten  in 1ste week.
3. Heli Finkenzeller in: «Koncert 

Tyroi».
F A L A O E

1. Een dokumentair.
2. U fa aktualiteiten  in 1ste week.
3. «Effeuillons la  M arguerite», vroo- 

lijke com edie m et G usti Huber en Theo 
Lingen.
R I A L T O

1. Een dokumentair.
2. U fa aktualiteiten  in 1ste week.
3. Im perio A rgentina in een liefde

dram a: «In den Schaduw  des Harems». 
R E X

1. Een dokumentair.
2. U fa aktualiteiten  in 1ste week.
3. Anny Ondra en  Max Schm eling in  

een lustige film : «Knock-out».
R I O

1. A ktualiteiten  U fa in le  week.
2. Een dokumentair.
3. Harry Baur in  een  avonturenfilm : 

«De G eheim en van de Roode Zee».
R O X Y

1. A ktualiteiten Ufa in  le  week.
2. Een dokumentair.
3. G usti Huber en  Albert M atterstock  

in: «Het Land der Liefde».
T l TI~R  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Burgerlijke Stand
GEBOORTEN

15 Feb. — R eginald  Veer Eecke van  
Jereoom  en Elisa Vanhecke, Vrijhaven
straat, 18.

STERFGEVALLEN
15 Febr. — Pauline Vandamem, 88 j„ 

ongeh., Ed. C avellstraat 15.
16. — Alice Blom m aert, 76 j„ wed. Jo

zef Maes, E. B eernaertstit 78; Hector 
Cambrón, 76 j„ echtg. C lotildis Bauduin, 
Rom estr. 38.

17. — H elena Lauwereyns, 7 m„ Lef- 
fin gestraat 34; M arcel Huys, 7 j., Han- 
delstraat 7; Franciscus Dewolf, 65 jaar, 
echtg. Marie Franck, Spaarzaam heid- 
str. 19; Medard Vandaele, 67 j„ wed. Ma
rie Lebacq, echtg. Eugenie Dedulle, Lef- 
finge.

18. — D ésiré Blomme, 67 j., wed. Em
m a Coquel, echtg. Clotilde Coquel, Spaar- 
zaam heidstr. 62.

19. — Armand Crispin, 71 j., echtg. 
Marie Domes, D istellaan  5; Frederik  
Martin,, 79 j., wed. Elisa Verminck, Ed. 
Cavellstr. 15.

20. — Firmin Vandewalle, 32 j., ong., 
Stuiverstraat 42; Henri Tourlouse, 57 j.,' 
echtg. Irm a Allary, Nieuwpoortstw. 237.

21. — Paula Hubrouck, 16 j., Nieuw- 
straa t 31.

22. —  Charles Haas, 52 j., echtg. Elodie 
Veys, St. F ranciscusstraat 29.

HUWELIJKEN
D ejonghe Andreas, kantoorklerk, en 

JMeyrinck Maria, Oesterbankstr. 16.
22. — B illiaert Pierre, werkm an en 

Vanderlinden Hélène, z.b.; S tepanoff Si
meon, autogeleider en  Coopman Margue
rite, z.b. gescheiden  van Florent Baroen; 
V andam m e Alexander, stew ard en  Bro
sens Elza, naaister; G uillier Charles, te- 
legraafbediende en Vyane M arcelle, z.b.; 
Degruter Alexis, schilder en  Rousselle  
Lea, bediende; Vandenbroeck Jan, dok
werker, wed. van C hristina Ferdinandus 
en Jans Hélène, z.b.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
23 Febr. — Tackoen Maurice, stads- 

werkm an en  Bogaert Maria, wed. van  
van M ommens Albert; Jaggi Willy, kap
per en Lahisse M arguerite, z.b.; S teyaert 
Victor, loodgieter en  Verfaillie Georget
te, z.b.; V anedcasteele Jozef, bediende 
en Verm eersch Odila, z.b.

Verleden week kwam  een locaal blad 
op voor de benoem ing van de hulpbrand- 
weerm annen, die van Mei to t September 
prachtige p restaties leverden en onge- 
Iveer een jaar dienst hebben.

De schrijver van het artikel stelde de 
vraag wat er zou geworden van de vrouw 

SERRUYSLAANen kinderen van die mannen, moesten 
ze bij het uitoefenen van hun gevaarlijk 
beroep, orakomen.

Een lezer schrijft ons hierom trent ’t 
volgende :

M ijnheer de Bestuurder,
’k Heb m et veel belangstelling h et ar

tikel nopens de H ulpbrandweermannen  
te Oostende gelezen.

D at die m annen, allem aal een jaar 
dienst tellen, dat ze van Mei to t Sep
tem ber lastige dagen kenden, dat hen  
nog veel werk w acht, en dat ze verlan
gen om benoem d te  zijn, dat is voorze
ker wel- de waarheid en n iets dan de 
waarheid.

M aar...
Werden die m annen n iet aanvaard om  

tijdelijk  een door den oorlogstoestand  
overlasten dienst aan te  vullen ?

Werden die m annen n iet betaald  ter
wijl anderen gem obiliseerd, in  den oor
log, of krijgsgevangen waren ?

W erden die m annen n iet verzekerd te
gen ongevallen  ten  bate van  vrouw en  
kinderen ?

Zouden al die m annen w el voldoen aan  
de voorwaarden vereischt om in  een ge
m eentedienst benoem d te worden ?

Anderen die sedert 1 Septem ber wei
n ig  of n iets verdienden, hadden noch  
hebben th a n s nog kans om  die p laats  
waar te  nem en en blijven steeds be
schikbaar om indien  de huidige tijd e
lijke m annen m inderwaardige prestaties 
leveren steeds in  de bres te  springen.

Welk m inisterieel beslu it voorziet dat 
m annen die aangeworven in een door 
den oorlogstoestand verstrekten dienst, 
kunnen benoemd worden n a  zes m aand  
dienst.

Een vroeger krijgsgevangene. 
NOTA DER RED. — Het laa t geen  

tw ijfel over d at de brandweerm annen  
dienen verzekerd te  zijn tegen  ongeval
len, zooniet zou h et gem eentebestuur  
aan zijn w ettelijke verplichtingen  te  
kort komen.

W at de grond van de zaak betreft, w a
re h et onwettelijk m enschen te  benoe
m en, die dank zij de om standigheden, 
voorloopig in  dienst werden genomen.

Zonder afbreuk te  doen aan de ver
d iensten  van h et tijdelijk  personeel van  
het pompierskorps, zijn we van oordeel 
dat hier de w ettelijke instructies zul
len  dienen in ach t genom en, a lthan s  
voor dezen, die n iet uit andere stadsd ien
sten  werden verplaatst, zooals er geval
len  zijn.

Of h et echter w enschelijk  is, nu reeds 
de opgeworpen vragen van benoem ing  
of doen van  een oproep, door te  drijven, 
valt te  betwijfelen, daar in  de huidige  
oognblikken m en best h et aangeworven  
personeel1 blijft handhaven, d at door 
zijn ondervinding bij gebeurlijke bran
den onm iddellijk dient te  kunnen in 
grijpen en dit aan de eerste de beste 
beginneling n iet kan geëischt.

Dit zijn dus allem aal voorloopige toe
stand en  waarover th a n s nog n iet in  
bladen in  den een of anderen zin dient 
geredeekaveld.

ANTWERPEN
Soorten zee- en  zoetwatervisch, ver

kocht in  de stedelijke vischm ijn te A nt
werpen, _in den loop der week van 10 
tot 15 Februari 1941:

Belgische visch
A antal W aarde  

kg. Totaal Gem id.
per kg. 

2.080,— 32,— 
505,— 56,10 

88,— 58,65

Soorten

Bot
Brasem
Snoek
Spiering

65
9
1,5

2.750,5 103.858,— 37,75

Rechtbanken
BOETSTRAFFELIJKE RECHTBANK VAN 

BRUGGE
Vri jgesproken.  — De notaris De Wyn- 

ter, die ook al vervolgd werd om dat hij 
het land verlaten  had, werd door de 
R echtbank te  Brugge vrijgesproken.

BEROEPSHOF VAN GENT
Rech ther st el .  — Zekeren P., een dezer 

lieden die gevlucht waren, verwekte des
tijds door zijne handelingen  n iet alleen  
rechtsvervolgingen tegen  den h. Henri 
Vroome, te  Oostende, m aar w as oorzaak  
van zijn ontvoering. Verleden week deed 
h et Hof van Beroep rechtherstel en  
sprak den heer Henri Vroome vrij.

W anneer zal h et gerecht ingrijpen te
gen deze verklikkers, die rechtstreeks of 
onrechtstreeks oorzaak waren van  deze 
ontvoeringen? Ontvoerden, spant uwe 
krachten te  zam en en  vergeet uwe ver
moorde kam eraden niet! Wij, levenden, 
m oeten de dooden wreken, dat is onze 
plicht.

2.826 106.531,—  
Vreemde visch  

Paling 642 30.816,— 48,—
Deze vischsoorten werden verkocht : 

bot: 1 kg. ais le  kwaliteit, 61 kg. ais 
le-2e kw aliteit en 3 kg. ais 2e-le; bra
sem: 9 kg. ais le  kwaliteit; paling: 642 
kg. ais le-3e kwaliteit, m et de aanm er
king «dood bij»; snoek: 1,5 kg. ais le  
kwaliteit; spiering: 1746,5 kg. ais 2e kwa
liteit, 741,5 kg. a is 2e-3e kw aliteit, 243 
kg. ais 3e-2e kw aliteit en 19,5 kg. ais 3e.

A
Soorten zee- en zoetwatervisch, door

gevoerd op de stedelijke vischm arkt te 
Antwerpen, m its h et betalen eener ver
goeding van 0,12 fr. per kg. n etto  ge
w icht, in  den loop der week van 10 tot  
15 Februari 1941:
Soorten Belgische visch
Schar 2.719 kg.
Haring 110 kg.

A
Prijs van de onderstaande vischsoor

ten, verkocht op de vischm arkt te A nt
werpen, op Vrijdag 21 Februari:

Schar 36-40; spiering 43,50 fr. per kg.

NIEUWPOORT
Donderdag  20 Februar i .

Strandvisschers : 12.434 fr.
Vri jdag 21 Februar i .

Strandvisschers: 3881 fr.
Z at e rd ag  22 Februar i .

23 schepen. G arnaal: 2474 kg. voor 
80.804 fr.; sprot: 75 kg. voor 1985 fr.; 
haring: 403 kg. voor 21.620 fr.; visch: 
voor 111.791 fr.

Prijzen: garnaal 23-37; sprot 30-35 ; 
haring 45-68 ; schu ilen  en bots 35-45, 
kleine schuilen  21-25 fr. per kg. 
M a an d a g  24 Februar i .

25 schepen. G arnaal- 1970 kg. voor 
67.435 fr.; sprot: 382 kg. voor 11.932 fr.; 
haring- 531 kg. voor 27.035 fr.; visch: 
voor 189.195 fr.

Prijzen- garnaal 26-38; sprot 25-31 ; 
haring 50-55: schuilen  en bots 35-52 ; 
kleine schuilen  21-25 fr. per kg.
Dinsdag 25 Februar i .

25 schepen. G arnaal: 1594 kg. voor 
55.280 fr.; sprot: 224 kg. voor 6132 fr.; 
haring: 235 kg. voor 12.970 fr.; visch  
voor 117.285 fr.

Prijzen: garnaal 22-38; sprot 27-30 : 
haring 50-56; schuilen  en  bots 33-50 : 
kleine schuilen  20-30 fr.
Woensdag  26 Februar i .

23 schepen. G arnaal: 1954 kg. voor 
20.872 fr.; sprot: 124 kg. voor 3063 fr. 
haring: 212 kg. voor 9750 fr.; visch: voor 
57.562 fr.

Prijzen : garnaal 24-33 ; sprot 27-30 ; 
haring 35-63; schu ilen  en  bots 42-51 ; 
kleine schuilen  22-27 fr.

Â
Gedurende de week van  17 to t 22 Fe

bruari werd er verkocht :
Visch 22760 kg. voor 432.732 fr.
G arnaal 6957 kg. voor 190.713 fr.
Sprot 75 kg. voor 1.985 fr.
Strandvisschers voor 59.937 fr.

Totaal: 685.367 fr.
A

De volgende schepen kwam en W oens
dag la a tst in onze haven  aan  van St. 
V aast (Frankrijk) m et W aterschout Po
ckelé aan boord: N.10, Z.40 en Z.19.

Heist
OVERLIJDEN

We vernem en h et overlijden van Me
vrouw Frans Vantorre, geboren M athilde 
Savels.

De p lechtige lijkdienst had Donderdag 
p laats te  10 uur in de parochiale kerk 
van St. Antonius, Heist.

«H et V isscherijblad» biedt de acht
bare fam ilie zijn innige deelnem ing aan.

CORRESPONDENT GEVRAAGD
Wij zoeken te Helst een goeden corres

pondent. Schrijven m et referenties bu
reel van h et blad

V. G. Oostende 7 — F. C. Brugge 2
Er is  b itter weinig volk aanwezig, w an

neer scheidsrechter A nicaert te 15 uur 
volgende e lfta llen  in lijn  fluit:

V. G. Oostende, Vergracht; Berten en 
Schaecken; M estdagh, Dujardin en Gos- 
selin; Rotsaert, Zeaenepoel, Vandenbus- 
sche, Hubrechsen en Van Houcke.

F. C. Brugge: Carels; Dhooge en De 
Raes; Van Pottelberghe, Van der Mui
len en  Vandenberghe; Roose, Decaluwé, 
Verplancke, Van Ryckeghem  en Bostyn.

Brugge w int den  opgooi en de eerste  
aanvallen  gaan  uit van Oostende. W an
neer Carels uitloopt, zet Zwaenepoel ne
vens de kooi. M et de 10e m inuut ont
sn ap t Zwaenepoel e ïi zet gepast voor 
aan R otsaert; deze laa tste  centert vóór 
doei en Vandenbussche is er a is de kip
pen bij om den stand  te  openen. Twee 
m inuten  later is R otsaert opnieuw op 
den loop en zijn inzenden wordt ander
m aal door Vandenbussche in de n etten  
getrapt. Oostende behoudt de boven
hand  en zijn  spei wordt gekenm erkt door 
een flinke verstandhouding in  de voor
lijn. Het eindschot blijft d itm aal n iet 
uit en Carels m oet dan ook de handen  
uit de m ouwen steken. Eindelijk kan  
Brugge h et spei in  evenw icht brengen  
en  op zijn beurt gevaarlijke aanvallen  
opbouwen. Op een dezer sch iet Ver
plancke op doei, m aar Vergracht redt in  
noekschop. Een kogel van  Zwaenepoel 
gaat n ip t naast; V andenbussche doet 
het even later beter en  op voorzet van  
R otsaert lukt deze speler de «hat trick;-.. 
De bezoekers verstaan  h et zoo n iet en  
nauw elijks is de bai opnieuw aan  ’t  ro l
len, w anneer Van Ryckeghem  h et ach
terstel zijner ploeg inkort. Een m inuut 
la ter is h et Verplancke die de cijfers op 
3-2 brengt, ’t  V. G. hervat zich en vijf 
m inuten  vóór de rust, op sam enspel tu s
schen  Van Houcke en R otsaert, kan  
eerstgenoem de dezen aanval m et een  
4e doelpunt besluiten, zoodat de Oosten
denaars aan de poos m et 4-2 de leiding  
hebben.

N a de rust zien we m eer verdeeld spei. 
W anneer R otsaert alleen doorbreekt, 
schiet hij op de bovenlat Het spei golft 
op en  af en om de beurt worden beide 
doelw achters aan h et werk gehouden. 
Een wijd schot van Zwaenepoel wordt 
m oeilijk door Carels in hoekschop ge
red. Met de 27e m inuut, op inzenden van  
R otsaert, zet deze voor aan Hubrechsen  
die voor een 5e doei zorgt. Brugge rea
geert moedig, m aar h eeft n ie t veel in  te 
brengen Op nieuw en O ostendschen aan
val. teekent Zwaenepoel een  zesde doel
punt aan, terwijl de reeks gesloten  wordt 
door Van Houcke, op voorzet van Zwae
nepoel.

V. G. behaalt hier een oververdiende 
zege.

C. S. Brugge 4 — A. S. Oostende 0
Volgende ploegen kom en in  lijn  onder 

leiding van scheidsrechter Debrabander:
C. S. Brugge: Georges; Van Gierdegom  

en  Van Tuyckom; Van Halme, Snau- 
w aert en M ahieu; De Backer, Swlmber- 
ghe, Crampe, Tanghe en Crépain.

A. S. Oostende: Calemyn; Hinderyckx  
en W ets; Meier, A speslagh en  Vanden- 
driessche; Vandierendounck, Deham ers, 
Dejonghe, Lenaers en Debie

Het spei vangt aan  onder een gewel
dige sneeuwvlaag. Cercle trekt h et eerst 
ten  aanval, m aar Oostende verplaatst 
het spei en  een goedgericht schot van  
Debie vindt Georges op de goede plaats. 
W ederzijdsche aanvallen  volgen, doch 
zonder gevaar op te leveren. Het tem po  
is vlug en aangenaam  spei wordt langs  
weerszijden vertoond. Op ontsnapping  
van Debie, dwingen de Oostendenaars 
een hoekschop af, die n iets oplevert. Op 
doorbraak van  Lenaers, h eeft deze h et  
doei in  zijn bereik, m aar hij wordt ge
haakt en de scheidsrechter h eeft n iets  
bemerkt. W anneer Vandierendounck den 
bai toegespeeld krijgt, sch iet hij erbar- 
meHjk nevens. Hoekschop voor Cercle 
wordt door M ahieu overgezonden Een 
vrije schop, goed door M ahieu genom en, 
wordt door Tanghe m et h et hoofd onder
schept, m aar de bai kom t op de lat te 
pletter. Dezelfde spelphase herhaalt zich  
even later. Het spei golft op en af en  
geen  der beide ploegen kan een over
wegend voordeel verwerven. Met de 42e 
m inuut ontsnapt Crampe en  num m er 1 
zit bij Calemyn binnen. De rust breekt 
aan m et 1-0 in  h et voordeel der Brugge
lingen.

N a de poos wordt een eerste Oostend
sche aanval door G eorges onderschept. 
Pogingen van Vandierendounck loopen  
spaak Oostende spant de buitenspelval, 
waarin Cercle m eerm aals loopt. Op hoek
schop voor groen-zwart, herneem t Tan
ghe m et h et hoofd en Calem yn krijgt op
nieuw het nakijken. Daarna on tstaat een  
geharrewar voor de n etten  van Georges, 
die echter den toestand  opklaart. Oos
tende speelt m oedig verder, m aar in de 
voorhoede is geen besluitvaardigheid te 
bespeuren. Dejonghe, alleen voor doei, 
vindt nog middel om nevens te  sturen. 
Cercle doet h et beter en  n a  25 m inuten  
spei, op algem eenen aanval, kan Tanghe 
een  derde doelpunt n etten . Er wordt 
hard gespeeld en W ets en  T anghe wor
den bijna handgem een. G elukkig kan de 
kampleider de gem oederen to t bedaren  
brengen. P as is de bai opnieuw aan  ’t  
rollen, ais De Backer een  vierde doeP  
punt net. De bezoekers trachten  de eer 
te redden en verwerven een strafschop, 
door Georges onschadelijk  gem aakt. Het 
einde breekt aan m et een verdiende zege 
van Cercle, m aar m et gevleide score. 
Oostende, die meerdere plaatsvervangers 
in  lijn  m oest brengen, lijdt bijgevolg een  
onverwacht zware nederlaag.

derdag 20 dezer, uit oorzaak ' van het 
slecht weder.

De beslissing genom en door den arbiter 
om 5 uur vóór de m atch  den wedstrijd  
af te lasschen , is n iet goed te  keuren.

Nog m inder is h et goed te praten  dat 
de u itgestelde wedstrijd op Donderdag 
27 dezer n iet kan gespeeld worden uit 
oorzaak van «inwendige orde». Volgens 
de m eening van vele sportliefhebbers, 
w as h et een goed voetbalweder. Er was 
wel een beetje wind, m aar geheel den 
nam iddag w as er zon.

Zulke beslisingen  gaan to t in  h et o n 
eindige. Vergeet n iet, heeren inrichters, 
dat de w edstrijden n iet alleen  gespeeld  
v/orden voor leerlingen  der onderw ijs
inrichtingen, m aar ook voor buiten
staanders. Ais m en W interhulp genegen  
is en volle steun verleent, ziet m en ook 
graag de eindm atch verwezenlijkt in  een  
zoo kort m ogelijken tijd, dus zooals het 
op de affiches gem eld staat. H et gaat 
hier nie.t om m enschen op den loop te 
hebben. Verder, w at h eeft inwendige 
orde (?) te m aken m et een voetbal tor
nooi, dat op bepaalde data  m oet gespeeld  
worden? Het lig t aan  de deelnem ende 
onderw ijsinrichtingen, h et te  voorzien ais 
de m atchen  konden gespeeld  worden.

Het is nu te  hopen dat op 6 Maart 
de finale doorgaat.

Piccolo.

Boksen

Nieuwpoort

Kalender voor Zondag 2 Maart a.s.
PROVINCIALE AFDEELING 

Reeks A
15 u.: V. G. Oostende —  Dar. Blankenb  
F. C. Knokke A — C. S. Brugge 
F. C. Brugge —  S. V. Blankenberge

TORNOOI WINTERHULP
De eindwedstrijd tusschen  de Stede

lijke V akschool en  h et O. L. V. College 
Oostende voor den beker geschonken  
door den heer F. Devriendt, Schepen van  
Onderwijs, ingericht ten  voordeele van

DE BIJEENKOMST IN HET 
SPORTPALEIS

ALL GERARD OVERKLAST DE RUYTER

Verreycken niet  opgewassen tegen As- 
seloos. — Mooie overwinn ingen van 
Taecke en Declercq.
De bijeenkom st van  verleden Zondag 

in  het Sportpaleis m ocht zich in  een  on 
verhoopten bijval verheugen. Geen enkel 
plaatsje bleei onbezet en  aan  den u it
gang stonden de sportm annen opeenge- 
üuwd. Wat de bijeenkom st betreft, alles 
liet verm oeden dat d itm aal volledige vol
doening zou gegeven worden en h et pro
gram m a kon dan ook n aar ieders ge 
noegen worden afgewerkt. Spannende 
Kampen, die een h evigen  strijd  uitlok  
ten, werden aan  h et opgetogen  publiek 
ten  beste gegeven, zoodat deze m eeting  
bepaald een günstigen  indruk op de toe- 
scnouwers gelaten  heeft.

Tegen De Ruyter h eeft AU Gerard eens 
te m eer bewezen dat hij uit h et goede 
hout gesneden  is. Gedurende de tien  
hernem ingen bleek De Ruyter de m indere 
te wezen en in som m ige ronden was h et  
m eesterschap van den O ostendenaar zoo 
verbluffend dat de bezoeker een  zware 
afstraffin g  te  verduren kreeg. De boks 
stijl van  den veelbelovenoen localen  
vuistscherm er kon iedereen bevallen. Hij 
toetst uitm untend van links, terw ijl hij 
af en  toe gevaarlijk van rechts dubbelt. 
M et den Imker oogst All Gerard de noo
dige punten, en m et zijn rechterknots 
tracht hij zijn tegenstander er u it te  
boren. De Ruyter werd aldus gedurende 
de tweede en ach tste ronden zwaar van  
rechts gehoekt en verkeerde dan ook in  
m oeilijkheden. M aar de bezoeker bleek 
een taaie ringrat te zijn en  n iettegen 
staande hij, hoe verder de kamp vor
derde, m eer en m eer geschonden wen., 
haalde hij kranig h et einde der tien  
hernem ingen, om echter van  een straat 
te verliezen. Beide boksers werden bij 
net verlaten van den ring langdurig toe
gejuicht, terw ijl All Gerard een prachtig  
geschenk in  ontvangst m ocht nem en.

Asseloos h eeft tegen  Verreycken het 
bewijs geleverd, dat m en  noch groot, 
noch sterk m oet zijn om een goed bok
ser te  wezen. Ofschoon, de Oostendenaar 
onder alle opzichten fel benadeeld werd 
tegenover den reus van Antwerpen m oest 
deze reeds tijdens de tw eede ronde naar  
de planken, om even later u itgeslagen  te 
worden. Asseloos leverde een  goed ge
vecht en graag zal hij terug aan  h et  
werk gezien worden.

Taecke won m eer dan verdiend van 
Beuckiaux, terwijl Declercq d itm aal op 
overtuigende wijze van R ogghe won.

Wij w illen  deze beschouw ingen n iet  
sluiten, vooraleer een woordje van  dank  
en hulde te  brengen aan  h et adres van  
enkele onbaatzuchtige sportm annen die 
door h et betw isten  van  prem iën  de kam 
pen aan  spanning lie ten  toenem en. Zoo 
won Asseloos 40 fr.;' Avereyn 25 fr. en  
Declercq 35 fr., alle geschonken  door den 
bekenden oud-kam pioen G aston  Taver- 
nier, den sym pathieken  u itbater van h et  
café «Au Coq Rouge», N ieuwpoortsteen- 
weg 385, te  M ariakerke. Anderzijds won  
Declercq nog 50 fr. van N estor Verstrae- 
te en 50 fr. van  een m ilden onbekende.

De techn ische u itslagen  luiden:
Liefhebberswedstrijden over 4 x 2  m in. •
H elsm oortel (67 kg.) O ostende w int 

m et de punten  van Alberic (67 kg.) Ize- 
gem.

Brys (66 kg.) O ostende w int m et k.o. in 
de derde ronde van  Savagne (66 kg.) Ize- 
gem.

Declercq (78 kg.) Izegem  w int m et de 
punten van Avereyn (73 kg.) Oostende.

De O ostendsche liefhebber Van Eenoo 
(70 kg.) en  de beroepsbokser B aetens  
(68 kg.) uit M echelen, boksen een  6 x 2  
m inuten wedstrijd zonder u itslag . )

Beroepskam pen over 1 0 x 2  m inuten:
Declercq (56 kgr.) O ostende w in t m et 

k.o. in  de zevende ronde van  Rogghe 
(56 kg.) M oeskroen.

Taecke (70 kg.) O ostende w int m et de 
p unten  op Boucquiaux (72 kg.) Brussel.

Asseloos (76 kg.) Oostende wint m et 
k.o. in  de tw eede ronde van Verreycken  
(84 kg.) Antwerpen.

All Gerard (86 kg.) O ostende w int m et 
de punten  op De R uyter (84 kg.) Ant 
werpen.

KRIJGSBUIT
De D uitsche Overheid legt er nadruk  

op dat zij wetende is, nog groote hoe
veelheden autobanden, wielen, m otoren  
eu vervangingsstukken in loodsen, kel
ders en andere schuilp laatsen  verborgen 
liggen.

Bew uste goederen zijn eigendom  van  
h et D uitsche leger. Alle personen die 
nog dergelijke oorlogsgoederen in  bezit 
hebben, worden aangem aand deze on
verwijld af te leveren op het Politle- 
kom m issariaat. De n ala tigen  zullen de 
Strengste straffen  oploopen.

KONIJNENDIEFSTAL
p o o r onbekende schelm en  werd ’s 

nach ts bij Marcel Delporte-Notebaert, 
Oude V eurnevaartstraat, h et konijnen
kot eenvoudig leeggem aakt.

TEXTIEL EN LEDERWAREN
De inwoners worden er op atten t ge

m aakt dat bij het aanvragen van be- 
m achtigingen  voor textiel en  schoen
waren, zeer duidelijk dient bepaald voor 
welke persoon de Produkten bestem d  
zijn (m an, vrouw, jongen, m eisje of 
kind) ; dit geldt vooral voor de kleeding. 

Onvolledig ingevulde m achtigingen
VISCHDIEFSTAL

In den n ach t van Zaterdag op Zon
dag, brachten ongew enschte nachtrid 
ders bezoek aan de vaartuigen N .l en  
N.16, en  ontvreem dden er een v ijfta l

I  m andjes visch. De R ijksw acht stelde 
een onderzoek in.

COMMISSIE VAN OPENBAREN 
ONDERSTAND

De p laats van O ntvanger bij de Com
m issie van Openbaren O nderstand is te  
begeven. De aanvragen m oeten per aan- 
geteekenden brief aan  den voorzitter 
van gem elde Comm issie gestuurd wor
den, uiterlijk tegen  3 M aart 1941.

STIERENKEURING
De jaarlijksche sterenkeuring zal al

h ier p laats vinden op 10 M aart e.k. te 
10 uur.

BURGERLIJKE STAND
Geboorte: ’T Jaekx Jeannine, d.v. Hen

drik en Buys Marguerite.
Overlijden: V erhaeghe René, z.v. Ju

lien  en Vandenabeele Lucia.
Huwelijk: Calcoen Hendrik, m et Cor

n ette Germ aine, beiden van  Nieuwpoort.

ALL GERARD TEGEN DEN ANT
WERPENAAR VAN GOOL

Op Zondag a.s. 2 Ma ar t ,  t e  14.30 uur
in de zaal  van  heit Spor tpa le i s
De wakkere O osten d sch e inrichter 

Theo V anhaverbeke b lijft werkelijk rus
teloos en voor Zondag a.s. 2 M aart kon
digt hij een  n ieuw e bijeenkom st aan, 
welke zonder eenigen  tw ijfel opnieuw  
den grootsten  bijval zal verwerven.

All Gerard levert opnieuw de hoofd
kamp, d itm aal tegen  den Antwerpenaar 
Van Gooi, die in  het buitenland m et suk- 
ses tegen  tegenstrevers van g eh a lte  stond  
en  o.m. zijn ronden uitdeed tegen  Tom
my Farr, Larry Gains, Schoenrath, Mul
ler, Jack P etitfer en andere Godfrey s. 
Dit bewijst dat Van Gooi d e eerste de 
beste n iet is  en  de kerel bekw aam  is den 
O ostendenaar h et vuur aan  de schenen  
te leggen. Voor All Gerard beteekent 
deze w edstrijd een zware taak  en  indien  
hij deze to t  goed einde k an  brengen, dan  
zal hij op een bevredigende verrichting  
m ogen terugblikken.

Over 8 x 3  m inuten  bokst Taecke tegen  
den Antwerpenaar Sm ans, die a is groote 
verdienste h eeft dat hij den  O ostende
naar O scar Everaert klopte. S m ans zal 
Taecke veel werk leveren, m aar ten 
slotte de vlag m oeten strijken.

T egen R egnier zal Declercq de beste 
handschoenen  m oeten  aantrekken, w ant 
de Antw erpenaar is  van  zeer goed ge
h a lte  en  bokste m et b ijval tegen  Filleux, 
S elhorst II en  anderen.

Prachtige liefhebberskam pen tusschen

Wilt U een smakelijke limonade 
drinken, vraagt de limonade

« Crown »
Bijzondere prijzen 
voor voortverkoopers

Zeebrugge

W interhulp, is n iet doorgegaan op Dori- O ostende en Veurne zu llen  de m eeting

SABBE EN DE VISSCHERS
Het zonderlinge heerschap, dat lu istert 

naar den naam  O ctaaf Sabbe, is onlangs  
naar Rotterdam  getrokken om er te on
derzoeken w at er te  doen stond m et de 
visscherssloepen uit H eist en Zeebrugge. 
die ginder nog im m er liggen. D it werd 
trouwens door hem zelf aangekondigd in  
«Het Brugsch Handelsblad», waar hij 
gewoon is alles aan  ’t groot klokzeel te 
hangen; a lthan s zijn groote (?) daden  
belt hij er regelm atig uit, terw ijl hij 
over zijn kleine daden lie fst het potje 
gedekt houdt.

Verleden Donderdag nu kwam en en
kele goedgeloovige visschers bijeen in 
een drankhuis .te Zeebrugge om Sabbe’s 
verslag te  aanhooren over de «groote» 
daden die hij te Rotterdam  verricht 
had. Ais we de u iteenzetting ontdoen  
van de holle woordenkramerij die er 
n ie t t e  pas kwam, kom en we tot de 
vaststelling dat Sabbe n iets verricht en  
n iets bereikt heeft, w at n iet belet dat 
hij straks in  « Het Brugsch H andels
blad» m et luid trom petgeschal zijn bui
tengew one verrichtingen w ellicht uitba
zuint.

Hoeveel het zaakje van Rotterdam , na 
het schitterend (?) karweitje in  Frank
rijk, hem  een zuivere w inst zal hebben 
opgebracht, zullen we w ellicht nooit 
vernem en. Toch wel m éér dan een 
«zootje sprot», Sabbe?

VADERLANDERTJES ONTVREEMD
Drie jonge m annen, R. D. J. en  R. V. 

uit Zeebrugge en M. M. uit Heist, wer
den M aandagavond door de Duitschers 
aangehouden, daar ze er van verdacht 
v/orden zandzakjes of vaderlandertjes 
ten  nadeele der bezettende m acht ont
vreem d te  hebben.

De eerste en derde zouden, naar ’t 
schijnt, de zakjes geregeld hebben ont
vreemd, terwijl de tweede ais afnemer 
en voortverkooper zou opgetreden zijn. 
Het onderzoek gaat zijn gang.

DE SCHOOLSOEP
Met de schoolsoep is h et th a n s op 

goeden voet gekomen. De kinderen krij
gen th an s iederen voorm iddag een hoe
veelheid soep, h et derde van een liter, 
tegen den u iterst geringen prijs van 
0,30 fr. per week 

Wij hebben echter een kleine opmer
king in  ’t  m idden te brengen. We vinden  
h et op gebied van gezondheid n iet hee- 
lem aal goed te  praten, dat de tassen  
der leerlingen in de school zelf gewas- 
schen  worden en wel per klas in  één 
em m er warm water, in  tijdstippen  van  
besm ettelijke ziekten ais m azelen, roode 
koorts, griep, typhus, schu ilt hierin een 
niet denkbeeldig gevaar.

Op andere gem eenten  nem en de kin
deren geregeld iederen dag hun ta s mee 
naar huis.

We sluiten  het kapittel der schoolsoep  
rnet een tweede opmerking, opmerking 
die we trouwens reeds voor de tweede 
m aal naar voren schuiven. H et Stads
bestuur beging ons dunkens een fout 
m et de soepdienst in  een bewoond huis 
in te richten.

Ja
inluiden, waarvan h et volledig program
m a ais volgt luidt:

Liefhebberskam pen over 4 x 2  m inuten: 
H elsm oortel (67 kg.) tegen  Marino (70 

kg.) Veurne.
Avereyn (70 kg.) Oostende tegen  Myny 

(67 kg.) Veurne.
Brys (66 kg.) Oostende tegen  G. Os

car (66 kg.) Veurne.
F. Asseloos (58 kg.) Oostende tegen  

Deckers (58 kg.) Veurne.
Zeebroeck (58 kg.) Oostende tegen 

Berto (60 kg.) Veurne.
Beroepskam p over 6 x 3  m inuten: 
Declercq (56 kg.) Oostende tegen  Re

gnier (56 kg.) Antwerpen.
Beroepskam p over 8 x 3  m inuten: 
Taecke (73 kg.) Oostende tegen  Smans 

(73 kg.) Antwerpen.
Beroepskam p over 1 0 x 3  m inuten:
All Gerard (86 kg.) Oostende tegen  

Van Gooi (94 kg.) Antwerpen.
Prijzen der plaatsen: 30, 20, 15, 10 en 

5 fr. Locatiebureelen ais naar gewoonte. 
Eerste gongslag stip t te h a lf drie.


